
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2563 

ของ 

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

ทะเบียนเลขท่ี 0107538000312 

 

เวลาและสถานท่ี 

 ประชุมเมื ่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยเริ ่มประชุมเมื ่อเวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ 

กรุงเทพฯ ช้ัน 3 หองแกรนด บอลรูม ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 

 นายธงชัย บุศราพันธ ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ใน

วันนี้มีผูถือหุนของบริษัทฯ เขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 73 ราย นับเปนจํานวนหุนได 95,218,675 หุน และผูถือหุนท่ี

มอบฉันทะจํานวน 153 ราย นับเปนจํานวนหุนได 163,313,782 หุน รวมเปนผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบ

ฉันทะรวม 226 ราย และนับเปนจํานวนหุนได 258,532,457 หุน คิดเปนรอยละ 56.64 จากจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดของบริษัทฯ 456,471,175 หุน ครบเปนองคประชุมตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงไดกลาว

เปดการประชุม โดยแนะนํากรรมการของบริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุมในครั้งน้ี ประกอบดวย  

นายธงชัย บุศราพันธ ตําแหนง ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที ่บริหารรวม

ประธานคณะกรรมการบริหาร และ(รักษาการ) ประธาน

เจาหนาท่ีบริหารสายงานบริหารองคกร 

นายแฟรงค ฟง คึ่น เหลียง ตําแหนง รองประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที ่บริหารรวม 

และกรรมการบริหาร 

นายซั่ว ถิง อู  ตําแหนง กรรมการ 

นายวิลเลียม เวน เลา ตําแหนง  กรรมการอิสระ 

รศ.ดร. ณัฐชานนท โกมุทพุฒิพงศ ตําแหนง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา 

นางสาวพรรณี ชัยกุล ตําแหนง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ประธาน

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ดร. ตอบุญ พวงมหา      ตําแหนง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี ่ยง 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา

คาตอบแทน และ กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

นายธีรพล วรนิธิพงศ ตําแหนง  กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ง ประธานเจาหนาท่ี

บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ และกรรมการบริหาร 

  นายอรรถวิทย เฉลิมทรัพยากร ตําแหนง กรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหารสายงานการเงิน และ

กรรมการบริหาร 

 โดยกรรมการบริษัทฯ เขารวมประชุมครบจํานวน 9 ทาน พรอมกันนี้ ประธานฯ ไดกลาวแนะนําผูบริหารของ

บริษัทฯ ประกอบดวย 
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นายอรัฐ เศวตะทัต ตําแหนง  ประธานเจาหนาที ่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ และ

กรรมการบริหาร 

นายศิระ อุดล ตําแหนง  ประธานเจาหนาที ่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ และ

กรรมการบริหาร 

 หลังจากแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมแลว ประธานฯ ไดแนะนํา  คุณเกษมสี สกุลชัยสิริวิช และ คุณสุพรทิพย 

หัตถการุณย ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท อารแอล เคานเซิล จํากัด เพ่ือชวยตรวจเอกสารการมอบฉันทะ การนับ

คะแนนเสียงของผูถือหุน และตอบขอซักถามเก่ียวกับขอกฎหมายในการประชุมผูถือหุนคราวน้ี 

 กอนเขาสู วาระการประชุมประธานฯ ไดชี ้แจงหลักเกณฑการลงคะแนนเสียงใหที ่ประชุมทราบ โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

• บริษัทฯ ใชวิธีลงคะแนนแบบ 1 หุนตอ 1 คะแนนเสียง ผูรับมอบฉันทะซึ่งผูถือหุนไดออกเสียงมาในใบมอบ

ฉันทะแลว บริษัทฯ จะถือตามความประสงคของผูถือหุ น โดยผูรับมอบฉันทะจะไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในท่ีประชุมอีก  

• การลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรือประสงคจะงดออกเสียง ขอใหทานผู

ถือหุนโปรดยกมือ เจาหนาที่ของบริษัทฯ จะไปรับบัตรลงคะแนนเสียงของทานเพื่อตรวจสอบและนับ

คะแนนเสียง และจะแจงผลคะแนนใหที่ประชุมทราบ การนับคะแนนเสียงเห็นชอบและอนุมัติในแตละ

วาระ บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน

ท่ีมาประชุม 

• หากมีผูถอืหุนทานใดตองการรวมตรวจสอบและนับคะแนนเสียง ขอใหทานแจงความประสงค อยางไรก็ดี 

ทางบริษัทไดจัดใหท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท อารแอล เคานเซิล จํากัด เปนผูรวมตรวจสอบ

และนับคะแนนเสียง 

• ในกรณีที่ผูถือหุนทานใดประสงคจะกลับกอน กรุณามอบบัตรลงคะแนนเสียงใหเจาหนาที่บริเวณประตู

ทางออกและขอใหทานลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

• หากผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกรุณายกมือขึ้นและมายังจุดที่ได

จัดเตรียมไมโครโฟนไว 

• ในการประชุมผูถือหุนครั้งน้ี บริษัทฯ ไดบันทึกภาพการประชุม เพ่ือผูถือหุนท่ีสนใจสามารถขอรับไดตอไป  

 เมื่อประธานฯ ชี้แจงหลักเกณฑการลงคะแนนเสียงแลวเสร็จ และไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ โดยลําดับตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ได

ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนทุกรายลวงหนาแลว เริ่มจากวาระท่ี 1 ดังน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

 ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 29 เมษายน 2563 มีวาระการประชุมตามสําเนารายงานการประชุมท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกรายพรอมหนังสือเชิญ

ประชุมแลว  

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเก่ียวกับรายงานการประชุมสามัญผูถือประจําป 2563 
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 ไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา และลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่งการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุ นที่มา

ประชุมและออกเสียง โดยในวาระน้ีไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองเพิ่มเติมจํานวน 5 ราย นับเปนจํานวนหุนได 

13,101 หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะเพิ่มเติมจํานวน 11 ราย นับเปนจํานวนหุนได 31,505 หุน รวมมีผูถือหุนมาเขาประชุม

เพ่ิมเติมจํานวน 16 ราย นับจํานวนหุนได 44,606 หุน 

 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซ่ึง

ประชุมไปเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2563 ตามท่ีไดนําเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมาก

ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย 258,577,063 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหคุณอรรถวิทย เฉลิมทรัพยากร เปนผูช้ีแจง คุณอรรถวิทยไดแถลงตอท่ีประชุมวาการ

แกไขมูลคาท่ีตราไวของหุน โดยการลดมูลคาท่ีตราไวของหุนจะสงผลใหหุนมีสภาพคลองสูง จากจํานวนหุนท่ีเพ่ิมข้ึน และราคา

หุนที่ลดลง อีกทั้งเพิ่มการกระจายหุนไปยังนักลงทุนไดกวางขึ้น และดึงดูดใหนักลงทุนรายยอย และนักลงทุนสถาบันทั้งใน

ประเทศ และตางประเทศใหมาลงทุนในหุนของบริษัทฯ ไดอีกดวย ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบรษิัทฯ จากมูลคาหุนละ 3 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท การแกไขมูลคาหุนที่ตราไวของ

บริษัทฯ ดังกลาว จะไมมีผลกระทบตอสัดสวนของผู ถือหุ นแตอยางใด โดยจะมีแตเพียงจํานวนหุ นทีเพิ ่มขึ ้นจากเดิม 

รายละเอียดดังน้ี 

 

 กอนเปลี่ยนแปลงมลูคาท่ีตราไวของหุน หลังเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุน 

ทุนจดทะเบียน (บาท) 1,369,413,525 1,369,413,525 

มูลคาท่ีตราไว (บาทตอหุน) 3 1 

จํานวนหุน 456,471,175 1,369,413,525 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ  

 คุณปราโมทย ลิบรัตนสกุล สอบถามวา การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจะเริ่มเทรดวันแรกเมื่อใด  

 คุณอรรถวิทยไดช้ีแจงวา หลังจากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติในวันน้ี บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

มูลคาที ่ตราไวของหุนที ่กระทรวงพาณิชยภายในสิ ้นป 2563 และจะนําหนังสือรับรองบริษัทฯ ที ่ไดมีการจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนแลว ไปยื่นกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คาดวาการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว

ของบริษัทฯ จะแลวเสร็จภายในสัปดาหแรกของเดือนมกราคม 2564 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แลว ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุม

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ จากหุนละ 3 บาท เปนหุนละ 1 บาท เพ่ือกระจายการถือหุนไป

ยังนักลงทุนอยางกวางขึ้น และกอใหเกิดสภาพคลองของการซื้อขาย ซึ่งการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนน
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เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองเพิ่มเติมจํานวน 7 ราย 

นับเปนจํานวนหุนได 76,656 หุน และผูถือหุนท่ีมอบฉันทะเพ่ิมเติมจํานวน 2 ราย นับเปนจํานวนหุนได 96 หุน รวมมีผูถือหุน

มาเขาประชุมเพ่ิมเติมจํานวน 9 ราย นับจํานวนหุนได 76,752 หุน 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ จากหุนละ 

3 บาท เปนหุนละ 1 บาท ตามท่ีไดนําเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย 258,653,815 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - เสียง   

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทฯ เพื ่อใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ 

  ประธานฯ ไดมอบหมายใหคุณอรรถวิทย เฉลิมทรัพยากร เปนผูชี้แจง คุณอรรถวิทยไดแถลงตอที่ประชุมวา

