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ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์

ของบริษทั ไทยเรยอน จ ำกัด (มหำชน) 

(ข้อเสนอสุดท้ำยและระยะเวลำรับซือ้สุดท้ำย) 

 

เรียน ผูถื้อหลกัทรพัย ์

 ขำ้พเจำ้ Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ผูท้  ำค ำเสนอซือ้”) ขอเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง
บรษิัท ไทยเรยอน จ ำกดั (มหำชน) (ซึง่ต่อไปนีเ้รียกวำ่ “กิจกำร”) ซึ่งมีรำยละเอยีดดงันี ้

 

ส่วนที ่1 

สำระส ำคัญของค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์

1. วันทีย่ื่นค ำเสนอซือ้ 

วนัท่ี 18 กมุภำพนัธ ์2565 
 
2. ชื่อผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

ชื่อ: Surya Kiran Investments Pte. Ltd. 
ที่อยู่: 65 Chulia Street, Unit No.48-05/08 OCBC Centre,Singapore 049513 
โทรศพัท:์ +65 63248257  
โทรสำร: +65 62224984 / +65 63231106 
 
3. ชื่อผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้และตัวแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย ์

ชื่อ: บรษิัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ที่อยู่: ชัน้ 9, 14-15 อำคำรสยำมพิวรรธนท์ำวเวอร ์ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330   
โทรศพัท:์ + 66 2 857 7900   
โทรสำร: +66 2 857 7908 
  
4. วัตถุประสงคใ์นกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดซ้ือ้หุน้สำมญัของกิจกำรจำก บริษัท เทวรำยำ จ ำกัด บริษัท เอ.ที.อีมสักำตี จ ำกัด และ บริษัท โคเรส จ ำกดั 
ในวนัท่ี 10 กมุภำพนัธ ์2565 เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 5,334,630 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.65 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำย
และช ำระแลว้และสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร ในรำคำหุน้ละ 50 บำท รวมมลูค่ำ 266,731,500 บำท ส่งผลใหผู้ท้  ำค ำ
เสนอซือ้และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งถือหุน้ในกิจกำรรวมเป็นจ ำนวน 55,487,490 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 27.52 ของจ ำนวนหุน้ท่ี
ออกจ ำหน่ำยและข ำระแลว้และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร ดังนั้น ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จึงมีหน้ำที่ตอ้งท ำค ำเสนอซือ้
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หลักทรพัยท์ั้งหมดของกิจกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร ลงวนัที่ 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทัง้ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) โดย
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคใ์นกำรประกอบธุรกิจ นโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ และแผนประกอบ
ธุรกิจของกิจกำร แต่อย่ำงใด  
 
5. ประเภทหลกัทรัพย ์และรุ่นทีเ่สนอซือ้ 
ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้ กิจกำรมีหลกัทรพัยป์ระเภทเดียว คือ หุน้สำมญั โดยกิจกำรมีหุน้สำมญัที่ออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้
ทั้งหมด 201,600,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท และผูท้  ำค ำเสนอซือ้และบริษัทที่เก่ียวขอ้งถือหุน้สำมญัของกิจกำร
จ ำนวน 55,487,490 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 27.52 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ทั้งหมดของกิจกำร ซึ่ง
เท่ำกบัสิทธิออกเสียง 55,487,490  เสียง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 27.52 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร 

ดงันัน้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัที่เหลือทัง้หมดของกิจกำรที่มีอยู่ปัจจุบนัจ ำนวน 159,922,290 หุน้ คิดเป็น
รอ้ยละ 79.33 ของหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้และมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร ซึ่งมิไดถื้อโดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
 
6. รำคำเสนอซือ้ 

รำคำเสนอซือ้หุน้สำมญัเท่ำกบัหุน้ละ 50 บำท (หำ้สิบบำทถว้น) (“รำคำเสนอซือ้”) โดยผูถื้อหุน้ท่ีตอบรบัค ำเสนอซือ้ (“ผูแ้สดง
เจตนำขำยหุน้สำมญั”) มีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้สำมญัดงักล่ำวในอตัรำรอ้ยละ 0.25 ของรำคำเสนอซือ้หุน้
สำมญั และภำษีมลูค่ำเพิ่มในอตัรำรอ้ยละ 7 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้สำมญั ดงันัน้ รำคำสทุธิที่ผูแ้สดงเจตนำ
ขำยหุน้สำมญัจะไดค้ือ เท่ำกบัหุน้ละ 49.86 บำท (ส่ีสิบเกำ้บำทแปดสิบหกสตำงคบ์ำท) ต่อ 1 หุน้ ซึ่งรำคำเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ดงักล่ำว 

(✓) เป็นรำคำเสนอซือ้สดุทำ้ยที่จะไม่เปล่ียนแปลงอกี (Final Offer) (เวน้แตเ่ขำ้เงื่อนไขที่แจง้ตำมขอ้ 8 ในส่วนนี)้ 

(  ) ไม่ใช่รำคำเสนอซือ้สดุทำ้ย ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจมกีำรเปล่ียนแปลงรำคำเสนอซือ้ได ้

ทัง้นี ้ภำยใตบ้ทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎำกร เวน้แต่จะเขำ้ขอ้ยกเวน้โดยชดัแจง้ภำยใตข้อ้ตกลงตำมอนุสญัญำภำษีซอ้นที่ใช้
บงัคบัในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยหุน้สำมญัเป็นนิติบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทยซึ่งมิไดป้ระกอบกิจกำรในประเทศ
ไทย และมิไดม้ีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศที่อยู่ภำยใตบ้งัคบัแห่งอนสุญัญำภำษีซอ้นกบัประเทศไทย หรือมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศซึ่ง
เป็นคู่สญัญำตำมอนุสญัญำภำษีซอ้นกับประเทศไทย แต่มิไดม้ีขอ้ยกเวน้เรื่องกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำยจำกกำรขำยหลกัทรพัยท์ี่
เกิดขึน้ในประเทศไทย ผูแ้สดงเจตนำขำยดงักล่ำวจะตอ้งถูกหกัภำษี ณ ที่จ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 15 ของผลก ำไรจำกกำรขำย
หลกัทรพัย ์โดยที่ผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งแจง้ตน้ทนุของหลกัทรพัยแ์ก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยต์ำมเอกสำรแนบ 4  

หมำยเหตุ: ผูแ้สดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบุคคลสญัชำติไทยมีหนำ้ที่หกัภำษี ณ ที่จ่ำย ในอตัรำรอ้ยละ 3 ของค่ำธรรมเนียมใน
กำรขำยหุน้สำมัญ และออกหนังสือรบัรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ให้กับบริษัทหลักทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ซึ่งเป็นตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์
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7. ระยะเวลำรับซือ้ 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะรบัซือ้หลักทรพัยเ์ป็นเวลำทั้งสิน้ 25 วันท ำกำร หรือ ตัง้แต่วนัที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 มีนำคม 
2565 (“ระยะเวลำรับซือ้”) ทุกวันท ำกำรของตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย ์ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้ถือหุ้นที่
ประสงคจ์ะตอบรบัค ำเสนอซือ้จะตอ้งยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยพ์รอ้มกบัเอกสำรประกอบกำรขำย (โปรดพิจำรณำ
รำยละเอียดเพิ่มเติมในเอกสำรแนบ 1 และ 2 ซึ่งระยะเวลำรบัซือ้ดงักล่ำวเป็น  

(✓) ระยะเวลำรบัซือ้สดุทำ้ยที่จะไม่ขยำยระยะเวลำรบัซือ้อกี (Final Period) (เวน้แต่เขำ้เงื่อนไขที่แจง้ไว ้ตำมขอ้ 8 ในส่วนนี)้ 

(  ) ไม่ใช่ระยะเวลำรบัซือ้สดุทำ้ย ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจขยำยระยะเวลำรบัซือ้ได ้
 
8. เงือ่นไขในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำเสนอซือ้ 

( ) ไม่มีเงื่อนไข 

(✓) มีเงื่อนไขในกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงค ำเสนอซือ้ ดงันี ้

(✓) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจลดรำคำเสนอซือ้หรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้ หำกมเีหตกุำรณร์ำ้ยแรงต่อฐำนะหรือ
ทรพัยสิ์นของกิจกำรในระหวำ่งระยะเวลำรบัซือ้ 

(✓) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจแกไ้ขขอ้เสนอหรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้เพื่อแขง่ขนักบับคุคลอื่นนัน้ หำกมีบคุคล
อื่นยื่นค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำรในระหวำ่งระยะเวลำรบัซือ้ 

 
9. เงือ่นไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้ (ถ้ำมี) 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจยกเลิกค ำเสนอซือ้ไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึง ที่เกิดขึน้ภำยหลงัจำกยื่นค ำเสนอซือ้ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) และยงัไม่พน้ระยะเวลำรบัซือ้ ดงันี ้

9.1 มีเหตุกำรณ ์หรือกำรกระท ำใด ๆ เกิดขึน้ภำยหลงัจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ยื่นค ำเสนอซือ้ต่อ  ส ำนกังำน ก.ล.ต และยงัไม่พน้
ระยะเวลำรบัซือ้อนัเป็นเหตุหรืออำจเป็นเหตุใหเ้กิดควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ยแรงต่อฐำนะทำงกำรเงินหรือทรพัยสิ์นของกิจกำร 
โดยที่เหตกุำรณห์รือกำรกระท ำดงักล่ำวมิไดเ้กิดจำกกำรกระท ำของผูท้  ำค ำเสนอซือ้หรือเป็นกำรกระท ำที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ตอ้ง
รบัผิดชอบ หรือ 

9.2 กิจกำรกระท ำกำรใด ๆ  ภำยหลงัจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ยื่นค ำเสนอซือ้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และยงัไม่พน้ระยะเวลำรบัซือ้ อนั
เป็นผลใหม้ลูค่ำหุน้สำมญัของกิจกำรลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือ 

9.3 กิจกำรกระท ำกำรใด ๆ  ท่ีน่ำจะมีผลต่อกำรท ำค ำเสนอซือ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 14/2554 เรื่อง 
กำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรในประกำรที่น่ำจะมีผลต่อกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำร ลงวนัท่ี 25 กรกฎำคม 
2554 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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10. ระยะเวลำรับซือ้ทีผู้่ถือหลกัทรัพยส์ำมำรถยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย 

ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัยไ์ด ้ณ ที่ท  ำกำรของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยต์ัง้แตว่นัที่ 
21 กมุภำพนัธ ์2565 ถึงวนัท่ี 18 มีนำคม 2565 ทกุวนัท ำกำรของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 
น. รวม 20 วันท ำกำร (“ระยะเวลำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย”) โดยผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งปฏิบัติตำมขั้นตอนกำร
ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัยต์ำมเอกสำรแนบ 3  ขัน้ตอนกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์
 
11. กำรจัดสรรกำรรับซือ้กรณีมีผู้แสดงเจตนำขำยมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำจ ำนวนทีเ่สนอซือ้ (เฉพำะกรณีกำรเสนอ
ซือ้หลกัทรัพยบ์ำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 12/2554) 

ไม่ไดใ้ชบ้งัคบัในกรณีนี ้เนื่องจำก ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะรบัซือ้หุน้สำมญัทัง้หมดของกิจกำรท่ีผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่ไดถื้ออยู่ 
 

12. แหล่งเงนิทนุทีใ่ช้ในกำรเสนอซือ้หลกัทรัพย ์

จ ำนวนหุน้สำมัญที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะเสนอซือ้ในครัง้นีม้ีจ  ำนวนทั้งหมด 159,922,290 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 79.33 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีออกจ่ำยและช ำระแลว้และสิทธิออกเสียงมัง้หมดของกิจกำร ในรำคำเสนอซือ้หุน้ละ 50 บำท คิดเป็นมลูค่ำในกำร
ท ำค ำเสนอซือ้ทัง้สิน้ 7,996,114,500 บำท (หำกผูถื้อหุน้ทุกรำยแสดงเจตนำขำยหุน้สำมญัทัง้หมดตำมค ำเสนอซือ้ครัง้นีโ้ดย
ไม่รวมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ถืออยู่ ณ วนัที่ท  ำค ำเสนอซือ้) โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะใชแ้หล่งเงินทุนในกำรท ำค ำ
เสนอซือ้มำจำกกำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน ซึ่งผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดร้บัวงเงินตำมสญัญำกำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงิน ) 
โดย ณ วนัที่ 11 กุมภำพนัธ ์2565 ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (สิงคโปร)์ จ ำกัด ไดอ้อกจดหมำยรบัรองว่ำธนำคำรยินดีให้
กำรสนบัสนนุดำ้นกำรเงินแก่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ในกำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้บำงส่วนของกิจกำรภำยในวงเงิน 250,000,000 เหรียญ
สหรฐั (สองรอ้ยหำ้สิบลำ้นเหรียญสหรฐั) หรือคิดเป็นเงินบำทจ ำนวน  8,255,000,000 บำท ที่อัตรำแลกแปล่ียน 1 เหรียญ
สหรฐัเท่ำกบั 33.02 บำท ณ วนัท่ี 4 กมุภำพนัธ ์2565 เพื่อใชใ้นกำรช ำระมลูค่ำของกำรเสนอซือ้หลกัทรพัยต์ำมค ำเสนอซือ้ครัง้
นี ้(ตำมเอกสำรแนบ 9)  

ซึ่งเมื่อพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินบำทต่อสกลุเงินเหรียญสหรฐัในช่วง 1 ปีที่ผ่ำน กำรเคล่ือนไหวของ
อตัรำแลกเปล่ียนในช่วงเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำตัง้แต่วนัท่ี 4 กมุภำพนัธ ์2564 - 4 กมุภำพนัธ ์2565 อยู่ในช่วง 29.864-33.897 กำร
เคล่ือนไหวของอัตรำแลกเปล่ียนในช่วงเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำตัง้แต่วนัที่ 4 สิงหำคม 2564 - 4 กุมภำพันธ์ 2565 อยู่ในช่วง 
32.131-33.897  กำรเคล่ือนไหวของอัตรำแลกเปล่ียนในช่วงเวลำ 3 เดือนที่ผ่ำนมำตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2564 - 4 
กุมภำพนัธ ์2565 ซึ่งอยู่ในช่วง 32.614-33.889 และ กำรเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนในช่วงเวลำ 1 เดือนที่ผ่ำนมำตัง้แต่
วันที่ 4 มกรำคม 2564 - 4 กุมภำพันธ ์2565 ซึ่งอยู่ในช่วง 32.939-33.693 โดยเมื่อพิจำรณำแนวโนม้กำรแกว่งตวัของอตัรำ
แลกเปล่ียนในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำจะเห็นไดว้่ำกำรแกว่งตวัของอตัรำแลกเปล่ียนในระยะสัน้มีแนวโนม้แกว่งตวัอยู่ในช่วงแคบลง 
หำกอำ้งอิงอตัรำแลกเปล่ียนระยะสัน้จำกแนวโนม้กำรแกว่ำงตัวที่แคบลงในช่วง 1 เดือนที่ผ่ำนมำวงเงินตำมสญัญำจะคิดเป็น
เงินบำทเท่ำกบั 8,234,750,000  บำท ถึง 8,423,250,000  ซึ่งเพียงพอต่อกำรรองรบัควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน 

โดยกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินครัง้นี ้ไม่มีขอ้ตกลงที่ใหสิ้ทธิธนำคำรในกำรยกเลิกกำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงิน รวมถึงผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้ไม่ไดน้ ำหุน้สำมญัเดิมของกิจกำรที่มีอยู่และหุน้สำมญัที่จะไดจ้ำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นีม้ำเป็นหลกัประกัน
ของวงเงินสินเชื่อกบัธนำคำรดงักล่ำว 
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ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ในฐำนะผูจ้ดัเตรียมค ำเสนอซือ้ไดพ้ิจำรณำแหล่งเงินทุนของ
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้แลว้มีควำมเห็นว่ำ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ และมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไข
กำรเบิกจ่ำยของแหล่งเงินทนุส ำหรบักำรจดัท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้
 
13. ตวัแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย ์

ชื่อ: บรษิัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ผูต้ิดต่อ: ภทัรภร แตป้ระจิตร, วิรลัยพุำ ศรีหำ, สภุำพรรณ ์พิบลูลกัษณเลิศ, ปฐม ฐิตะปรุะ และ             
ศรีทอง ลำยเขียน (ฝ่ำยปฏิบตัิกำร) 

ที่อยู่: ชัน้ 14 อำคำรสยำมพวิรรธนท์ำวเวอร ์ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
10330 

โทรศพัท:์ + 66 2 857 7000 ต่อ 7567 ; 7548 ; 7559 ; 7557 ; 7808 

โทรสำร: +66 2 658 1366 

วนัช ำระรำคำ: ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำค่ำหลกัทรพัย ์(ตำมรำคำเสนอซือ้ที่ระบไุวใ้นขอ้ 6) ใหแ้ก่ผู้
แสดงเจตนำขำยภำยในวนัท ำกำรท่ี 2 ถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้หลกัทรพัย ์(ซึง่ตรง
กบัวนัท่ี 29 มีนำคม 2565) และแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนำขำย
น ำมำยื่นตอ้งมีควำมถกูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ ์และต่อเมื่อกำรด ำเนินกำรโอนหลกัทรพัย์
เสรจ็สิน้และมีผลสมบรูณ ์
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ส่วนที ่2 

รำยละเอียดของผู้ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

1.1 ขอ้มลูทั่วไป 

ชื่อ : Surya Kiran Investments Pte. Ltd. 
ที่อยู่ : 65 Chulia Street,Unit No.48-05/08 OCBC Centre,Singapore 049513 
โทรศพัท ์: +65 63248257 
โทรศพัท ์: +65 62224984 / +65 63231106 
เลขที่จดทะเบียนบรษิัท : 200704427H  
 

1.2 ขอ้มลูทำงธุรกิจและขอ้มลูอืน่ๆ 

(1) ลักษณำกำรประกอบธุรกจิโดยสังเขป 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ (ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Aditya Birla Group) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 16 มีนำคม 2550 จดทะเบียนและ
ตัง้อยู่ที่ประเทศสิงคโปร ์ประกอบธุรกิจโดยกำรลงทุนถือหุน้ในบริษัทอื่น ในหลำกหลำยอุตสำหกรรม โดยสำมำรถ
สรุปกำรลงทนุโดยสงัเขป ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ตำมขอ้มลูงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบ ไดด้งันี ้

ชื่อบริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ 
Essel Mining and Industries Limited อินเดีย ธุรกิจเหมือง 

Vodafone Idea Limited อินเดีย โทรคมนำคม 

Applause Entertainment Private Limited อินเดีย ธุรกิจบนัเทิง 

Aditya Birla Capital Limited อินเดีย ธุรกิจกำรเงิน 

PT. Indo Liberty อินโดนีเซีย สิ่งทอ 

Abha Investments Pte. Ltd. สิงคโปร ์ Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 

Big Bayan Investments Pte. Ltd. สิงคโปร ์ Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 

Blue Bucks Investments Pte. Ltd. สิงคโปร ์ Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 

Calyx Investments Pte. Ltd. สิงคโปร ์ Holding Companyที่มีกำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 

Indogenious Holdings Pte. Ltd. สิงคโปร ์ Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ในบริษัทอ่ืน 

บริษัท ไทยเรยอน จ ำกดั (มหำชน) ไทย เสน้ใยประดษิฐ์เรยอน 

บริษัท อดิตยำ เบอรล์่ำ เคมีคลัส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย เคมีภณัฑ ์

PT. Indo Liberty อินโดนีเซีย สิ่งทอ 

ท่ีมำ: Surya Kiran Investments Pte. Ltd. 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชนร์ะดับสูงสุดของผู้ท ำค ำเสนอซือ้  

กลุ่ม Aditya Birla (Aditya Birla Group) เป็นบริษัทในกลุ่ม Fortune 500 ซึ่งมีกลุ่มพนักงำนอันยอดเยี่ยมทัง้หมด
กว่ำ 140,000 คน จำกกว่ำ 100 เชือ้ชำติ กลุ่ม Aditya Birla ถกูสรำ้งขึน้มำจำกพืน้ฐำนของกำรมุ่งสรำ้งคณุค่ำใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ จำกประสบกำรณด์ำ้นกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบกว่ำ 7 ทศวรรษ ธุรกิจในกลุ่มไดเ้ติบโตเป็นผู้
เล่นระดบัโลกในหลำกหลำยอตุสำหกรรมอนัรวมถึง เหล็ก กระดำษและเยือกระดำษ เคมีภณัฑ ์ส่ิงทอ ธุรกิจผงเขม่ำ
ด ำ โทรคมนำคม ซีเมนต ์ธุรกิจกำรเงิน แฟชั่นคำ้ปลีก และ พลงังำนทดแทน ปัจจุบนันี ้รำยไดก้ว่ำรอ้ยละ 50 ของ
กลุ่มไดม้ำจำกธุรกิจต่ำงประเทศที่ครอบคลมุ 36 ประเทศใน อเมรกิำเหนือ อเมรกิำใต ้แอฟรกิำ เอเชีย และ ยโุรป 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่ม Aditya Birla โดยมี Mr. Kumar Mangalam Birla และครอบครวั (ซึ่งรวมถึง 
คู่สมรส มำรดำ และ บุตร) เป็นผูร้บัประโยชนส์งูสดุของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ทัง้นีก้ำรบริหำรจดักำรและกำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆของผูท้  ำค ำเสนอซือ้เป็นกำรด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรของผูท้  ำค ำเสนอซือ้และผูเ้ชี่ยวชำญในสำยงำน
ต่ำงๆที่ไดร้บัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

Mr. Kumar Mangalam Birla ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำรซึง่ไม่ไดด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรหิำร (Non-
Executive Chairman) ในบริษัทหลำยแห่งที่อยู่ภำยใต ้Aditya Birla Group ทัง้นี ้Aditya Birla Group มิไดเ้ป็นนิติ
บคุคล แต่เป็นกลุ่มบรษิัทท่ีมีบรษิัทในกลุ่มจ ำนวนมำก  

แต่ละกลุ่มธุรกิจมีกำรบริหำรจดักำรและด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรและผูเ้ชี่ยวชำญในสำยงำนต่ำงๆ ที่ไดร้บักำร
แต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรของแต่ละบรษิัท 

 

 
 
ท่ีมำ: Surya Kiran Investments Pte. Ltd. และ www.adityabirla.com 
หมำยเหต:ุ SKI หมำยถึง บริษัท Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (ผูท้  ำค ำเสนอซือ้) 

  RT หมำยถึง บริษัท รำมำ เทรดดิง้ จ ำกดั (บคุคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้) 
TIMT หมำยถึง บริษัท ไทย อินดสัเตรียล แมเนจเมน้ท ์แอนด ์เทรดดิง้ จ ำกดั (บคุคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้) 

 

  

SKI RT TIMT Asseau
Oneida 
Services

Wholton
Grasim 

Industries
Others

2.02%20.67% 4.83% 16.66% 10.99% 10.71% 6.94% 27.18%

Offeror

Thai Rayon PLC
“TR”

Other Shareholders

27.52% 72.48%

Surya 
Viniyog

Kiran 
Investment

Elaine 
Investment

SKI Subsidiaries

100% 100% 100%

34% 99%
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ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชนภ์ำยในกลุ่มธุรกิจสิ่งทอของ Aditya Birla 

ไม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกิจกำรและผูท้  ำค ำเสนอซือ้ภำยใตก้ลุ่ม Aditya Birla จำกกำรตรวจสอบ
ขอ้มลูของที่ปรกึษำทำงกำรเงินตำมที่ไดป้รำกฏขอ้มลูในสำธำรณะ  

บริษัทภำยในกลุ่ม Aditya Birla ที่อำจถือไดว้่ำประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกบักิจกำรพบว่ำมีเพียง 1 บริษัท โดยตัง้อยู่ที่
ประเทศอินโดนีเซีย และมีกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยหลกัแตกต่ำงจำกกิจกำร โดยมุ่งเนน้ลกูคำ้ภำยในประเทศเป็นหลกั 
และมีสดัส่วนรำยไดป้ระมำณรอ้ยละ 60 จำกลกูคำ้ภำยในประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่กิจกำรมีกำรส่งออกสินคำ้
กระจำยในหลำยประเทศไม่ขึน้อยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่ง ประกอบกับกิจกำรมีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ใน
ประเทศอินโดนีเซีย  คิดเป็นเพียงรอ้ยละ 3 ของรำยไดร้วมปี 2564 ของกิจกำร 

ทัง้นี ้หำกในอนำคตมีรำยกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชนข์องกิจกำรและผูท้  ำค ำเสนอซือ้เกิดขึน้ รำยกำรดงักล่ำวตอ้ง
เป็นไปตำมระเบียบ ขอ้บงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัย”์) 
 
 (2) ทนุจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วันที่ 18 มกรำคม 2565 ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้มีหุ้นสำมัญจดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 100,500,001 เหรียญ
สหรัฐ (หรือเท่ำกับ 3,318,510,033 บำท ที่อัตรำแลกแปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐเท่ำกับ 33.02 บำท ณ วันที่  4 
กุมภำพันธ์ 2565) ประกอบดว้ยหุน้สำมัญจ ำนวน 100,500,001 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรฐั (หรือ
เท่ำกบั 33.02 บำทต่อหุน้)  
  
(3) รำยชื่อผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นขอ้มูลล่ำสุด ณ วันที่ 18 มกรำคม 2565 โดยผู้ถือหุ้นทั้ง 6 รำยเป็นบริษัทภำยใตก้ลุ่มของ 
Aditya Birla ซึ่งผูร้บัผลประโยชนส์งูสดุ คือ Mr. Kumar Mangalam Birla  

ล ำดบั รำยชื่อ จ ำนวนหุน้สำมญั รอ้ยละเม่ือเทียบกบั
จ ำนวนหุน้ที่จ  ำหนำ่ยได้
แลว้ทัง้หมดของบริษทั 

รอ้ยละเม่ือเทียบ 
กบัสิทธิออกเสียง 
ทัง้หมดของบริษัท 

1 PT. Indo Bharat Rayon 25,500,001 25.37% 25.37% 

2 Abha Investments Pte. Ltd. 15,000,000 14.93% 14.93% 

3 Big Bayan Investments Pte. Ltd. 15,000,000 14.93% 14.93% 

4 Blue Bucks Investments Pte. Ltd. 15,000,000 14.93% 14.93% 

5 Calyx Investments Pte. Ltd. 15,000,000 14.93% 14.93% 

6 Indogenious Holdings Pte. Ltd. 15,000,000 14.93% 14.93% 

รวมทัง้สิน้ 100,500,001 100.00% 100.00% 

ท่ีมำ: Surya Kiran Investments Pte. Ltd. 
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Abha Investments Pte. Ltd., Big Bayan Investments Pte. Ltd., Blue Bucks Investments Pte. Ltd., Calyx 
Investments Pte. Ltd., และ Indogenious Holdings Pte. Ltd. เป็นบริษัทโฮลดิง้เพื่อกำรลงทุนในกลุ่ม Aditya 
Birla ซึ่งมีกำรลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ และ ธุรกิจอื่นๆ โดยมี Mr. Kumar Mangalam Birla และครอบครัว (ซึ่ง
รวมถึง คู่สมรส มำรดำ และ บตุร) เป็นผูร้บัประโยชนส์งูสดุของแต่ละบรษิัท 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PT. Indo Bharat Rayon 

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 5 กันยำยน 2523 ประกอบธุรกิจหลกัคือ
ผลิตเสน้ใย Viscose Staple Fibre 
ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที:่  Menara Batavia 16 Floor, JL. K.H. Masmansyuri Kav. 126 Jakarta 10220, 
Indonesia 
ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว : ณ วันที่  31 มีนำคม 2564 เท่ำกับจ ำนวน 10,150,000 เหรียญสหรัฐ 
ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 10,150 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 เหรียญสหรฐั  
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Abha Investments Pte. Ltd. 

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ์ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 5 กุมภำพนัธ ์2551 ประกอบธุรกิจหลกัคือ 
เป็น Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น  
ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที:่  65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore 
ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว: ณ วนัท่ี 13 เมษำยน 2564 เท่ำกบัจ ำนวน 10,001 เหรียญสหรฐั  ประกอบดว้ย
หุน้สำมญัจ ำนวน 10,001 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรฐั  
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Big Bayan Investments Pte. Ltd. 

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบรษิัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ์ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 4 มีนำคม 2551 ประกอบธุรกิจหลกัคือ เป็น 
Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น 
ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที:่  65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore 
ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว: ณ วนัที่ 17 มีนำคม 2564 เท่ำกบัจ ำนวน 10,001 เหรียญสหรฐั  ประกอบดว้ย
หุน้สำมญัจ ำนวน 10,001 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรฐั 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blue Bucks Investments Pte. Ltd. 

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบรษิัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ์ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 4 มีนำคม 2551 ประกอบธุรกิจหลกัคือ เป็น 
Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น 
ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที:่  65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore 
ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว: ณ วนัที่ 17 มีนำคม 2564 เท่ำกบัจ ำนวน 10,001 เหรียญสหรฐั  ประกอบดว้ย
หุน้สำมญัจ ำนวน 10,001 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรฐั 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Calyx Investments Pte. Ltd. 

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ์ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 5 กุมภำพนัธ์ 2551 ประกอบธุรกิจหลกัคือ 
เป็น Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น 
ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที:่  65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore 
ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว: ณ วนัที่ 17 มีนำคม 2564 เท่ำกบัจ ำนวน 10,001 เหรียญสหรฐั  ประกอบดว้ย
หุน้สำมญัจ ำนวน 10,001 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรฐั 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Indogenious Holdings Pte. Ltd. 

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ์ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 5 กุมภำพนัธ์ 2551 ประกอบธุรกิจหลกัคือ 
เป็น Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น 
ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที:่  65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore 
ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว: ณ วนัท่ี 13 เมษำยน 2564 เท่ำกบัจ ำนวน 10,001 เหรียญสหรฐั  ประกอบดว้ย
หุน้สำมญัจ ำนวน 10,001 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรฐั 
 

(4) รำยชื่อคณะกรรมกำรของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

กรรมกำรของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ณ วนัท่ี 18 มกรำคม 2565 มจี ำนวน 4 ท่ำน ประกอบดว้ย 
รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1) Mr. Kumar Mangalam Birla กรรมกำร 

2) Mr. Deepak Kumar Khandelwal กรรมกำร 

3) Mr. Manish Kumar Tibrewal กรรมกำร 

4) Mrs. Namrata Goyal กรรมกำร 

 
(5) สรุปฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

(หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐเว้นแต่ที่แสดง
เป็นจ ำนวนต่อหุ้น) 

งบกำรเงินรวม สิน้สุด 31 มีนำคม 
2562 2563 2564 

สินทรพัยร์วม 2,979.08 3,847.19 5,280.37 
หนีส้ินรวม 2,550.29 4,494.15 4,517.50 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 428.79 (646.96) 762.87 
ทนุจดทะเบียน 100.50 100.50 100.50 
รำยไดร้วม - 6,886.69 6,069.33 
ตน้ทนุรวม - 6,482.74 5,700.96 
ค่ำใชจ้่ำยรวม 0.21 208.63 211.73 
ก ำไรสทุธิ (11.90) (28.77) 200.27 
ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน (432.93) (921.77) 1,251.22 
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ก ำไรขำดทนุ (เบ็ดเสรจ็) รวม (444.83) (950.54) 1,451.49 
ก ำไรสทุธิต่อหุน้ (เหรียญสหรฐั) (0.12) (0.29) 1.99 
เงินปันผลต่อหุน้ (เหรียญสหรฐั) - - - 
มลูค่ำตำมบญัชตี่อหุน้ (เหรียญสหรฐั) 4.22 (6.44) 7.59 

ท่ีมำ: Surya Kiran Investments Pte. Ltd. 
 

(6) ภำระผูกพันทีมี่นัยส ำคัญ 

สำมำรถสรุปภำระผกูพนัโดยสงัเขป ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ตำมขอ้มลูงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้
มีภำระผูกพันภำยใตก้ลุ่มเดียวกัน จ ำนวน 35.01 ลำ้นเหรียญสหรฐั โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้เป็นผูค้  ำ้ประเงินกูใ้หแ้ก่
บรษิัทย่อยและบรษิัทที่เก่ียวขอ้ง 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้และบริษัทย่อยมีรำยกำรค ำ้ประกันเงินกูย้ืมเป็นจ ำนวน  460 ลำ้นเหรียญสหรฐั ใหก้ับกำรกูย้ืมเงิน
โดยบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มของบรษิัท   
 
ภำระผูกพันในกำรซือ้เคร่ืองจักรและอุปกรณ ์และกำรปรับปรุงซ่อมแซม 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย The Environmental Protection Agency (EPA) ตำมมำตรำ 114 ขอพระรำชบญัญัติ
อำกำศบริสทุธ์ิ 11.0 ประเทศสหรฐัอเมริกำ บริษัทย่อยของผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีภำระผูกพนัในกำรติดตัง้อุปกรณเ์พื่อ
ขจดัมลพิษดำ้นส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติมโดยมีค่ำใชจ้่ำยประมำณ 156.50 ลำ้นเหรียญสหรฐั 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกำรกระท ำผิดทำงอำญำ 

-ไม่มี 
 

(8) ข้อพิพำททำงกฎหมำยทียั่งไม่สิน้สุด 

-ไม่มี 
 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับทีป่รึกษำทำงกำรเงนิ ผู้จัดเตรียมค ำเสนอซือ้และตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย ์

2.1 ขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน และผูจ้ดัเตรียมค ำเสนอซือ้ 

ชื่อ: บรษิัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
ที่อยู่: ชัน้ 9 อำคำรสยำมพวิรรธนท์ำวเวอร ์ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท:์ +66 2 857 7900 
โทรสำร: +66 2 857 7908 
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2.2 ขอ้มลูเก่ียวกบัตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์

ชื่อ: บรษิัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ที่อยู่: ชัน้ 14 อำคำรสยำมพิวรรธนท์ำวเวอร ์ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท:์ +66 2 857 7000 ต่อ 7567 ; 7548 ; 7559 ; 7557 ; 7808   
โทรสำร: +66 2 658 1366 
 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับทีป่รึกษำอื่น 

3.1 ที่ปรกึษำกฏหมำย 
ชื่อ: บรษิัท ลิง้คเ์ลเทอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ที่อยู่: ชัน้ 20 แคปปิตอล ทำวเวอร ์ออลซีซั่น เพลส 87/1 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท:์ +66 2 305 8000  
โทรสำร: +66 2 305 8010 
 

4. ควำมสัมพนัธร์ะหว่ำงผู้ท ำค ำเสนอซือ้กับกิจกำร ผู้ถือหุน้รำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกจิกำร 

4.1 สรุปสำระส ำคัญของสัญญำ/ ข้อตกลง/ บันทึกควำมเข้ำใจ ที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกระท ำ
ขึ้นก่อนกำรย่ืนค ำเสนอซื้อหลักทรัพย ์โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพยข์องกิจกำรอย่ำงมี
นัยส ำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่ำกำรท ำสัญญำ/ข้อตกลง/บันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำว จะเป็นกำรท ำเพื่อซื้อขำย
หลักทรัพยใ์นค ำเสนอซือ้หรือไม่ก็ตำม  

-ไม่มี-   

4.2 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้หรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันผู้ท ำค ำเสนอ
ซือ้ ในกิจกำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในกิจกำร โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้และบุคคลที่เก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 258 ถือหุน้สำมญั
ในกิจกำร รวมกันทัง้สิน้ 55,487,490 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 27.52 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้และ
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร ณ วนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้ 

4.3 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำรในผู้ท ำค ำ
เสนอซือ้ 

-ไม่มี-    
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4.4 ควำมสัมพันธอ์ื่นๆ 

1) กรรมกำร รว่มกนัของ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และบคุคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ กบักิจกำร 

รำยช่ือกรรมกำร TR SKI RT TIMT 

Mr. Kumar Mangalam Birla / /   

Mr. Prasan Kumar Sipani /  / / 

Mr. Deepak Kumar Khandelwal  / / / 

หมำยเหต ุ: TR หมำยถึง บริษัท ไทยเรยอน จ ำกดั (มหำชน) 
SKI หมำยถึง บริษัท Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (ผูท้  ำค ำเสนอซือ้) 
RT หมำยถึง บริษัท รำมำ เทรดดิง้ จ ำกดั (บคุคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้) 
TIMT หมำยถึง บริษัท ไทย อินดสัเตรียล แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เทรดดิง้ จ ำกดั (บคุคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้) 

 

2) รำยกำรระหว่ำงกนั 

-ไม่มี-    

 
5. ข้อมูลอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้งตอ่กำรตัดสนิใจของผู้ถือหลักทรัพย ์

5.1 หลักทรัพยข์องผู้ท ำค ำเสนอซือ้ทีถื่ออยู่ก่อนท ำค ำเสนอซือ้ 

5.1.1 หุน้ 

ช่ือ ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทยีบกับ
จ ำนวนหุ้น 

ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้ว 
ทัง้หมดของกิจกำร 

ร้อยละเม่ือเทยีบกับ
สิทธิออกเสียง 

ทัง้หมดของกิจกำร 

 1. ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
Surya Kiran Investments Pte. Ltd. 

 
หุน้สำมญั 

 
41,677,710 

 
20.67 

 
20.67 

2. บคุคลกลุ่มเดียวกบัผูท้  ำค ำเสนอซือ้ - - - - 
3. บคุคลตำมมำตรำ 258 ของบคุคลตำม 1. และ 
2. 

