เลขที่ NER 005/2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง

แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปั นผล การลดทุน การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป การออกหุน้ กู้
การจัดตัง้ บริษัทย่อย และการกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (แก้ไขครัง้ ที่ 2)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ได้จดั การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึน้ ในวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2564 และที่ประชุมมีมติสาคัญซึ่งสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
1. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2. มีมติให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ดังนี ้
- การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 29.43 ล้านบาท รวมเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ทัง้ สิน้ 100.10 ล้านบาท
- การจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.21 บาท คิดเป็ นเงินทัง้ สิน้ ประมาณ 339.08 ล้าน
บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาทต่อหุน้ คิด
เป็ นเงิน 96.88 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 คงเหลือเป็ นเงินปั นผลที่จะจ่ายในครัง้ นีอ้ ีกในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท คิด
เป็ นเงิน 242.20 ล้านบาท การจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ
40.89 ของกาไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสารองตามกฎหมาย โดยเป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิได้รบั ยกเว้นภาษี จาก
สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้
บริษัทกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผล (Record date) ในวันที่ 23 เมษายน 2564 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทัง้ นี ้ สิทธิรบั เงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2564
นอกจากนี ้ ขอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมตั ิเมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท คิดเป็ นเงิน 96.88 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2564

3. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุน้
สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัท จากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน แบบมอบอานาจ
ทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 154,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ภายใต้
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2563 และให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี ้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
924,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ น
1,848,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
1,848,000,000 หุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
- หุน้
4. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด(Private Placement ) จานวนไม่เกิน 161,467,890 หุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังนี ้
จัดสรรให้แก่
ประเภทหลักทรัพย์
จำนวนหุ้น/2
ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว/1
บุคคลในวงจากัด
หุน้ สามัญ
ไม่เกิน
10%
(Private Placement :PP)
161,467,890 หุน้
/1
ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบีย นมีมติให้มีการเพิ่ม ทุนแบบ General Mandate
เท่ากับ 807,339,453 บาท
/2
จานวนไม่เกิน 161,467,890 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บคุ คล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่ ง บุ ค คลดัง กล่ า วจะต้อ งไม่ เ ป็ น บุค คลเกี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 ทั้งนี ้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัด ( Private
Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายราคาต่าตามเกณฑ์ราคาของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ บริษัทจะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขาย
เป็ น คราวเดี ยวหรือ เป็ นคราวๆไปก็ได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรื อบุคคลที่ ได้รับมอบอา นาจจาก
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใด อันจาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและ
เสนอขายเป็ นคราวเดียวหรือแบ่งเป็ นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็ นคราวๆ รวมถึงมีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ น
และเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพื่อทุนดังกล่า วได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุน การกาหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการชาระเงินค่าหุน้ เป็ นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซือ้ และรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน การกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ใน
การออกเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคาหรือข้อความในเอกสาร
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาขอต่างๆ และ/หรือ ดาเนินการใดๆ เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามคาสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ได้เป็ นคราวๆ ตามการชาระเงินของผูจ้ องซือ้ ในแต่ละคราว รวมถึงการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และการน าส่ งข้อ มูลเอกสารหลักฐานต่ อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจานวน
80,733,945 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 924,000,000 บาท เป็ นจานวน 1,004,733,945 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 161,467,890 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) จานวนไม่เกิน 161,467,890 หุน้ และให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี ้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
1,004,733,945 บาท
แบ่งออกเป็ น
2,009,467,890 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
2,009,467,890 หุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
- หุน้
6. มีมติให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 161,467,890
หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) ให้แก่บคุ คลในวงจากัด รายละเอียด ดังนี ้
จัดสรรให้แก่
ประเภทหลักทรัพย์
จำนวนหุ้น/2
ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว/1
บุคคลในวงจากัด
หุน้ สามัญ
ไม่เกิน
10.00%
(Private Placement :PP)
161,467,890 หุน้
/1
ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandateเท่ากับ
807,339,453 บาท
/2

จานวนไม่เกิน 161,467,890 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บคุ คล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่ ง บุ ค คลดัง กล่ า วจะต้อ งไม่ เ ป็ น บุค คลเกี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี ้ ราคาเสนอขายหุน้

