ที่ IVL 002/06/2017
วันที่ 21 มิถนุ ายน 2560
เรื่ อง

แจ้ งกาหนดการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IVL-W1 (การใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. แบบฟอร์ มใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ (การใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)
2. แบบฟอร์ มการชาระเงิน

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ) ได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (IVL-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1”) จานวน
481,425,333 หน่วย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 มีกาหนดการใช้ สทิ ธิในวันทาการ
สุดท้ ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดกำร
ใช้ สิทธิ”) โดยวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ แรก คือ วันทาการสุดท้ ายของเดือนตุลาคม 2557 ซึง่ จะตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม
2557 และวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปี นับจำกวันที่ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 24 สิงหำคม 2560 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ไว้ เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ในจานวน 481,425,333 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดย
รายละเอียดเป็ นไปตามข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (IVL-W1) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVLW1 สาหรับการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ดังต่อไปนี ้
1. วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

: วันที่ 24 สิงหาคม 2560

2. วันสุดท้ ายที่สามารถซื ้อหรื อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
3. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2560
4. ระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
: ระหว่างเวลา 8.30-15.30 น. ของวันที่ 2 - 23 สิงหาคม
2560 (เฉพาะวันทาการ)
5. ระยะเวลาหยุดพักการซื ้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
: 31 กรกฎาคม 2560 – 24 สิงหาคม 2560
(การขึ ้นเครื่ องหมาย SP)
6. วันสิ ้นสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: เมื่อครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 24
สิงหาคม 2560 ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 จะสิ ้นสุดการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตงแต่
ั ้ วนั ที่
25 สิงหาคม 2560 เป็ นต้ นไป
7. อัตราการใช้ สทิ ธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น
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8. ราคาการใช้ สทิ ธิ
9. ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
10. สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ

: 36.00 บาท ต่อหุ้น
: บริ ษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
: บริ ษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บุคคลที่ติดต่อ : คุณฐานมาศ พึง่ โพธิ์ หรื อ
คุณเบญจวรรณ ผาสุข หรื อ
คุณปิ ยพร แคว้ นน้ อย หรื อ
คุณณัฐธนา ธนาชัยแสง
เบอร์ ติดต่อ : 0-2618-1141, 0-2618-1143
0-2618-1147 และ 0-2618-1122
โทรสาร
: 0-2618-1120

อนึ่ง จะมีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ IVL-W1 ครัง้ ที่ 12 อีกครัง้ หนึง่ ก่อนการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย สำหรับรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสำมัญ
ของบริษัทฯ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 12 นัน้ บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ทรำบภำยหลัง ก่อนถึงระยะเวลาแจ้ งความ
จานงในการใช้ สทิ ธิ ครัง้ ที่ 12
11. เอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจานงการใช้ สทิ ธิ
11.1 ใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 สาหรับการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย (“ใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ”) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1) ที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุกรายการพร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
11.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
11.3 หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
1)

บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย

2)

บุคคลธรรมดา
สัญชาติตา่ งด้ าว

: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ/สาเนา
บัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมสาเนาทะเบียน
บ้ าน (ในกรณีที่มีการเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทาให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรง
กับ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ให้ แ นบเอกสารที่ อ อกโดยหน่ ว ยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล เป็ น
ต้ น) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
: สาเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
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3)

นิติบคุ คลสัญชาติไทย

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

4)

นิติบคุ คลสัญชาติ
ต่างด้ าว

: 4.1) สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังนิ
้ ติบคุ คล และ/หรื อ หนังสือ
รั บ รองของนิ ติ บุค คล พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสาเนา
ถู ก ต้ องโดยผู้ มี อ านาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั น้ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ
4.2) สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ลงลายมือ
ชื่ อ รั บ รองสาเนาเอกสารตามข้ อ 4.1) ที่ ยัง ไม่ห มดอายุ
พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
เอกสารตามข้ อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอานาจลงนามลงลายมือชื่ อ
รั บรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว จะต้ องได้ รับการรั บรองลายมื อชื่ อโดย
Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ
ในครัง้ นัน้ ๆ

