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 สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและควบคู่กับการเสนอขาย
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1)

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งท่ี 2/2560 ซ่ึงประชุม 
เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มมีตเิพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ�านวน 781,250,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ�านวน 
625,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 1,406,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 625,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้น 
แต่ละรายถอือยู ่(Rights Offering) และจ�านวน 156,250,000 หุน้ เพือ่รองรบัการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1)  (“NOK-W1” หรือ “ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ”) โดยจะมีการน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาต่อไปนั้น

 รายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ปรากฏตามแบบรายงานการ 
เพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 11) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) 
(ส่ิงทีส่่งมำด้วย 13) และสารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุเพือ่เสนอขายให้ผูถ้อืหุน้เดมิและควบคูก่บัการเสนอขาย
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) สิ่งที่ส่งมำด้วย 12 นี้ 

 1. รำยละเอียดของกำรออกและเสนอขำย

   1.1. จัดสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษัิท ไม่เกนิจ�านวน 625,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 1 บาท ให้แก่ผูถ้อืหุน้ 
    เดิมตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ทีร่าคาเสนอขาย 
    หุน้ละ 2.40 บาท ซึง่เป็นราคาทีใ่ห้ส่วนลดจากราคาปิดของหุน้ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
    (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันท�าการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ 
    ในเร่ืองน้ี (ราคาปิดของหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 เท่ากับ 8.45 บาท ดงันัน้ ราคาเสนอขายหุ้นละ  
    2.40 บาทดังกล่าวจึงค�านวณเป็นราคาที่ให้ส่วนลดในอัตราร้อยละ 71.60 ของราคาปิดข้างต้น) มูลค่ารวม 
    ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และก�าหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทส�าหรับการเสนอขายในช่วงวันที่  
    16 พฤษภาคม 17 พฤษภาคม 18 พฤษภาคม 19 พฤษภาคม และ 22 พฤษภาคม 2560 (รวม 5 วันท�าการ) 
    โดยบริษัทได้ก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
    (Record Date) ตามข้อนี้ ในวันที่ 27 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ 
    พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด 
    สมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2560  

    ในกรณทีีม่หีุน้สามญัเพิม่ทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนในรอบแรก บรษิทัจะจดัสรรหุน้ 
    สามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น  
    ในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะด�าเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระท่ัง 
    ไม่มหีุน้สามญัเพิม่ทนุเหลอืจากการจดัสรรอกี หรอืจนกว่าจะไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดประสงค์ทีจ่ะจองซือ้หุน้สามญั 
    เพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

   1.2 จัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ�านวนไม่เกนิ 156,250,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการใช้สทิธติาม 
    ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั (NOK-W1) โดยบรษิทัเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธคิวบคูก่บัการ 
    เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุตามข้อ 1.1 โดยไม่คดิมลูค่า ในอตัราส่วนการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุใหม่ 4 หุ้นสามญั 
    เพิม่ทนุ ต่อ 1 หน่วยใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ และใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได้ 1 หุ้น 
    ที่ราคาใช้สิทธิ 5.00 บาทต่อหุ้น  ซึ่งเป็นราคาใช้สิทธิดังกล่าว มีส่วนลดจากราคาปิดของหุ้นของบริษัท 
    ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันท�าการ 
    ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการ บรษิทัมมีตใินเรือ่งนี ้(ราคาปิดของหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2560 เท่ากบั  
    8.45 บาท ดังนั้น ราคาใช้สิทธิที่ 5.00 บาทต่อหุ้น ดังกล่าวจึงค�านวณเป็นราคาที่ให้ส่วนลดในอัตราร้อยละ  
    40.83 ของราคาปิดข้างต้น)  
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 นอกจากน้ี ให้เสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 เพือ่อนมุตักิารมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบรษิทั กรรมการ 
ผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

   (1) ก�าหนดหรอืแก้ไขรายละเอยีด วธิกีารและเงือ่นไขอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสิทธิ 
    ตามความเหมาะสม ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ�ากดัเพยีงข้อก�าหนดและเงือ่นไขของใบส�าคญัแสดงสทิธ ิวนัท่ีออกใบส�าคญั 
    แสดงสิทธิ การก�าหนดวันที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ จ�านวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับ 
    การใช้สทิธติามใบส�าคัญแสดงสทิธ ิระยะเวลาในการใช้สทิธ ิหรอืการก�าหนดเหตกุารณ์ทีบ่รษิทัต้องออกหุ้นใหม่ 
    เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ และ