    

     3.1 บริษัท ไทย อินดสัเตรียล แมนเนจเมน้ท ์
แอนด ์เทรดดิง้ จ ำกดั 

หุน้สำมญั 9,738,500 4.83 4.83 

     2. บริษัท รำมำ เทรดดิง้ จ ำกดั หุน้สำมญั 4,071,280 2.02 2.02 
4. ขอ้ตกลงอ่ืนที่จะท ำใหบ้คุคลตำม 1. ถึง 3. ได้
หุน้เพ่ิมขึน้ 

- - - - 

 รวม 55,487,490 27.52 27.52 
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5.1.1 หลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ 

-ไม่มี-   
 
5.2 แหล่งเงนิทุนทีผู้่ท ำค ำเสนอซือ้ใช้ในกำรเข้ำซือ้กิจกำร 

 จ ำนวนหุน้สำมญัที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะเสนอซือ้ในครัง้นีม้ีจ  ำนวนทัง้หมด 159,922,290 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 79.33 
ของจ ำนวนหุน้ที่ออกจ่ำยและช ำระแลว้และสิทธิออกเสียงมัง้หมดของกิจกำร ในรำคำเสนอซือ้หุน้ละ 50 บำท คิดเป็น
มลูค่ำในกำรท ำค ำเสนอซือ้ทัง้สิน้ 7,996,114,500 บำท (หำกผูถื้อหุน้ทุกรำยแสดงเจตนำขำยหุน้สำมญัทัง้หมดตำม
ค ำเสนอซือ้ครัง้นีโ้ดยไม่รวมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ถืออยู ่ณ วนัท่ีท ำค ำเสนอซือ้) โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะใช้
แหล่งเงินทุนในกำรท ำค ำเสนอซือ้มำจำกกำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน ซึ่งผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดร้บัวงเงินตำมสญัญำ
กำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงิน) โดย ณ วนัที่ 11 กุมภำพนัธ ์2565 ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (สิงคโปร)์ จ ำกดั 
ไดอ้อกจดหมำยรับรองว่ำธนำคำรยินดีให้กำรสนับสนุนดำ้นกำรเงินแก่ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ในกำรท ำค ำเ สนอซือ้หุน้
บำงส่วนของกิจกำรภำยในวงเงิน 250,000,000 เหรียญสหรฐั (สองรอ้ยหำ้สิบลำ้นเหรียญสหรฐั) หรือคิดเป็นเงินบำท
จ ำนวน  8,255,000,000 บำท ที่อตัรำแลกแปล่ียน 1 เหรียญสหรฐัเท่ำกบั 33.02 บำท ณ วนัท่ี 4 กมุภำพนัธ ์2565 เพื่อ
ใชใ้นกำรช ำระมลูค่ำของกำรเสนอซือ้หลกัทรพัยต์ำมค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้(ตำมเอกสำรแนบ 9)  

 ซึ่งเมื่อพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนเงินบำทต่อสกุลเงิน เหรียญสหรัฐในช่วง 1 ปีที่ผ่ำน กำร
เคล่ือนไหวของอัตรำแลกเปล่ียนในช่วงเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำตัง้แต่วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2564 - 4 กุมภำพันธ์ 2565 อยู่
ในช่วง 29.864-33.897 กำรเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนในช่วงเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำตัง้แต่วนัท่ี 4 สิงหำคม 2564 
- 4 กุมภำพนัธ ์2565 อยู่ในช่วง 32.131-33.897  กำรเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนในช่วงเวลำ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ
ตัง้แต่วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2564 - 4 กุมภำพันธ์ 2565 ซึ่งอยู่ในช่วง 32.614-33.889 และ กำรเคล่ือนไหวของอัตรำ
แลกเปล่ียนในช่วงเวลำ 1 เดือนที่ผ่ำนมำตัง้แต่วันที่ 4 มกรำคม 2564 - 4 กุมภำพันธ์ 2565 ซึ่งอยู่ในช่วง 32.939-
33.693 โดยเมื่อพิจำรณำแนวโนม้กำรแกว่งตวัของอตัรำแลกเปล่ียนในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำจะเห็นไดว้่ำกำรแกว่งตวัของ
อตัรำแลกเปล่ียนในระยะสัน้มีแนวโนม้แกว่งตวัอยู่ในช่วงแคบลง หำกอำ้งอิงอตัรำแลกเปล่ียนระยะสัน้จำกแนวโนม้
กำรแกว่ำงตวัที่แคบลงในช่วง 1 เดือนที่ผ่ำนมำวงเงินตำมสญัญำจะคิดเป็นเงินบำทเท่ำกับ 8,234,750,000  บำท ถึง 
8,423,250,000  ซึ่งเพียงพอต่อกำรรองรบัควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน 

 โดยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินครัง้นี ้ไม่มีขอ้ตกลงที่ใหสิ้ทธิธนำคำรในกำรยกเลิกกำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
รวมถึงผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่ไดน้ ำหุน้สำมญัเดิมของกิจกำรท่ีมีอยู่และหุน้สำมญัที่จะไดจ้ำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นีม้ำ
เป็นหลกัประกนัของวงเงินสินเชื่อกบัธนำคำรดงักล่ำว 

 ทัง้นี ้บรษิัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ในฐำนะผูจ้ดัเตรียมค ำเสนอซือ้ไดพ้ิจำรณำแหล่งเงินทนุ
ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้แลว้มีควำมเห็นว่ำ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ และมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิ
ตำมเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยของแหล่งเงินทนุส ำหรบักำรจดัท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี  ้
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5.3 แผนกำรขำยหุ้นของกิจกำร 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนท่ีจะขำยหุน้หรือโอนหุน้ของกิจกำรที่ถืออยู่ก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้ และหุน้ท่ีจะรบัซือ้จำกกำร
ท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นีใ้หแ้ก่บคุคลใดๆ ในจ ำนวนที่มีนยัส ำคญั ในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำ
ค ำเสนอซือ้ เวน้แต่ 

▪ ในกรณีที่เป็นกำรขำย หรือโอนหุน้ใหแ้ก่บุคคลตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัย ์และตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

▪ ในกรณีที่ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย  สัญญำ และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ใน
ขณะนัน้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงสญัญำใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงิน) 

▪ ในกรณีเพื่อเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงินใหแ้ก่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้หรือกิจกำร หรือบรษิัทย่อยของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
 

5.4 ข้อมูลจ ำเป็นอื่น 

-ไม่มี-   
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ส่วนที ่3 

รำยละเอียดของกิจกำร 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร1 

1.1 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป 

บริษัท ไทยเรยอน จ ำกัด (มหำชน) (“กิจกำร”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 13 กุมภำพนัธ ์2517 เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตเสน้ใยเรยอน 
(VSF) โดยเริ่มท ำกำรผลิตเชิงพำณิชยใ์นวนัที่ 14 กันยำยน 2519 เริ่มจำกก ำลังผลิต 9,000 ตันต่อปี จำกกำรขยำยกำร
ผลิตอย่ำงสม ่ำเสมอท ำใหปั้จจบุนักิจกำร มีก ำลงักำรผลิตเสน้ใยเรยอนถึง 151,000 ตนัต่อปี หรือคิดเป็น 17 เท่ำของก ำลงั
กำรผลิตเริ่มแรก และกิจกำร มีผลิตภณัฑพ์ลอยไดเ้ป็นเกลือโซเดียมซลัเฟต ซึ่งมีก ำลงักำรผลิต 126,000 ตนัต่อปี กิจกำร 
ไดเ้ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2527 โดยมีมลูค่ำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำด 6,401 ลำ้นบำท 
(หรือประมำณ 204 ลำ้นเหรียญสหรฐัฯ) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

กิจกำรมีโรงงำนผลิตเสน้ใยเรยอนตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ำ้เจำ้พระยำ จงัหวดัอ่ำงทอง และโรงงำนผลิตก๊ำซคำรบ์อนไดซลัไฟดซ์ึ่ง
ใชก๊้ำซธรรมชำติตัง้อยู่ที่อุตสำหกรรมเอสไอแอล จงัหวดัสระบุรี กระบวนกำรผลิตของกิจกำร ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน
อุตสำหกรรมISO9002 และ ISO14001 นอกจำกนีก้ิจกำร ยงัไดร้บัรำงวลั TPM Excellence Award จำก JIPM ประเทศ
ญ่ีปุ่ นอีกดว้ยผลิตภัณฑข์องกิจกำร ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ “Birla Cellulose” ประกอบดว้ยเสน้ใยเรยอนมำกมำย
หลำยชนิดซึ่งมีคุณสมบตัิต่ำง ๆ เช่น สมัผสันุ่มสบำย ดูดซบัควำมชืน้สงู ย่อยสลำยไดเ้องตำมธรรมชำติ และมีรู ปแบบที่
ทนัสมยั เสน้ใยเหล่ำนีส้ำมำรถน ำไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่ำง ๆ  เช่น เสือ้ผำ้ เครื่องแต่งกำย ของตกแต่งบำ้นเครื่องประดบั 
ไหมพรม ผำ้ส ำหรบัเช็ดท ำควำมสะอำดของใชส่้วนบคุคล และของใชใ้นโรงพยำบำล 

กิจกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรขยำยธุรกิจไปสู่ผลิตภณัฑเ์สน้ใยพิเศษรุ่นใหม่ “เบอรล่์ำโมดำล” และ “เบอรล่์ำพูโรเซล”
ผลิตภณัฑโ์มดำลไดร้บักำรยอมรบัเป็นอย่ำงดีส ำหรบัผลิตภณัฑเ์ครื่องแต่งกำยตำมแฟชั่นระดบัไฮเอนด ์และ  พูโรเซลซึ่ง
เป็นผลิตภณัฑเ์สน้ใยที่ไม่ใช่สิ่งทอที่มีควำมตอ้งกำรเพิ่มขึน้ในผลิตภณัฑเ์พื่อสขุอนำมยั อีกทัง้ กิจกำรไดผ้ลิตเกลือโซเดียม
ซลัเฟตเป็นผลผลิตพลอยได ้ซึ่งเป็นวตัถุดิบที่ส  ำคญัในอุตสำหกรรมผงซกัฟอก ผลิตเยื่อกระดำษ ผลิตกระจก ผลิตเครื่อง
หนงั และ อุตสำหกรรมส่ิงทอ ผลิตภณัฑเ์สน้ใยเรยอนของกิจกำร มำกกว่ำรอ้ยละ 95 มีกำรส่งออกโดยตรงไปยงักว่ำ 40 
ประเทศทั่วโลก มีกำรท ำกำรตลำดภำยใตต้รำสินคำ้ “Birla Cellulose” ซึ่งมีคณุภำพท่ีตรงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ใน
ประเทศสหรฐัอเมริกำ, ยุโรป, ตุรกี, เกำหลีใต ้,ญ่ีปุ่ น, ฟิลิปปินส,์ อินโดนีเซีย, ปำกีสถำน, เวียดนำม, จีน, อินเดีย และ     
ศรีลงักำ 

ลักษณะของผลิตภัณฑข์องกิจกำร 

กิจกำรประกอบธุรกจิหลกัแบ่งออกเป็น 6 ประเภทดงันี ้1. ธุรกิจเสน้ใย 2. ธุรกิจเยื่อกระดำษ 3.ธุรกิจผงเขม่ำด ำ 4.ธุรกิจส่ิง
ทอ 5.ธุรกิจเคมีภณัฑ ์และ 6. บรษิัทเพื่อกำรลงทนุ 

 

 
1
 ขอ้มลูจำก 56-1 ส ำหรบัปี 2564 ของกิจกำร 
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โครงสร้ำงกลุ่มบริษทั ไทยเรยอน จ ำกัด (มหำชน) ณ วนัที ่19 กรกฎำคม 2564 เป็นดังนีป้ระกอบธุรกิจ 

(ข้อมูลจำกแบบ 56-1 ปี 2564ของกิจกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. ไทยเรยอน 

Thai Rayon Plc. 

ธุรกิจผลิตเย่ือกระดำษ 

Dissolving Grade Wood Pulp 
ธุรกิจผลิตเสน้ใยเรยอน 

Viscose Stable Fibre 

บจ.เอวี เทอเรซ เบย ์อิงค์ 
AV Terrace Bay Inc. 

บจ.อดิตยำ กรุ๊ป เอบี 
Aditya Group AB 

บจ.เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ 
AV Group NB Inc. 

บจ.เบอรล์่ำ จิงเว่ย ์ไฟเบอร ์
Birla Jingwei Fibres Co.,Ltd. 

Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve             
Ticaret Anonim Sirketi 

ธุรกิจเสน้ด้ำย 

Yarn 
ธุรกิจผลิตใยอคริลคิ 

Acrylic Fiber 
ธุรกิจผลิตสำรเคมีและผงเขมำ่ด ำ

Chemical&Carbon Black 

บจ.ที อินโด ลิเบอรตี์ ้เท็กซไ์ทล ์
PT Indo Liberty Textise 

บจ.อินโดไทยซินเทติคช ์
Indo-Thai Synthetics Co.,Ltd 

บจ. ไทย อคริลิค ไฟเบอร ์
Thai Acrylic Fibre Co.,Ltd 

อเล็กซำนเดรีย ไฟเบอร ์เอส.เอ.อี 
Alexandria Fiber Co.,S.A.E 

บจ.ไทย โพลีฟอตเฟตและเคมีภัณฑ ์
Thaipolyphosphate&Chemicals Co.,Ltd 

บจ.อดิตยำ เบอรล์่ำ เคมีคัลส ์(ประเทศไทย) 
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co.,Ltd 

บจ.เบอรล์่ำ คำรบ์อน (ไทยแลนด)์ 
Birla Carbon (Thailand) Plc. 

60.0% 

33.3% 

49.0% 

42.53% 

33.33% 

40.0% 

7.56% 

30.0% 

14.4% 

49.0% 

29.98% 

24.98% 



 
 
ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท ไทยเรยอน จ ำกดั  แบบ 247-4 

 

ส่วนที่ 3 หนำ้ 3 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 กิจกำรมีบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 10 แห่งดงันี ้

ช่ือบริษัท ประเทศ 
ประเภทธุรกิจ/ 

ผลิตภัณฑ ์
สัดส่วนการถือหุ้น 

เงินลงทุนใน 

ราคาทุน 

(ล้านบาท) 

เงินลงทุนตำม 
วิธีส่วนได้เสีย 

(ล้านบาท) 

บจ.เอวี เทอเรซ แคนาดา ผลิตเยื่อสาํหรบั 60.00% ถือหุน้โดย กิจกำร 1,289 - 

เบย ์อิงค ์("AVTC")  ทาํกระดาษ    

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า 1,289 - 

บจ.อดิตยา เบอรล์่า เคมีคลัส ์
(ประเทศไทย) ("ABCT") 

ไทย ผลิตสารเคมี 29.98% ถือหุน้โดย กิจกำร 510 4,424 

Aditya Birla Elyaf Sanayi ve 
Ticaret Anonim Sirketi  

("ABES") 
ตรุกี 

ผลิต 
เสน้ใยเรยอน 

33.33% ถือหุน้โดย กิจกำร 3 4 

บจ.อดิตยา กรุ๊ป เอบี ("AGAB") สวีเดน 
บริษัทเพ่ือ 

การลงทนุและ 
โรงกลั่นชีวภาพ 

33.33% ถือหุน้โดย กิจกำร 1,824 960 

บจ.เบอรล์่า จิงเว่ย ์
ไฟเบอร ์("BJFC") 

สาธารณรฐั 
ประชาชน 

จีน 

ผลิต 
เสน้ใยเรยอน 

42.53% ถือหุน้โดย กิจกำร 

1,388 169 

  

  

บจ.พีที อินโด 
ลิเบอรต์ี ้เท็กซไ์ทล ์("ILT") 

สาธารณรฐั 
อินโดนีเซีย 

ผลิตเสน้ดำ้ย 40.00% ถือหุน้โดย กิจกำร 

198 236 

  

  

บจ.ไทย อคริลิค 
ไฟเบอร ์("TAF") 

ไทย 
ผลิต 

เสน้ใยอคริลิค 
30.00% ถือหุน้โดย กิจกำร 

407 204 

  

บมจ.เบอรล์่า คารบ์อน 
 (ประเทศไทย) ("BCT") 

ไทย 
ผลิต 

ผงเขม่าดาํ 
24.98% ถือหุน้โดย กิจกำร 236 5,198 

บจ.ไทย โพลี ฟอสเฟตและ 
เคมีภณัฑ ์จาํกดั  

("TPC") 
ไทย 

บริษัท 
เพ่ือการลงทนุ 

49.00% ถือหุน้โดย กิจกำร 64 3,501 

บจ.เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค ์ 
("AVGNBI") 

แคนาดา 
ผูผ้ลติ 

เยื่อกระดาษ 
49.00% ถือหุน้โดย กิจกำร 3,155 3,216 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 7,785 17,912 

หมำยเหต:ุ ผูถ้ือหลกัทรพัยส์ำมำรถดรูำยละเอียดแบบ 56-1 ของกิจกำรเพิ่มเติมไดท่ี้เว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ              
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
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1.2 สรุปฐำนะทำงกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 

 (ตำมขอ้มูลงบกำรเงนิฉบับตรวจสอบ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 และ 31 มนีำคม 2563) 

(หน่วย : ล้ำนบำท         
เว้นแต่ทีแ่สดงเป็น
จ ำนวนต่อหุ้น) 

สิน้สุด 31 มีนำคม 
2562 2563 2564 

งบเฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงิน
โดยวิธี Equity 

Method 

งบเฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงินโดย
วิธี Equity 
Method 

งบเฉพำะ
กิจกำร 

งบกำรเงินโดย
วิธี Equity 
Method 

สินทรพัยร์วม 17,789 26,118.68 16,767.42 25,370.43 19,072.91 27,910.73 

หนีส้ินรวม 2,046.36 2,046.36 1,789.63 1,789.63 1,870.07 1,870.07 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 17,788.89 24,072.33 14,977.79 23,580.79 17,202.84 26,040.66 

ทนุจดทะเบียน 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 

รำยไดร้วม 9,632.59 9,551.28 7,641.12 7,530.86 6,272.47 6,157.06 

ตน้ทนุรวม 8,585.76 8,585.76 7,289.85 7,289.85 5,516.59 5,516.59 

ค่ำใชจ้่ำยรวม 609.23 609.23 619.74 619.74 757.83 757.83 

ก ำไรสทุธิ 409.83 1,576.67 (214.11) 188.84 6.59 89.49 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน (258.60) (461.03) (421.21) (584.64) - 29.73 

ก ำไรขำดทนุ (เบ็ดเสรจ็) 
รวม 

151.23 1.114.11 (623.66) (399.13) 1,633.18 1,894.88 

ก ำไรสทุธิต่อหุน้ (บำท) 2.03 7.82 (1.06) 0.94 0.03 0.44 

เงินปันผลต่อหุน้ (บำท) - 0.05 - 0.05 - 0.05 

มลูค่ำตำมบญัชตี่อหุน้ 
(บำท) 

- 119.41 - 116.97 - 129.17 

หมำยเหต:ุ ผูถ้ือหลกัทรพัยส์ำมำรถดรูำยละเอียดงบกำรเงินยอ้นหลงัของกิจกำรไดท่ี้เว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ         
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th)  
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1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกิจกำร 

 1.3.1 รำยชื่อผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 รำยแรกตำมรำยชื่อในทะเบียนผูถื้อหุน้ล่ำสดุของกจิกำร ณ วนัท่ี 14 มิถนุำยน 2564 

ล ำดับ รำยช่ือ จ ำนวนหุ้นสำมัญ 
ร้อยละเม่ือเทยีบกับ
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1 Asseau Company Limited 33,582,850 16.66 

2 Surya Kiran Investments Pte Ltd1 23,002,820 11.41 

3 Wholton Company Limited 22,165,700 10.99 

4 Oneida Services Limited 21,600,000 10.71 

5 Grasim Industries Limited 13,988,570 6.94 

6 บริษัท ไทย อิสดสัเตรียล แมเนจเมน้ท ์แอนด ์เทรดดิง้ จ ำกดั2 9,738,500 4.83 

7 นำง ศิลิกำ มสักำตี 4,901,385 2.43 

8 นำงสำว ศนติำ คำจิจิ 4,901,385 2.43 

9 นำงสำว วนติำ ทกัรำล 4,730,840 2.35 

10 บริษัท รำมำ เทรดดิง้ จ ำกดั2 4,071,280 2.02 

11 อ่ืนๆ 58,916,670 29.23 

รวมทัง้สิน้ 201,600,000 100.00 

หมำยเหตุ: 1 เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกำยน 2564 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไดซ้ือ้หุ้นสำมัญของกิจกำรเพิ่มเติมจ ำนวน 10,840,260 หุ้น จำก Zanita Kajiji, Zilika 
Maskati และบริษัท บำงเลนไร่นำวิสำหกิจ จ ำกัด, วันท่ี 4 พฤศจิกำยน 2564 ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดซ้ือ้หุน้สำมัญของกิจกำรเพิ่มเติมจ ำนวน 
2,500,000 หุ้น จำกบริษัท โคเรส จ ำกัด และเมื่อวันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไดซ้ือ้หุ้นสำมัญของกิจกำรเพิ่มเติมจ ำนวน 
5,334,630 หุ้น จำกบริษัท เทวรำยำ จ ำกัด บริษัท เอ.ที.อีมัสกำตี จ ำกัด และ บริษัท โคเรส จ ำกัด จึงท ำให้โครงสรำ้งรำยชื่อผู้ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลงไปจำก ณ วันปิดสมุดจดทะเบียนผูถ้ือหุ้นล่ำสุดโดยภำยหลังกำรไดหุ้้นมำเพิ่มท ำให้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นของกิจกำรเป็น
จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 41,677,710 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.67 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้และจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
กิจกำร 

2 ผูถ้ือหุน้ดงักล่ำวเป็นบคุคลตำมมำตรำ 258 ของผูถ้ือหุน้อบัดบั 2 Surya Kiran Investments Pte Limited (ผูท้  ำค ำเสนอซือ้) 
ผูถ้ือหุน้ อนัดบั1, 3-5, 7-9 และ 11 ไม่เป็นบคุคลตำมมำตรำ 258 ของผูถ้ือหุน้อนัดบั 2 Surya Kiran Investments Pte Limited (ผูท้  ำค ำเสนอซือ้) 
ผูถ้ือหลกัทรพัยส์ำมำรถดรูำยละเอียดผูถ้ือหุน้ของกิจกำรไดท่ี้เว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

 

1.3.2 โครงสรำ้งผูถื้อหุน้ท่ีคำดวำ่จะเป็นภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ 

หำกมีผูแ้สดงเจตนำขำยหุน้สำมญัของกิจกำรทัง้หมดตำมจ ำนวนที่เสนอซือ้จะท ำใหผู้ท้  ำค ำเสนอซือ้นบัรวม
บุคคลตำม 258 เป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 100 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้และสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของกิจกำร อย่ำงไรก็ตำมโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกิจกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงภำยหลงัระยะเวลำ
สิน้สดุกำรท ำค ำเสนอซือ้ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นส่วนท่ี 2 ขอ้ 5.3 
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ล ำดับ รำยช่ือ จ ำนวนหุ้นสำมัญ 
ร้อยละเม่ือเทยีบกับ
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1 Surya Kiran Investments Pte. Ltd. 187,790,220 93.15% 

2 บริษัท ไทย อินดสัเตรียล แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เทรดดิง้ จ ำกดั 9,738,500 4.83% 

3 บริษัท รำมำ เทรดดิง้ จ ำกดั 4,071,280 2.02% 

 
1.4 รำยชื่อคณะกรรมกำร 

1.4.1 ก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

รำยชื่อคณะกรรมกำรตำมทะเบียนกรรมกำรล่ำสดุของกจิกำร ณ วนัท่ี 14 มิถนุำยน 2564 โดยมีกำรปรบัปรุง
จำกขำ่วแจง้กำรลำออก และแตง่ตัง้กรรมกำรบรษิัทในวนัท่ี 24 สิงหำคม 2564 และวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1) นำย เค.เอ็ม. เบอรล์่ำ ประธำนกรรมกำร 
2) นำง รำชำสรี เบอรล์่ำ กรรมกำร 
3) นำย ประสำน กมุำร สิปำนิ กรรมกำร 
4) นำย ไซยมั ซุนเดอร ์มำฮนัซำเรีย กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
5) นำย วินยั สจัเดว กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
6) นำย ปรุส์โซตมั ดำส ชำรม์ำ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
หมำยเหต:ุ ผูถ้ือหลกัทรพัยส์ำมำรถดรูำยละเอียดผูถ้ือหุน้ของกิจกำรไดท่ี้เว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

  
1.4.2 หลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีควำมประสงคท์ี่จะเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งคณะกรรมกำรของกิจกำรภำยหลงักำรท ำค ำ
เสนอซือ้ อย่ำงไรก็ตำมองคป์ระกอบโครงสรำ้งคณะกรรมกำรของกิจกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสม เช่น กำรลำออกของกรรมกำรเนื่องจำกปัญหำสขุภำพ หรือ ปัญหำส่วนตวั ซึ่งกำร
เปล่ียนแปลงของคณะกรรมกำรของกิจกำรจะต้องเป็นไปตำมข้อบังคับของกิจกำร และปฎิบัติตำม                 
กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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1.5 รำคำสูงสุดและต ่ำสุดของหุ้นของกิจกำรแต่ละไตรมำสในช่วงระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

ปี ไตรมำส 
ช่วงรำคำสงูสดุและต ่ำสดุ (บำทต่อหุน้) 

รำคำสงูสดุ รำคำต ่ำสดุ 

2562 

ม.ค.-มี.ค. 43.00 39.00 
เม.ย.-มิ.ย. 39.75 37.50 
ก.ค.-ก.ย. 38.50 31.50 
ต.ค.-ธ.ค. 33.00 27.00 

2563 

ม.ค.-มี.ค. 30.50 20.00 
เม.ย.-มิ.ย. 28.75 20.50 
ก.ค.-ก.ย. 27.50 21.00 
ต.ค.-ธ.ค. 31.50 20.70 

2564 

ม.ค.-มี.ค. 33.00 25.50 
เม.ย.-มิ.ย. 35.00 28.00 
ก.ค.-ก.ย. 58.00 30.00 
ต.ค.-ธ.ค. 62.00 46.50 

2565 4 ม.ค.- 31ม.ค.* 57.50 49.75 
ท่ีมำ: ขอ้มลูจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETSMART) 
หมำยเหต:ุ * ขอ้มลูสิน้สดุเดือนก่อนหนำ้ท่ีผูท้  ำค ำเสนอซือ้ยื่นเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

 

2. แผนกำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเข้ำครอบง ำกจิกำร 

2.1 สถำนภำพของกิจกำร 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะไม่เพิกถอนหุน้ของกิจกำร ออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์ในช่วงระยะเวลำ 
12 เดือนนับจำกวันสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ เวน้แต่กรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีหนำ้ที่ตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย หลกัเกณฑ ์และระเบียบที่เก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบัในขณะนัน้ 

2.2 นโยบำยและแผนกำรบริหำรกิจกำร 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ไม่มีแผนหรือนโยบำยเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคก์ำรด ำเนินธุรกิจหลักของกิจกำรอย่ำงมีนัยส ำคญัใน
ระยะเวลำ 12 เดือน และยงัคงมีควำมตัง้ใจที่จะมุ่งเนน้กำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรเช่นเดิม เนื่องจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดใ้ห้
ควำมส ำคญัต่อกำรประกอบธุรกิจของกิจกำร 

ทั้งนี ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจจะร่วมกับกิจกำรในกำรพิจำรณำ ปรบัปรุงนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำร โครงสรำ้ง
องคก์ร บุคลำกร โครงสรำ้งทำงกำรเงิน นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล รวมถึงกำรบริหำรจดักำรทรพัยสิ์นด ำเนินงำนของ
กิจกำร ตำมที่จ ำเป็นและเหมำะสม เพื่อใหส้รำ้งศักยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี ้หำกมีกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำว ผูท้  ำค ำเสนอซือ้และกิจกำรจะด ำเนินกำรและเปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัที่
เก่ียวขอ้งของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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2.3 รำยกำรระหว่ำงกัน 

2.3.1 ก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

ปัจจบุนักิจกำรและผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั หำกในอนำคตมีรำยกำรระหว่ำงกิจกำรและ
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้เกิดขึน้ รำยกำรดงักล่ำวจะเป็นไปตำมกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่ำงๆ ของส ำนกังำน 
ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2.3.2 ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ 

ปัจจุบันกิจกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันตำม
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนใ์นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำรกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบุคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ 

ทัง้นี ้ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัซึ่งนโยบำยกำร
ท ำรำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำรจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะค ำนึงถึงผลประโยชนข์อง
กิจกำรเป็นหลกั และรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงกิจกำร และผูท้  ำค ำเสนอซือ้ทุกรำยกำรจะด ำเนินกำรเปิดเผย
ข้อมูลให้เป็นไปตำมกฎระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวขอ้งของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย



 
 
ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท ไทยเรยอน จ ำกดั  แบบ 247-4 

 

ส่วนที่ 4 หนำ้ 1 

ส่วนที ่4 
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์

 
1. วิธีตอบรับค ำเสนอซือ้ 

ในกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ ให้ผู้ถือหุ้นของกิจกำรที่ตอ้งกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นของกิจกำร ปฏิบัติตำมขั้นตอน
ดงัต่อไปนี ้

1.1. อ่ำน “ขั้นตอนในกำรตอบรับค ำเสนอซื้อหลักทรัพย”์ ตำมเอกสำรแนบ 1 ส ำหรบัหุน้สำมัญ และ 
เอกสำรแนบ 2 ส ำหรับ NVDR อย่ำงละเอียด พรอ้มกรอกข้อควำมใน “แบบตอบรับค ำเสนอซื้อ
หลักทรัพย”์ ตำมเอกสำรแนบ 1 หรือ “แบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์ส ำหรับ NVDR” ตำม
เอกสำรแนบ 2 แลว้แต่กรณี ใหถ้กูตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มกบัลงลำยมือชื่อผูแ้สดงเจตนำขำย 

1.2. แนบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำย ดงัต่อไปนี ้

1.2.1. กรณีที่เป็นใบหุน้  

ใหล้งลำยมือชื่อสลกัหลงัใบหุน้ เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลำยมือชื่อผูโ้อน” ในดำ้นหลงัของใบหุน้ 
พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนของผูโ้อนจ ำนวน 2 ชุด ตำมที่ระบุในขอ้ 1.2.4 แลว้แต่กรณี โดยลำยมือชื่อที่
สลกัหลงัใบหุน้ และในเอกสำรประกอบทกุฉบบัของผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งเป็นลำยมือชื่อเดียวกนั 

ทัง้นี ้ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยข์อควำมร่วมมือให้ผูแ้สดงเจตนำขำยที่ถือใบหุน้มำยื่นแบบ
ตอบรับตำมข้อ 1.1 ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วันท ำกำรก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซื้อ
หลักทรัพย์ เวน้แต่จะมีกำรขยำยระยะเวลำรบัซือ้ออกไป ซึ่งผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะแจง้ใหท้รำบภำยหลัง 
เนื่องจำกตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะตอ้งน ำใบหุน้นัน้ไปตรวจสอบและฝำกไวก้บับรษิัท ศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย”์) ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัย ์หำกใบหุน้
ไดร้บักำรปฏิเสธกำรรบัฝำกจำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรแจง้
ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยมำรบัใบหุน้นัน้คืน 

− ในกรณีที่ค  ำน ำหนำ้ชื่อ หรือชื่อ หรือนำมสกลุของผูแ้สดงเจตนำขำยบนใบหุน้ แตกต่ำงจำก
ที่ปรำกฏบนบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรฐัวิสำหกิจ 
หรือใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว หรือหนงัสือเดินทำง ใหก้รอก “แบบค ำขอแก้ไขข้อมูล
ผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ตำมเอกสำรแนบ 5) พรอ้มเอกสำร
ประกอบกำรแก้ไขของทำงรำชกำร โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจ ำตัว
ประชำชน หรือบัตรขำ้รำชกำร หรือบัตรพนักงำนรฐัวิสำหกิจ หรือใบส ำคัญประจ ำตวัคน
ต่ำงดำ้ว หรือหนงัสือเดินทำง 

− ในกรณีที่เป็นผูจ้ดักำรมรดก ตอ้งยื่นส ำเนำค ำสั่งศำลที่แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดักำรมรดกที่ออก
ใหไ้ม่เกิน 12 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ส ำเนำใบมรณบตัร 
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ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูจ้ัดกำรมรดก และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูจ้ัดกำร
มรดก ท่ีลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งและสลกัหลงัใบหุน้โดยผูจ้ดักำรมรดก 

− ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยเป็นผูเ้ยำว ์บิดำและมำรดำตอ้งลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุน้ 
และแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำ มำรดำ และส ำเนำทะเบียนบำ้นของ
ผูเ้ยำว ์พรอ้มบิดำ และมำรดำ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

− ในกรณีใบหุน้สูญหำย ผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งติดต่อกับศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยเ์พื่อให้
ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยด์  ำเนินกำรออกใบหุน้ใหม่ เพื่อน ำใบหุน้ที่ออกใหม่มำเสนอขำยผ่ำน
ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัย ์แต่เนื่องจำกขัน้ตอนกำรออกใบหุน้ใหม่ตอ้งใชร้ะยะเวลำ
ประมำณสองสปัดำห ์ดงันัน้ ผูแ้สดงเจตนำขำยดงักล่ำวจึงควรตดิต่อศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
เพื่อออกใบหุน้ใหม่ล่วงหนำ้ก่อนสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ประมำณสองสปัดำห ์

หมำยเหตุ:  กรณีที่เป็นใบหุน้ แบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลักทรพัยจ์ะสมบูรณก์็ต่อเมื่อใบหุน้ไดผ่้ำนกำร
ตรวจสอบและรบัฝำกโดยศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยเ์ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้เท่ำนัน้ หำกใบหุน้ไดร้บักำรปฏิเสธ
กำรรบัฝำกจำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนำ
ขำยมำติดต่อรบัใบหุน้คืน  

1.2.2. กรณีที่ฝำกหุน้ไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) 

ใหต้ิดต่อกับบริษัทหลักทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนำขำยฝำกหุน้ไวใ้นบัญชีซือ้ขำยหลักทรพัยข์องตน
พรอ้มแนบเอกสำรหลักฐำนของผูแ้สดงเจตนำขำยตำมที่ระบุในขอ้ 1.2.4 จ ำนวน 1 ชุด เพื่อท ำกำรโอน
หลกัทรพัยเ์ขำ้บญัชี ดงันี ้

− ส ำหรบัผูถื้อหลกัทรพัยส์ญัชำติไทย (Local Securities) 

 ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด  
เพื่อเทนเดอรอ์อฟเฟอร”์ 

 เลขทีบ่ัญชี : 004-000000014-6 

− ส ำหรบัผูถื้อหลกัทรพัยส์ญัชำติต่ำงดำ้ว (Foreign Securities) 

 ชื่อบัญชี : “DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited For Tender 
Offer” 

 เลขทีบ่ัญชี : 004-000000014-6  

      ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้พรอ้มเอกสำรประกอบไดท้ี่บริษัท
หลกัทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนำขำยมบีญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ โดยบรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้จะเป็น
ผูใ้หบ้รกิำรรวบรวมและน ำส่งแบบตอบรบัดงักล่ำวแก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยต์่อไป 
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กรณีที่ไดฝ้ำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์นบญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account)       
สมำชิกเลขที่ 600 ผูแ้สดงเจตนำขำยจะตอ้งกรอก “แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลักทรพัย ์ระหว่ำง

บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัยก์บัสมำชิกผูฝ้ำกหลกัทรพัย”์ (“แบบศรท-403”) ตำมเอกสำรแนบ 6 ที่กรอก
รำยละเอียด พรอ้มลงลำยมือชื่อในเอกสำรอย่ำงถกูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้แนบเอกสำรแสดงตนของผูถื้อ
หลักทรพัย ์ตำมประเภทบุคคลที่ระบุไวใ้นหนำ้ที่ 2 ของแบบฟอรม์ จ ำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจำกแบบตอบ
รบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์และเอกสำรหลกัฐำนแสดงตนของผูแ้สดงเจตนำขำย เพื่อท ำกำรโอนหลกัทรพัยท์ี่
เสนอขำยเขำ้บญัชีของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ดงันี ้

− ส ำหรบัผูถื้อหลกัทรพัยส์ญัชำติไทย (Local Securities) 

 ชื่อบัญชี : “บริษัทหลักทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด  เพื่อ
กำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพย”์ 

 เลขทีบ่ัญชี : 004-000000014-6 

ส ำหรบัผูถื้อหลกัทรพัยส์ญัชำติต่ำงดำ้ว (Foreign Securities) 

 ชื่อบัญชี : “DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited For Tender 
Offer” 

 เลขทีบ่ัญชี :  004-000000014-6 

      ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์และเอกสำรประกอบกำร
เสนอขำยจ ำนวน 1 ชุด พรอ้มทัง้แนบแบบศรท-403 และเอกสำรประกอบส ำหรบักำรโอน
หลกัทรพัยร์ะหว่ำงบญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผูฝ้ำกหลกัทรพัยท์ี่ระบไุวใ้นหนำ้ 
2 ของแบบฟอรม์จ ำนวน 1 ชดุ ไดท้ี่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์

โดยตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยจ์ะด ำเนินกำรส่งแบบศรท-403 และเอกสำรประกอบไปยงั
ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยเ์พื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและโอนหลักทรพัยข์องผู้แสดงเจตนำขำยที่ฝำกไว้กับ
บญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัยม์ำยงับญัชีของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ดงันัน้ เพื่อประโยชนข์องผูแ้สดง
เจตนำขำยที่จะเสนอขำยหุน้ไดภ้ำยในระยะเวลำกำรรบัซือ้ ขอควำมร่วมมือผูแ้สดงเจตนำที่ฝำกหุน้ไวก้บั
ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยใ์นบัญชีของผูอ้อกหลักทรพัย ์(Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบ
รบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยแ์ละเอกสำรประกอบอื่นๆ ภำยในวนัที่ 23 มีนำคม 2565 หรือล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 
2 วนัท ำกำรก่อนวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำกำรรบัซือ้ เพื่อใหม้ีเวลำเพียงพอในกำรด ำเนินกำรประสำนงำน
ในกำรโอนหลักทรพัย ์หำกแบบศรท-403 ดังกล่ำว ไดร้บักำรปฏิเสธจำกศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์ผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้และ/หรือตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยข์อสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ของผู้
แสดงเจตนำขำย 
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1.2.3. กรณีถือหุน้ในรูปแบบ NVDR 

ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยติดต่อกับบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนำขำยฝำก  NVDR ไวใ้นบญัชีซือ้
ขำยหลกัทรพัยข์องตน พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนของผูแ้สดงเจตนำขำยตำมที่ระบใุนขอ้ 1.2.4 จ ำนวน 1 
ชดุ เพื่อแจง้ควำมประสงคใ์นกำรแสดงเจตนำขำย และใหบ้รษิัทหลกัทรพัยน์ัน้โอน NVDR เขำ้บญัชีดงันี ้

ชื่อบัญชี : “บ ริษัทหลั กท รัพย์  ดี บี เ อส  วิ ค เคอร์ส  (ประ เทศไทย)  จ ำกัด                  
เพื่อกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพย”์ 

เลขทีบ่ัญชี : 004-000000014-6 

ทัง้นี ้ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยข์อควำมรว่มมือใหผู้แ้สดงเจตนำขำยน ำใบส ำคญัแสดงกำร
โอน NVDR ที่แสดงเจตนำขำยดังกล่ำว มำยื่นหลักฐำนกำรโอน NVDR พรอ้มแบบตอบรบัตำมขอ้ 1.1 
ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้ เวน้แต่จะมีกำรขยำยระยะเวลำรบัซือ้
ออกไป ซึ่งผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะแจง้ใหท้รำบภำยหลงั เนื่องจำกมีขัน้ตอนที่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลักทรัพย์
ตอ้งด ำเนินกำรโอนหุน้สำมญัและ NVDR กบับรษิัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของ
กำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ต่อไป 

1.2.4. เอกสำรหลกัฐำนแสดงตนของผูแ้สดงเจตนำขำย 

(ก) บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรขำ้รำชกำร หรือบัตรพนักงำนรฐัวิสำหกิจที่ยงัไม่
หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นบตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ หรือบตัรประจ ำตัว
ประชำชนตลอดชีพ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบำ้นหนำ้ที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้นและ
หนำ้ที่แสดงชื่อผูแ้สดงเจตนำขำยที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง) โดยลำยมือชื่อนัน้จะตอ้งตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง
กับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ (กรณีผูแ้สดงเจตนำขำยเป็นผูเ้ยำว ์ตอ้งแนบค ำยินยอม
ของผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) และแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือเอกสำร
หลกัฐำนแสดงตนของผูป้กครอง และส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูป้กครอง และผูเ้ยำว ์พรอ้ม
ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูป้กครอง) 

(ข) บคุคลธรรมดำที่มิใช่สญัชำติไทย 

ส ำเนำใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลง
ลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยลำยมือชื่อนั้นจะตอ้งตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมใน
เอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรแสดงเจตนำขำยทกุฉบบั 

(ค) นิติบคุคลสญัชำติไทย 

ส ำเนำหนงัสือรบัรองนิติบคุคลที่กระทรวงพำณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัสดุทำ้ยของ
ระยะเวลำรบัซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติ
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บุคคลนั้น และประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน บตัรขำ้รำชกำร บตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นบัตรขำ้รำชกำร หรือบัตรพนักงำนรฐัวิสำหกิจ หรือ
บัตรประจ ำตัวประชำชนตลอดชีพ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำม
ทะเบียนบำ้นและหนำ้ที่แสดงชื่อผูแ้สดงเจตนำขำยที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก 
พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง) ทั้งนี ้ในกรณีกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงนำมเป็นบุคคล
ธรรมดำที่มิใช่สญัญำติไทย ใหใ้ชส้ ำเนำใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือ
เดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคล ที่ไดล้งลำยมือชื่อ
รบัรองส ำเนำหนงัสือรบัรองขำ้งตน้ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองควำมถกูตอ้ง ตำมที่ระบใุนขอ้ 
1.2.4 (ก) หรือ (ข) แลว้แต่กรณี 

หมำยเหตุ:  ผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบุคคลสัญชำติไทยมีหน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำยใน
อตัรำรอ้ยละ 3 ของภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละออกหนงัสือรบัรอง
กำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยใหแ้ก่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์

(ง) นิติบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย 

ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตัง้นิติบคุคล หนงัสือบรคิณหส์นธิ และหนงัสือรบัรองที่ออกโดย
เจำ้หนำ้ที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลนัน้มีภูมิล ำเนำ ซึ่งรบัรองถึง
ชื่อนิติบุคคล ชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ และอ ำนำจ
หรือเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพนันิติบุคคล ที่ออกใหไ้ม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัสดุทำ้ย
ของระยะเวลำรบัซือ้ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติ
บคุคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี)  

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือส ำเนำบัตรพนักงำน
รฐัวิสำหกิจของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็น
บัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือบัตรประจ ำตัวประชำชนตลอดชีพ  
ใหแ้นบส ำเนำทะเบียนบำ้นหนำ้ที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้นและหนำ้ที่แสดงชื่อผูแ้สดง
เจตนำขำยที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง)  ทัง้นี ้
ในกรณีกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สญัญำติไทย ให้
ใชส้ ำเนำใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุของ
กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคล พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง โดยลำยมือชื่อ
นัน้จะตอ้งตรงกบัลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรแสดงเจตนำขำยทกุฉบบั 

ส ำเนำเอกสำรประกอบข้ำงตน้ที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้ับกำรรับรอง
ลำยมือชื่อของผูจ้ัดท ำ หรือผูใ้หค้  ำรบัรองควำมถูกตอ้งของเอกสำรโดยเจำ้หนำ้ที่ Notary 
Public พร้อมตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่  Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของ
สถำนทูตไทย หรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรือรบัรองควำม
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ถูกตอ้ง ทัง้นี ้กำรรบัรองเอกสำรขำ้งตน้ตอ้งไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำ
รบัซือ้ 

(จ) นิติบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยและมิไดป้ระกอบกิจกำรในประเทศไทย อีกทั้งมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศที่ไม่มีอนุสญัญำภำษีซอ้นกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญำ
ภำษีซอ้นกับประเทศไทย แต่อนุสญัญำภำษีซอ้นนัน้ไม่ไดม้ีกำรยกเวน้ในเรื่องกำรหกัภำษี 
ณ ที่จ่ำยที่จดัเก็บจำกผลก ำไรจำกกำรขำยหุน้ในประเทศไทย 

ผูแ้สดงเจตนำขำย ตอ้งกรอกรำยละเอียดของรำคำตน้ทนุของหลกัทรพัยท์ี่แสดงเจตนำขำย
ใน “แบบแจ้งต้นทุนหลักทรัพยท์ี่แสดงเจตนำขำย” ตำมเอกสำรแนบ 4 แลว้แต่กรณี 
และแนบหลักฐำนแสดงรำคำตน้ทุนดังกล่ำว เพื่อใชใ้นกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย หำกผู้แสดง
เจตนำขำยมิไดร้ะบุรำคำตน้ทุนของหลักทรพัย ์ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยท์ ำกำรหกั
ภำษี ณ ที่จ่ำย โดยค ำนวณภำษีจำกรำคำเสนอซือ้คูณดว้ยจ ำนวนหุ้นของกิจกำรหรือ 
NVDR ที่ผูแ้สดงเจตนำขำยน ำมำเสนอขำยทัง้หมด 

1.2.5. กรณีที่ผูเ้สนอขำยไม่สำมำรถมำยื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หุน้สำมัญดว้ยตนเอง 

ให้เตรียมหนังสือมอบอ ำนำจตำมเอกสำรแนบ 1 ส ำหรับหุ้นสำมัญ หรือเอกสำรแนบ 2 
ส ำหรบั NVDR พรอ้มติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท (10 บำทส ำหรบักำรมอบอ ำนำจรำยกำร
เดียว หรือ 30 บำทส ำหรบักำรมอบอ ำนำจหลำยรำยกำร) และแนบหลกัฐำนแสดงตนของผูม้อบอ ำนำจ
และผูร้บัมอบอ ำนำจตำมที่ระบใุนขอ้ 1.2.4 ตำมแต่กรณี พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองควำมถกูตอ้ง 

1.2.6. เอกสำรอื่นใดตำมแต่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยจ์ะรอ้งขอ/แจง้
เพิ่มเติม    

หำกมีข้อสงสัยประกำรใดเก่ียวกับวิธีตอบรับค ำเสนอซือ้ กรุณำติดต่อตัวแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรพัย ์ตำมรำยละเอียดดงันี ้

