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คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ของบริษทั ไทยเรยอน จำกัด (มหำชน)
(ข้อเสนอสุดท้ำยและระยะเวลำรับซือ้ สุดท้ำย)
เรียน ผูถ้ ือหลักทรัพย์
ข้ำพเจ้ำ Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่ำ “ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ”) ขอเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ
บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหำชน) (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่ำ “กิจกำร”) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1
สำระสำคัญของคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1. วันทีย่ ื่นคำเสนอซือ้
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2565
2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซือ้
ชื่อ: Surya Kiran Investments Pte. Ltd.
ที่อยู่: 65 Chulia Street, Unit No.48-05/08 OCBC Centre,Singapore 049513
โทรศัพท์: +65 63248257
โทรสำร: +65 62224984 / +65 63231106
3. ชื่อผู้จดั เตรียมคำเสนอซือ้ และตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: ชัน้ 9, 14-15 อำคำรสยำมพิวรรธน์ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: + 66 2 857 7900
โทรสำร: +66 2 857 7908
4. วัตถุประสงค์ในกำรทำคำเสนอซือ้
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ได้ซือ้ หุน้ สำมัญของกิจกำรจำก บริษัท เทวรำยำ จำกัด บริษัท เอ.ที.อีมสั กำตี จำกัด และ บริษัท โคเรส จำกัด
ในวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 เป็ นจำนวนทัง้ สิน้ 5,334,630 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.65 ของจำนวนหุน้ ที่ออกจำหน่ำย
และชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจกำร ในรำคำหุน้ ละ 50 บำท รวมมูลค่ำ 266,731,500 บำท ส่งผลให้ผทู้ ำคำ
เสนอซือ้ และบริษัทที่เกี่ยวข้องถือหุน้ ในกิจกำรรวมเป็ นจำนวน 55,487,490 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 27.52 ของจำนวนหุน้ ที่
ออกจำหน่ำยและขำระแล้วและสิ ทธิ ออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซือ้ จึงมีหน้ำที่ตอ้ งทำคำเสนอซื อ้
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หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำร เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำซือ้ หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทัง้ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดย
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ นโยบำยกำรดำเนินธุรกิจ และแผนประกอบ
ธุรกิจของกิจกำร แต่อย่ำงใด
5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นทีเ่ สนอซือ้
ณ วันที่ย่ืนคำเสนอซือ้ กิจกำรมีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุน้ สำมัญ โดยกิจกำรมีหนุ้ สำมัญที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้ว
ทั้งหมด 201,600,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท และผูท้ ำคำเสนอซือ้ และบริษัทที่เกี่ยวข้องถือหุน้ สำมัญของกิ จกำร
จำนวน 55,487,490 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 27.52 ของจำนวนหุน้ ที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้วทั้งหมดของกิจกำร ซึ่ง
เท่ำกับสิทธิออกเสียง 55,487,490 เสียง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 27.52 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจกำร