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน จากมูลคาหุนละ 3 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท รายละเอียดตามวาระท่ี 

2 บริษัทฯ ตองแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เปนดังน้ี 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,369,413,525 บาท (หน่ึงพันสามรอยหกสิบเกาลานสีแ่สนหน่ึงหมื่นสามพัน

หารอยยีส่ิบหาบาทถวน) 

 แบงออกเปน 1,369,413,525 หุน (หน่ึงพันสามรอยหกสิบเกาลานสีแ่สนหน่ึงหมื่นสามพัน

หารอยยีส่ิบหาหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 
โดยแยกออกเปน:   

 หุนสามญั 1,369,413,525 หุน (หน่ึงพันสามรอยหกสิบเกาลานสีแ่สนหน่ึงหมื่นสามพัน

หารอยยีส่ิบหาหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ          —          หุน (—)”  

  ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทฯ 

เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ 

  ไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม  ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัตกิารแกไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯ ซึ่งการลง

มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง  โดยในวาระ

น้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองเพิ่มเติมจํานวน 5 ราย นับเปนจํานวนหุนได 12,987 หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะ

เพ่ิมเติมจํานวน 13 ราย นับเปนจํานวนหุนได 2,012 หุน รวมมีผูถือหุนมาเขาประชุมเพ่ิมเติมจํานวน 18 รายนับจํานวนหุนได 

14,999 หุน 
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ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษทัฯ 

เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯ ตามที่ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาขางตนทุก

ประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นดวย 258,668,814 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ -  

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 

 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ -  

  ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ในกรณีที่ผูถือหุนมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน บริษัทฯ จะนํา

วาระที ่4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 เสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณา และ จะไมนําวาระที่ 7 วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 เสนอตอผู

ถือหุนเพ่ือพิจารณา เมื่อท่ีประชุมมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุน บริษัทฯ จึงดําเนินการใหท่ีประชุมพิจารณาวาระท่ี 

4 วาระท่ี 5 และ วาระท่ี 6 

 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 2 (NOBLE-W2) 

  ประธานฯ ไดมอบหมายใหคุณอรรถวิทย เฉลิมทรัพยากร เปนผูชี้แจง คุณอรรถวิทยไดแถลงตอที่ประชุมวา

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 9/2563 มีมติเสนอใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 

ครั้งที่ 2 (NOBLE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวนไมเกิน 342,353,379 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตาม

สัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

ชื่อ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามญัของบริษัท โนเบิล ดเีวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2 

(NOBLE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) 

ชนิด ระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

วิธีการเสนอขาย จัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทหลังจากบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวสําหรับการออก

และเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน  

จํานวนท่ีออก ไมเกิน 342,353,379 หนวย  

ราคาเสนอขายตอหนวย หนวยละ 0 บาท 

อัตราการจัดสรร 4 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  

ในการคํานวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว 

หากมีเศษของหุนสามัญจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของผูถือ

หุนแตละราย ใหปดเศษหุนสวนท่ีเหลือท้ิงท้ังจํานวน 

ทั้งนี้ ภายหลังจากการคํานวณสิทธิของผูถือหุนที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใน

กรณีที่มีเศษใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดําเนินการยกเลิก

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สวนที่เหลือจํานวนดังกลาว ซึ่งจะทําใหคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใน

จํานวนเทาท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนไดลงตัว 
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อายุของใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ  

ไมเกิน 3 ป นับจากวันท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  

อัตราการใชสิทธ ิ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัทได 1 หุน เวนแตกรณีมี

การปรับอัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิทธ ิ 8.00 บาทตอหุน  

 

ระยะเวลาการใชสิทธ ิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดหลังครบ 1 ป นับแตวันท่ี

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยวันกําหนดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคือทุกวันทําการ

สุดทายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกป (“วันกําหนดการใชสิทธิ”)  ทั้งนี้วัน

กําหนดการใชสิทธิครั้งแรกคือวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน 2565  

ระยะเวลาการแจงความ

จํานงในการใชสิทธ ิ

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงคท่ีจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความ

จํานงในการใชสิทธิซื ้อหุ นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในระหวาง 5 วันทําการกอนวัน

กําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ยกเวนการแสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหแสดง

ความจํานงในการใชสิทธิในระหวาง 15 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย  

จํานวนหุนสามัญท่ีจัดสรร

ไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิ 

ไมเกิน 342,353,379 หุน คิดเปนรอยละ 20 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท  

 

ตลาดรองของใบสําคัญ

แสดงสิทธิฯ  

บริษัทจะดําเนินการนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลาดรองของหุนสามัญท่ี

เกิดจากการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  

บริษัทจะนําหุ นสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตาม ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาจดทะเบียนเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลกระทบตอราคาตลาด

ของหุน (Price Dilution) 

สัดสวนการถือหุน 

(Control Dilution) และ

กําไรสุทธิตอหุน (Earnings 

per Share Dilution) ใน

กรณีท่ีผูถือหุนมีมติให

เปลี่ยนแปลงมลูคาท่ีตราไว

ของหุน 

1. การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) สามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปน้ี 

Price Dilution = (Po-PE)/Po 

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

Po = ราคาหุนกอนการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (บาทตอหุน) 

Pe = ราคาการใชสิทธิ ในอัตรา 8.00 บาทตอหุน  

Qo = จํานวน หุนของบริษัทท่ีมีอยูปจจุบัน  

Qe = จํานวนหุนท่ีออกเน่ืองจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท้ังหมด 

 

Price Dilution  =  ราคาหุนกอนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ – ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 

                                               ราคาหุนกอนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

                     =   6.64 – 6.91* 

                               6.64 

                     =  รอยละ - 4.11 
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การออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯในครั้งนี้ไมมีผลกระทบตอราคาหุนของบริษัทฯ (Price Dilution) 

เน่ืองจากราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯเทากับ 8.00 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวาราคาตลาด

กอนการเสนอขาย โดยราคาตลาดกอนการเสนอขายเทากับ 6.64 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาหุนถัว

เฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเสนอวาระเรื่องการ

ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน 

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

                                     = (6.64 x 1,369,413,525 + 8.00 x 342,353,379) 

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

                                     = 6.91 บาทตอหุน 

2. การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) สามารถคาํนวณไดจากสตูรตอไปน้ี 

Control Dilution = Qe/(Qo+Qe)  

Qo = จํานวนหุนของบริษัทท่ีมีอยูปจจุบัน  

Qe = จํานวนหุนท่ีออกเน่ืองจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท้ังหมด 

Control Dilution =                342,353,379 

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

                       = รอยละ 20.00 

3. การลดลงของกําไรสิทธิตอหุน (Earnings per Share Dilution) สามารถคํานวณไดจากสูตร

ตอไปน้ี 

 

Earnings per Share Dilution = (กําไรสุทธิตอหุนกอนเสนอขาย – กําไรสุทธิตอหุนหลังเสนอขาย*) 

                                                              กําไรสุทธิตอหุนกอนเสนอขาย 

                                      = (1.2298 – 0.9839)  

                                                 1.2298                                                           

                                      = รอยละ 20.00 

ท้ังน้ี กําไรสุทธิตอหุน หมายถึง กําไรสุทธิตอหุนในชวง 4 ไตรมาสยอนหลัง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 

2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

โดยท่ี กําไรสุทธิตอหุนหลังเสนอขาย* = กําไรสุทธิ / (Qo + Qe) 

Qo = จํานวน หุนของบริษัทท่ีมีอยูปจจุบัน  

Qe = จํานวนหุนท่ีออกเน่ืองจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท้ังหมด 

กําไรสุทธิตอหุนหลังเสนอขาย* = กําไรสุทธิ / (Qo + Qe) 

                                      =           1,684,168,344 บาท 

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

                                      = 0.9839 บาทตอหุน 
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เหตุในการตองออกหุนใหม

เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงการใชสิทธ ิ

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิตามท่ี

กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเปนเหตุการณที่กําหนดไว

ในขอ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื ่อง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนท่ีออกใหม และหุนท่ีออกใหม

เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

นายทะเบียนของใบสําคัญ

แสดงสิทธิฯ  

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือผูท่ีไดรับการแตงตั้งโดยชอบใหทําหนาท่ี

เปนนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แทน 

  ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามเก่ียวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามญั

ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NOBLE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวนไมเกิน 342,353,379 หนวย  ใหแกผูถือหุนเดิมของ

บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา  

  คุณปราโมทย ลิบรัตนสกุล ขอใหชวยอธิบายถึงเหตุผลการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  

  คุณอรรถวิทยชี้แจงวา บริษัทฯ ตองการที่จะขยายธุรกิจอยางกาวกระโดดในอนาคต และเมื่อพิจารณาจาก

จํานวนโครงการที่ดําเนินอยู ในปจจุบัน และจํานวนโครงการท่ีกําลังจะเกิดขึ ้นตามแผนธุรกิจบริษัทฯ รวมถึงรายไดท่ี

ตั้งเปาหมายไว บริษัทฯ จึงตองมีแหลงเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกลาว การออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อจัดหา

เงินทุนหมุนเวียนรองรับการเตรียมความพรอม และสรางความยืดหยุนทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ 

อยางไรก็ดี ในชวงปแรก ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ยังไมสามารถใชสิทธิได  โดยจะสามารถใชสิทธิครั้งแรกไดคือ เดือนมิถุนายน 