   (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสญัญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมลู ค�าขอยกเว้น การปฏบิตัหิน้าที่  
    รายงาน ค�าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานต่างๆ ทีจ่�าเป็นทีเ่กีย่วข้องกบัการออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดง 
    สทิธซิึง่รวมถงึการติดต่อ การยืน่เอกสารต่างๆ ดงักล่าวเพือ่ขออนญุาต รวมทัง้เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ 
    การด�าเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระท�าอื่นใดต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
    ตลาดหลกัทรพัย์ (“ส�ำนกังำน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรพัย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
    กบัการออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธ ิและการน�าใบส�าคญัแสดงสทิธเิข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
    การน�าหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอ�านาจ 
    ในการด�าเนินการอื่นใดที่จ�าเป็น และเหมาะสมเพื่อด�าเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 ทัง้น้ี การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และการออกใบส�าคญัแสดงสทิธจิะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 
สายการบนินกแอร์ จ�ากดั (มหาชน) (NOK-W1) ยงัมคีวามไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 
ของบริษัท 

 2. วัตถุประสงค์ของกำรออกหุ้นใหม่และใบส�ำคัญแสดงสิทธิ และแผนกำรใช้เงิน

  บริษัทต้องการเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน และในการขยายเส้นทางการบิน 
  ซึง่บรษิทัคาดว่าจะมคีวามต้องการใช้เงินประมาณ 2,281 ล้านบาท และแผนการเพิม่ทุนในครัง้นีจ้ะเพยีงพอกบัแผนการ 
  ใช้เงินดังกล่าว

 3. ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้นเดมิจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทนุควบคู่กบักำรออกใบส�ำคัญแสดงสทิธใิห้แก่ 
  ผู้ถือหุ้นเดิม (NOK-W1)

  1. ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

   การออกและเสนอขายหุน้สามญัให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ควบคูก่บัการออกและเสนอขาย NOK-W1

    1.1 กรณีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ NOK-W1 โดยเป็นผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

     การออกและเสนอขายหุน้สามญัให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ควบคูก่บัการออกและเสนอขาย 
     NOK-W1 จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

    1.2 กรณีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ NOK-W1 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม 

     หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบส�าคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลท่ีไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมท้ังจ�านวนจะม ี
     ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution effect) ดังนี้

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น =        จ�านวนหุ้นรองรับ NOK-W1 ที่ออกในครั้งนี้

     (จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว + จ�านวนหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม + 
            จ�านวนหุ้นรองรับ NOK-W1 ที่ออกในครั้งนี้)
    =    156,250,000

      625,000,000 + 625,000,000+156,250,000

    = 11.11%
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  2. ผลกระทบต่อรำคำหุ้น (Price Dilution)

   การออกและเสนอขายหุน้สามญัให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ควบคูก่บัการออกและเสนอขาย NOK-W1

ผลกระทบต่อราคาหุ้น  =       (ราคาตลาดหลังเสนอขาย - ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) 
        ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
 โดยที่
 ราคาตลาด  = ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้ย้อนหลงั 15 วนัท�าการตดิต่อกนั 
     ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันที่ 28 
     กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรร 
     ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ(ระหว่างวนัท่ี 6 - 27 กมุภาพนัธ์ 2560) (ข้อมลูจาก 
     SETSMART) เท่ากับ 8.01
 ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ 
     ผูถื้อหุน้เดมิ x จ�านวนหุน้ท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิ) + (ราคาใช้สทิธ ิ
     แปลงสภาพ NOK-W1 x จ�านวนหุน้รองรบัการแปลงสภาพ NOK-W1)
         จ�านวนหุน้ทีช่�าระแล้ว + จ�านวนหุน้ทีเ่สนอขายให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ + 
           จ�านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NOK-W1
     (8.01 x 625,000,000 ) + (2.4  x 625,000,000) + (5 x 156,250,000)

      (625,000,000 + 625,000,000 + 156,250,000)
    = 5.19
 ผลกระทบต่อราคาหุ้น = 35.21%

 3. ผลกระทบต่อรำคำหุ้น (EPS Dilution)

