
 

 

 

 

ท่ี PE090/2560  
วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 
เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดง

สิทธิ NOK-W1 (การใชสิ้ทธิรอบท่ี 2)  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
ตามท่ีบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ 

ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ใบส ำคญัแสดงสิทธิ NOK-W1”) จ านวน 
156,250,000 หน่วย เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ NOK-W1 มีก าหนดการใชสิ้ทธิในวนัท า
การ สุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ภายหลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วัน
ก ำหนดกำร ใช้สิทธิ”) ซ่ึงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน 2560 ซ่ึงจะตรงกบั
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 (โดยหากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว
เป็นวนัท าการถดัไป) และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย คอื วนัทีใ่บส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปี นับจำกวนัที่
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกับวันที่ 29 พฤษภำคม 2563 ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัของบริษทัไวเ้พ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ NOK-W1 ในจ านวน 156,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
รายละเอียดเป็นไปตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 

ดงันั้น บริษทัจึงขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
NOK-W1 ส าหรับการใชสิ้ทธิรอบท่ี 2 ดงัต่อไปน้ี 

 
1. วนัก าหนดการใชสิ้ทธิรอบท่ี 2  :  วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560  
2. ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  :  ระหวา่งเวลา 9.00 น.-16.00 น. ของวนัท่ี 20-22 และ 25-28 ธนัวาคม 2560  
3. อตัราการใชสิ้ทธิ  :  ใบส าคญัแสดงสิทธิ NOK-W1 1 หน่วย ต่อ หุน้สามญั 1.56950 หุน้  
4. ราคาการใชสิ้ทธิ  :  3.18574 บาท ต่อหุน้  
5. ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  :  บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
6. สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ  :  บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  

ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์ชั้น 17 อาคารจตัุรัสจามจุรี  
319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
บุคคลท่ีติดต่อ: คุณสิตาวร์ี ธนทรัพยรุ์จิกร  
เบอร์ติดต่อ: 0-2684-8756  
โทรสาร: 0-2160-5394  
 

 



 

 

 

 

7. เอกสารท่ีใชใ้นการยืน่ความจ านงการใชสิ้ทธิ  
7.1 แบบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ NOK-W1 (“แบบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน”) ท่ีไดก้รอก
ขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  
7.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามจ านวนท่ีระบุในแบบแจง้ความจ านงการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
7.3 เอกสารการช าระเงิน 
7.4 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

1) บุคคลธรรมดา สญัชาติไทย  
 

:  ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ ท่ี
ยงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ ซ่ึงท าใหช่ื้อ/ช่ือสกลุไม่ตรงกบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/
ช่ือสกลุ เป็นตน้) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูใ้ชสิ้ทธิเป็นผูเ้ยาว ์
จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบา้นท่ี
ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู ่พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

2) บุคคลธรรมดา สญัชาติต่างดา้ว  
 

:  ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง  

3) นิติบุคคล สญัชาติไทย  
 

:  ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ท่ีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน  6 เดือนก่อนวัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจท่ีมี
ช่ือปรากฎอยูใ่นหนงัสือรับรองบริษทันั้น และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อ านาจ
ลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

4) นิติบุคคล สญัชาติต่างดา้ว  
 

:  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรับรองนิติบุคคล พร้อม
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และเอกสารหลกัฐาน
ของกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ  

 
8. สถานท่ีขอรับแบบฟอร์มแบบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  

8.1 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
8.2 ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซดข์องบริษทั ท่ี www.nokair.com 

 
9. วธีิการช าระเงิน  

9.1 ช าระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ภายใน 1 วนัท าการถดัไปโดยลงวนัท่ีไดไ้ม่เกินวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บญัชี
จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)” พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และ
เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถ 

http://www.nokair.com/


 

 

 

 

 
ติดต่อได้ไวด้้านหลงัด้วย และยื่นพร้อมเอกสารท่ีใช้ในการยื่นความจ านงการใช้สิทธิตามขอ้ 7.1 – 7.4 
ภายในเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 ใหแ้ก่ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  
9.2 ช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชี “บญัชีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั 
(มหาชน)” โดยโอนเงินไดต้ั้งแต่วนัท่ี 20-22 และ 25-28 ธนัวาคม 2560 พร้อมน าส่งหลกัฐานการโอนเงินท่ี
ธนาคารออกให้ และยื่นพร้อมเอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 7.1 – 7.4 ภายในเวลา 
16.00 น.ของวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 ใหแ้ก่ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  
โดยรายละเอียดบญัชีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน เป็นดงัน้ี  

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ช่ือบญัชี “บญัชีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)” 
เลขท่ีบญัชี 101-239172-8  
ประเภทบญัชี เงินฝากออมทรัพย ์ 
สาขา ถนนสาทร  

 
ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิเรียกเก็บ

เงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น หากตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดไ้ม่วา่ใน
กรณีใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ บริษทัจะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังนั้นๆ โดยบริษทัจะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ พร้อมกบัเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ไดคื้นใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ ทั้งน้ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสามญัใหม่ไดใ้นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังต่อไป เวน้แต่การใชสิ้ทธิคร้ังนั้นจะเป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย
ให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ บริษทัและตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิจะไม่รับผิดชอบในการใชสิ้ทธิ และจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย/หรือค่าเสียหายอ่ืนใดไม่วา่ในกรณีใดๆ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

นายพาที สารสิน/ นายปิยะ ยอดมณี 
................................................................. 
 (นายพาที สารสิน/ นายปิยะ ยอดมณี) 
 


