ที่ IVL003/02/2022
28 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2565 เรื่องการกาหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจาปี 2565 การจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 การแต่งตัง้ กรรมการให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยทัง้ ทางตรงและทางอ้อม การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
2. สรุ ปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม (“บริษัทย่อย”) ชุดที่ 1
3. สรุ ปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม (“บริษัทย่อย”) ชุดที่ 2
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา (1) หุน้ ละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (2) หุน้ ละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 15
กันยายน 2564 และ (3) หุน้ ละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ตามลาดับ ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับการอนุมตั ิของผูถ้ ือหุน้
สาหรับการจ่ายเงินปั นผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท หรือคิดเป็ นเงินจานวน 1,403,637,977
บาทนัน้ จะกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทัง้ นี ้ บริษัทได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
รับเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (Record Date)
2. อนุมตั ิให้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565”) ในวันอังคารที่
26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการประชุ มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้วนั ที่ 16 มีนาคม
2565 เป็ น วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถือ หุ้น ที่ มี สิท ธิ เ ข้าร่วมการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2565 (Record Date) ทั้งนี ้
รายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
3. มอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาจัดการและจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2565 ได้ตามความเหมาะสม และมีอานาจในการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นบางส่วนหรือ
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ทัง้ หมดได้ตามความจาเป็ นและเห็นสมควร รวมทัง้ ดาเนินการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่จดั การประชุม และรูปแบบ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (โดยการจัดการประชุมในสถานที่ท่ีกาหนดไว้ หรือการจัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ได้
4. อนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการบริษัทจานวน 5 ท่าน ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการชุด
ย่อยของแต่ละท่าน โดยให้มีผลทันทีท่กี ารประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 มีมติเลือกกรรมการทัง้ 5 ท่านตามรายชื่อ
ดังต่อไปนี ้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
1. นางสุจิตรา โลเฮีย

กรรมการบริษัทที่เป็ นผูบ้ ริหาร ประธานคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

2. นายยาโชวาดัน โลเฮีย

กรรมการบริ ษั ท ที่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห าร กรรมการด้า นความยั่ ง ยื น และการบริ ห าร
ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน

3. นายซันเจย์ อาฮูจา

กรรมการบริษั ท ที่ เ ป็ น ผู้บ ริห าร และประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห ารด้านปฏิ บัติการ
กลุ่มธุรกิจ Combined PET

4. นายระเฑียร ศรีมงคล

ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

5. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหาร
ความเสี่ยง

5. อนุมตั ิการลดจานวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ท่าน เป็ น 15 ท่าน
6. อนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อยทัง้ ทางตรงและทางอ้อม จานวน 2 ชุด (ใบสาคัญแสดงสิทธิชดุ ที่ 1 และใบสาคัญแสดงสิทธิชดุ ที่ 2 ซึง่ รวม
เรียกว่า “ใบสาคัญแสดงสิทธิ”) ในจานวนไม่เกิน 56,150,000 หน่วย ในราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท โดย
รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิปรากฏในสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2 และ 3
7. อนุมตั ิกรรมการที่จะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมด
8. อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 5,666,010,449 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 5,614,551,908 บาท โดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวน 51,458,541 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
9. อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 5,614,551,908 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนจานวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 56,150,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏในเอกสารแนบท้าย 4
10. อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 56,150,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโซวิค รอย เชาว์ดรู )ี่
เลขานุการบริษัท

3

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
รายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564 ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุดวั นที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่ ง ได้ผ่ า นการตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าต และสอบทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมัติการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2564
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา (1) หุน้
ละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (2) หุน้ ละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และ
(3) หุน้ ละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ตามลาดับ
ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั การอนุมตั ิของผูถ้ ือหุน้ สาหรับการจ่ายเงินปั นผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรา
หุน้ ละ 0.25 บาท หรือคิดเป็ นเงินจานวน 1,403,637,977 บาทนัน้ จะกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้
ถือหุน้ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี ้ บริษัทได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผลใน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (Record Date)
ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564
ข้างต้น มีความเหมาะสมและเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติเ ลือ กตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่พ้ นจากตาแหน่ ง ตามวาระ และการ
เปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้ว
จึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
(ก) เลือกตัง้ กรรมการ 5 ท่าน ที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระในปี นี ้ (1) นางสุจิตรา โลเฮีย (2) นาย
ยาโชวาดัน โลเฮีย (3) นายซันเจย์ อาฮูจา (4) นายระเฑียร ศรีมงคล และ (5) นายเทวินทร์ วงศ์
วานิช กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการเดิมทัง้ 5 ท่าน เป็ น
ผูท้ ่มี ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรูค้ วามชานาญที่เป็ นประโยชน์กบั บริษัท
(ข) อนุมตั ิการลดจานวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ท่าน เป็ น 15 ท่าน
ทัง้ นี ้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจาปี 2565 ให้กับกรรมการ ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 27,000,000 บาท

วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
10604 หรือนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางสาวอรวรรณ
ชุณหกิจไพศาล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6105 หรือผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตรายอื่นซึ่งได้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2565 และ
กาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั
ในจานวนไม่เกิน 56,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการราย
ดังกล่าว
วาระที่ 9

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 51,458,541 บาท จากทุ น จด
ทะเบียนเดิมจานวน 5,666,010,449 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 5,614,551,908 บาท
โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ายจานวน 51,458,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
และการแก้ ไ ขหนั ง สือ บริ ค ณห์ส นธิข้อ 4 ของบริ ษั ทเพื่อให้ส อดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุน้ ที่ยงั
มิได้ออกจาหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน
วาระที่ 10

พิ จ ารณาอนุ มั ติ การเพิ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริ ษั ทจานวน 56,150,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจานวน 5,614,551,908 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 5,670,701,908 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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สรุ ปสาระสาคัญใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษทั และบริษัทย่อยทัง้ ทางตรงและทางอ้อม (“บริษทั ย่อย”) ชุดที่ 1
1.

2.