  บริษัทมีผลขาดทุนจากการด�าเนินงาน

 4. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรเพิ่มทุน

  (1) เหตุผลและควำมจ�ำเป็นของกำรเพิ่มทุน

   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาฐานะทางการเงินและ 
   ผลการด�าเนินงานในปัจจุบันของบริษัท รวมถึงแผนธุรกิจในอนาคตแล้ว มีความเห็นว่าจากผลประกอบการของ 
   บริษัทและแผนการใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจพบว่าบริษัทมีความต้องการใช้เงินประมาณ 2,281 ล้านบาท ดังนั้น 
   เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงมีมติให้น�าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 
   เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อให้การระดมทุนประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มากที่สุด 

  (2) ควำมเป็นไปได้ของแผนกำรใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

   บรษัิทคาดว่าจะด�าเนนิการออกและเสนอขายหุน้ และใบส�าคญัแสดงสทิธใิห้กบัผูถ้อืหุน้เดมิแบบ Rights Offering 
   รวมทัง้ได้รบัเงนิจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิแบบ Rights Offering ภายในเดอืนมถินุายน  
   2560 โดยบริษัทจะน�าเงินที่ได้รับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพในบริษัท  
   และการใช้ในการขยายเส้นทางการบิน

  (3) ควำมสมเหตสุมผลของกำรเพิม่ทนุ แผนกำรใช้เงนิท่ีได้จำกกำรเสนอขำยหุ้น และโครงกำรท่ีจะด�ำเนนิกำร รวมทัง้ 
   ควำมเพียงพอของแหล่งเงินทุน

   คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัท 
   มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้เงนิทนุประมาณ 2,281 ล้านบาท เพือ่ใช้เป็นเงนิทุนในการเพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน 
   และในการขยายเส้นทางการบิน โดยเมื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มทุนต่างๆ แล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า 
   การออกหุน้ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมทีสุ่ดเนือ่งจากสอดคล้องกับแผนธรุกิจของบรษัิท และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงนิ 
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  (4) ผลกระทบทีค่ำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อกำรประกอบธรุกจิของบรษิทั ตลอดจนฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำน 
   ของบริษัท อันเนื่องจำกกำรเพิ่มทุนและกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้เงินหรือโครงกำร

   การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุจะเป็นเงนิทนุส่วนส�าคญัทีบ่รษิทัน�ามาใช้พฒันาการด�าเนนิธรุกจิของบริษทั 
   ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม โดยจะใช้เพื่อเป็นเงินทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
   ในการด�าเนนิงาน และใช้ในการขยายเส้นทางการบิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น 
   และท�าให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนในระยะยาว

  (5) ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนกับบริษัท ในกรณีที่ไม่สำมำรถเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนได้ทั้งจ�ำนวน และ/หรือ 
   ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ได้ออกและเสนอขำยอย่ำงครบจ�ำนวน

   หากบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุน้ให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และ/หรอื ผูถื้อหุน้เดมิ 
   ไม่ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้ออกและเสนอขาย ครบทั้งจ�านวนได้ บริษัทก็จะพิจารณาจัดสรรเงินทุน 
   ที่ได้รับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนด ตามความจ�าเป็นและสมควร 

 5. ค�ำรับรองของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรเพิ่มทุน

   ในกรณีทีก่รรมการของบรษัิทไม่ปฏบิติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคบัของบรษิทั ตลอดจน 
  มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเพิม่ทนุ 
  โดยกระท�าการ หรอืละเว้นการกระท�าการใดอนัเป็นการไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวและก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บรษิทั  
  บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว  
  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทด�าเนินการเรียกร้องได้ 
  และหากบรษัิทไม่ด�าเนนิการตามทีผู่ถ้อืหุน้แจ้ง ผูถ้อืหุน้นัน้ๆ สามารถฟ้องเรยีกร้องค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าว 
  แทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
  นอกจากน้ี หากการกระท�าการหรือละเว้นกระท�าการใดของกรรมการ อนัเป็นการไม่ปฏบัิตหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  
  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา 
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  ผลประโยชน์ของบรษัิท ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเพิม่ทุนนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการรบัผดิชอบในการส่งคนืประโยชน์ดงักล่าว 
  แก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
  ของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทด�าเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ด�าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่ 
  วันทีไ่ด้รบัแจ้ง ผูถ้อืหุน้ดังกล่าวสามารถใช้สทิธฟ้ิองเรยีกคนืประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษิทัได้ตามมาตรา 89/18 
  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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