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สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อ

วนัที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 1,207,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 

1,292,249,882 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,499,249,882 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

1,207,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวน

หุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัท ครัง้ที่ 1 (NOK-W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยจะมีการน าเสนอต่อที่ประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560  ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 เพื่อพิจารณาตอ่ไปนัน้ 

รายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นปรากฏตามแบบรายงาน

การเพิ่มทนุ (F53-4) (ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 9) และสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุนี ้ 

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย 

1.1 จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ไม่เกินจ านวน 1,135,999,882  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ (คิดเป็นจ านวนหุ้น
ที่ใช้ในการจดัสรรทัง้สิน้ 1,135,999,882 หุ้น) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 1,703,999,823 
บาท  และก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทส าหรับการเสนอขายในช่วงวนัท่ี 16-20 ตลุาคม 2560 (รวม 
5 วนัท าการ) โดยบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Record Date) ตามข้อนี  ้ ในวันที่  28 กันยายน2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนใน
วนัท่ี 29 กนัยายน 2560   

ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในรอบแรก บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ่มทนุท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสดัสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้น ในราคาเดียวกนั 

โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นที่เหลือจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอื

จากการจดัสรรอีก หรือจนกวา่จะไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป 

1.2 จดัสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพิ่มทนุ ในจ านวนไมเ่กิน 71,000,118 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ

ใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NOK-W1) ทีม่ีการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ

และอัตราการใช้สิทธิเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในครัง้นี ้
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ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุ

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ของบริษัท  

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่ และแผนการใช้เงนิ 
บริษัทมีวตัถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททัง้ในด้านการด าเนินงานและด้านเงินทุน โดย

บริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน ปรับปรุงฝงูบิน รวมถึงการ

ขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท และจะสง่ผลให้บริษัทมีผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม  

3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution) 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นการถือหุ้นไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีออกหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว  

3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น  = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)  

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที ่   

ราคาตลาด = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นย้อนหลงั 15 วันท าการติดต่อกัน
ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2560 เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 
2560 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนมุตัิการออก (ระหว่างวนัที่ 20 กรกฎาคม - 9 
สงิหาคม  2560) (ข้อมลูจาก SETSMART) เทา่กบั 4.77 บาท 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + ( ราคาเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม x จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม)  

  จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

 =  (4.77 x 1,135,999,882 ) +( 1.5 x 1,135,999,882) 

 (1,135,999,882 + 1,135,999,882) 

 = 3.14 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น  = 34.17% 



 

3 
 

หมายเหตุ: ราคาตลาดหลงัเสนอขายไม่นบัรวมส่วนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ NOK-W1 เนื่องจาก
ปัจจบุนัราคาใช้สทิธิสงูกวา่ราคาตลาดของหุ้นสามญั 

3.3 ผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) 

บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

(1)    เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

บริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มทนุ เพื่อให้บริษัทมีเงินทนุเพื่อรองรับแผนการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึง

พิจารณาออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดงักลา่วมาใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานและน ามาใช้ในการรองรับแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การปรับปรุง

ฝงูบิน รวมถึงการขยายเส้นทางและเครือขา่ยการบิน เพื่อให้บริษัทมีศกัยภาพในการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้  

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในพฤศจิกายน 2560  

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน  แผนการใช้เงินที่ ได้จากการเสนอขายหุ้น  และโครงการที่ จะ
ด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

บริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องระดมทนุเพิ่มเติมประมาณ 1,700,000,000 บาท เพื่อรองรับแผนการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยบริษัทมีแผนจะปรับปรุงฝูงบิน ขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน เพื่อสร้างศกัยภาพการแข่งขนักับ

ผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งสง่ผลให้บริษัทมีความต้องการเงินทนุหมนุเวียนที่เพิ่มขึน้ โดยเมื่อพิจารณาแนวทางตา่งๆ 

ในการระดมทนุแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นวิธีการระดม

ทนุที่มีความเหมาะสมที่สดุในสถานการณ์ปัจจุบนัของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลการขาดทนุจากการด าเนินงาน 

และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นติดลบ จากงบการเงินสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2560 ทัง้นี ้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้

จะท าให้บริษัทสามารถระดมทนุได้จ านวนประมาณ 1,700,000,000 บาท จะท าให้บริษัทมีเงินเพียงพอต่อแผนการ

ด าเนินธุรกิจที่วางไว้  

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท อนัเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 

การเพิ่มทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครัง้นี ้จะช่วยสง่เสริมให้บริษัทมีผล

การด าเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทจะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดงักล่าวไปใช้ในการ

ปรับปรุงฝงูบิน ขยายเส้นทางและเครือขา่ยการบิน และรองรับความต้องการเงินทนุหมนุเวียนที่สงูขึน้ เพื่อให้บริษัท

มีศกัยภาพในการแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นในอตุสาหกรรม ทัง้นี ้การเพิ่มทนุดงักลา่วจะสง่ผลดีตอ่การเติบโต
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และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัท โดยไมก่ระทบตอ่สภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัท รวมถึงช่วยให้

บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสถานภาพทางการเงินและฐานทนุที่มัน่คง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่

บริษัทและผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นติดลบ 152 ล้านบาท เมื่อนบั

รวมการเพิ่มทนุท่ีเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ถือหุ้นเดิมในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นบวก 

(5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึน้กับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ทัง้จ านวน  

หากบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้

ครบทัง้จ านวน บริษัทจะจดัสรรใช้ตามวตัถปุระสงค์ความจ าเป็นและสมควร ตามจ านวนเงินท่ีได้รับ โดยบริษัทอาจ

พิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมต่อไป โดยบริษัทจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบโดยค านึงถึงสถานการณ์ใน

ขณะนัน้ 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมป่ฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่

ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน โดย

กระท าการ หรือละเว้นการกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัท

สามารถเรียกคา่สนิไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได้ แตห่ากบริษัทไมเ่รียกร้องคา่สนิไหมทดแทนดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือ

หุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่

ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้ง ผู้ ถือหุ้นนัน้ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องคา่เสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัท ได้ตาม

มาตรา 85 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการกระท า

การหรือละเว้นกระท าการใดของกรรมการ อนัเป็นการไมป่ฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั

ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่

เก่ียวกบัการเพิ่มทนุนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการรับผิดชอบในการสง่คืนประโยชน์ดงักลา่วแก่บริษัทได้ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น

และมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการ

ดงักลา่วได้ ซึง่หากบริษัทไมด่ าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วสามารถใช้

สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา  89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

_____ -นายรัฐพล ภกัดีภมูิ -______ 

(นายรัฐพล ภกัดีภมูิ) 

__________-นายพาที สารสนิ -_______ 

(นายพาที  สารสนิ)  

กรรมการ กรรมการ 