วัตถุประสงค์และความจาเป็ น
1.1

เพื่อสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานหลักของบริษัทและบริษัทย่อยดาเนินการเพิ่มผลตอบแทนให้ผถู้ ือหุน้
ให้มากขีน้ ซึ่งจะสะท้อนในมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

1.2

เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อ ให้เป็ นไปตามเป้าหมายของปี 2573 (VISION
2030 aspiration) ของบริษัท

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผูอ้ อกหลักทรัพย์

: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)

ชื่อหลักทรัพย์

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา
เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ซึ่ง ออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ชุดที่ 1
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1”)

ชนิด

: ระบุช่ือผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการโอนตามข้อ 3.2 (ข)
ด้านล่าง

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 5 ปี นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ทัง้ นี ้ ภายหลัง
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W1

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ไม่เกิน 19,950,000 หน่วย

จานวนหุน้ สามัญที่จดั สรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ

: ไม่เกิน 19,950,000หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
0.35 ของจ านวนหุ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท จ านวน
5,614,551,908 หุน้ (จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
ก่ อ นการเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นที่ จ ะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2565 (“ที่ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้นประจ าปี 2565”)) การ
เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ จัด สรรไว้เพื่ อ รองรับ การใช้สิทธิ ตาม
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W1 จะเสร็ จ สิ ้น ภายในวัน สิ น้ สุด
ระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม บริษั ท (Group Chief Executive Officer) หรื อ บุค คลผู้รับ มอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
1
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บริษัท ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2565 แล้ว
ลักษณะการจัดสรร

: จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตาม
รายละเอียดที่ระบุในข้อ 3 ด้านล่าง ทัง้ นี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผูร้ บั มอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท มี
อ านาจเป็ น ผู้พิ จ ารณาจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W1
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2565 อนุมตั ิ
ทั้งนี ้ กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะได้รบั ใบ
หลัก ทรัพ ย์ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ่ึ ง แสดงถึ ง จ านวนหน่ ว ยของ
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W1 ที่ บุค คลดัง กล่ า วได้รับ จัด สรร
ทัง้ หมดในวันออกใบแสดงสิทธิ

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิตามที่จะกาหนดในข้อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

ราคาการใช้สิทธิ

: เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่
จะก าหนดในข้อ ก าหนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของใบสาคัญ แสดงสิทธิ
IVL ESOP-W1 ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 37.74 บาท (สามสิบเจ็ดบาท
เจ็ดสิบสี่สตางค์) (“ราคาการใช้สิทธิ”) ซึ่งเท่ากับราคาเฉลี่ยของหุน้
สามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 180 วันติดต่อกัน
ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็ นวันที่ท่ีประชุม คณะกรรมการ
บริษัทครัง้ ที่ 2/2565 (“วั น ประชุ ม คณะกรรมการ”) มีมติให้เสนอ
วาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ต่อ
ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565 (โดยที่ ร าคาเฉลี่ ย ของหุ้น
สามัญ ในแต่ ละวัน จะเท่ า กับ ราคาเฉลี่ ย ของราคาสูง สุด และราคา
ต่าสุดของหุน้ สามัญ) โดยมีส่วนลดจานวนร้อยละ 15 ของราคาเฉลี่ย
ดังกล่าว
ทัง้ นี ้ ราคาการใช้สิทธิ จะต้องเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่ามูลค่ าที่ตราไว้ของ
หุ้น ของบริ ษั ท โดยราคาการใช้สิ ท ธิ ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ IVL
ESOP-W1 เป็ นราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดในอัตราร้อยละ 21.67 ซึ่งถือ
เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่า (มีส่วนลดมากกว่าร้อยละ 10
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ของราคาตลาด) ตามที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ท่ี สจ. 39/2551 เรื่ อ ง การ
คานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2551 (“ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551”) กล่าวคือ ราคาตลาด
เท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการที่มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2565 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL ESOP-W1 คื อ ระหว่ า งวัน ที่ 17 กุ ม ภาพัน ธ์ 2565 ถึ ง วัน ที่ 25
กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ซึ่ ง เท่ า กั บ 48.17 บาท (อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล ได้ จ าก
SETSMART ที่ www.setsmart.com)
เงื่อนไขการใช้สิทธิ

: เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ให้เป็ นไป
ตามที่ ร ะบุ ใ นข้อ 3.2 โดยผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W1
สามารถใช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ มทุ น ตามใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ IVL
ESOP-W1 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกาหนดการใช้สิทธิ (ตามที่
นิยามไว้ดา้ นล่าง) จนกว่าจะครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
(ก) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 สามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ในจานวน
ร้อยละ 20 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดที่ได้รบั จัดสรร
ภายหลังจากครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W1
(ข) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 สามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เพิ่มเติม
อีกจานวนร้อยละ 20 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่
ได้รบั จัดสรร ภายหลังจากครบระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
(ค) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 สามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่เหลือ
ในจานวนร้อยละ 60 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดที่
ได้รบั จัดสรร ภายหลังจากครบระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
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ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่สามารถ
ใช้สิ ท ธิ ไ ด้ค งเหลื อ จากการใช้สิ ท ธิ ใ นช่ ว งระยะเวลาใด ให้ ผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ดังกล่าว ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W1 ได้ใ นช่ ว งเวลาถั ด ไปจนกว่ า จะสิ ้น สุ ด
ระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

: วัน ก าหนดการใช้สิท ธิ (“วั น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ”) คื อ วัน ท าการ
สุดท้าย (ตามที่ได้นิยามไว้ดา้ นล่าง) ของแต่ละไตรมาส (ได้แก่เดือน
มีนาคม เดือนมิถนุ ายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) ของแต่ละ
ปี
ทัง้ นี ้ วันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ แรก คือวันทาการสุดท้ายของไตรมาส
ภายหลังจากวันครบกาหนด 2 ปี นับจากวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL ESOP-W1 และวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย จะตรงกับวันที่
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 มีอายุครบ 5 ปี นับจากวันออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่วี นั กาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายไม่ตรง
กับวันทาการ ให้วันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายคือวันทาการก่อน
หน้าวันกาหนดการใช้สิทธิดงั กล่าว
“วันทาการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดทาการเป็ นการทั่วไป
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วนั เสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศให้เป็ นวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์

ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการ : ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิใน
ใช้สิทธิ
การซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ระหว่างเวลา 8.30 น.
ถึง 15.30 น. ภายใน 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ เว้นแต่การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ให้แจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน 15 วัน
ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
ระยะเวลาการจัดสรร

: บริษัทจะต้องจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ภายใน 1 ปี
นับ แต่ วัน ที่ ท่ี ป ระชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2565 มี ม ติ อนุมัติ การ
ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1

เหตุ ใ นการต้ อ งออกหุ้ น ใหม่ เ พื่ อ : บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไข
การปรับ สิ ท ธิ ต ามที่ จ ะก าหนดในข้อ ก าหนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของ
รองรับการปรับสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ดังนี ้
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(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัท
อันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
(ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/
หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัด ในราคาสุทธิต่อ
หุ้นของหุ้นสามัญที่ ออกใหม่คานวณได้ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ
“ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท” (ตามความหมายที่
จะกาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W1)
(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ ใด ๆ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
และ/หรื อ ประชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ บุค คลในวงจากัด โดยที่
หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิ ท่ีจ ะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้น สามัญ
หรื อ ให้สิท ธิ ใ นการซือ้ หุ้น สามัญ (เช่ น หุ้น กู้แ ปลงสภาพ หรื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุน้
ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ การใช้สิทธิดงั กล่าวต่ากว่า
ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”
(ตามความหมายที่จะกาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิและเงื่อนไข
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1) และ
(ง) ในกรณีท่มี ีเหตุการณ์ใด ๆ อันทาให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL
ESOP-W1 เสี ย สิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์อัน พึ ง ได้ (ยกเว้น กรณี
จ่ายเงินปั นผลโดยบริษัท) โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นัน้ ไม่ได้กาหนด
อยู่ในข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
มีอานาจกาหนดการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้
สิ ท ธิ ใ หม่ (หรื อ ปรับ จ านวนหน่ ว ยใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ IVL
ESOP-W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็ นธรรม ทัง้ นี ้ ให้ถือว่า
ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
นัน้ เป็ นที่สดุ
ในกรณีท่ีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ทาให้เกิดเศษของหุน้ ให้ปัดเศษ
ของหุน้ ดังกล่าวทิง้ และจะไม่นามาคานวณจานวนหุน้ ที่ออกให้แก่ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
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สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก : -ไม่มีสิทธิ และประโยชน์ตามปกติของหุน้
สามัญ
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทจะไม่นาใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่ออกในครัง้ นีไ้ ป
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้น สามัญ ที่ เ กิ ด จาก : บริษัทจะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL ESOP-W1 ที่ อ อกในครั้ง นี ้เ ข้า จดทะเบี ย นเป็ น หลั ก ทรัพ ย์จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.

หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
3.1

หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการในจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
3.1.1 รายชื่อ (1) กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย และ (2) กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะ
ได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนรวมของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา
เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ชุดที่ 2 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2”) และจานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่จะจัดสรรให้แต่ละคนให้เป็ นไปตามที่ระบุในข้อ 4
3.1.2 ในกรณีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ให้พนักงานผูม้ ีสิทธิได้รบั การจัดสรรจานวน
ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W2 คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผูร้ บั
มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ที่ได้รบั มอบอานาจ
จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ให้มีอานาจ
(1)

พิจารณากาหนดรายชื่อพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยผูม้ ีสิทธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL ESOP-W1 และจ านวนใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W1 ที่ พ นั ก งานแต่ ล ะราย
ดังกล่าวจะได้รบั

(2)

เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ของพนักงานที่ได้รบั การ
จัดสรรไปแล้ว

3.1.3 ในกรณีท่ีกรรมการและพนักงานรายใดของบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ได้ บริษัทสามารถนาใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่กรรมการ
และพนักงานดังกล่าวได้ส่งมอบคืนมา เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานรายอื่นของบริษัทและ
บริษัทย่อยต่อไปได้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท หรือบุคคลผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
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บริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรร โดยต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนด และต้อง
ปฏิบัติให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขาย
หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (“ประกาศการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน”) ทัง้ นี ้ หากการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใหม่ดงั กล่าวจะส่งผลให้ (ก) กรรมการ หรือ (ข) พนักงานรายใดจะได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
เกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL ESOP-W2 (การนับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั จัดสรรให้รวมจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL ESOP-W1 และ/หรือใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ได้รบั จัดสรรก่อนหน้า และจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่ได้รบั จากการจัดสรรใหม่) จะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
3.1.4 คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะมีสิทธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
(1)

เป็ นกรรมการของบริษัทหรือบริษัทย่อยในวันที่ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ที่อนุมตั ิ
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และมีอายุการทางานในบริษัทหรือ
บริษัทย่อยตัง้ แต่ 15 ปี ขนึ ้ ไป

(2)

เป็ นพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยในวันที่ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 อนุมัติ
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และมีอายุการทางานในบริษัทหรือ
บริษัทย่อยตัง้ แต่ 15 ปี ขึน้ ไป

3.1.5 จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละ
รายจะได้รับจัดสรร ไม่จาเป็ นต้องมีจานวนเท่ากัน ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับตาแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน
ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ท่ที าให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
3.2

4.

เงือ่ นไขในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ก)

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จะต้องมีสถานะเป็ นกรรมการและพนักงานของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อยในวันกาหนดการใช้สิทธินนั้ ๆ

(ข)

คณะกรรมการบริษั ท หรื อประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มบริษั ท หรื อบุคคลผู้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท มีอานาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณา
กาหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ซึ่งเป็ นไปตามประกาศการ
เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

รายชื่อกรรมการทีไ่ ด้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
รายชื่อกรรมการทุกราย (1) ผูม้ ีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จานวนร้อยละ 5 หรือน้อย
กว่า ของจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และ (2) ผูม้ ี
สิทธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนรวมของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
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ที่จะจัดสรรให้บุคคลดังกล่าวแต่ละรายเป็ นไปตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1ก (รายละเอียดกรรมการผูม้ ีสิทธิ
ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จานวนร้อยละ 5 หรือน้อยกว่า ของจานวนรวมของใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W2) และเอกสารแนบท้าย 1ข (รายละเอีย ด
กรรมการผูม้ ีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนรวมของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2)
5.

