
 

 

หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 หน้า 1/38 

 

  6 มกราคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) 

2.  สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

3.  ข้อบงัคบัของบริษัท เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น  

4.  คําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงใน      

วนัประชมุ 

5.  ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

6.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกําหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบ

ฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ ลงทุนต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ให้ 

Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

7.  ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

8.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวนัประชมุ) 

9.  แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ 

โดยหนงัสอืฉบบันี ้บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทา่นทราบวา่ ท่ีประชมุคณะกรรมการ

ของบริษัท ครัง้ท่ี 12/2562 เมื่อวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่  1/2563 ในวันอังคารที่ 14 

มกราคม 2563 เ วลา  14.00 น .  ณ ห้อง เมจิก  2 ชั ้น  2 โ รงแรมมิรา เคิล  แกรนด์  คอนเวนชั่ น  เลขที่  99  

ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เน่ืองจากบริษัทประสงค์จะเพ่ิมทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดท่ีจะกลา่วในวาระท่ี 3 อย่างไรก็ตาม ท่ี

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2560 ได้มีมติออกและเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (NOK-W1) 

(“NOK-W1”) ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม ่โดย NOK-W1 จะครบ

กําหนดอายใุนวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงมีหุ้นสามญัท่ียงัมิได้ออกจําหนา่ย
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เหลอือยูเ่กินกวา่จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของ NOK-W1 

รวมจํานวน 99,030,527 หุ้น 

ดงันัน้ บริษัทจึงลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 99,030,527 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 

3,408,049,800 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 3,309,019,273 บาท ด้วยการตดัหุ้นสามญัในสว่นท่ี

ยงัมิได้มีการออกจําหน่ายจํานวน 99,030,527 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นสามญัดงักลา่วเป็น

หุ้นสามญัสว่นเกินท่ีเหลอืสาํหรับรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของ NOK-W1 

นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว บริษัทต้องแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 3,309,019,273 บาท (สามพนัสามร้อยเก้าล้านหนึ่งหมื่น

เก้าพนัสองร้อยเจ็ดสบิสามบาท) 

 แบง่ออกเป็น 3,309,019,273 หุ้น (สามพนัสามร้อยเก้าล้านหนึง่หมื่น

เก้าพนัสองร้อยเจ็ดสบิสามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

โดยแยกออกเป็น    

 หุ้นสามญั 3,309,019,273 หุ้น (สามพนัสามร้อยเก้าล้านหนึง่หมื่น

เก้าพนัสองร้อยเจ็ดสบิสามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (ไมม่ี) 

ทัง้นี ้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรอง

ของบริษัท หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ

ผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ี

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอํานาจดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่

ของนายทะเบียน เพ่ือให้การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

จํานวน 99,030,527 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 3,408,049,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จํานวน 3,309,019,273 บาท ด้วยการตดัหุ้นสามญัในส่วนท่ียงัมิได้มีการออกจําหน่ายซึ่งเป็นหุ้นสามญั

ส่วนเกินท่ีเหลือสําหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ NOK-W1 จํานวน 99,030,527 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้    

หุ้นละ 1 บาท และอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุน 

จดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอํานาจ ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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เนือ่งจากระเบียบวาระที ่3 และ 4 ทีจ่ะนําเสนอเพือ่ขออนมุติัในทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่1/2563 นัน้ เป็นเร่ืองทีเ่กี่ยวข้องและ

เป็นเงือ่นไขของกนัและกนั ดงันัน้ หากเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามระเบียบวาระที ่3 และ 4 ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครั้งที่ 1/2563 นี ้ให้ถือว่าระเบียบวาระที่ได้รบัการอนมุติัโดยที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ไปก่อนหนา้นัน้ได้ถูกยกเลิก

และจะไม่มีการนําเสนอระเบียบวาระอืน่ดงักล่าวเพือ่ใหที้ป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่1/2563 พิจารณาต่อไป 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เน่ืองจากบริษัทมีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทัง้

