
 

INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED 
75/102 Ocean Tower 2, 37th Floor, Asoke Road, Klongtoey Nuer, Wattana, Bangkok 10110, Thailand 

Tel. 02-661-6661 Fax. 02-661-6664 

www.indoramaventures.com 

ที่ IVL 002/06/2017 

วนัท่ี 21 มิถนุายน 2560 

เร่ือง แจ้งก าหนดการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ IVL-W1 (การใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. แบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิ (การใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 
  2. แบบฟอร์มการช าระเงิน 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ) ได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (IVL-W1) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบส ำคัญแสดงสทิธิ IVL-W1”) จ านวน 
481,425,333 หนว่ย เมื่อวนัท่ี 25 สงิหาคม 2557 โดยใบส าคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 มีก าหนดการใช้สทิธิในวนัท าการ
สดุท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม ภายหลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ (“วันก ำหนดกำร
ใช้สิทธิ”) โดยวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้แรก คือ วนัท าการสดุท้ายของเดือนตลุาคม 2557 ซึง่จะตรงกบัวนัท่ี 31 ตลุาคม 
2557 และวันก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สุดท้ำย คือ วนัที่ใบส ำคัญแสดงสทิธิมีอำยุครบ 3 ปี นับจำกวนัที่ออก

ใบส ำคัญแสดงสทิธิ ซึ่งจะตรงกับวนัที่ 24 สิงหำคม 2560 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัสรรหุ้นสามญัของบริษัทฯ ไว้เพื่อรองรับ
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 ในจ านวน 481,425,333 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย
รายละเอียดเป็นไปตามข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (IVL-W1) ลงวนัท่ี 25 สงิหาคม 2557 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ IVL-
W1 ส าหรับการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ดงัตอ่ไปนี ้

1. วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  : วนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 

2. วนัสดุท้ายที่สามารถซือ้หรือขายใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 
3. วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 3 – 24 สงิหาคม 2560  
4. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ  : ระหวา่งเวลา 8.30-15.30 น. ของวนัท่ี 2 - 23 สงิหาคม 

2560 (เฉพาะวนัท าการ)  
5. ระยะเวลาหยดุพกัการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 
   (การขึน้เคร่ืองหมาย SP) 

: 31 กรกฎาคม 2560 – 24 สงิหาคม 2560 

6. วนัสิน้สภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิ : เมื่อครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ ในวนัท่ี 24 
สงิหาคม 2560 ใบส าคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 จะสิน้สดุการ
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตัง้แตว่นัท่ี 
25 สงิหาคม 2560 เป็นต้นไป  

7. อตัราการใช้สทิธิ  : ใบส าคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 1 หนว่ย ตอ่ หุ้นสามญั 1 หุ้น 
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8. ราคาการใช้สทิธิ  : 36.00 บาท ตอ่หุ้น 

9. ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ  : บริษัท หลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
10. สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ  : บริษัท หลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  

ฝ่ายปฏิบตัิการ ชัน้ 29 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ 

191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

บคุคลที่ติดตอ่ :    คณุฐานมาศ พึง่โพธ์ิ หรือ  
                            คณุเบญจวรรณ  ผาสขุ หรือ 
                            คณุปิยพร  แคว้นน้อย หรือ 
                            คณุณฐัธนา  ธนาชยัแสง 
เบอร์ติดตอ่ : 0-2618-1141, 0-2618-1143 
                            0-2618-1147 และ 0-2618-1122 

โทรสาร            :    0-2618-1120                 

 อนึ่ง จะมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ IVL-W1 ครัง้ที่ 12 อีกครัง้หนึง่ ก่อนการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ส ำหรับรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ
ของบริษัทฯ ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 12 นัน้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง ก่อนถึงระยะเวลาแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ ครัง้ที่ 12  

11. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจ านงการใช้สทิธิ 

11.1 ใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 ส าหรับการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย (“ใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ”) (สิง่ที่สง่มาด้วย 1) ที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนทกุรายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิ  

11.2 ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามจ านวนที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

