
 

 

รายละเอียดการใช้สิทธิของ NVD-W1 คร้ังที ่4 
 

 

 ตามที่บรษัิท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษัิท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (NVD-W1)  จ านวน 276,119,995 หน่วย โดยก าหนดใหใ้ชส้ิทธิในวนัท าการ
สดุทา้ยของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปี ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี , วนัก าหนดใชส้ิทธิครัง้
แรก คือ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 และวนัก าหนดใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย คือ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2564 นัน้ 

 ในการนี ้บรษัิทฯ ขอแจง้รายละเอียดการใชส้ทิธิของ NVD-W1 ครัง้ที่ 4 ดงันี ้

1. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ :  วนัท่ี 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 (ในวนัท าการของบรษัิทฯ) เวลา 08.30 - 15.30 น. 

2. วันใช้สิทธิ : 30 พฤศจิกายน 2563 

3. อัตราการใช้สิทธิ* : 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1.018 หุน้สามญั 

4. ราคาการใช้สิทธิ* : 7.860 บาท ตอ่ 1 หุน้สามญั 

 หมายเหตุ *บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอัตราการใชส้ิทธิและราคาการใชส้ิทธิ เนื่องจากเขา้เงื่อนไขการปรับสิทธิ รายละเอียดตาม
สารสนเทศทีบ่ริษทัฯ ไดแ้จง้ผา่นสือ่อิเล็กทรอนกิสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ELCID) เมือ่วนัที ่4 และ 14 มีนาคม 2562) 

5. เงือ่นไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
 (ก) ยื่นใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นทกุรายการ
พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ พรอ้มน าสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบุ
ในใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บรษัิทฯ ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ 

(ข) ช าระเงินตามจ านวนในการใชส้ทิธิตามที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บริษัทฯ 
โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใช้สิทธิซื ้อหุน้สามัญเพิ่มทุนจะตอ้งช าระเป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ 
ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานคร ภายในวนัท าการถดัไป และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท เนอวานา ไดอิ 
จ ากัด (มหาชน)” (Nirvana Daii Public Company Limited) หรือ ช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชี “บริษัท เนอวานา ไดอิ 
จ ากัด (มหาชน)” (Nirvana Daii Public Company Limited) บญัชีเลขที่ 986-0-82495-9 ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ธนาคาร 
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา อาคารซนัทาวเวอรส์ พรอ้มน าสง่ส าเนาหลกัฐานการโอนเงินใหแ้ก่บรษัิทฯ ทัง้นี ้การใชส้ทิธิซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะสมบรูณต์อ่เมื่อบรษัิทฯ เรยีกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วไดแ้ลว้เทา่นัน้  

6. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ 
 6.1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ/ส าเนาบตัรพนกังาน
รฐัวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มส าเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท าใหช่ื้อ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล  
เป็นตน้) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6.2) บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว: ส  าเนาใบต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมือช่ือ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 



 

 

6.3) นิติบคุคลสญัชาติไทย: (1) ส าเนาหนงัสอืรบัรองที่กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัก าหนดการ
ใชส้ิทธิในครัง้นัน้ ๆ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญั
ของนิติบคุคล (ถา้มี) และ (2) ส  าเนาเอกสารตามขอ้ 6.1) หรือ 6.2) (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดล้งลายมือช่ือ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งในเอกสารตามขอ้ (1) 

6.4) นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว: (1) ส  าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบุคคล หรือหนงัสือรบัรองนิติบคุคล พรอ้ม 
ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามและประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และ (2) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้ี
อ  านาจลงนามที่ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาเอกสารตามขอ้ (1) ที่ยงัไม่หมดอายุพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
ทัง้นี ้เอกสารตามขอ้ (1) และ (2) จะตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือโดย Notary Public และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
ก าหนดการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ 

7. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 

 บรษัิท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 

 ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศพัท ์02 105 6789 ,  โทรสาร 02 105 6787 

 หมายเหต:ุ  ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ สามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิซือ้
หุน้สามัญไดท้ี่บริษัทฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nirvanadaii.com) ในระหว่าง
ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ 

8. เงือ่นไขอืน่ๆ 
หากบรษัิทฯ ไดร้บัเอกสารแจง้ความจ านงไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืไมส่ามารถเรยีกเก็บเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

ที่ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือติดอากรแสตมป์ (ถา้มี) ไม่ครบถว้นถกูตอ้งตามประมวลรษัฎากร หรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะตอ้งท าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ หากผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสทิธิไมท่ าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาดงักลา่ว บรษัิทฯ จะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนา
ยกเลกิการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ ๆ โดยบรษัิทฯ จะจดัสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และเงินท่ีไดร้บัไวค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิโดยไมม่ีดอกเบีย้ ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ ๆ 
ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงในการใช้
สทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดใ้หมใ่นวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้ตอ่ ๆ ไป เวน้แตก่ารใชส้ทิธิครัง้นัน้ จะเป็นการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย  

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษัิท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 