รายชื่อพนักงานซึ่งได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
ไม่มีพนักงานที่จะได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนรวมของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

6.

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
6.1

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
เนื่องด้วยราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ต่ากว่าราคาตลาด ในอัตราร้อยละ 21.67
ดังนัน้ ในกรณีท่ีกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOPW1 และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ IVL ESOP-W2 ทั้งหมดจ านวน 56,150,000 หน่ วย การลดลงของราคาหุ้น
(Price Dilution) สูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 0.126 โดยคานวนตามสมมติฐานว่าราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต.
ที่ สจ. 39/2551 เท่ากับ 48.17 บาท ราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เท่ากับ 37.74
บาท และราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เท่ากับ 44.39 บาท โดยมีรายละเอียดการ
คานวณดังนี ้
การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)
=
=
=

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) x 100
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
(48.17 - 48.11) x 100
48.17
ร้อยละ 0.126

ราคาตลาดหลังเสนอขายคานวณตามสูตรด้านล่างนี ้
= [(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว) + (ราคาใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 x จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1) +
(ราคาใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 x จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2)]
(จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2)

= [(48.17 x 5,614,551,908) + (37.74 x 19,950,000) + (44.39 x 36,200,000)]
(5,614,551,908 + 19,950,000 + 36,200,000)
= 48.11
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6.2

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีท่มี ีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 โดย
กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเต็มทัง้ จานวนที่ออกในครัง้ นี ้ ความเป็ นเจ้าของและสิทธิออก
เสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทจะได้รบั ผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ ภายหลังการใช้สิทธิ
ดังนี ้
=

(จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2) x 100
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

=
=
7.

(19,950,000 + 36,200,000 ) x 100
(5,614,551,908 + 19,950,000 + 36,200,000)
ร้อยละ 0.99

ลักษณะและเงือ่ นไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะ
เป็ นไปตามที่ได้กาหนดไว้ในประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน หรือประกาศอื่นใด
ที่ใช้บงั คับแทน รวมทัง้ กฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและจัดสรร
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผูถ้ ื อหุ้นซึ่งถื อหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOPW1
นอกจากนี ้ สาหรับกรรมการที่จะได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ในจานวนเกินกว่า ร้อยละ 5
ของจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 บุคคลดังกล่าว
แต่ละรายจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกิน
กว่าร้อยละ 5 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ดังกล่าว
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9.

รายชื่อกรรมการอิสระทีผ่ ู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็ นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้
ชื่อกรรมการ

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL
ESOP-W1 ทีไ่ ด้รับจัดสรร
0

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL
ESOP-W2 ทีไ่ ด้รับจัดสรร
0

2. ดร.ศิริ การเจริญดี

0

0

3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

0

0

4. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

0

0

1. นายระเฑียร ศรีมงคล
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เอกสารแนบท้าย 1ก
รายละเอียดกรรมการผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จานวนร้อยละ 5 หรือน้อย
กว่าของจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
ชื่อกรรมการ

1. กรรมการของบริษทั
1.1 นายซันเจย์ อาฮูจา
2. กรรมการของบริษทั ย่อย
2.1 นายวิพิน กุมาร์
2.2 นายกุมาร์ ซัมบาว ลัดดา
2.3 นายมูทกุ มุ าร์ ปารามาซิวาม
2.4 นายราเจส บังกา
2.5 นายพาบู ชันการ์ ศรีนิวะสัน
2.6 นายฮัซซัม อาวาด
2.7 นายอโศก กุมาร์ อโรรา
2.8 นายอนันต์ อากาวาล
2.9 นายสุนิล บาลดิ

ตาแหน่ง

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL
ESOP-W1 ทีจ่ ะได้รับ
จัดสรรสูงสุด

ร้อยละของจานวน
รวมของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL
ESOP-W1 และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL ESOP-W2

กรรมการ

2,000,000

3.56%

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

1.78%
1.78%
1.78%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%

เอกสารแนบท้าย 1ข
รายละเอียดกรรมการผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
ชื่อกรรมการ

1. กรรมการของบริษทั
1.1 นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล

ตาแหน่ง

จานวนใบสาคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W1
ทีจ่ ะได้รับจัดสรร
สูงสุด

ร้อยละของจานวน
รวมของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL
ESOP-W1 และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL ESOP-W2

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6,000,000

10.69%
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สรุปสาระสาคัญใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม (“บริษัทย่อย”) ชุดที่ 2
1.

2.

วัตถุประสงค์และความจาเป็ น
1.1

เพื่อสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานหลักของบริษัทและบริษัทย่อยดาเนินการเพิ่มตอบแทนให้ผถู้ ือหุน้ ให้
มากขีน้ ซึ่งจะสะท้อนในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุน้ ของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

1.2

เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถ เพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมายของปี 2573 (VISION
2030 aspiration) ของบริษัท

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผูอ้ อกหลักทรัพย์

: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)

ชื่อหลักทรัพย์

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา
เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง ออกและจัดสรรให้แก่ กรรมการและ
พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อ ยทั้งทางตรงและทางอ้อม ชุดที่ 2
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2”)

ชนิด

: ระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการโอนตามข้อ 3.2 (ข)
ด้านล่าง

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 5 ปี นับแต่วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ทั้งนี้ ภายหลัง
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 บริษัทจะไม่ขยายอายุ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ไม่เกิน 36,200,000หน่วย