ดังนัน้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะทำคำเสนอซือ้ หุน้ สำมัญที่เหลือทัง้ หมดของกิจกำรที่มีอยู่ปัจจุบนั จำนวน 159,922,290 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 79.33 ของหุน้ ที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้วและมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจกำร ซึ่งมิได้ถือโดยผูท้ ำคำเสนอซือ้
6. รำคำเสนอซือ้
รำคำเสนอซือ้ หุน้ สำมัญเท่ำกับหุน้ ละ 50 บำท (ห้ำสิบบำทถ้วน) (“รำคำเสนอซือ้ ”) โดยผูถ้ ือหุน้ ที่ตอบรับคำเสนอซือ้ (“ผูแ้ สดง
เจตนำขำยหุน้ สำมัญ”) มีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญดังกล่ำวในอัตรำร้อยละ 0.25 ของรำคำเสนอซือ้ หุน้
สำมัญ และภำษี มลู ค่ำเพิ่มในอัตรำร้อ ยละ 7 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ ดังนัน้ รำคำสุทธิท่ีผแู้ สดงเจตนำ
ขำยหุน้ สำมัญจะได้คือ เท่ำกับหุน้ ละ 49.86 บำท (สี่สิบเก้ำบำทแปดสิบหกสตำงค์บำท) ต่อ 1 หุน้ ซึ่งรำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ดังกล่ำว
(✓) เป็ นรำคำเสนอซือ้ สุดท้ำยที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้ำเงื่อนไขที่แจ้งตำมข้อ 8 ในส่วนนี)้
( ) ไม่ใช่รำคำเสนอซือ้ สุดท้ำย ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำเสนอซือ้ ได้
ทัง้ นี ้ ภำยใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร เว้นแต่จะเข้ำข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภำยใต้ขอ้ ตกลงตำมอนุสญ
ั ญำภำษีซอ้ นที่ใช้
บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีท่ีผแู้ สดงเจตนำขำยหุน้ สำมัญเป็ นนิติบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจกำรในประเทศ
ไทย และมิได้มีถ่นิ ฐำนอยู่ในประเทศที่อยู่ภำยใต้บงั คับแห่งอนุสญ
ั ญำภำษีซอ้ นกับประเทศไทย หรือมีถ่ินฐำนอยู่ในประเทศซึ่ง
เป็ นคู่สญ
ั ญำตำมอนุสญ
ั ญำภำษีซอ้ นกับประเทศไทย แต่มิได้มีขอ้ ยกเว้นเรื่องกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกกำรขำยหลักทรัพย์ท่ี
เกิดขึน้ ในประเทศไทย ผูแ้ สดงเจตนำขำยดังกล่ำวจะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 15 ของผลกำไรจำกกำรขำย
หลักทรัพย์ โดยที่ผแู้ สดงเจตนำขำยจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตวั แทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ตำมเอกสำรแนบ 4
หมำยเหตุ: ผูแ้ สดงเจตนำขำยที่เป็ นนิติบุคคลสัญชำติไทยมีหน้ำที่หกั ภำษี ณ ที่จ่ำย ในอัตรำร้อยละ 3 ของค่ำธรรมเนียมใน
กำรขำยหุน้ สำมัญ และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่งเป็ นตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
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7. ระยะเวลำรับซือ้
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะรับซือ้ หลักทรัพย์เป็ นเวลำทั้งสิน้ 25 วันทำกำร หรือ ตัง้ แต่วนั ที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 มีนำคม
2565 (“ระยะเวลำรับซือ้ ”) ทุกวันทำกำรของตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะตอบรับคำเสนอซือ้ จะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์พร้อมกับเอกสำรประกอบกำรขำย (โปรดพิจำรณำ
รำยละเอียดเพิ่มเติมในเอกสำรแนบ 1 และ 2 ซึ่งระยะเวลำรับซือ้ ดังกล่ำวเป็ น
(✓) ระยะเวลำรับซือ้ สุดท้ำยที่จะไม่ขยำยระยะเวลำรับซือ้ อีก (Final Period) (เว้นแต่เข้ำเงื่อนไขที่แจ้งไว้ ตำมข้อ 8 ในส่วนนี)้
( ) ไม่ใช่ระยะเวลำรับซือ้ สุดท้ำย ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจขยำยระยะเวลำรับซือ้ ได้
8. เงือ่ นไขในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซือ้
( ) ไม่มีเงื่อนไข
(✓) มีเงื่อนไขในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซือ้ ดังนี ้
(✓) ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจลดรำคำเสนอซือ้ หรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้ หำกมีเหตุกำรณ์รำ้ ยแรงต่อฐำนะหรือ