ชื่อบรษิัท  : บรษิัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ฝ่ำย  : ปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์
ที่อยู่  : เลขที่ 989 อำคำรสยำมพิวรรธท์ำวเวอร ์ชัน้ 14  
                                           ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
ชื่อผูต้ิดต่อ : ภทัรภร แตป้ระจิตร, วิรลัยพุำ ศรีหำ 
                                          สภุำพรรณ ์พิบลูลกัษณเลิศ, ปฐม ฐิตะปรุะ และ  
                                          ศรีทอง ลำยเขียน 
โทรศพัท ์  : + 66 2 857 7000 ต่อ  7567 ; 7548 ; 7559 ; 7557 ; 7808  
โทรสำร  : +66 2 658 1366 
อีเมลล ์  : dbsvthops@th.dbs.com 
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                กำรยื่นแบบตอบรบัซึ่งกรอกขอ้ควำมตำมที่ระบไุวข้ำ้งตน้อย่ำงครบถว้นพรอ้มเอกสำรประกอบดงันี ้ 

1.3.1 กรณีเป็นใบหุน้ 

ยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์ซึ่งกรอกข้อควำมอย่ำงถูกตอ้งครบถ้วน พรอ้มแนบ
เอกสำรตำมที่ระบุในขอ้ 1.2 ณ สถำนที่ท  ำกำรของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. 
ถึง 16.00 น. ของทกุวนัท ำกำร ตัง้แต่วนัท่ี 21 กมุภำพนัธ ์2565 ถึงวนัท่ี 25 มีนำคม 2565 ทัง้นี ้ตวัแทนใน
กำรรับซือ้หลักทรัพยข์อให้ผู้แสดงเจตนำขำยมำยื่นแบบตอบรับและเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย 
ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้ เวน้แต่จะมีกำรขยำยระยะเวลำรบัซือ้
ออกไป ซึ่งผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะแจง้ใหท้รำบภำยหลัง เนื่องจำกตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยต์อ้งน ำใบ
หลกัทรพัยน์ั้น ไปตรวจสอบและฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัย ์หำกใบ
หลักทรัพยไ์ดร้ับกำรปฏิเสธกำรรบัฝำกจำกศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรพัยจ์ะ
ด ำเนินกำรแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยมำติดต่อรบัใบหลกัทรพัยน์ัน้คืน ณ สถำนที่ท  ำกำรของตวัแทนในกำร
รบัซือ้หลกัทรพัย ์ตำมที่อยู่ดำ้นล่ำงนี ้

บรษิัท  : บรษิัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ฝ่ำย  : ปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์
ที่อยู่  : เลขที่ 989 อำคำรสยำมพิวรรธท์ำวเวอร ์ชัน้ 14  
                                           ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
ชื่อผูต้ิดต่อ : ภทัรภร แตป้ระจิตร, วิรลัยพุำ ศรีหำ 
                                          สภุำพรรณ ์พิบลูลกัษณเลิศ, ปฐม ฐิตะปรุะ และ 
                                          ศรีทอง ลำยเขียน 
โทรศพัท ์  : +66 2 857 7000 ต่อ 7567 ; 7548 ; 7559 ; 7557 ; 7808  
โทรสำร  : +66 2 658 1366 
อีเมลล ์  : dbsvthops@th.dbs.com 
                                            

ทัง้นี ้ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพยจ์ะไม่รับกำรย่ืนแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์
ทำงไปรษณีย ์

กรณีผูแ้สดงเจตนำขำยหลกัทรพัยท์ี่ถือเป็นใบหุน้ แบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยจ์ะสมบรูณ ์
เมื่อใบหุน้ไดผ่้ำนกำรตรวจสอบและรบัฝำกโดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้เท่ำนัน้ หำกใบ
หุน้ไดร้บักำรปฏิเสธกำรรบัฝำกจำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ผูท้  ำค ำเสนอซือ้และ/หรือตวัแทนในกำรรบัซือ้
หลกัทรพัย ์ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ของผูแ้สดงเจตนำขำย และตวัแทนในกำรรบั
ซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรแจง้ผูแ้สดงเจตนำขำยเพื่อติดต่อรบัใบหุน้คืน 
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1.3.2 กรณีระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) 

ผูแ้สดงเจตนำขำยที่มีหุน้ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ (Scripless) ผ่ำนบริษัทหลกัทรพัยท์ี่
เป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหุน้ที่ผูแ้สดงเจตนำขำยเปิดบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ว้ ใหบ้ริษัทหลกัทรพัยน์ั้นเป็นผู้
ให้บริกำรรวบรวมและน ำส่งแบบตอบรับค ำเสนอซื ้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสำรประกอบได้ที่บริษัท
หลกัทรพัย ์ตำมที่อยู่ที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.3.1 ภำยในวนัที่บริษัทหลกัทรพัยแ์ต่ละบริษัทก ำหนด เพื่อใหบ้ริษัท
หลกัทรพัยน์ัน้ไดน้ ำส่งใหก้บัตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยใ์หท้นัภำยในระยะเวลำรบัซือ้ 

1.3.3 กรณี NVDR 

ผู้แสดงเจตนำขำยจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรตอบรับค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ส ำหรับ 
NVDR ตำมเอกสำรแนบ 2 ทัง้นี ้ในทำงปฏิบตัิกำรเสนอขำยในกรณีที่เป็น NVDR จะตอ้งมีขัน้ตอนกำร
เปล่ียน NVDR เป็นหุ้นสำมัญในระบบไรใ้บหุ้น เพื่อน ำมำเสนอขำยแก่ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัย ์
ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยจ์ะไม่สำมำรถรับซือ้ NVDR ได ้หำกผูถื้อ NVDR ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
เปล่ียน NVDR เป็นหุน้สำมญัในระบบไรใ้บหุน้ไดท้นัภำยในระยะเวลำรบัซือ้ ดงันัน้ เพื่อประโยชนข์องผูถื้อ 
NVDR ที่จะสำมำรถเสนอขำย NVDR ไดภ้ำยในระยะเวลำรบัซือ้ ผูถื้อ NVDR จึงควรที่จะยื่นแบบตอบ
รบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยล่์วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้ ซึ่งคือวนัที่  
23 มีนำคม 2565 

1.3. ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยมีหุน้สำมญั หรือ NVDR ที่ตอ้งกำรเสนอขำยติดจ ำน ำหรือภำระผกูพนั ผูแ้สดง
เจตนำขำยจะตอ้งด ำเนินกำรเพิกถอนจ ำน ำหรือภำระผูกพนัก่อนที่จะด ำเนินกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ตำม
ขอ้ 1.1 ถึง 1.3 

1.4. ในกรณีผูแ้สดงเจตนำขำยไม่ปฏิบัติตำมวิธีกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ หรือพบว่ำเอกสำรประกอบกำรตอบ
รบัค ำเสนอซือ้หลักทรพัย์ไม่ครบถว้น ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยข์อสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลง
รำยละเอียดวิธีกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือฉบับนีต้ำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิด
ปัญหำ อุปสรรค หรือขอ้จ ำกัดในกำรด ำเนินกำร ทั้งนี ้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำย
อย่ำงเป็นธรรม 

2. วิธีกำรรับซือ้หลักทรัพย ์

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะรบัซือ้หุน้ทัง้หมดของกิจกำรท่ีมีผูเ้สนอขำยภำยใตค้  ำเสนอซือ้ครัง้นี ้ ตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 
4 นี ้ยกเวน้ในกรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ยกเลิกค ำเสนอซือ้ตำมเงื่อนไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบไุวใ้นส่วนท่ี 1 ขอ้ 9 

3. วธิีกำรช ำระรำคำ 

เมื่อตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยไ์ดร้บัแบบตอบรบั และเอกสำรประกอบกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ตำมที่ระบใุนขอ้ 
1.1 และ 1.2 ขำ้งตน้ ครบถว้นถกูตอ้งแลว้ ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บักำรช ำระรำคำค่ำหุน้ โดยวิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 

3.1 รบัช ำระเงินค่ำหลกัทรพัยโ์ดยวิธีกำรโอนเงินเขำ้บญัชีโดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข์อง (1) ธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกัด (มหำชน) (BBL) (2) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) (KRUNGSRI) (3) ธนำคำรไทย
พำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) (SCB) (4) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (KTB) (5) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั 
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(มหำชน) (KBANK) (6) ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) (TTB) (7) ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด         
(มหำชน) (UOB) 

ตอ้งเป็นบญัชีออมทรพัย ์หรือบญัชีกระแสรำยวนัที่เปิดไวก้ับธนำคำรพำณิชยแ์ห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศ
ไทย โดยที่ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนำขำย ที่ระบุในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์โดยจะตอ้งแนบส ำเนำสมดุบญัชีออมทรพัยห์นำ้แรก หรือส ำเนำรำยงำนบญัชีกระแสรำยวนั ที่
ระบชุื่อบญัชีและเลขท่ีบญัชีพรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง หรือ 

บริษัทหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนำขำยยืนยันรำยละเอียดบัญชีธนำคำร ATS ให้กับตัวแทนรับซื ้อ
หลกัทรพัยเ์ป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บักำรโอนเงินเขำ้บญัชีภำยในเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ 29 มีนำคม 2565 ซึ่งเป็น
วันท ำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้หรือภำยใน 2 วันท ำกำรนับจำกวันสุดท้ำยของ
ระยะเวลำรบัซือ้ ที่อำจขยำยออกไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในส่วนที่ 1 ขอ้ 8 ของเอกสำรฉบบันี ้ในกรณีที่
ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีดงักล่ำวไดไ้ม่ว่ำกรณีใด ๆ ตวัแทนในกำรรบัซือ้
หลกัทรพัยข์อสงวนสิทธิที่จะช ำระค่ำหลกัทรพัยเ์ป็นเช็ค โดยตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะแจง้ไปยงัผู้
แสดงเจตนำขำย และด ำเนินกำรตำมขอ้ 3.2 ทัง้นี ้เพื่อควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรรบัเงนิของผูแ้สดงเจตนำ
ขำย ขอแนะน ำใหผู้แ้สดงเจตนำขำยเลือกรบัเงินโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีที่มีกับธนำคำรดงักล่ำวขำ้งตน้
โดยอตัโนมตัิ ซึ่งไม่เสียค่ำใชจ้่ำยในกำรโอนใด ๆ ทัง้สิน้ 

3.2 กำรรบักำรช ำระเป็นเช็ค 

ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะช ำระค่ำหลกัทรพัยเ์ป็นเช็คขีดคร่อมของ ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกัด 

(มหำชน) สั่งจ่ำยผู้แสดงเจตนำขำย ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยอยู่ในต่ำงจังหวัดจะตอ้งใชเ้วลำ
ประมำณ 15 วนัท ำกำรในกำรเรียกเก็บเงินตำมเช็ค  

ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะท ำกำรจดัส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไวใ้นแบบตอบ
รบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ผูแ้สดงเจตนำขำยอำจไดร้บัเช็คค่ำหลกัทรพัยช์ำ้กว่ำวนัท ำกำรท่ี 2 นบัจำก
วนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้หรือวนัท่ี 29 มีนำคม 2565 

ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยเสนอขำยดว้ยใบหุน้ ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะช ำระเงินค่ำหลกัทรพัย์
ใหก้ับผูแ้สดงเจตนำขำยก็ต่อเมื่อใบหุน้นัน้ไดผ่้ำนกำรตรวจสอบ และรบัฝำกโดยศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย์
เป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว หำกใบหุ้นนั้นได้รับกำรปฏิเสธจำกศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์ตัวแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรพัยจ์ะไม่ช ำระค่ำหลกัทรพัย ์และจะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้แ้สดงเจตนำขำยมำรบัเอกสำรทัง้หมดคืน
จำกตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยต์ำมที่อยู่ที่ไดร้ะบไุวข้ำ้งตน้ 

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพยท์ีแ่สดงเจตนำขำยไว้แล้ว 

ผูแ้สดงเจตนำขำยที่ไดย้ื่นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลักทรพัยไ์วแ้ลว้ (และยงัไม่ไดย้กเลิก) จะไดร้บักำรช ำระรำคำ
ตำมวิธีกำรช ำระรำคำที่ผูแ้สดงเจตนำขำยระบุไวต้ำมขอ้ 3 ในวนัท ำกำรท่ี 2 ถดัจำกวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้ ซึ่งตรงกบั
วนัท่ี 29 มีนำคม 2565 
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หำกมีเหตกุำรณเ์กดิขึน้ซึ่งส่งผลใหม้ีกำรเปล่ียนแปลงในรำคำเสนอซือ้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นส่วนท่ี 1 ขอ้ 8 ผูท้  ำค ำเสนอ
ซือ้จะด ำเนินกำรดงันี ้

4.1 ในกรณีที่มีกำรปรบัรำคำเสนอซือ้ลดลง ตำมที่ก ำหนดไวใ้นเงื่อนไขส่วนท่ี 1 ขอ้ 8  ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระ
รำคำหลักทรัพย์ ในรำคำที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนำขำยทุกรำยตำมรำคำเสนอซือ้ที่ลดลง เว้นแต่
หลกัทรพัยจ์ ำนวนที่ผูแ้สดงเจตนำขำยไดแ้สดงเจตนำขำยก่อนวนัที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ประกำศแกไ้ขขอ้เสนอ
โดยเจตนำที่แสดงไว้แล้วนั้น เป็นเจตนำขำยที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ตอ้งช ำระรำคำ
หลกัทรพัยจ์ ำนวนดงักล่ำวตำมรำคำเสนอซือ้เดิมก่อนกำรแกไ้ข 

4.2 ในกรณีที่มีกำรปรบัรำคำเสนอซือ้สงูขึน้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำที่สงูขึน้นัน้แก่ผู้
แสดงเจตนำขำยทกุรำย 

5. เงือ่นไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

ส ำหรบัผูแ้สดงเจตนำขำยที่ตอ้งกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัยใ์หด้  ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 

5.1 วนัสดุทำ้ยที่ผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได  ้

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ได้ตลอดระยะเวลำในกำรรับซือ้
หลกัทรพัยต์ัง้แต่วนัท่ี 21 กมุภำพนัธ ์2565 จนถึงวนัท่ี 18 มีนำคม 2565 รวมทัง้สิน้ 20 วนัท ำกำร ระหว่ำง
เวลำ 9.00 น. จนถึงเวลำ 16.00 น. 

5.2 วิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย 

ผูแ้สดงเจตนำขำยที่มีควำมประสงคจ์ะยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ใหป้ฏิบตัิตำม ขั้นตอนในกำรยกเลกิ
กำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย ์ตำมเอกสำรแนบ 3 ดงันี ้ 

5.2.1 กรอกขอ้ควำมในแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย ์ตำมเอกสำรแนบ 3 

5.2.2 แนบเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ดงัต่อไปนี ้

5.2.2.1 หลกัฐำนกำรรบัใบหุน้ หรือใบโอนหุน้ผ่ำนศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์หรือใบส ำคญัแสดง
กำรโอน NVDR และแบบตอบรบั 

5.2.2.2 กรณีผูท้ี่จะยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยเป็น 

(ก) บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจที่ยงั
ไม่หมดอำยุ (ในกรณีที่เป็นบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือบัตร
ประจ ำตัวประชำชนตลอดชีพ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำม
ทะเบียนบำ้นและหน้ำที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนำขำยที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 
หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง) 
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(ข) บคุคลธรรมดำที่มิใช่สญัชำติไทย 

ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง โดยลำยมือชื่อที่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งของเอกสำรทัง้หมดนีต้อ้งตรงกบั
ลำยมือชื่อที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้อื่น ๆ 

(ค) นิติบคุคลสญัชำติไทย 

ส ำเนำหนังสือรบัรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยฉ์บับที่มีขอ้มูลล่ำสุด และมี
อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญั
ของนิติบุคคล (ถำ้มี) พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรขำ้รำชกำร บตัร
พนักงำนรฐัวิสำหกิจของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม (ในกรณีที่เป็นบัตรขำ้รำชกำร 
หรือบัตรพนักงำนรฐัวิสำหกิจ หรือบัตรประจ ำตวัประชำชนตลอดชีพ ใหแ้นบส ำเนำ
ทะเบียนบำ้นหนำ้ที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้นและหนำ้ที่แสดงชื่อผูแ้สดงเจตนำขำย
ที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง ) กรณี
กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมเป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สญัชำติไทย ใหใ้ชส้ ำเนำใบต่ำง
ดำ้ว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งลำยมือชื่อ
รบัรองส ำเนำหนงัสือรบัรองขำ้งตน้ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองควำมถกูตอ้ง ตำมที่ระบุ
ในขอ้ 5.2.2.2 (ข) 

(ง) นิติบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย 

ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดย
เจำ้หนำ้ที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล ำเนำ ซึ่งรบัรอง
ถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพนันิติบุคคล ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และ
อ ำนำจหรือเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยตอ้งมีอำยุไม่เกิน 12 
เดือน นบัจนถึงวนัยื่นแบบค ำขอยกเลิก พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผู้
มีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) พรอ้ม
แนบเอกสำรหลักฐำนของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งลำยมือชื่อรับรองส ำเนำหนังสือ
รบัรองขำ้งตน้ พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองควำมถูกตอ้ง ตำมที่ระบุในขอ้ 5.2.2.2 (ก) 
หรือ (ข) แลว้แต่กรณี 

ส ำเนำเอกสำรประกอบที่ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บักำรรับรอง
ลำยมือชื่อโดยเจำ้หนำ้ที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ  ำนำจในประเทศที่
เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรือรบัรองควำมถูกตอ้ง และไดร้บักำรรบัรองจำกเจำ้หนำ้ที่
ของสถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวไดจ้ัดท ำหรือ
รับรองควำมถูกตอ้ง ทั้งนี ้กำรรับรองเอกสำรข้ำงตน้ตอ้งไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวัน
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สดุทำ้ยของระยะเวลำรบัซือ้ ทัง้นี ้ภำพถ่ำยส ำเนำทุกฉบบัจะตอ้งมีควำมชดัเจน อ่ำน
ออก โดยลำยมือชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกับกำร
เสนอขำยทกุฉบบัดว้ย 

กรณีที่ผูแ้สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำดว้ยตนเอง 

ยื่น “หนังสือมอบอ ำนำจส ำหรับยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย”์ ตำมเอกสำร
แนบ 3 พรอ้มติดอำกรแสตมป์ 30 บำท และแนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบ
อ ำนำจตำมที่ระบใุนขอ้ 5.2.2.2 แลว้แต่กรณี พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองควำมถกูตอ้ง 

5.3 ยื่น “แบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์” ซึ่งกรอกขอ้ควำมใหถู้กตอ้งครบถว้นและ
ชดัเจน พรอ้มเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย โดยยื่นไดท้ี่ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์
ตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.3.1 ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

ทั้งนี้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้หรือตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพยจ์ะไม่รับเอกสำรกำรยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำยหลักทรัพยท์ำงไปรษณีย ์

5.4 เมื่อตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยไ์ดร้บัแบบค ำขอยกเลิก และเอกสำรประกอบตำมข้อ 5.2 ครบถว้น
ถกูตอ้ง ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

5.4.1 ในกรณีขอรบัคืนเป็นใบหุน้ ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะน ำใบหุน้คืนแก่ผูย้กเลิกกำรแสดง
เจตนำขำยหรือผูร้บัมอบอ ำนำจ ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูร้บั
มอบอ ำนำจมำด ำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย โดยผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูร้บั
มอบอ ำนำจสำมำรถมำติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ ที่ส  ำนักงำนใหญ่ของตัวแทนในกำรรับซื ้อ
หลกัทรพัย ์ตำมที่อยู่ในขอ้ 1.3.1 

5.4.2 ในกรณีขอรบัคืนผ่ำนศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(เพื่อน ำฝำกเขำ้บริษัทหลักทรพัยท์ี่ผูย้กเลิกกำร
แสดงเจตนำขำยมีบญัชีอยู่) ผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุน้
รำยกำรละ 100 บำท โดยตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะโอนหลกัทรพัยค์ืนผ่ำนศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์เขำ้บญัชีฝำกหลกัทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นแบบยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ภำยในวนั
ท ำกำรถัดจำกวนัที่ผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูร้บัมอบอ ำนำจมำด ำเนินกำรยกเลิกกำร
แสดงเจตนำขำย 

หมำยเหต:ุ กำรรบัหลกัทรพัยค์ืนเป็นใบหุน้ หรือกำรรบัหลกัทรพัยค์ืนผ่ำนศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยด์ว้ยระบบ 
Scripless จะเป็นไปตำมลกัษณะของหลกัทรพัย ์(ใบหุน้หรือ Scripless) ที่ผูแ้สดงเจตนำขำยน ำมำเสนอ
ขำย ผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรรบัหลกัทรพัยค์ืนได ้

5.4.3 ส ำหรบัผูต้อบรบัค ำเสนอซือ้ที่แสดงเจตนำขำย NVDR จะไดร้บัคืนหลักทรพัย ์NVDR ที่แสดง
เจตนำขำยไว ้ผ่ำนศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยบรษิัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 
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6. วิธีกำรมอบหลักทรัพยค์ืนกรณีทีมี่กำรยกเลิกค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์

ในกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์ตำมที่ไดร้ะบุไวใ้นส่วนที่ 1 ขอ้ 9 ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะแจง้ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. และส่งหนงัสือแจง้กำรยกเลิกค ำเสนอซือ้พรอ้มเหตผุลไปยงัตลำดหลกัทรพัยฯ์ กิจกำร และผูถื้อหลกัทรพัยข์องกิจกำร
ทุกรำยตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัยล่์ำสดุในวนัท ำกำรหลงัจำกพน้วนัสดุทำ้ยที่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. อำจแจง้
กำรทกัทว้งกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้ (ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ไดร้บัแจง้กำรยกเลิกดงักล่ำว) และผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรใหต้วัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

6.1 กรณีที่เป็นใบหลกัทรพัย ์(Scrip) 

ในกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรให้ตัวแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรพัยค์ืนใบหุน้ใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำย โดยผูแ้สดงเจตนำขำยสำมำรถติดต่อรบัใบหลกัทรพัยค์ืนได้
ตำมที่อยู่ดำ้นล่ำงนี ้ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวนัท ำกำร นบัแต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้แจง้กำรยกเลิก โดยผูแ้สดงเจตนำขำยตอ้งปฏิบตัิตำมขัน้ตอนท่ีตวัแทนรบัซือ้หลกัทรพัยก์ ำหนด 
และตอ้งรบัภำระค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรคืนใบหุน้ทัง้หมด ทั้งนี ้ขัน้ตอนในกำรออกใบหุน้ใชเ้วลำอย่ำง
นอ้ย 14 วนั 

อบรษิัท  : บรษิัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ฝ่ำย  : ปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์
ที่อยู่  : เลขที่  989 อำคำรสยำมพิวรรธท์ำวเวอร ์ ชัน้ 14  
                                           ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
ชื่อผูต้ิดต่อ : ภทัรภร แตป้ระจิตร, วิรลัยพุำ ศรีหำ 
                                           สภุำพรรณ ์พิบลูลกัษณเลิศ, ปฐม ฐิตะปรุะ และ 
                                           ศรีทอง ลำยเขียน 
โทรศพัท ์  : +66 2 857 7000 ต่อ 7567 ; 7548 ; 7559 ; 7557 ; 7808  
โทรสำร  : +66 2 658 1366 
อีเมลล ์  : dbsvthops@th.dbs.com 
 

6.2 กรณีไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) และ NVDR 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรใหต้วัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยด์  ำเนินกำรคืนหลกัทรพัยผ่์ำนศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์เพื่อฝำกเขำ้บริษัทหลกัทรพัยท์ี่ผูแ้สดงเจตนำขำยระบุไวใ้นแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีผูท้  ำค ำเสนอซือ้แจง้กำรยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์ 

หมำยเหต:ุ กำรรบัคืนหลกัทรพัยเ์ป็นใบหลกัทรพัยห์รือไรใ้บหลกัทรพัย ์จะเป็นไปตำมลกัษณะของหลกัทรพัยท์ี่น ำมำ
เสนอขำย ผูแ้สดงเจตนำขำยจะเปล่ียนแปลงลกัษณะของหลักทรพัยไ์ม่ได ้ส ำหรบัผูต้อบรบัค ำเสนอซือ้ที่ไดแ้สดง
เจตนำขำย NVDR จะไดร้บัคืนหลกัทรพัย ์NVDR ที่แสดงเจตนำขำยไวผ่้ำนศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยบริษัท ไทย
เอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 



 
 
ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท ไทยเรยอน จ ำกดั  แบบ 247-4 

 

ส่วนที่ 4 หนำ้ 14 

7. กำรก ำหนดรำคำเสนอซือ้ 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ก ำหรดรำคำเสนอซือ้หุน้สำมญัเท่ำกบั 50 บำทต่อหุน้ โดยมีระยะเวลำรบัซือ้หุน้สำมญัดงักล่ำวจำก
ผุถื้อหุน้ระหว่ำงวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ ์2565 จนถีงวนัท่ี 25 มีนำคม 2565 (25 วนัท ำกำรธนำคำร) 

7.1 ที่มำของวิธีกำรก ำหนดรำคำเสนอซือ้ 

เมื่อวันที่  10 กุมภำพันธ์ 2565 ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ ไดม้ำซึ่งหุ้นสำมัญของกิจกำรจำกผู้ถือหุ้นเดิมจ ำนวน  
5,334,630 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 50 บำท ซึ่งเป็นรำคำสงูสดุที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ บุคคลตำมมำตรำ 
258 ไดม้ำในระยะเวลำ 90 วนั ก่อนวนัยื่นค ำเสนอซือ้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ทัง้นี ้รำคำดงักล่ำวเป็นรำคำที่
ตกลงกันระหว่ำงผูท้  ำค ำเสนอซือ้กับ บริษัท เทวรำยำ จ ำกัด บริษัท เอ.ที.อีมสักำตี จ ำกัด และ บริษัท โค
เรส จ ำกดั โดยเป็นรำคำที่อำ้งอิงจำกรำคำตลำดในช่วงที่ผ่ำนมำ 

7.2 รำคำสงูสดุที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้หรือบคุคลตำมมำตรำ 258 ไดม้ำในระยะเวลำ 90 วนั ก่อนวนัยื่นค ำเสนอซือ้
ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

ณ วันที่  10 กุมภำพันธ์ 2565 ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ได้ซือ้หุ้นสำมัญของกิจกำร เป็นจ ำนวนรวมกันทั้งสิน้ 
5,334,630 หุน้ในรำคำหุน้ละ 50 บำท 

8. กำรก ำหนดรำคำเสนอซื้อกำรท ำค ำเสนอซื้อ (เฉพำะกรณีกำรเสนอซื้อหุ้นบำงส่วนตำมหมวด 5 ของ
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที ่กจ. 53/2545) 

-ไม่ไดใ้ชบ้งัคบัในกรณีนี ้เนื่องจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 1 

วิธีการตอบรับค าเสนอซือ้ และแบบฟอรม์ 
 

เอกสารแนบ 1.1 ขัน้ตอนในการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ 

เอกสารแนบ 1.2 แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท  

เอกสารแนบ 1.3 หนงัสือมอบอ านาจในการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

 
 
 



เอกสารแนบ 1.1 
ส าหรบัผูถ้ือหุน้สามญั 

ข้ันตอนในการตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์- หุ้นสามัญ 

ผู้ถือหลักทรัพยข์องบริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) (“กิจการ”) 
 
 

กรณีส่งมอบใบหุน้ (Share Certificate)  กรณีโอนหลกัทรพัยผ์่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless) 
   

1. กรอกแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ 
(เอกสารแนบ 1.2) 

 
1.  กรอกแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
     (เอกสารแนบ 1.2) 

 
 

2. ลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหุน้เพื่อโอนลอยและน ามาแสดง และส่งมอบใหแ้ก่
ตวัแทนการรบัซือ้หลกัทรพัย ์พรอ้มเอกสารประกอบ 

 
2. แจง้ความประสงคก์บับริษัทหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมี
หลกัทรพัยอ์ยูเ่พื่อโอนหุน้ของกิจการท่ีจะขายเขา้บญัชี ดงันี ้

 โอนเขา้บญัชี:  “บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบเีอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อการ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย”์  

    เลขท่ีบญัชี:  004-000000014-6 
 ส าหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  (Local Securities) และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 
(Foreign Securities) รวม NDVR 

  

3. ผูถ้ือหลกัทรพัยเ์ป็นใบหลกัทรพัย ์ ยื่นแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยพ์รอ้ม
เอกสารประกอบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 วนัท าการก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลา
รบัซือ้ 

 

 

4.  แนบเอกสารประกอบแลว้แต่กรณี ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ดงันี ้(กรณีตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ป็นใบหุน้ โปรดแนบเอกสารแสดงตนเพิ่มอีก 1 ชดุ)  
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายพุรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือ 
- ส าเนาบัตรขา้ราชการ / ส าเนาบตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจท่ียังไม่หมดอายุ ในกรณีท่ีไม่มีเลขประจ าตวัประชาชนบนบตัรให้แนบส าเนาทะเบียนบา้นดว้ย พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
กรณีที่ชือ่หรือนามสกุลไม่ตรงกบัใบหุน้ ใหก้รอกแบบค าขอแกไ้ขขอ้มูลผูถ้ือหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ พรอ้มแนบเอกสารประกอบการแกไ้ขของทางราชการ 
เช่น ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/หนงัสอืส าคญัแสดงการเปลีย่นชือ่/นามสกุล เป็นตน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2) บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
- ส าเนาใบต่างดา้ว หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายพุรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 
3.1 ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้ ลงนามรับรองโดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคล พรอ้ม

ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
3.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณีของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 3.1 

4) นิติบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
4.1 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนของนิติบคุคลและหนังสือรบัรองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบคุคลมีภมูิล าเนา ซึ่งรบัรอง

ถึงชื่อนิติบคุคล ชื่อผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพันนิติบคุคล ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุคล (มีอายไุม่เกิน 12 เดือน
ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)   

4.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณีของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามท่ีไดล้งนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 
เอกสารตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้
จดัท าหรือรบัรองความถกูตอ้ง โดยเอกสารทัง้หมดตอ้งมีอายไุม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 
กรณีนิติบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยท่ีมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศท่ีไม่มีอนุสัญญาภาษีซอ้นกับประเทศไทย หรือมีถิ่น ท่ีอยู่ในประเทศท่ีมี
อนุสญัญาภาษีซอ้นกับประเทศไทย แต่อนุสญัญาภาษีซอ้นนั้นไม่ไดม้ีการยกเวน้เรื่องการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีจัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหุน้ในประเทศไทย ผูแ้สดง
เจตนาขายตอ้งกรอกรายละเอียดของราคาตน้ทนุของหลกัทรพัยท่ี์น ามาเสนอขายในแบบแจง้ตน้ทนุของหลกัทรัพยท่ี์แสดงเจตนาขาย (เอกสารแนบ 4) และแนบหลกัฐาน
แสดงราคาตน้ทนุเพื่อใชใ้นการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย พรอ้มทัง้เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์หรือหลกัฐานการโอนเงิน ค่าภาษีส าหรบัก าไรส่วนเกินดงักล่าว 
หากมิได้ระบุราคาต้นทุนหรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพยท่ี์แสดงเจตนาขาย ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์
จะท าการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณภาษีจากมูลค่าขายหลักทรัพยท้ั์งจ านวน (ราคาเสนอซือ้หุ้นของกิจการท่ีเท่ากับ 50 บาทต่อหุ้น คูณด้วยจ านวนหุ้น
ของกิจการท่ีแสดงเจตนาขายท้ังจ านวน)  

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 
1. หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท (แลว้แต่กรณี) (เอกสารแนบ 1.3) 
2. หลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ตามท่ีระบขุา้งตน้  

  

5. ส่งเอกสารทัง้หมดท่ี คณุภทัรภร แตป้ระจิตร, วิรลัยพุา ศรีหา, สภุาพรรณ ์พิบลูลกัษณเลิศ, ปฐม ฐิตะปรุะ, ศรีทอง ลายเขียน ฝ่ายปฏิบติัการ  
บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ชัน้ 14 อาคารสยามพิวรรธนท์าวเวอร ์ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์+66 2 857 7000 ต่อ 7567, 7548, 7559, 7557 ;  7808 โทรสาร +66 2 658 1366 อีเมลล ์dbsvthops@th.dbs.com 

หรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมีหุน้สามญัท่ีจะขายฝากอยู่และบรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ใหบ้รกิารรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นใหแ้ก่  
บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

“กรณีส่งมอบใบหุ้น ขอความร่วมมือในการน าส่งเอกสารท้ังหมดล่วงหน้า 2 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้”  
“Surya Kiran Investment Pte. Ltd. และตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพยจ์ะไม่รับเอกสารในการตอบรับค าเสนอซือ้ทางไปรษณีย”์



   เอกสารแนบ 1.2 
แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์   ส าหรบัผูถ้ือหุน้สามญั 

แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์องบริษัท 

เรียน   :  Surya Kiran Investment Pte. Ltd (“ผูท้  าค าเสนอซือ้”) และ                                                      วนัที่                                                    

          บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย”์)            เลขที่ใบรบั               
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)                                                                     สญัชาติ                         เพศ                             วนั/เดือน/ปีเกิด                                    .     

ที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีมิใช่สญัชาติไทยและไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย โปรดระบทุี่อยู่ปัจจบุนัในต่างประเทศ                                                ซอย/อาคาร                                    .                                                                                                   
ถนน                                   แขวง/ต าบล                                          เขต/อ าเภอ                                           .จงัหวดั                                      รหสัไปรษณีย ์                       .                    
โทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้                          โทรสาร                        Email                                         เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี                                                 อาชีพ                          .                                  
ที่อยู่ตามบตัรประจ าตวัประชาชน   ที่อยู่เดยีวกนักบัที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์    ต่างจากที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้                                                          .                                                      
                                                                                                                                                                                          รหสัไปรษณีย ์                                    .                                       
 

โปรดระบปุระเภทของผูแ้สดงเจตนาขายหุน้สามญัของกิจการ (“ผูแ้สดงเจตนาขาย”)  
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย   บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ/บัตรพนกังานรฐัวิสาหกิจ เลขที่                                                                                                               . 

 บคุคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย  เลขที่ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง เลขที่                                                                                   
 นิติบคุคลสญัชาติไทย  เลขทะเบียนบริษัท เลขที่                                                                                                                             ประเภทกิจการ                                                                         . 
      ชื่อ-สกลุ ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล                                                                                                                                                                                                                                . 
 นิติบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย เลขทะเบียนเอกสารจดัตัง้บริษัท เลขที่                                                                                ประเภทกิจการ                                                           . 
      ชื่อ-สกลุ ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล                                                                                                                                                                                                                                .    
 นิติบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยและมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่                                                  ประเภทกิจการ                                                           . 
      ชื่อ-สกลุ ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล                                                                                                                                                                                                                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ขอเสนอขายหุน้สามญัของกิจการ จ านวน                                                    หุน้ (                                                                   ) ในราคาหุน้ละ 50 บาท โดยหกัค่าธรรมเนียมในการขายหุน้รอ้ยละ 0.25 ของ
ราคาเสนอซือ้และภาษีมลูค่าเพ่ิมอีกรอ้ยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ (คิดเป็นราคาสทุธิที่ผูเ้สนอขายจะไดร้บัหุน้ละ 49.86 บาท) 
รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้                                                                           บาท (                                                      ) 

ขา้พเจา้ได้ศึกษาขอ้มูล เงื่อนไข และขอ้ก าหนดอย่างครบถว้นและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทุ กประการ และข้าพเจ้าไดย้อมรบัว่าการตอบรบัค าเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์ไม่สามารถอนการตอบรบัไดไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ เวน้แต่ว่าจะยกเลิกหรือถอดถอนค าเสนอซือ้ตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดที่ระบุในค าเสนอซื ้อหลกัทรพัย ์ซึ่งวนัสุดทา้ยที่ขา้พเจา้สามารถยกเลิกการ
แสดงเจตนาขายไดค้ือวนัท าการที่ 20 ของระยะเวลารบัซือ้ ซึ่งตรงกบัวนัที่ 18 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

ขา้พเจา้ขอมอบใหบ้ริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูร้บัมอบอ านาจของขา้พเจา้ในการขาย โอน และส่งมอบหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ ตามรายละเอียดที่กล่าวขา้งล่างนี ้รวมทัง้
การรบัช าระค่าหลกัทรพัยด์งักล่าว ตลอดจนด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายและการรบัช าระราคาแทนขา้พเจา้ 

 กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุน้”  กรณีโอนหุน้ผ่าน ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
จ านวนหลกัทรพัย ์

ชื่อผูถ้ือหุน้ตามทะเบียน ใบหุน้เลขที่ โอนจากบริษัทสมาชิกศนูยร์บัฝากหมายเลข เลขที่โอน วนัที่โอน 

      

      

    รวม  
วิธีรับเงิน 
 โอนเงินเขา้บญัชี   1.BBL  2.BAY  3.SCB  4.KTB  5.KBANK  6.TMB  7.UOB 

      สาขา……………………………………… ประเภทบญัชี……………………………………… เลขที่บญัชี……………………………………………………….. 
(ชื่อบญัชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูแ้สดงเจตนาขาย พรอ้มแนบส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รือส  าเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวนัที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งดว้ย) 
 ใหส้่งเช็คทางไปรษณียต์อบรบัตามที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ ขา้งตน้ 

ในกรณีที่จ  านวนเงินที่จะไดร้บัจากการเสนอขายหลกัทรพัย ์ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบผุูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริงตามประเภทของผูแ้สดงเจตนาขาย โดยผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริงหมายถึง
บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของที่แทจ้ริง หรือมีอ านาจควบคมุความสมัพนัธท์างธุรกิจของลกูคา้กบัสถาบนัการเงิน หรือบคุคลที่ลกูค้าท าธุรกรรมแทน หรือบคุคลผูใ้ชอ้  านาจควบคมุนิติบคุคล 
ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายเป็นบคุคลธรรมดา  เพื่อผูแ้สดงเจตนาขาย    เพ่ือบคุคลอื่นโปรดระบ.ุ......................................................................................... 
ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายเป็นนิติบคุคล          เพื่อผูแ้สดงเจตนาขาย   เพ่ือบคุคลอื่นโปรดระบ.ุ......................................................................................... 
 
พรอ้มกันนีไ้ดม้อบเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการด าเนินการมาดว้ย ดังนี ้ใบหุน้ที่สลกัหลังแลว้ และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ และ/หรือ หลกัฐานการโอนหุน้สามัญผ่านศูนยร์บัฝาก
หลักทรพัย์เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือการท าค าเสนอซื ้อหลักทรัพย์” เลขที่บัญชี 004-000000014-6  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีชื่อใน
หลกัทรพัย/์ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล และ/หรือ หลกัฐานรบัรองสถานภาพความเป็นนิติบคุคล เช่น ส  าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน / หนังสือแสดงความประสงคใ์นการท าธุรกรรม (กรณีเป็นนิติ
บุคคล) ตามที่ระบุในขัน้ตอนการตอบรบัค าเสนอซื ้อมาดว้ยแลว้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้เป็นผูมี้กรรมสิทธิ์ถกูตอ้งตามกฎหมายในบรรดาหุน้สามัญของหลกัทรพัยท์ี่ขายโดยปราศจากการจ าน าหรือ
ภาระติดพนัใด ๆ หรือสิทธิของบคุคลภายนอก (“ภาระติดพัน”) และขา้พเจา้ไดข้ายหุน้ในฐานะผูมี้กรรมสิทธิ์ในใบหุน้ดงักล่าว โดยปราศจากภาระติดพนัใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

ลงชื่อ …………………………………………. ผูร้บัมอบอ านาจ  ลงชื่อ   ……………………………………… ผูแ้สดงเจตนาขาย 
 (………………………………..………)    (………………………………..………)  

 

ผูร้บั ผูคี้ย ์ ผูต้รวจ 

……………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………….  



   เอกสารแนบ 1.2 
แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์   ส าหรบัผูถ้ือหุน้สามญั 

หลักฐานการรับใบหุ้น/ใบโอนหุ้นผ่านศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์และ แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์

วนัที่                                                                                                                                            เลขที่ใบจอง                                            .  
บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยไ์ดร้บัแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน)  และใบหุน้ และ/หรือ 
หลกัฐานการโอนหุน้สามญัผา่นศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 
  ใบหุน้สามญั  จ านวนรวมทัง้สิน้                                          หุน้        การโอนหุน้ผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จ านวนรวมทัง้สิน้                                          หุน้ 
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)                                                                                               ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ โดยผูแ้สดงเจตนาขายมีความประสงคใ์หด้  าเนินการดงันี ้  

        โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร  1.BBL  2.BAY  3.SCB  4.KTB  5.KBANK  6.TMB  7.UOB (ตามที่ระบขุา้งตน้)  
        รบัเชค็ทางไปรษณียต์อบรบัตามทีอ่ยู่ (ที่ตดิตอ่ไดท้างไปรษณีย)์ ขา้งตน้ 
                                                                                                                                                                              ลงชื่อ                                                      ผูร้บั          

รายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดติดต่อ คณุภทัรภร แตป้ระจิตร, วิรลัยพุา ศรีหา, สภุาพรรณ ์พิบลูลกัษณเลิศ, ปฐม ฐิตะปรุะ, ศรีทอง ลายเขียน  

ฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
ชัน้ 14 อาคารสยามพิวรรธนท์าวเวอร ์ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์+66 2 857 7000 ต่อ 7567, 7548, 7559, 7557 ;  7808 โทรสาร +66 2 658 1366 อีเมลล ์dbsvthops@th.dbs.com 



 เอกสารแนบ 1.3 
ส าหรบัผูถ้ือหุน้สามญั 

 
หนังสือมอบอ านาจ 

ส าหรบัการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์– หุน้สามญั 
 

 
  เขียนท่ี                                                       . 
  วนัท่ี           เดือน                    พ.ศ.             . 

          
โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้                                                                                                                                   อาย ุ                                            ปี  
สญัชาติ                                           วนั/เดือน/ปีเกิด                                                   บตัรประชาชนเลขท่ี                                                                     
ท่ีอยู่ (ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีมใิชส่ญัชาติไทยและไม่มีที่อยูใ่นประเทศไทย โปรดระบท่ีุอยู่ปัจจบุนัในต่างประเทศ                                                 .                                                                                  
                                                                                                                                                                     รหสัไปรษณีย ์                                     . 
ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้สามญัจ านวน                                                                             หุน้ ของ บริษัท ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน)   
ขอมอบอ านาจให ้                                                                                                                       อาย ุ                   ปี  สญัชาติ                                              
วนั/เดือน/ปีเกิด                                                              บตัรประชาชนเลขท่ี                                                                                                                                                                                                                                     
ท่ีอยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีมใิชส่ญัชาติไทย โปรดระบท่ีุอยู่ปัจจบุนัในประเทศไทย หรือ ท่ีอยู่ปัจจบุนัในต่างประเทศ (หากไม่มีที่อยู่ในประเทศ
ไทย)                                                                                                                            . 
                                                                                                                                                                    รหสัไปรษณีย ์               .                      