สามัญ เพิ่ ม ทุน ต่ อ บุค คลในวงจากัด (Private Placement) ข้า งต้น ต้อ งไม่ เ ข้า ข่ า ยราคาต่ า ตามเกณฑ์ร าคาของ
สานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ บริษัทจะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ น
คราวเดี ย วหรื อ เป็ น คราวๆไปก็ ไ ด้ โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการบริษั ท หรื อ บุค คลที่ ไ ด้รับ มอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใด อันจาเป็ นที่เกี่ย วข้องกับการจัดสรรและ
เสนอขายเป็ นคราวเดียวหรือแบ่งเป็ นส่วนๆเพื่อเสนอขายเป็ นคราวๆ รวมถึงมีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ น
และเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพื่อทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุน้
สามัญ เพิ่ ม ทุน การก าหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการช าระเงิ น ค่ า หุ้น เป็ น ต้น รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซือ้ และรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน การกาหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคาหรือ
ข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาขอต่างๆ และ/หรือ ดาเนินการใดๆ
เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็ นคราวๆ ตามการชาระเงินของผูจ้ องซือ้ ในแต่ละคราว รวมถึงการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนาส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหูน้ กูเ้ พิ่ม อีก
จานวน 2,000 ล้านบาท เป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์
เพื่อนาเงินที่ได้รบั จากการออกและเสนอขายหุน้ กูไ้ ปใช้ในการดาเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจและ/
หรือ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร
ประเภทหุน้ กู้
หุน้ กูท้ กุ ประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเว้นหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ) ไม่ว่าจะเป็ นชนิดระบุช่ือผูถ้ ือหรือไม่ระบุช่ือผู้
ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ดอ้ ยสิทธิ มี/และหรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต
มี/และหรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้นและ/หรือคืนเงินต้นครัง้ เดียวเมื่อครบกาหนดไถ่
ถอน ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่
จะได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน
เงินบาทและ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอการขาย
หุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุน้ กู้
มูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ่ยี งั ไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึง่ กาหนดไว้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือในสกุล
เงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทัง้ นี ้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พิ่มเติม และ/
หรือ ออกขายเสนอหุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจานวน
เงินต้นคงค้างทัง้ หมดของหุน้ กูท้ ่บี ริษัทออกจาหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจานวนเงินไม่
เกินวงเงินดังกล่าว