จานวนหุน้ สามัญที่จดั สรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ

: ไม่เกิน 36,200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
0.65 ของจ านวนหุ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษั ท จ านวน
5,614,551,908 หุน้ (จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
ก่อ นการเพิ่ม ทุนจดทะเบี ยนที่จ ะเสนอต่อ ที่ ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจ าปี 2565 (“ที่ประชุมสามัญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจาปี 2565”)) การ
เสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน ที่จัด สรรไว้เพื่อ รองรับการใช้สิท ธิ ตาม
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W2 จะเสร็ จ สิ ้น ภายในวัน สิ ้น สุ ด
ระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม บริ ษั ท (Group Chief Executive Officer) หรื อ บุ ค คลผู้รับมอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
1
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บริษัท ทัง้ นี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2565 แล้ว
ลักษณะการจัดสรร

: จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตาม
รายละเอียดที่ระบุในข้อ 3 ด้านล่าง ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผูร้ บั มอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็ นผู้
พิ จ ารณาจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W2 ภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2565 อนุมตั ิ
ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อ ยจะได้รับใบ
หลัก ทรัพ ย์ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง แสดงถึ ง จ านวนหน่ ว ยของ
ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ IVL ESOP-W2 ที่บุคคลดังกล่ า วได้รับจั ด สรร
ทัง้ หมดในวันออกใบแสดงสิทธิ

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซอื ้ หุน้ สามัญ เพิ่ม
ทุนได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิตามที่จะกาหนดในข้อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

ราคาการใช้สิทธิ

: เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่
จะกาหนดในข้อ ก าหนดสิ ทธิ แ ละเงื่อ นไขของใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ
IVL ESOP-W2 ราคาการใช้สิ ท ธิ เ ท่ า กั บ 44.39 บาท (สี่ สิ บ สี่ บ าท
สามสิบเก้าสตางค์) (“ราคาการใช้สิทธิ”) ซึ่งเท่ากับราคาเฉลี่ยของ
หุน้ สามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 180 วันติดต่อกัน
ก่อ นวันที่ 26 กุมภาพัน ธ์ 2565 ซึ่งเป็ นวันที่ที่ประชุม คณะกรรมการ
บริษัทชุดที่ 2/2565 (“วันประชุมคณะกรรมการ”) มีมติให้เสนอวาระ
เรื่อ งการออกและจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิท ธิ IVL ESOP-W2 ต่อ ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (โดยที่ราคาเฉลี่ยของหุน้ สามัญ
ในแต่ละวันจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาสูงสุดละราคาต่าสุด ของหุน้
สามัญ)
ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิ จะต้องเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่ามูลค่ าที่ตราไว้ของ
หุน้ ของบริษัท โดยราคาการใช้สิทธิ เป็ น ราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดใน
อัตราร้อยละ 7.85 จึงไม่ถือเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่า
ตามที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคานวณราคาเสนอขาย
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หลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขาย
หุ้น ที่ อ อกใหม่ ใ นราคาต่ า ลงวัน ที่ 24 ธั น วาคม 2551 (“ประกาศ
ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551”) กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่มี
มติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ การออกและจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิท ธิ IVL ESOP-W1 คือ
ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่ง
เ ท่ า กั บ 48.17 บ า ท (อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล ไ ด้ จ า ก SETSMART ที่
www.setsmart.com)
เงื่อนไขการใช้สิทธิ

: เงื่อนไขการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ให้เป็ นไป
ตามที่ ร ะบุ ใ นข้อ 3.2 โดยผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ IVL ESOP-W2
สามารถใช้สิ ทธิ ซื ้อ หุ้นสามัญ เพิ่ มทุน ตามใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ IVL
ESOP-W2 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกาหนดการใช้สิทธิ (ตามที่
นิยามไว้ด้านล่าง) จนกว่าจะครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(ก) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 สามารถใช้สิทธิ ซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ในจานวน
ร้อยละ 20 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทงั้ หมดที่ได้รบั จัดสรร
ภายหลังจากครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W2
(ข) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 สามารถใช้สิทธิ ซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เพิ่มเติม
อีกจานวนร้อยละ 20 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่
ได้รบั จัดสรร ภายหลังจากครบระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
(ค) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 สามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่เหลือ
ในจานวนร้อยละ 60 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่
ได้รบั จัดสรร ภายหลังจากครบระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่สามารถ
ใช้สิ ท ธิ ไ ด้ ค งเหลื อ จากการใช้สิ ท ธิ ใ นช่ ว งระยะเวลาใด ให้ ผู้ถื อ
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ดังกล่าว ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
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แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W2 ได้ใ นช่ ว งเวลาถั ด ไปจนกว่ า จะสิ ้น สุด
ระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

: วันกาหนดการใช้สิทธิ (“วั น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ”) คือ วันทาการ
สุดท้าย (ตามที่ นิยามไว้ด้านล่าง) ของแต่ละไตรมาส (ได้แก่ เดือ น
มีนาคม เดือนมิถนุ ายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) ของแต่ละ
ปี
ทั้งนี้ วันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ แรก คือวันทาการสุดท้ายของไตรมาส
ภายหลังจากวันครบกาหนด 2 ปี นับจากวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL ESOP-W2 และวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย จะตรงกับวันที่
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 มีอายุครบ 5 ปี นับจากวันออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีทว่ี นั กาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายไม่ตรง
กับวันทาการ ให้วันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายคือวันทาการก่อ น
หน้าวันกาหนดการใช้สิทธิดงั กล่าว
“วันทาการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดทาการเป็ นการทั่วไป
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วนั เสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศให้เป็ นวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์

ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการ : ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ซึ่งประสงค์ที่จ ะใช้สิทธิใน
ใช้สิทธิ
การซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ระหว่างเวลา 8.30 น.
ถึง 15.30 น. ภายใน 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ เว้นแต่การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ให้แจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน 15 วัน
ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
ระยะเวลาการจัดสรร

: บริษัทจะต้องจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจ าปี 2565 มีมติอ นุมัติ ก าร
ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

