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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. 

 (F 53-4)  
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท  สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่21 ธันวาคม 2561 

                      
ขา้พเจา้ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี

12/2561 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) เก่ียวกับการเพ่ิมทุน เพื่อ
รองรับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
ดงัต่อไปน้ี  

1. การเพิม่ทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 2,499,249,882 บาท เป็น 3,408,049,800 

บาท โดยออกหุ้นสามัญจ านวน 908,799,918 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมอีกจ านวน 
908,799,918 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทนุ  

หุ้นสามญั 
 

หุ้นบริุมสทิธิ 

908,799,918 

- 

1 908,799,918 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป  
(General Mandate)  

หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสทิธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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2. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  

2.1. รายละเอยีดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ 

 

จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

 

เพ่ือรองรับการจดัสรรหุ้นเพ่ิม
ทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่น
จ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย
ถืออยู่ (Rights Offering)  

รวมไมเ่กิน 
908,799,918 

2.5 หุ้นเดิม ตอ่ 
1 หุ้นใหม ่

หุ้นละ 2.75 บาท 
โปรดดหูมายเหต ุข้อ (1)  

โปรดดหูมายเหต ุ   
ข้อ (1)  

โปรดดหูมายเหต ุ
ข้อ )2( 

 

หมายเหต ุ 
(1) ในการเสนอขายหุ้นสามญัใหม่จากการเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights 
Offering) ก าหนดสดัส่วนการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในอตัรา 2.5 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ (คิดเป็นจ านวนหุน้ท่ีใชใ้นการจดัสรร
ทั้งส้ิน 908,799,918 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.75 บาท และก าหนดวนัจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัส าหรับการ
เสนอขายในช่วงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ถึง 6 กุมภาพนัธ์ 2562 (รวม 5 วนัท าการ) โดยบริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีจะมี
สิทธิไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามขอ้น้ี ในวนัท่ี 4 มกราคม 2562 ทั้งน้ี การออก
และเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/2562 ของบริษทั 

ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนในรอบแรก บริษทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ี
เหลือให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกนั โดยการจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือจนกระทัง่ไม่มีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรอีก หรือ
จนกวา่จะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวอีกต่อไป  

(2) คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทั ตามหนงัสือรับรองของบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือ กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทั ตามหนงัสือรับรองของบริษทั เป็นผูมี้
อ านาจในการติดต่อ เจรจา แกไ้ขเพ่ิมเติม ตกลง ลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คู่สัญญา และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการติดต่อ การจดัการและ
การยื่นค าขออนุญาตต่างๆ ค าขอผ่อนผนัต่างๆ (ถา้มี) และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การให้ถอ้ยค าและขอ้มูลต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการพิจารณาก าหนด และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
เพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ซ่ึงจะต้องอยู่ภายใต้บังคบัของหลักเกณฑ์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง (1) การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคร้ังๆ ระยะเวลาการ
เสนอขาย วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือและไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน (Record Date)  
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การช าระค่าหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว (2)  การแต่งตั้งท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ไดแ้ก่ บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จ ากดั เพ่ือจดัท าแผนงานการเพ่ิมทุน และจดัท าขอ้มูลเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวกบัการ
เพ่ิมทุน และแต่งตั้ง บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนการรับจองหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามในค าขอ
อนุญาตต่างๆ ค าขอผอ่นผนัต่างๆ (ถา้มี) และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน รวมถึง
การจดัการและการยืน่ค  าขออนุญาตต่างๆ ค าขอผอ่นผนัต่างๆ (ถา้มี) และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงการด าเนินการอ่ืนใด
อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวไดทุ้กประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอ านาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ 
ถอดถอน ผูรั้บมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการใดๆ ดงักล่าวขา้งตน้  

 

2.2. การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่เีศษของหุ้น 
ให้กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัตามหนังสือรับรองของบริษทั  หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัตามหนงัสือรับรองของบริษทัเป็นผูมี้อ านาจในการใชดุ้ลยพินิจในการปัดเศษหุน้
นั้นท้ิง หรือด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเพ่ือใหก้ารเพ่ิมทุนคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ 

 