อัตราดอกเบีย้

ขึน้ อยู่กบั ภาวะตลาดในขณะที่ออกเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว ทัง้ นีอ้ ยู่ภายใต้บงั คับของประกาศ
คณะกรรมการการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
การเสนอขาย
1) เสนอขายหุน้ กูท้ ั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็ นโครงการ และ/หรือ ใน
ลัก ษณะหมุน เวียน (Revolving) ในกรณี ท่ี บริษัท เสนอขายหุ้นก็ ในลักษณะหมุน เวีย นบริษัท
สามารถไถ่ถอนหรือรับชาระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กาหนดไว้
2) เสนอขายแก่ป ระชาชนทั่วไป และ/หรื อ ให้แ ก่ ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือ
บางส่ ว น ซึ่ ง อาจแบ่ ง เป็ นการเสนอขายในครั้ง เดี ย วหรื อ หลายครั้ง ก็ ไ ด้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือตาม
ประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออก
เสนอขายหุน้ กูน้ นั้
3) ในกรณีท่บี ริษัทได้ไถ่ถอน หรือชาระคืนหุน้ กูท้ ่ไี ด้ออกภายในวงเงินที่ได้รบั อนุมตั ินี ้ บริษัทสามารถ
ออกหุ้น กู้ท ดแทนเพิ่ ม เติม ได้อี กตามจานวนที่ ได้ไถ่ ถ อนหรื อ ช าระคื น โดยหุ้น กู้ท่ี บ ริษั ท ออก
ทดแทนนีจ้ ะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้
การไถ่ถอนก่อนกาหนด ผูถ้ ือหุน้ กูอ้ าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้ กูค้ ืนก่อนกาหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิของไถ่ถอนหุน้ กู้
คืนก่อนกาหนด หรือบริษัทอาจกาหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event
Redemption) ใด หรือไม่ก็ได้ทงั้ นี ้ ให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการขอออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
การมอบอานาจ
ข้อจากัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆอันจาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุน้ กูเ้ ช่น ชื่อ
ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ ถือหุน้ กู้
จานวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชาระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภท
หลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาหนด และการจด
ทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็ นต้น ตลอดจนการดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
แต่งตัง้ ที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและการดาเนินงานใดๆก็ตาม ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออก
เสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท ให้อยูใ่ นอานาจของกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัท และ/หรือ
บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกาหนด
ต่อไป
เงื่อนไขอื่นๆ
ขึน้ อยู่กบั ภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. มีมติอนุมตั ิให้จดั ตัง้ บริษัทย่อยเพื่อดาเนินกิจการผลิตและขายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยบริษัทจะเข้าถือหุน้ ในบริษัทย่อยที่จดั ตัง้
ใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด และให้บริษัทย่อยมีทนุ จดทะเบียนเริ่มแรกจานวน 1.00 ล้านบาท
ชื่อบริษัท
:
(ยังไม่กาหนด)
ประเภทของนิติบคุ คล :
บริษัทจากัด
ที่อยู่บริษัท
:
(ยังไม่กาหนด )
วัตถุประสงค์
:
ดาเนินกิจการผลิตและขายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
กรรมการบริษัท
:
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
นายศักดิ์ชยั จงสถาพงษ์พนั ธ์
นางสาวปาร์ย อรรถพิสาล
โครงสร้างการถือหุน้ :
บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.98
นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 0.01
นางภณิดา จึงธนสมบูรณ์ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 0.01
ทุนจดทะเบียน
: 1.00 ล้านบาท
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มมีรายได้ : ประมาณต้นปี 2565
แหล่งที่มาของเงินทุน :
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
หากทราบรายละเอียดที่แน่ชดั แล้วจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
9. มีมติให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564 จากบริษัท เอ็ม อาร์
แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 โดยมีรายชื่อดังนี ้
1) นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3425
2) นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5389
3) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6947
โดยให้ผู้ส อบบั ญ ชี ข้า งต้น เป็ น ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 2,170,000 บาท
10. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาการแต่งตัง้ กรรมการบริษัทที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ ให้
กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง จานวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี ้
1) นายชนิตร ชาญชัยณรงค์
กรรมการ
2) นายรณชิต จินะดิษฐ์
กรรมการ
3) นายศักดิ์ชยั จงสถาพงษ์พนั ธ์ กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอแต่งตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง

11. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ภายใต้วงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทน ดังนี ้
เบืย้ ประชุมกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
เบืย้ ประชุมกรรมการ

ค่าเบีย้ ประชุมปี 2564
ต่อครัง้
ต่อเดือน
40,000 บาท
35,000 บาท
35,000 บาท
30,000 บาท
ค่าเบีย้ ประชุมปี 2564
ต่อครัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

30,000 บาท/ท่าน
25,000 บาท/ท่าน
30,000 บาท/ท่าน
25,000 บาท/ท่าน
30,000 บาท/ท่าน
25,000 บาท/ท่าน

