ที่ PE090/2560
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งกาหนดการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 2)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะ
ซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (NOK-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1”) จานวน
156,250,000 หน่วย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ NOK-W1 มีกาหนดการใช้สิทธิ ในวันทา
การ สุ ดท้ายของเดื อนมี นาคม มิ ถุนายน กันยายน และธันวาคม ภายหลังจากวันที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ (“วัน
กำหนดกำร ใช้ สิทธิ”) ซึ่งวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งแรก คือ วันทาการสุ ดท้ายของเดือนกันยายน 2560 ซึ่ งจะตรงกับ
วันที่ 30 กันยายน 2560 (โดยหากวันกาหนดการใช้สิทธิ ไม่ตรงกับวันทาการ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิดงั กล่าว
เป็ นวันทาการถัดไป) และวันกำหนดกำรใช้ สิทธิครั้งสุ ดท้ ำย คือ วันทีใ่ บสำคัญแสดงสิ ทธิมีอำยุครบ 3 ปี นับจำกวันที่
ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งจะตรงกับวันที่ 29 พฤษภำคม 2563 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั สรรหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ NOK-W1 ในจานวน 156,250,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รายละเอียดเป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ดังนั้น บริ ษทั จึ งขอแจ้งรายละเอียดเกี่ ยวกับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
NOK-W1 สาหรับการใช้สิทธิ รอบที่ 2 ดังต่อไปนี้
1. วันกาหนดการใช้สิทธิ รอบที่ 2
2. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
3. อัตราการใช้สิทธิ
4. ราคาการใช้สิทธิ
5. ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
6. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

:
:
:
:
:
:

วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. ของวันที่ 20-22 และ 25-28 ธันวาคม 2560
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ NOK-W1 1 หน่วย ต่อ หุน้ สามัญ 1.56950 หุน้
3.18574 บาท ต่อหุน้
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ ชั้น 17 อาคารจัตุรัสจามจุรี
319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
บุคคลที่ติดต่อ: คุณสิ ตาวีร์ ธนทรัพย์รุจิกร
เบอร์ติดต่อ: 0-2684-8756
โทรสาร: 0-2160-5394

7. เอกสารที่ใช้ในการยืน่ ความจานงการใช้สิทธิ
7.1 แบบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จากัด (มหาชน)
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ NOK-W1 (“แบบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น”) ที่ ได้กรอก
ข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
7.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามจานวนที่ ระบุในแบบแจ้งความจานงการใช้
สิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุน
7.3 เอกสารการชาระเงิน
7.4 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
1) บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
: สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่
ยังไม่หมดอายุ (ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/
ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณี ผใู ้ ช้สิทธิเป็ นผูเ้ ยาว์
จะต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้านที่
ผูเ้ ยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
2) บุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว
: สาเนาใบต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
3) นิติบุคคล สัญชาติไทย
: ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองบริ ษัท ที่ ก ระทรวงพาณิ ชย์อ อกให้ ไ ม่ เกิ น 6 เดื อ นก่ อ นวัน
กาหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้นๆ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจที่ มี
ชื่อปรากฎอยูใ่ นหนังสื อรับรองบริ ษทั นั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4) นิติบุคคล สัญชาติต่างด้าว
: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรื อ หนังสื อรับรองนิติบุคคล พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และเอกสารหลักฐาน
ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ
8. สถานที่ขอรับแบบฟอร์มแบบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุน
8.1 บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
8.2 ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริ ษทั ที่ www.nokair.com
9. วิธีการชาระเงิน
9.1 ชาระเป็ นเช็ค บุ คคล แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ที่ สามารถเรี ยกเก็บ เงิ น ได้ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ภายใน 1 วันทาการถัดไปโดยลงวันที่ได้ไม่เกินวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชี
จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จากัด (มหาชน)” พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และ
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ

ติ ดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย และยื่น พร้ อมเอกสารที่ ใช้ในการยื่น ความจานงการใช้สิทธิ ตามข้อ 7.1 – 7.4
ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ให้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
9.2 ชาระโดยการโอนเงิ นเข้าบัญชี “บัญชี จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จากัด
(มหาชน)” โดยโอนเงินได้ต้ งั แต่วนั ที่ 20-22 และ 25-28 ธันวาคม 2560 พร้อมนาส่งหลักฐานการโอนเงินที่
ธนาคารออกให้ และยื่นพร้อมเอกสารที่ ใช้ในการยื่นความจานงการใช้สิทธิ ตามข้อ 7.1 – 7.4 ภายในเวลา
16.00 น.ของวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ให้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
โดยรายละเอียดบัญชีจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน เป็ นดังนี้
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)”
เลขที่บญั ชี 101-239172-8
ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์
สาขา ถนนสาทร
ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ เรี ยกเก็บ
เงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ไม่วา่ ใน
กรณี ใดๆ ที่ มิได้เกิ ดจากความผิดของตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญในครั้งนั้นๆ โดยบริ ษทั จะจัดส่ งใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ พร้อมกับเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
ซื้อหุ ้นสามัญใหม่ได้ในวันกาหนดการใช้สิทธิในครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิ ครั้งนั้นจะเป็ นการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย
ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริ ษทั และตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้
สิ ทธิจะไม่รับผิดชอบในการใช้สิทธิ และจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย/หรื อค่าเสี ยหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณี ใดๆ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายพาที สารสิ น/ นายปิ ยะ ยอดมณี
.................................................................
(นายพาที สารสิ น/ นายปิ ยะ ยอดมณี )

