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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
 

ข้าพเจ้าบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2563 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 

 
1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้ 
 
1.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น ให้เพิ่มทุนดังนี ้

จ านวน 342,353,379 บาท จากทุนจดทะเบียน จ านวน 1,369,413,525 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,711,766,904 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 342,353,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน หุ้นสามัญ 342,353,379 1.00 342,353,379 

 

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้ 

จ านวน 342,353,379 บาท จากทุนจดทะเบียน จ านวน 1,369,413,525 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,711,766,904 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 114,117,793 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท 

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน หุ้นสามัญ 114,117,793 3.00 342,353,379 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรใหแ้ก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซื้อ 

และช าระเงินค่าหุ้น 
หมายเหต ุ

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 
2 (NOBLE-W2)  
("ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ") ซ่ึง
จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ในการนี้
มอบหมายให้ 

ไม่เกิน 
342,353,379 หุ้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมี
มติให้เปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของ

หุ้น 
หรือ 

ไม่เกิน 

จัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ใน

อัตราส่วน 4 หุ้น
สามัญเดิมต่อ
ใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ 1 หนว่ย 

จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า โดย
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จ านวน 
1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และมีราคา

ใช้สิทธิ ดังนี้ 
8.00 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลง

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น 

โปรดดูรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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จัดสรรใหแ้ก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซื้อ 

และช าระเงินค่าหุ้น 
หมายเหต ุ

คณะกรรมการบริหาร  หรือ 
ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร
ร่วม หรือ บุคคลอื่นใดซ่ึง
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือ 
ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร
ร่วม  มีอ านาจก าหนดวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับการจัดสรรและ
เสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ 

114,117,793 หุ้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น

ไม่มีมติให้
เปลี่ยนแปลงมูลค่า
ที่ตราไว้ของหุ้น 

 

(ในกรณีที่มีเศษ
ให้ปัดเศษทิ้ง) 

หรือ 24.00 บาทต่อหุ้นใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่มีมติให้

เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ของหุ้น 

 
2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในการค านวณจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง และในกรณี
ที่เกิดเหตุที่ท าให้ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไข
ของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซ่ึงอาจท าให้เกิดเศษของหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง 

 
3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 
ชั้น 3 ห้องแกรนด์ บอลรูม ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) 
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 

4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เพิ่มทุนจดทะเบียน 
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  

4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์  

4.3 บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และส ารอง
เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ  

 
6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

เป็นการเพิ่มฐานทุน เพื่อเตรียมความพรอ้มในการขยายธุรกิจในระยะยาว 
 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 
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บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

ในแต่ละปีหลังหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายก าหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่งหากมีความจ าเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าที่ก าหนดข้างต้น หรืออาจ

งดเว้นการจ่ายเงินปันผลได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ 

ในอนาคต 

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการด าเนนิงาน 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ แล้ว 

 
8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

8.1  ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

  การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปนี ้

Price Dilution = (Po-PE)/Po 

โดยที่ PE = ราคาตลาดหลังเสนอขาย* = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 

Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  (บาทต่อหุ้น) 

Pe = ราคาการใช้สิทธิ ในอัตรา 8.00 บาทต่อหุ้น  

Qo = จ านวน หุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปจัจบุัน  

Qe = จ านวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  ทั้งหมด 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น 

Price Dilution = ราคาหุ้นกอ่นการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  – ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 

                                                               ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  

                      =   6.64 – 6.91* 

                                6.64 

= ร้อยละ - 4.11 

  *โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย 

= (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 

                                            = (6.64 x 1,369,413,525 + 8 x 342,353,379) 

                                                                 (1,369,413,525 + 342,353,379) 

                                              = 6.91 บาทต่อหุ้น 

การออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 6.64 

บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นราคาหุ้นถั่วเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 

15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯต่อที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น 

Price Dilution = ราคาหุ้นกอ่นการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ – ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 

                                                 ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  

                      = 19.91 – 20.73* 

                                19.91 

= ร้อยละ - 4.11 

  *โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย 

= (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 

                                            = 19.91 x 456,471,175 + 24.00 x 114,117,793) 

                                                         (456,471,175 + 114,117,793) 

                                              = 20.73 บาทต่อหุ้น 

การออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิ

ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 24.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 

19.91 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถั่วเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเร่ืองการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ต่อที่

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครี้งที่ 1/2563 

 

8.2  ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้ 

Control Dilution = Qe/(Qo+Qe)  

Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปัจจบุัน  

Qe = จ านวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น 

Control Dilution =           342,353,379 

                     (1,369,413,525 + 342,353,379) 

                             = ร้อยละ 20.00 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น 

Control Dilution =           114,117,793 

                    (456,471,175 + 114,117,793) 

                             = ร้อยละ 20.00 

 

8.3  ผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

  การลดลงของก าไรสิทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้ 
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น 

Earnings per Share Dilution = (ก าไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย – ก าไรสุทธติ่อหุ้นหลังเสนอขาย*) 

                                          ก าไรสุทธิต่อหุ้นกอ่นเสนอขาย 

                                                     = (1.2298 – 0.9839) 

                                                         1.2298 

                                                      = ร้อยละ 20.00 
ทั้งนี้ ก าไรสุทธิต่อหุ้น หมายถึง ก าไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 

2563 

*โดยที ่ก าไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย* = ก าไรสุทธิ / (Qo + Qe) 

Qo = จ านวน หุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปจัจบุัน  

Qe = จ านวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด 

ก าไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย* = ก าไรสุทธิ / (Qo + Qe) 

                                                =            1,684,168,344 บาท 

                                                            (1,369,413,525 + 342,353,379) 

                                           = 0.9839 บาทต่อหุ้น 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น 

Earnings per Share Dilution    = (ก าไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย – ก าไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย*) 

                                         ก าไรสุทธิต่อหุ้นกอ่นเสนอขาย 

                                                        = (3.6895 – 2.9516) 

                                                          3.6895 

                                                       = ร้อยละ 20.00 
ทั้งนี้ ก าไรสุทธิต่อหุ้น หมายถึง ก าไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 

2563 

*โดยที ่ก าไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย* = ก าไรสุทธิ / (Qo + Qe) 

Qo = จ านวน หุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปจัจบุัน  

Qe = จ านวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  ทั้งหมด 

ก าไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย* = ก าไรสุทธิ / (Qo + Qe) 

                                                =         1,684,168,344 บาท 

                                                                     (456,471,175 + 114,117,793) 

                                           = 2.9516 บาทต่อหุ้น 
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน  

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ป ี

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 12 พฤศจกิายน 2563 

2. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2563 

วันที่ 27 พฤศจกิายน 2563 

3. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 ธันวาคม  2563 

4. ยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นมีมติอนุมัต ิ
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ป ี

5. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ 

คณะกรรมการหรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือ บุคคลอื่น

ใดซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารร่วม มอี านาจ

ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขาย

ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

หมายเหตุ:  ก าหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
 
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 
 
 
 

ลายมือชื่อ ...................................................................................  
 (นายธงชัย บุศราพันธ์) (นายธีรพล วรนธิิพงศ์)  

      กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

-นายธงชัย บุศราพันธ์-   - นายธีรพล วรนิธิพงศ์ - 


