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ท่ี IVL 001/07/2014 

วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 

เร่ือง การเพิ่มทุน การออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  
ครัง้ท่ี 1/2557 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1) สรุปสาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส 
จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) 

 2) สรุปสาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส 
จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) 

3) แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2557 ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนมุติัเร่ืองสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. อนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 2 ชุด  

(“ใบสาํคัญแสดงสทิธิของบริษัทฯ ”) ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) การออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั 
(มหาชน) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W1”) ในจํานวนไม่เกิน 481,425,724 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจดัสรรท่ี 10 หุ้น
สามญัเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ ในการคํานวณสทิธิท่ีจะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-
W1 ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคํานวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวข้างต้น ให้ปัด
เศษนัน้ทิง้ ทัง้นี ้ใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 จะมีอาย ุ3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และราคา
การใช้สิทธิอยู่ท่ี 36.00 บาท ต่อหุ้น สรุปสาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และรายละเอียดท่ี
สําคญัอ่ืน ๆ ปรากฏตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 (สรุปสาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1) 

ในการนี ้บริษัทฯ กําหนดให้วนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 (Record Date) และวนัท่ี 18 สิงหาคม 2557 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือ
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ (Group CEO) หรือบคุคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย มีอํานาจใน
การ (1) กําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบสําคญั
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แสดงสทิธิ IVL-W1 เช่น วนัออกใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 รายละเอียดและขัน้ตอนการจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวนัครบอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 เป็น
ต้น (2) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในแบบคําขออนญุาต สญัญาและเอกสารอ่ืนใดท่ีจําเป็น
และเก่ียวข้องกบัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 ซึง่รวมถงึการติดตอ่และการย่ืนคําขออนญุาต คํา
ขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และการนําใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และ (3) ดําเนินการอ่ืนใด ๆ ตามท่ีจําเป็นเพ่ือการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ 
IVL-W1 ในครัง้นี ้

(2) การออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั 
(มหาชน) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W2”) ในจํานวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจดัสรรท่ี 13 หุ้น
สามญัเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ ในการคํานวณสทิธิท่ีจะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-
W2 ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคํานวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวข้างต้น ให้ปัด
เศษนัน้ทิง้ ทัง้นี ้ใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 จะมีอาย ุ4 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และราคา
การใช้สิทธิอยู่ท่ี 43.00 บาทต่อหุ้น สรุปสาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 และรายละเอียดท่ี
สําคญัอ่ืนๆ ปรากฏตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 (สรุปสาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2) 

ในการนี ้บริษัทฯ กําหนดให้วนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 (Record Date) และวนัท่ี 18 สิงหาคม 2557 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือ
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ (Group CEO) หรือบคุคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย มีอํานาจใน
การ (1) กําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบสําคญั
แสดงสทิธิ IVL-W2 เช่น วนัออกใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 รายละเอียดและขัน้ตอนการจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวนัครบอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 เป็น
ต้น (2) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในแบบคําขออนญุาต สญัญาและเอกสารอ่ืนใดท่ีจําเป็น
และเก่ียวข้องกบัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 ซึง่รวมถงึการติดตอ่และการย่ืนคําขออนญุาต คํา
ขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 และการนําใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และ (3) ดําเนินการอ่ืนใด ๆ ตามท่ีจําเป็นเพ่ือการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ 
IVL-W2 ในครัง้นี ้

2. อนมุติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,815,856,719.00 บาท เป็นจํานวน 4,814,257,245.00 
บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไมอ่อกจําหน่ายจํานวน 1,599,474 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
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3. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 
จํานวน  

4,814,257,245.00 บาท (ส่ีพนัแปดร้อยสิบส่ีล้านสองแสนห้า
หม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยส่ีสิบห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,814,257,245 หุ้น (ส่ีพนัแปดร้อยสิบส่ีล้านสองแสนห้า
หม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยส่ีสิบห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุ้นสามญั 4,814,257,245 หุ้น (ส่ีพนัแปดร้อยสิบส่ีล้านสองแสนห้า
หม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยส่ีสิบห้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (           -           )” 

4. อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจํานวน 5,666,010,449.00 
บาท โดยการออกหุ้นจํานวน 851,753,204 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รายละเอียดปรากฏตาม  
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 (แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4)) 

5. อนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทฯ ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน  5,666,010,449.00  บาท (ห้าพนัหกร้อยหกสบิหกล้านหนึ่ง
หม่ืนส่ีร้อยส่ีสิบเก้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 5,666,010,449 หุ้น (ห้าพนัหกร้อยหกสบิหกล้านหนึ่ง
หม่ืนส่ีร้อยส่ีสิบเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุ้นสามญั 5,666,010,449 หุ้น (ห้าพนัหกร้อยหกสบิหกล้านหนึ่ง
หม่ืนส่ีร้อยส่ีสิบเก้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (           -           )” 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่ม
ทนุ (แบบ F 53-4)) 

6. อนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 851,753,204 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 481,425,724 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 

(2) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 370,327,480 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 

ในการนี ้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย มีอํานาจในการ
พิจารณาและกําหนดรายละเอียดอ่ืนใด อนัจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่
จํากดัเพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาท่ีเก่ียวข้อง และดําเนินการใด ๆ 
เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน (2) ลงนามในแบบคําขออนุญาต คําขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานท่ี
จําเป็นและเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึงการติดต่อและย่ืนแบบคําขออนญุาต คําขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญั
เพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีจําเป็นเพ่ือการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ 

7. อนมุติัการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 ในวนัพธุท่ี 6 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องแอทธินี 
คริสตลั ฮอลล์ โรงแรมพลาซา่ แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุกรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณา
เร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้1  

1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 

2. พิจารณาอนมุติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 2 
ชดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1 พิจารณาอนุมติัการออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ บริษัท  
อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) ในจํานวนไม่เกิน 481,425,724 
หน่วย 

2.2 พิจารณาอนุมติัการออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ บริษัท  
อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) ในจํานวนไม่เกิน 370,327,480 
หน่วย 

                                                      
1เน่ืองจากเร่ืองตา่ง ๆ ตามท่ีระบใุนวาระท่ี 2 -7 ท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ และมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุติัเร่ืองดงักลา่วจงึถือเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั โดยหากเร่ือง
ใดเร่ืองหนึง่ไม่ได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 จะถือวา่เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีได้รับการอนมุติัแล้วเป็นอนัยกเลิกไป 
และจะไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาอีกตอ่ไป ในกรณีดงักลา่วข้างต้น จะถือวา่การพิจารณาอนมุติัการออกและจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557  
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3. พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,815,856,719.00 บาท เป็นจํานวน 
4,814,257,245.00 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ออกจําหน่ายจํานวน 1,599,474 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท 

4. พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

5. พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจํานวน 
5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 851,753,204 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท 

6. พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

7. พิจารณาอนมุติการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตาม ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) และ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 
(IVL-W2) 

8. วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

8. อนมุติัให้วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2557  (Record Date) และวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียน เพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

บริษัทฯ มีแผนการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการมีวตัถดิุบท่ีมีต้นทนุต่ํา (Shale feedstock) และ
การมีกําไรและมีมลูค่าเพิ่มในทางธุรกิจท่ีสงู เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ของบริษัทฯ ในครัง้นี ้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดําเนินการตามแผนการลงทนุของบริษัทฯ ได้ และให้ผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดระยะเวลาการใช้สทิธิและราคาการใช้สิทธิท่ีจงูใจเพ่ือให้มีการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ทัง้หมดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัการใช้เงินสําหรับการลงทนุในโครงการต่าง ๆ ท่ีมีการ
เติบโตและเพ่ือเพิ่มมลูคา่ของบริษัทฯ  