เป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนขา้พเจา้ใน   

      ในการขาย โอน และส่งมอบหุน้สามญัของ บริษัท ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ของขา้พเจา้ 

 รบัเช็คค่าขายหลกัทรพัยด์งักล่าว  

โดยด าเนินการผ่าน บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตลอดจนการกระท าใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการนีแ้ทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิน้ 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าภายในขอบเขตแห่งหนงัสือฉบบันี ้ใหถ้ือเสมือนหน่ึงว่า ขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจไดก้ระท าดว้ยตนเองทกุประการเพื่อเป็น

หลกัฐานในการนี ้ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือและประทบัตรา (ถา้มี) ไวต่้อหนา้พยานเป็นส าคญั 
 

ลงชื่อ  ผูม้อบอ านาจ 
 (                                                )  
   

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบอ านาจ 
 (                                               )  
   

ลงชื่อ  พยาน 

 (                                                )  
   

ลงชื่อ  พยาน 
 (                                                )  

 

หมายเหต:ุ   
1) อากรแสตมป์ 

ก. ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลกัทรพัย ์
ข. ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรพัย ์และใหบุ้คคลอื่นรบัเช็คแทน รวมถึงใหบุ้คคลอื่นยื่นแบบค าขอ

ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้สามญัแทน 
2) ผูม้อบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอ านาจนี  ้

ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือ 
ข. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสญัชาติไทย) 

3) ผูร้บัมอบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอ านาจนี  ้
ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือ 
ข. ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย)  

4) ในกรณีที่ผูม้อบอ านาจหรือผู้รบัมอบอ านาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรบัรองนิติบุคคลล่าสุด หรือ หนังสือรบัรองการจดทะเบียนล่ าสุด หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางของผูร้บัมอบอ านาจตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารไดจ้ดัท าโดยตอ้งมีอายไุม่
เกิน 12 เดือน 

ติดอากรแสตมป์* 
10 บาท หรือ 

30 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 2 

วิธีการตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพยแ์ละแบบฟอรม์ ส าหรับ Non-Voting Depository Receipt (“NVDR”) 
 

เอกสารแนบ 2.1 ขัน้ตอนในการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ส าหรบั NVDR 

เอกสารแนบ 2.2 แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ส าหรบั NVDR  

เอกสารแนบ 2.3 หนงัสือมอบอ านาจส าหรบัการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ส าหรบั NVDR 

 
 
 
  



เอกสารแนบ 2.1 
ส าหรบัผูถ้ือหลกัทรพัย ์NVDR 

ข้ันตอนในการตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์- NVDR 

ผู้ถือหลักทรัพยข์องบริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) (“กิจการ”) 

 
1. กรอกแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ส าหรบั NVDR (เอกสารแนบ 2.2) 

 
2. แจง้ความประสงคก์บับริษัทหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมีหลกัทรพัยอ์ยูเ่พื่อโอน NVDR ท่ีจะขายเขา้บญัช ี

“บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบเีอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย”์ เลขท่ีบญัชี 004-000000014-6 
 

3. แนบหลกัฐานการโอน NVDR ตามท่ีระบใุนเอกสารแนบ 2.2 
 
4. แนบเอกสารประกอบแลว้แต่กรณี ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ดงันี ้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายพุรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือ 
- ส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอาย ุในกรณีท่ีไม่มีเลขประจ าตวัประชาชนบนบตัรใหแ้นบส าเนาทะเบียน

บา้นดว้ย พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
กรณีทีชื่อ่หรือนามสกุลไม่ตรงกบัใบหุน้ ใหก้รอกแบบค าขอแกไ้ขขอ้มูลผูถ้ือหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ พรอ้มแนบเอกสารประกอบการ
แกไ้ขของทางราชการ เช่น ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/หนงัสอืส าคญัแสดงการเปลีย่นชือ่/นามสกุล เป็นตน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2) บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
- ส าเนาใบต่างดา้ว หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายพุรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 
3.1 ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชยท่ี์มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ ลงนามรบัรองโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของ

นิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
3.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณีของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 3.1 

4) นิติบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
4.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลและหนังสือรบัรองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติ

บคุคลมีภมูิล าเนา ซึ่งรบัรองถึงชื่อนิติบคุคล ชื่อผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเงื่อนไขในการลง
ลายมือช่ือผกูพันนิติบคุคล (มีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจลง
นามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)   

4.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณีของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามท่ีไดล้งนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 

เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ตอ้งไดร้ับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถกูตอ้ง โดยเอกสารทัง้หมดตอ้งมีอายไุม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลารบัซือ้ 
กรณีนิติบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยท่ีมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศท่ีไม่มีอนุสญัญาภาษีซอ้นกับประเทศไทย หรือมีถิ่นท่ี
อยู่ในประเทศท่ีมีอนุสญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทย แต่อนุสญัญาภาษีซอ้นนัน้ไม่ไดม้ีการยกเวน้เรื่องการหกัภาษี ณ ที่จ่ายท่ีจดัเก็บจากผลก าไรจาก
การขายหุน้ในประเทศไทย ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งกรอกรายละเอียดของราคาตน้ทนุของหลกัทรพัยท่ี์น ามาเสนอขายในแบบแจง้ตน้ทนุของหลกัทรพัย์
ท่ีแสดงเจตนาขาย (เอกสารแนบ 4) และแนบหลักฐานแสดงราคาตน้ทุนเพื่อใชใ้นการหักภาษี  ณ ท่ีจ่าย พรอ้มทั้งเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์หรือ
หลกัฐานการโอนเงิน ค่าภาษีส าหรบัก าไรส่วนเกินดงักล่าว 
หากมิได้ระบุราคาต้นทุนหรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพยท่ี์แสดงเจตนาขาย ตัวแทนใน
การรับซือ้หลักทรัพยจ์ะท าการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยค านวณภาษีจากมูลค่าขายหลักทรัพยท้ั์งจ านวน (ราคาเสนอซื้อหุ้นของกิจการท่ี
เท่ากับ 50 บาทต่อหุ้น คูณด้วยจ านวนหุ้นของกิจการท่ีแสดงเจตนาขายท้ังจ านวน)  

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 
1. หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท (แลว้แต่กรณี) (เอกสารแนบ 2.3) 
2. หลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ตามท่ีระบขุา้งตน้ 

 
5. ส่งเอกสารทัง้หมดท่ี คณุ ภทัรภร แตป้ระจติร, วิรลัยพุา ศรีหา, สภุาพรรณ ์พิบลูลกัษณเลิศ, ปฐม ฐิตะปรุะ, ศรีทอง ฝ่ายปฏิบติัการ           

บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
ชัน้ 14 อาคารสยามพิวรรธนท์าวเวอร ์ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์+66 2 857 7000 ต่อ 7567, 7548, 7559, 7557 ;  7808 โทรสาร +66 2 658 1366 อีเมลล ์dbsvthops@th.dbs.com 
หรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมีหุน้สามญัท่ีจะขายฝากอยู่และบรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ใหบ้รกิารรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นใหแ้ก ่ 

บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
“กรณีส่งมอบหลักทรัพย ์NVDR ขอความร่วมมือในการน าส่งเอกสารท้ังหมดล่วงหน้า 2 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้” 

       “Surya Kiran Investment Pte. Ltd. และตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพยจ์ะไม่รับเอกสารในการตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์างไปรษณีย”์ 

  

 

mailto:dbsvthops@th.dbs.com


   เอกสารแนบ 2.2 
แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์   ส าหรบัผูถ้ือหลกัทรพัย ์NVDR 

แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพยส์ าหรับ NVDR 

เรียน   Surya Kiran Investment Pte. Ltd. (“ผูท้  าค าเสนอซือ้”) และ   วนัที่                                                    

          บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย”์)            เลขที่ใบรบั               
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)                                                                     สญัชาติ                         เพศ                             วนั/เดือน/ปีเกิด                                    .     

ที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีมิใช่สญัชาติไทยและไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย โปรดระบทุี่อยู่ปัจจบุนัในต่างประเทศ                                                ซอย/อาคาร                                    .                                                                                                   
ถนน                                   แขวง/ต าบล                                          เขต/อ าเภอ                                           .จงัหวดั                                      รหสัไปรษณีย ์                       .                    
โทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้                          โทรสาร                        Email                                         เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี                                                 อาชีพ                          .                                  
ที่อยู่ตามบตัรประจ าตวัประชาชน     ที่อยู่เดียวกนักบัที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์     ต่างจากที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้                                                       .            
                                                                                                                                                                                          รหสัไปรษณีย ์                               .                                       
 

โปรดระบปุระเภทของผูแ้สดงเจตนาขายหุน้สามญัของกิจการ (“ผูแ้สดงเจตนาขาย”)  
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย   บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ/บัตรพนกังานรฐัวิสาหกิจ เลขที่                                                                                                               . 

 บคุคลธรรมดาที่มิใช่สญัญาชาติไทย  เลขที่ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง เลขที่                                                                                   
 นิติบคุคลสญัชาติไทย  เลขทะเบียนบริษัท เลขที่                                                                                                                             ประเภทกิจการ                                                                         . 
      ชื่อ-สกลุ ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล                                                                                                                                                                                                                                . 
 นิติบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย เลขทะเบียนเอกสารจดัตัง้บริษัท เลขที่                                                                                ประเภทกิจการ                                                           . 
      ชื่อ-สกลุ ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล                                                                                                                                                                                                                                .    
 นิติบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยและมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่                                                  ประเภทกิจการ                                                           . 
      ชื่อ-สกลุ ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล                                                                                                                                                                                                                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ขอเสนอขาย NVDR ของกิจการ จ านวน                                                    หน่วย (                                                                   ) ในราคาหน่วยละ 50 บาท โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุน้รอ้ยละ 0.25 
ของราคาเสนอซือ้และภาษีมลูค่าเพ่ิมอีกรอ้ยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ (คิดเป็นราคาสุทธิที่ผูเ้สนอขายจะไดร้บัหุน้ละ 49.86 บาท) 
รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้                                                                           บาท (                                                                                                        ) 

ขา้พเจา้ได้ศึกษาขอ้มูล เงื่อนไข และขอ้ก าหนดอย่างครบถว้นและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทุกประการ และข้าพเจ้าไดย้อมรบัว่าการตอ บรบัค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยส์  าหรบั NVDR ไม่สามารถอนการตอบรบัไดไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ เวน้แต่ว่าจะยกเลิกหรือถอดถอนค าเสนอซือ้ตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดที่ระบใุนค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งวนัสุดทา้ยที่ขา้พเจา้สามารถ
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไดค้ือวนัท าการที่ 20 ของระยะเวลารบัซือ้ ซึ่งตรงกบัวนัที่ 18 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

ขา้พเจา้ขอมอบใหบ้ริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูร้บัมอบอ านาจของขา้พเจา้ในการขาย โอน และส่งมอบหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ ตามรายละเอียดที่กล่าวขา้งล่างนี ้ร วมทัง้
การรบัช าระค่าหลกัทรพัยด์งักล่าว ตลอดจนด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายและการรบัช าระราคาแทนขา้พเจา้ 

กรณีโอนใบแสดงสิทธิผลประโยชนผ์่านศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์

โอนจากบริษัทสมาชิกศนูยร์บัฝากหมายเลข เลขที่โอน วนัที่โอน จ านวนหลกัทรพัย ์

    
    

  รวม  
วิธีรับเงิน 
 โอนเงินเขา้บญัชี   1.BBL  2.BAY  3.SCB  4.KTB  5.KBANK  6.TMB  7UOB              
      สาขา……………………………………… ประเภทบญัชี……………………………………… เลขที่บญัชี……………………………………………………….. 
(ชื่อบญัชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูแ้สดงเจตนาขาย พรอ้มแนบส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยห์รือส  าเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวนัที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งดว้ย) 
 ใหส้่งเช็คทางไปรษณียต์อบรบัตามที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ ขา้งตน้ 

ในกรณีที่จ  านวนเงินที่จะไดร้บัจากการเสนอขายหลกัทรพัย ์ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป โปรดระบผุูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริงตามประเภทของผูแ้สดงเจตนาขาย โดยผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริงหมายถึง
บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของที่แทจ้ริง หรือมีอ านาจควบคมุความสมัพนัธท์างธุรกิจของลกูคา้กบัสถาบนัการเงิน หรือบคุคลที่ลกูค้าท าธุรกรรมแทน หรือบคุคลผูใ้ชอ้  านาจควบคมุนิติบคุคล 
ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายเป็นบคุคลธรรมดา  เพื่อผูแ้สดงเจตนาขาย    เพ่ือบคุคลอื่นโปรดระบ.ุ......................................................................................... 
ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายเป็นนิติบคุคล          เพื่อผูแ้สดงเจตนาขาย   เพ่ือบคุคลอื่นโปรดระบ.ุ......................................................................................... 
 
พรอ้มกันนีไ้ดม้อบเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการด าเนินการมาดว้ย ดังนี ้ใบหุน้ที่สลกัหลังแลว้ และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลกัทรพัย์ และ/หรือ หลกัฐานการโอนหุน้สามัญผ่านศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยเ์ขา้บัญชี “บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย”์ เลขที่บญัชี 004-000000014-6 และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีชื่อในหลกัทรพัย/์
ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล และ/หรือ หลกัฐานรบัรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคล เช่น ส  าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน / หนังสือแสดงค วามประสงคใ์นการท าธุรกรรม (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
ตามที่ระบุในขัน้ตอนการตอบรบัค าเสนอซือ้มาดว้ยแลว้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า NVDR ทัง้หมดที่แสดงเจตนาขายนีป้ราศจากการจ าน าหรือภาระติดพันใด ๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก (“ภาระติดพัน”) 
และขา้พเจา้ไดข้ายหุน้ในฐานะผูมี้กรรมสิทธิ์ในใบหุน้ดงักล่าว โดยปราศจากภาระติดพนัใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

ลงชื่อ …………………………………………. ผูร้บัมอบอ านาจ  ลงชื่อ   ……………………………………… ผูแ้สดงเจตนาขาย 
 (………………………………..………)    (………………………………..………)  

 

ผูร้บั ผูคี้ย ์ ผูต้รวจ 

……………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………….  



   เอกสารแนบ 2.2 
แบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์   ส าหรบัผูถ้ือหลกัทรพัย ์NVDR 

หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนยรั์บฝากหลักทรัพยเ์พื่อแสดงสิทธิผลประโยชนข์อง NVDR และแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์ส าหรับ NVDR 

วนัที่                                                                                                                                            เลขที่ใบจอง                                            .  
บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยไ์ดร้บัแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน)  และใบหุน้ และ/หรือ 
หลกัฐานการโอนหุน้สามญัผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 
  ใบหุน้สามญั  จ านวนรวมทัง้สิน้                                          หุน้        การโอนหุน้ผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จ านวนรวมทัง้สิน้                                          หุน้ 
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)                                                                                               ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ โดยผูแ้สดงเจตนาขายมีความประสงคใ์หด้  าเนินการดงันี ้  

        โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร  1.BBL  2.BAY  3.SCB  4.KTB  5.KBANK  6.TMB  7.UOB (ตามที่ระบขุา้งตน้)  
        รบัเชค็ทางไปรษณียต์อบรบัตามทีอ่ยู่ (ที่ตดิตอ่ไดท้างไปรษณีย)์ ขา้งตน้ 
                                                                                                                                                                              ลงชื่อ                                                      ผูร้บั          

รายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดติดต่อ คณุภทัรภร แตป้ระจิตร, วิรลัยพุา ศรีหา, สภุาพรรณ ์พิบลูลกัษณเลิศ, ปฐม ฐิตะปรุะ, ศรีทอง ลายเขียน  

ฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
ชัน้ 14 อาคารสยามพิวรรธนท์าวเวอร ์ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์+66 2 857 7000 ต่อ 7567, 7548, 7559, 7557 ;  7808 โทรสาร +66 2 658 1366 อีเมลล ์dbsvthops@th.dbs.com 



 เอกสารแนบ 2.3 
ส าหรบัผูถ้ือหลกัทรพัย ์NVDR 

 
หนังสือมอบอ านาจ 

ส าหรบัการตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ส าหรบั NVDR 
 

 
  เขียนท่ี                                                       . 
  วนัท่ี           เดือน                    พ.ศ.             . 

          
โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้                                                                                                                                   อาย ุ                                            ปี  
สญัชาติ                                           วนั/เดือน/ปีเกิด                                                   บตัรประชาชนเลขท่ี                                                                     
ท่ีอยู่ (ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีมใิชส่ญัชาติไทยและไม่มีที่อยูใ่นประเทศไทย โปรดระบท่ีุอยู่ปัจจบุนัในต่างประเทศ                                                 .                                                                                  
                                                                                                                                                                           รหสัไปรษณีย ์                               . 
ซึ่งเป็นผูถ้ือ NVDR จ านวน                                                                             หน่วย ของ บรษิัท ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) 
ขอมอบอ านาจให ้                                                                                                                       อาย ุ                   ปี  สญัชาติ                                              
วนั/เดือน/ปีเกิด                                                              บตัรประชาชนเลขท่ี                                                                                                                                                                                                                                     
ท่ีอยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีไม่มท่ีีอยู่ในประเทศไทย โปรดระบ ุท่ีอยู่ปัจจบุนัในต่างประเทศ    . 
                                                                                                                                                                          รหสัไปรษณีย ์           .                      

เป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนขา้พเจา้ใน   

      ในการขาย โอน และส่งมอบ NVDR ของ บริษัท ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ของขา้พเจา้ 

 รบัเช็คค่าขายหลกัทรพัยด์งักล่าว  

โดยด าเนินการผ่าน บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตลอดจนการกระท าใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการนีแ้ทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิน้ 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าภายในขอบเขตแห่งหนงัสือฉบบันี ้ใหถ้ือเสมือนหน่ึงว่า ขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจไดก้ระท าดว้ยตนเองทกุประการ เพื่อเป็น

หลกัฐานในการนี ้ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือและประทบัตรา (ถา้มี) ไวต่้อหนา้พยานเป็นส าคญั 
 

ลงชื่อ  ผูม้อบอ านาจ 
 (                                                )  
   

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบอ านาจ 
 (                                               )  
   

ลงชื่อ  พยาน 

 (                                                )  
   

ลงชื่อ  พยาน 
 (                                                )  

 

หมายเหต:ุ   
1) อากรแสตมป์ 

ก. ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลกัทรพัย ์
ข. ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรพัย ์และใหบุ้คคลอื่นรบัเช็คแทน รวมถึงใหบุ้คคลอื่นยื่นแบบค าขอ

ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้สามญัแทน 
2) ผูม้อบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอ านาจนี  ้

ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือ 
ข. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสญัชาติไทย) 

3) ผูร้บัมอบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอ านาจนี ้
ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือ 
ข. ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย)  

4) ในกรณีที่ผูม้อบอ านาจหรือผู้รบัมอบอ านาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรบัรองนิติบุคคลล่าสุด หรือ หนังสือรบัรองการจดทะเบียนล่ าสุด หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางของผูร้บัมอบอ านาจตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารไดจ้ดัท าโดยตอ้งมีอายไุม่
เกิน 12 เดือน 

ติดอากรแสตมป์* 
10 บาท หรือ 

30 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 

วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย ์และแบบฟอรม์ 
 

เอกสารแนบ 3.1 ขัน้ตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์ 

เอกสารแนบ 3.2 แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

เอกสารแนบ 3.3 หนงัสือมอบอ านาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
 

  



  
เอกสารแนบ 3.1 

ส าหรบัผูถ้ือหุน้สามญั และ NVDR 
 

ขั้นตอนในการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์

 

ผู้ถือหลักทรัพยข์องบริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) (“กิจการ”) 

 
 

1. กรอกแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ (เอกสารแนบ 3.2) และแนบหลักฐานการรับใบหุ้น /ใบ โอนหุ้นของ 
บริษัท  ไทยเรยอน จ ากัด  (มหาชน) และแบบตอบรับค าเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษั ท  ไทยเรยอนจ ากัด  (มหาชน)  พร้อมทั้ง 
แนบเงินสด ส าหรบัช าระค่าธรรมเนียมการโอนหลกัทรพัยร์ายการละ 100 บาท 

 
2. แนบเอกสารประกอบแลว้แต่กรณี ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ดงันี ้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายพุรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือ 
- ส าเนาบัตรขา้ราชการ / ส าเนาบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชนบนบัตรใหแ้นบ

ส าเนาทะเบียนบา้นดว้ย พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2) บุคคลธรรมดาทีมิ่ใช่สัญชาติไทย 

- ส าเนาใบต่างดา้ว หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 

3.1 ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชยท์ี่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวนัยื่นแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์ 
ลงนามรบัรองโดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณีของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 3.1 
4) นิติบุคคลทีมิ่ใช่สัญชาติไทย 

4.1 ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรบัรองที่ออกโดยเจา้หน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของ
ประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนา ซึ่งรบัรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติบุคคล ที่ตัง้ส  านักงานใหญ่ และ
อ านาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวนัยื่นแบบค าขอยกเลิกการแสดง
เจตนาขายหลกัทรพัย ์พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถา้มี)   

4.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามที่ไดล้งนามรบัรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 
เอกสารตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทย
ในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ัดท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง โดยเอกสารทัง้หมดตอ้งมีอายุไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวนัยื่นแบบค าขอ
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 
1. หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 10 บาท  หรือ 30 บาท (แลว้แต่กรณี) (เอกสารแนบ 3.3) 
2. หลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ตามที่ระบขุา้งตน้  

หมายเหต:ุ การรบัหลกัทรพัยค์ืนในรูปแบบใบหุน้หรือ การรบัคืนผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยด์ว้ยระบบ scripless จะเป็นไปตามลกัษณะของหุน้
ที่น  ามาแสดงเจตนาขาย ทัง้นีผู้ย้กเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรบัหลกัทรพัยไ์ด้ 

  

3. ส่งเอกสารทัง้หมดที่ คณุ ภทัรภร แตป้ระจิตร, วิรลัยพุา ศรีหา, สภุาพรรณ ์พิบลูลกัษณเลิศ, ปฐม ฐิตะปรุะ, ศรีทอง ลายเขียน ฝ่ายปฏิบตัิการ 
บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

ชัน้ 14 อาคารสยามพิวรรธนท์าวเวอร ์ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์+66 2 857 7000 ต่อ 7567, 7548, 7559, 7557, 7808 โทรสาร +66 2 658 1366 อีเมลล ์dbsvthops@th.dbs.com  

“Surya Kiran Investment Pte. Ltd. และตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย ์
จะไม่รับเอกสารค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยท์างไปรษณีย”์ 

 



เอกสารแนบ 3.3 
ส าหรบัผูถ้ือหุน้สามญั และ NVDR 

แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์

เรียน  Surya Kiran Investment Pte. Ltd (“ผูท้  าค าเสนอซือ้”) และ                                                                                       วนัที่                                                                                                  

  บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย”์)                                          เลขที่แบบค าขอยกเลิก                                                                .
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)                                                                            สญัชาต ิ                                               วนั/เดือน/ปีเกิด                                   .     

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน                                                             ที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีมิใช่สัญชาติไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบัน ในประเทศไทย หรือที่อยู่ปัจจุบันใน
ต่างประเทศ (หากไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย)                                                              ซอย/อาคาร                                                     ถนน                                                  .                                    
แขวง/ต าบล                                          เขต/อ าเภอ                                               .จงัหวดั                                                 รหสัไปรษณีย ์                                            .                    
โทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้                                                โทรสาร                                                  Email                                                                                                  .                         
ที่อยู่ตามบตัรประจ าตวัประชาชน   ที่อยู่เดยีวกนักบัที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์     ต่างจากที่อยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้                                                    .                                                                 
.                                                                                                                                                                            รหสัไปรษณีย ์                                              .                                       

มีความประสงคข์อยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบใุนค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ 

  หุน้สามญั                                                                                                                               จ านวน                                                                                                       หุน้ 

  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนใ์นตลาดหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย (“NVDR”)                                         จ านวน                                                                                                       หน่วย 

ซึ่งขา้พเจา้ไดย้ื่นแบบตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการ เมื่อวนัที่                                                                                                      .เลขที่ใบรบั                                                  . 

ขา้พเจา้ขอรบัหุน้หรือ NVDR ของกิจการ คนื โดยขอรบัเป็น 

  Scripless หรือ NVDR โดยโอนหลกัทรพัยผ์่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยโอนเขา้บัญชีสมาชิกผูฝ้าก (ชื่อบริษัทสมาชิกผูร้บัโอน)                                                 . 
ผูฝ้ากเลขที่ (หมายเลขผูร้บัโอน)                                                                                                                     .เพ่ือน าหลกัทรพัยฝ์ากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่                                                                                    .          ชื่อบญัชี                       

  ใบหุน้ โดยมารบัดว้ยตนเองที่บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั หนึ่งวนัท าการภายหลงัจากที่ขา้พเจา้ยื่นแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์                                                                    
(เฉพาะกรณีที่ผูเ้สนอขายแสดงเจตนาขายโดยยื่นใบหุน้เป็นหลกัฐานไว)้ 

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหลกัทรพัยร์ายการละ 100 บาท 

ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะด าเนินการโอนหลกัทรพัยเ์ขา้บัญชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือส่งมอบใบหุน้คืนภายในวันท าการถดัจากวนัที่ผูย้กเลิกการแสดงเจตนาขาย
หรือผูร้บัมอบอ านาจยื่นแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
 
ขา้พเจา้ยอมรบัเงื่อนไขการยกเลิกและการรบัหุน้คืนขา้งตน้ และตกลงที่จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดที่ระบใุนเอกสารการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์กุประการ 
 
 
 

 
 

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

 

หลักฐานการรับแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย  ์

วนัที่                                                                                                                                                     เลขที่ยื่นแบบค าขอยกเลิก                                                          .                                                                                                                                         
บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์ไดร้บัแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องกิจการ ดงันี ้
 หุน้สามญั                                                                                                                       จ านวน                                                                               หุน้ 
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนใ์นตลาดหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย (“NVDR”)                                 จ านวน                                                                               หน่วย 
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)                                                                                                                                                                                                               ไวเ้รียบรอ้ยแลว้  
หลกัทรพัยท์ี่ท  าการยกเลิกจะโอนกลบัโดยวิธี 
 ใบหุน้ โดยมารบัดว้ยตนเองที่บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (เฉพาะกรณีที่ผูเ้สนอขายแสดงเจตนาขายโดยยื่นใบหุน้เป็นหลกัฐานไว)้ 
 โอนหลกัทรพัยผ์่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เขา้บญัชีสมาชิกผูฝ้าก (ชื่อบริษัทสมาชิกผูร้บัโอน)                                                                                                                       . 

ผูฝ้ากเลขที่(หมายเลขผูร้บัโอน)                                                                                                    เพ่ือน าหลกัทรพัยฝ์ากไวก้ับบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  เพื่อเขา้
บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่                                                                                                                   ชื่อบัญชี                                                                      

 ลงชื่อ                                                              เจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจลงนาม         

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คณุภทัรภร แตป้ระจิตร, วริลัยพุา ศรีหา, สภุาพรรณ ์พิบูลลกัษณเลิศ, ปฐม ฐิตะปรุะ, ศรีทอง ลายเขียน ฝ่ายปฏิบติัการ  
บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ชัน้ 14 อาคารสยามพิวรรธนท์าวเวอร ์ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์+66 2 857 7000 ต่อ 7567, 7548, 7559, 7557 ;  7808 โทรสาร +66 2 658 1366 อีเมลล ์dbsvthops@th.dbs.com 

ลงชื่อ                                                                            ผูแ้สดงเจตนาขาย หรือ ผูร้บัมอบอ านาจ 
                (                                                                        )   
        วนัที่                                                                               . 



เอกสารแนบ 3.3 
ส าหรบัผูถ้ือหุน้สามญั และ NVDR 

หนังสือมอบอ านาจ 
ส าหรบัยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

 

 
 
  เขียนท่ี                                                              . 

  วนัท่ี                เดือน                    พ.ศ.             . 
          

โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้                                                                                                                                 อาย ุ                                               ปี  
สญัชาติ                                               วนั/เดือน/ปีเกิด                                                     บตัรประชาชนเลขท่ี                                                             .                                                                  
ท่ีอยู่ (ที่ติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีมใิชส่ญัชาติไทยและไม่มีที่อยูใ่นประเทศไทย โปรดระบท่ีุอยู่ปัจจบุนัในต่างประเทศ                                                 .                                                                                                                                                         
.                                                                                                                                                        รหสัไปรษณีย ์                                                  .                                                                                     
ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้สามญั/ NVDR จ านวน                                                       หุน้ / หน่วย ของบรษิัท ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) 
ขอมอบอ านาจให ้                                                                                                                       อาย ุ                   ปี  สญัชาติ                                              
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี                                                                                                                                                                                                                                     
ท่ีอยู่ (ท่ีติดต่อไดท้างไปรษณีย)์ / กรณีมิใช่สญัชาติไทย โปรดระบุท่ีอยู่ปัจจุบนัในประเทศไทย หรือ ที่อยู่ปัจจุบนัในต่างประเทศ (หากไม่มีท่ีอยู่ในประเทศ
ไทย)                                                                                                                                                 รหสัไปรษณีย ์                                                  . 

 

รบัมอบอ านาจของขา้พเจา้ใหม้ีอ านาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) ท่ีขา้พเจา้ไดแ้สดงเจตนาขาย 

ตลอดจนใหม้ีอ  านาจกระท าการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการนีแ้ทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิน้ 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าภายในขอบเขตอ านาจดงักล่าว ใหถ้ือเสมือนหน่ึงว่า ขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ เพื่อเป็น

หลกัฐานในการนี ้ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือและประทบัตรา (ถา้มี) ไวต่้อหนา้พยานเป็นส าคญั 
 

 
ลงชื่อ  ผูม้อบอ านาจ 

 (                                                )  
   

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบอ านาจ 
 (                                               )  
   

ลงชื่อ  พยาน 

 (                                                )  
   

ลงชื่อ  พยาน 
 (                                                )  

 
หมายเหต:ุ   

1) อากรแสตมป์ 
ก. ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลกัทรพัย ์
ข. ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลกัทรพัย ์และใหบุ้คคลอื่นรบัเช็คแทน รวมถึงใหบุ้คคลอื่นยื่นแบบค าขอ

ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้สามญัแทน 
2) ผูม้อบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอ านาจนี  ้

ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือ 
ข. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสญัชาติไทย) 

3) ผูร้บัมอบอ านาจโปรดแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มหนงัสือมอบอ านาจนี ้ 
ก. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือ 
ข. ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย)  

4) ในกรณีที่ผูม้อบอ านาจหรือผูร้ ับมอบอ านาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรบัรองนิติบุคคลล่าสุด หรือ หนังสือรบัรองการจดทะเบียนล่าสุด หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางของผูร้บัมอบอ านาจตอ้งรบัรองโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public และรบัรองโดยสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารไดจ้ดัท าโดยตอ้งมีอายไุม่
เกิน 12 เดือน 

ติดอากรแสตมป์*  
10 บาท   
หรือ  

30 บาท 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 

แบบแจ้งต้นทนุหลักทรัพยท์ีแ่สดงเจตนาขาย 

(กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวทีไ่ม่ได้รับยกเวน้การหกัภาษี ณ ทีจ่่าย) 



เอกสารแนบ 4 

 
แบบแจ้งต้นทนุหลักทรัพยท์ีแ่สดงเจตนาขาย 

(กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวทีไ่ม่ได้รับยกเวน้การหกัภาษี ณ ทีจ่่าย) 
 

วนัท่ี                                                    . 
 
เรียน บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย”์) 
  
  ขำ้พเจำ้                                                                                                                       สญัชำติ                                   
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี (ถำ้มี)                                                                                                                                                                .                                                                                                      
ตำมค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องผูท้  ำค ำเสนอซือ้ โดยหนังสือฉบบันี ้ขำ้พเจำ้ขอแจง้ขอ้มลูรำคำตน้ทุนของหลกัทรพัยข์องขำ้พเจำ้คือหุน้สำมัญ 
หรือ NVDR ในบริษัท ไทยเรยอน จ ำกดั (มหำชน) ท่ีแสดงเจตนำขำย ดงันี ้
 

เลขท่ีใบหุน้/เลขท่ีใบโอน ชื่อผูถื้อหลกัทรพัยต์ำมทะเบียน จ ำนวนหุน้ 
ตน้ทุนหุน้ละ (บำท) 

ตน้ทุน NVDR ละ (บำท) 

    

    

    

 รวมทัง้สิน้   
  
  ขำ้พเจำ้ไดแ้นบ                                                                                                               รวม                                          ฉบบั 
เพื่อเป็นหลกัฐำนแสดงรำคำตน้ทุนของหลกัทรพัยป์ระกอบกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 
 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ถกูตอ้งตรงตำมควำมเป็นจริงทกุประกำร 
 
 

ลงชื่อ  ผูแ้สดงเจตนำขำย 

 (                                            )  
 

หมำยเหต ุ หำกผูแ้สดงเจตนำขำยซึ่งเป็นนิติบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยและมิไดป้ระกอบกิจกำรในไทย อีกทัง้มิไดมี้ถิ่นฐำนอยู่ในประเทศที่อยู่ภำยใตบ้งัคบั
แห่งอนุสัญญำภำษีซอ้นกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศที่อยู่ภำยใตบ้ังคับแห่งอนุสัญญำภำษีซอ้นกับประเทศไทย แต่มิไดมี้
ขอ้ยกเวน้เรื่องกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำยจำกกำรขำยหลกัทรพัยท์ี่เกิดในประเทศไทย มิไดร้ะบุรำคำตน้ทนุ หรือแนบหลกัฐำนแสดงรำคำตน้ทนุมำ
พรอ้มกับแบบแจง้ตน้ทนุของหุน้สำมญัที่น  ำมำขำย ตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะหกัภำษี ณ ที่จ่ำย โดยคิดค ำนวณภำษีจำกจ ำนวนเงิน
ค่ำขำยหลกัทรพัยท์ัง้จ ำนวนที่ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บั 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 5 

แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลกัทรัพย ์

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                           
          ขา้พเจา้               
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที_่__________________________________________มคีวามประสงคข์อให้
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ”) แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์ ดงันี้ 

 การแกไ้ขขอ้มลูจะมผีล เมื่อบรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ไดร้บัหนงัสอืไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน  ในกรณีทีท่า่นฝากหลกัทรพัยไ์วก้บับรษิทั 
     สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน) การแจง้ขอแกไ้ขขอ้มลูต่าง ๆ โปรดตดิต่อกบับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากของทา่นโดยตรง 
  ทีอ่ยู่ส าหรบัการส่งเอกสารควรเป็นทีอ่ยู่ทีส่ะดวกต่อการรบัเอกสารโดยวธิไีปรษณียล์งทะเบยีน แต่มใิหร้ะบุทีอ่ยู่เป็นตูไ้ปรษณียต์ามทีก่รมพฒันาธรุกจิการคา้  
     กระทรวงพาณิชย ์ก าหนดไว ้ 
          ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อนัเนื่องมาจากการ
ด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิัท ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น  
 

 

 

  ลงชือ่______________________________________  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์            
        (_____________________________________)  โทรศพัท ์      

กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ ำนำจ                   
  

       ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให_้_____________________________________________ด าเนินการยืน่แบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้ 
  
ลงชือ่________________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชือ่_____________________________ผูร้บัมอบอ านาจ                            
      (________________________________)                         (_____________________________) โทรศพัท_์______________________                    
 

 

 

ประเภทข้อมลู ระบขุ้อมลูเดิม (ก่อนแก้ไข)       ระบขุ้อมลูใหม่ท่ีต้องกำรแก้ไข 

   ค ำน ำหน้ำช่ือ     
   ช่ือตวั – ช่ือสกลุ                            
   ท่ีอยู่ในกำรติดต่อ   

  
  

  

   ท่ีอยู่ในกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ 
        และเอกสำรเชิญประชมุ   
        (Principal address)  

        เม่ือมียอดหุ้น ณ วนัปิด XM 

   ใชท้ีอ่ยูซ่ึง่แจง้เปลีย่นแปลงใหม่ขา้งตน้ 
   ระบุทีอ่ยู่*__________________________________________________________________                         
       _________________________________________________________________________ 
* ซึง่เป็นทีอ่ยู่ตามหน้าทะเบยีนทีไ่ดแ้จง้ไวก้บั TSD หรอื บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์ 
   คสัโตเดยีน) จงึจะมผีลต่อการเลอืก Principal address        

   รหสัไปรษณีย ์                           
   โทรศพัท์บำ้น/ ท่ีท ำงำน                       
   โทรศพัท์เคล่ือนท่ี/ โทรสำร                         
   อีเมล (email)      

   อ่ืนๆ       

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่________________เลขทีร่ายการ_______________ผูต้รวจรบั_____________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ลงชื่อ___________________________________เจา้หน้าที ่

เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอฯ  

 

ศรท-301 

อากรแสตมป์   
10  บาท 

 

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์

วนัที ่    



                                                                                                                                                                                                                  

 

 
1. แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้น 
2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณเีปลีย่น ค าน าหน้าชือ่/ชือ่ตวั/ชือ่สกุล โปรดแนบ  
    เอกสารการเปลีย่น ค าน าหน้า, ชือ่ตวั, ชือ่สกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหย่า แลว้แต่กรณ ี  
    ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ (ชือ่สกุลเดมิก่อนแกไ้ข) พรอ้มแบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่เพือ่ขอใหน้ายทะเบยีนออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ 
       (ชือ่สกุลใหมต่ามทีข่อแกไ้ข) 
3. เอกสำรแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูร้บัมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง 
   กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ 

 

ประเภทบคุคล  เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรแสดงตนกรณีกำรแก้ไขอ่ืน ๆ   

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

1. กรณีมาด าเนินการดว้ยตนเอง 
    - บตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริง 
2. กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นด าเนินการแทน 
    - บตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริง* และส ำเนำทีไ่ดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร   
      (บตัรไมห่มดอายุ)  *กรณีไมส่ามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ด ้
      โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองส าเนารายการเกีย่วกบับตัรประจ าตวัประชาชนทีอ่อกโดยส านกังานเขต/ 
      อ าเภอ ฉบบัจริง (อายุไมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) ของผูถ้อืหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ 
3. กรณีส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์โปรดแนบ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีไ่ดล้งลายมอืชือ่ 
   รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอายุ) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
เจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอายุ) 

   

บคุคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

- ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง*  และส ำเนำ   ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย   
  เจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)  
* กรณีไมส่ามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาด าเนินการทางไปรษณยี์ 
- ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public รบัรองความถกูตอ้งของส าเนาหนงัสอืเดนิทาง    
  และใหส้ถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public ดว้ย  
 การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 

- ส าเนาใบต่างดา้ว/ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
เจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ) 

   

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย 
    เจา้ของเอกสาร  (เอกสารไมห่มดอาย)ุ  

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิคุคลนัน้ มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ 
    ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิคุคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อของ 
    ผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถกูตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้งท าการรบัรองลายมือชื่อและตราประทบั 
    ของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
            การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
            เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาตา่งประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

         

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์



 
 

เอกสารแนบ 6 

แบบค าขอโอน/รับโอนหลกัทรัพย ์
ระหว่างบัญชีบริษทัผู้ออกหลกัทรัพยก์ับสมาชกิผู้ฝากหลักทรัพย ์

 

 

 

 



 

 

แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์
ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์

 

                                                                                                                                                                                                                            
           
      ข้ำพเจ้ำ       มีควำมประสงคโ์อนหลกัทรพัย ์บริษทั/กองทุนรวม          
จ ำนวน             หน่วย/หุ้น  ตวัอกัษร        หน่วย/หุ้น ดงัน้ี (โปรดเลือกประเภทกำรโอน) 

 
           จำกบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ไปยงับญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน   
 

 
          จำกบญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน ไปยงั บญัชี บริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์  
  

 

• ช่ือบริษทัหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดียน 
 
        

• ช่ือบญัชีลูกค้ำ 
 
        

• เลขท่ีบญัชีลกูค้ำ 
 

        
 
 
 
 ลงช่ือ       ผูถ้ือหลกัทรพัย ์   
                                                                                                                                                                   
       (      )   
 
 โทรศพัท ์          

โปรดกรอกรำยละเอียดข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์     
สญัชาต ิ          อาชพี          บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคลเลขที่                     
ทีอ่ยู่ส าหรบัการตดิต่อ                                                                                                                                             
รหสัไปรษณยี ์         โทรศพัทบ์า้น                    โทรศพัทเ์คลื่อนที ่                
โทรศพัทท์ีท่ างาน   โทรสาร    อเีมล      
ส ำหรับบุคคลธรรมดำ(หากท่านตอบว่า “ใช”่ ในข้อใดข้อหน่ึง แสดงว่าท่านเป็นบคุคลอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9) 
1.เกดิในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                                                          ใช ่         ไมใ่ช ่
2.เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั                                      ใช ่        ไมใ่ช ่
3.มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                       ใช ่         ไมใ่ช ่
ส ำหรบันิติบคุคล 
1.เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัฯ (หาก“ใช่”โปรดกรอก W-9)                                                     ใช่            ไมใ่ช ่
2.เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  (ระบุประเภท ⃝ PFFI, ⃝ RDCFFI)                             ใช่            ไมใ่ช่                
  หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ...                         
3.เป็นนิตบุิคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม                             ใช ่             ไมใ่ช่                      
  หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักลา่วไดต้ัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีลา่สุด(หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E) 
 กรณีหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงือ่นไขการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
         นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่ขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ 
ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้
          ทัง้นี้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะแจง้และน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของขา้พเจา้ทีร่ะบุในแบบฟอรม์นี้ไมถู่กตอ้ง และในกรณีที่
บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ มกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ก าหนด 

                    
                                                                   ลงช่ือ          ผูถ้ือหลกัทรพัย ์

                                     (      ) 
           

 ส ำหรบับริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน กบั บริษทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
                 
      ขา้พเจา้        สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัยเ์ลขที ่  ไดพ้จิารณาตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานประกอบการขอโอนจากเจา้ของหลกัทรพัย์ทีฝ่ากหลกัทรพัย์ไวก้บับญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยเ์รยีบรอ้ยแล้ว
และขอรบัรองว่ารายการโอน/รบัโอนตามที่ได้ระบุดงักล่าวขา้งต้นเป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการที่ระบุไวข้า้งต้นขา้พเจา้ ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จนครบถว้น 
 
                   
                                                                                            ลงช่ือ       ผูมี้อ ำนำจ 
               (      )                                                                                                                                                                         
   
 

 

ศรท-403 
ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี 

วนัท่ี   
เลขท่ีรำยกำร   
ผูต้รวจรบั      
 

 

 

 

 เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอ   



 

 

 

 
 
 

1.  แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหว่ำงบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อในเอกสารอย่างถูกตอ้งครบถว้น 
2. เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลกัทรพัย ์ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่าง

ของแบบค าขอฯ  

ประเภทบคุคล เอกสำรแสดงตน 

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอาย)ุ 

บคุคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

- ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องโดยเจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)   

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)                           

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิุคคลนัน้ มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้  
    หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีนิ่ตบิุคคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรอง 
    ความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอื 
    หน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
            การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
            เอกสารที่จดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

 เอกสำรประกอบกำรโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์ 
ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์

 
 
 
 
เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 7 
 

รายชื่อบริษัทสมาชิกศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

 

 

 

 



               เอกสารแนบ 7 
 
 

   BROKER    
Participant No.  Company Name  Participant No. Company Name 

002 บริษัทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ำกัด  032 บริษัทหลกัทรพัยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED   KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทร่ีกรุ๊ป (มหำชน) จ ำกัด  034 บริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD.   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอสวิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  038 บริษัทหลกัทรพัยเ์ออีซี จ ำกัด (มหำชน) 
 DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.   AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกัด (มหำชน)  048 บริษัทหลกัทรพัยไ์อร่ำ จ ำกัด (มหำชน)  
 LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร (มหำชน) จ ำกัด  050 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกัด  
 PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED  

007 บริษัทหลกัทรพัยซ์ีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด  051 บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ำกัด 
 CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลัส จ ำกัด  052 บริษัทหลกัทรพัยจ์ีเอ็มโอ-แซดคอม (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรริ์ล ลินช ์(ประเทศไทย) จ ำกัด  200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงกกิ์มเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED   MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  211 บริษัทหลกัทรพัยยู์บีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.  

