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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 

สารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี 12/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 ไดมี้มติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 908,799,918 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
2,499,249,882 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,408,049,800 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 908,799,918 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่
ละรายถืออยู ่(Rights Offering) โดยจะมีการน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 22 มกราคม 2562 
เพ่ือพิจารณาต่อไปนั้น  

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นปรากฏตามแบบ
รายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ี  
 

1. รายละเอยีดของการออกและเสนอขาย  
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ไม่เกินจ านวน 908,799,918 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 2.5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ (คิดเป็นจ านวนหุน้ท่ีใชใ้นการ
จดัสรรทั้งส้ิน 908,799,918 หุ้น) ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.75 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 2,499,199,774.50 บาท และก าหนดวนั
จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัส าหรับการเสนอขายในช่วงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ถึง 6 กุมภาพนัธ์ 2562 (รวม 5 วนัท า
การ) โดยบริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ตาม
ขอ้น้ี ในวนัท่ี 4 มกราคม 2562 

ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนในรอบแรก บริษทัจะจดัสรรหุน้สามญั
เพ่ิมทุนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนตามสดัส่วนการถือหุน้ ในราคาเดียวกนั โดยการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจนกระทัง่ไม่มีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรอีก 
หรือจนกวา่จะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวอีกต่อไป  

ทั้ งน้ี การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั  

 

2. วตัถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่ และแผนการใช้เงนิ  
บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการเพ่ิมทุนเพ่ือเพ่ิมความแขง็แกร่งใหแ้ก่บริษทัทั้งในดา้นการด าเนินงานและดา้นเงินทุน โดย

บริษทัมีแผนท่ีจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน ลดภาระหน้ีสิน ปรับปรุงฝูงบิน 
รวมถึงการขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั และจะส่งผลใหบ้ริษทัมีผล
การด าเนินงานท่ีดีข้ึน  
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3. ผลกระทบทีม่ต่ีอผู้ถือหุ้นเดมิจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ  
3.1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)  
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ทุกรายจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิจะไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้  
 

3.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)  
สูตรการค านวณการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po โดยท่ี  

Po = ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 12/2561 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 (ระหว่างวนัท่ี 28 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2561) (ขอ้มูลจาก 
SETSMART) เท่ากบั 2.53 บาท  

Pr = ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เท่ากบั 2.75 บาทต่อหุน้  
 
เน่ืองดว้ยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (2.75 บาทต่อหุน้) สูงกวา่ราคาตลาด (2.53 บาทต่อหุน้) ส่งผล
ใหไ้ม่มีผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 
 

3.3. ผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)  
บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงาน จึงไม่สามารถค านวณได ้

 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัการเพิม่ทุน  

(1) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิม่ทุน  
บริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพ่ิมทุน เพื่อให้บริษทัมีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัจึง

พิจารณาออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม เพื่อน าเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนในการด าเนินงาน ลดภาระหน้ีสิน และน ามาใชใ้นการรองรับแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทั เช่น การปรับปรุงฝงูบิน 
รวมถึงการขยายเสน้ทางและเครือข่ายการบิน เพ่ือใหบ้ริษทัมีศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน  

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิม่ทุนทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน  
บริษทัคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม และจะไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน

ดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในกลางเดือนกมุภาพนัธ์ 2562  

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิม่ทุน แผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการทีจ่ะด าเนินการ รวมทั้งความ
เพยีงพอของแหล่งเงนิทุน  

บริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งระดมทุนเพ่ิมเติมประมาณ 2,500,000,000 บาท เพื่อรองรับแผนการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยบริษทัมีแผนจะปรับปรุงฝูงบิน ขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน เพ่ือสร้างศกัยภาพการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการ
รายอ่ืน รวมทั้งลดภาระหน้ีสิน ซ่ึงส่งผลให้บริษทัมีความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเม่ือพิจารณาแนวทางต่างๆ ใน
การระดมทุนแลว้ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่การเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นวธีิการระดมทุนท่ีมีความ 
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เหมาะสมท่ีสุดในสถานการณ์ปัจจุบนัของบริษทั เน่ืองจากบริษทัมีผลการขาดทุนจากการด าเนินงาน และมีส่วนของผูถื้อหุน้ติด
ลบ จากงบการเงินส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ทั้งน้ี การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะท าให้บริษทัสามารถระดมทุนได้
จ านวนประมาณ 2,500,000,000 บาท จะท าใหบ้ริษทัมีเงินเพียงพอต่อแผนการด าเนินธุรกิจท่ีวางไว ้ 

 

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท อนัเน่ืองจากการเพิม่ทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ  

การเพ่ิมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในคร้ังน้ี จะช่วยส่งเสริมให้บริษทัมีผล
การด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง โดยบริษทัจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนดงักล่าวไปใชใ้นการปรับปรุงฝูงบิน 
ขยายเสน้ทางและเครือข่ายการบิน และรองรับความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนท่ีสูงข้ึน เพ่ือใหบ้ริษทัมีศกัยภาพในการแข่งขนักบั
ผูป้ระกอบการรายอ่ืนในอุตสาหกรรม ทั้งน้ี การเพ่ิมทุนดงักล่าวจะส่งผลดีต่อการเติบโตและเพ่ิมความสามารถในการท าก าไร
ของบริษทั โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั รวมถึงช่วยให้บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดแ้ละมี
สถานภาพทางการเงินและฐานทุนท่ีมัน่คง ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นติดลบ 647.57 ลา้นบาท เม่ือนับรวมการเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในคร้ังน้ีจ านวน
ประมาณ 2,500 ลา้นบาท โดยบริษทัไดท้ าการพิจารณาเร่ืองผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ประกอบแลว้ คาดวา่การ
เพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะเพียงพอในการต่อการด าเนินงานและจะท าใหบ้ริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้เป็นบวกอีกคร้ัง อยา่งไรก็ตามการเพ่ิม
ทุนดงักล่าวอาจมีความไม่แน่นอนในเร่ืองของจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนและผลประกอบการไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ท่ีจะ
ประกาศออกมา ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีอาจไม่ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 

(5) ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบับริษัท ในกรณีทีไ่ม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนได้ทั้งจ านวน  
หากบริษทัไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไดค้รบทั้งจ านวน 

บริษทัจะจดัสรรใชต้ามวตัถุประสงคค์วามจ าเป็นและสมควร ตามจ านวนเงินท่ีไดรั้บ โดยบริษทัอาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอ่ืน
เพ่ิมเติมต่อไป โดยบริษทัจะตอ้งพิจารณาโดยรอบคอบโดยค านึงถึงสถานการณ์ในขณะนั้นต่อไป  

 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัการเพิม่ทุน  
ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน

มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน โดย
กระท าการ หรือละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั บริษทัสามารถ
เรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได ้แต่หากบริษทัไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุน้รวมกนั
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจะแจง้ให้บริษทัด าเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษทัไม่ด าเนินการ
ตามท่ีผูถื้อหุ้นแจง้ ผูถื้อหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษทั ไดต้ามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) นอกจากน้ี หากการกระท าการหรือละเวน้กระท า
การใดของกรรมการ อนัเป็นการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน 
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มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนนั้นเป็น
เหตุให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงักล่าวแก่บริษทัได ้หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการดังกล่าวได้ ซ่ึงหากบริษัทไม่
ด าเนินการตามท่ีผูถื้อหุ้นแจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ ผูถื้อหุ้นดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก
กรรมการนั้นแทนบริษทัไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 
     

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
        ขอแสดงความนบัถือ  

                                                                         บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)  
 

(ประทบัตราส าคญับริษทั) 
 

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

           

 
 

 