ทรัพย์สินของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซือ้
(✓) ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจแก้ไขข้อเสนอหรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้ เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนัน้ หำกมีบคุ คล
อื่นยื่นคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซือ้
9. เงือ่ นไขในกำรยกเลิกคำเสนอซือ้ (ถ้ำมี)
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจยกเลิกคำเสนอซือ้ ได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ที่เกิดขึน้ ภำยหลังจำกยื่นคำเสนอซือ้ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) และยังไม่พน้ ระยะเวลำรับซือ้ ดังนี ้
9.1 มีเหตุกำรณ์ หรือกำรกระทำใด ๆ เกิดขึน้ ภำยหลังจำกผูท้ ำคำเสนอซือ้ ยื่นคำเสนอซือ้ ต่อ สำนักงำน ก.ล.ต และยังไม่พน้
ระยะเวลำรับซือ้ อันเป็ นเหตุหรืออำจเป็ นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อฐำนะทำงกำรเงินหรือทรัพย์สินของกิจกำร
โดยที่เหตุกำรณ์หรือกำรกระทำดังกล่ำวมิ ได้เกิดจำกกำรกระทำของผูท้ ำคำเสนอซือ้ หรือเป็ นกำรกระทำที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ต้อง
รับผิดชอบ หรือ
9.2 กิจกำรกระทำกำรใด ๆ ภำยหลังจำกผูท้ ำคำเสนอซือ้ ยื่นคำเสนอซือ้ ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และยังไม่พน้ ระยะเวลำรับซือ้ อัน
เป็ นผลให้มลู ค่ำหุน้ สำมัญของกิจกำรลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ หรือ
9.3 กิจกำรกระทำกำรใด ๆ ที่น่ำจะมีผลต่อกำรทำคำเสนอซือ้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง
กำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรในประกำรที่น่ำจะมีผลต่อกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจกำร ลงวันที่ 25 กรกฎำคม
2554 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
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10. ระยะเวลำรับซือ้ ทีผ่ ู้ถือหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
ผูแ้ สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ตงั้ แต่วนั ที่
21 กุมภำพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 18 มีนำคม 2565 ทุกวันทำกำรของตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00
น. รวม 20 วันทำกำร (“ระยะเวลำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย”) โดยผูแ้ สดงเจตนำขำยจะต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนกำร
ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ตำมเอกสำรแนบ 3 ขัน้ ตอนกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
11. กำรจัดสรรกำรรับซือ้ กรณีมีผู้แสดงเจตนำขำยมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำจำนวนทีเ่ สนอซือ้ (เฉพำะกรณีกำรเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์บำงส่วนตำมหมวด 5 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554)
ไม่ได้ใช้บงั คับในกรณีนี ้ เนื่องจำก ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะรับซือ้ หุน้ สำมัญทัง้ หมดของกิจกำรที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ไม่ได้ถืออยู่
12. แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในกำรเสนอซือ้ หลักทรัพย์
จำนวนหุน้ สำมัญที่ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะเสนอซือ้ ในครัง้ นีม้ ีจำนวนทั้งหมด 159,922,290 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 79.33 ของ
จำนวนหุน้ ที่ออกจ่ำยและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงมัง้ หมดของกิจกำร ในรำคำเสนอซือ้ หุน้ ละ 50 บำท คิดเป็ นมูลค่ำในกำร