11.3 หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

1) บคุคลธรรมดา 
สญัชาติไทย 

: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ/ส าเนา
บตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมส าเนาทะเบียน
บ้าน (ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท าให้ช่ือ/ช่ือสกลุไมต่รง
กับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ เป็น
ต้น) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2) บคุคลธรรมดา 
สญัชาติตา่งด้าว 

: ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
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3) นิติบคุคลสญัชาติไทย : 3.1) ส าเนาหนงัสอืรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน
ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ 
และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

3.2) ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามที่ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องใน
เอกสารตามข้อ 3.1) 

4) นิติบคุคลสญัชาต ิ
ตา่งด้าว 

: 4.1) ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้นิติบคุคล และ/หรือ หนงัสือ
รับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

4.2) ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ที่ยังไม่หมดอาย ุ
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอ านาจลงนามลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย 
Notary Public และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ ๆ 

11.4 เอกสารการช าระเงิน (ใบช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)) 

12.  สถานท่ีขอรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิและแบบฟอร์ม
ใบช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

12.1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

12.2 บริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

12.3 ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.indoramaventures.com (ตัง้แต่วนัที่ 31 กรกฎาคม 
2560 เป็นต้นไป) 

13.  วิธีการช าระเงิน 

13.1 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถช าระจ านวน
เงินในการใช้สทิธิเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดย
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ใช้แบบฟอร์มใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่สง่มาด้วย 2) โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบรุหสัลกูค้า 
(Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งจดัสง่โดยบริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ”)) และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือ
เลขที่หนังสือสญัญาเดินทางของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  ได้ทกุสาขา ทัง้นี ้เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวนัที่ 2-21 สิงหาคม 2560 เท่านัน้ โดย
สัง่จ่ายในนาม "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้หลักทรัพย์ 2"  และต้องสามารถเรียก
เก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัที่ 22 สงิหาคม 2560 ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งช าระจ านวน
เงินในการใช้สิทธิเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
จะต้องน าส่งเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจ านงการใช้สิทธิตามข้อ 11.1 – 11.4 ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัที่ 23 
สงิหาคม 2560 ให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

13.2 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถช าระจ านวน
เงินในการใช้สิทธิโดยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เข้าบญัชี "บริษัท
หลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้หลักทรัพย์ 2" โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงินผ่านระบบ Bill 
Payment (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบรุหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั 
(ตามที่ปรากฏในใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งจดัสง่โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ฯ”)) และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือสญัญาเดินทางของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ และช าระจ านวนเงินในการใช้สทิธิผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  ได้ทกุสาขา ทัง้นี ้
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิโดยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน)จะต้องน าสง่เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจ านงการใช้สทิธิตามข้อ 11.1 – 11.4 ภายในเวลา 15.30 น. ของ
วนัท่ี 23 สงิหาคม 2560 ให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

หมายเหต:ุ  

(1) ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับการยกเว้น 
คา่ธรรมเนียมช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

(2) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิห้าม Pay-in หรือ สัง่จ่ายเช็คลง
วนัท่ีก่อนระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิโดยเด็ดขาด 

(3) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ช าระจ านวนเงินในการใช้สทิธิ
ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) แล้ว ต้องน าหลกัฐานการช าระเงิน Bill 
Payment และเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจ านงการใช้สิทธิยื่น ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่บริษัท
หลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ตามที่ระบใุนข้อที่ 2 และห้ำมไม่ให้ผู้ใช้สิทธิซือ้หุ้นฯฝำกเอกสำรกำร
ใช้สิทธิซือ้หุ้นฯกับธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ทุกสำขำ โดยเด็ดขาด 

ทัง้นี ้การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทฯหรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิเรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ หากบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ บริษัทฯจะ
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ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้ ๆ  โดยบริษัทฯ และหรือ
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะจัดส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ พร้อมกับเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้
สทิธิ  ทัง้นีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ สามารถแจ้งความจ านงการใช้สทิธิฯซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ได้ในวนัก าหนดการใช้
สทิธิในครัง้ตอ่ไป เว้นแตก่ารใช้สทิธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายให้ถือใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดย
ไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯและตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อ
ดอกเบีย้/หรือคา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 

      เลขานกุารบริษัท 

 



 

 

 เลขที่................................................................... 

แบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ (การใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย) 
ของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ “IVL-W1”   

     เรียน   คณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน)                                                     วันที่ยื่นความจ านง...................................................                                                            
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ) 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจ าตัวประชาชน  

 นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบุคคล. .................................................................................... 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว  เลขท่ีใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง  ......................................................... 

 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล ......................................................................... 

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ................................................................................................ ............................................................................................................................. ..... เพศ  ชาย  หญิง 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านเลขท่ี....................................หมู่ที.่..................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................    
แขวง/ต าบล ....................................................................... เขต/อ าเภอ ............................................................................ จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย ์ ........................................  
โทรศัพท ์........................................................................................................................... อีเมล์ ............................................................... สัญชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................   
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) ..........................................  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ..........................................................................  ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่่าย    ไม่หักภาษ ีณ ที่จ่าย      หักภาษี ณ ทีจ่่าย 
มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จ านวน..............................................................................................................หน่วย ใน
อัตราใช้สิทธ ิ1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

กรณีถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  

เลขท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิ เลขท่ีเอกสาร วันท่ี เลขท่ีสมาชิก จ านวนหุ้น 

     

                                                                                                                                                                           ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 36.00 

                                                                                                                                                                           รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (บาท)  

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้:  (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้น โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก) 
 ในกรณีที่มีบัญชซีื้อขายหลักทรัพย ์   :    ใหฝ้ากหลักทรัพย์ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในชื่อ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัดเพื่อผู้ฝาก”  และด าเนินการให้

บริษัท………………....………………………........................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี………………...........................น าหลักทรัพย์ เข้าฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ชื่อ...................................................................................................................เลขท่ี……………………………..……..…ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทน้ัน (ชื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์มิฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในนามของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ข้างต้น)  

 ในกรณีที่ไม่มีบัญชซีื้อขายหลักทรัพย์ :   
 ให้ฝากใบหุน้สามัญตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในชือ่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดย

น าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น า
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด “TSD” ด้วย ในกรณีไม่จัดท าเอกสารตามที่ TSD 
ก าหนดจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน)  

 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในนามของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น 

การช าระเงินต้องช าระผ่านระบบ Bill Payment ที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดย   
     เงินโอน  เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ   “ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 2 ”   หรือ  
     เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค  / ดร๊าฟท ์  (ลงวันท่ีไม่เกิน 21 สิงหาคม 2560) และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพฯภายในวันท าการถัดไป  เลขท่ีเช็ค...........................................วันท่ี.................................................
ธนาคาร................. .........................................สาขา.................................................โดยส่ังจ่าย “ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 2 “   และโปรดยี่นแบบฟอร์มนี้พร้อมเอกสารประกอบ 
การใช้สิทธิฯ และเอกสารการช าระเงิน (ส าเนา Bill Payment) ภายใน 15.30 น. ของวันท่ี  23  สิงหาคม 2560 ได้ ณ ที่ท าการบริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เท่านั้น                                                                    

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจะไมย่กเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นน้ี  แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุไว้
ข้างต้น หรือไม่กรอกรายละเอียดใบแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไมช่ าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือ ไม่น าส าเนาใบ Bill Payment การช าระเงินตาม
จ านวนในการใช้สิทธิดังกล่าวมาถึงตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิของบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครั้งข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทด าเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อก าหนด
สิทธิของ IVL-W1  

 

 
 

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของ IVL-W1 (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)  
เลขท่ี………………….…………………………..                                                                                                                                                                                     วันท่ี........................................................................ 
ข้าพเจ้า  .............................................................................ประสงค์ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน......................................หุ้น ในราคาหุ้นละ  
36.00 บาท  รวมเป็นเงิน.....................................................บาท    (....................................................................................................................................................................................................บาท)  
โดยช าระผ่าน Bill Payment   โดยโอนเงินเข้า”บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด(มหาชน)เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 2”     โดยเช็คบุคคล/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ รายละเอียด.......................................................................       
พร้อมกันน้ี หากได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการส่งมอบหุ้นดังนี้ 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก.............................................บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขท่ี ........................................................................... 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า    ออกใบหุ้น 

                                                                                                                                                                                              เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ .......................................................  