เหตุ ใ นการต้ อ งออกหุ้ น ใหม่ เ พื่ อ : บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไข
รองรับการปรับสิทธิ
การปรับ สิ ท ธิ ต ามที่ จ ะก าหนดในข้อ กาหนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ดังนี้
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริ ษัท
อันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
(ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/
หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัด ในราคาสุทธิต่อ
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หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คานวณได้ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ
“ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท” (ตามความหมายที่
จะกาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญ แสดง
สิทธิ IVL ESOP-W2)
(ค) เมื่อบริษัท เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
และ/หรือ ประชาชนทั่ว ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด โดยที่
หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิ ที่จ ะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้น สามัญ
หรือ ให้สิทธิ ในการซือ้ หุ้น สามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิ ต่อหุน้
ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวต่ากว่า
ร้อ ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อ หุ้นของหุ้นสามัญ ของบริษัท”
(ตามความหมายที่จ ะกาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิและเงื่อ นไข
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2) และ
(ง) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทาให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL
ESOP-W2 เสี ย สิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์อัน พึ ง ได้ (ยกเว้น กรณี
จ่ายเงินปันผลโดยบริษัท) โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นัน้ ไม่ได้กาหนด
อยู่ในข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือ บุคคลผู้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
มีอานาจกาหนดการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้
สิ ท ธิ ใ หม่ (หรื อ ปรับ จ านวนหน่ ว ยใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ IVL
ESOP-W2 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็ นธรรม ทัง้ นี้ ให้ถือว่า
ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือ บุคคลผู้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
นัน้ เป็ นที่สดุ
ในกรณีที่การปรับอัตราการใช้สิทธิ ทาให้เกิดเศษของหุ้น ให้ปัดเศษ
ของหุน้ ดังกล่าวทิง้ และจะไม่นามาคานวณจานวนหุน้ ที่ออกให้แก่ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก : -ไม่มีสิทธิ และประโยชน์ตามปกติของหุน้
สามัญ
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทจะไม่นาใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ออกในครัง้ นีไ้ ป
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ตลาดรองของหุ้น สามัญ ที่ เ กิ ด จาก : บริษัทจะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL ESOP-W2 ที่ อ อกในครั้ง นี้เ ข้า จดทะเบี ย นเป็ น หลัก ทรั พ ย์จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2ฃ
3.1

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
3.1.1 รายชื่อกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่จะจัดสรรให้แต่ละคนให้เป็ นไปตามที่ระบุในข้อ 4
3.1.2 ในกรณีการจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ IVL ESOP-W2 ให้พนักงานผู้มีสิ ทธิ ได้รับการจัด สรรใน
จานวนไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ของ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อยโดยตรงและโดยอ้อม ชุดที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1”) และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
หรือบุคคลผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ที่
ได้รบั มอบอานาจจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ให้มีอานาจ
(1)

พิจารณากาหนดรายชื่อพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยผูม้ ีสิทธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL ESOP-W2 และจ านวนใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W2 ที่ พ นั ก งานแต่ ล ะราย
ดังกล่าวจะได้รบั

(2)

เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ของพนักงานที่ได้รับการ
จัดสรรไปแล้ว

3.1.3 ในกรณีที่กรรมการและพนักงานรายใดของบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ได้ บริษัทสามารถนาใบสาคัญ แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่กรรมการ
และพนักงานดังกล่าวได้ส่งมอบคืนมา เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานรายอื่นของบริษัทและ
บริษัทย่อยต่อไปได้ ทัง้ นี้ ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท หรือบุคคลผู้รบั มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรร โดยต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนด และต้อง
ปฏิบัติให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อ ง การเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (“ประกาศการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน”) ทัง้ นี้ หากการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใหม่ดงั กล่าวจะส่งผลให้ (ก) กรรมการ หรือ (ข) พนักงานรายใดจะได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
เกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL ESOP-W2 (การนับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั จัดสรรให้รวมจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL ESOP-W2 ที่ได้รบั จัดสรรก่อนหน้า และจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ได้รบั จาก
การจัดสรรใหม่) จะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
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3.1.4 คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะมีสิทธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
(1)

เป็ นกรรมการของบริษัทหรือบริษัทย่อยในวันที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ที่อนุมัติ
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และมีอายุการทางานในบริษัทหรือ
บริษัทย่อยน้อยกว่า 15 ปี

(2)

เป็ นพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยในวันที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ที่อนุมัติ
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และมีอายุการทางานในบริษัทหรือ
บริษัทย่อยน้อยกว่า 15 ปี โดยได้เข้าทาสัญญาจ้างงาน หรือสัญญาอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
หรือเป็ นพนักงานประจาของบริษัทหรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ซึ่ง (1) ผ่านระยะเวลาทดลอง
งานแล้ว และ (2) ไม่ใช่พนักงานจ้างชั่วคราว

3.1.5 จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละ
รายจะได้รับจัดสรร ไม่จ าเป็ นต้องมีจานวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับตาแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน
ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทาให้แก่บริษัท และบริษัทย่อย
3.2

4.

เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ก)

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 จะต้องมีสถานะเป็ นกรรมการและพนักงานของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อยในวันกาหนดการใช้สิทธินนั้ ๆ

(ข)

คณะกรรมการบริ ษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มบริ ษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท มีอานาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณา
กาหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ซึ่งเป็ นไปตามประกาศการ
เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
รายชื่อกรรมการทุกราย และจานวนใบสาคัญ แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่จะจัดสรรให้บุคคลดังกล่าวแต่ละราย
เป็ นไปตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1 (รายละเอียดกรรมการผูม้ ีสิทธิได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOPW2)

5.

รายชื่อพนักงานซึ่งได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิท ธิ IVL ESOP-W2 จานวนเกินกว่า ร้อยละ 5 ของ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
ไม่มีพนักงานที่จะได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 จานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนรวมของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

6.