11.4 เอกสารการชาระเงิน (ใบชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน))
12. สถานที่ขอรับแบบฟอร์ มใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ และแบบฟอร์ ม
ใบชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
12.1 บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
12.2 บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
12.3 ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ ที่ www.indoramaventures.com (ตังแต่
้ วนั ที่ 31 กรกฎาคม
2560 เป็ นต้ นไป)
13. วิธีการชาระเงิน
13.1 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถชาระจานวน
เงินในการใช้ สทิ ธิเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) โดย
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ใช้ แบบฟอร์ มใบชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) โดยกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนพร้ อมระบุรหัสลูกค้ า
(Ref.1) เป็ นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจัดส่งโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”)) และรหัสอ้ างอิง (Ref.2) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรื อ
เลขที่หนังสือสัญญาเดินทางของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และชาระจานวนเงินในการใช้ สิทธิ ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้ ทกุ สาขา ทังนี
้ ้ เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ต้ องลงวันที่ 2-21 สิงหาคม 2560 เท่านัน้ โดย
สัง่ จ่ายในนาม "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้ หลักทรั พย์ 2" และต้ องสามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งชาระจานวน
เงินในการใช้ สิทธิ เป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
จะต้ องนาส่งเอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจานงการใช้ สิทธิ ตามข้ อ 11.1 – 11.4 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 23
สิงหาคม 2560 ให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
13.2 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์ใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถชาระจานวน
เงินในการใช้ สิทธิ โดยการโอนเงิน ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เข้ าบัญชี "บริ ษัท
หลักทรั พย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้ หลักทรั พย์ 2" โดยใช้ แบบฟอร์ มใบชาระเงินผ่านระบบ Bill
Payment (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2) โดยกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนพร้ อมระบุรหัสลูกค้ า (Ref.1) เป็ นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก
(ตามที่ปรากฏในใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจัดส่งโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ฯ”)) และรหัสอ้ างอิง (Ref.2) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรื อเลขที่หนังสือสัญญาเดินทางของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ และชาระจานวนเงินในการใช้ สทิ ธิผา่ นเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้ ทกุ สาขา ทังนี
้ ้
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งชาระจานวนเงินในการใช้ สิทธิ โดยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน)จะต้ องนาส่งเอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจานงการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 11.1 – 11.4 ภายในเวลา 15.30 น. ของ
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
หมายเหตุ:
(1) ผู้ ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ป ระสงค์ ใ ช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ นสามัญ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะได้ รั บ การยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(2) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้ สทิ ธิ ซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิห้าม Pay-in หรื อ สัง่ จ่ายเช็คลง
วันที่ก่อนระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ โดยเด็ดขาด
(3) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้ สทิ ธิ ซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ชาระจานวนเงินในการใช้ สทิ ธิ
ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) แล้ ว ต้ องนาหลักฐานการชาระเงิน Bill
Payment และเอกสารที่ใ ช้ ในการยื่นความจานงการใช้ สิทธิ ยื่น ณ สถานที่ติ ดต่อ ในการใช้ สิท ธิ ที่บ ริ ษั ท
หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ตามที่ระบุในข้ อที่ 2 และห้ ำมไม่ ให้ ผ้ ูใช้ สิทธิซือ้ หุ้นฯฝำกเอกสำรกำร
ใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นฯกับธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ทุกสำขำ โดยเด็ดขาด
ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริ ษัทฯหรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้
สิทธิเรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิไม่สามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ที่มิได้ เกิดจากความผิ ดของบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ บริ ษัทฯจะ
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ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ ๆ โดยบริ ษัทฯ และหรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ จะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ พร้ อมกับเช็ ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้
สิทธิ ทังนี
้ ้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิฯซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ได้ ในวันกาหนดการใช้
สิทธิในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่การใช้ สทิ ธิครัง้ นันจะเป็
้
นการใช้ สิทธิครั ง้ สุดท้ ายให้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ นนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดย
ไม่มีการใช้ สิทธิ บริ ษัทฯและตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิจะไม่รับผิดชอบในการใช้ สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อ
ดอกเบี ้ย/หรื อค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณีใด ๆ

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโซวิค รอย เชาว์ดรู ี่)
เลขานุการบริ ษัท
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เลขที่...................................................................

แบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ “IVL-W1”
เรียน คณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นความจานง...................................................
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ”)
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง .........................................................

 นิติบุคคลสัญชาติไทย

 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

เลขทะเบียนนิติบุคคล. ....................................................................................

เลขทะเบียนนิติบุคคล .........................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล .................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านเลขที่....................................หมู่ท.ี่ ..................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................
แขวง/ตาบล ....................................................................... เขต/อาเภอ ............................................................................ จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................
โทรศัพท์ ........................................................................................................................... อีเมล์ ............................................................... สัญชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) .......................................... เลขประจาตัวผู้เสียภาษี .......................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จานวน..............................................................................................................หน่วย ใน
อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีถือเป็นใบสาคัญแสดงสิทธิ
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ

เลขที่เอกสาร

ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันที่

เลขที่สมาชิก

จานวนหุ้น

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)
36.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ : (ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก)
 ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในชื่อ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดเพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้
บริษัท………………....………………………........................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่………………...........................นาหลักทรัพย์ เข้าฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ชื่อ...................................................................................................................เลขที่……………………………..……..…ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์มิฉะนั้นจะดาเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในนามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ข้างต้น)
 ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ :
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในชือ่ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดย
นาเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นา
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อนาส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด “TSD” ด้วย ในกรณีไม่จัดทาเอกสารตามที่ TSD
กาหนดจะดาเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน)
 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในนามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น
การชาระเงินต้องชาระผ่านระบบ Bill Payment ที่ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดย
 เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 2 ” หรือ
 เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ (ลงวันที่ไม่เกิน 21 สิงหาคม 2560) และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพฯภายในวันทาการถัดไป เลขที่เช็ค...........................................วันที่.................................................
ธนาคาร................. .........................................สาขา.................................................โดยสั่งจ่าย “ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 2 “ และโปรดยี่นแบบฟอร์มนี้พร้อมเอกสารประกอบ
การใช้สิทธิฯ และเอกสารการชาระเงิน (สาเนา Bill Payment) ภายใน 15.30 น. ของวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้ ณ ที่ทาการบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ เท่านั้น
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นนี้
แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ระบุไว้
ข้างต้น หรือไม่กรอกรายละเอียดใบแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ชาระเงินตามจานวนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือ ไม่นาสาเนาใบ Bill Payment การชาระเงินตาม
จานวนในการใช้สิทธิดังกล่าวมาถึงตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิของบริษัทภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิในแต่ละครั้งข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกาหนด
สิทธิของ IVL-W1
ลงชื่อ ………………………………………............… ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
(…………………………………………...………)


หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิของ IVL-W1 (ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)
เลขที่………………….…………………………..
วันที่........................................................................
ข้าพเจ้า .............................................................................ประสงค์ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน......................................หุ้น ในราคาหุ้นละ
36.00 บาท รวมเป็นเงิน.....................................................บาท (....................................................................................................................................................................................................บาท)
โดยชาระผ่าน Bill Payment  โดยโอนเงินเข้า”บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด(มหาชน)เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 2”  โดยเช็คบุคคล/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ รายละเอียด.......................................................................
พร้อมกันนี้ หากได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดาเนินการส่งมอบหุ้นดังนี้

ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก.............................................บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ ...........................................................................

ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า  ออกใบหุ้น
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจ .......................................................

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
BROKER
ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

002

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด

030

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

003

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

032

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด

004

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

033

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด

005

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

034

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

006

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

038

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)

007

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

048

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)

008

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)

200

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

010

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด

211

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด

011

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

221

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)

013

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

213

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด

014

บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

224

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จากัด (มหาชน)

015

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด

225

บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด

016

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)

229

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด

019

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จากัด

230

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด

022

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด

244

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด

023

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด

247

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

026

บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

248

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด

027

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

924

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

029

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
SUB-BROKER

ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

236

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

243

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)

242

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

CUSTODIAN
ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

301

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) เพื่อผู้รับฝากหลักทรัพย์

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

330

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี้)

303

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน

334

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)

304

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จากัด

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

305

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

308

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)

339

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)

312

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

340

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส

316

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)

343

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)

328

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

425

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)

สวนที่ 1

สำหรับผูชำระเงิน / Client’s copy
Subscription Form

ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขที่ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ใช้สิทธิซือ� หุ้นสามัญของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ IVL-W1

ฝ า ยปฏิ บ ั ต ิ ก ารหลั ก ทรั พ ย / Operations Dept. (02) 618-1140,1143
แฟกซ / Fax : (02) 618-1120

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

29 th Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

ชื่อผูถือหุน Name
......................................................................................................................
Ref 1

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

เช็คลงวันที่/Date

ชื่อธนาคาร/Bank Name

ชื่อสาขา/Branch

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

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

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

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

จำนวนเงิน
Amount

เลขทะเบียนผูถือหุน / Registration No.
Ref 2

บาท
Baht

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือสัญญาเดินทาง
/ ID or Passport Number

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

หลักฐานการชําระเงินฉบับนี �พร้อมเอกสารการใช้สิทธิฯ กรุณานํ าส่ง บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง

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

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

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

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

สวนที่ 2

สำหรับธนาคาร / Bank’s copy

Subscription Form
สําหรับเจ้าหน้ าที�ธนาคารโปรดทํารายการทันที
ใช้สิทธิซือ� หุ้นสามัญของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ IVL-W1

ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขที่ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
29 th Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

ฝ า ยปฏิ บ ั ต ิ ก ารหลั ก ทรั พ ย / Operations Dept. (02) 618-1140,1143
แฟกซ / Fax : (02) 618-1120

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................
ชื่อผูถือหุน Name
......................................................................................................................
Ref 1

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

เช็คลงวันที่/Date

ชื่อธนาคาร/Bank Name

ชื่อสาขา/Branch

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

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

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

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

จำนวนเงิน
Amount

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................
โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

บาท
Baht

เลขทะเบียนผูถือหุน / Registration No.
Ref 2
เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือสัญญาเดินทาง
/ ID or Passport Number

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

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