ในด้านการดําเนินงานและด้านเงินทนุ โดยบริษัทมีแผนท่ีจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุไปใช้เป็นเงินทนุ

หมุนเวียนในการดําเนินงาน ลดภาระหนีส้ิน จัดหาและปรับปรุงฝูงบิน รวมถึงการขยายเส้นทางและ

เครือข่ายการบิน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท และจะส่งผลให้บริษัทมีผลการ

ดําเนินงานท่ีดีขึน้ 

รายละเอียดวตัถปุระสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพ่ิม ปรากฏในแบบรายงานการเพ่ิม

ทุน (F 53-4) รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1 และสารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ  

เพ่ิมทนุ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น บริษัทจึงจะดําเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 888,147,358 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 3,309,019,273 บาท แบ่งออกเป็น 3,309,019,273 หุ้น มูลค่าหุ้น     

ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 4,197,166,631 บาท แบ่งออกเป็น 4,197,166,631 

หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 888,147,358 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

1 บาท โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น

แตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) 

นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว บริษัทต้องแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 4,197,166,631 บาท (สี่พันหนึ่ ง ร้อยเ ก้าสิบเ จ็ด ล้าน   

หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อย

สามสบิเอ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,197,166,631 หุ้น (สี่พันหนึ่ง ร้อยเ ก้าสิบเ จ็ดล้าน  

หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อย

สามสบิเอ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
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โดยแยกออกเป็น    

 หุ้นสามญั 4,197,166,631 หุ้น (สี่พันหนึ่ง ร้อยเ ก้าสิบเ จ็ดล้าน  

หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อย

สามสบิเอ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (ไมม่ี) 

ทัง้นี ้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรอง

ของบริษัท หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ

ผกูพนับริษัทตามหนงัสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ี

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอํานาจดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่

ของนายทะเบียน เพ่ือให้การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัท อีกจํานวน 888,147,358 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 3,309,019,273 บาท เป็นทุน         

จดทะเบียนใหม่จํานวน 4,197,166,631 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 888,147,358 หุ้น มูลค่าท่ี 

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอํานาจ ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ      

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตามท่ีบริษัทจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 888,147,358 บาท รายละเอียดตามท่ีปรากฏใน

วาระท่ี 3 บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ไม่เกินจํานวน 888,147,358 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) ในอัตราส่วน     

3.5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ (คิดเป็นจํานวนหุ้นท่ีใช้ในการจัดสรรทัง้สิน้ 888,147,358 หุ้น)      

ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท มลูคา่รวมไม่เกิน 2,220,368,395 บาท และกําหนดระยะเวลาเสนอขาย

ตัง้แตว่นัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ ถึง 7 กมุภาพนัธ์ 2563 (รวม 5 วนัทําการ) 

ทัง้นี ้บริษัทไม่ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัทและไม่ได้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเพ่ือรองรับการปรับ

สทิธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (NOK-W1) เน่ืองจากบริษัทมีหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนท่ีเหลืออยู่เพียงพอสําหรับรองรับการปรับสิทธิท่ีอาจจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ี “ราคาสทุธิต่อหุ้นของ    

หุ้ นสามัญท่ีออกใหม่” ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญของบริษัท” ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้หุ้นสามญัจะไม่รับสิทธิ

ในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่(วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ขึน้

เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Rights Offering) ทัง้นี ้เป็นไปตาม
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ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (NOK-W1) ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560  

ในกรณีท่ีมีหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนในรอบแรก บริษัทจะ

จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนตาม

สดัสว่นการถือหุ้น ในราคาเดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการจดัสรร

หุ้นท่ีเหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด

ประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป 

ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นแสดงความจํานงจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสดัส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ ถือหุ้น

และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี

การแก้ไขเพ่ิมเติม) ของผู้ ถือหุ้นรายนัน้ ถือครองหุ้นของบริษัท ในลกัษณะท่ีเพ่ิมขึน้จนถึงหรือข้ามผา่นจดุท่ี

