ที่ IVL001/07/2018
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
เรื่ อง

แจ้ งก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ นสามัญ ของบริ ษั ท อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส จ ากั ด (มหาชน) ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
IVL-W2 (การใช้ สิทธิครัง้ ที่ 4)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (IVL-W2) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W2”) จานวน 370,314,284 หน่วย เมือ่ วันที่
25 สิงหาคม 2557 โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 มีกาหนดการใช้ สทิ ธิในวันทาการสุดท้ ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม
และตุลาคม ภายหลังจากวันครบกาหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (“วันกาหนดการใช้ สทิ ธิ”) โดยวันกาหนดการใช้
สิทธิครัง้ แรก คือ วันทาการสุดท้ ายของเดือนตุลาคม 2560 ซึง่ จะตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ าย คือ วันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 24 สิงหาคม
2561 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไว้ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ในจานวน 370,327,480
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยรายละเอียดเป็ นไปตามข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (IVL-W2) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 สาหรับ
การใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 4 ดังต่อไปนี ้
1. วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 4

: วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

2. ระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ

: ระหว่างเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ของวันที่ 20 และ 23 - 26
กรกฎาคม 2561
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น
: 43.00 บาท ต่อหุ้น
: บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
: บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บุคคลที่ติดต่อ : คุณฐานมาศ พึง่ โพธิ์
คุณเบญจวรรณ ผาสุข
คุณปิ ยพร แคว้ นน้ อย
คุณณัฐธนา ธนาชัยแสง

3. อัตราการใช้ สทิ ธิ
4. ราคาการใช้ สทิ ธิ
5. ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
6. สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ

Indorama Ventures Public Company Limited
75/102 Ocean Tower 2, 37th Floor, Sukhumvit 19 (Wattana),
Asoke Road, Klongtoey Nuer, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Tel : +66(0)2 661 6661 Fax : +66(0)2 661 6664-5
www.indoramaventures.com

เบอร์ ติดต่อ
โทรสาร

: 0-2618-1141, 0-2618-1143
0-2618-1147, 0-2618-1122
: 0-2618-1120

7. เอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจานงการใช้ สทิ ธิ
7.1 ใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL-W2 (“ใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ”) ที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุก
รายการพร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
7.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
7.3 หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
1)

บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย

: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ/สาเนา
บัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมสาเนาทะเบียน
บ้ าน (ในกรณีที่มีการเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทาให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรง
กับ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ให้ แ นบเอกสารที่ อ อกโดยหน่ ว ยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล เป็ น
ต้ น) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

2)

บุคคลธรรมดา
สัญชาติตา่ งด้ าว

: สาเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

3)

นิติบคุ คลสัญชาติไทย

: 3.1) สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ ในครั ง้ นัน้ ๆ พร้ อมลงลายมือชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้
และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ
3.2) สาเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มี
อานาจลงนามที่ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องใน
เอกสารตามข้ อ 3.1)

4)

นิติบคุ คลสัญชาติ
ต่างด้ าว

: 4.1) สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังนิ
้ ติบคุ คล และ/หรื อ หนังสือ
รั บ รองของนิ ติ บุค คล พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสาเนา
ถู ก ต้ องโดยผู้ มี อ านาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั น้ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ
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4.2) สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ลงลายมือ
ชื่ อ รั บ รองสาเนาเอกสารตามข้ อ 4.1) ที่ ยัง ไม่ห มดอายุ
พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
เอกสารตามข้ อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอานาจลงนามลงลายมือชื่ อ
รั บรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว จะต้ องได้ รับการรั บรองลายมื อชื่ อโดย
Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ
ในครัง้ นัน้ ๆ
7.4 เอกสารการชาระเงิน
8. สถานที่ขอรับแบบฟอร์ มใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
8.1 บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
8.2 บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
8.3 ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.indoramaventures.com
9. วิธีการชาระเงิน
9.1 ชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการถัดไปโดย
ลงวันที่ได้ ไม่เกินวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื ้อ
หลักทรัพย์ 1” โดยยื่นพร้ อมเอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจานงการใช้ สิทธิ ตามข้ อ 7.1 – 7.4 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 24
กรกฎาคม 2561 ให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
9.2 ชาระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี “บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื ้อหลักทรัพย์ 1” โดยโอนเงิน
ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 20 และ 23-26 กรกฎาคม 2561 พร้ อมนาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินและเอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจานงการใช้ สิทธิ
ตามข้ อ 7.1 – 7.4 ภายในเวลา 15.30 น.ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
โดยรายละเอียดบัญชี “บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื ้อหลักทรัพย์ 1” เป็ นดังนี ้
ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี

บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื ้อหลักทรัพย์ 1

เลขที่บญ
ั ชี

101-3-42969-9

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

สาขา

สานักงานใหญ่

SWIFT Code

BKKBTHBK

ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทฯหรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิเรี ยกเก็บ
เงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
ที่มิได้ เกิดจากความผิดของบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ บริ ษัทฯจะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนา
ยกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ ๆ โดยบริ ษัทฯ และหรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิจะจัดส่งใบสาคัญ
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แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ พร้ อมกับเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ ทังนี
้ ้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิฯ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนใหม่ได้ ในวันกาหนดการใช้ สิทธิในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่การใช้ สิทธิครัง้ นันจะเป็
้
นการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายให้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธินั น้ ๆ
สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ บริ ษัทฯ และตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิจะไม่รับผิดชอบในการใช้ สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อ
ดอกเบี ้ย/หรื อค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณีใดๆ

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโซวิค รอย เชาว์ดรู ี่)
เลขานุการบริ ษัท
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