ทัง้ นี ้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รบั ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564
12. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2563 และรับทราบการการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุน้ สามัญจากหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จดั สรรไว้
รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน
154,000,000 หุ้น เพื่ อ เสนอขายให้กับ บุค คลในวงจากัด (Private Placement) และอนุมัติ ก ารแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อ
เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement ) จานวนไม่เกิน 161,467,890 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 80,733,945 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 924,000,000
บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นใหม่ 1,004,733,945 บาท โดยการออกหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น
161,467,890 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน
161,467,890 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท เพิ่มอีกจานวน 2,000 ล้านบาท เป็ นวงเงินรวมไม่
เกิน 4,000 ล้านบาท
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีบริษัท และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
13. มีมติให้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (Record date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสำรแนบ 1
แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหำชน)
วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564
ข้าพเจ้า บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2564 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน/การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
เนื่องจากตามมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้
เพิ่มทุน จานวน 154,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General mandate) และเสนอขาย
ให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) อย่างไรก็ตาม หุน้ ดังกล่าวสิน้ สุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้วตามที่เคยได้รบั อนุมตั ิจาก
มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
1.กำรลดทุน / กำรเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการลดทุน / เพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท ดังนี ้
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจานวน 1,001,000,000 บาท เป็ น 924,000,000 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจากการ
จั ด สรรไว้เ พื่ อ รองรับ การออกและเสนอขายหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป (General mandate) จ านวน
154,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งหุน้ ดังกล่าวสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย
แล้ว ตามที่เคยได้รบั อนุมตั ิจากมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
- การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริษั ท อี ก จ านวน 80,733,945 บาท จากทุน จดทะเบี ย น 924,000,000 บาท เป็ น จ านวน
1,004,733,945 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 161,467,890 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 161,467,890 หุน้
มูลค่ำทีต่ รำไว้
รวม
กำรเพิ่มทุน
ประเภทหุน้
จำนวนหุ้น
(บำท/หุ้น)
(บำท)
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
แบบมอบอานาจทั่วไป
หุน้ สามัญ
ไม่เกิน
0.50
80,733,945
(General Mandate)
161,467,890

2. กำรจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อให้จดั สรรหุน้
สามัญ จานวนไม่เกิน 161,467,890 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รวม 80,733,945 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงินทุน
- ไม่มี 2.2 กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้แก่

บุคคลในวงจากัด

ประเภท
หลักทรัพย์

จำนวนหุ้น

หุน้ สามัญ

ไม่เกิน
161,467,890

ร้อยละต่อ

หมำยเหตุ

ทุนชำระแล้ว1/
10.00%

รายละเอียดตามหมายเหตุ 2

หมายเหตุ : 1/ ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนมีมติให้มกี ารเพิ่มทุน
2/

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งจะจัดขึน้ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 161,467,890 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement)

3.กำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติกำรเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record
date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
4.กำรขออนุญำตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กี่ยวข้อง และเงือ่ นไข กำรขออนุญำต (ถ้ำมี)
4.1
การขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
4.2
การดาเนินการจดทะเบียนการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัท
ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน/เพิ่มทุนของบริษัท
4.3
การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุน และกำรใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิ่ม
เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ แผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจาเป็ นต้องจัดหา
แหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ดังนัน้ บริษัทจึงได้ออกหุน้ เพิ่มทุนนี ้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุ นหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทัง้ ช่วยเสริมให้
บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึน้ เพื่อสร้างความพร้อมสาหรับการดาเนินงานในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคต จะนามาซึ่งรายได้ท่ี
เพิ่มขึน้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์แก่บริษัทและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
6. ประโยชน์ทบี่ ริษัทจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึน้ เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ รวมทัง้ ช่วยให้
บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึน้ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
7. ประโยชน์ทผี่ ู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
7.1
นโยบายเงินปั นผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิท่เี หลือจาก
หักเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กาหนดไว้ในข้องบังคับของบริษัทตามกฎหมาย หากไม่มีเ หตุจาเป็ นอื่นใดและ
การจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินการของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
7.2
ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จะมีสิทธิรบั เงินปั นผล
เช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกประการ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทที่ได้ย่ืนขอ
จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชน์แล้ว
8. รำยละเอียดอื่นใดทีจ่ ำเป็ นสำหรับผู้ถือหุน้ เพือ่ ใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรอนุมตั ิกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
- ไม่มี 9. ตำรำงระยะเวลำกำรดำเนินกำรในกรณีทคี่ ณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ลำดับ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
วัน เดือน ปี
1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2564
17 กุมภาพันธ์ 2564
2 วันที่กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
5 มีนาคม 2564
(Record date)
3 วันที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
8 เมษายน 2564
4 วันที่จดทะเบียนลดทุน/เพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลายมือชื่อ........... .................................... กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์)
ลายมือชื่อ............... ................................ กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายศักดิ์ชยั จงสถาพงษ์พนั ธ์)