013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  213 บริษัทหลกัทรพัยเ์อเชีย เวลท ์จ ำกัด  
 KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมูระพฒันสิน จ ำกัด (มหำชน)  221 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่นพำรท์เนอร ์จ ำกัด (มหำชน) 
 CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ำกัด (มหำชน)  224 บริษัทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ำกัด (มหำชน) 
 KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรพัยธ์นชำต จ ำกัด (มหำชน)  225 บริษัทหลกัทรพัยซ์ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกัด  229 บริษัทหลกัทรพัยเ์จพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี ้จ ำกัด  230 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ำกัด  
 TRINITY SECURITIES CO., LTD.    GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรพัยไ์ทยพำณิชย ์จ ำกัด  244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 SCB SECURITIES COMPANY LIMITED   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรพัยยู์โอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส(ประเทศไทย) จ ำกัด 
 UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 บริษัทหลกัทรพัยอ์ำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  248 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีซีมิโก ้จ ำกัด  
 RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรพัยก์รุงศรี จ ำกัด (มหำชน)  924 บริษัทหลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) 
 KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วีโกลบอล จ ำกัด (มหำชน)     
 I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     

   SUB-BROKER   

Participant No.  Company Name  Participant No. Company Name 

236 ธนำคำร ทิสโก ้จ ำกัด (มหำชน)   243 บริษัทหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ำกัด (มหำชน) 
 TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  245 ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน)  
 CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

   CUSTODIAN   

Participant No.  Company Name  Participant No. Company Name 

301 ธนำคำรซิตีแ้บงกเ์อ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)  329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 CITIBANK N.A. - CUSTODY SERVICES   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกัด (มหำชน)  330 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (เพื่อตรำสำรหนี)้ 
 THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) – ผู้รบัฝำกทรพัยสิ์น  334 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลักทรพัย ์จ ำกัด (มหำชน) (คสัโตเดีย้น) 
 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด  336 ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน)  
 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION, LTD. BKK.   KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)   337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน)  
 THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)   339 ธนำคำร ทิสโก ้จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยสิ์น) 
 KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)  340 ธนำคำร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคำ้ตรำสำรหนี)้ 
 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)  343 ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน)  
 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนำคำรดอยซแ์บงก ์เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝำกทรพัยสิ์น  345 ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน)  
 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน)  425 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อลกูคำ้) 
 BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED   KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 8 
 

แผนทีบ่ริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

 

 

 

 



               เอกสารแนบ 8 
 
 
 
    
 

แผนทีบ่ริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ตัวแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย ์
 
 

 
 
 

ทีอ่ยู่ : บริษัทหลักทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ ( ประเทศไทย ) จ ากัด 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร ์
ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท ์ : +66 2 857 7000 

โทรสาร : +66 2 857 7777 

อีเมลล ์ : dbsvthops@th.dbs.com  
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Directors ' statement

We are pleased to submit this annual report to the members of the Company together with the
audited financial statements for the financial year ended 31 March 2021.

in our opinion:

(a) the financial statements set out on pages FSl to FS81 are drawn up so as to give a true and
fair view of the financial position of the Group and of the Company as at 31 March 2021
and the financial perfonnance* changes in equity and cash flows of the Group for the year
ended on that date in accordance with the provisions of the Singapore Companies Act,
Chapter 50 and Singapore Financial Reporting Standards; and

(b) at the date of this statement, there are reasonable grounds to believe that the Company will
be able to pay its debts as and when they fall due,

TITe Board of Directors has, on the date of this statement, authorised these financial statements
for issue.

Sury@ Kirin, Impertinents I've. Lid.
@"di, s s"foali@ries

Direc!ors' slate, "e"I

year e, ,ded 3Z Morel, 2021

Directors

The directors in office at tlie date of this statement are as follows:

Manish Kumar Tinrewal

Kumar Mangalam BITla
Deepak Kumar Khandelwal
Namrata Goyal

Directors' interests

According to the register kept by the Company for the purposes of Section 164 of the Companies
Act, Chapter 50 (the Act), no director who held office at the end of the financial year had interests
in shares, debentures, warrants or share options of the Company, or of related corporations, either
at the beginning of the financial year or at the end of the financial year.

Neither at the end of, nor at any lime during the financial year, was the Company a party to any
arrangement whose objects are, or one of whose objects is, to enable the director of the Company
to acquire benefits by means of the acquisition of shares in or debentures of the Company or any
other body corporate.



Share options

During the financial year, there were:

(i) no options granted by the Company and its subsidiaries to any person to take up unissued
shares in Ihe Company and its subsidiaries; and

(ii) no shares issued by virtue of any exercise of option to take up unissued shares of the
Company and its subsidiaries.

As at the end of the financial year, there were no unissued shares of the Company or its
subsidiaries under option.

Auditors

The auditors, Lau Chin Huat & Co, Chartered Accountants of Singapore, have indicated their
willingness to accept re-appointment.

51, ,y@ Kir@,, impes", rents Re, Ltd
a, ,d its s"bsidiaries

Directors' slate"lent

year e, Ided 31 MareJ, 2021

On behalf of the Board of Directors

' I^VIM'*,^^11"'
Manish Kumar Tibrewal

Direc!or

Deepak Kumar Khandelwal
Direc!or

I^^
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Independent auditors ' report

Members of the Company
Surya Kiran investments Pte, Ltd.

^! ^^. ^ ^.. ^-r ^ ^ .^- I^t
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LAIT CHIN HITAT & co
Chartered Accountants of Singapore

Report on the audit of the financial statements

Opinion

We have audited the financial statements of Surya Kimn investInGrits Pte. Ltd. ('the Company')
and its subsidiaries ('the Group'), which comprise the consolidated statement of financial position
of the Group and the statement of financial position of the Company as at 31 Marchi 2021 , the
consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in equity
and consolidated statement of cash flows of the Group for the year then ended, and notes to tile
financial statements, including a sunnnary of significant accounting policies, as set out on pages
FSl to FS81.

111 our opinion, the accompanying consolidated financial statements of the Group and the
statement of financial position of the Company are properly drawn up in accordance with the
provisions of the Companies Act, Chapter 50 (the Act) and Financial Reporting Standards in
Singapore (F'RSs) so as to give a true and fair view of the consolidated financial position of the
Group and the financial position of the Company as at 31 March 2021 and of the consolidated
financial perfonnance, consolidated changes in equity and consolidated cash flows of the Group
for the year ended on that date

Basisjbr Opinion

We conducted our audit in accordance with Singapore Standards on Auditing ('SSAs'). Our
responsibilities under those standards are further described in the 'Auditors' responsibilities for
the audit of the financial statements' section of our report. We are independent of the Group in
accordance with the Accounting and Corporate Regulatory Authority Code of Professional
Conduct and Ethics for Public Accountants and Accounting Entities ('ACR, !\. Code') together
with the ethical requirements that are relevant'to our audit of the financial statements in Singapore,
and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and
the ACT^A Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion.

Otherii!formation

Management is responsible for the other infonnation contained in the annual report. Other
infonnation is defined as all information in the annual report other than the financial statements
and our auditors' report thereon. .

We have obtained all other information prior to the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other infonnation and we do not
express any fomi of assurance conclusion thereon.

Lau Chin Huat & Co ( Unique Entity Number : S86PF0345L )
50 Havelock Road #02-767 Singapore ,60050 Tel : (65) 62223800 Fax : (65) 6222,855 Email : LCH@LCHNCO. coin. sg
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
infonnation and, in doing so, consider whether the other infonnation is materialIy inconsistent
witli the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be
materialIy misstated. If, based on the work we have perfonned, we conclude that there is a
material misstatement of this other inforrnation, we are required to report that fact, We have
nothing to report in this regard.

Re, $ponsibilzti^s of management and directorsjbr then"anciols!atomenis

Management is responsible for tlie preparation of financial statements that give a true and f^Iir
view in accordance with the provisions of the Act and FRSs, and for devising and maintaining a
system of internal accounting controls sufficient to provide a reasonable assurance that assets are
safeguarded against loss from unauthorised use or disposition; and transactions are properly
authorised and that they are recorded as necessary to pennit the preparation of true and fair
financial statements and to maintain accountability of assets.

impreparing the financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability
to continue as a going concern, disclosing* as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the
Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The directors' responsibilities include overseeing the Group's financial reporting process

Auditors ' responsibilities for the audit of thennanci@! stalements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors'
report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a
guarantee that an audit conducted in accordance with SSAs will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered

material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

^I^^.^-^.^^^^^
^ai ^n ^ 4^^ ^ ^ ^. r ^

LAD CHIN Hi. IAT & co
Chartered Accountants of Singapore

As part of an audit in accordance with SSAs, we exercise professional judgement and maintain
professional scepticism Into ughout the audit. We also:

. Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and pertonn audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one
resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the overtide of internal controls.

. Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Group's internal controls.

Lau Chin Huat & Co ( Unique Entity Number : S86PF0345L )
50 Havelock Road #02-767 Singapore ,60050 Tel : (65) 62223BOO Fax : (65) 6222/855 Email : LCH@LCHNCO. coin. sg
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. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.

o Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions
are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However,
future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern

. Evaluate the overallpresentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions
and events in a manner that achieves fair presentation.

. Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial infonnation of the
entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated
financial statements. We are responsible for the direction, supervision and perfonnance of
the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We coinmunicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including ally significant deficiencies in internal
controls that we identify during our audit.

Report on other legal and regulatory requirements

in our opinion, the accounting and other records required by the Act to be kept by the Company
and by those subsidiary corporations incorporated in Singapore of which we are 111e auditors have
been properly kept in accordance with the provisions of the Act.

^I ^^. ^ ^,. ^-r ^ ^ ^ ^
^f ^n ;^: 4^' ^ ' " I'

LAIT CHIN HtIAT & co
Chartered Accountants of Singapore

I~".'

LAD CHm EUAT & co
Public Accountants and

Chartered Accountants

Singapore
1210T 2121

IC. ."'

Lau Chin Huat & Co ( Unique Entity Number : S86PF0345L )
50 Havelock Road #02-767 Singapore I 60050 Tel : (65) 62223800 Fax : (65) 6222,855 Email : LCH@LCHNCO. coin. sg
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Statements of Financial Position
As at 31 March 2021

(CMrre"cy. ^n UsDini"!b")

Assets

Property, plant and equipment
Right of use assets
Goodwill

Other intangible assets
Trade and other receivables

Equity-accounted investees
Other financial assets

investment in subsidiaries
Other non-current assets

Deferred tax assets (neo
Non-current assets

invenlories
Trade and other receivables
Other financial assets
Current tax assets
Other current assets

Cash and cash equivalents

Assets held for sale

Current assets
Total assets

Equity
Equity share capital
Merger reserve
Other equity
Equity allributable to owners of the Company
Non-controlling interest
Tnnal equily

Liabilities

Borrowings
Preference shares

Trade and other payables
Employee benefit obligations
Provisions
Other non-currentliabilities
Leaseliabilities

Deferred tax liabilities (neo
Non-currentliabililies

Borrowings
Preference shares

Trade and other payables
Employee benefit obligations
Provisions
Other currentliabilities
Lease liabilities
Current tax liabilities

Current nabimiies

Total liabilities

Total equity and liabilities

Note

S"ry" mm, , forest, ,, ants Re, Ltd.
and its $1, bsidi@F1e$

Fin",, etals, "terne", s

year errded 31 M@, of, 2021

The Group
2021 2020

3
3A

4
5
6
7

7A
7B

32

578.16
22.64

196.64
52.03
14.01

1,660.94
74059

12.42
1538

606.70
17.89

19447
91.49
1441

600.27
36669

15.06
8.54

The Company
2021 2020

9
6

7A

8
10

11

3,292.81

475.78
80/03
267.58

2.47
5318

37141

1,915.52

36341
718.88
484.47

11.50
58.32

282.39

1,971.45
16.11

191.16
502.52

1,987.56
5,280.37

1,918.97
12.70

693.68

68.47
502.52

100.50 100.50

(19907) (199.07)

1,931.67
3,847.19

931.32

364.31

570.9'

265.74 (1,072.17)
497.13

762.87

12
18
13
15

14

16
17
32

1.26

932.58

973.60

880.33

1,684.40
705.65

20.17
27.47

1.36
9.42

12.43
19.90

932.58

425.21

1,626.26

646.96)

0.87

881.20

100.50

(118.15)

1,679.15
729.00

33.44
40.37

1.15

11.30
1157
26.24

881.20

1,452.1,

(1765)

12
18
13
15

14

16
17

2,480.80

I00.50

(165.76)

17.65

1,073.33
29.00

81843
10.66
6.60

65.08
7.87

25.73

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

(65.26)

433.28
700.00

2,53222

(65.26)

1,311.61

556.15
8.71
4.37

47.67
3.68

29.74

380.08
729.00

2,036.70
4,517.50

1,133.28

5,280.37

47941
2900
2.03

1,961.93
4,494.15

1,109.08

3,847.19

40761

0.73

0.19
510.63

1,64391

1,626.26

003

408.37

1,517.45

1,452.1,
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Consolidated Statement of Comprehensive Income
Year ended 31 March 2021

(Currency: in UsD million)

Revenue from operations
Cost of sales

Gross profit

Operating expenses:
Selling, general and administrative expenses
Research and development expenses
Gain on deconsolidation of subsidiary (Net)
Impainnent loss on financial assets
Impairment of non-financial assets
Total operating expenses

Results from operating activities

S"ry@ Kirint J, ,uusi, ,, e, ,is Pie. rid.
amd its 3,165idi@rtes

Fin",, cm! statements

Ye@r e, ,ded 31 M@rd, 2021

Share of profit/(loss) from equity-accounted investees
Other income

Finance income

Finance cost

Profit before taxes

Income tax expenses
Net profit/(loss) after tax

Note

19

21

The Group
20202021

6,069.33

(5,700.96)

22

23

39

24

25

368.37

6,886.69

(6,482.74)

(177.60)
(13.95)

0.30

( 15.50)
(4.98)

403.95

(174.50)
(15.50)

(211.73)

7

20

26

26

156.64

(12.94)
(5.69)

(208.63)

I 12.77

17.53

36.05

(89.02)

32

195.32

(72.32)
12.37

40.53

(143.02)
233.97

(33.70)
200.27

32.88

(6165)
(2877)

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Consolidated Statement of Comprehensive Income (continued)
Year ended 31 March 2021

(City, 'ei?cy. ' in UsD million)

Other comprehensive income, net of tax

Items that are or may be redassified subsequently
to profit or loss

Foreign currency translation differences - foreign
operations

Share of other comprehensive income of equity- accounted
investees

hems that will not be reclassified to profit or loss
Defined benefit plans reineasurements - net of tax
Gains/(Losses) on fair valuation of invesinients
Total other comprehensive income

SMFy@ Xi'rin, huesl, ,, erais Pre. Ltd
a"d its s"bsidr"ties

Financial statements

year errded 3J March 2021

Total comprehensive income

Profit attributahle tm

Owners of the Group
Non"controlling interests

Note

Total comprehensive income attributable to:
Owners of the Group
Non-controlling interests

The Group
2021 2020

7

68.27

874.62

8.59

299.74

(96.19)

1,251.22

(344.22)

1,451.49

(8.07)
(473.29)

(921.77)

128.20

72.07

(950.54)

200.27

1,337,82
113.67

(102.72)
73.95

1.45 I, 49

08.77)

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

(966.19)
15.65

(950.54)
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Consolidated Statement of Changes in Equity
Year ended 31 March 2021

(Curre, icy, : in UsD intwin")

The Group

Balance as at I April2019, as previously stated
Prior year adjuslmenLs
Balance as at I April2019, as restated

Net (loss) after tax
01her comprehensive income
Total comprehensive income

Transaction with owners of the Group
Cash dividend

Acquisition of non-controlling interest
Contribution by non-controlling interest
Conversion of preference shares rights
Total contribution and distributions

Total transactions willI omiers of the Group

Balance as at 31 March 2020

Redeemable
non.

cumulative

Equity preference Currency
shares translation Othershare

capital reserves reserve reserves

100.50

100.50

3.38

3.38

(2906)
0.48

(2858)

Retained

earnings

Sin, y@ Kim" I"vest, ,, e, ,CS Pie, Ltd
amd ifs subsidiaries

Fin""tintst@, e, ,, e, ,!s

year ended 3J Mard, 2021

99.02

(3953)

99.02

(3953)

Fair value

reserve

100.50

(338)

130.09
102.72

3.38)

232.81

0.36

(338)

(102.72)
(347.92)

Merger

(296.34)

(450.64)

reserve

0.36

18.05

(296.34)

Tile accompanying notes form an integral part of these financial statements.

0.36

(6775)

18.05

(199.07)

(476.02)

(3273)

Total

(476.02)

18.05

(199.07)

Non-

controlling
interest

I 17.07

(3273)

(191.48)
103.20

(3273)

(88.28)

(250.56)

(102.72)
(863.47)

Total

equity

517.07

(966.19)

517.07

(772.36)

73.95

(5830)

325.59
103.20

(1432)

(338)

428.79

15.65

(199.07) (1,072.17)

(28.77)
(921.77)

(17.70)

(11.43)
(95.80)
(028)

(950.54)

(1770)

(107.51)

(11.43)
(110.12)

(028)
(3.38)

(107.51)

(125.2j)

425.21

(125.21)

(646.96)
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Consolidated Statement of Changes in Equity (continued)
Year ended 31 March 2021

(Curre"c, ,: in UsD million)

The Group

Balance as at I April2020

Net profit after tax
Other comprehensive income
Total comprehensive income

Transaction with owners of the Group
Cash dividend

Deconsolidation of a subsidiary (Note 39)
Financial liability under option arrangemeni (Noie 29)
Tclal contribution and distributions

Change in ownership interest
Acquisition of non-controlling interests without
change in control
Transaction cost reversal on purchase of additional
slake in previous year
Total change in o1mersl"p interests

Total transactions with owners of the Group

Balance as at 31 March 2021

Redeemable
non-

cumulative

Equity preference Currency
share shares translation Other

capital reserve reservesreserves

100.50 (6775)

Retained

earrings

S", y@ Xir@" f, ,"est, ,, e, ,ts Pre. Ltd
mad its s"bsidi@, jus

Financial stole, ,, e, ,13

year eraded 31 Mard, 202r

17.97

11707

17.97

Fair value
reserve

(250.56)

(026)

12820
891.62

(0.26)

1,019.82

100.50

Merger
reserve

(772.36)

(011)

The accompanying notes fonn an integral part of these financial statements.

300.03

(0. I I )

300.03

( 1.42)

(199.07) (1,072.17)

( 1.42)

Total

(037)

Non-

controlling
interest

(5015)

1.80

0.08

128.20

1,209.62

117.07

1.88

1,337.82

Total

equity

42521

0.46

769.72

72.07
41.60

(646.96)

(0.26)

113.67

(1.42
(1.68)

200.27

1,251.22

(472.33)

(26.84)
(485)

1,451.49

1.69

0.08

3.13

(34.82)

(199.07)

(2684)
(5.1 I)

1.77

(700)

0.07

(455)
(3650)

0.09

265.74

(6.93)

(531)

0.15

(41.75)

49713

(5.16)

(41.66)

762.87
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Consolidated Statement or Changes in Equity (continued)
Year ended 31 March 2021

(Curre"cy. ^it UsD million)

A Share capital

Surya Kiran Investments Pte. Ltd. 11as 100,500,001 ordinary share capital. All issued shares
are fully paid up, with 110 par value. Holders of these shares are entitled to dividends as
declared from time to time and are entitled to one vote per share at general meetings of the
Company.

Merger reserve

111 applying book value accounting in case of common control transaction, any difference
between the consideration paid and the capital of the acquiree is reflected in equity as merger

lB

C

reserve,

Suryc Kirin, hivestme, ,ts Pie. rid.
and its swimidi@ries

Nature and purpose of reserves

i Retained earnings
Retained earnings represent the amount of accumulated earnings/(losses) at each
statement of financial position date of the Group, prepared in accordance with the basis
of preparation section.

it Currency translation reserve
Currency translation reserve comprises all foreign currency differences arising from
the translation of the financial statements of foreign operations included in these
financial statements.

Fin@"ci@1st@terne"Is

year ended 3Z March 2021

...

111 Other reserves

Other reserves mainly include legal reserve which represents amounts set aside for
subsidiaries in Korea and Egypt in compliance with local laws of those countries.

iv Fair value reserve

Fair value reserve represents the net fair value gain noss on equity instruments held by
the Company and its subsidiaries accumulated under other comprehensive income
which will not be reclassified to profit and loss,

Other comprehensive income accumulated in retained earnings, net of tax amounts to UsD
8.59 minion (2020: UsD 8.07 minion).

IV

D

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
FS6



Consolidated Statement of Cash Flows

Year ended 31 March 2021

(Currency. ' in UsD mill^^n)

Cash flow from operating activities
Net profit/(loss) after tax
Adjustments to reconcile net profitr(loss) to net cash

provided by operating activities:
Depreciation and amortisation
Finance income

Gain on deconsolidation of subsidiary (Net)
Share of (profityloss of equity-accounted investees
Loss on fair valuation of equity investtnents measured at FVTPL
Gain on sale of properly, plant and equipment
Finance cost

Tax expense
Impairment of non-financial assets
Impainnent loss on trade receivables
Dividend income

Other investment income

Unrealised loss/(gain) on foreign currency translation
Interest income related to sales

Net measurement of derivative instruments

Sury@ Kim" I, ,verlme, ,is Pre. Ltd.
""d its s"bsitli@nor

Fin@,, cmlst@foments

year eraded 3J March 2021

Changes inn
(IncreaseyDecrease ill trade and otlier receivables
Decrease in other assets

(Increase)/Decrease in inventories
Increase/(Decrease) in trade and other payables
Increase/(Decrease) in other liabilities
Increase in provisions

2021
The Group

2020

200.27

117.1 I

(3605)
(0.30)

(112.77)
4.61

(0.03)
69.05

33.70

4.98

18.05

(1683)
(0.10)
17.27

5.54

(2.45)

Net cash generated from operating activities before income
tax

Income taxes paid
Net cash generated by operating activities

(28.77)

Cash now from investing activities
Purchase of property, plant and equipment and intangibles
Proceeds from sale of property, plant and equipment and

intangibles
Investment in associate

Acquisition of subsidiary
Investment in compulsory convertible debenture
Purchase of investment securities

Investment in convertible proihissory note
Interest received

119.56

(3809)

72.32

(0.13 )
143.02

61.65

5.69

5.13

302.05

(0.04)
(1137)

15.46

7.77

(85.99)
3.82

(108.42)
259.35

14.98

1.60

352.20

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

67.97

31.78

90.57

( 187.22)
(6.63)
7.43

85.34

387.39

(43.30)
344.09

3.90

(41.08)

356.10

(73.95)

1.05

(54.62)

282.15

(102.57)
(5.98)
(2.50)
32.43

(102.64)

0.98

(177.87)
(397.81)

(566.86)

23.45
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Consolidated Statement of Cash Flows (continued)
Year ended 31 March 2021

(Currency. ' in UsD million)

Dividend received

Purchase of intercorporate deposits
Proceeds on maturity of inter corporate deposits
Bank and other short tenn deposits redemptions; net of

placements
Sale of mutual funds and other invesiments (net of purchase)
Effect of deconsolidatioii of subsidiary (note 39)
Net cash generated front (used in) investing activities

Cash flow from financing activities
Repayment of borrowings
Advance from related party
Proceeds from borrowings
Interest paid
Interest paid on lease liabilities
Redemption of preference shares
Issue of preference shares
Proceeds from settlement of derivatives

Deferred loan fees paid
Dividend to non-controlling interests
Acquisition of shares from non-controlling interests
Payment of lease liabilities
Net cash (used in)/ generated from financing activities

S"ryq Kirin, investme, ,ts Pie, Lrd.
and its s"hitdr"rtes

Financial statements

year e, ,ded 3Z Marc1,2021

The Group
2021 2020

17.63

(7014)
133.13

Net change ill cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning
Effect of movement in eXchange rate on cash and cash

equivalents
Cash and cash equivalents at the end (Note 10)

105.80

94.82

co. I5)

0.86

(268.49)
86.83

107.82

(1,078.63)
71.80

762.10

(87.24)
(1.41)

(883)
11.73

(1,398.65)

(1,327,73)
539.45

2,264,70
(101.27)

(1.05)
(25.00)
20.00

0.80

(22.91)
(11.43)

(110.12)
(6.01)

5.65

0.79

(0.29)
(26.82)
(515)
(603)

(365.23)

86.68

282.39

The accompanying notes forrn an integral part of these financial statements.

1,219.43

2.34

371.41

102.93

183.88

(4.42)
282.39
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Notes to the financial statements

These notes fomi an integral part of the financial statements.

The financial statements were authorised for issue by the Board of Directors on 12 October 2021,

Reporting entity

Surya Kiran Investments Pre. Ltd. (the "Company") is a company incorporated in Singapore, The
registered office of the Company is located at 65 Chulia Street #48 - 05/08 0CBC Centre
Singapore 0495/3. The principal activity of the Company is that of an investment holding
company. There has been no significant change in the nature of the activity during the financial
year. The financial statements of the Group comprise the Company and its subsidiaries (together
referred to as the "Group") and the Group's interest in equity-accounted investees.

Significant accounting policies

Basis of preparation of financial statements

These consolidated financial statements have been prepared in accordance with Singapore
Financial Reporting Standards ("ERS"), under the historical cost convention on the accrual basis
except for certain financial instruments (including derivative instruments), assets held for sale and
defined benefit plan assets which have been measured at fair values. Accounting policies have
been applied consistently to all periods presented in these consolidated financial statements,
except where disclosed otherwise.

I

2

2.1

Suey" mina, naves!,,, era!s Pre. titt
rind its s"bsidi"ties

Fin@,, etcls, @terne, ,ts

year e"ded 3f Marelt 2021

2.2 Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the entities within the Group are measured
using the currency of the primary economic environment in which the respective entity operates
("the functional currency'*). These consolidated financial statements are presented in United
States Dollar 'UsD', which is the Company's functional currency. All financial information
presented in United States Dollar has been rounded to the nearest million* unless otherwisestated.
The functional currency of subsidiaries within the Group include the United States Dollar (UsD),
Thai Baht (THB), indian Rupees (INR), Korean Won, Hungarian Formt, Renminbi, Brazilian
Real, Canadian Dollar, Great Britain Pound and the Euro. An accounts have been rounded to the
nearest UsD million, unless otherwise indicated.

2.3 Use of judgment and estimates

in preparing these consolidated financial statements, management has madejudgments, estimates,
and assumptions that affect the application of Group accounting policies and reported amount of
assets, liabilities, income and expenses, Management believes that the estimates made in
preparation of the financial statements are reasonable. Actual results may differ from these
estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed o11 an ongoing basis. Revision to
estimates are recognised prospectiveIy.

Information about critical judgments in applying accounting policies, as well as estimates and
assumptions that have the most significant effect to tlie carrying amounts of assets and liabilities
within the next financial year, are in duded in the following notes:
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a. Measurement of defined benefit obhgations - Note 30
b. Measurement of ECL allowance for trade receivables - Note 35

c. Measurement of net realisable value of Inventory and obsolete inventory - Note 9
d. Measurement and likelihood of occurrence of provisions and contingencies - Note 33
e. impairment of goodwill- key assumptions used in discounted cash flow projections - Note 4

Changes in accounting policies2.4

New standards and amendments

The Group has applied the following ERSs, amendments to and interpretations of FRSs for the
first time for the annual period beginning on I April2020:

Amendments to References to Conceptual Framework in ERS Standards
Definition of a Business (Amendments to ERS 103)
Definition of Matchal (funendments to ERS I and ERS 8)
interest Rate Benchmark Refonn (amendments to ERS 109, ERS 39 and ERS 107)

The application of these amendments to standards and interpretations does not have a material
effect on the financial statements.

2.5

(i)

S"ry" Kir@,, Invest", arts Pre. Ud
and its s"bsidi", tes

Find, ,eta! state, "e", s

Yeqr e"ded 31 March 202Z

Basis of consolidation

Subsidiaries

Subsidiaries are entities controlled by the Group, The Group controls an entity when it is exposed
to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to
affect those returns through its control over the entity.

When deleimining voting Tights for the purpose of establishing the Group's degree of control over
a company and the appropriate consolidation method, potential voting rights are taken into
account where they can be freely exercised or converted at the time the assessment is determined.
Potential voting rights are instruments such as call options on ordinary shares outstanding on the
market or rights to convert bonds into ordinary shares.

The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from
the date on which control commences until the date on which control ceases.

The financial statements of the subsidiaries have been consolidated using the uniform accounting
policies for like transactions and other events in similar circumstances as mentioned in the
policies.

Refer the note 40 with respect to the list of the entities which are consolidated as subsidiaries in
consolidated financial statements of the Group.

Potential voting rights were considered in determining the Company' s control over one of its
subsidiaries, Bina Carbon (Thailand) Public Company Limited ("BCT"), which accrue through
call options exercisable at the discretion of Ski Carbon Black Mauritius Lintted (step down
subsidiary) within 3 years at prices based on fair value principle,

Non-controlling interests ("NCl")

NCl are measured initially at their proportionate share of the acquiree's identifiable net assets at
the date of acquisition.

(ii)
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on)

Changes in the Group'sinterestin a subsidiary Inat do not resultin aloss of controlare accounted
for as equity transactions.

Loss of control

When the Group loses control over a subsidiary, it derecognises the assets and liabilities of the
subsidiary, and any related NCl and other components of equity. Any resulting gain or loss is
recognised in profit orloss. Any interest retained in the former subsidiary is measured at fair value
when control is lost,

(iv) Investments in associates andjoint ventures (equity-accounted investees)

The Group's interests in equity-accounted investees comprise interests in associates.

Associates are tliose entities in which 111e Group has significantinfluence, but not control orjoint
control over the financial and operating policies.

Interests in associates are accounted for using the equity method. They are initially recognised at
cost, whichincludes transaction costs, Subsequent tomitialrecognition, the consolidated financial
statements include the Group's share of the profit orloss and OCT of equity-accounted investees,
until the date on which significant influence ceases.

Refer to note 7 with respect 10 the list of entities which are equity-accounted as associates in the
consolidated financial statements of the Group.

Sury" fir"" IP, "us, merits He. Ud
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(v) Transactions eliminated on consolidation

intra-group balances and transactions, and ally unrealised income and expenses arising from intra-
group transactions, are eliminated, Unrealised gains arising from transactions witli equity-
accounted investees are eliminated against the investment to the extent of the Group's interest in
the investGo. Unrealised losses are eliminated in the same way as unrealised gains, but only to the
extent that there is no evidence of impairment.

Revenue recognition

Revenue from sale of goods and services in the ordinary course of business is recognised when
the Group satisfies a performance obligation (PO) by transferring control of a promised good or
service to the customer. The amount of revenue recognised is the amount of tile transaction price
allocated to the satisfied PO.

2.6

The transaction price is allocated to each PO in the contract on the basis of the relative stand-
alone selling prices of the promised goods or services. The individual standalone selling price of
a good or service that has not previously been sold on a stand-alone basis, or has a highly variable
selling price, is deterTrimed based on the residual portion of the transaction price after allocating
the transaction price to goods and/or services with observable stand-alone selling prices. A
discount or variable consideration is allocated to one or more, but not all, of the PO if it relates
specifically to those POS.
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The transaction price is the amount of consideration in the contract to whicli the Group expects
to be entitled in eXchange for transferting the promised goods or services. The transaction price
may be fixed or variable and is adjusted for time value of money if the contract includes a
significant financing component. Consideration payable to a customer is deducted from the
transaction price if the Group does not receive a separate identifiable benefit from the customer.
When consideration is variable, 111e estimated amount is included in the transaction price to the
extent that it is highly probable that a significant reversal of the cumulative revenue will not occur
when the uncertainty associated with the variable consideration is resolved.

Income from services rendered is recognised based on agreements/arrangements witli the
customers as the service is pertonmed in proportion to the stage of completion of the transaction
at the reporting date and the amount of revenue can be measured Tenably, net of indirect taxes, as
applicable.

2.7

Refe^ to note 19 for further information on accounting policies for revenue,

Finance income and finance cost

The Group's finance income and finance costs include:
. interest income;
' interest expense;
. dividend income;
. the net gain or loss on the disposal of debt investments valued at FVOCl; and
. the net gain or loss of financial assets at FVTPL,

S"tva Kir",, I, ,vestments Pre. Ud.
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Interest inconie or expense is recognised using the effective interest method. Dividend income is
recognised in profit or loss on the date on which the Group' s right to receive payment is established.

Tile 'effective interest rate' is 111e Tale that exactly discounts estimated future cash payments orreceipts
through the expected life of the financial instrument to:
. the gross carrying amount of tlie financial asset; or
. the am onised cost of the financial liability.

in calculating interest income and expense, the effective interest Tale is applied to the gross carrying
amount of the asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amonised cost of the liability.
However, for financial assets that have become credit-impaired subsequent to initial recognition,
interest incomeis calculated by applying the effective interest rate to the amortised cost of the financial
asset. If the asset is no longer credit-impaired, then the calculation of interest income reverts to the
gross basis.

2.8 Property, plant and equipment

Items of property, plant and equipment are measured at cost, which includes capitalised borrowing
costs, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses, Subsequent costs are
included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it
is probable that future econoiulc benefits associated with the item will flow 10 the Group and the cost
of the item can be measured reliably. All other repairs and mainienance are charged to profit or loss
during the period in whicli they are incurred.

it significant parts of an item of property, plant and equipment nave different useful lives, then they
are accounted for as separate items (major components) of property, plant and equipment,

Gains or losses arising from the retirement or disposal of assets carried at cost are recognised in profit
or loss.
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Depreciation is calculated on the cost of items of properly, plant and equipment less their estimated
residual values using the straight-line method over inchr estimaied useful lives, and is generally
recognised in profit or loss. Leasehold properties are depreciated over the shorter of the lease term and
their useful lives unless it is reasonably certain that the Group will obtain ownership by the end of the
lease term. Freehold land is not depreciated.

The estimated useful lives of property, plant and equipment for current and comparative periods are
as follows:

20 - 60 years
5 - 25 years
3 - 12 years
3 - 10 years
4 - 8 years
16 years

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed ateach reporting date and adjusted
prospectiveIy if appropriate.

Property, plant and equipment not ready for the intended use are disclosed as "Construction work-in-
progress".

Bunding and improvenienis
Plant, machinery and equipment
Furniture

Office equipment
Vehicles

Shipping vessels
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2.9 Assets retirement obligation/decommissioning liability

The cost of property, plant and equipnient includes, where applicable, costs of its dismantlement,
removal or restoration, and any obligation which an entity incurs as a consequence of installing
the item. TITe cost of dismantlement, removal or restoration is depreciated based on the respective
life of asset. The Group estimates incremental cost for removal and disposal and any special
handling of materials that give rise to conditional asset retirement obligations ("ARO") and which
are then discounted back to the current year using a credit adjusted discount Tale.

The estimation of ARO is subject to a number of inherent uncertainties tliat include (a) the tiniing
of when any ARO may be incurred, (b) the ability to accurately identify and reasonably estimate
the costs of special handling or treatmeni, (c) the ability to access the relative probability of
different scenarios that could give rise to an ARO, and (d) other factors outside the Group' s
control, including change in regulation, costs, and interest rate.

2.10

(a)

Goodwill and other intangible assets

Recognition and measurement

Goodwill@cq, ,tredi, , business cointbi, ,@nom

Goodwill arising on acquisition of subsidiaries is subsequently measured at cost less accumulated
impainnent losses.

Rese@roll a"of development

Expenditure on research activities is recognised in profit or loss as incurred. Development
expenditure is capitalised only if the expenditure can be measured reliably, the product or process
is technicalIy and commercially feasible, future economic benefits are probable, and the Group
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intends to and has sufficient resources to complete development and to use or sell tile asset,
Otherwise, it is recognised in profit or loss as incurred. Subsequent to initial recognition,
development expenditure is measured at cost less accumulated amortisation and any accumulated
impairingni losses.

01herinto, ,8thIe assets

Other intangible assets, including customer relationships, patents and trademarks, that are
acquired by the Group and have finite estimated useful lives are measured at costless accumulated
amortisation and any accumulated impairment losses.

The emission allowances received under the European Union ("EU") emissions trading system
("ETS") are considered as government grants in the nature of intangible assets. The intangible
assets and government grants are valued at zero cost in the case of the Group and accordingly, are
not recorded on the statement of financial position. To the extent the Group has adequate emission
allowances to meet its emission obligations, no provision is made in the books; provisions are
made in respect of any shortfall in errxission allowances,

(b) Subsequent expenditure

Subsequent expenditures are capitalised only when it increases the future economic benefits
embodied in the specific asset to whicli it relates. All other expenditures, including expenditure
on internally generated goodwill and brands, are recognised in profit or loss as incurred.
Amortisation(c)

Sury" Mr@,, investments Re. Ud,
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funoriisation is calculated to write off 1110 cost of intangible assets less their estimated residual
values using the straight-line method over their estimated useful lives* and is generally recognised
in profit or loss. Goodwill is not amortised. Indefinite-life intangible assets are not amortised but
tested for impairment annually. The amortisation peltod and the amortisation method for finite-
life intangible assets are reviewed at eacli financial year end and adjusted prospectiveIy, if
appropriate.

Developed technology, customer relationships and others
Software Technology

2.11 Impairment of non-financial assets

At each reporting date, the Group reviews the carrying amounts of its non-financial assets (other
than inventories and deferred tax assets) to determine whether there is any indication of
impainment, If any such indication exists, then the asset's recoverable amount is estimated.
Goodwill is tested annually for impairment.

For impainnent testing, assets are grouped together into the smallest group of assets that generates
cash inflows from continuing use that are largely independent of the casli inflows of other assets
or casli generating units ("CGUs"). Goodwill arising from a business combination is allocated to
CGUs or groups of CGUs that are expected to benefit from the synergies of the combination.

The recoverable amount of an asset or CGU is the greater of its value in use ("VIU") and its fair
value less costs to sell. VIU is based on the estimated future cash flows, discounted to their present
value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of
money and the risks specific to the asset or CGU,

5 - 10 years
3 - 5 years
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An impaimnent loss is recognised if the carrying amount of an asset or CGU exceeds its
recoverable amount.

Impainnent losses are recognised in profit or loss, They are allocated first to reduce the carrying
amount of any goodwill allocated to the CGU, and then to reduce the carrying amounts of the
other assets in the CGU on a PTO rata basis.

An impaimient loss recognised for goodwill is not reversed in the subsequent period. For other
assets* an impairrnent loss is reversed only to the extent that 111e asset' s carrying amount does not
exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation,
if no impainnent loss had been recognised.

Borrowing cost

Borrowing costs directly antibutable to the acquisition, construction or production of an asset that
noressatily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised
as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period in which they
occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity incurs in connection with
the borrowing of funds. Borrowing cost also includes eXchange differences to the extent regarded
as an adjustment to the borrowing costs.

2.12

2.13
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Lease

The Group's lease assets classes primarily consist of leases for Land and Buildings and Plant &
Equipment. The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract.
A contractis, or contains, aleaseif the contract conveys the right to control the use of an identified
asset for a period of time in eXchange for consideration. To assess whether a contract conveys the
right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:
(i) Ihe contract involves the use of an identified asset
(ii) the group has substantially all of the economic benefits from use of the asset Ihrougli the
period of the lease and
(in) the Group has the right to direct the use of the asset,

At the date of commencement of the lease* the Group recognises a right-of-use asset ("ROU")
and a corresponding lease liability for an lease arrangements in whicli it is a lessee, except for
leases with a toun of twelve months or less (short-term leases) and leases of low value assets. For
these short-term and leases of low value assets, tlie Group recognises the lease payments as an
operating expense on a straight-line basis over the tenn of the lease. The right-of-use assets are
initially recognised at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for
any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct
costs less any lease incentives.

