
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 2 หน้า 13/38 
  

                    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 12/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 

12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 99,030,527 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 3,408,049,800 

บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 3,309,019,273 บาท และเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 888,147,358 บาท จากทนุ

จดทะเบียนเดิมจํานวน 3,309,019,273 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 4,197,166,631 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

จํานวน 888,147,358 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวน

หุ้ นท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยจะมีการนําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2563 ในวันท่ี 14 

มกราคม 2563 เพ่ือพิจารณาตอ่ไปนัน้  

รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นปรากฏตามแบบรายงาน

การเพ่ิมทนุ (F53-4) (ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 1) และสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุนี ้ 

 

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย  

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ไม่เกินจํานวน 888,147,358 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 3.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ (คิดเป็นจํานวนหุ้นท่ีใช้ในการจัดสรร

ทัง้สิน้ 888,147,358 หุ้น) ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท มลูคา่รวมไม่เกิน 2,220,368,395บาท และกําหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของบริษัทสําหรับการเสนอขายตัง้แต่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รวม 5 วนัทําการ) โดยบริษัทได้

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีจะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Record Date) ตามข้อนี  ้ในวันท่ี 21 

มกราคม 2563 

ในกรณีท่ีมีหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญ   

เพ่ิมทนุท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสดัสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้น ในราคาเดียวกนั โดยการจดัสรร

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้นท่ีเหลอืจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลอืจากการจดัสรรอีก หรือจนกว่า

จะไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป  

ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 ของบริษัท  

ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นแสดงความจํานงจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสดัส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ ถือหุ้นและบุคคลตาม

มาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ของผู้ ถือหุ้นรายนัน้ ถือ

ครองหุ้นของบริษัท ในลกัษณะท่ีเพ่ิมขึน้จนถึงหรือข้ามผา่นจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วมี

หน้าท่ีต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 12/2554 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ

ครอบงาํกิจการ”) เว้นแตผู่้ ถือหุ้นรายดงักลา่วได้รับยกเว้นการทําคาํเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ตามประกาศเก่ียวกบัการ

เข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

 



 

สิ่งที่สง่มาด้วย 2 หน้า 14/38 
  

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซือ้รายใด หากการ

จดัสรรดงักลา่วทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามท่ีกําหนดใน 

ข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีได้ออกจําหน่ายแล้ว

ทัง้หมดของบริษัท 

 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่ และแผนการใช้เงนิ  

บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการเพ่ิมทนุเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททัง้ในด้านการดําเนินงานและด้านเงินทนุ โดยบริษัท

มีแผนท่ีจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน ลดภาระหนีส้ิน จัดหาและปรับปรุงฝูงบิน 

รวมถึงการขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน ซึง่จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท และจะสง่ผลให้บริษัทมีผลการ

ดําเนินงานท่ีดีขึน้  

ทัง้นี ้แผนการใช้เงินดงักลา่วข้างต้นอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดําเนินธุรกิจ 

แผนการลงทุน จํานวนเงินท่ีได้รับหลังจากการเพ่ิมทุน ความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท 

เห็นสมควร โดยจะคํานงึถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม  

3.1. ผลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution)  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นทกุรายจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสทิธิจะไมม่ผีลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไมไ่ด้รับ

ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้น  

 

3.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)  

สตูรการคาํนวณการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po โดยท่ี  

Po = ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

12/2562 เมื่อวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 (ระหว่างวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 ถึง 11 ธันวาคม 2562) (ข้อมูลจาก 

SETSMART) เทา่กบั 2.04บาท  

Pr = ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เทา่กบั 2.50 บาทตอ่หุ้น  

 

เน่ืองด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (2.50 บาทตอ่หุ้น) สงูกวา่ราคาตลาด (2.04 บาทตอ่หุ้น) สง่ผลให้

ไมม่ีผลกระทบตอ่ราคา (Price Dilution) 

 

3.3. ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)  

บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิจากการดําเนินงาน จึงไมส่ามารถคํานวณได้ 
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4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเพิ่มทุน  

(1) เหตุผลและความจาํเป็นของการเพิ่มทุน  

บริษัทมีความจําเป็นท่ีจะต้องเพ่ิมทุน เพ่ือให้บริษัทมีเงินทุนเพ่ือรองรับแผนการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึง

พิจารณาออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุดงักลา่วมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนใน

การดําเนินงาน ลดภาระหนีส้ิน และนํามาใช้ในการรองรับแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การจดัหาและปรับปรุงฝงูบิน รวมถึง