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                                               (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 

                                                                                                                    เลขานกุารบริษัท 
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สรุปสาระสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (IVL-W1) 

 

ผู้ออก บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ช่ือ ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ IVL-W1”) 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

จาํนวนที่ออก ไม่เกิน 481,425,724 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

0 บาท (ไม่คดิมลูคา่) 

วธีิการจัดสรร บริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรท่ี หุ้นสามญัเดิมจํานวน 10 หุ้น ตอ่ 
1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 โดยบริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้ ท่ีมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 (Record Date) ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 และวนัปิด
สมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) ในวนัท่ี 18 สงิหาคม 2557 

ทัง้นี ้ในการคํานวณสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 แต่ละรายนัน้ หาก
เกิดเศษจากการคํานวณตามอตัราการจดัสรรดงักลา่วข้างต้น ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ เช่น ผู้ ถือหุ้น
ซึง่ถือหุ้นจํานวน 27 หุ้น เม่ือคํานวณตามอตัราการจดัสรรแล้วจะได้เท่ากบั 2.70 (27 หาร
ด้วย 10) ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.70 ทิง้ โดยผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าวจะได้รับจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 จํานวน 2 หน่วย 

อัตราการใช้สทิธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 จํานวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมี
การปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) 
(“ข้อกาํหนดสิทธิฯ ”) 

ราคาการใช้สทิธิ 36.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ 
ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิฯ  

วันออกใบสาํคัญ วนัท่ีจะกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
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แสดงสิทธิ (Group CEO) หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม
บริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย โดยบริษัทฯ คาดวา่จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W1 ได้ในเดือนสงิหาคม 2557 

อายุของใบสาํคัญ
แสดงสิทธิ  

3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ 
IVL-W1 ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  

ระยะเวลาการใช้
สิทธิ  

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ IVL-W1 ได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตลุาคม ภายหลงัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ จนครบอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ 
(“วันกําหนดการใช้สิทธิ”) โดยวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคาดว่าจะเป็นวนัทําการ
สดุท้ายของเดือนตลุาคม 2557 และวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีใบสําคญั
แสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยหากวนักําหนดการใช้
สิทธิครัง้สดุท้ายไม่ตรงกับวันทําการ ให้เล่ือนวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายดงักล่าว
เป็นวนัทําการถดัไป  

ระยะเวลาการแจ้ง
ความจาํนงในการใช้
สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 (“ความ
จํานงในการใช้สิทธิ”) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทํา
การก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สทิธิระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

การแจ้งความจาํนง
ในการใช้สิทธิ 

เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 แล้ว การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิดงักลา่ว
ไม่สามารถเพิกถอนได้ 

จาํนวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 481,425,724 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นเท่ากบัร้อย
ละ 17.69* ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 

*วิธีการคํานวณสดัส่วนหุ้นรองรับ (จากข้อเท็จจริงท่ีว่าบริษัทฯ จะออกใบสําคญัแสดง
สิทธิจํานวน 2 ชดุ (ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2) ใน
คราวเดียวกนั) : 
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จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

 

ร้อยละ 17.69    =  481,425,724 + 370,327,480 
 
                             4,814 ,257,245 

 

นายทะเบียนของ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้โดยชอบ ให้ทํา
หน้าท่ีเป็นนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 

ตลาดรองของ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้น
สามัญที่เกดิจากการ
ใช้สิทธิตาม
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบต่อ 
ผู้ถือหุ้น 

1. ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution)  

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  
IVL-W1 ครบทัง้จํานวน 481,425,724 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
IVL-W1 ดงักล่าวไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมของ 
บริษัทฯ จะลดลงในสดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 9.09* 

* คํานวณจากจํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 
(จํานวน 481,425,724 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 (จํานวน 4,814,257,245 หุ้น) และ  
(2) จํานวนหุ้ นรองรับสําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W1  
(จํานวน 481,425,724 หุ้น) 