They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impainnent losses, if
any. Right-of-use assets are depreciated from the cornmencement date on a straight-line basis
over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease
payments are discounted using the interest rate implicit in 111e lease or* if not readily determinable,
using the incremental borrowing rates. The lease liability is subsequently Tomeasured by
increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability and reducing the carrying
amount to reflect the lease payments made.
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A lease liability is reineasured upon the occurrence of certain events sricli as a change in the lease
term or a change in an index or rate used to delerrinne lease payments. The reineasurement
nonnally also adjusts the leased assets,

Lease liability and ROD asset have been separately presented in the Balance Sheet and lease
payments have been classified as financing cash flows.

2.14 Non-current assets held for sale and discontinuing operation

The Group classifies lion-current assets and disposal groups as "held for sale" if it is highly
probable that they will be recovered primarily through sale rather than through continuing use.

Non~current assets held for sale/distribution to owners and disposal groups are measured at the
lower of their carrying amount and the fair value less costs to selVdisttibute.

2.15

Property, plant and equipment and intangible assets once classified as held for sale/distrtbution to
owners are not depteciated or amonised.

co

Financial assets and financial liabilities
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Initial recognition and measurement

Trade receivables are initially recognised when they are originated. All other financial assets and
financial liabilities are initially recognised when the Group becomes a parry to the contractual
provision of the instrument.

At initial recognition, the Group measures a financial asset (unless it is a trade receivable without
a significant financing component) or financial liability at its fair value plus, for an item not at
FVTPL, transaction costs that are directly aimbutable to the acquisition or issue of the financial
asset or liability. A trade receivable without a significant financing component is initially
measured at the transaction price.

(ii) Classification and subsequent measurement

Management determines the classification of its financial assets and liabilities at initial
recognition of the instrument or at the time of reclassification.

Fin""etal CSSe!s at am oatsed cost

A financial asset is measured at am ortised cost if it meets both of the following conditions and is
not designated as at FVTPL:

. It is held within a business model whose objective is to hold assets to correct contractual cash
flows; and

. Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of
principal and interest on the principal amount outstanding.

Debt impertinents at FVOCf

A debt investrnent is classified as subsequently measured at FVOCl if both the following
conditions are met and the debt invesiment is not designated at FVTPL:
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. It is held within a business model whose objective is achieved both by collecting contractual
cash flows and selling the financial assets, and

. Its contractual ternis give rise on specified dates to can11 flows that are solely payments of
principal and interest ("Sppl") on the principal amount outstanding.

Eq"to, investme", s at FVOCl

On initial recognition of an equity investment that is not held-for-trading, the Group may
itrevocably elect to present subsequent changes in the investment's fair value in OCl. This
election is made on an investnient-by-investment basis.

Financial"ssets at FVTPL

Financial assets are measured at FVTPL unless it is nieasured at am ortised cost or at FVOCl on

initial recognition. The transaction costs directly antibutable to the acquisition of financial assets
and liabilities at FVTPL are innnediately recognised in statement of comprehensive income.

Derivative financial instruments are measured at FVTPL.

Non-derivative financial assets: Subsequent measurement and gains and losses

S"ry" Kirinz I, ,vestments Pre. Ud.
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Firm, ,ci@Jussets at FVTFL

These assets are subsequently measured at fair value. Net gains and losses, including any interest
or dividend income, are recognised in profit or loss.

rim",, cml assets at am or, ised cost

Tilese assets are subsequently measured at am o1tised cost using the effective interest method. The
am orrised cost is reduced by impaimient losses. Interest income, foreign eXchange gains and
losses and impainnent are recognised in profit or loss. Any gain or loss on derecognition is
recognised in profit or loss,

Debl invest, "e"ts at FVOCl

These assets are subsequently measured at fair value. Interest income calculated using the
effective interest method, foreign eXchange gains and losses and impairment are recognised in
profit orloss. Other net gains and losses are recognised in OCl. On derecognition, gains and losses
accumulated in OCl are reclassified to profit or loss.

Equity invest, "e"ts at FVOCt

These assets are subsequently measured at fair value. Dividends are recognised as incomein profit
or loss unless the dividend clearly represents a recovery of part of the cost of the investment.
Other net gains and losses are recognised in OCl and are never reclassified to profit or loss.

Financial liabilities

The Group classifies its financial liabilities as measured at amortised cost except for derivative
liabilities which are measured at F\/TPL.
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tin) Derecognitio, I

Financial assets

The Group derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the
financial asset expire, orit transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction
in WITicli substantially all of the risks and rewai'ds of ownership of the financial asset are
transferred or in which the Group neither transfers nor retains substantially all of the risks and
rewards of ownership and it does not retain control of the financial asset.

Financial liabilities

(iv)

The Group derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or
cancelled, or expire,

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of
financial position when, and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off
the amounts and it intends to either settle them on a net basis or realise the asset and liability
simultaneously.

Impairment of nom-derivative financial assets

The Group recognises loss allowances for expected credit losses ("ECU') on financial instruments
measured at am orrised cost.

(v)

Sury" fir@" investments Pre. Lrd.
a, ,of its subsidiaries

Fi, ,",, etalst, terne"ts

Ye"r e"ded3J Mare1,2021

TITe Group recognises lifetime expected losses for all trade receivables and contract assets. For
all other financial assets, ECL are measured at an amount equal to the 12-month ECL or at an
amount equal to the life time ECL if the credit risk on the financial asset has increased
significantly since initial recognition.

Wlien determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since
initial recognition and when estimating ECLs, the Group considers historical experience, credit
assessments and forward looking infomiation,

it there has been a significant increase in credit risk the Group will measure the loss allowance
based on lifetime rather than 12-month ECL.

The Group's trade receivables relate mainly to receivables arising from the sale of products. The Group
maintains a system of credit reviews starting with an initial internal review for new customers and
thereafter periodic reviews to assess credit-worthiness. The Group assumes that the credit risk on a
financial asset has increased sionificantly if it is more than 30 days past due except in case of trade
receivables wherein it considers amounts more than 180 days past due to have significantly increased
credit risk since based on the Group' s past experience and considering the nature of industry it operates
in and the customers it serves, it has generally collected amounts past due 30 days and less than 180
days.

At each reporting date, the Group calculates the ECL based on a 24 month review of pastimpairments,
future expectations based on information available at the balance sheet date and uses an industry
recognised report to assess the future of the Group' s customer base based on worldwide auto and tire
production,

The Group considers a financial asset to be in default when:
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. The debtor is unlikely to pay its obligations in full* without recourse by the Group to actions such
as realising security (if any is held); or

. The financial asset is more than 90 days past due (in case of trade receivables 180 days past due).

At each reporting date, the Group assesses whether financial assets carried at amortised cost and debt
securities at FVOCl are credit-impaired. A financial asset is 'credit-impaired' when one or more events
that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

Evidence that a financial asset is credit impaired includes the following observable data :

. significant financial difficulty of the borrower or issuer;

. a breacli of contract such as a default;

. the restructuring of a loan or advance by the Group on tenns that the Group would not consider
otherwise;

. it is probable that the borrower wnl enter banki. upicy or other financial reorganisation; or

. The disappearance of an active market for a security because of financial difficulties.

The gross carrying amount of a financial asset is written off when the Group has no reasonable
expectations of recovering a financial asset in its entirety or a portion thereof. The Group makes
an assessment with respect to the timing and amount of write-off based on whether there is a
reasonable expectation of recovery. The Group expects no significant recovery from amounts
written off. However, financial assets that are written off could still be subject to enforcement
activities based on the procedures determined by the Group for recovery of amounts due.
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(vi) Cash and cash equivalents

Cash and casli equivalents include cash on nand, tenn deposits witli banks and other short-term
highly liquid investments. To be classified as cash and cash equivalents, the financial asset must
be readily convertible into cash and have an insignificant risk of changes in value,

(vii) Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold or services rendered in 111e
normal course of business. Trade receivables are initially recognised at fair value. Subsequently,
these assets are lield at amortised cost, using the effective interest method.

(vim) Trade payables

(ix)

Trade payables are initially recognised at fair value, Subsequently these liabilities are held at
amorrised cost, using the effective interest method.

Financial liability under option arrangement

Put options held by non-controlling interests in the Group's subsidiaries entitle the non-
controlling interest to sell their interest in the subsidiary to tlie Group, in such cases the Group
recognises the fair value of the non-controlling interest's put option as a financial liability, being
the present value of the estimated future purchase price, as a financial liability in the statement of
financial position. in raising this liability, the non-controlling interest is derecognised and any
excess or shortfall is charged or realised directly in retained earnings in the statement of changes
in equity.

The financial liability is fair valued at the end of each financial year and any changes in the value
of the liability as a result of changes in assumptions used to estimate the future purchase price are
recorded directly in retained earnings in the statement of changes in equity.
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(x) Income on financial assets

Interest income is recognised using the effective interest method.

Dividend income on investments is recognised when the right to receive dividend is established.

2.16 Fair value measurements

A number of the Group's accounting policies and disclosures require the measurement of fair
values, for both financial and non-financial assets and liabilities.

Tile Group has an established control framework with respect to the measurement of fair values.
This includes a valuation team that has overall responsibility for overseeing all significant fair
values measurements* including Level3 fair values, and reports directly to the management.

The valuation team regularly reviews significant unobservable inputs and valuation adjustments.
it third party infonnation, such as broker quotes or pricing services, is used to measure fair values,
then the valuation team assesses the evidence obtained from the third parties to support the
conclusion that these valuations meet the requirements ofFRS, including tlielevelin the fair value
hierarcliy in which the valuations should be classified.
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All assets and liabilities for which fair values are measured or disclosed in the financial statements

are categorised within the following fair value hierarchy based on the lowest level input that is
significant to the fair value measurement as a whole:

. Level I - quoted prices (uriadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

. Level2 - inputs other than quoted prices included in Level I that are observable for tlie asset
or liability, either directly (i. e. as prices) or indirectly (i. e. derived from prices).

2.17

. Level3 - inputs for the asset or liability tliat are not based on observable market data
(unobservable inputs).

Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realisable value, Cost is computed on a
weighted average basis. Cost of finished goods and work-in-progress include all costs of
purchases, conversion costs, and other costs incurred in bringing the inventories to their present
location and condition. 111 case of manufactured inventories and work in progress, cost include an
appropriate share of fixed production overheads based on normal operating capacity. The net
realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated
costs of completion and estimated costs necessary to make the sale.

Government grants

Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grants will be
received and the Group will comply with the conditions associated with the orents. When the
grant relates to an expense item, it is recognised as income on a systematic basis over the periods
that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed. When the grant relates
to an asset, it is recognised as income over the expected useful life in a pattern of consumption of
the benefit of the underlying asset.

2.18
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When the Group receives grants of non-monetary assets, tlie asset and the grant are recorded at
fair value amounts.

When loans or slimlar assistance are provided by governments or related institutions, with an
interest rate below the current applicable market rate, the effect of this favourable interest is
regarded as a government grant.

2.19 Provision and contingent liabilities

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a
result of a past event, which will likely result in an outflow of resources, and a reliable estimate
can be made of the amount of the obligation. Provisions are deteimined by discounting the
expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time
value of money and the risks specific to the liability. it there are a number of similar obligations,
the probability that there will be an outflow of economic benefits is detennined by considering
the class of obligations as a whole.

Amortisation of the discount is recognised as a finance cost

Contingent liabilities are disclosed when there is a possible obligation arising from past events,
tlie existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more
uncertain future events not wholly within the control of the Group or a present obligation that
arises from past events whereit is either not probable that an outflow of resources will be required
to settle the obligation or a reliable estimate of the amount cannot be made.
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2.20 Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-tenn employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is
recognised for the amount expected to be paid if the Group has a present legal or constructive
obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and 111e
obligation can be estimated Tenthly.

Defined contribution plans

Defined contribution plans represent a fixed contribution into a fund under which the Group has
no legal or constructive obligations to make future payments if the fund does not have sufficient
assets to pay all of the employee's entitlements to post-employment benefits. The obligations to
payment to sucli funds are recognised in profit orloss in the periods during which related services
are rendered by employees,

Defined benefit plans

Defined benefit plans are retirement plans under which amounts to be paid as retirement benefits
are deterTwined by reference to a formula usually based on employees' earnings and/or years of
service.

The Group's net obligation in respect of defined benefit plans is calculated separately for each
plan,
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The calculation of defined benefit obligations is performed annually by a qualified actuary using
the projected unit credit method i. e. by estimating the amount of future benefit that employees
have earned in the current and prior periods, discounting that amount and deducting the fair value
of any plan assets. To calculate the present value of econontic benefits, consideration is given to
any applicable minimum funding requirements.

The defined benefit plan surplus or deficit on the statement of financial position comprises the
total fair value of plan assets less 1110 present value of the defined benefit liabilities (using a
discount rate by reference to market yidds on government bonds at the end of the reporting
period).

Recognition of deft, ,ed bel, qjit cost

All the current service cost determined is charged to the profit or loss.

When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit
that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in profit
or loss. The Group recognises gains and losses on the settlement of a defined benefit plan when
the settlement occurs.
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The amount of net interest expense calculated by applying the liability discount rate to the net
defined benefit liability or asset is charged or credited to profit or loss.

Reineasurements of the net defined benefit liability, which comprise actuarial gains and losses,
the return on plan assets (excluding interest) and the effect of the asset ceiling (if any* excluding
interest), are recognised ininlediately in OCT.

Assr, ,"prions

WillI the objective of presenting the assets and liabilities of the pensions and other post-
employment benefit plans at their fair value on the statement of financial position, assumptions
under PRS 19 are set by reference to market conditions at the valuation date. The actuarial
assumptions used to calculate the benefit liabilities vary according to the country in which the
plan is situated.

2.21 Business combinations

The Group accounts for business combinations using the acquisition method when control is
transferred to the Group, The consideration transferred in the acquisition is generally nieasured at
fair value, as are the identifiable net assets acquired. Ally goodwill that arises is tested annually
for impairment. Any gain on a bargain purchase is recognised in profit or loss immediately.
Transaction costs are expensed as incurred, except if related to the issue of debt or equity
securities.

The consideration transferred does not include amounts related to the settlement of pre-existing
relationships. Such amounts are generally recognised in profit or loss.

Any contingent consideration is measured at fair value at the date of acquisition. If an obligation
to pay contingent consideration that meets the definition of a financial instrument is classified as
equity, then it is not reineasured and settlement is accounted for within equity. Otherwise, other
contingent consideration is reineasured at fair value at eacli reporting date and subsequent changes
in the fair value of the contingent consideration are recognised in profit or loss.
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If share-based payment awards (replacement awards) are required to be exchanged for awards
held by the acquiree's employees (acquiree's awards), then all or a portion of the amount of the
acquirer's replacement awards is included in measuring the consideration transferred in the
business combination. This determination is based on the market-based measure of the

replacement awards compared with 1110 market-based measure of the acquiree's awards and the
extent to which the replacement awards relate to pre-combination service.

As part of transition to FRS, the Group elected not to restate those business combinations tliat
occurred before the date of transition to FRS, i. e. I April 2017. Goodwill arising from
acquisitions before I April2017 has been carried forward from the previous ERS framework as
at tlie date of transition.

2.22 Income taxes

income tax on the profits of the year comprises both current and deferred tax. Income tax is
recognised in profit or loss except to the extent that it relates to items recognised directly in equity
or in OCl.

Current tax

S"ry" mr",, J, ,pestme"Is Pie. Ltd.
and its s"bsidia, tes

Fin",, etc! statements

year ended 31 Mare1,202r

Current tax is the expected tax payable on profits or tax receivable on losses, calculated on enacted
or substantively enacted rates as at the reporting date and any adjustment 10 the tax payable or
receivable in respect of previous years,

Current tax assets and liabilities are offset only if the Group has a legally enforceable right exists
to set off current tax assets against current tax liabilities, and intend to seine on a net basis, or to
realise the asset and settle the liability simultaneously.

Deferred tax

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between tlie carrying amounts of
assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes.
Deferred tax is not recognised for:

I. temporary differences on the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is
not a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit orloss;

temporary differences related to investments in subsidiaries, associates to the extent that tile
Group is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is
probable that they will not reverse in the foreseeable future; and

11.

111 . taxable temporary differences arising on the initial recognition of goodwill.

Deferred lax assets are recognised for unused tax losses, unused tax credits and deductible
temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profits will be available
against which they can be used.

Future taxable profits ate determined based on business plans for individual subsidiaries in the
Group and the reversal of temporary differences. Deferred tax assets are reviewed at each
reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit
will be realised, Such reductions are reversed when the probability of future taxable profits
Improve.
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Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences
when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date,

Deferred tax assets and deferred tax nabitities are offset if a legally enforceable right exists to set
off current tax assets against current tax nabitities and the deferred taxes relate to the same taxable
entity and the same taxation authority.

Foreign currency

Transactions in foreign currencies are translated into the respective functional currencies of Group
companies at the eXchange rates at the dates of the transactions.

2.23

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into the functional
currency at the eXchange rate at the reporting date. Non-monetary assets and liabilities that are
measured at fair value in a foreign currency are translated into the functional currency at the
eXchange rate when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured based
on historical cost in a foreign currency are translated at the eXchange rate at the dale of the
transaction. Foreign currency differences are generally recognised in profit or loss.

Foreign operations

On consolidation, the assets and liabilities of foreign operations are translated into UsD at the
rate of eXchange prevailing at the reporting date. The income and expenses of foreign operations
are translated at eXchange rates prevailing at the dates of the transactions. For practical reasons,
the group uses a monthly average rate to translate income and expense items. The eXchange
differences arising o11 translation for consolidation are recognised in OCl. When a foreign
operation is disposed of such that control or significant influence is lost, the cumulative amount
in the translation reserve related to that foreign operation is reclassified to profit or loss as part of
the gain or loss on disposal. When the Group disposes of only part of its interest in a subsidiary
that includes a foreign operation while retaining control, the relevant proportion of the cumulative
amount is Teattributed to NCl. Wlien the Group disposes of only part of its investment in an
associate that includes a foreign operation while retainino significant influence, the relevant
proportion of the cumulative amount is reclassified to profit or loss.

2.24

S"ry" firm, invest, "erris He. Ud,
""d ars s"bsidia, tes

Financial staler"e, ,!s

year ended 3f Mare1,202Z
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3 Property, plant and equipment

(Currency. ^" UsD million)

The Group

Cost

AllApri12019
Acquisitions pursuant to business

combination (Note 38)
Acquisitions
Disposals
Write-o1/11mpainnent loss
Asset held for sale

Translation difference

At 31 March 2020

At I April2020
Acquisitions
Disposals
Deconsolidaiion of a subsidiary (Note 39)
Asset held for sale
Translation difference

At 31Mareh 2021

FurniturePlant,
Building machinery and

officeand and

Land improvements equipment equipment

34.93 150.92

5.13

8.92

(1.05)

(002)
(945)

(0.83)
(1.55)
32.55

923.56

0.83

94.55

03.44)

32.55

154.45

Vehides

(431)
1.38

17.11

1.60

2.84

(090)

154.45

5.85

00.14)

29.62

(5315)

S", y" Xir"" J, ,"e, ""e"29 He. Ud
and its 51, bsidi"lies

Ping, ,etclst"terne"ts

year errded 31 M@Fell 2021

Shipping
vessels

942.35

942.35
45.11

(972)

2.79

0.96

1.05

(0.99)

7.12

167.28

(112)
1953

Total

(A)

19.53

0.88

(2.13)
(0.04)

0.43

1,004.89

27.15

Construction
work-in-

progress
us)

19.28

0.67

(0.26)
3.55

1,129.31

27.80

108.03

06.38)

(0.85)
(65.53)

3.55

0.16

(0.62)
(0.05)

0.01

18.67

19.95

Total

(A + E)

79.35

19.95

3.05

1,172.38

(7.49)
0.45)
(5.69)

(4.44)

1,208.66

27.80

100.54

08.83)
6.69)
co, 85)

(69.97)

1,172.38
52.00

(12.61)
(0.09)
(4.31)
36.09

19.95

59.28

59.28

(9.90)

(1538)

2.29

1,243.46

1,231.66

1,231.66
42.10

(12.61)
(15.47)

(4.31 )
38.38

36.29 1,279.75
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CMrre, icy, .^, I UsD million)

The Group

Accumulated depreciation
and innpaimient loss

A1 I April2019
Depreciation charge for the year
Disposals
Translation difference
At 31 March 2020

A1 I April2020
Depreciation charge for the year
Disposals
Deconsohdation of a subsidiary (Note 39)
Translation difference

A1 31 March 2021

Land

FurniturePlant,
Building machinery and

and officeand

improvements equipment equipment

Carrying amounts
AllApri12019
At 31 March 2020

At 31 March 2021

The Group has reclassified leasehold property and equipment taken on lease to land and plant, machinery and equipment respectively on transition to ERS116 on I April2019.

During the previous year ended 31 March 2020, the Group has decided 10 discontinue the construction of its Cogeneration plant in Canada. As a result of this decision, the Group
recorded UsD 5.69 million of non-financial impainnent loss and reclassified UsD 0.9 million of CER to assei available for sale. During the current year, the Group has wiltsn off
this asset held for sale balance in profit and loss.

56.35
7.49

(1.05)
(3.42

540.73

59.37

During the current year ended 31 March 2021. a plot of land having book value UsD 4.31 million has been identified as asset held for salein Egypt. The Group is in process of
negotiations with potential buyers for selling the assets held for sale
For contractual commitments with respect to property, plant and equipment, refer to none 28.

61.73

(2279)
(2957)

59.37

7.48

(014)

Vehicles

550.10

34.93

12.46

2.07

32.55

550.10

59.85

(894)

2.57

29.62

Shipping
vessels

69.28

(086)
(068)
12.99

S", y" Kim" impesh, tents Pre. rid.
@"a its s"foali", jus

Find"cadls!"!e, ,tents

yenr e, ,ded 3Z Marc1,2021

94.57

14.52

1.43

0.86

(0.84)

615.53

12.99

2.08

(212)
(002)

0.31

95.08

98.00

Total

(A)

0.15)

382.83

1.30

392.25

Construction
work. in.

progress

co)

1.30
0.26

(041)
(003)

0.04

389.36

13.24

1.20

1.20

610.97
73.35

4.65

6.54

1.20
1.18

1.16

(25.54)
(33.82)

5.43

Total

(A + un

624.96

1.36

624.96
70.85

(1161)
(005)
17.44

2.25

2.38

1.89

610.97
73.35

(2554)

18.75

701.59

17.57

33.82)
624.96

518.34

54742

624.96
70.85

(11.61)
(0.05)
1744

541.87

79.35

701.59

59.28

36.29

597.69

60670

578.16
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3A Right of IISe Assets

(Currency. ^n UsD mill^^it)

Tile Group

Cost

At I Apm 2019
Recognition of Tight of use asset on
initial application of ERS 116

Adjusted balance as I April2019
Acquisitions PUTSuanito business

combination (refer to note 38)
Acquisitions
Disposals
Translation difference

At 31 March 2020

A1 I Apti12020
Acquisitions
Disposals
Translation difference

At 31 March 2021

Land

Building
and

improvements

4.21

1.04

Plant,
machinery

and

equipment

5.25

0.37

0.06

co. 33)

1.42

Furniture

and

office

equipment

5.35

S", y" Kim" Impes",, e, Its Pre. Lid.
amd its subsidiaries

Financial stateme, ,is

year ended 31 Mard, 2021

1.42

5.35

1.69

4.45

1.73

0.59

0.27

(006)

1.47

7.31

3.68

5.92

3.68

4.53

(026)
0.05

Vehicles

9.87

(0.34)

001

8.00

15.45

0.01

15.45

4.58

(143)
0.31

Total

0.08

0.50

1891

0.09

0.50

0.09

8.66

0.08

(0.01)
(002)

0.01

4.44

010

0.55

13.10

0.55

0.10

co. 08)
0.04

2.10

10.68

(0.01)
(0.75)

0.61

25.12

25.12

10.90

(1.77)
0.68

34.93
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Currency: in UsD million)

The Group

Accumulated depreciation
and impairment loss

At I April2019
Depreciation charge for the year
Disposals
Translation difference

At 31 March 2020

At I Apti12020
Depreciation cliarge for the year
Disposals
Translation difference

A131 March 2021

Carrying amounts
At IAPri12019
At 31 March 2020

At 31 March 2021

Land

Building
and

improvements

Refer note 17 for further details relating to leases.

1.51

015

Plant,
machinery

and

equipment

(007)
1.59

1.59

0.15

Furniture

and

office

equipment

1.67

0.11

1.85

1.67

Sury@ Xir@" I, ,resin, e", s Pre. Ud.
in^d its s"bsidi@, jus

ring"cmls!ate, ,, errrs

year e, ,ded 3} Morala 2021

1.67

1.92

(0.26)
0.03

0.19

3.32

3.74

3.76

5.46

3.36

3.51

Vehicles

3.51

4.22

(1.43)
0.12

1.42

0.03

2.01

464

6.42

0.03

Total

0.03

0.03

5.73

0.43

11.94

12.49

0.06

0.43

0.43

0.22

(007)
0.02

1.70

5.60

0.01

0.06

(0.07)

0.04

0.60

7.23

7.23

6.54

(176)
0.28

0.50

0.12

0.01

12.29

11.40

17.89

22.64
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4 Goodwill

For the purpose of impainnent testing, goodwill has been allocated to the Group's operating
regions. The aggregated carrying amounts of goodwill allocated to eacli CGU are as follows:

The Group
2021(Currency. ' in UsD million)

Europe
South America

Nortli America

Far East Asia

South Asia

in relation to the Group's international bulk commodity
trading business (SSOE)

Gross total

Reconci"atton of change in carrying value of goodwill

(Currency^.. in UsD million)

At I April2019
Effect of foreign currency translation (net)
Acquisition through business combination
At 31 Marcli2020

Sury" Kim, , Investments Pre. Ltd.
and its s"bs^diaries

Find, ,cmlst"terne"ts

Yeqr e, ,ded 3J Mare1,2021

At I April 2020
Effect of for'eign currency translation (net)
At 31 March 2021

Assumptions used in calculating the discounted cash flows

31 March 2021

South

America

20.29

7.12

19.91

18.97
0.17

2020

Weighted average cost of
capital

Long-term sustainable
growth rates

130.18

19.10

7.80

19.64
17.59

0.16

196.64

130.18

194.47

Weighted average cost of
capital

Long-terni sustainable
growth rates

SSOE

Carrying
amount

10.80%

Europe

2.50%

69.29

(5.00)
130.18

13.50%

194.47

SSOE

2.00%

194.47

2.17

10.70%

196.64

14.20%

North

America

2.00%

31 March 2020

South

AmericaEurope

2.90%

11.43%

12.1 0%

Far East

Asia

1.00%

2.00%

12.12%

North

America

12.50%

3.90%

2.00%

10.05%

Far East

Asia

1.80%

10.39%

2.70%
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The change in goodwill from I April2020 to 31 March 2021 in relation to tlie Group's carbon
black business is entirely due to currency translation. The goodwill in relation to the Group's
international bulk commodity trading business amounting to UsD 130.18 million has arisen
PUTSuant to the business acquisition of Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte Ltd ('SSOE')
during previous year ended 31 March 2020. Refer to note 38 or further details relating to the
acquisition.

The recoverable amount for' each CGU was based on value in use estimated by using discounted
casli flows,

The discount rate was a pre-tax measure estimated based on the historical industry average
weighted-average cost of capital, with a possible debt leveraging of 30% to 40% at marketinterest
rates.

The casli flow projections for all CGUs included specific estimates for 5 years and a terminal
growth rate thereafter. Tile tomiinal growthi Tale was deleimined based on management's estimate
of the long-term compounded annual EBITDA growth rate.

Financial forecasts for all CGUs were prepared taking into account past experience, forecasts of
volume growth and movement in oil prices.

Sz, rya Kir@,, f, ,vest", mis Pre. Ltd
and its s"bsidiaries

Film, ,cm! statements

re@r ended 31 M"reh 202Z

in relation to the carbon black business and international commodity trading business, based on
sensitivity analyses performed around the base assumptions, there are no reasonably possible
changes in a key assumption that would cause tile carrying amount to exceed recoverable amount.
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5 Other intangible assets

(CMrrency: In UsD ,ini"torii

The Gro"p

Cost

At I April2019
Acquisitions arising on business

combination (refer to note 38)

Acquisitions
Translation difference

At 31 March 2020

At I April2020
Acquisitions
Translation difference

At 31 March 2021

Developed Customer

technology relationships

Accumulated depreciation
At I April2019
Amortisation charge for the year
Translation difference

At 31 March 2020

164.60

At I April2020
Amortisation charge for The year
Translation difference

A1 31 March 2021

Trade

nam"s

164.60

49.06

76.00

Carrying amounts
At 31 March 2020

At 31 March 2021

164.60

Software

teen"o10gy

(124)

164.60

123.82

The amortisation of other intangible assets is included in 'cost of sales', 'sening, general and adjntnistrative expenses' and 'research and development
expenses .

18.00

123.82

0.95

128.12

1646

Other

intangible
asset

124.77

18.00

144.58

18.08

0.64

0.16

( 1.76)

18.00

144.58
16.46

37.86

20.02

( I. 02)

S", y" Kir@" invesb, ,e, ,t, Pie. Ltd.
madits s"hairi", tar

Fin@"etc!starte, ,, e"is

year ended 31 M"rel, 2021

Patents and

Know-How

18.00

16/04

17.12

56.86

0.42

0.16

0.04

(024)

17.12

0.12

0.05

56.86

20.01

0.83

14.01

1.80

Licenses &

Certificates

20.02

3.56

17.29

7770

0.38

15.81

0.90

0.38

0.10

15.81
1.80

14.13

2.27

(140)

Non. compete
fees

66.96

(0.07)

47.07

0.48

17.61

0.83

15.00

0.15

0.83

0.02

Total

intangible
assets

15.00
1.40

0.07

0.31

0.06

(019)

2.19

(001)

0.39

0.85

16.47

0.14

0.18

0.14

0.90

(007)

0.18
0.05
0.06

2.12

0.82

251.21

76.80

0.20

(332)

0.14

0.29

0.83

0.15

(0.0 I )

0.83

0.02

0.20

0.19

324.89

0.85

0.14

324.89

0.12

1.12

014

326.13

0.14

195.48

4061

(269)
233.40

233.40

39.72

0.98

274.10

9149

52.03
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6 Trade and other receivables

(Currency. ^, I UsDINillio, I)

Non-current

Security deposits
Other receivables

Current

Trade receivables*

impairment loss on trade receivables
Contract receivables
Other receivables

* Details of trade receivables from related parties is included in note 31.

7

The Group and Company's exposure to credit and currency risks, losses for trade and other receivables
are included in note 35.

SI, ry" Kirin, huestnte, its Pte. Ltd.
a, ,d its subsidiaries

Film, ,cmlst"re, "e, ,is

Ye@r ended 31 M"roll 2021

Equity-accounted investses

(Cunt?ncy. . in UsD million)

2021

Investments in associates

Name of entity

The Group
2020

P. T Indo Liberty Textiles, (engaged in
textile manufacturing)

12.89
1.12

Adjtya Birla Chemicals (Thailand)
Limited, (engaged in chenitcal
manufacturing)

14.01

826.42

(41.64)
1.96

14.29

Essel Mining and Industties Limited,
(engaged in mining and metals)

Total

12.61
1.80

Principal place
or business I

Country of
incorporation

14.41

801.03

736.15

(2581)
1.06
7.48

(Currency^: in UsD million)

Ownership interest
Non-current assets

Current assets

Non-current liabilities

Currentliabilities

Net assets (100%)

Less: Non-controlling interests

Indonesia

Measurement

metliod

718.88

Thailand

Equity method

P. T in do Liberty
Textiles

2021 2020

The Group

India

Group*s share of net assets

2021

Equity method

40.00% 40.00%

68.23 72.59

25.30 26.45

(3862) (39.87)
(35.06) (3489)

Equity method

Adjtya Birla Chemicals
orhailand) Limited

20202021

2020

7.94

19.85

140.43

29.99% 29.99%
473.24 459.99

216.31 191.87

(4030) (72.38)
(181.00) (147.3s)

19.85

9.71

1,512.57

24.28

7.94

1,660.94

24.28

129.60

BSsel Mining and
industries Limited

20202021

9.71

468.25

460.96
600.27

468.25

49.00%

3,244.79
479.99

(227.92)
(379.45)

140.43

432.13

432.13

12960

49.00%

1,335.08
253.21

(187.23)
(434.78)

3,117.41
(30.55)

3,086.86

1,512.57

966.28

(25.46)
940.82

460.96
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(a, ryency. ^n UsD ininton)

Ownershipinterest

Revenue

Net (loss) I profit
Other comprehensive income
Total comprehensive income
Group's share of iotal
comprehensive income

P. T Indo Liberty
Textiles

2021

Reconciliation of investments in associates

40.00%

2020

87.46

(Cityrenc}^: hi UsD million)

Adjtya Birla Cliemicals Essel Mining and Industries
(Thailand) Limited Limited

2021 2020 2021

(4.53)
(0.42)

40.00%

Opening balance as at I April2019
Addition

Dividend income

Share of profit/(loss)
Share of other comprehensive income
Translation adjusttnents
Closing balance as at 31 March 2020

Sury" Kim, , I, ,vesime"is Pre. Ud.
and its subsidi@ties

Find, ,etcls!"tel"e"ts

year e"ded 31 Mare1,2021

105.27

(4.95)

(164)
0.42

(1.98)

29.99%

518.16

(1.22)

(0.49)

19.90

0.43

29.99%

Opening balance as at I April2020
Addition

Dividend income

Share of protiti(loss)
Share of other comprehensive income
Translation adjusttnenis
Closing balance as at 31 Mareli 2021

488.16

20.33

25.78

(025)

6.10

P. T in do

Liberty
Textiles

49.00%

741.77

25.53

2020

221.66

1,785,01

7.66

Adjtya Birla
Chemicals

(Thailand)
Limited

49.00%

2,006,67

10.52

699.43

(006)
(0.65)
0.17

(0.27)

983.27

(162.04)
(702.67)
(864.71)

EsselMining
and Industries

Limited

125.84

9.71

(423.71)

(078)
7.73

co. 08)
(3.11)

971

706.78

177.87

(001)
(7940)

(344.31)
0.03

(1.81)
co. 17)

0.21

129.60

Total

129.60

7.94

843.14

17787

(085)
(7232)

(344.22)
(335)

(084)
5.97

0.13

5.57

460.96

460.96

54.62

140.43

600.27

108.61

874.66

13.72

600.27

54.62

(084)
112.77

874.62

19.50

1,512.57 1,660.94
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7A

I

Other financial assets

Other financial assets - non-current

(CMrrency: 112 UsD million)

Loan to subsidiary - (measured at amonised
cost) *,

Investment in unq"ored equity shares at
FVTFL

Thai Acrylic Fiber Co. , Ltd.
Investment in mutual funds

Convertible promissory note #

investment in unq, ,ored equity shares/CCPSA
at FVOCl

Abha investments Pie. Ltd, Singapore
Big Banyan Investments Pte. Ltd, Singapore
Blue Bucks Investments PIG. Ltd. , Singapore
Calyx Investments Pte. Ltd, , Singapore
In dogenious Holdings Pie. Ltd. , Singapore
Applause Entertainment Private Limited, India

Investment in quoted equity shares at
FVOCl/CCDAA

Vodafone Idea Limited, india
Adjtya Birla Capital Limited, India
Thai Rayon Public Company Lintted, niailand
Essel Mining and Industries Limited - CCD

Investment in quoted equity shares at FVTPL
Global Depository Receipts
Total non-current financial assets

S"ry" Kir",, I, ,yeslme, ,is Pre. Ud.
@"d t's $11bsidt", ies

Financial state Mein, s

year ended 31 Mare1,2021

The Group
2021 2020

2.59

2.50

The Company
2021 2020

6.80
32.76

# During the year ended 31 March 2021, the Group and CHASM Advanced Materials entered into ajoint development
agreement to develop nanotube enhanced carbon hybrids of carbon nanotubes with existing substrates Leads to new,
scalable nanomaterials for a wide variety of end markets. The Group hasinvested an amount of UsD 2.50 Million into
convertible promissory note.

Refer note 34 for details of classification and measurement basis of the above financial assets as per ERS 109 as at 31
Marcli2021 and 31 March 2020.

+ The amount is unsecured, non-interest bearing and has no fixed term of repayment.
* Refer to note 31 for details of loan to related party.
' Denotes non-cumulative compulsory convertible preference shares.
AA DenoLes compulsory convertible debentures.

84.55

30.98
30.92

19.40
31.45
22.87

46.21

26.86
26.82

26.72
27.35
27.35

46.21

11

391.25
36.98

23.27
I02.02

Other financial assets - current

(C"Hency: lit UsD million)

Financial assets measured at fair value:

Investments in debt-oriented mutual fund units

Derivative financial assets - current

123.56
12.57

9.64

46.21

0.15

740.59

46.21

36.98

23.27

0.05

366.69

12.57

9.64

0.15

191.16

0.05

68.47

The Group
20202021

8.81

8.81

The Company
2021 2020

41.56

9.14

50.70
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Financial assets measured at amortised cost
Loan to subsidiaries*

Inter corporate deposits
Deposits with banks naving maturity more

than 3 months
investmeni in fixed income securities

7B

* Refer to note 31 for delalls of loan to subsidiary.

Investment in subsidiaries

(Currency. In UsD million)

At I April2019, at cost
Addition

At 31 March 2020, I April2020, and 31 March 2021, at cost

Refer to note 40 for details of subsidiaries.

8

Suey" Xir", a r, ,vestment$ Pre. rid.
and its subsidiaries

Find, ,etcls, "leane, ,ts

year ended 3J Mare1,202J

256.73

2.04

Other assets

(Currency: in UsD million)

Non-current

Prepaid expenses
Net defined benefit plan assets
Other advances

311.35

101.91
20.51

258.77

267.58

931.32

433.77

484.47

880.33

Current

B alances with government authorities (net of provision
of UsD 4.03 million 01 March 2020: Nil))
Interest receivables

Prepaid expenses
Advances to vendors (net of provision for doubtful
advances of UsD 1.17 nitllion (31 March 2020: UsD
1.20 minion))
Net defined benefit plan assets
Other advances

931.32

93 I. 32

880.33

880.33

9

The Company

0.99
501.53

Inventories

(Cm'yency. ^n UsD million)

Raw materials

Finished goods
Stores, spares and packing material
Trading stock
Total

.-.

502.52

2021
The Group

0.51

0.76

11.15

2020

12.42

0.57

14.49

22.65

2.87

6.24

15.06

19.31

0.36

1.75

31.70

11.36

53.18

2021

123.37

75.08

38.58

238.75

1209

3.17

The Group

58.32

2020

62.49

74.63

38.19

188.10

475.78 363.41
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The wrtte-down of inventories to net realizable value as at 31 Mareli2021 amounted to UsD 2.21

million (UsD 14.40 million as of 31 March 2020). Reversal of wrtte-down of inventories during
the year amounted to UsD 12.19 million (UsD 13.47 million write down of inventories during
the year ended 31 March 2020). The write-down of inventories and reversal is included in cost of
sales.

Inventories consumed during the year amounted to UsD 4,930.40 million 01 March 2020: UsD
5,742.82 million).

10 Cash and cash equivalents

(Currency: in UsD million)

Casli balance

Bank balance

Investment and deposits with original
maturity of less than three months
Total

11

Sury" Kimn mussi, "", 15 Pie. Ud.
and its s"bsidi"Firs

Fin@,, etclsl"tel"e, ,rs

Ye@r ended 31 Mare1,202Z

Assets held for sale

(Currency. ^n UsD million)

Property, plant and equipment held for sale*

* During the current year, UsD 4.31 Imjinon (PY UsD 0.83 lulllion) of plot of land 11as been
identified as asset held for sale in Egypt. Last year, the Group also had decided to sell certain
building premises located in Singapore which are classified as assets held for sale amounting
to UsD 10.97 million. The Group ism process of negotiations with potential buyers for SGIhng
the assets held for sale. During the previous year, the Group 11as decided to discontinue the
construction of its Cogeneration plant in Canada. As a result of this decision, the Group
reclassified UsD 0.90 million of construction in progi'ess (Cm) to asset available for sale.
During tlie current year, the Group has written off Cm in profit and loss.

The Group
20202021

0.16

190.92

12

180.33

371.41

0.36

147.69

The Company
20202021

Borrowings

(Currency. ^it UsD million)

Non-current

Secured bank loan

Vessel loans (secured)
Loan taken from subsidiary (non-interest

bearing)
Loan taken from subsidiary (interest

bearing)

134.34

282.39

1.26

1.26

0.87

The Group
2021 2020

0.87

16.11

Note The Group
20202021

12.70

(a)
(b)

(i)

O)

1,684.40 1,676.92
2.23

The Company
20202021

1,684.40 1,679.15

433.28

433.28

7.36

372.72

380.08
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Current

Current portion of secured long-term
borrowings including revolver balance (a)

Short ten, , borrowi"gs
Revolver facility loans (a)
Trust receipt loan (secured) (c)
Short Ienn loan for investments (secured) (d)
Bills discounted (secured) (e)
Other snort tenn borrowings (O
Loan taken from shareholders (non-

interest bearing) (g)
Loan taken from shareholders (interest

bearing) (h)

Total

Note (a)
(i) The secured bank loan includes three Iranches of the senior credit facility having different
maturity tenures ranging from 3 - 7 years, and interest linked to UsD LIBOR plus a margin
ranging from 1.65% to 2.27%.

The loan is secured by pledge of shares lield by the Company in various subsidiaries excluding
Bina Carbon Egypt S. A, E. The facility is also guaranteed by some of the oilier subsidiaries in the
Group and current assets of some subsidiaries have also been pledged.

The Group is not required to meet the quarterly covenant thresholds until the quarter ending
September 30,2021 due to Covid - 19.

(ii) Bina Carbon China (lining) Co. Ltd. a subsidiary in the group borrowed a total of UsD 80.00
million from the International Finance Corporation (IFC) loan facihiy related to the construction
of the plant. TITe balance of the loan at 31 March 2021 and 31 March 2020, net of transaction cost,
was UsD 59.31 million and UsD 59.19 million, respectively. The facility is priced at LIBOR +
3.40% and matures ill December 2027 witli annual payment of UsD 10 million. 111 view of the
Covid - 19, the loan matutity has been extended from December 2025 to December 2027 with no
repayments required to be done in 2020 and 2021. The Loan is secured against land, building,
machinery and equipment of Bina Carbon China (Jining) Co. Ltd.