2565 คาดวา ณ เวลาดังกลาว บริษัทฯ จะมีกําไรมากพอที่จะทําใหผูถือหุนไมไดรับผลกระทบจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิฯ   

  คุณปราโมทย ลิบรัตนสกุล ไดสอบถามเพิ่มเติมวา ชวงนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีแนวโนมที่ถดถอย และบริษัท

อื่น ๆ ยังไมมีโครงการใหมใน 2-3 ปที่ผานมา เนื่องจากตองขายอสังหาริมทรัพยท่ีคงเหลืออยูใหหมด เหตุใดบริษัทฯ จึง

คาดการณวาจะสามารถขยายธุรกิจอยางกาวกระโดดได และสอบถามถึงอัตราสวนหน้ีสินตอทุนในปจจุบันของบรษัิทฯ 

  คุณธงชัยไดชี้แจงวา เนื่องจากฐานธุรกิจของบริษัทฯ เปนขนาดกลาง และมีจํานวนโครงการที่เปดดําเนินการ

จํานวนไมมากนัก กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนครั้งใหญเมื่อประมาณ 2 ปท่ีผานมา หลังจากนั้นเปนตนมา 

บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงการดําเนินงานหลายดาน อาทิเชน มีทีมบริหารที่เปนชาวตางชาติที่เขามาชวยทําการตลาดใน

ตางประเทศ สงผลใหบริษัทฯ เปนผูนําตลาดในการขายคอนโดมิเนียมไปยังชาวตางชาติ โดยบริษัทฯ มียอดขายคอนโดมิเนียม

ใหแกชาวตางชาติในสัดสวนรอยละ 26 และเมื่อคํานวณจากสวนแบงตลาดท้ังหมดแลว บริษัทฯ มีสัดสวนประมาณรอยละ 36 

นับเปนหน่ึงในผูนําตลาดตางประเทศ โดยหลังจากเกิดเหตุการณโควิดในเดือนเมษายน 2563 บริษัทฯ ไดเปดตัวโครงการใหม

เพิ่มเติมอีก 3 โครงการ ไดแก โครงการ นิว โนเบิล งามวงศวาน, โครงการ นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพราว และโครงการ นิว โน

เบิล ไฟฉาย-วังหลัง ซึ่งทุกโครงการดังกลาว ไดรับการตอบรับท่ีดีจากลูกคามียอดจําหนายในระดับท่ีนาพึงพอใจ โดยกลยุทธใน

เรื่องของการขยายตัวไปครอบคลุมตลาดใหม ๆ หรือการบุกตลาดตางประเทศน้ัน เปนการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ให

สูงขึ้น ดวยเหตุดังกลาว จึงสงผลใหธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัว ซึ่งขอดีคือบริษัทฯ สามารถสรางสวนแบงการตลาดที่เพิ่มข้ึน 

และเจาะตลาดไดอยางรวดเรว็ อีกท้ังบริษัทฯ ยังไดตนทุนในการซื้อท่ีดินและตนทุนคากอสรางท่ีถูกกวาในอดีตท่ีผานมา โดยจะ

เห็นไดจากอัตรากําไรข้ันตน และอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ อยูในอัตราท่ีคอนขางสูงเปนลําดับตน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

บริษัทฯ จึงตองมีการเตรียมฐานทุนใหพรอมเพ่ือรองรับในอนาคต  
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  คุณอรรถวิทยไดชี้แจงเพิ่มเติมวา อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุนในปจจุบันเทากับ 

1.28 เทา ซึ่งถือวาเปนอัตราสวนท่ีลดลงมาก เมื่อเทียบกับตนปอยูท่ี 1.58 เทา สําหรับปน้ีบริษัทฯ สามารถทยอยขายโครงการ

ที่สรางเสร็จแลวไปไดเรื่อยๆ ตลอดทั้งป และรับรูรายไดทันที สงผลใหบริษัทฯ มีกระแสเงินสดท่ีจะนํามาชําระหนี้ที่เปนเงินกู

โครงการ กลาวโดยสรุปคือสถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกรงมากข้ึน  

   ผูถือหุนรายหน่ึงไดสงกระดาษคําถามเก่ียวกับรายไดและกําไรใน 3 ไตรมาสท่ีผานมา และสอบถามวาบริษัทฯ 

จะออกหุนปนผลอีกหรือไม 

  คุณอรรถวิทยไดชี้แจงวา บริษัทฯ มีรายไดอยูท่ีประมาณ 7,400 ลานบาท และมีกําไรอยูท่ีประมาณ 1,200 

ลานบาท  บริษัทฯ มีเปาหมายท่ีจะรับรูรายไดในปน้ีใหไดมากกวา 10,000 ลานบาท เน่ืองจากโครงการท่ีอยูในระหวางการขาย