การขยายเส้นทางและเครือขา่ยการบิน เพ่ือให้บริษัทมีศกัยภาพในการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้  

 

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

บริษัทคาดว่าจะดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุดงักลา่ว

ให้แล้วเสร็จภายในเดือน กมุภาพนัธ์ 2563 

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดําเนินการ 

รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน  

บริษัทมคีวามจําเป็นท่ีจะต้องระดมทนุเพ่ิมเติมประมาณ 2,220 ล้านบาท เพ่ือรองรับแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดย

บริษัทมีแผนจะจดัหาและปรับปรุงฝงูบิน ขยายเส้นทางและเครือขา่ยการบิน เพ่ือสร้างศกัยภาพการแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอ่ืน 

รวมทัง้ลดภาระหนีส้ิน ซึง่สง่ผลให้บริษัทมคีวามต้องการเงินทนุหมนุเวียนท่ีเพ่ิมขึน้ โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่างๆ ในการระดมทนุ

แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นวิธีการระดมทนุท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุใน

สถานการณ์ปัจจุบนัของบริษัท เน่ืองจากบริษัทมีผลการขาดทุนจากการดําเนินงาน และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นติดลบ จากงบการเงิน

เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทท่ีผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบญัชีได้รับอนญุาตของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2562 ทัง้นี ้การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุในครัง้นีจ้ะทําให้บริษัทสามารถระดมทนุได้จํานวนประมาณ 2,220 ล้านบาท จะทําให้บริษัทมี

เงินเพียงพอตอ่แผนการดําเนินธุรกิจท่ีวางไว้  

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงาน

ของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ  

การเพ่ิมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครัง้นี ้จะช่วยสง่เสริมให้บริษัทมีผลการ

ดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง โดยบริษัทจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุดงักล่าวไปใช้ในการจดัหาและปรับปรุงฝงูบิน 

ขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน และรองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนท่ีสงูขึน้ เพ่ือให้บริษัทมีศกัยภาพในการแข่งขนักับ

ผู้ประกอบการรายอ่ืนในอุตสาหกรรม ทัง้นี ้การเพ่ิมทุนดงักลา่วจะสง่ผลดีต่อการเติบโตและเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรของ

บริษัท โดยไม่กระทบต่อสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัท รวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสถานภาพทาง

การเงินและฐานทนุท่ีมัน่คง ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทมีสว่นของ

ผู้ ถือหุ้นติดลบ 659 ล้านบาท เมื่อนบัรวมการเพ่ิมทนุท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิในครัง้นีจํ้านวนประมาณ 2,220 ล้านบาท จะทําให้

บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นบวก  

(5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ทัง้จาํนวน  

หากบริษัทไมส่ามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทัง้จํานวน บริษัทจะ

จดัสรรใช้ตามวตัถปุระสงค์ความจําเป็นและสมควร ตามจํานวนเงินท่ีได้รับ โดยบริษัทอาจพิจารณาหาแหลง่เงินทนุอ่ืนเพ่ิมเติมตอ่ไป 

โดยบริษัทจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบโดยคํานงึถึงสถานการณ์ในขณะนัน้  
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5. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน  

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ โดยกระทําการ หรือ

ละเว้นการกระทําการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหม

ทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจะแจ้งให้บริษัทดําเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไมด่ําเนินการตามท่ีผู้ ถือหุ้นแจ้ง ผู้ ถือหุ้นนัน้ๆ 

สามารถฟอ้งเรียกร้องคา่เสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัท ได้ตาม 

 

มาตรา 85 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) นอกจากนี ้หากการกระทําการหรือละ

เว้นกระทําการใดของกรรมการ   อนัเป็นการไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจน

มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุนัน้เป็นเหตใุห้

กรรมการรับผิดชอบในการสง่คืนประโยชน์ดงักลา่วแก่บริษัทได้ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 

ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดําเนินการดงักล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดําเนินการตามท่ีผู้ ถือหุ้นแจ้ง

ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตาม

มาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

            ขอแสดงความนบัถือ  

                                                                                  บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน)  

 

(ประทบัตราสาํคญับริษัท) 

- วฒุิภมูิ จฬุางกรุ -   - ประเวช องอาจสทิธิกลุ -  

 

           (นายวฒุิภมูิ จฬุางกรุ)            (นายประเวช องอาจสทิธิกลุ) 

          กรรมการผู้มีอํานาจ                   กรรมการผู้มีอํานาจ 

 

 


