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เรื่ อง

รายงานผลการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
IVL-W1 (การใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 12)

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 วันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ จะตรง
กับวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นัน้
บริ ษัทขอรายงานผลการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ครัง้ ที่ 12 (การใช้ สทิ ธิก่อนการใช้ สทิ ธิครัง้
สุดท้ าย) ซึง่ ตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ดังนี ้
การใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ครัง้ ที่ 12 ได้ มีผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 51 ราย ซึง่ รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้ วย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
68.83 (จานวนรวม 331,380,109 หน่วย) ของใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
โดยบริษัทได้ รับเงินค่าใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
จานวนรวม 11,929,683,924 บาท จากราคาใช้ สทิ ธิ 36 บาทต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะออกหุ้นสามัญ
ตามการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 จานวนรวมทังสิ
้ ้น 331,380,109 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ ทุน
จดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัทจะเพิ่มขึ ้นเป็ นเงินจานวน 5,145,707,890 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้ ว
ทังสิ
้ ้น 5,145,707,890 หุ้น โดยบริ ษัทจะดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์ และยื่นคาขอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ รับหุ้นสามัญในส่วนเพิม่ ทุน เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมต่อไป
ภายหลังจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
ใบสาคัญแสดงสิทธิมจี านวนคงเหลือเท่ากับ
149,974,688 หน่วย ทังนี
้ ้ สาหรับกาหนดระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายนัน้ คือ ระหว่างวันที่ 2 – 23
สิงหาคม 2560 (เฉพาะวันทาการ)
อนึง่ บริ ษัทตังใจที
้ ่จะใช้ เงินเพิ่มทุนจานวนนี ้เพื่อลดภาระหนี ้สิน และเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริ ษัทใน
อนาคตต่อไป
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