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
6.1

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
เนื่องด้วยราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ต่ากว่าราคาตลาดในอัตราร้อยละ 7.85
ในกรณีที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
7
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และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ทั้งหมดจานวน 56,150,000 หน่วย การลดลงของราคาหุ้น (Price
Dilution) สูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 0.126 โดยคานวนตามสมมติฐานว่าราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ.
39/2551 เท่ากับ 48.17 บาท ราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เท่ากับ 37.74 บาท
และราคาการใช้สิทธิ ของใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เท่ากับ 44.39 บาท โดยมี รายละเอียดการ
คานวณดังนี้
การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)
=
=
=

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) x 100
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
(48.17 - 48.11) x 100
48.17
ร้อยละ 0.126

ราคาตลาดหลังเสนอขายคานวณตามสูตรด้านล่างนี้
= [(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 x จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1) +
(ราคาใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 x จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2)]
(จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2)

= [(48.17 x 5,614,551,908) + (37.74 x 19,950,000) + (44.39 x 36,200,000)]
(5,614,551,908 + 19,950,000 + 36,200,000)
= 48.11
6.2

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 โดย
กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเต็มทัง้ จานวนที่ออกในครัง้ นี้ ความเป็ นเจ้าของและสิทธิออก
เสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทจะได้รบั ผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ ภายหลังการใช้สิทธิ
ดังนี้
=

(จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2) x 100
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

=
=

(19,950,000 + 36,200,000 ) x 100
(5,614,551,908 + 19,950,000 + 36,200,000)
ร้อยละ 0.99
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7.

ลักษณะและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะ
เป็ นไปตามที่ได้กาหนดไว้ในประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน หรือประกาศอื่นใด
ที่ใช้บงั คับแทน รวมทัง้ กฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและจัดสรร
การออกและจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อ ย
ดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOPW2

9.

รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็ นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้
ชื่อกรรมการ
1. นายระเฑียร ศรีมงคล
2. ดร.ศิริ การเจริญดี
3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
4. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL
ESOP-W1 ที่ได้รับจัดสรร
0
0
0
0
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จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL
ESOP-W2 ที่ได้รับจัดสรร
0
0
0
0
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เอกสารแนบท้าย 1
รายละเอียดกรรมการผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
ชื่อกรรมการ

1. กรรมการของบริษัท
1.1 นายยาโชวาดัน โลเฮีย
2. กรรมการของบริษัทย่อย
2.1 นายคริสโตเฟอร์ เคนนีลลี่
2.2 นายอะลาสแตร์ เอ็ม พอร์ท
2.3 นายชาชาร์ ราคิม
2.4 นายโจเอล ซอล์ทแมน
2.5 นายโจเคน บูส
2.6 นายคลอส โฮซ
2.7 นายสุนิล มาร์วา
2.8 นายมาร์ติเนซ รูบิ อะเลจันโดร
2.9 นายทอม เบรคอฟสกี้
2.10 นายเปาโล คลิวาติ
2.11 นายซาเมียร์ ราวาล
2.12 นางอลิซาเบ็ธ ทัสดาเลน
2.13 นายอาร์โนลด์ คลอสสัน
2.14 นายทอม ไซเซอร์
2.15 นายสุนิล โฟเตด้า
2.16 นายสุเรช พัดมานะพัน
2.17 นายวิกสั กุปต้า
2.18 นายระวิกนั ต์ โกซาลา
2.19 นายใจ เลควานี
2.20 นายมาร์ค ไซเครอะ
2.21 นายอโชค เจน
2.22 นายชิชิร ์ วีเจย์ ปิ มปลิกา้ ร์
2.23 นายมาร์ติน ปราชาร์
2.24 นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา
2.25 นายปราชัน ดีใส

ตาแหน่ง

จานวนใบสาคัญแสดง ร้อยละของจานวนรวม
สิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ ของใบสาคัญแสดง
จะได้รับจัดสรรสูงสุด สิทธิ IVL ESOP-W1
และใบสาคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W2

กรรมการ

500,000

0.89%

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
750,000
750,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

3.56%
3.56%
1.78%
1.78%
1.78%
1.34%
1.34%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
0.89%
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(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ข้าพเจ้า บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท
ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1.

การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1

การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม (“บริษัทย่อย”) ชุดที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1”) และใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ชุดที่ 2 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2”) ตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ดังนัน้
บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL
ESOP-W2
อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กาหนดว่า บริษัทมหาชนจากัดจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้ ใหม่ และจะกระทาได้เมื่อหุน้
ทัง้ หมดได้ออกจาหน่ายและได้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หนุ้ ที่เหลือเป็ นหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 51,458,541.00 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 5,666,010,449.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 5,614,551,908.00 บาท โดยการตัด
หุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัทจานวน 51,458,541 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ซึ่งเป็ นหุน้ ที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
(IVL-W1) และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
(IVL-W2) ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ได้หมดอายุลงแล้ว
1.2

การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีม ติ ใ ห้เพิ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริษัท จ านวน 56,150,000 บาทจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 5,614,551,908.00 บาท เป็ น ทุนจดทะเบียนจานวน 5,670,701,908.00 บาท โดยออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจานวน 56,150,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การเพิ่มทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)
2.

ประเภท
หลักทรัพย์
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

จานวนหุ้น
56,150,000 หุน้
-

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
1.00
-

รวม
(บาท)
56,150,000 หุน้
-

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 56,150,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1
บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

1. เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL
ESOP-W1

จานวนหุ้น

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)
ไม่เกิน
อัตราการใช้สิทธิ
19,950,000 หุน้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL ESOP-W1 1
หน่วย : 1 หุน้ สามัญ

2. เพื่อรองรับการใช้
ไม่เกิน
สิทธิตามใบสาคัญ
36,200,000 หุน้
แสดงสิทธิ IVL ESOPW2

อัตราการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL ESOP-W2 1
หน่วย : 1 หุน้ สามัญ

2

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
ราคาเสนอขายต่อ
หน่วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL
ESOP-W1 เท่ากับ
0.00 บาท และ
ราคาการใช้สิทธิ
ต่อหุน้ เท่ากับ
37.74 บาท