และสามารถรับรูรายไดในไตรมาส 4 และยังสามารถกระจายไปในปตอ ๆ ไปดวย สําหรับหุนปนผลบริษัทฯ ยังไมมีแผนที่จะ

จายเงินปนผลเปนหุน  

  คุณวริษฐพร กลึงวิจิตร สอบถามวา คอนโดมิเนียม โครงการ นิว โนเบิล งามวงศวาน หองท่ีมีราคาแพงไดขาย

หมดแลว การขายดังกลาวเปนการขายท่ีแทจริงหรือบริษัทฯ กันไวหรือไม  

  คุณธงชัยช้ีแจงวา การขายโครงการ นิว โนเบิล งามวงศวาน เปนการขายท่ีเกิดข้ึนจริง ไมไดมีการกันหองไวแต

อยางใด หากพนักงานหรือผูบริหารของบริษัทฯ มีประสงคจะซื้อโครงการของบริษัทฯ จะตองชําระราคาตามหลักเกณฑ เพ่ือให

มั่นใจวาบริษัทฯ จะไดรับชําระราคาจากการขาย  

  คุณปราโมทย ลิบรัตนสกุล ไดถามวา บริษัทฯ มีแผนที่จะนําคอนโดมิเนียมเขารวมโครงการ ไทยแลนดอีลีท

การด หรือไม  

  คุณธงชัยไดช้ีแจงตอวา บริษัทฯ มีแผนท่ีจะนําคอนโดมิเนียมเขารวมกับโครงการ ไทยแลนดอีลีทการด  

  เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แลว ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม

พิจารณา และลงคะแนนเสียงอนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 

(NOBLE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวนไมเกิน 342,353,379 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือ

หุนโดยไมคิดมูลคา ซึ่งการลงมติในวาระน้ีตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง

โดยในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองเพ่ิมเติมจํานวน 8 ราย นับเปนจํานวนหุนได 24,308 หุน และผูถือหุนท่ีมอบ

ฉันทะเพ่ิมเติมจํานวน 8 ราย นับเปนจํานวนหุนได 320 หุน รวมมีผูถือหุนมาเขาประชุมเพ่ิมเติมจํานวน 16 รายนับจํานวนหุน

ได 24,628 หุน 

ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน

สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NOBLE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) ตามที่ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาขางตนทุก

ประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นดวย 258,693,442 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ -  

งดออกเสียง - เสียง   

 

 

 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ -  
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 342,353,379 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 

1,369,413,525 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 1,711,766,904 บาท และ การจัดสรรหุนที่ไดเพิ่มทุน

ดังกลาว 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหคุณอรรถวิทย เฉลิมทรัพยากร เปนผูช้ีแจงตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากการออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดตามวาระที่ 4  บริษัทฯ ตองเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 342,353,379 บาท จาก

ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,369,413,525 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 1,711,766,904 บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 

342,353,379 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. การเพ่ิมทุน                                                                               

จํานวน 342,353,379 บาท จากทุนจดทะเบียน จํานวน 1,369,413,525 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 

1,711,766,904 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 342,353,379 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท 

โดยเปนการเพ่ิมทุนในลักษณะดังน้ี 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 
มูลคาท่ีตราไว 

(บาทตอหุน) 

รวม 

(บาท) 

แบบกําหนดวัตถุประสงคในการ

ใชเงินทุน 

หุนสามญั 342,353,379 1.00 342,353,379 

2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  

2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 

(บาทตอหุน) 

เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ

บริษัท ครั้งท่ี 2 (NOBLE-W2)  

("ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ") ซึ่งจะ

จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท

ฯ ในการน้ีมอบหมายให 

คณะกรรมการบรหิาร  หรือ 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารรวม หรอื 

บุคคลอ่ืนใดซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

คณะกรรมการบรหิาร หรือ 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารรวม  มี

อํานาจกําหนดวันกําหนดรายช่ือผู

ถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับการจดัสรรและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ไมเกิน 

342,353,379 
หุน 

 

จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม

ของบริษัทฯ ในอัตราสวน 

4 หุนสามัญเดิมตอ

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 

หนวย (ในกรณีท่ีมีเศษให

ปดเศษท้ิง) 

จัดสรรใหโดยไมคิดมูลคา โดย

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จาํนวน 1 

หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิม

ทุนได 1 หุน และมรีาคาใชสิทธิ  

8.00 บาทตอหุน  
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2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีท่ีมีเศษของหุน 

ในการคํานวณจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีผูถือหุนแตละรายจะไดรับการจัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษให

ปดเศษทิ้ง และในกรณีที่เกิดเหตุที่ทําใหตองมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ

ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งอาจทําใหเกิดเศษของหุน

สามัญ ใหตัดเศษของหุนสามัญท้ิง 

3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2563 เพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม 

ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ช้ัน 3 หองแกรนด บอลรูม ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายช่ือผู

ถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน (Record date) ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขอ

อนุญาต (ถามี) 

4.1 ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2563 ใหดําเนินการเปลีย่นแปลงมลูคาท่ีตราไวของ

หุน เพ่ิมทุนจดทะเบียน แกไขหนังสือบริคณหสนธิ  

4.2 บริษัทฯ จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน เพิ่มทุนจดทะเบียน แกไขหนังสือบริคณห

สนธิ ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  

4.3 บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นคําขอใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เปน

หลักทรัพยจดทะเบียน 

5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนท่ีเพ่ิม 

เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเตรียมความพรอมและสรางความยืดหยุนทางการเงิน ในการขยาย

ธุรกิจในอนาคต และสํารองเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื ่อมีการใชสิทธิซื ้อหุ นสามัญของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

6. ประโยชนท่ีบริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

เปนการเพ่ิมฐานทุน เพ่ือเตรยีมความพรอมในการขยายธุรกิจในระยะยาว 

7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

7.1  นโยบายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิของงบ

การเงินเฉพาะบริษัทฯ ในแตละปหลังหักเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกําหนดไว ทั้งน้ี 

การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ อนึ่งหากมีความ

จําเปนการจายเงินปนผลอาจมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตน หรืออาจงดเวนการจายเงินปนผลได 

ขึ้นอยูกับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจําเปนและความเหมาะสมอื่น ๆ ใน

อนาคต 
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7.2 สิทธิในการรับเงินปนผลจากการดําเนินงาน 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลภายหลังจากท่ีไดรับการ

จดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ แลว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

8.1 ผลกระทบตอราคา (Price Dilution) 

การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) สามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปน้ี 

Price Dilution = (Po-PE)/Po 

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

Po = ราคาหุนกอนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  (บาทตอหุน) 

Pe = ราคาการใชสิทธิ ในอัตรา 8.00 บาทตอหุน  

Qo = จํานวน หุนของบริษัทท่ีมีอยูปจจุบัน  

Qe = จํานวนหุนท่ีออกเน่ืองจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท้ังหมด 

Price Dilution = ราคาหุนกอนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ – ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 

                                                               ราคาหุนกอนการออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  

                       =   6.64 – 6.91* 

                                           6.64 

= รอยละ - 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 บาทตอหุน 

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯในครั ้งนี ้ไมมีผลกระทบตอราคาหุนของบริษัทฯ (Price Dilution) 

เนื่องจากราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เทากับ 8.00 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวาราคาตลาด

กอนการเสนอขาย โดยราคาตลาดกอนการเสนอขายเทากับ 6.64 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาหุนถัว

เฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเสนอวาระเรื่องการออก

และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2563 

8.2 ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) สามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปน้ี 

Control Dilution = Qe/(Qo+Qe)  

Qo = จํานวนหุนของบริษัทท่ีมีอยูปจจุบัน  

Qe = จํานวนหุนท่ีออกเน่ืองจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท้ังหมด 
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Control Dilution  =           342,353,379 

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

                             = รอยละ 20.00 

8.3 ผลกระทบตอกําไรสุทธิตอหุน (Earnings per Share Dilution) 

 การลดลงของกําไรสิทธิตอหุน (Earnings per Share Dilution) สามารถคํานวณไดจากสตูรตอไปน้ี 

         Earnings per Share Dilution  =      (กําไรสุทธิตอหุนกอนเสนอขาย – กําไรสุทธิตอหุนหลังเสนอขาย*) 

                                          กําไรสุทธิตอหุนกอนเสนอขาย 

                                                     =     (1.2298 – 0.9839) 

                                                          1.2298 

                                                       =      รอยละ 20.00 

ท้ังน้ี กําไรสุทธิตอหุน หมายถึง กําไรสุทธิตอหุนในชวง 4 ไตรมาสยอนหลัง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 

2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

*โดยท่ี กําไรสุทธิตอหุนหลังเสนอขาย* = กําไรสุทธิ / (Qo + Qe) 

Qo = จํานวน หุนของบริษัทท่ีมีอยูปจจุบัน  

Qe = จํานวนหุนท่ีออกเน่ืองจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท้ังหมด 

กําไรสุทธิตอหุนหลังเสนอขาย* =      กําไรสุทธิ / (Qo + Qe) 

                                                 =          1,684,168,344 บาท 

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

                                            =     0.9839 บาทตอหุน 

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มมีติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน  

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 9/2563 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 

2. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมการประชุม

วิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 

วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

3. การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 23 ธันวาคม  2563 

4. ยื่นคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน เพ่ิม

ทุนจดทะเบียน แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ตอกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณิชย 

ภายใน 14 วันนับแตวันท่ีท่ี

ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัต ิ

5. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรและเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

คณะกรรมการหรือ ประธาน

เจาหนาท่ีบริหารรวม หรือ 

บุคคลอ่ืนใดซึ่งไดรับการ

แตงตั้งจากคณะ

กรรมการบริหาร หรือ 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

รวม มีอํานาจกําหนดวัน

กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมี
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ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

สิทธิไดรับการจัดสรรและ

เสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ 

หมายเหตุ: กําหนดการขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

 ในการนี้มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจาหนาที่บริหารรวม หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการ

แตงตั้งจากคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจาหนาท่ีบริหารรวม มีอํานาจกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน

ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ พิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ี

เก่ียวกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควรเก่ียวกับการ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

  ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามเก่ียวกับเพ่ิมทุนจดทะเบียน จํานวน 342,353,379 บาท จากทุนจด

ทะเบียนจํานวน 1,369,413,525 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 1,711,766,904 บาท และ การจัดสรรหุนที่ไดเพิ่มทุน

ดังกลาว 

  ไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา และลงคะแนนเสียงอนุมัติใหบริษัทฯ 

เพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 342,353,379 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 1,369,413,525 บาท เปนทุนจดทะเบียนจาํนวน 

1,711,766,904 บาท และ การจัดสรรหุนที่ไดเพิ่มทุน ซึ่งการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในสี่ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  โดยในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองเพ่ิมเติมจํานวน 2 ราย 

นับเปนจํานวนหุนได 156,400 หุน และไมมีผูถือหุนที่มอบฉันทะเพิ่มเติม รวมมีผูถือหุนมาเขาประชุมเพิ่มเติมจํานวน 2 ราย 

นับจํานวนหุนได 156,400 หุน 

ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุนที่ไดเพิ ่มทุน 

ตามท่ีไดนําเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนดังนี ้

เห็นดวย 258,849,842 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ -  

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 

 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ -  

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหคุณอรรถวิทย เฉลิมทรัพยากร เปนผูชี้แจง คุณอรรถวิทยไดแถลงตอที่ประชุมวา

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทฯ ตอง

แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เปนดังน้ี 
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“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,711,766,904 บาท (หน่ึงพันเจ็ดรอยสิบเอ็ดลานเจด็แสนหก

หมื่นหกพันเการอยสี่บาทถวน) 

 แบงออกเปน 1,711,766,904 หุน (หน่ึงพันเจ็ดรอยสิบเอ็ดลานเจด็แสนหก

หมื่นหกพันเการอยสี่หุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเปน:   

 หุนสามญั 1,711,766,904 หุน (หน่ึงพันเจ็ดรอยสิบเอ็ดลานเจด็แสนหก

หมื่นหกพันเการอยสี่หุน) 

 หุนบุริมสิทธิ          —          หุน (—)” 

  ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อให

สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

  ไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม  ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา และลงคะแนนเสียงอนุมัติใหบริษัทฯ 

แกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการ

อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  โดยในวาระน้ีไมมีผูถือหุนเขารวม

ประชุมเพ่ิมเติม 

ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมาก

ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นดวย 258,849,842 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ -  

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - 

 

 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ -  

  ประธานฯ ไดช้ีแจงวา  ตามท่ีไดเรียนแจงทานผูถือหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของ

หุน บริษัทฯ จะนําวาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 เสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณา และ จะไมนําวาระที่ 7 วาระที่ 8 และ 

วาระท่ี 9 เสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณา ดังน้ัน ในกรณีน้ี ทานผูถือหุนมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุน บริษัทฯ จะไม

นําวาระท่ี 7 วาระท่ี 8 และ วาระท่ี 9 เสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ไมมีวาระท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแลว และไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมผูถือหุน

ประสงคจะแสดงความคิดเห็นหรือเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณา  

  คุณปราโมทย ลิบรัตนสกุล ไดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องการลงทุนรวมกับกลุมบริษัทศรีสวัสดิ์  

  คุณธงชัยชี้แจงวาการลงทุนรวมกับกลุมบริษัทศรีสวัสดิ์ เปนโอกาสทางธุรกิจท่ีนาสนใจ เนื่องจากการบริหาร

สินทรัพยที่เปน NPLs หรือ NPAs ของสถาบันการเงินนั้นเปนธุรกิจใหญมาก ประกอบกับกลุมบริษัทศรีสวัสดิ์ยังไมมีความ

ชํานาญในการบริหารอสังหาริมทรัพยมากนัก ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะเขาไปมีสวนรวมในการบริหารอสังหาริมทรัพย 
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