 

 

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิ
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 ท่ี
ออกในครัง้นี ้

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิ
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 ท่ี
ออกในครัง้นี ้

+
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ร้อยละ 9.09       =                              481,425,724                                             
 
                4,814,257,245 + 481,425,724 
 

2. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 

หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1
ครบทัง้จํานวน 481,425,724 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะยงัคงไม่ได้รับผลกระทบ
ใดๆ เน่ืองจากราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี 36 บาทตอ่หุ้น สงูกว่าราคา
ตลาด โดยราคาตลาดเท่ากบั 27.89 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั
ของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ท่ีทําการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลงั 7 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2557 
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 (ระหว่างวนัท่ี 23 มิถนุายน 2557 ถึงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 
2557 – ข้อมลูจาก SETSMART) 

เหตุในการออกหุ้น
ใหม่เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิ 

เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการ
ปรับสิทธิตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิฯ  ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามท่ีกําหนดไว้ใน 
ข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนญุาต
และการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่
เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551  (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเตมิ) 

การปรับสิทธิ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น  

(ข) เม่ือบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือบคุคลในวงจํากดัในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ซึง่ต่ํากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  

Control dilution       =     
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการ
ใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W1 

+

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 
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(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจํากดั โดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิท่ีจะแปลง
สภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้ แปลง
สภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) โดยท่ีราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสทิธิดงักลา่วต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้น
ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  

(ง) เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทฯ  

(จ) เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิของบริษัทฯ 
สําหรับการดําเนินงานในระยะเวลาบญัชีใด ๆ 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์อันพึงได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใด ๆ นัน้ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) 
บริษัทฯ จะพิจารณาเพ่ือกําหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรา
การใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 แทนอตัราการ
ใช้สทิธิ) อยา่งเป็นธรรม  

ทัง้นี ้คําจํากัดความ สตูรการคํานวณเพ่ือการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติม 
อ่ืน ๆ จะเป็นไปตามท่ีจะได้ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิฯ   

วัตถุประสงค์ของการ
ออกใบสาํคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ที่
บริษัทฯ จะพงึได้รับ
จากการจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทนุในครัง้
นี ้

เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ 
เพ่ือให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดําเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวม
ไปถึงโครงการเข้าซือ้กิจการต่าง ๆ และเพ่ือสํารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทฯ และ/หรือเพ่ือชําระหนีข้องบริษัทฯ เม่ือมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น
จะพงึได้รับจากการ
เพิ่มทุน 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจาก
การท่ีบริษัทฯ จะสามารถนําเงินทนุท่ีได้รับไปใช้ในโครงการตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต
ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสําคญั
แสดงสทิธิ IVL-W1 ในครัง้นี ้

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ (Group CEO) หรือ
บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) 
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มอบหมาย มีอํานาจในการ (1) กําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ อันจําเป็นท่ี
เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 เช่น วนัออกใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W1 รายละเอียดและขัน้ตอนการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 ระยะเวลา
การใช้สิทธิ และวนัครบอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทํา
ความตกลงและลงนามในแบบคําขออนุญาต สญัญา และเอกสารอ่ืนใดท่ีจําเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการย่ืนคําขอ
อนุญาต คําขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 และการนําใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ (3) ดําเนินการอ่ืน
ใดตามท่ีจําเป็นและสมควรเพ่ือการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 ในครัง้นี ้
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สรุปสาระสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IVL-W2) 

 

ผู้ออก บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ช่ือ ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ IVL-W2”) 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

จาํนวนที่ออก ไม่เกิน 370,327,480 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

0 บาท (ไม่คดิมลูคา่) 

วธีิการจัดสรร บริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรท่ี หุ้นสามญัเดิมจํานวน 13 หุ้น ตอ่ 
1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 โดยบริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้ ท่ีมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 (Record Date) ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 และวนัปิด
สมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) ในวนัท่ี 18 สงิหาคม 2557 

