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แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 
วันที ่17 กุมภาพันธ์ 2566 

 

 ข้าพเจ้า บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2566 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของ
บริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

1. การเพ่ิมทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณา

อนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2565 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 80,733,945 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ซึ่งเป็นการเพิ่มทุน ดังนี้ 

 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาท/หุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน 

- - - - 

  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate)        

หุ้นสามญั ไม่เกิน 161,467,890 หุ้น 0.50 80,733,945 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2566 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เพื่อให้จัดสรรหุ้น
สามัญ จ านวนไมเ่กิน 161,467,890 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 80,733,945 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

 2.1  การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  
  - ไม่มี - 

 2.2 การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

บุคคลในวงจ ากัด หุ้นสามัญ ไม่เกิน
161,467,890 หุ้น 

8.74% รายละเอียดตามหมายเหตุ 2 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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หมายเหตุ :    1/ ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบรษิัทจดทะเบียนมมีติให้มีการขยายระยะเวลาเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) 

2/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั 
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคล
เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 และ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายราคาต ่าตามเกณฑ์ราคาของส านักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง 

 

ทั้งนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียว
หรือเป็นคราวๆไปก็ได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการ
พิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใด อันจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขาย
เป็นคราวๆ รวมถึงมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพื่อทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ 
วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การก าหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการช าระเงินค่าหุ้น เป็นต้น 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน  การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียด
ต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในเอกสาร รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือ ด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนใน
การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการช าระเงินของผู้จองซื้อใน
แต่ละคราว รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการน าส่งข้อมูลเอกสาร
หลักฐานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 
3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 ก าหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ าปี 2566 ในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น และก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 9 มีนาคม 
2566 
 
4.การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 

4.1  การขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
4.2 การด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่

วันท่ีได้รับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอ านาจทั่วไป ( General 

Mandate) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 
เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนและการขยายก าลังการผลิตในอนาคต จึงมี

ความจ าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท 
รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนท่ีเข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมส าหรับการด าเนินงานในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคต จะน ามา
ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ รวมทั้งช่วยให้บริษัทมีฐานะ
ทางการเงินท่ีแข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
 
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1  นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือจากหักเงิน
ส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้องบังคับของบริษัทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินการของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

7.2 ผู้ถือหุ้นท่ีไดร้ับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะมสีิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้
ถือหุ้นของบริษัททุกประการ นับจากวันที่มีรายช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวง
พาณิชน์แล้ว  

 
8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

- ไม่มี - 
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ป ี
1 วันท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2566 17 กุมภาพันธ ์2566 
2 วันท่ีก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมสีิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

(Record date) 
9 มีนาคม 2566 

3 วันท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 10 เมษายน 2566 
4 วันท่ีจดทะเบียนทุนช าระแล้วของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย ์
ภายใน 14 วัน  

นับแต่วันที่ไดร้ับช าระเงินค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 
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 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ลายมือช่ือ............................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

                        (นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์) 

  

 
                                                      ลายมือช่ือ............................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
  

             (นายศักดิ์ชัย  จงสถาพงษ์พันธ์) 
  
 


