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                                   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 (F 53-4)  

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท  สายการบินนกแอร์ จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 

                      

ข้าพเจ้า บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี

12/2562  เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 13.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพย์ฯ”) เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ เพ่ือรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะ

รายถืออยู ่(Rights Offering) ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การลดทุน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 99,030,527 บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 

3,408,049,800 บาท เป็น 3,309,019,273 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัท จํานวน 99,030,527 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

2. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 3,309,019,273 บาท เป็น 4,197,166,631 

บาท  โดยออกหุ้ นสามัญจํานวน  888,147,358 หุ้ น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมอีกจํานวน 

888,147,358 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน

การใช้เงินทนุ  

หุ้นสามญั 

 

หุ้นบริุมสทิธิ 

888,147,358 1 888,147,358 

 แบบมอบอํานาจทัว่ไป  

(General Mandate)  

หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสทิธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

3.1. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ 

 

จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และชาํระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

 

เพ่ือรองรับการจดัสรรหุ้น

เพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตาม

สดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือ

หุ้นแตล่ะรายถืออยู ่

(Rights Offering)  

ไมเ่กิน 

888,147,358 

3.5 หุ้นเดิม 

ตอ่ 1 หุ้นใหม ่

หุ้นละ 2.50 บาท 

โปรดดหูมายเหต ุข้อ (1) 

โปรดดหูมายเหต ุ   

ข้อ (1) 

โปรดดหูมาย

เหต ุข้อ (2) 

 

หมายเหตุ  

(1) ในการเสนอขายหุ้ นสามัญใหม่จากการเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 

Offering) กําหนดสดัสว่นการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในอตัรา 3.5 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นใหม ่(คิดเป็นจํานวนหุ้นท่ีใช้ในการจดัสรรทัง้สิน้ 

888,147,358 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท มลูค่ารวมไม่เกิน 2,220,368,395 บาท และกําหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุของบริษัทสําหรับการเสนอขายตัง้แต่วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึง 7 กุมภาพนัธ์ 2563 (รวม 5 วนัทําการ) โดยบริษัทได้กําหนด

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อนี ้ในวนัท่ี 21 มกราคม 2563 

ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมยงัมีความไมแ่นน่อนจนกว่าจะได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือ

หุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 ของบริษัท 

ในกรณีท่ีมหีุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในรอบแรก บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือ

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสดัสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้น ในราคาเดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้นท่ีเหลอืจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลอืจากการจดัสรรอีก หรือจนกวา่จะไมม่ีผู้ ถือหุ้น

รายใดประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป 

ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นแสดงความจํานงจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสดัสว่นการถือหุ้นและสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นและบคุคลตามมาตรา 258 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ของผู้ ถือหุ้นรายนัน้ ถือครองหุ้นของบริษัท ใน

ลกัษณะท่ีเพ่ิมขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องทําคําเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงาํกิจการ”) เว้นแต่ผู้ ถือหุ้น

รายดงักลา่วได้รับยกเว้นการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทตามประกาศเก่ียวกบัการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซือ้รายใด หากการจดัสรรดงักลา่ว

ทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากัดเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจุบนั

อนญุาตให้คนตา่งด้าวถือหุ้นของบริษัท ได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีได้ออกจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท 
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(2) คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ตามหนงัสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มี

อํานาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพ่ิมเติม ตกลง ลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

คูส่ญัญา และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงการติดตอ่ การจดัการและการ

ยื่นคําขออนญุาตตา่งๆ คําขอผ่อนผนัตา่งๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องต่อหนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

รวมทัง้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมลูใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง การให้ถ้อยคําและข้อมลูต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้

การพิจารณากําหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขาย

หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Rights Offering) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยอาจ

รวมถึงแต่ไมจํ่ากดัเพียง (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นครัง้ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือ

หุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) การชําระค่าหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว (2) การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามใน

เอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว รวมทัง้ดําเนินการตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว และ (3) ลงนามในคําขออนญุาตต่างๆ คําขอผ่อนผนัต่างๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการ

จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ รวมถึงการจดัการและการยืน่คาํขออนญุาตต่างๆ คําขอผอ่นผนัต่างๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานท่ี

จําเป็นท่ีเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ รวมถึงการดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเข้าทํารายการดงักลา่วได้ทกุประการจนเสร็จการ รวมทัง้ให้

มีอํานาจในการแตง่ตัง้ และ/หรือ ถอดถอน ผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการใดๆ ดงักลา่วข้างต้น  

 

3.2. การดาํเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

ให้กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทตามหนงัสอืรับรองของบริษัท หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการ

ผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัทตามหนงัสือรับรองของบริษัทเป็นผู้มีอํานาจในการใช้ดลุยพินิจในการปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้ หรือ

ดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเพ่ือให้การเพ่ิมทนุครัง้นีป้ระสบความสาํเร็จ 

 

3.3. จาํนวนหุ้นคงเหลือที่ยงัมิได้จัดสรร 
-ไมม่-ี 

4. กาํหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

กําหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 14 มกราคม 2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรม

มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยกําหนดให้วนัท่ี 27 

ธนัวาคม 2562 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 (Record Date) 
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5. การขออนุญาตเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)  

5.1. บริษัทจะต้องยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพ่ิมทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียน

เปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   

5.2. บริษัทจะต้องยื่นคําขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือขออนมุตัิให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและ

เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการเพ่ิมทนุเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททัง้ในด้านการดําเนินงานและด้านเงินทนุ โดยบริษัท

มีแผนท่ีจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน ลดภาระหนีส้ิน จัดหาและปรับปรุงฝูงบิน 

รวมถึงการขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน ซึง่จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท และจะสง่ผลให้บริษัทมีผลการ

ดําเนินงานท่ีดีขึน้  

ทัง้นี ้โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ตามท่ีปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 

 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ในการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตามสัดส่วนจํานวนหุ้ นท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 

Offering) ครัง้นี ้บริษัทจะได้รับเงินทนุสว่นสาํคญัท่ีบริษัทจะนํามาใช้พฒันาการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดงันี ้ 

 เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ – ท่ีผ่านมาบริษัทประสบผลการดําเนินงานขาดทุน เงินรับส่วนหนึ่งจากการเพ่ิมทุนครัง้นี ้จะ

นํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน เพ่ิมสภาพคลอ่ง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงินให้แก่บริษัท  

 ขยายเสน้ทางและเครือข่ายการบิน – บริษัทมีแผนลงทนุในการขยายเส้นทางการบินท่ีบริษัทศกึษาและเลง็เห็นโอกาส ซึง่จะ

ช่วยเพ่ิมเครือข่ายการบิน อตัราการใช้เคร่ืองบิน และประสทิธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมรายได้และอตัรากําไรให้แก่

บริษัทในระยะยาว  

 ปรบัปรุงฝงูบิน – บริษัทมีแผนจดัหาและปรับปรุงฝงูบินเพ่ือเพ่ิมอตัราการใช้เคร่ืองบินต่อลาํ เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายคงท่ีตอ่หนว่ย 

เช่น ค่าเช่าเคร่ืองบิน ค่าซ่อมบํารุง ค่าบคุลากรการบิน เป็นต้น ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงานและความสามารถใน

การทํากําไรท่ีดีขึน้  

ทัง้นี ้โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ตามท่ีปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 

 

8. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

8.1. นโยบายจ่ายเงินปันผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และหลงัหกัสํารองตามกฎหมายในแตล่ะปี ในกรณีท่ีไมม่ีเหตจํุาเป็น

อ่ืนใดในการใช้เงินจํานวนนัน้ๆ และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไมก่ระทบตอ่การดาํเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 

8.2. ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเร่ิมตัง้แตผู่้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วได้รับ

การจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว  

 



 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1 หน้า 12/38 

 

9. รายละเอียดอื่นใดที่จําเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้น

เพิ่มทุน  

ไมม่ ี   

 

10. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ลาํดับ ขัน้ตอนการดาํเนินการ วัน/เดือน/ปี 

1 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2562 มีมติอนมุตักิารเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้น

เพ่ิมทนุ  

12 ธนัวาคม 2562  

2 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563  

(Record Date) 

27 ธนัวาคม 2562 

3 วนัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 14 มกราคม 2563 

4 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

(Record Date) 

21 มกราคม 2563 

5 ดําเนินการจดทะเบียนมตลิดทนุจดทะเบียน เพ่ิมทนุจดทะเบียน และแก้ไขหนงัสอื

บริคณห์สนธิ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นมีมต ิ 

6 ระยะเวลาการเสนอขาย ตัง้แตว่นัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2563 ถึง 7 

กมุภาพนัธ์ 2563 (รวม 5 วนัทําการ) 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ  

 

 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

           ขอแสดงความนบัถือ  

(ประทบัตราสาํคญับริษัท) 

- วฒุิภมูิ จฬุางกรู -         - ประเวช องอาจสทิธิกลุ - 

 

                 (นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู)       (นายประเวช องอาจสทิธิกลุ) 

               กรรมการผู้มีอํานาจ                        กรรมการผู้มีอํานาจ 

 

 