ทัง้นี ้ในการคํานวณสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 แต่ละรายนัน้ หาก
เกิดเศษจากการคํานวณตามอตัราการจดัสรรดงักลา่วข้างต้น ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ เช่น ผู้ ถือหุ้น
ซึง่ถือหุ้นจํานวน 30 หุ้น เม่ือคํานวณตามอตัราการจดัสรรแล้วจะได้เท่ากบั 2.31 (30 หาร
ด้วย 13) ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.31 ทิง้ โดยผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าวจะได้รับจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 จํานวน 2 หน่วย 

อัตราการใช้สทิธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 จํานวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมี
การปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) 
(“ข้อกาํหนดสิทธิฯ ”) 

ราคาการใช้สทิธิ 43.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ 
ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิฯ  

วันออกใบสาํคัญ วนัท่ีจะกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
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แสดงสิทธิ (Group CEO) หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม
บริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย โดยบริษัทฯ คาดวา่จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W2 ได้ในเดือนสงิหาคม 2557 

อายุของใบสาํคัญ
แสดงสิทธิ  

4 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ 
IVL-W2 ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  

ระยะเวลาการใช้
สิทธิ  

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ IVL-W2 ได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตลุาคม ภายหลงัวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดง
สิทธิ จนครบอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ (“วันกาํหนดการใช้สิทธิ”) โดยวนักําหนดการ
ใช้สทิธิครัง้แรกคาดวา่จะเป็นวนัทําการสดุท้ายของเดือนตลุาคม 2560 และวนักําหนดการ
ใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 4 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสําคญั
แสดงสิทธิ โดยหากวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายไม่ตรงกับวันทําการ ให้เล่ือนวัน
กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัทําการถดัไป  

ระยะเวลาการแจ้ง
ความจาํนงในการใช้
สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 (“ความ
จํานงในการใช้สิทธิ”) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทํา
การก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สทิธิระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

การแจ้งความจาํนง
ในการใช้สิทธิ 

เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 แล้ว การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิดงักลา่ว
ไม่สามารถเพิกถอนได้ 

จาํนวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 370,327,480 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นเท่ากบัร้อย
ละ 17.69* ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 

*วิธีการคํานวณสดัส่วนหุ้นรองรับ (จากข้อเท็จจริงท่ีว่าบริษัทฯ จะออกใบสําคญัแสดง
สิทธิจํานวน 2 ชดุ (ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2) ใน
คราวเดียวกนั) : 
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จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

 

ร้อยละ 17.69    =  481,425,724 + 370,327,480 
 
                             4,814 ,257,245 

 

นายทะเบียนของ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้โดยชอบ ให้ทํา
หน้าท่ีเป็นนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 

ตลาดรองของ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้น
สามัญที่เกดิจากการ
ใช้สิทธิตาม
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบต่อ 
ผู้ถือหุ้น 

1. ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution)  

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  
IVL-W2 ครบทัง้จํานวน 370,327,480 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
IVL-W2 ดงักล่าวไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมของ 
บริษัทฯ จะลดลงในสดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 7.14* 

* คํานวณจากจํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 
(จํานวน 370,327,480 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 (จํานวน 4,814,257,245 หุ้น) และ  
(2) จํานวนหุ้ นรองรับสําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W2  
(จํานวน 370,327,480 หุ้น) 

 

 

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิ
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 ท่ี
ออกในครัง้นี ้

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิ
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 ท่ี
ออกในครัง้นี ้

+
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ร้อยละ 7.14       =                              370,327,480                                             
 
                4,814,257,245 + 370,327,480 
 

 
หมายเหต ุ

หากมีการใ ช้สิท ธิ ซื อ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ  ตามใบสําคัญแสดงสิท ธิ  
IVL-W1 ครบทัง้จํานวน 481,425,724 หน่วย และมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ครบทัง้จํานวน 370,327,480 หน่วย และผู้ใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ดงักลา่วไม่ใช่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสดัส่วนเท่ากบั
ร้อยละ 15.03* 

* คํานวณจากจํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1และ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 (จํานวน 481,425,724 + 370,327,480 หุ้น) หารด้วยผลรวม
ของ (1) จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2557 
(จํานวน 4,814,257,245 หุ้น) และ (2) จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (จํานวน 481,425,724 + 
370,327,480 หุ้น) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

+

Control dilution       =     
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการ
ใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W2 

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 

Control dilution       =     
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้
สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 
IVL-W1 และใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W2 

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-
W1 และ ใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 

+
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ร้อยละ 15.03       =                  481,425,724 + 370,327,480                           
 

                4,814,257,245 + 481,425,724+ 370,327,480 

 

2. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 

หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2
ครบทัง้จํานวน 370,327,480 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะยงัคงไม่ได้รับผลกระทบ
ใดๆ เน่ืองจากราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี 43 บาทตอ่หุ้น สงูกว่าราคา
ตลาด โดยราคาตลาดเท่ากบั 27.89 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั
ของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ท่ีทําการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลงั 7 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2557 
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 (ระหว่างวนัท่ี 23 มิถนุายน 2557 ถึงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 
2557 – ข้อมลูจาก SETSMART) 

หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 
ครบทัง้จํานวน 481,425,724 หน่วย และใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ครบทัง้
จํานวน 370,327,480 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะยงัคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ 
เน่ืองจากราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ท่ี 36 บาทต่อหุ้น และ
ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ท่ี 43 บาทต่อหุ้น สงูกว่าราคา
ตลาด โดยราคาตลาดเท่ากบั 27.89 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั
ของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ท่ีทําการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลงั 7 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2557 
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 (ระหว่างวนัท่ี 23 มิถนุายน 2557 ถึงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 
2557 – ข้อมลูจาก SETSMART) 

เหตุในการออกหุ้น
ใหม่เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิ 

เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการ
ปรับสิทธิตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิฯ  ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามท่ีกําหนดไว้ใน 
ข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนญุาต
และการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่
เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551  (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเตมิ) 

การปรับสิทธิ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 
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(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น  

(ข) เม่ือบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือบคุคลในวงจํากดัในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ซึง่ต่ํากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  

(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจํากดั โดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิท่ีจะแปลง
สภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้ แปลง
สภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) โดยท่ีราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสทิธิดงักลา่วต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้น
ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  

(ง) เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทฯ  

(จ) เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิของบริษัทฯ 
สําหรับการดําเนินงานในระยะเวลาบญัชีใด ๆ 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์อันพึงได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใด ๆ นัน้ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) 
บริษัทฯ จะพิจารณาเพ่ือกําหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรา
การใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการใช้สิทธิ) 
อยา่งเป็นธรรม  

ทัง้นี ้คําจํากัดความ สตูรการคํานวณเพ่ือการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติม 
อ่ืน ๆ จะเป็นไปตามท่ีจะได้ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิฯ   

วัตถุประสงค์ของการ
ออกใบสาํคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ที่
บริษัทฯ จะพงึได้รับ
จากการจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทนุในครัง้
นี ้

เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ 
เพ่ือให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดําเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวม
ไปถึงโครงการเข้าซือ้กิจการต่าง ๆ และเพ่ือสํารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทฯ และ/หรือเพ่ือชําระหนีข้องบริษัทฯ เม่ือมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น
จะพงึได้รับจากการ

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจาก
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เพิ่มทุน การท่ีบริษัทฯ จะสามารถนําเงินทนุท่ีได้รับไปใช้ในโครงการตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต
ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสําคญั
แสดงสทิธิ IVL-W2 ในครัง้นี ้