ลงชื่อ ………………………………………............… ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ     
        (…………………………………………...………) 

   



 

 

รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท 

002 บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด 030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 032 บริษัทหลักทรัพย์  เคทีบี (ประเทศไทย)  จ ากัด   

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด   033 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 

005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จ ากัด (มหาชน) 034 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด  (มหาชน) 038 บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี  จ ากัด  (มหาชน)     

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ ากัด  (มหาชน) 200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากัด  211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 

014 บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 224 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากัด 225 บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด  (มหาชน) 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 

019 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ ากัด 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ ากัด 244 บริษัทหลักทรัพย์   แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 

023 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากัด 

026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน)      248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 

027 บริษัทหลักทรัพย์  อาร์เอสบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน)   
 

SUB-BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 

CUSTODIAN 

ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท 

301 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อผู้รับฝากหลักทรัพย์ 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหนี้) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน 334 บริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส  

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 
 



โปรดชำระเงินและนำสงแบบฟอรมพรอมกับเอกสารการจองซื้อที่ฝายปฎิบัติการหลักทรัพย โทร. 0-2618-1140, 1143
Please make payment and submit this form together with the subscription documents to Operations Dept., Tel. 0-2618-1140, 1143

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................

สำหรับผูชำระเงิน / Client’s copyสวนที่ 1

ชื่อผูถือหุน Name

......................................................................................................................

Ref 1

Ref 2

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือสัญญาเดินทาง
/ ID or Passport Number

เลขทะเบียนผูถือหุน / Registration No.

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

ผูรับเงิน........................................................................

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

Service Code: BLSIPO
BR.NO. 0101 / COMP CODE. 41889

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................

โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขท่ี 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
29 th Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500
ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย / Operations Dept. (02) 618-1140,1143
แฟกซ / Fax : (02) 618-1120

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

-----------------------------

เช็คลงวันที่/Date

------------------

ชื่อธนาคาร/Bank Name

--------------------------

ชื่อสาขา/Branch

------------------

โปรดชำระเงินและนำสงแบบฟอรมพรอมกับเอกสารการจองซื้อที่ฝายปฎิบัติการหลักทรัพย โทร. 0-2618-1140, 1143
Please make payment and submit this form together with the subscription documents to Operations Dept., Tel. 0-2618-1140, 1143

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................

สำหรับธนาคาร / Bank’s copyสวนที่ 2

ชื่อผูถือหุน Name

......................................................................................................................

Ref 1

Ref 2

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือสัญญาเดินทาง
/ ID or Passport Number

เลขทะเบียนผูถือหุน / Registration No.

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

ผูรับเงิน........................................................................

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

Service Code: BLSIPO
BR.NO. 0101 / COMP CODE. 41889

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................

โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขท่ี 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
29 th Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500
ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย / Operations Dept. (02) 618-1140,1143
แฟกซ / Fax : (02) 618-1120

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

-----------------------------

เช็คลงวันที่/Date

------------------

ชื่อธนาคาร/Bank Name

--------------------------

ชื่อสาขา/Branch

------------------

Subscription Form
สําหรบัเจ้าหน้าที�ธนาคารโปรดทํารายการทันที

Subscription Form 
ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส์ IVL ตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ IVL-W1

ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส์ IVL ตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ IVL-W1

หลักฐานการชําระเงินฉบับนี�พรอ้มเอกสารการใช้สิทธิฯ กรณุานําส่ง บมจ. หลักทรพัย์บัวหลวง 
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