ต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์

ทัง้หมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้า

ถือหลักทรัพย์เพื่ อครอบงํากิจการ”) เว้นแต่ผู้ ถือหุ้ นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทําคําเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทตามประกาศเก่ียวกบัการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักลา่ว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นใดให้แก่ผู้ จองซือ้

รายใด หากการจดัสรรดงักลา่วทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของ

คนต่างด้าวตามท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจุบนัอนญุาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไม่

เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีได้ออกจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท 

ทัง้นี ้กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

(Record Date) ในวนัท่ี 21 มกราคม 2563 โดยการกําหนดสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ยงัไม่มี

ความแนน่อน เน่ืองจากต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 

นอกจากนี ้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทตามหนงัสอื

รับรองของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอํานาจ     

ลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้ มีอํานาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไข

เพ่ิมเติม ตกลง ลงนาม และสง่มอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคู่สญัญา 

และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงการติดต่อ 

การจัดการและการยื่นคําขออนุญาตต่าง ๆ คําขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานท่ีจําเป็นท่ี

เก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศท่ี

เก่ียวข้องท่ีจะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมลูใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การให้ถ้อยคําและข้อมลูตอ่หนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้การพิจารณากําหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Rights Offering) ซึง่
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จะต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง (1) 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นครัง้ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือ

หุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน (Record Date) การชําระค่าหุ้น รวมถึง

เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว (2) การแตง่ตัง้ท่ีปรึกษา

ทางการเงิน การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว รวมทัง้ดําเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุดงักลา่ว และ (3) ลงนามในคําขออนญุาตตา่ง ๆ คําขอผ่อนผนัต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานท่ีจําเป็น

ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ รวมถึงการจดัการและการยื่นคําขออนญุาต

ตา่ง ๆ คําขอผอ่นผนัตา่ง ๆ (ถ้าม)ี และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงการ

ดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการเข้าทํารายการดงักล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ 

รวมทัง้ให้มีอํานาจในการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอน ผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการใด ๆ 

ดงักลา่วข้างต้น 

ทัง้นี ้รายการในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตัิการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 73/2558 ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) รายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 และสารสนเทศเก่ียวกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน รายละเอียดปรากฏ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

บริษัท ไมเ่กินจํานวน 888,147,358 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือ

หุ้น (Rights Offering) รวมถึงการมอบอํานาจ ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 

http://www.nokair.com/investor_relations ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

1/2563 ในวันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้  2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น  

เลขท่ี 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 

9 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมและออก

เสยีงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ สว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาติท่ี

แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

http://www.nokair.com/investor_relations


 

 

หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 หน้า 7/38 

 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมี

ความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่

กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 7 โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ ส่งมา

ด้วย 6 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ และสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ

แบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 มายงับริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) 

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ ชัน้ 17 อาคารรัจนาการ เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์

โทรศพัท์ 02-627-2000 หรือ 02-627-2678 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้

บริษัท ภายในวนัท่ี 10 มกราคม 2563 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาคําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องนํามา

แสดงในวนัประชมุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รวมทัง้ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 5 

โดยบริษัท จะดําเนินการประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวดท่ี 6 เร่ือง การประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมา    

ด้วย 3  

เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัท 

จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนได้ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. ของวนัประชุม ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล  

แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 และเน่ืองจากบริษัท จะใช้ระบบ 

Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้ดงันัน้ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดนําแบบฟอร์ม

การลงทะเบียนตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 8 มาแสดงในวนัประชุมพร้อมเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมา

ด้วย 4 

อนึ่ง  บริ ษัทกําหนดวันกําหนดราย ช่ือผู้ ถือหุ้ น ท่ีมีสิท ธิในการเ ข้า ร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครั ง้ ท่ี  1/2563  

(Record Date) ในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

-ประเสริฐ บญุสมัพนัธ์- 

(นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์) 

ประธานกรรมการ 
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