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ (Group CEO) หรือ
บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) 
มอบหมาย มีอํานาจในการ (1) กําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ อันจําเป็นท่ี
เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 เช่น วนัออกใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W2 รายละเอียดและขัน้ตอนการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 ระยะเวลา
การใช้สิทธิ และวนัครบอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทํา
ความตกลงและลงนามในแบบคําขออนุญาต สญัญา และเอกสารอ่ืนใดท่ีจําเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการย่ืนคําขอ
อนุญาต คําขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 และการนําใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ (3) ดําเนินการอ่ืน
ใดตามท่ีจําเป็นและสมควรเพ่ือการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 ในครัง้นี ้

 
 



(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

ข้าพเจ้า บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  
ครัง้ท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 11.45 น. ณ เลขท่ี 75/102 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 37  
ซอยสขุุมวิท 19 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติดงันี ้ 

1) อนุมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,815,856,719.00 บาท เป็นจํานวน 4,814,257,245.00 บาท  
โดยการตดัหุ้นท่ียงัไมอ่อกจําหน่ายจํานวน 1,599,474 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ  

2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจํานวน 5,666,010,449.00 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 851,753,204 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 851,753,204.00 บาท 
เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตาม  
(ก) ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1  

(“ใบสาํคัญแสดงสทิธิ IVL-W1”) และ 
(ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2  

(“ใบสาํคัญแสดงสทิธิ IVL-W2”)  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการ
ใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั ไมเ่กิน 
851,753,204 

1.00 851,753,204.00 

   แบบมอบอํานาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน) 

2.1 รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  
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จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้  
และชาํระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพ่ือรองรับการใช้สทิธิ
ตามใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W1  

ไมเ่กิน 
481,425,724 

อตัราการจดัสรร: 
10 หุ้นสามญัเดิม 
ตอ่ 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W1 
อตัราการใช้สิทธิ: 
ใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W1  
1 หน่วย มีสทิธิซือ้
หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 

ราคาการใช้สิทธิ: 
36.00 บาท ตอ่หุ้น 

การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ ตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ  
IVL-W1 จะเป็นไปตาม
เง่ือนไขในการใช้สทิธิท่ี
ระบไุว้ในข้อกําหนดวา่
ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของ 
ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
และผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัท อินโดรามา 
เวนเจอร์ส จํากดั 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1  
(IVL-W1) (“ข้อกาํหนด
สทิธิฯ IVL-W1”) 

โปรดด ู
หมายเหต ุ1 

เพ่ือรองรับการใช้สทิธิ
ตามใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W2  

ไมเ่กิน 
370,327,480 

อตัราการจดัสรร: 
13 หุ้นสามญัเดิม 
ตอ่ 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W2 
อตัราการใช้สิทธิ: 
ใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W2  
1 หน่วย มีสทิธิซือ้
หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 

ราคาการใช้สิทธิ:  
43.00 บาท ตอ่หุ้น 

การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ ตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ  
IVL-W2 จะเป็นไปตาม
เง่ือนไขในการใช้สทิธิท่ี
ระบไุว้ในข้อกําหนดวา่
ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของ 
ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
และผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัท อินโดรามา 
เวนเจอร์ส จํากดั 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 2  
(IVL-W2) (“ข้อกาํหนด
สทิธิฯ IVL-W2”) 

โปรดด ู
หมายเหต ุ2 
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หมายเหต ุ

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนมุติัให้เสนอต่อท่ีประชมุวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 ซึง่จะจดัให้มีขึน้ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 เพ่ือพิจารณาอนมุติัให้บริษัทฯ ออกและจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิ IVL-W1 ในจํานวนไม่เกิน 481,425,724 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจดัสรรท่ี 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ในการคํานวณ
สิทธิท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคํานวณตามอตัราการ
จดัสรรดงักลา่วข้างต้น ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ ในการนี ้บริษัทฯ กําหนดให้วนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ี
มีสิทธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 (Record Date) และวนัท่ี 18 สิงหาคม 2557 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือ
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม)  