ทำคำเสนอซือ้ ทัง้ สิน้ 7,996,114,500 บำท (หำกผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยแสดงเจตนำขำยหุน้ สำมัญทัง้ หมดตำมคำเสนอซือ้ ครัง้ นีโ้ ดย
ไม่รวมจำนวนหุน้ สำมัญที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ถืออยู่ ณ วันที่ทำคำเสนอซือ้ ) โดยผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะใช้แหล่งเงินทุนในกำรทำคำ
เสนอซือ้ มำจำกกำรกูย้ ืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน ซึ่งผูท้ ำคำเสนอซือ้ ได้รบั วงเงินตำมสัญญำกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน )
โดย ณ วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2565 ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (สิงคโปร์) จำกัด ได้ออกจดหมำยรับรองว่ำธนำคำรยินดีให้
กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ในกำรทำคำเสนอซือ้ หุน้ บำงส่วนของกิจกำรภำยในวงเงิน 250,000,000 เหรียญ
สหรัฐ (สองร้อยห้ำสิบล้ำนเหรียญสหรัฐ ) หรือคิดเป็ นเงินบำทจำนวน 8,255,000,000 บำท ที่อัตรำแลกแปลี่ยน 1 เหรียญ
สหรัฐเท่ำกับ 33.02 บำท ณ วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2565 เพื่อใช้ในกำรชำระมูลค่ำของกำรเสนอซือ้ หลักทรัพย์ตำมคำเสนอซือ้ ครัง้
นี ้ (ตำมเอกสำรแนบ 9)
ซึ่งเมื่อพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินบำทต่อสกุลเงิน เหรียญสหรัฐในช่วง 1 ปี ท่ีผ่ำน กำรเคลื่อนไหวของ
อัตรำแลกเปลี่ยนในช่วงเวลำ 1 ปี ท่ผี ่ำนมำตัง้ แต่วนั ที่ 4 กุมภำพันธ์ 2564 - 4 กุมภำพันธ์ 2565 อยู่ในช่วง 29.864-33.897 กำร
เคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนในช่วงเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำตัง้ แต่วนั ที่ 4 สิงหำคม 2564 - 4 กุมภำพันธ์ 2565 อยู่ในช่วง
32.131-33.897 กำรเคลื่ อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ ยนในช่วงเวลำ 3 เดื อ นที่ ผ่ำ นมำตั้งแต่วัน ที่ 4 พฤศจิ ก ำยน 2564 - 4
กุมภำพันธ์ 2565 ซึ่งอยู่ในช่วง 32.614-33.889 และ กำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนในช่วงเวลำ 1 เดือนที่ผ่ำนมำตัง้ แต่
วันที่ 4 มกรำคม 2564 - 4 กุมภำพันธ์ 2565 ซึ่งอยู่ในช่วง 32.939-33.693 โดยเมื่อพิจำรณำแนวโน้มกำรแกว่งตัวของอัตรำ
แลกเปลี่ยนในช่วง 1 ปี ท่ผี ่ำนมำจะเห็นได้ว่ำกำรแกว่งตัวของอัตรำแลกเปลี่ยนในระยะสัน้ มีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบลง
หำกอ้ำงอิงอัตรำแลกเปลี่ยนระยะสัน้ จำกแนวโน้มกำรแกว่ำงตัวที่แคบลงในช่วง 1 เดือนที่ผ่ำนมำวงเงินตำมสัญญำจะคิดเป็ น
เงินบำทเท่ำกับ 8,234,750,000 บำท ถึง 8,423,250,000 ซึ่งเพียงพอต่อกำรรองรับควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
โดยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินครัง้ นี ้ ไม่มีขอ้ ตกลงที่ให้สิทธิธนำคำรในกำรยกเลิกกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน รวมถึงผูท้ ำ
คำเสนอซือ้ ไม่ได้นำหุน้ สำมัญเดิมของกิจกำรที่มีอยู่และหุน้ สำมัญที่จะได้จำกกำรทำคำเสนอซือ้ ในครัง้ นีม้ ำเป็ นหลักประกัน
ของวงเงินสินเชื่อกับธนำคำรดังกล่ำว
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ทัง้ นี ้ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐำนะผูจ้ ดั เตรียมคำเสนอซือ้ ได้พิจำรณำแหล่งเงินทุนของ
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ แล้วมีควำมเห็นว่ำ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ และมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
กำรเบิกจ่ำยของแหล่งเงินทุนสำหรับกำรจัดทำคำเสนอซือ้ ครัง้ นี ้
13. ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
ชื่อ:

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผูต้ ิดต่อ:

ภัทรภร แต้ประจิตร, วิรลั ยุพำ ศรีหำ, สุภำพรรณ์ พิบลู ลักษณเลิศ, ปฐม ฐิ ตะปุระ และ
ศรีทอง ลำยเขียน (ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร)

ที่อยู่:

ชัน้ 14 อำคำรสยำมพิวรรธน์ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

โทรศัพท์:

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

โทรสำร:

+66 2 658 1366

วันชำระรำคำ:

ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์ (ตำมรำคำเสนอซือ้ ที่ระบุไว้ในข้อ 6) ให้แก่ผู้
แสดงเจตนำขำยภำยในวันทำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำรับซือ้ หลักทรัพย์ (ซึง่ ตรง
กับวันที่ 29 มีนำคม 2565) และแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ท่ผี แู้ สดงเจตนำขำย
นำมำยื่นต้องมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และต่อเมื่อกำรดำเนินกำรโอนหลักทรัพย์
เสร็จสิน้ และมีผลสมบูรณ์
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ส่วนที่ 2
รำยละเอียดของผูท้ ำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซือ้
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ : Surya Kiran Investments Pte. Ltd.
ที่อยู่ : 65 Chulia Street,Unit No.48-05/08 OCBC Centre,Singapore 049513
โทรศัพท์ : +65 63248257
โทรศัพท์ : +65 62224984 / +65 63231106
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 200704427H
1.2 ข้อมูลทำงธุรกิจและข้อมูลอืน่ ๆ
(1) ลักษณำกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ (ซึ่งเป็ นบริษัทในกลุ่ม Aditya Birla Group) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2550 จดทะเบียนและ
ตัง้ อยู่ท่ีประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจโดยกำรลงทุนถือหุน้ ในบริษัทอื่น ในหลำกหลำยอุตสำหกรรม โดยสำมำรถ
สรุปกำรลงทุนโดยสังเขป ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 ตำมข้อมูลงบกำรเงินฉบับตรวจสอบ ได้ดงั นี ้
ชื่อบริษัท
Essel Mining and Industries Limited

ประเทศ
อินเดีย

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจเหมือง

Vodafone Idea Limited

อินเดีย

โทรคมนำคม

Applause Entertainment Private Limited

อินเดีย

ธุรกิจบันเทิง

Aditya Birla Capital Limited

อินเดีย

ธุรกิจกำรเงิน

อินโดนีเซีย

สิ่งทอ

Abha Investments Pte. Ltd.

สิงคโปร์

Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น

Big Bayan Investments Pte. Ltd.

สิงคโปร์

Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น

Blue Bucks Investments Pte. Ltd.

สิงคโปร์

Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น

Calyx Investments Pte. Ltd.

สิงคโปร์

Holding Companyที่มีกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น

Indogenious Holdings Pte. Ltd.

สิงคโปร์

Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหำชน)

ไทย

เส้นใยประดิษฐ์เรยอน

บริษัท อดิตยำ เบอร์ล่ำ เคมีคลั ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ไทย