(in) Birla Carbon India Private Limited, the Indian subsidiary availed term loan of UsD 21.77
million at Repo rate + I%. TITe facility is secured by first charge on plant and machinery of
Gummidipoondi plant and matures in three years by repayment in equal quarterly instalments.

S"ry" Kit", a J, ,vestments Pie. rid.
rind its s"bsidi", jus

ring, ,etc! slate, "e"!s

year e, ,ded 3Z Mare1,2021

115.65

55.00

66.05

95.75

165.69

47.60

48.12

225.79168.27

530.4i

204.00

1,073.33

2,757.73

533.41

129.20

1,311.61
2,990.76

275.41

204.00

479.41

912.69

278.41

(iv) Surya Abha Investnients Pte. Ltd. a step down subsidiary in the Group borrowed a total of
UsD 250.00 Tmllion secured by charge on book debts and floating charge on the undertaking or
property of the Company excluding certain assets. The Company and SKI hivestinents Pte. Ltd.
(step down subsidiary) agreed to act as guarantors for the loan. The balance of the loan at 31
March 2021 was UsD 212.50 million (2020: UsD 237.50 million). The bankloan bears interest
at rates ranging from 2.37% to 3.96% per annum, The bankloan is repayable in instalments falling
due every six montlis over a period of 3 years with final niaturity in April2022.

129.20

407.61

787.69
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(v) Blame Investments Pte. Ltd and On aria Investments Pte. Ltd. , subsidiaries ill the Group,
entered into a UsD 60.00 nitllioii term loan facility agreement with a bank for general corporate
purposes including repayment of inter-company loans. The tenn loan is secured by a floating
cliarge on the undertakings and the properties of the subsidiaries excluding certain assets/shares.
Tlie term loan bears interest rate ranging from 3.88% to 4.38% per comum which is repayable
every 3 months. The principal amount of UsD 60.00 minion is to be repaid in full on 28 June
2022,

(vi) Surya Abha Investments Pie, Ltd. a step down subsidiary in the Group borrowed UsD 85
million secured by a charge on the book debts of the Company and a floating charge on the
undertaking or property of the Company excluding certain assets. The Company and Ski
Investments Pre. Ltd. (step down subsidiary) agreed to act as guarantors for the loan. The balance
of the loan at 31 March 2021 was UsD 85 lulllion. The bank loan bears interest at approximately
2.78%. The bank loan is repayable in instalments falling due eveiy six montlis over a period of 3
years with final maturity in January 2024.

Note (b)
Tlie vessels mortgage loan is secured by the following:

. First legal mortgage over the vessels, assignment of charter party contract and vessels earnings,
assignment of vessels insurance, charge on operational account, memorandum of deposits and
guarantee by the relevant subsidiary company.

. The vessels mortgage loan coriumenced from 24 November 2015 and bears interest at LIBOR
+1.40% per annum.

. The loan is repayable in quarterly instalments and Ihe last instalment is due in Man'ch 2022,

S", y" Ktr",, harvestmerits Pre. Ltd.
and its s"bsidinrtes

Financial stoleme"ts

year ended 3J March 202J

Note (c)
Trust receipt loan bear interest at rates ranging from 0.5% to 1.5% per annum above the Bank's
effective cost of funds prevailing LIBOR or SinoR. The tenure of such loans is short term in
nature ranging from I day to 43 days. These are secured against trade receivables.

Note (d)
Tlie short-term loan for investments bears interest at rates ranging from I % to 2% per annum
above banks effective cost of funds, SIBOR or LIBOR. This is secured against investment
securities.

Note (e)
Bills discounted bear interest at rates ranoing from 0.20% to 2.00% per annum above the Bank's
effective cost of funds at prevailing LIBOR or SIBOR and are secured.

Note co
Other short tenn borrowings are unsecured and consist of short term loan facilities. These short
term facilities are primarily drawn upon in the respective local currencies to fund working capital
and these facilities are generally uricommitted in nature,
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Note (g)
The amounts are unsecured* non-interest beanno and repayable on demand.

Note (h)
The amountis unsecured, bears interest ranging I% to 3% per annum and repayable on demand.

Note (i)
The amounts are unsecured, non-interest bearing and non-current in nature.

Note fj)
The Company entered into loan agreement on 2 April2018 with SKITnvestments Pte. Ltd. , step
down subsidiary for a term loan carrying fixed interest rate of 4.40% per annum compounded
quarterly. Principal interest is repayable on expiry of 30 months from the date of disbursement
i. e. during October 2020. The agreement was revised on 31st March 2020 and the revised date of
maturity of loan was fixed as 6 October 2025 willI o1her terms remaining the same,

On 29 September 2020 the Company entered into another loan agreement with SKI Investments
Pte. Ltd. for UsD 60 minion at an interest rate of 4.40% per annum compounded quarterly with
date of maturity being 6 October 2025.

Reconciliation of movements of liabilities to cash flows arising from financing activities

LeaseLong-term Short-term
borrowings borrowings liabilities

SI, ry" firm, I, ,"errme, ,, s Pte. Lid.
a, ,d its s"bsidi@n'es

Firm, ,cmlst@terne, ,ts

year errded 31 M@run 202J

(Currency: in UsD mill^^n)

Balance at I April2019
Impact on initial application

of ERS 116

Adjusted balance at I April2019
Changes from financing cash flows
Long term loans taken during the

current year
Repayment of long term borrowings

Oncluding current maturilies)
Additional short tent borrowings

availed net off repayments
Repayment of lease obligations -

principal portion
interest paid on borrowings
Bank fees paid on origination of new

loans

Interest paid on lease liabilities

Other changes
Borrowings taken over pursuant to

business combination in April2019
Lease liabilities taken over PUTSuant to

business combination in April2019
New leases

Interest expense on lease liabilities
Interest expense on borrowings

979.43

979.43

304.22

1,985.34

(1,212.73)

304.22

4.36

3.39

Total

(115.00)

818.81

(5682)

(18.66)

7.75

1,288.01

3.39

(44.45)

(4.25)

1,291.40

1,985.34

(1,327.73)

818.81

(6.0 I )
001.27)

(22.91 )
(1.05)

8.30

(6.01)

229.42

52.44

(1.05)

44.45

2.10

10.68

1.05

237.72

2.10

10.68

1.05

96.89
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Amortisation of deferred loan charges
at effective interest method

Reclassification of from non-current to

current

Impact of accrued interest classified
under trade and other payables

Foreign currency revaluation
Balance at 31 March 2020

(currency, ,. in usD in I'llioi, )

Balance at I April2020
Changes from financing cash flows
Long term loans taken during the

current year
Short term loans taken during the

current year (Net)
Repayment of long tomi borrowings

(including current niaturities)
Repayment of lease obligations -

principal portion
Interest paid on borrowings
Interest paid on lease liabilities
Deferred loan fees paid

Other changes
New leases

Interest expense on lease liabilities
Interest expense on borrowings
Amortisation of deferred loan charges

at effective interest method

Reclassitication of from non-current to

current

Deconsolidaiion of a subsidiary
Impact of accrued interest classified

under trade and other payables
Foreign currency revaluation
Balance at 31 March 2021

3.37

(66.05)

4.53

Sury" Xir@" I, ,vestme, ,ts Pte. Ud
and its s"bsidi@n'es

Fin@"cmls, ate, "e", s

Ye@r ended 31 Morel, 2021

4.01

66.05

1,679.15

Long-term Short-term
borrowings borrowings

1,311.61

8.35

1,679.15

0.73

106.77

15.25

7.38

1,311.61

Lease

nab"ines

580.33

146.80

(1,078.63)

4.53

9.08

3,006.01

(5967)

15.25

Total

(27.57)

(0.29)

3,006.01

59.67

4.12

(105.49)

687.10

146.80

(1,078.63)

(6.03)
(87.24)
(1.41)
(0.29)

(603)

(1.41)

27.57

0.53

105.49

(0.23)

(0.15)

10.91

1.41

1,684.40 1,073.33

7.72

10.91

1.41

87.24

4.65

0.17

20.30

(0.23)

(0.15)
7.89

2,778.03
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13 Trade and other payables

(Currency, . in UsD million)

Non-Current

Derivative financial instrument

Financial liability under option arrangement
I measured at FVTOCl (equity) I

Current

Trade payables
Accrued interest payable
Capital creditors
Derivative financial instruments

Other payables*
Total current trade and o111er payables

* Other payables include acceptances amounting to UsD 5.36 willion (31 March 2020: UsD 20.28
million).

Details of trade payables by related parties is included in note 31

14

S"ry" Kir",, furyes!in", 15 Pte. Ltd
mrd its swimidi@ries

Fin@,, cmlsi@terne"ts

year ended 3J Mare1,2021

The Group
2021 2020

Provisions

(airre, icy. . in UsD million)

Non-current

Environmental accruals

Asset retirement obligation

15.62

4.55

20.17

33.44

The Company
2021 2020

Current

Environmental accruals
Claims

719.84

6.78

11.76

12.68

67.37

33.44

15

Total

Refer to note 33 for movement in the provisions.

Employee benefit obligations

476.92
5.92

11.75

12.27

49.29

818.43

(Currency, .. in UsD million)

Non-current

Retirement benefit obligations - non-current
Compensated absences
Total non-current provisions

Current

Retirement benefit obligations - current
Compensated absences
Total current provisions
Refer to note 30 for disclosure on employee benefits.

556.15

1.61

0.42

2.03

0.69

0.04

0.73

2021
The Group

2020

0.49

0.87

1.36

2.03

4.57

0.35

0.80

6.60

7.96

1.15

0.84

3.53

The Group
2021

4.37

5.52

24.75

2.72

2020

27.47

35.80

4.57

5.00

5.66

40.37

10.66

5.19

3.52

8.71
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16 Other liabilities

(CMrrency. . in UsD mill^^n)

Non-current

Other liabilities

Current

Statutory payables
Dividend payable to non-controlling interesis
Employee payables
Contract liabilities

Other liabilities

17 Leases liabilities

The following are the remaining contractual maturities of lease liabilities at the reporting date.
The amounts are gross and undiscounted and include estimated interest payments.

Maturity analysis of lease liabilities - Contractual undiscounted cash flow:

S"ry" Kim, , I, zvesimen, s Pie. Lid.
and its subsidiaries

Financial state, "e, ,ts

yetir e, ,ded 3J Moral, 202J

(Off relicy: in UsD million)

Less than one year
One to five years
More than five years
Total undiscounted lease liabilities

The Group
2021

Lease liabilities included in the statement of financial position

9.42

2020

(Currency, ^it UsD million)

15.68

0.62

19.30

29.46

0.02

Current

Non-Current

11.30

Amounts recognised in profit or loss

(CMrrenq, ,^n UsD million)

Leases under FRS 116

Interest on lease liabilities

Depreciation on right-of-use assets
Income from subleasing right -of- use assets presented

in other income

Expenses relating to short-term leases
Expenses relating to leases of lowalue assets,

excluding short-term leases of low-value assets

11.33

0.59

14.63

21.11

0.01

65.08 47.67

2021
The Group

2020

9.03

10.30

5.49

24.82

4.41

10.27

5.29

2021

19.97

7.87

12.43

20.30

2020

2021

3.68

11.57

15.25

1.41

6.47

2020

0.31

2.89

1.05

5.56

0.29

0.24

5.65

0.58
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Amounts recognised in statement of casli flows

(Currency. ^n UsD million)

Total cash outflow for leases

18

The Group's leases mainly relate to office buildings, equipment, storage tanks and vehicles.

Preference shares

(Currency. . in UsD million)

Preference shares - non current

Redeemable cumulative non-convertible preference shares A
(Issued by a subsidiary in financial year ended 2021)

S"ry" Kirin, impes!menls Pre. Ltd.
and its s"bsidia, fes

Fin@,, dai slate, item's

year ended 3J Mare1,2021

Preference shares - non current
Redeemable non"cumulative non-convertible Preference Shares A

(issued in financial year ended 2007)
Redeemable non"cumulative non-convertible Preference Shares C

(issued in financial year ended 2011)
Redeemable cumulative non-convertible Preference Shares D

(issued in financial year ended 2018)
Redeemable non-cumulative non-convertible Preference Shares E

(Issued ill financial year ended 2018)
Redeemable cumulative non-convertible Preference Shares F

(Issued in financial year ended 2019)
Redeemable non-cumulative non-convertible Preference Shares G

(Issued in financial year ended 2019)
Redeemable cumulative non-convertible Preference Shares H

(Issued in financial year ended 2020)

2021

9.22

2020

13.29

The Group
20202021

(airrency. . in UsD million)

Preference shares - current
Redeemable non-cumulative lion-convertible Preference Shares C

(Issued in financial year ended 2011)

5.65

The Group and The
Company

2021 2020

15.00

130.00

15.00

250.00

29.00

185.00

130.00

100.00

250.00

20.00

185.00

700.00

705.65

100.00

The Group and The
Company

2021 2020

20.00

729.00

729.00

29.00
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Redeemable cumulative lion~convertible reference shares "A

TITe RCPSs represent 5,650,000 Preference Shares "A" issued by a subsidiary during the financial
year ended 31 Mardi 2021.

The RCPSs are redeemable after 5 years from the date of allotment and are not convertible to
ordinary shares in the capital of the subsidiary.

The RCPSs rank in priority over ordinary shares, and rank equally with other class of preference
shares in the capital of the subsidiary, in the event of liquidation, and carry no voting rights.
Dividends on the RCPSs are payable at 3% of its face value per annum.

Redeemable non-cumulative convertible reference shares "A

The RCPSs represent 15,000,000 Preference Shares "A" issued by the Company during the
financial year ended 31 December 2007.

The RCPSs are rodeeniable after 120 months from its issue date, and are convertible to ordinary
shares in the capital of the Company at the ratio of 300 RCPSs to I ordinary share, at the option
of the holder,

S"ry" Kit",, I, ,vestments Pie. Ud,
and its s"bsid^tines

Firm, ,etalstate, "e"is

Yeqr e"ded 31 March 2021

The RCPSs rank in prtotity over ordinary shares, and rank equally with otlier class of preference
shares in the capital of the Company, in the event of liquidation, and carry no voting rights.
Dividends on tlie RCPSs are payable at 5% of its face value per aimum.

On 5 April2017, the Company extended the marutiiy dale of Preference Shares A by 60 months
to I I April 2022.

On 20 November 2019, the terms of the preference shares were changed fronl convertible to non-
conveitible and maturity date extended to 20th November 2029.

RCPS"s

Redeemable non-cumulative non-convertible reference shares "C

The RPSs represent 29,000,000 Preference Shares "C" issued by the Company during the
financial year ended 31 December 2011 for Us029,000,000.

The RPSs are redeemable after 60 months from its issue dale at the option of the holder, and are
not convertible to ordinary shares in the capital of the Company.

The RPSs rank in priority ova' ordinary shares, and rank equally with other class of preference
shares in the capital of the Company, in the event of liquidation, and snail nave the same rights
as the holders of ordinary shares at meetings of the Company and carry I voting right for every
RPS. Dividends on the RPS are payable at 3% of its face value per armum.

On 27 June 2016, the Company extended the maturity date of Preference Shares C by 60 months
to 30 June 2021.

RCPS"s

Redeemable cumulative non-convertible reference shares "D

The RPSs represent 130,000,000 Preference Shares "D" issued by the Company during the
financial year ended 31 March 2018 for Us0130,000,000.

RPS"s

RPS"s
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I

The RPSs are redeemable on 8 Mardi 2028 at the option of the holder, and are not convertible to
ordinary shares in the capital of the Company.

The RPSs rank in priority over ordinary shares, and rank equaUy with other class of preference shares
in the capital of the Company, in the event of liquidation, and carry no voting rights. Dividends on the
RPS are payable at 3.5% of its face value per annum,

Redeemable non-cumulative non-convertible reference shares "E

The RPSs represent 250,000,000 Preference Shares "E" issued by the Company during the financial
year ended 31 March 2018 for Us0250,000,000.

The RPSs are redeemable on 8 March 2028 at the option of the holder, and are not convertible to
ordinary shares in the capital of the Company.

The RPSs rank in priorliy over ordinary snares, and rank equally with other class of preference shares
in the capital of the Company, in the event of liquidation, and carry no voting rights. Dividends on the
RPS are payable at 3.75% of its face value per amium.

Redeemable cumulative non-convertible reference shares "F

Sury" Kir@,, havestme, ,ts Pre. Ltd.
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year ended 31 Mare1,202J

On 29 June 2018, the Companyissued 185,000,000 Preference Shares "F" for Us0185,000,000,

The RPSs are redeemable on 29 June 2028 at the option of the 1101der, and are not convertible to
ordinary shares in the capital of the Conipany.

The RPSs rankin priority over ordinary shares, and rank equally with other class of preference shares
in the capital of the Company, in the event of liquidation, and carry no voting rights. Dividends on the
RPS are payable at 3.5% of its face value per annum.

Redeemable non-cumulative non"convertible reference shares "G

RPS"s

On 16 August 2018, tlie Company issued 100,000,000 Preference Shares "G" for
usDi00, o00,000.

The RPSs would be perpetual in nature and redeemable at the option of the issuer in accordance
with the applicable provisions of the law at par value subject to review after every 10 years from
the date of allotment,

The RPSs rank in priority over ordinary shares, and rank equally with other class of preference
shares in the capital of the Company, in the event of liquidation, and carry no voting rights.
Dividends on tlie RPS are payable at 3.75% of its face value per annum.

RPS"s

Redeemable cumulative non-convertible reference shares "H

On 28 August 2019, tile Companyissued 20,000,000 Preference Shares "H" for Us020,000,000.

The RPSs are redeemable after 10 years from the date of allotment, and are not convertible to
ordinary snares in the capital of the Company.

The RPSs rank in priority over ordinary shares, and rank equally with other class of preference
shares in the capital of the Company, in the event of liquidation, and carry no voting rights.
Dividends on the RPS are payable at 3.50% of its face value per annum,

RPS"s

RPS"s
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19 Revenue

The Group generates revenue primarily from the sale of carbon black for the rubber and specialty
markets and the sale of electticity/steam and tail gases for the generation of electricity.

in the following table, revenue from contracts with customers is disaggregated by manor product
lines and timing of revenue recognition. The table also indrides other revenue.

(CMrrency: in UsD million)

Product lines:

Carbon black rubber

Carbon black specialty
Electricity sales
Bulk commodity trading
Clearing and nandling income

Sury" Kir@,, 111"erring, ,!s Re, Lrd.
find its s"bsidi"n'es

Find, ,eta! state, "e, ,ts

year e"ded 3J Mare1,2021

Other operating revenue
Total revenue

Sale of traded bulk coriumodities includes the below categories of products:

(Currency. . in UsD In IntoIn

Oil and Petrochemicals

Metals and Minerals

Others

Total

The Group
Revenue from operations

2021 2020

Reconciliation or revenue as per contracts with customers to revenue as per the financial
statements:

(Currency: in UsD million)

Revenue as per contract with customers
Less: Trade discounts and rebates

Revenue as per financial statements

1,102.46
241.04

60.03

4,614.96
36.59

(Currency. ' in UsD million)

6,055.08
14.25

Timing or revenue recognition
Products transferred at a point in lime

1,440.62
253.76

85.86

5,057,40
37.30

6,069.33

6,874,94
11.75

2021

6,886.69

1,175.07
1,914.16
1,525.73
4,614.96

2020

2,088.00
1,894.00
1,075.40

2021

6,120.17
(50.84)

5,057.40

6,069.33

2021

2020

6,954.05
(67.36)

6,069.33

6,886.69

2020

6,886.69
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Performance obligations

Revenue from contracts with customers is based on the consideration specified in the contract or
purchase order, The Group recognises revenue when it transfers control of goods to a customer
and conection is probable.

Product line

Carbon black rubber

and specialty

Nature and timing of satisfying
performance obligations, including
si nthcant a merit terms

Customer obtains control of goods when Revenue is recognized when
the goods are delivered to the customer's the goods are delivered at the
premise or other agreed upon delivery agreed poini of delivery.
point where the customer takes control of
the goods. The credit period offered to
customers generally ranged from 30 days
10 90 days. Some contracts provide rebates.
The Group provides the systematic accrual
for these contracts on a monthly basis,
based on the contractualIy agreed terms
and the past experience of the Company.
The Group generally does not have returns
related to carbon black and is only obliged
to provide a replacement if the carbon
black properties do not meet agreed
qualifications. Sale returns are accounted
as and when customers' inform their

definitive intend to return the goods.

Sury" KIT@" naves!", ants Pre. Ud.
mad its s"bsidr@lies
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Electricity sales

Revenue recognition under
reRS 115

Sale of traded bulk

commodities

Customers obtain control of the Revenue front electriciiy sales
electricity/tail gases at the agreed point of is recognised at the time of
supply supply of electricity/ tail gases,

at the contractualIy agreed
rates.

Clearing and
handling income

Customer obtains control of goods when Revenue is recognised when
the goods are delivered to the customer's the goods are delivered at the
prerulse or otlier agreed upon delivery agreed point of delivery.
point where 111e customer takes control of
the goods. The credit period offered to
customers generally 7 to 90 days.

Customer recognises the benefits of the Revenue is recognised when
services received or other agreed upon the related performance
service milestones, The credit period oblioation has been satisfied.
offered to customers generally 7 to 90 days.
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20 Other income

(Currency. ^it UsD million)

Pair valuation loss on equity investment measured at FVTPL
Dividend income

Export incentives
Others

Total

21 Cost of sales

(Currency, ' in UsD million)

Raw material and packing material consumed
Purchase of traded goods
Changes ill inventories of finished/traded goods (including

inventories received PUTSuant to business combination)
Salaries, wages and bonus
Depreciation and amortisation expense
Repair and maintenance
Consumption of stores and spares
Transportation and handling charges in relation to bulk

commodities traded

Professional and miscellaneous services
Others

Total

S"ry" Kim" harvestmants Pre. Ltd.
and its subsidiaries

Fin@"cml state, " e"ts

year e"ded 31 March 2021

2021
The Group

22

(461)
16.83

1.93

3.38

Selling, general and administrative expenses

2020

(Currency: in UsD million)

17.53

Transportation and handling charges
Salaries, wages and bonus
Restructuring expenses
Others

Total

2021

2.88

9.49

The Group
2020

23

709.96

4,273.95

12.37

Research and development expenses

(5396)
98.23

95.50

31.86

22.51

(Currency. ^n UsD million)

1,053.82
4,660.39

Salaries, wages and bonus
Others

Total

404.21

27.09

91.61

63.17

I 10.40

98.16

34.59

23.81

5,700,96

313.40

28.63

96.37

2021
The Group

6,482,74

53.18

57.21

8.58

58.63

2020

177.60

50.72

51.00

1.09

71.69

2021
The Group

2020

174.50

10.70

3.25

13.95

10.71

4.79

15.50
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24 Impairment loss of financial assets

(Currency. ^" UsD million)

Fair value (gain)noss on interest rate swaps
Impairment loss on trade receivables
Fair value (gain)/loss on Global Depository Receipts
Total

25 Impairment of lion-financial assets

(Currency. ^it UsD million)

Impainnent of property, plant and equipment
Impairment of other non-financial asset receivables
Total

26

S"ry" Kim, I J, ,yeslme"is Pre. Ud.
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yenr ended 31 Mard, 2021

Finance costs (neo

(Currency: In UsD million)

Finance income

Interest income

Foreign excliange gain, net

2021
The Group

2020

(2.45)
18.05

(0. I 0)

Finance expenses
Interest expense excluding lease liability
Interest related 10 lease liability
Foreign eXchange loss, net

15.50

7.77

5.13

0.04

Finance cost (neo, recognised in profit or loss

2021
The Group

2020

12.94

1.00

3.98

4.98

2021

5.69

The Group

5.69

36.05

2020

36.05

(67.64)
(1.41)

(19.97)

38.09

2.44

(89.02)

40.53

(52.97)

(141.97)
(I. 05)

(143.02)

(102.49)
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27 Contingentliabilities

(Currency, ^n UsD million)

Claims against the Group not acknowledged as debts

Tlie above claims represent ongoing tax litigations, in respect of tlie deductibility of goodwill
amortisation, property taxes and utilisation of lax credit related to freight and maintenance at the
Group's South America facilities andin respect of certain ongoing indirect tax litigationstillndia.

Guarantors to UsD 250 inilhon borrowing facility agreement

The Company and SKI investments Pte. Ltd, (step down subsidiary) agreed to act as guarantors
for a secured bank borrowing by Surya Abha Investtnents Pte, Ltd. (step down subsidiary), an
entity incorporated in Singapore, for UsD 250 million. The agreement was signed on 17 April
2019.

Guarantors to UsD 85 million borrowing facility agreement

The Company and Ski investments PIG. Ltd, (step down subsidiary) agreed to act as guarantors
for a secured bank borrowing by a related party, Surya Abha Investments Pre. Ltd. , an entity
incorporated in Singapore, of UsD 85 nitllion. The agreement was signed on 5 January 2021.

Guarantors to UsD 125 ininnon borrowing facility agreement

SKITnvestments Pie. Ltd and Surya Abha Invesiments Pts. Ltd. an reed to act as guarantors for a
secured bank borrowing by, Big Banyan investments PIG. Ltd, , and Blue Bucks Investinents PIG,
Ltd, entities incorporated in Singapore, of UsD 125 lulllion. The agreement was signed on 26''
March 2021,

Sury" Kir@,, hawsime"is Pre. Ud.
cmd its substdi@rtes

Financial slate, "e", s

Ye@r ended 31 M"Fell 2021

The Group
20202021

Otller Contingencies-Environmental Matters

35.01

The Group is subject to extensive federal, state, local, and foreign laws and regulations relating
to safety, health, and environmental matters. The impact of future changes in sucli laws and
regulations on the Group cannot be predicted.

it is often difficult to estimate the future impact of environmental matters, including potential
liabilities. The Group has established accruals to cover environmental liabilities where they are
probable and reasonably estimable. Although the Group believes that these accruals are adequate
to cover known environmental liabilities, there can be no assurance that the actual amount of
environmental liabilities will not exceed the amount of accruals for such matters or will not have

a material adverse effect on the Group's consolidated financial position, results of operations, or
cash flows.

38.46
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28 Commitments

(Currency: in UsD nullio")

Commitments to purchase/procure:
Procurement of materials

Capital coriumitments

Commitments to sell:

Energy and by"products

A subsidiary in the Group had received inquiries in the earlier years from the Environmental
Protection Agency (EPA) about its compliance willI EPA's New Source Review regulations
pursuant to a section I 14 of the Clean Air Act in 11.0 United States of America. Tliese regulations
generally cover equipment and related environmental permitting, maintenance, and treatment of
substances used in or emitted by the Group' s U. S . production plants, The entity had filed its
response and denied liability. in December 2017* the Entity entered into a consent decree with
the EPA and the separate states of Louisiana and Kansas settling all outstanding matters (Consent
Decree). The EPA had posted the Consent Decree for public cornments. The Consent Decree
was finalized on I June 2018.

S"ry" Kir@,, r, ,vestments He. Ud.
and its s"bsidi@rtes

Financial statements

year ended 3f March 2021

The entity expects over the next two years to complete installation of certain additional pollution
abatement equipment at each of its facilities at an estimated total expenditure of UsD 156.50
minion. The aforesaid expenditure and costs to the extent of UsD 104.90 million approximately,
are covered by an in dentinty from previous owners for potential financial liabilities in this matter

29

The Group
2021 2020

Non-controlling interests

236.19
48.48

The Group treats transactions with NCl that do not result in a loss of control as transactions with
equity owners of the group. A change in ownership interest results in an adjustment between the
carrying amounts of the controlling and NCl to reflect their relative interests in the subsidiary.
Any difference between the amount of the adjustrnent to NCl and any consideration paid or
received is recognised within equity.

The changes in equity antibutable to the owners of the group from transactions with NCl is as
follow:

284.67

2.65

65.51

99.29

164.80

(Currency. ^n UsD mill^^n)

6.92

Consideration paid to NCl
Less: Equity of NCl acquired including share capital
A decrease/(increase) in equity attobutable to owners of the Group

2021

2.78

(447)

(1.69)

2020

57.81

(4349)
14.32
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The following table summarises the information relating to each of the Group's subsidiaries that has material NCl, before any intra-group eliminations.

(CUFFe, icy: in UsD un^!jou

NCl percentage
Non-current assets **

Current assets

Non-current liabilities

Currentliabilities

Net assets **

Net assets antibutable to NCl (before adjustments)

Less: Financial Liability under Option armngement ##
Less: Deconsolidation of lining Cinenyang CON Chemical Co. , Ltd.
Net assets attributable to NCl

Revenue

Net profit
01her comprehensive income
Total comprehensive income
Front allocated to Na

OCl allocated to NCl

Birla Carbon rosypt S. A. in.
(formerly known as Alexandria

Carbon Black Company)**
2021 2020

Dividend paid to NCl

# NCl includes 24.98% held by an entity which is a related party.

** includes the proportionate share of equity of indigold Carbon (Mauritius) Limited. ("ICML') which is an associate of Bina Carbon Egypt S. A. E. ("BCE*) and Bina Carbon Thailand Public
Co. Ltd ("BCP'). BCE and BCTeach hold a 20.59% stakeinlCML.

\ Put option held by a Non-controlling shareholder in a subsidiary entity, entitles the minority shareholder to sell its stake to the Group for a value that would be deterwined as per the
coniruciually stipulated terms of the option agreement. The Group has accounted for the put option liability at its fair value estimated at UsD 4.55 minion as at 31 March 2021. The
corresponding NClbalancein books of UsD 3.13 million has been derecognised and the excess of fair value over the carrying value ofNClamounting to UsD 1.42 willion has been recorded
under retained earnings.

54.31%

366.47

44.42

(8866)
(4520)

Birla Carbon Thailand Public

Co, Ltd (fomierly kilouni as
Thai Carbon Black Pubmc

Co, Limited) #**
20202021

277.03

54.31%

35297

47.65

(88.71)
(5258)

150.45

S", VC Ktr"" Inryesfu, ,e"ts Pie. rid
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year e, ,ded 3Z Mard, 2021

150.45

25933

80.33%

493.96

226.62

(323)
(51.64)

14084

10/05
12.02

6.03

140.84

18.05

665.71

6.53

81.04% 47.50%1073.22% 47.50% to 73.22%

468.04 400.36 647.46
19379 1711.62 1,764.21

(3.11) (1,394.91) (1,493.81)
(1,102.77)(42.87) (1,241.00)

12941
26.49

(1213)

534.75

3.27

14.36

53475

2021

14.39

615.85

(659)

182.94

31.30

3036

Others

499.08

61.66

499.08

25.14

2020

272.26

76.33

(2885)

(385,700

24.39

(180.10)

(7.27)

(313)
(485)

47.48

(188.08)

61.86

(2338)

5,785.34
82.85
27.25

(323.14)

(730)

(214.71)

110.10

40.40

(214.71)

13.94

6,485.02

(540)
(5751)

( 19.57)

(6291)
(230)

(2833)

(413)
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30

(i)

Employee benefits

Defined contribution plans

The Group adintnisters a number of defined contribution plans, the assets of whicli are held in
external funds. The Group makes contributions, deterlimed as a specified percentage of employee
salaries, in respect of qualifying employees towards defined contribution benefits, The Group has
no obligations other than to make the specified contributions. TITe conttibutions are charged to
profit or loss as they accrue. The Company does not have employees hence no disclosure for. the
same.

(it)

The Group has recognised an expense for contribution to defined conttibution plans amounting
to UsD 1.73 million for the year ending 31 March 2021 (2020: UsD 1.54 million) under cost of
sales and selling, general and administrative expenses.

Defined benefit plan

The Group conitibutes to the following post-employment defined benefit plans.

D<fined benefitpe, ,sinn pin"s

TITe Group sponsors defined benefit pension plans in the United States, Germany, Brazil and
Canada. Benefits for these plans are based on years of service and depending on the plan, either
final average salary or a fixed amount for each year of service. Qualifying participants generally
vest in their benefits after a certain Iengtli of service.

POSire!treme"t healtl, care find life illsi, rance benefitpl",, s

The Group' s North and South America employees participate in postretirement medical and life
insurance benefit plans. These plans provide medical insurance benefits for' many employees
retiring from active service.

Life insurance benefits for. retirees are also available pursuant to the terms of certain collective
bargaining agreements.

Oilier d, :filled beingI^tpl",, s

in Thailand, the Group operates defined benefit plans based on the requirement of Thai Labor
Protection Act BE. 2541 (1998) to provide retirement benefits to employees based on pensionable
remuneration and length of service,

The Group provides for gratuity for employees in India as per tile Payment of Gratuity Act, 1972.
The gratuity plan entitles allemployee, who has rendered at least five years of continuous service,
to receive one-11alf month's salary for each year of completed service at the time of retirement.

The defined benefit plans expose the Group to actuarial risks, such as longevity risk, currency
risk, interest rate risk and market (investment) risk

The majority of benefit payments are from trustee-administered funds; however, there are also
some unfunded plans where the Group meets the benefit payment obligation as it falls due. Plan
assets held in trusts are governed by local regulations and practicein each country, as is the nature
of the relationship between the Group and the trustees (or equivalent) and their composition.
Responsibility for governance of the plans - including investment decisions and contributions
schedules -liesjointly with the Group and the Board of Trustees. The Board of Trustees must be
composed of representatives of the Group and plan participants in accordance with the plan's
regulations.

S"ry" Mr"" fryerfiner, ts Pre. Ltd
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A

The details of movement in net defined benefit obligations for defined benefit plans and related
actuarial assumptions are as below

Postretireinent healthcare and lire insurance benefit plans

The following table shows a reconciliation from the opening balances to the closing balances for the
net defined benefit (asset)Aiability and its components.

Movements in present value of obligation

(CMrrency. ^it UsD million)

Opening balance
Included in profit or loss
Current service cost

Curtailment

interest cost

(i)

Included in OCl

Reineasurement loss/(gain):
Actuadal loss/(gain) arising from:

Experience adjustments
Effect of movements in eXchange rates

Sury@ Xir@,, musstme"ts Pte. Ltd.
and its s"bsidi"lies

Fin@,, tintsl@terne"ts

Ye@r e, Ided31M@rclz 2021

Other

Benefits paid
Closing balance

(ii) Actuarial assumptions

Tile following were the principal actualIal assumptions at the reporting date.

Discount rate
20202021

2021
The Group

2020

(in)

North America

South America

3.78

0.05

co. 12)
0.09

Sensitivity analysis

Reasonably possible changes at the reporting dale to one of the relevant actuarial assumptions, holding
other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown
below.

0.02

3.27

0.05

(0.43)

(Currency, ^it UsD million)

Discount rate (I% movement)

0.13

(0.43)

0.18

(0.1 I)
3.26

0.53

co, 05)
0.48

(0.15 )

2.75% to 3.06% 2.50% to 3.69%

6.61% 6.19%

3.78

Increase

2021

(0.35)

Decrease

0.42

Increase

2020

co . 12)

Decrease

0.83
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B Employee pension plan

The following table shows a reconciliation from the opening balances to the closing balances for
the net defined benefit (assetyliability and its components:

Movements in present value of obligation and plan assets(i)

(Currency, . lit UsD million)

Opening balance
Included in profit or loss
Current service cost

Gain on settlement

Interest cost

Included in OCX

Reineasurement loss/(gain):
Actuarial (gain)/loss arising from:

Demographic assumptions
Financial assumptions
Experience adjustments

Return on plan assets excluding
interest income

Effect of movements in eXchange
rates

S", y@ Kira, I impesrme, its Pre. rid.
a"of its s"65idi@rtes

Financial sin!e, "e"ts

year ended 31 Mare1,2021

The Group
Defined benefit obligation Fair value or plan assets

2021 2021 20202020

76.44 46.69106.20 84.33

Other

Liabilities extinguished on
settlement

Contributions to plan assets
Benefits paid

Closing balance

Represented by
Net defined benefit asset

Net defined benefit liability

0.89

(067)
1.53

1.75

0.97

3.30

(0.04)
(4.81)
(0.19)

4.27

(0.19)
15.47

(0.73)

0.80

2.09

0.80

(2.95)

(15.64)

(4.63)

2.46

(2.60)

2.46

11.95

(2027)
54.97

(41.40)

(4.58)

5.57

1.85

7.42

(4598)
76.44

4.67

(1.69)

(15.64)
2.70

(4.49)
(1743)

2.98

37.48

(42.43)
3.19

(3.84)

0.76

18.25

(4308)
46.69

17.49

29.75

29.75
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(ii) Plan assets

The fair value of plan assets at the reporting date for the defined benefit plans for each category
are as follows:

(CMrreizcy. ' in UsD million)

Us Equities
Us Mutual Funds

Us Debt Secutities

Us Cash

Canada Mutual Funds

Germany Insurance Contracts

(in)

The Group expects to contrlbute approximately UsD 1.24 million to its defined benefit plans
during the year ended 31 Marcli 2022.

Actuarial assumptions

The following were Ihe principal actuarial assumptions at the reporting date.

S"rya Kir@,, investments Pre. Ud.
a, ,of its s"bsidiartes

Firm, ,cmlsi@te, "e, ,, s

year ended 31 Mare1,2021

Norm America

Soutli AnTenca

Europe

The Group
2021

10.16

North America
South America

Europe

Sensitivity analysis(iv)

6.27

0.51

14.73

5.81

2020

37.48

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuadal assumptions,
holding other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the
amounts snown below.

13.65

1.45

13.07

0.88

11.89

5.75

(Currency. ' lit UsD million)

Discount rate (I % movement)
Future salary growth

(I % movement)

46.69

2021

3.00% to 3.06%

7.54%

0.20% to 0.75%

Discount rate

Salary escalation rate
2021 2020

2020

2.50% to 3.69%

6.70%

0.25% to 1.70%

3.00%
5.32%

0.70% to 2.25%

Increase

2021

(562)

Decrease

3.00%
5.67%

O% to 3.2%

0.15

6.89

Increase

(0.15)

2020

(10.35)

Decrease

0.55

12.74

(052)
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C Gratuity and severance plans

The following table shows a reconciliation from the opening balances to the closing balances for
the net defined benefit (asset)/liability and its components:

Movements in present value of obhgation and plan assets

.

(i)

(Currency. ^n UsD rin!!ion)

Opening balance
Included in profit or loss
Current service cost

Interest cost

Included in OCl

Reineasurement loss/(gain):
Actuadal (gain)noss arising from:
- Demographic assumptions
- Financial assumptions
- Experience adjustinents
Return on plan assets excluding

interest income

Currency translation adjustment

Other

Liabilities extinguished on
settlements

Conttibutions to plan assets
Benefits paid

Closing balance

Represented by funded plans in
deficit

Net defined benefit asset

Net defined benefit nabnity

Sir, yc firm, investments Re. Ud.
and its s"bsid^^Firs

Find, ,cmlstcteme"ts

Ye@r ended 3Z Mare1,202Z

The Group
Defined benefit obligation Fair value of plan assets

2020 20212021 2020

11.62 4.7912.25 4.50

1.40

0.43

1.83

1.12

0.33

0.46

(0.26)

1.45

(it) Plan assets

The fair value of plan assets at the statement of financial position date for the defined benefit
plans for each category are as follows:

(Currency. ^n UsD million)

Others

0.37

0.32

0.57

0.34

0.14

0.32

(0.17)
(130)

(0.41)

0.32

0.07

0.32

(1.47)
13.18

0.01

(090)

0.07

0.12

The Group expects to contribute approximately UsD 0.20 winion to its gratuity and severance
plans during the year ended 31 March 2021.

(0.04)

0.19

(0.89

0.36

8.24

12.25

0.01

(0.0 I )

7.88

0.15

(0.36)
(0.25)

7.46

5.30

7.46

0.22

0.22

4.79

2021

5.30

2020

4.79
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(in) Actuarial assumptions

The following were the principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed as
weighted averages),

(iv)

Thailand

India

Sensitivity analysis

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuadal assumptions,
holding other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the
amounts shown below.

Discount rate

2021 2020

9.00%2.96%2.96%
6.80% to 6.95% 6.65% to 6.75% 8.00% to 8.50%

(Currency: in UsD million)

Discount rate (I% movement)
Future salary growth

(I % movement)

Suryc Kirin, I, ,vestments He. Ltd.
rimd i's s"bsidi"lies

Financial $1@tome"ts

year e, ,ded 31 March 2021

D Amount recognised in the statement of financial position

2021

Net

obligation

Salary escalation rate
20202021

9.00%
6.75% to 8.00%

(Currency. ^n UsD million)

Postretirement healthcai. e and life

insurance benefit plans
Employee pension plan
Gratuity and severance plans

Increase

2021

(079)

0.83

Decrease

0.78

Increase

(086)

2020

(034)

0.59

Decrease

Net plan
assets

3.26

18.25

8.24

29.75

0.54

(053)

2020

Net

obligation

0.76

0.36

1.12

Net plan
assets

3.78

29.75

7.46

40.99
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31 Related party relationships, transactions and balances

Tile following are the details of transactions that have been entered into with related parties for
the relevant financial year:

A Directly-held subsidiaries

Kiran Investments Pte. Ltd. , Singapore (KipL)
Surya Viniyog Pte. Ltd. , Singapore
Elaine Investments Pte. Ltd. * Singapore

B Key management personnel

The Group
John A Loudemiilk

Surendra Kumar Goyal
Ieffrey Hanson
Madugula Vonkata Naga Smitha
Nandita Agarwal
Manish Kumar Tibrewal

Namrata Goyal
Kumar Mangalam Bina
Deepak Kumar Kliandelwal

Suryc Kirin, navestme, ,, s Pre. rid.
rind its s"bsidiarie$

Find"cmlsi"terne, ,ts

Ye@r e, ,ded 3J M@relz 202f

C Other related parties and affiliates

Other than as disclosed elsewhere ill the financial statements, the other related parties and
affiliates of the Group are:

Name of the party
Abha investments F1e. Ltd.

Calyx Investments Pie. Ltd.
In dogenious Holdings PIe. Ltd,
Blue Bucks Investments Pre. Ltd.

Big Banyan investments Pie. Ltd.
PT. In do Bharat Rayon (^R)
Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte Ltd. (SSOE)
Adjtya Bina Chenvicals (Than and) Ltd. (ABCT)
Alexandria Fiber Company Ltd (AFCO)

Nature of relationship
Shareholder

Shareholder

Shareholder

Shareliolder

Shareholder

Shareholder

Step down subsidiary
Associate

Common director and BCT holds

more than 10 % of tlie share

capital.
Common director and BCT holds

more than 10 % of the share

capital.
Associate

Associate

Major shareholder in a subsidiary
company, ABCT

Mrs. Ruchika Goyal (Spouse of Mr. Surendra Kumar Goyal) Close member of the faintly of
key nianagement personnel

The Company
Manish Kumar Tibrewal

Kuruar Mangalam Bina
Deepak Kumar Khandelwal
NamTata Goyal

Thai Acrylic Fiber Co, Ltd.