2.3. จ านวนหุ้นคงเหลือทีย่งัมไิด้จดัสรร 
-ไม่มี- 

3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารเพิม่ทุนและการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  
ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 22 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 โดย
ก าหนดให้วนัท่ี 4 มกราคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 
(Record Date) 

 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน และจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถ้าม)ี  
4.1. บริษทัจะตอ้งยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระ

แลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์  
4.2. บริษทัจะตอ้งยื่นค าขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือขออนุมติัให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

และเขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์   
 

  



 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1 หน้า 10/36 
 

 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่  
บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมทุนเพ่ือเพ่ิมความแขง็แกร่งใหแ้ก่บริษทัทั้งในดา้นการด าเนินงานและดา้นเงินทุน โดย

บริษทัมีแผนท่ีจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน ลดภาระหน้ีสิน ปรับปรุงฝูงบิน 
รวมถึงการขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั และจะส่งผลใหบ้ริษทัมีผล
การด าเนินงานท่ีดีข้ึน  

ทั้งน้ี โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  
ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 

Offering) คร้ังน้ี บริษทัจะไดรั้บเงินทุนส่วนส าคญัท่ีบริษทัจะน ามาใชพ้ฒันาการด าเนินธุรกิจของบริษทั ดงัน้ี  
เงินทุนหมนุเวยีนในกิจการ – ท่ีผา่นมาบริษทัประสบผลการด าเนินงานขาดทุน เงินรับส่วนหน่ึงจากการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี 
จะน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวยีนในการด าเนินงาน เพ่ิมสภาพคล่อง และเสริมสร้างความแขง็แกร่งของฐานะการเงินใหแ้ก่
บริษทั  

ขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน – บริษทัมีแผนลงทุนในการขยายเสน้ทางการบินท่ีบริษทัศึกษาและเลง็เห็นโอกาส 
ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมเครือข่ายการบิน อตัราการใชเ้คร่ืองบิน และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมรายไดแ้ละอตัรา
ก าไรใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว  

ปรับปรุงฝูงบิน – บริษทัมีแผนปรับปรุงฝงูบินเพ่ือเพ่ิมอตัราการใชเ้คร่ืองบินต่อล า เพ่ือลดค่าใชจ่้ายคงท่ีต่อหน่วย เช่น 
ค่าเช่าเคร่ืองบิน ค่าซ่อมบ ารุง ค่าบุคลากรการบิน เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัมีผลการด าเนินงานและความสามารถในการ
ท าก าไรท่ีดีข้ึน  

ทั้งน้ี โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  
7.1. นโยบายจ่ายเงินปันผล: บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลงัหักส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ในกรณีท่ีไม่มีเหตุ
จ าเป็นอ่ืนใดในการใชเ้งินจ านวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่ง
มีนยัส าคญั  

7.2. ผูจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่ผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว
ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้  
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8. รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุนและการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  

การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี นอกจากไดเ้งินเพ่ิมทุนมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานแลว้ ยงัมีส่วนในการ
แก้ไขปัญหาด้านสถานะทางการเงินตามงบการเงินรวมท่ีมีส่วนของผูถื้อหุ้นน้อยกว่าศูนยใ์ห้กลบัมาเป็นบวกอีกคร้ัง  
อยา่งไรก็ตาม การเพ่ิมทุนดงักล่าวอาจมีความไม่แน่นอนในเร่ืองของจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนและผลประกอบการ
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 จะประกาศออกมา ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีอาจไม่ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว ้

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุนและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน/เดือน/ปี 
1 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้น

เพิ่มทนุ  
21 ธนัวาคม 2561 

2 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 และ
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
(Record Date) 

4 มกราคม 2562 

3 วนัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 22 มกราคม 2562 
4 วนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 31 มกราคม – 6 กมุภาพนัธ์ 2562 
5 ด าเนินการตามมติเพิม่ทนุจดทะเบียน และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ตอ่กรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้

ถือหุ้นมีมต ิ 
 
บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  
 
 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
        ขอแสดงความนบัถือ  

(ประทบัตราส าคญับริษทั) 
 
 

(นายประเวช องอาจสิทธิกลุ)                     (นายชวลิต อตัถศาสตร์)  
      (กรรมการผูมี้อ านาจ)         (กรรมการผูมี้อ านาจ) 