เคมีภณ
ั ฑ์

อินโดนีเซีย

สิ่งทอ

PT. Indo Liberty

PT. Indo Liberty
ที่มำ: Surya Kiran Investments Pte. Ltd.
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ระดับสูงสุดของผู้ทำคำเสนอซือ้
กลุ่ม Aditya Birla (Aditya Birla Group) เป็ นบริษัทในกลุ่ม Fortune 500 ซึ่งมีกลุ่มพนักงำนอันยอดเยี่ยมทัง้ หมด
กว่ำ 140,000 คน จำกกว่ำ 100 เชือ้ ชำติ กลุ่ม Aditya Birla ถูกสร้ำงขึน้ มำจำกพืน้ ฐำนของกำรมุ่งสร้ำงคุณค่ำให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ จำกประสบกำรณ์ดำ้ นกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบกว่ำ 7 ทศวรรษ ธุรกิจในกลุ่มได้เติบโตเป็ นผู้
เล่นระดับโลกในหลำกหลำยอุตสำหกรรมอันรวมถึง เหล็ก กระดำษและเยือกระดำษ เคมีภณ
ั ฑ์ สิ่งทอ ธุรกิจผงเขม่ำ
ดำ โทรคมนำคม ซีเมนต์ ธุรกิจกำรเงิน แฟชั่นค้ำปลีก และ พลังงำนทดแทน ปั จจุบนั นี ้ รำยได้กว่ำร้อยละ 50 ของ
กลุ่มได้มำจำกธุรกิจต่ำงประเทศที่ครอบคลุม 36 ประเทศใน อเมริกำเหนือ อเมริกำใต้ แอฟริกำ เอเชีย และ ยุโรป
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ เป็ นหนึ่งในบริษัทกลุ่ม Aditya Birla โดยมี Mr. Kumar Mangalam Birla และครอบครัว (ซึ่งรวมถึง
คู่สมรส มำรดำ และ บุตร) เป็ นผูร้ บั ประโยชน์สงู สุดของผูท้ ำคำเสนอซือ้ ทัง้ นีก้ ำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินกำร
ต่ำงๆของผูท้ ำคำเสนอซือ้ เป็ นกำรดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรของผูท้ ำคำเสนอซือ้ และผูเ้ ชี่ยวชำญในสำยงำน
ต่ำงๆที่ได้รบั แต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรของผูท้ ำคำเสนอซือ้
Mr. Kumar Mangalam Birla ดำรงตำแหน่งเป็ นประธำนกรรมกำรซึง่ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริหำร (NonExecutive Chairman) ในบริษัทหลำยแห่งที่อยู่ภำยใต้ Aditya Birla Group ทัง้ นี ้ Aditya Birla Group มิได้เป็ นนิติ
บุคคล แต่เป็ นกลุ่มบริษัทที่มีบริษัทในกลุ่มจำนวนมำก
แต่ละกลุ่มธุรกิจมีกำรบริหำรจัดกำรและดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรและผูเ้ ชี่ยวชำญในสำยงำนต่ำงๆ ที่ได้รบั กำร
แต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรของแต่ละบริษัท

Offeror
99%

34%

SKI
20.67%

Other Shareholders

RT
2.02%

TIMT
4.83%

Asseau
16.66%

27.52%

100%

Surya
Viniyog

Kiran
Investment

10.99%

Oneida
Services
10.71%

Grasim
Industries
6.94%

72.48%

Thai Rayon PLC
“TR”

