ที่ PE 057/2559
21 พฤศจิกายน 2559
เรื่ อง ชี ้แจงเพิ่มเติมการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd.
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (“นกแอร์ ”) ได้ สง่ หนังสือเลขที่ PE 055/2559 ฉบับลง
วัน ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2559 เรื่ อ งการลดสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ในบริ ษั ท Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd.
(“ABB”) ไปแล้ วนัน้ บริษัทขอชี ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้
เดิ ม บริ ษั ท Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. มี จ านวนทุ น จดทะเบี ย นเที ย บเท่ า 4,000,000
ดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
นกแอร์
Scoot Pte. Ltd.
VaultPAD Ventures Ltd.
(เดิมชื่อ TOD Holdings Limited)
รวม

จานวนหุ้น
1,350,000
1,350,000
2,700,000
5,400,000

สัดส่วนจานวนหุ้น จานวนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
(ดอลลาร์ สหรัฐฯ)
25
1,000,000
25
1,000,000
50
2,000,000
100

4,000,000

ต่อมาบริ ษัท ABB ได้ มีการเพิ่มทุนจากเดิม 5.4 ล้ านหุ้น (คิดเป็ นมูลค่าเทียบเท่า 4,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ) เป็ น 6.75 ล้ านหุ้น (คิดเป็ นมูลค่าเทียบเท่า 5,600,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ) โดยขายหุ้นส่วนที่เพิ่มขึ ้นให้ แก่
ANA Holdings, Inc. และ Cebu Air, Inc. ในสัด ส่ว นรายละ 675,000 หุ้น (คิด เป็ นรายละร้ อยละ 10 ของ
จานวนหุ้นทังหมดหลั
้
งการเพิ่มทุน) หรื อเทียบเท่ารายละ 800,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดใน
สัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)
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ทัง้ นี ้ ภายหลัง การเพิ่ ม ทุน และเพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของสัญ ญาร่ ว มทุน (Joint Venture
Agreement) ที่กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นสายการบินทุกรายมีสดั ส่วนการลงทุนและถือหุ้นในจานวนที่เท่าเทียม
กันคิดเป็ นรายละร้ อยละ 15 และ VaultPAD Ventures Limited ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 40 ดังนัน้ นกแอร์ จึง
ต้ องลดสัดส่วนการถื อหุ้นในบริ ษัท ABB จากเดิมร้ อยละ 25 เหลือร้ อยละ 15 โดยขายหุ้นสามัญ ให้ แก่ ANA
Holdings, Inc. และ Cebu Air, Inc. ในสัด ส่ว นที่ เ ท่า กัน เป็ นจ านวนรวม 337,500 หุ้น (คิด เป็ นมูล ค่า รวม
เทียบเท่า 100,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ) ซึง่ Scoot Pte. Ltd. ได้ ดาเนินการขายหุ้นให้ กบั ANA Holdings, Inc. และ
Cebu Air, Inc. ในสัดส่วนที่เท่ากันเช่นเดียวกันกับนกแอร์ และเมื่อเสร็จสิ ้นการขายหุ้นแล้ วโครงสร้ างการถือหุ้น
เป็ นดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
นกแอร์
Scoot Pte. Ltd.
ANA Holdings, Inc
Cebu Air, Inc.
VaultPAD Ventures Ltd.
รวม

จานวนหุ้น
1,012,500
1,012,500
1,012,500
1,012,500
2,700,000
6,750,000

สัดส่วนจานวนหุ้น จานวนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
(ดอลลาร์ สหรัฐฯ)
15
900,000
15
900,000
15
900,000
15
900,000
40
2,000,000
100
5,600,000

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ)
ประธานเจ้ าหน้ าที่สายการเงิน
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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