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่าหุ้น

ให้คณะกรรมการ
บริษัท หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท หรือบุคคล
ผูร้ บั มอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริษัท
หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัทมีอานาจ
พิจารณากาหนด
รายละเอียดดังกล่าว
ราคาเสนอขายต่อ ให้คณะกรรมการ
บริษัท หรือประธาน
หน่วยใบสาคัญ
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
แสดงสิทธิ IVL
บริษัทหรือบุคคลผูร้ บั
ESOP-W2 เท่ากับ มอบอานาจจาก
0.00 บาท และ
คณะกรรมการบริษัท
ราคาการใช้สิทธิ
หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ต่อหุน้ เท่ากับ
บริษัทมีอานาจ
44.39 บาท
พิจารณากาหนด
รายละเอียดดังกล่าว

หมายเหตุ
โปรดพิจารณา
หมายเหตุ

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
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หมายเหตุ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 โดยมีราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อหน่วย
เท่ากับ 0.00 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ตามรายละเอียดดังนี้
(1)
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 19,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งเท่ากับ
ประมาณร้อยละ 0.35 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท ก่อนการเพิ่มทุนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 5,615,551,908 หุน้ ) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
จานวนไม่เกิน 19,950,000หน่วย ที่จะออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอายุการทางาน
ในบริษัทหรือบริษัทตั้งแต่ 15 ปี ขึน้ ไป โดยกาหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท และอายุของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เท่ากับ 5 ปี นบั จากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ สรุปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อยทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ชุดที่ 1)
(2)
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัท จ านวนไม่เกิน 36,200,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งเท่ ากับ
ประมาณร้อยละ 0.65ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท ก่อนการเพิ่มทุนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 5,615,551,908 หุน้ ) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
จานวนไม่เกิน 36,200,000 หน่วย ที่จะออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอายุการทางาน
ในบริษัทหรือบริษัทย่อยน้อยกว่า 15 ปี โดยกาหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท และอายุของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เท่ากับ 5 ปี นบั จากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ สรุปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สรุปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อยทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ชุดที่ 2)
2.2

แบบมอบอานาจทั่วไป
ไม่มี

3.

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) ตามพระราชกาหนดว่ าด้วยการประชุ ม ผ่านสื่อ อิเ ล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง โดย


กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565



ก าหนดวั น ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพั ก การโอนหุ้ น เพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ตั้ ง แต่ วั น ที่
................................ จนกว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
3
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4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1

บริษัทจะดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุน
จดทะเบียน และบริษัท จะดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่มีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน

4.2

บริษัทจะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รบั หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOPW2 เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
บริษัทมีความประสงค์จะออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 56,150,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และบริษัทจะ
นาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6.

ประโยชน์ท่บี ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W2 มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ
สนับสนุนให้กรรมการและพนักงานหลักของบริษัทและบริษัทย่อยดาเนินการเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือ หุ้น ให้
มากขีน้ และรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อ ให้เป็ นไปตามเป้าหมายของปี 2573 ของบริษัท (VISION
2030 aspirations)

7.

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการและ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้

7.2

สิทธิในการรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริษัท
ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL
ESOP-W2 มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท
แล้ว ตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7.3

อื่น ๆ
ไม่มี
4
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8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน

8.1

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ IVL ESOP-W2 ทั้ง
จานวน อาจส่งผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม ดังนี้
8.1.1

ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)
เนื่องจากราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOPW2 ต่ากว่าราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 (ตามที่ระบุดา้ นล่าง) ในอัตราร้อยละ 21.67
และร้อยละ 7.85 ตามลาดับ ดังนั้น ในกรณีที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้
สิ ทธิ ใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W2 ทั้งหมดจ านวน
56,150,000 หน่วย การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 0.126 โดยคานวน
ตามสมมติฐานว่าราคาตลาด เท่ากับ 48.17 บาท ราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOPW1 เท่ากับ 37.74 บาท และราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เท่ากับ 44.39 บาท
โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี้
การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)
= (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) x 100
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
=
((48.17 - 48.11) x 100
48.17
= ร้อยละ 0.126
ราคาตลาดหลังเสนอขายคานวณตามสูตรดังนี้
= [(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 x จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1) +
(ราคาใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 x จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2)]
(จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2)

= [(48.17x5,614,551,908)+(37.74x19,950,000)+(44.39x36,200,000)]
(5,614,551,908+19,950,000+36,200,000)
= 48.11
ราคาตลาดเป็ นไปตามที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อ
การพิจารณาการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (“ประกาศ ก.ล.ต. ที่
สจ. 39/2551”) กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้าหนัก ของหุ้นสามัญ ของบริษัทใน
5
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่ง
เป็ นวันประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดที่ 2/2565 ที่มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W2 คือ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเท่ากับ
48.17 บาท (อ้างอิงข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)
8.1.2

ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท จะได้รบั ผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ ภายหลังการใช้สิทธิ ตาม
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ IVL ESOP-W2 โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 : 19,950,000 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 : 36,200,000 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท : 5,614,551,908 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) สามารถคานวณได้จ ากสูต ร
ต่อไปนี้
การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ สูงสุด (Control Dilution)
=

(จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2) x 100
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2

=
=
8.2

(19,950,000+36,200,000) x 100
(5,614,551,908+19,950,000+36,200,000)
ร้อยละ 0.99

การจัดสรรแบบกระจุกตัว (Concentrated Allocation)
เนื่องจากจะมีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ให้แก่กรรมการในจานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนรวมของใบสาคัญ แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญ แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ดัง นั้น บุคคล
ดังกล่าวแต่ละรายจะต้องได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้
รวมกันเกินกว่าร้อ ยละ 5 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือ หุน้ ที่ม าประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1
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9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
การดาเนินการ
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2565
2. วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ว มประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (Record Date)
3. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
4. วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิกบั กระทรวงพาณิชย์
5. วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2
6. วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกระทรวง
พาณิชย์

วัน / เดือน / ปี
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 16 มีนาคม 2565
วันที่ 26 เมษายน 2565
ภายใน 14 วันนับแต่
วันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
ภายใน 1 ปี นบั แต่
วันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
ภายใน 14 วันนับแต่
วันที่มีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)

_____________________________
(นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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__________________________
(นายซันเจย์ อาฮูจา)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