P T In do Liberty Textiles
BSsel Mintng and Industties Limited (EMU. ,)
Thai Rayon Public Co. Ltd.
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Suryc Mr"" h, vestments Pie. Ltd.
and its s"bs^di@n'es

Firm, ,cmls, ate", e"ts

Yeur e, ,ded 3Z Morel, 202Z

Transactions with related parties and affihates and outstanding balances

Details of transactions during the year

D

(Currency. ' in UsD million)

SKI In Yestrnents Fte. Ltd.

Interest expense
Loan taken

Repayment of loan
Interest paid

Subsidiaries (excluding SKI
Investments Pte. Ltd. )

Loan provided
Loan taken

Interest income

Dividend income

Investment in subsidiaries

Shareholders

Repayment of loan (including interest
to IBR)

Interest expense
Loan taken

Equity accounted investses
Additional investment (EMU. ,)
Additional investment (EMn. ,) - CCD

Other related parties and affiliates
Electricity and steam sales
Dividend income

Sales

Royalty expenses
Compensation to key management

personnel*

The Group
20202021

The Company
2021 2020

18.25

60.00

17.69

74.72

4.72

147.30

21.37

179.35

256.13

20.88

194.61

89.82

23.40

15.75

54.62

102.57

0.08

535.24

589.97

460.19

20.33

501.53

10.51

0.82

0.15

1.35

1.99

177.88

74.72

4.72

147.30

10.96

0.89

4.15

2.02

2.46

0.08

299.38
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Outstanding balances

(Currency. . lit UsD million)

SKI In yesiments Pte. Ltd.

Loan payable (including
accrued interest) **

Subsidiaries (excluding SKI
Investments Pts. Ltd. )

Loan payable
Loan receivable ***

Interest receivable***

Shareholders

Borrowings

*

The Group
2021 2020

S"rytz K, }or, furyes, men's Pre. Ltd.
a, ,d its s"bsidt@ries

Find, ,etalst", e, "e, ,is

re@r ended 31 Mare1,202J

Note: As the liabilities for defined benefit plans and compensated absences are provided
o11 actuarial basis for the respective companies as a whole, the amounts pertaining to key
management personnel are not included.

The Company entered into loan agreement o112 April2018 with its step down subsidiary,
SKITnvestments Pte, Ltd. , Singapore, for a term loan carrying fixed interest rate of 4.40%
per an rinm compounded quarterly. Principal interest is repayable on expiry of 30 months
from the date of disbursement i. e. during October 2020. The agreement was revised on 31st
March 2020 and the revised date of maturity of loan was fixed as 6 October 2025 with other
telms remaining the same.

On 29 September 2020 the Company entered into an oilier loan agreement willI SKI
investments Pte. Ltd. for UsD 60 million at an interest rate of 4.40% per annum

compounded quarterly with date of maturity being 6 October 2025.

A1nount due from subsidiaries are unsecured, bear interest at 2.55% - 3.00% per annunn
and repayment terms are subject to subordination deed.

**

The Company
20202021

***

734.41

433.28

Terms and conditions or transactions witli related parties

All related party transactions entered during the year were in the ordinary course of business. The
outstanding balances with related parties are unsecured and will be settled in cash. No guarantees
have been given or received except those disclosed in Note 27.

658.41

372.72

972.14

43.73

7.36

860.00

20.33

479.41 403.41
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32

(a)

Income taxes

Amounts recognised in profit or loss

(Currency, . lit UsD million)

Current tax expense
Current year tax
Changes in estimates related to prior years

Deferred tax

Origination and reversal of temporary differences
Recognition of previously unrecognised tax losses
Reduction in tax rate

(b)

Tax expense for the year

Amounts recognised in other comprehensive income - Group

Suey" Kim, I impart, "e, lis Pre. Ud.
a"d its subsidiaries

Firm"cm! state, "e"ts

yenr e, ,ded 31 Morel, 202J

(CMr, 'errcy. . in UsD million)

income tax charger(credit)
Reineasurement loss/(gain) on

net defined benefit plans
Loss I(Gain) o11 fair valuation

of investments

Total

2021

(c)

The Group
2020

52.56

(335)

Reconciliation of effective tax rate

Before

tax

49.21

(Currency. ^it UsD milli^")

2021

Tax

benefit Net of tax

(13.15)

Profit before tax from continuing operations
Tax using the Singapore tax rate of 17% (2020: 17%)
Effect of lax Tales in foreignjurisdictions
(Decreaseylncrease in tax rates
Tax effect of;

Non-deductible lax expenses
Tax exenipt income
Tax credits (including credits pertaining to Us

transition tax liability)
Current-year losses for which no defeiTed tax asset is

recognised
Utilisation of previously unrecognised tax losses
Share of profit of equity-accounted investees reported

net of tax

Others

(236)

70.19

(0.19)

10.91

(15.51)

299.74

70.00

33.70

310.65

(232)

(5.88)
(2.58)

0.11

Before

tax

(2.32)

(8.35)

8.59 (10.78)

2020

Tax

expense

61.65

299.74 (473.29)
308.33 (484.07)

Net of tax

2.71

2.71

(8.07)

2021

(473.29)

The Group

(481.36)

233.97

39.78

29.58

0.08

2020

9.60

(4808)

32.88

5.59

64.57

(0.1 I)

(2.53)

8.50

(1.78)

8.95

(14.27)

(066)
(0.79)

(1638)

33.70

14.46

(4.44)

(3.69)
6.97

61.65
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(d) Movement in the deferred tax during the year ended 31 March 2021

The Group

(Currency. . fit UsD million)

Deferred tax aiabilities)/assetsin relation to:
Property, plant and equipment
Intangible assets
Leases

Employee benefits
Other items

Net lax aiabilities)/ assets

Movement in the deferred tax during the year ended 31 March 2020

The Group

As at

I April
2020

(Currency. ' in UsDint!lion)

Recognised pursuant
to business

combination

(note 38)

Deferred tax aiabilities)/assetsin relation to:
Property, plant and equipment
intangible assets
Leases

Employee benefits
Other items

Net tax orabilities)/ assets

(26.01)
(9.92)
0.09

8.50

9.64

(17.70)

Recognised in Foreign
other Net as at Deferredcurrency

Recognised in comprehensive translation 31 March Deferred tax

impactprofit or loss 2021 lax assets liabilitiesIncome

S", y" Xir",, I, ,"gsm, e"ts Pre. rid.
@,, d its subsidi"Firs

Fi, ,@"cm! staler, ,eats

year e, Ided 31 Mare1,202J

As at

l April
2019

Recognised pursuamt
to business

combination

(note 38)

12.57

7.08
0.07

(065)
0.56)

.

(34.61)
(1177)
(0.20)
6.24

14.97

15.51

(2537)

Recognised in Foreign
other Deferredcurrency Net as at

Recognised in comprehensive translation 31March Deferred tax

profit or loss 2020 tax assets liabilitiesimpact

(237)

(0.54)
(0.02)

(237)

(418)

(0.13)
0.73

(13.98)
(286)
0.16

5.35

6.81
0.04

0.46

(372)

7.73

6.00
0.29

(0.03)
(564)

4.68

(018)
0.04

4.51

6.33

Income

(4.52)

(18.60
(268)
0.12

0.84

0.48

8.35

15.38

2.55

(1990)

0.87

0.03

2.55

(0.26)
(0.15)

(26.01)
(992)
0.09

8.50
9.64

0.49

0.21

(002)

(17.70)

1.81

6.54

(2622)
(9.90)
0.09
6.69

3.10

8.54 (26.24)
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(e) Unrecognised deferred tax assets

Deferred tax assets have not been recognised in respect of the following items, because it is not
probable that future taxable profit will be available against which the Group can use the benefits
therefrom.

The Group

(CUI'relicy, ^n UsD million)

Tax losses

(t) Tax losses carried forward

Tax losses for which no deferred tax asset was recognised expire as follows:

The Group

(CMrre, icy. ' in UsD million)

Expires
Never expire

2021

Gross aimount Tax effect

S"ry" Kim" investments Pre. Ud.
mad its subridi@, fes

Find, ,Ginl st"reine"Is

year e, Ided 31 Mare1,2021

33 Provisions movement

484.01

(Cuntncy. ' lit UsD in!'!!ion)

At I April2020
Provision recognised during the year
Provision utilised during the year
Translation difference

At 31 March 2021

2020

Gross amount Tax effect

96.97

2021

372.26

111.76

455.13

Expiry date

2022-2038

At I April2019

Provision utilised during the year
Translation difference

At 31 March 2020

Tlie Group
Asset

retirement Environmental

Restructuring obhgations provisions

Provision recognised dullng the year

89.57

2020

Restructuring

Provisions are related to manpower restructuring in the North America, South America, Europe
and Asia region and this restructuring was completed in 2020.

318.93

136.19

Expiry date

2021-2037

8.58

(8.58)

0.80

0.03

1.09

(1.09)

0.05

0.88

1.19

1.45

(022)
0.10

Claims

0.81

0.07

(0.07)
(0.01)

2.52

3.53

1.06

0.80

1.03

0.35

(015)
co. 04)

(0.02)
4.57

1.19

0.83

2.70

3.53
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Asset Retirement Obligation ("ARO") provision

ARO consists mainly of asbestos removal and restoring leased facilities back to their original
status.

Environmental provisions

The Group is subject to extensive federal, state, local and foreign laws and regulations relating to
safety, health and environmental matters in USA, The impact of future clianges in such laws and
regulations on the Group camot be predicted. The provision 11as been made based on
management's estimate of the environmental costs that the Group is obligated to incur.

Claims

34

The provision for claims against the Group is recorded based on best estimates made by the
management,

(a)

Financials instruments

Accounting classification of financial instruments

The following tables summarise the accounting classification and carrying amounts of financial
instruments:

The Group The Company
Carrying value Carrying value

2021 2021

S"ry" rural, h, vestm", is F1e. Ltd.
""d its substdi@rtes

Find, ,cm! stareme", s

year ended 31 Morel, 2021

(Cur, ,errc)^.. in UsD Jiltllion)

Financial assets

Carried at am ortised cost:

Cash and casli equivalents (current)
Trade and other receivables (non-ctm. Grit and current)
Loan to subsidiaries (current)
Loan 10 subsidiaries (non-cument)
Inter corporate deposits (current)
Deposits with banks (current)

Carried at FVTPL:

Investment in unquoted equity shares (non-current)
Convertible prointssary note
Investment in quoted Global Depository Receipts (non-
current)
Derivatives (current)

Carried at FVOCl:

investment in quoted equity shares (non-current)
Compulsory convertible debentures
Invesiment in unquoted equity shares (non-current)

371.41

815.04

256.73

2.04

1.26

2.59

2.50

0.15

931.32

84.55

8.81

451.50

102.02

181.84

2,194,63

0.15

60.25

46.21

1,123,74
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(Currency. . In UsD million)

Financial liabilities

Carried at annortised cost:

Borrowings (current and non-current)
Trade and other payables (current - excluding derivatives)
Preference shares (current and non-current)

Carried at FVOCl:

Financial Liability under Option Agreement

Carried at FVTPL:

Derivatives (current and non-current)

S"ry@ mr@,, harvestme, ,is Pie, Ltd
and its s"bsidi", tar

Fin",, cadlsr@, e, "e, ,, s

year e, ated 3J Murala 2021

(Currency. ^it UsD million)

The Group
Carrying value

2021

Financial assets

Carried at annortised costs

Casli and cash equivalents (current)
Trade and other ^eceivables (non-current and current)
Loan to subsidiaries (current)
Inter corporate deposits (current)
Deposits with banks (current)
Investment in fixed income securities (current)

The Company
Carrying value

2021

2,757.73
805.75

734.65

Carried at FVTPL:

Investment in unquoted equity shares (non-current)
Investment in quoted equity shares (non-current)
Investments in debt-oriented mutual fund units (non-
current and current)
Derivatives (current)

4.55

912.69

2.03

729.00

Carried at FVOCl:

investment in quoted equity shares (non-current)
Investment in unquoted equity shares (non-current)

The Group
Carrying value

2020

28.30

4,330.99

The Company
Carrying value

2020

1,643.72

282.39

733.29

311.35

101.91

20.51

0.87

6.80

0.05

74.32

880.33

9.14

145.77

181.30

1,866.83

0.05

22.21

46.21

949.67
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(Currency, ^n UsD Ininto")

Financial liabilities

Carried at annortised costs

Borrowings (current and non-current)
Trade and other payables (current - exduding derivatives)
Preference shin'OS (current and non-current)

Carried at FVTPL:

Derivatives (current and non-current)

The fair value of financial instruntents as referred to in note (a) above have been classified into
three categories depending on the inputs used in the valuation technique.

The categories used are as follows:

. Level I - Quoted prices (uriadjusted) in active markets for identical assets or nabnities.

. Level 2 - Inputs other than quoted prices included within Level I that are observable for the
asset or liability, either directly (i. e. as prices) or indirectly (i. e. derived from prices).

. Level 3 - Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data
(unobservable inputs)

At 31 March 2021

Financial instruments at fair

value

(Currency. . in UsD million)

Financial assets at FVTPL:

Investment in unquoted equity
shares (non-current)

Investment in quoted equity
shares (non-current)

Derivatives

Suryc Kir@,, haresliner, is Pre. Ud.
amd i's 5,165idi@, tes

Fin@,, cadlsi"!eme"ts

Ye@r e, ,ded 31 Mare1,2021

The CompanyThe Group
Carrying value Carrying value

20202020

2,990.76
543.88

729.00

4,309.35
45.71

The CompanyThe Group

Level I Level 11 Level 111 Level I Level 11 Level 111

787.69

0.73

729.00

Financial assets carried at

FVOCl:

Investment in quoted equity
shares (non-current)

Investment in unquoted equity
shares/CCD (lion-current)

I, S 17.42

0.15

0.15

8.81

5.09

8.81

451.50

451.50

5.09

0.15

0.15

283.85

283.85

60.25

60.25

46.21

46.21
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Financial liabilities at fair

value through OCl
(Equity)

Financial liability under put
option

Financial liabilities at

FVTPL:

Derivatives

At 31 March 2020

Financial instruments at fair

value

(Currency. ^it UsD million)

Financial assets at FVTPL:

Investments in debt-oriented

mutual fund units

Investment in unquoted equity
shares (non-current)

Investment in quoted equity
shares (non-current)

Derivatives

Suryd Kir@,, fitvestme, ,, s Pre. Ltd.
and its s"bsidrarte$

Find, ,etalstateme"ts

re@r e, ,ded 31 M@rel32021

The Group The Company

Level I Level 11 Level 111 Level I Level 11 Level 111

4.55

28.30

Financial assets carried at

FVOCl:

Investment in quoted equity
shares (non-current)

Investment in unquoted equity
shares (non"current)

Financial liabilities at

FVTPL:

Derivatives

74.32

0.05

74.37

Calculation of fair values

The fair values of the financial assets and liabilities are defined as the price that would be received
to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants
at tlie measurement date. Methods and assumptions used to estimate the fair values are consistent
with those used for Ihe year ended 31 March 2020.

Fair value of derivative instruments is detennined based on Mark to Market valuation statements

provided by the Group*s bankers who are the counterparty to such transactions.

Cash and cash equivalents, trade and other current receivables, borrowings, trade and other
payables have fair values that approximate to their carrying amounts due to their short-term
nature,

9.14

6.80

9.14

145.77

145.77

6.80

0.05

0.05

181.30

45.71

181.30

22.21

22.21

46.21

46.21
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35 Financial risk management

The Group's business activities expose it to a variety of financial risks, namely liquidity risk,
market risks and credit risk. The Group's senior management 11as the overall responsibility for
the establishment and oversight of the Group's risk management framework.

Credit riskA

Credit risk is the risk of financial loss to the Group if a customer or counterparty fails to meet its
contractual obligations.

Trade and other receivables

Concentrations of credit risk with respect to trade receivables are limited, due to the Group's
customer base being large and diverse.

The Group uses an allowance matrix to measure the ECLs of trade receivables from individual
customers, which comprise a very large number of small balances.

The following table provides information about tlie exposure to credit risk and ECLs for trade
receivables as at 31 Marcli2021.

Sury" Kirin, f, ,vesi, "",, s Pre. Ltd.
and its s"bsidi"Firs

Financial state, "e"ts

year e"ded 3J Mare1,202J

2021

(Currency. . in UsD Million)

Current (Not past due)
Past due 1-30 days
Past due 31-60 days
Past due 61-90 days
Past due over 90 days

2020

Weighted
average loss

rate

Current (Not past due)
Past due 1-30 days
Past due 31-60 days

Past due 61-90 days
Past due over 90 days

0.05%

0.75%

0.67%

0.69%

95.54%

Gross

carrying
amount

TITe ECL calculation for trade receivables is based on a 24-month look at the reserve rates and

write offs related to trade receivables. On a forward-looking basis, the Group has decided to use
the Notcli Report and look at worldwide tire & vehicle production report. Rates are calculated
separately for exposures in different segments based on the following common credit risk
cliaracteristics- geographic regions, age of customer relationship.

The movement in the allowance for impainnent in respect of trade receivables during the year
was as follows.

716.16

57.21

5.77

4.57

42.71

Loss

allowance

0.07%

0.05%

0.65%

1.25%

70.14%

826.42

0.34

0.43

0.04

0.03

40.80

Credit

impaired

644.30

40.23

6.17

9.58

35.87

No

No

No

No

Yes

41.64

736.15

0.47

0.02

0.04

0.12

25.16

No

No

No

No

No

25.81
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(Currency: in UsD Million)

Balance at I April2020
Impairment loss recognised
Amounts written off

Translation differences

Balance as at 31 March 2021

(CLIrre, ?cy. . in UsD Million)

Balance at I April2019
Provision taken over pursuant to business combination
Impainnent loss recognised
Amounts written off
Translation differences

Balance as at 31 Marcli2020

SI, ry" Kir@" I, ,vestments Pie. Lid.
mad its s"bsidi@nor

Find"etc! state, "e"ts
Ye@r e"ded 31 March 2021

Impainnent loss recognised mainly relates to a receivable from a government entity related to tlie
sale of electicity. Tlie UsD 2.19 million 01 March 2020: UsD 0.92 million) amount written off
relates to trade receivables that were previously reserved for and were written off against the
reserve for trade receivables.

Other financial assets

The Group maintains exposure in cash and cash equivalents, deposits with banks, investments in
mutual funds with financial institutions and derivative financial instruments. The Grou has
concentrated its main activities witli a limited number of counter parties which have secure credit
ratings, to reduce Ihis risk, Individual risk Iintits are set for each counter party based on financial
position, credit rating and past experience. Credit limits and concentration of exposures are
actively monitored by the Group's nlariagement.

The Group's maximum exposure to credit risk as at 31 March 2021 and 31 Marcli 2020 is the
carrying value of each class of financial assets except for derivative financial instruments.

Impairment

B

25.81

18.05

(2.19)
(0.03)

Market risk

41.64

Impairment

TITe Group's size and operations result in it being exposed to the following market risks that arise
from its use of financial instruments:

a, interest rate risk;
b. currency risk; and
c. commodity risk

The above risks may affect the Group's income and expenses, or the value of its financial
instruments. TITe objective of the Group's management of niarket risk is to maintain tliis risk
within acceptable parameters, while optimismg returns. The Group's exposure to, and
management of, these risks is explained below.

5.04

17.40

3.98

(092)
0.31

25.81
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,

I. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will
fluctuate because of changes in marketinterest rates. Tlie Group's exposure to the risk of changes
in market interest rates relates primarily to the Group's long-term debt obligations with floating
interest rates. The Group manages its interest rate lisk by using floating-10-1ixed interest rates
swaps in which it agrees to eXchange, at specified intervals, the difference between fixed and
variable rate interest amounts calculated by reference to an agreed-upon notional principal
amount. The Group has a practice of hedging interest rate risk for external loans only; the Group
does not hedge related party loans,

The Group's fixed rate borrowings are carried at amorrised cost. They are therefore not subject to
interest rate risk, since neither the carrying amount nor future cash flows will fluctuate because
of change in market interest rate

Exposure to interest rate risk

The interest rate profile of the Group's interest-bearing financial instruments is as follows.

The Group The Company
2021 2020 2021 2020

Sury" Kir@,, I, ,vestments Pre. Ud.
in^d its s"bsidi@Firs

Firm, ,cmlst"to, "e"t$

year e, ,ared 31 Mcrc1,2021

(Currency. ^n UsD million)

Fixed-rate instruments
Financial assets #

Financial liabilities S

Variable-rate instruments
Financial assets #

Financial liabilities $

Effect of interest rate swaps

Total

439.10

(204.00)

# includes intercomorate deposits, loan to related party and deposits with banks
$ includes current and non-current borrowings

235.10

315.19

(178.53)

(2,023.32)
(2,023,32)
1,375,00

136.66

(648.32)

251.90

(2,278.67)

972.14

(637.28)

(413.22)

(2,026.77)
1,368.00

334.86

(658.77)

860.00

(501.92)

(522.1 I )

358.08

334.86 358.08
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Cash flow sensitivity analysis for variable-rate instruments

A reasonably possible change of 100 basis points in interest rates at the reporting date would have
increased/(decreased) equity and profit or loss by 111e amounts shown below. This analysis
assumes that all other variables, in particular foreign currency eXchange rates, remain constant.

(Currency: in UsD million)

31 March 2021

Variable-rate instruments

Interest rate swaps
Cash now sensitivity (net)

31 March 2020

Variable-rate instruments

Interest rate swaps
Cash flow sensitivity (neo

11.

S"ry" mm, , I, ,veslme"ts Re. Ud.
or^d i's s"bsidi"lies

Film, ,cm! slate, "e", s

year errded 31 Mare1,2021

Currency risk

Following is the derivative financial instruments to hedge the foreign eXchange rate risk:

Category

Aggregate amount of outstanding forward contracts
Gain on outstanding forward contracts
Loss on outstanding forward contracts

Profit or loss

100 bp 100 bp
decrease

Exposure to currency risk

The currency profile of financial assets and financial liabilities as at 31 March 2021 and 31 March
2020 as below:

Increase

(20.23)
13.75

The Group

(Currency. ' in UsD mill^^n)

(6.48)

Financial assets

Cash and cash equivalents
Non-current investments

Long-term loans and advances
Trade and other receivables
Other non-current financial assets
Other current financial assets

(20.27)
13.68

(20.23)
13.75

(6.48)

(6.59)

20.27

(1368)

2021

6.59

232.97

1.12

2.56

2020

usD

260.03

7.92

1.08

31 March 2021

125.18

EURO

409.20

59.71

0.70

1.78

596.57

13.68

77.91

2.83

16.06

Others

0.03

110.51

1.43

3.14

1.52

6.48

5.00

0.32

17.89
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Financial liabilities

Long-tenn borrowings
Short-Tenri borrowings
Trade and other payables
Other current financial liabilities

(Currency. . in UsD million)

Financial assets

Cash and cash equivalents
Non-current investments

Long-tenn loans and advances
Trade and other receivables
Other non-current financial assets
Other current financial assets

Financial liabilities

Long-tenn borrowings
Short-term borrowings
Trade and other payables
Other current financial liabilities

Sury@ mr@" I, westme, ,is Pre. Ltd.
and i's s"bsidi@neg

Find, ,dafui"te, "e, ,ts

year e, ,ded 3f Mare1,2021

100.25

11.06

317.49
23.97

452.77

Sensitivity analysis

A possible strengthening/(weakening) of the functional currencies of the respective entities within
the Group against for. eign currencies at March 31 would have affected the measurement of
financial instruments denominated in Us dollars and affected equity and profit or loss by the
amounts shown below. This analysis assumes that all other variables, in particular interest rates,
remain constant and ignores any impact of forecast sales and purchases,

UsD

21.08

27.66

0.05

31 March 2020

EURO

48.79

10.02

310.43

67.10

0.95

4.17

Effect in UsD inithon

388.50

4.17

0.96

77.91

41.76

21.01

31 March 2021

UsD (5% movement)
EUR (5% movement)
Others (5% movement)

Others

103.26

26.03

287.83

0.99

31 March 2020

UsD (5% movement)
BUR (5% movement)
Others (5% movement)

0.03

141.67

0.27

3.14

1.52

6.69

5.16

0.46

418.11

39.10

23.26

6.17

3.46

17.24

71.99

2.99

2.99

Profit or loss

Strengthening Weakening

(7.1 9)
(3.09)
(0.69)

(10.97)

(1.48)
3.56

0.70

7.19

3.09

0.69

2.78

10.97

1.48

(3.56)
(0.70)
(2.78)
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..,

111 Commodity risk

Commodity risk results from changes in market prices for raw materials, mainly feedstock and
energy sold as by-product. Factors of importance to the risk position are the availability and
prices. Costs for raw materials and energy have fluctuated significantly in past years and may
continue to fluctuate in the future. Pitting and procurement lisks are managed through structuring
the customer contracts to reduce or elirhinate the risk of volatility in prices; abilities to use a wide
variety of feedstock; and optiintsing procurement and inventory processes,

The commodity trading business of the Group also results in an exposure to commodity price risk.
The Group 11as put in place risk management strategies and me chantsms to manage this risk. As
part of its risk management practice, in some cases, the Group enters into commodity hedge
contracts to hedge the coriumodity price risk.

Management of liquidity riskC

Liquidity risk is the risk that the Group will face in meeting its obligations associated with its
financial liabilities. The Group's approach to managing liquidity is to ensure that it will have
sufficient funds to meet its liabilities when due without incurring unacceptable losses. in doing
this, management considers both nounal and stressed conditions. A material and sustained
shortfall in our cash flow could undermine the Group's credit rating, impair investor confidence
and also restrict the Group's ability to raise funds.

The Group maintained a cautious funding strategy, with a positive cash balance tliroughout the
year. This was tlie result of casli delivery from the business, coupled with the proceeds from
borrowings. This cash has been invested conservativeIy with low risk counter-parties at matutiiies
of less than six months, Cash flow from operating activities provides the funds to service the
financing of financial liabilities on a day-to-day basis. The Group seeks to manage its liquidity
requirements by maintaining access to global debt markets through short-term and long-term debt
program. in addition, the Group has committed credit facilities for general corporate use.

Sury" Kim, , havesime, ,, s Pie. Ud,
amd its s"bsidi"rtes

Financial state, "e", s

ranr e"ded 3J Mare1,2021

(Currency: in UsD winlion)

The Group

31 Marcli 2021

Non-derivative financial
liabilities

Borrowings *
Trade and other payables
Lease liabilities

Carrying
amount

Derivative financial
instruments

Forward eXchange contracts
used for liedging

Outflow

Total

2,757.73
810.31
20.30

I year
or less

3,588.34

2,962.18
822.43
24.82

I-5

years

3,809.43

28.30

1,122.93
810.20

9.03

More than

5 years

1,942.16

28.30

1,284.38
7.68

10.30

1,302.36

8.50

554.87
4.55
5.49

564.91

8.36 11.44
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31 March 2020

Non-derivative financial
liabilities

Borrowings *
Trade and other payables
Lease liabilities

Derivative financial
instr"merits

Forward eXchange contmcts
used for hedging

Outflow

2,990.76
543.88

15.25

* The carrying amount of borrowings is net of transaction costs including bank fees.

Carrying I year
amount or less

3,549.89

(Carre"cy. ^it UsD million)

The Company

3,256.31
569.73

19.97

S"ry" Kir@,, h, verl, ,, e, ,, 3 Pre, Ud.
@11d its subsidi@17'es

Fi, ,",, ci"! state, "e"is

year ended 3Z Mare1,2021

31 Match 2021

3,846.01

Non-derivative financial
liabilities

Borrowings
Trade and other payables

9.28

1,369.42
558.64

4.41

1,932.47

31 March 2020

9.28

1,246.86
11.09

10.27

Non-derivative financial
liabilities

Borrowings
Trade and other payables

1,268.22

36

Total

2.33

640.03

(a)

912.69
2.03

Subsequent events

Impact of the CoVID-19 pandemic and estimation uncertainty arising therefrom:

CoVID-19, declared as a global pandemic by the WHO, began spreading globalIy towards the
end of the financial year ended 31 Marcli 2020 and affected human life, business and economic
activities, and financial markets. The Group's operations were affected in several parts of the
world during March 2020 to June 2020 due to either closing the manufacturing facilities and
offices temporarily or operating at reduced rates, to ensure health and safety of employees,
coinl with reulato direct' , d 'comply with regulatory directions, or manage inventories and transportation and logistical
challenges in moving goods as well as some impact on commodity prices due to the pandemic.
Since then, operations have resumed at all manufacturing facilities in a safe manner,

5.29
645.32

914.72

6.95

1,008.77
2.58

I-5
Years

1,011.35

787.69
0.73

788.42

479.4i
2.58

More than

5 years

481.99

890.98
0.73

891.71

529.36

529.36

407.59
0.73

40832

7.36

7.36

47602

476.02
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The Group also assessed the impact of the pandemic on the recoverability of the carrying value
of its assets such as inventory, trade receivables, loan receivables, property, plant and equipment
and intangible assets etc. disclosed in the financial statements and currently believes that the
pandemic is not likely to have an adverse impact in this regard.

The Group is closely monitoring the developments and possible effects that may result from the
current pandemic on its financial condition, liquidity and operations and is actively working to
miniintze the impact of this unprecedented situation. However, in view of the estimation
uncertainty arising from the unprecedented and constantly evolving nature of the pandemic, the
eventual outcome may be different from that estimated on the date of approval of these financial
statements,

(b) On 21 June 2021, the Company allotted 115,000,000 2.25% Non-Cumulative Non-Convertible
Redeemable Preference Shares "I" Series for UsD I each to existing share holder F1. Indo Bharat
Rayon Indonesia. TITe preference shares are redeemable after 10 years from date of allotment and are
not convertible to ordinary shares in the capital of the Conipany.

Capital management

The Group's policy is to niaintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and
market confidence and to sustain future development of the business. Management monitors the
return on capital (total equity) as well as the level of dividends to ordinary shareholders.

Senior management seeks to maintain a balance between the higher returns that linght be possible
with higher levels of borrowing and the advantages and secutity afforded by a sound capital
position.

37
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38 Acquisitions

in FY 2019-20, a step down subsidiary of the Company, SKI Carbon Black (Mantitius) Liiwited
("SKD^I") purchased 100% equity ownership in Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte. Ltd.
(SSOE) This acquisition is expected to facilitate the realisation of some synergies in feedstock
purchases, movement of goods and other transactions common to both entities.

While the subsidiary 11as entered into share purchase agreements with fomier shareholders on 16
and 17 April2019, the date of acquisition for purposes of accounting for the transaction is taken
as I Aprt12019 as a more convenient date considering the proximity to the start of the financial
year. The effects of this on profits for the year and goodwill arising on acquisition is not material.

The purchase price paid for acquiting 100% equity ownership of SSOE was UsD 450.00 thinion
which has been paid in cash. For the financial year ended 31 March 2020, SSOE conttibuted
revenue of UsD 5.09 billion and profit after tax of UsD 0.54 million to the Group's results.

Summary of net identifiable assets acquired and goodwill

Goodwill arising on the acquisition of SSOE is recognised as an asset, being the excess of the
cost of consideration over the interest in the fair value of the identifiable net assets acquired.

The following table summarises the recognised amounts of assets acquired and liabilities used at
the date of acquisition, including goodwill arising from the acquisition.
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(Currency. ^" UsD millions)

Total consideration transferred

Property, plant and equipment
Customer relationship intangibles
Other intangible asset
Investment securities

Trade and other receivables

Inventory
Cash and cash equivalents
Other current asset
Assets held for sale

Bank borrowings
Lease liabilities

Payables and advances
Retirement obligations
Deferred tax liability
Other current liabilities

Total identifiable net assets

S", JR firm, furyes, marts Pre, Ltd.
und its s"bsidi"rtes

Find"cmls!"tel"errts

year ended 31 March 2021

Goodwill

Goodwill of UsD 130.18 million relates mainly to the acquired entity's workforce and other
synergies. There are no local tax deductions available for goodwill.

The Group's acquisition-related costs have been included in adrntnistrative expenses.

39 Deconsolidation of a Subsidiary: lining Chenya"g CCJN Chemical
Co. , Ltd. (" CTjV") w, e. f. 31 March 2021

in respect of one of the Group's subsidiaries, lining Chenyang CCJN Chemical Co. , Ltd, which
is legally structured as ajoint venturein China andin which the Groupliolds 51% equity stake,
the Group has exercised a put option to sell its stake to the joint venture partner during the year
ended 31 Marcli2021. Consequently, the Group has deconsolidated the said subsidiary.

Below is a summary of tlie assets and liabilities of CTJV tliat have been derecognised from the
consolidated financial statements of the Group:

(Currency. . In UsD millions)

450.00

29.90

76.00

0.80

95.02

534.62

216.71

28.36

2.53

10.97

(237.72)
0.1 co

(426.18)
(3.23)
(4.18)
(1.68)

Property, plant and equipment
Trade and other receivables

Cash and cash equivalents
Other current asset and prepaids
Total Assets

319.82

130.18

15.42

0.02

0.15

1.73

17.32
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Non-controlling interest
Long term borrowings
Short term borrowings
Trade and other payables
Provisions and other liabilities
Total Liabilities

Net Assets (Total Assets . Total Liabilities) (A)
Fair value of Consideration to be received (B)
Gain on deconsolidation of Subsidiary (B - A)

Summary of gain recorded ill statement of profit or loss
Gain on deconsolidation as above
FCTR balance transferred to P&L on deconsolidation

Impainment of loans given to CTJV by the Group
Total Gain on deconsolidation of subsidiary

The Group has made an impairment provision on loans and other receivables provided to CTJV
amounting to UsD 2.61 Million. Net gain recognised in statement of profit or loss after
impairment of receivables is UsD 0.30 Million.

40

SMFy" Kit@,, J, JPes, me, ,is Re. Ltd.
@,, d its $11bsidr"rtes

Fin",, etals, "terne"ts

year ended 31 Mare1,202Z

4.85

4.63

0.23

2.46

0.10

List of subsidiaries

Name of Subsidiaries

Subsidiary

Subsidiary

Subsidiary

Step down
subsidiary

Surya Abha Investments F1e. Ltd Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

Ski Carbon Black (Mauritius) Step down
Limited subsidiary

indigold Carbon omanritius) Step down
Limiied subsidiary

Bina Carbon India Private Liihited Step down
subsidiary

Slop down
subsidiary

Step down
subsidiary

Elaine Investments Pie. Lid.

Surya Viniyog Pre Ltd.

Kiran investments Pie. Ltd.

On aria Investments Pre. Ltd.

Relation

12.27

Ski investments Pte. Ltd

5.05

Country of
incorporation

7.70

2.65

2.65

0.26

(2.61 )

Singapore

Singapore

Singapore

Singapore

Ownershipinlerest
held by Group

2021 2020
% %

100.00 100.00

100.00 I00.00

52.50 52.50

I00.00 100.00

0.30

Bina Carbon Thailand Public Co.
Lid.

Billa Carbon Egypt S. A. E.

Singapore

Ownershipinteresi
held by NCl

2021 2020
% %

Singapore

Mauritius

100.00

Mauritius

52.50

47.50

10000

52.50

india

52.50

47.50

Thailand

52.50

52.50

47.50

52.50

Egypt

52.50

47.50

19.67

47.50

52.50

47.50

45.69

4750

18.96

47.50

47.50

45.69

80.33

47.50

54.31

81.04

54.31
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Name or Subsidiaries

Indigold (Netherlands) B. V. @# Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

Columbian Cheintcals Acquisition Step down
LLC subsidiary

Bina Carbon U. S. A. , Inc. Step down
subsidiary

Columbianlntemational Chemicals Step down
Corporation subsidiary

Columbian Holding Company Step down
subsidiary

Columbian Teclmology Company SIep down
subsidiary

Bina Carbon Trading Inc. Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

CC Holdco (Deutschland) GinbH Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

Indigold Carbon (Netherlands)
B. V. #

indigold Carbon USA, Inc.

Relation
Country of

incorporation

Suryti Kim, a J, ipest, ,tents Pie. Ud.
and its s"bsidi@Fief

Fin""Girl state, "e", s

year e"ded 31 Mare1,2021

Ownership interest Ownership interest
held by Group held by NCl

2021 20212020 2020
% %% %

Netherlands

Netherlands

52.50

USA

Bina Carbon Canada Ltd.

USA

0.00

52.50

Bina Carbon Brasil Ltda.

USA

52.50

52.50

47.50

USA

52.50

52.50

Bina Carbon Europe GinbH

USA

52.50

47.50

52.50

4750

Birla Carbon Korea Co. , Ltd. Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

Step down Spain
subsidiary
Step down Luxembourg
subsidiary

Step down Luxembourg
subsidiary

Indigold Carbon (Hungry) Korlatolt Step down Hungary
Felelossegu Tarsasag subsidiary

USA

52.50

47.50

52.50

47.50

Bina Carbon Italy S. R. L.

USA

52.50

47.50

52.50

47.50

Canada

Bina Carbon Spain, S. L. U.

Columbian Cherntcals (Weifang)
Holdings S. arJ.

CC Holdco (Luxembourg) S. r. l.

52.50

47.50

52.50

47.50

Brazil

52.50

4750

52.50

Gennany

47.50

52.50

47.50

52.50

Gennany

47.50

52.50

47.50

52.50

47.50

52.50

47.50

Korea

52.50

47.50

52.50

47.50

Italy

52.50

47.50

47.50

44.63

52.50

47.50

47.50

52.50

47.50

44.63

4750

52.50

52.50

52.50

55.37

47.50

52.50

52.50

52.50

47.50

55.37

52.50

47.50

47.50

52.50

47.50

52.50

47.50

47.50

47.50

47.50

47.50

47.50
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Name of Subsidiaries

Bina Carbon Hungary Ltd Step down
subsidiary

Bina Carbon China (Jining) Co. Step down
Ltd. subsidiary

Bina Carbon China oreifang) Co. SIep down
Ltd. subsidiary

Bina Carbon Japan K. K Step down
subsidiary

lining Chemyang CCJN Cheintcal Step down
Co. , Ltd. $ subsidiary

Billa Carbon Mexico S. A. de CV. * Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

Swiss Singapore Overseas Step down
Enterprises Pre. Ltd subsidiary

Swiss Singapore Shipping Pre Ltd Step down
subsidiary

Safe Ocean Bulk Carriers Pte. Ltd. Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

Clean Ship Bulk Carriers Pte Ltd Step down
subsidiary

Relation
Country of

incorporation

S"tv@ Kim, I investme"is Pte. Ltd
mad its s"bsidi"rtes

Fi, ,@,, etalst@tome"ts

Ye@r e, ,ded 31 March 202J

Ownershipinterest Ownership interest
held by Group held by NCl

2021 20212020 2020
% % %%

52.50 52.50 47.50 47.50

Sevalcoltd.

Hungary

China

China

42.00

Japan

SSOE Investmenis PIe Ltd

52.50

China

42.00

Mexico

52.50

52.50

Swiss Singapore (Australia) Ply Step down
Ltd. (ERA: Farmers World Ply subsidiary
Ltd)

Swiss Singapore (Shanghai)
Trading Co. Ltd

Swiss Vietnam International
Company Limited

SSOE PhD Tho Tea Limited
Company

PT Swiss Niaga Internasional

58.00

26.78

UK

52.50

47.50

Singapore

Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

Myanmar Swiss Singapore Step down
Company Lintted subsidiary

Swiss Singapore (Bangladesh) Lad Step down
subsidiary

52.50

58.00

26.78

47.50

Singapore

52.50

47.50

52.50

73.22

Singapore

52.50

47.50

52.50

47.50

Singapore

52.50

73.22

52.50

47.50

Singapore

52.50

47.50

52.50

.. .

47.50

Australia

52.50

47.50

52.50

47.50

52.50

4750

China

52.50

47.50

52.50

47.50

Vietnam

52.50

47.50

47.50

Vietnam

52.50

52.50

47.50

Indonesia

47.50

52.50

47.50

52.50

Myanmar

47.50

52.50

52.50

Bangladesh

47.50

47.50

52.50

52.50

47.50

52.50

47.50

52.50

47.50

52.50

4750

52.50

47.50

47.50

52.50

47.50

47.50

47.50

47.50

47.50
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Name of Subsidiaries

Swiss Singapore india Priva!e Step down
Limited subsidiary

Swiss Singapore Logistics Pvi Step down
Ltd. A subsidiary

Swiss Singapore Middle East FZE Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

Step down
subsidiary

SSOE (Kenya) Ltd

Relation

Agricorp Ltd

Country of
incorporation

S"ry" Kir@,, I, ryes!merits Pre, Ud.
rind its s"bsidicn'us

rim",, etcls, "re, "e, ,13

year ended 31 March 2021

Ownershipinterest Ownershipinterest
held by Group held by NCl

2021 20212020 2020
% %% %

52.50 52.50 47.50 47.50

Agri Inputs, LDA

Swiss Singapore (Nigeria)
Enterprises Ltd

Swiss Singapore Inc.
(Formerly known as
AmenBlend Inc. )

Swiss Singapore America Inc.

india

India

Step down
subsidiary

Swiss Singapore Canada Pie Lid Step down
subsidiary

Step down Myanmar
subsidiary

As at 31 March 2021,58.82% of the share capital of Indigold Carbon Black (Mauritius) Limited is owned by
SKI Carbon Black onauntius) Limited, 20.59% is owned by Bina Carbon Egypt S. A. E. and 2059% by Bina
Carbon Thailand Public Co. Ltd.

@ earlier known as Indigold Carbon Coopemtief U. A.

# merged with indigold 0.1etherlands) B. V. we. f. 27th March, 2021

$ Deconsolidaied w. e, f. 31st March 2021

*Entity in liquidation process, Non-operating entity under liquidation.

A Subsidiary of Swiss Singapore india Private Limited

During the previous year ended 31 March 2020, SKD, I acquired 100% of equity in Swiss Singapore Overseas
Enterprises Pie Ltd.

UAE

52.50

Kenya

Swiss DA international Company
Limited

Zambia

52.50

52.50

Mozambique

52.50

52.50

47.50

Nigeria

52.50

52.50

47.50

52.50

USA

47.50

52.50

47.50

52.50

47.50

USA

52.50

47.50

52.50

47.50

Canada

52.50

47.50

47.50

52.50

52.50

47.50

47.50

52.50

47.50

52.50

47.50

26.78

52.50

47.50

47.50

26.78

47.50

47.50

73.22

47.50

73.22
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