ที่ IVL 015/08/2017
28 สิงหาคม 2560
เรื่ อง

รายงานผลการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL-W1 (การใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 1 (IVL-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “ใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1”) จานวน 481,425,333
หน่วย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 มีกาหนดการใช้ สทิ ธิในวันทาการสุดท้ ายของเดือน
มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (“วันกาหนดการใช้ สทิ ธิ”) โดยวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ แรก คือ วันทาการสุดท้ ายของเดือนตุลาคม 2557 ซึง่ จะตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2557 และวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย คือ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผา่ นมา
บริ ษัทขอรายงานผลการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ครัง้ สุดท้ าย ดังนี ้
การใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ครัง้ สุดท้ าย ได้ มีผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิแจ้ งความจานงในการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 1,204 ราย จานวนรวม 99,257,582 หน่วย ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังหมด
้
โดยบริษัทได้ รับเงินค่าใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจานวนรวม 3,573,272,952 บาท จากราคาใช้ สทิ ธิ 36 บาทต่อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะออกหุ้นสามัญตามการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 จานวนรวม
ทังสิ
้ ้น 99,257,582 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ ทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริษัทจะเพิ่มขึ ้นเป็ นเงินจานวน
5,244,965,472 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้ วทังสิ
้ ้น 5,244,965,472 หุ้น โดยบริ ษัทจะดาเนินการจด
ทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์ และยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ รับหุ้นสามัญในส่วน
เพิ่มทุน เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมต่อไป
ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2557 จนถึงการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ในวันที่
24 สิงหาคม 2560 นัน้ มีจานวนการใช้ สทิ ธิรวมทังสิ
้ ้น 430,708,227 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 89.47 ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ได้ ออกและเสนอขาย โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ (IVL-W1) ทีค่ งเหลือโดยไม่มกี ารใช้ สทิ ธิจะสิ ้นสภาพลง และพ้ น
สภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
อนึง่ บริ ษัทจะใช้ เงินเพิ่มทุนจานวนนี ้เพื่อลดภาระหนี ้สิน และเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริ ษัทในอนาคต
ต่อไป
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