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ท่ี IVL001/01/2018 

วนัท่ี 3 มกราคม 2561 

เร่ือง แจ้งก าหนดการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
IVL-W2 (การใช้สิทธิครัง้ท่ี 2) (แก้ไข) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามท่ีบริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบส ำคัญแสดงสทิธิ IVL-W2”) จ านวน 
370,314,284 หน่วย เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2557 โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 มีก าหนดการใช้สิทธิในวนัท าการ
สดุท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม ภายหลงัจากวนัครบก าหนด 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ (“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) โดยวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วนัท าการสดุท้ายของเดือนตลุาคม 2560 ซึง่
จะตรงกบัวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 และวันก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สุดท้ำย คอื วันที่ใบส ำคัญแสดงสทิธิมีอำยุครบ 4 

ปี นับจำกวนัที่ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ ซึ่งจะตรงกับวนัที่ 24 สิงหำคม 2561 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัสรรหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ในจ านวน 370,327,480 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท โดยรายละเอียดเป็นไปตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2557 

ดงันัน้ บริษัทฯ จงึขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL-
W2 ส าหรับการใช้สิทธิครัง้ท่ี 2 ดงัต่อไปนี ้

1. วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ท่ี 2 : วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  : ระหว่างเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ของวนัท่ี 24-26, และ  
29-30 มกราคม 2561 

3. อตัราการใช้สิทธิ  : ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามญั 1 หุ้น 

4. ราคาการใช้สิทธิ  : 43.00 บาท ต่อหุ้น 

5. ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  : บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
6. สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ  : บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  

ฝ่ายปฏิบตัิการ ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ 

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

บคุคลท่ีติดต่อ : คณุฐานมาศ  พึง่โพธ์ิ 
                                     คณุเบญจวรรณ  ผาสขุ 
                           คณุปิยพร  แคว้นน้อย 
                           คณุณฐัธนา  ธนาชยัแสง 
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เบอร์ติดต่อ : 0-2618-1141, 0-2618-1143 
                           0-2618-1147, 0-2618-1122 

โทรสาร            :   0-2618-1120                 

7. เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนความจ านงการใช้สิทธิ 

7.1 ใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 (“ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ท่ีได้กรอกข้อความ
ถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนทกุรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  

7.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

7.3 หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ 

1) บคุคลธรรมดา 
สญัชาตไิทย 

: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ/ส าเนา
บตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมส าเนาทะเบียน
บ้าน (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท าให้ช่ือ/ช่ือสกลุไม่ตรง
กับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็น
ต้น) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

2) บคุคลธรรมดา 
สญัชาติต่างด้าว 

: ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย : 3.1) ส าเนาหนงัสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ  พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนติิบคุคลนัน้ 
และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

3.2) ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแตก่รณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามท่ีได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องใน
เอกสารตามข้อ 3.1) 

 

4) นิติบคุคลสญัชาติ 
ต่างด้าว 

: 4.1) ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบคุคล และ/หรือ หนงัสือ
รับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 
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4.2) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้ มีอ านาจลงนามท่ีได้ลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ท่ียังไม่หมดอาย ุ
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้ มีอ านาจลงนามลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย 
Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ ๆ 

 7.4 เอกสารการช าระเงิน 

8. สถานท่ีขอรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

8.1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

8.2 บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

8.3 ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษทัฯ ท่ี www.indoramaventures.com 

9. วิธีการช าระเงิน 

9.1 ช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท า
การถัดไปโดยลงวันท่ีได้ไม่เกินวันท่ี 26 มกราคม 2561 และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ 1” โดยย่ืนพร้อมเอกสารท่ีใช้ในการย่ืนความจ านงการใช้สิทธิตามข้อ 7.1 – 7.4 
ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 26 มกราคม 2561 ให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

9.2 ช าระโดยการโอนเงินเข้าบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์ 1” 
โดยโอนเงินได้ตัง้แต่วนัท่ี 24-26  และ 29-30 มกราคม 2561 พร้อมน าส่งส าเนาหลกัฐานการโอนเงินและเอกสารท่ีใช้ใน
การย่ืนความจ านงการใช้สิทธิตามข้อ 7.1 – 7.4 ภายในเวลา 15.30 น.ของวนัท่ี 30 มกราคม 2561 ให้แก่ตวัแทนรับแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ 

โดยรายละเอียดบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์ 1” เป็นดงันี ้

ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือบญัชี บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์ 1 

เลขท่ีบญัชี 101-3-42969-9 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั 

สาขา ส านกังานใหญ่ 

SWIFT Code BKKBTHBK 

ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทฯหรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียก
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เก็บเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ บริษัทฯจะถือ
ว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้ๆ  โดยบริษัทฯ และหรือตวัแทน
รับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ พร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค 
หรือดร๊าฟท์ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ  ทัง้นีผู้้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิฯซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ได้ในวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้ต่อไป 
เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายให้ถือใบส าคัญแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ 
บริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้/หรือ
ค่าเสียหายอ่ืนใดไม่วา่ในกรณีใด ๆ 

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 

      เลขานกุารบริษัท 

 

 