ทัง้นี ้ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยคาดว่าผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ครัง้แรกได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนตลุาคม 2557  

2. ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนมุติัให้เสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2557 ซึง่จะจดัให้มีขึน้ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 เพ่ือพิจารณาอนมุติัให้บริษัทฯ ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 
IVL-W2 ในจํานวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจดัสรรท่ี 13 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ในการคํานวณสิทธิท่ีจะได้รับ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคํานวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าว
ข้างต้น ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ ในการนี ้บริษัทฯ กําหนดให้วนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ
การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 (Record Date) และวนัท่ี 18 สิงหาคม 2557 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวม
รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม)  

ทัง้นี ้ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 มีอายุ 4 ปี นับแต่วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยคาดว่าผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ครัง้แรกได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนตลุาคม 2560  

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีท่ีมีเศษของหุ้น  

ในกรณีท่ีต้องมีการปรับอตัราการใช้สิทธิเม่ือเกิดเหตกุารณ์ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิฯ 
IVL-W1 หรือข้อกําหนดสทิธิฯ IVL-W2 (แล้วแตก่รณี) และการปรับอตัราการใช้สิทธิดงักลา่วเป็นผลให้เกิดเศษของหุ้นท่ีจะได้รับ
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 หรือ ใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 (แล้วแตก่รณี) ให้ตดัเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้ 

3. กาํหนดวันประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เพ่ือขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 ขึน้ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
แอทธินี คริสตลั ฮอลล์ โรงแรมพลาซา่ แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุกรุงเทพมหานคร 10330 โดยกําหนดให้
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 เป็นวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557  
(Record Date) และวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียน เพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต 

บริษัทฯ จะต้องดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ มีความ
ยืดหยุ่นทางการเงินในการดําเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวมไปถึงโครงการเข้าซือ้กิจการต่าง ๆ และเพ่ือสํารองเงินไว้ใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพ่ือชําระหนีข้องบริษัทฯ เม่ือมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 และใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ และเพ่ือให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินเพิ่มขึน้ในการ
ดําเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวมไปถึงโครงการเข้าซือ้กิจการต่าง ๆ และเพ่ือสํารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 
และ/หรือเพ่ือชําระหนีข้องบริษัทฯ 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงั
หกัสํารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ มีอํานาจอนมุติัในการพิจารณา นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลเป็นคราวๆ ไป โดยคํานงึถงึปัจจยัตา่งๆ ท่ีจะทําให้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สงูสดุ เช่น เงินสํารองเพ่ือจ่ายชําระ
หนีเ้งินกู้ ยืม แผนการลงทนุในการขยายกิจการ หรือเพ่ือสนบัสนนุกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต ในกรณีท่ีมี
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาด 

7.2 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 หรือ ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 (แล้วแต่กรณี) ท่ีได้ใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ จะ (1) มีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ตอ่เม่ือบริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ทนุชําระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และ (2) มีสิทธิได้รับเงินปันผล ก็ต่อเม่ือบริษัทฯ ได้ประกาศ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

7.3  อ่ืนๆ 

- ไมมี่ - 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

- ไมมี่ - 
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9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ลาํดับ การดาํเนินการ วัน / เดือน / ปี 
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2557 3 กรกฎาคม 2557 
2. วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้

ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 (Record Date)  
18 กรกฎาคม 2557 

3. วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 21 กรกฎาคม 2557 
4. การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 6 สงิหาคม 2557 
5. วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญั

แสดงสิท ธิ  IVL-W1 และใบสําคัญแสดงสิท ธิ  IVL-W2 
(Record Date) 

15 สงิหาคม 2557 

6. วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 18 สงิหาคม 2557 
7. ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนตอ่กรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุวิสามญั 

ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 
 
 

 

   
( นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล )   ( นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน ) 

กรรมการ  กรรมการ 
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