SKI Subsidiaries
100%

Wholton

100%

Elaine
Investment

ที่มำ: Surya Kiran Investments Pte. Ltd. และ www.adityabirla.com
หมำยเหตุ: SKI หมำยถึง บริษัท Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (ผูท้ ำคำเสนอซือ้ )
RT หมำยถึง บริษัท รำมำ เทรดดิง้ จำกัด (บุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ )
TIMT หมำยถึง บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิง้ จำกัด (บุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ )
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ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ภำยในกลุ่มธุรกิจสิ่งทอของ Aditya Birla
ไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกิจกำรและผูท้ ำคำเสนอซือ้ ภำยใต้กลุ่ม Aditya Birla จำกกำรตรวจสอบ
ข้อมูลของที่ปรึกษำทำงกำรเงินตำมที่ได้ปรำกฏข้อมูลในสำธำรณะ
บริษัทภำยในกลุ่ม Aditya Birla ที่อำจถือได้ว่ำประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับกิจกำรพบว่ำมีเพียง 1 บริษัท โดยตัง้ อยู่ท่ี
ประเทศอินโดนีเซีย และมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักแตกต่ำงจำกกิจกำร โดยมุ่งเน้นลูกค้ำภำยในประเทศเป็ นหลัก
และมีสดั ส่วนรำยได้ประมำณร้อยละ 60 จำกลูกค้ำภำยในประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่กิจกำรมีกำรส่งออกสินค้ำ
กระจำยในหลำยประเทศไม่ขึน้ อยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่ง ประกอบกับกิจกำรมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำใน
ประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็ นเพียงร้อยละ 3 ของรำยได้รวมปี 2564 ของกิจกำร
ทัง้ นี ้ หำกในอนำคตมีรำยกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของกิจกำรและผูท้ ำคำเสนอซือ้ เกิดขึน้ รำยกำรดังกล่ำวต้อง
เป็ นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”)
(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ณ วันที่ 18 มกรำคม 2565 ผู้ทำคำเสนอซือ้ มี หุ้นสำมัญ จดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 100,500,001 เหรียญ
สหรัฐ (หรื อ เท่ ำ กั บ 3,318,510,033 บำท ที่ อัต รำแลกแปลี่ ย น 1 เหรี ย ญสหรัฐ เท่ ำ กั บ 33.02 บำท ณ วัน ที่ 4
กุมภำพันธ์ 2565) ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจำนวน 100,500,001 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 เหรียญสหรัฐ (หรือ
เท่ำกับ 33.02 บำทต่อหุน้ )
(3) รำยชื่อผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นข้อมูลล่ำสุด ณ วันที่ 18 มกรำคม 2565 โดยผู้ถือหุ้นทั้ง 6 รำยเป็ นบริษัทภำยใต้กลุ่มของ
Aditya Birla ซึ่งผูร้ บั ผลประโยชน์สงู สุด คือ Mr. Kumar Mangalam Birla
ลำดับ

รำยชื่อ

1

PT. Indo Bharat Rayon

25,500,001

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้
แล้วทัง้ หมดของบริษทั
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%

100,500,001

100.00%

100.00%

รวมทัง้ สิน้

จำนวนหุน้ สำมัญ

ที่มำ: 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. เป็ น บริษั ท โฮลดิ ง้ เพื่ อ กำรลงทุน ในกลุ่ม Aditya
Birla ซึ่งมีกำรลงทุนในธุรกิจ เคมีภัณ ฑ์ และ ธุรกิจอื่นๆ โดยมี Mr. Kumar Mangalam Birla และครอบครัว (ซึ่ง
รวมถึง คู่สมรส มำรดำ และ บุตร) เป็ นผูร้ บั ประโยชน์สงู สุดของแต่ละบริษัท
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PT. Indo Bharat Rayon
ข้อมูลทั่วไป: เป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2523 ประกอบธุรกิจหลักคือ
ผลิตเส้นใย Viscose Staple Fibre
สำนักงำนตั้งอยู่เลขที:่ Menara Batavia 16 Floor, JL. K.H. Masmansyuri Kav. 126 Jakarta 10220,
Indonesia
ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ช ำระแล้ ว : ณ วั น ที่ 31 มี น ำคม 2564 เท่ ำ กั บ จ ำนวน 10,150,000 เหรี ย ญสหรัฐ
ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจำนวน 10,150 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 เหรียญสหรัฐ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Abha Investments Pte. Ltd.
ข้อมูลทั่วไป: เป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2551 ประกอบธุรกิจหลักคือ
เป็ น Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น
สำนักงำนตั้งอยู่เลขที:่ 65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: ณ วันที่ 13 เมษำยน 2564 เท่ำกับจำนวน 10,001 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย
หุน้ สำมัญจำนวน 10,001 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 เหรียญสหรัฐ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Big Bayan Investments Pte. Ltd.
ข้อมูลทั่วไป: เป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2551 ประกอบธุรกิจหลักคือ เป็ น
Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น
สำนักงำนตั้งอยู่เลขที:่ 65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : ณ วันที่ 17 มีนำคม 2564 เท่ำกับจำนวน 10,001 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย
หุน้ สำมัญจำนวน 10,001 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 เหรียญสหรัฐ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blue Bucks Investments Pte. Ltd.
ข้อมูลทั่วไป: เป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2551 ประกอบธุรกิจหลักคือ เป็ น
Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น
สำนักงำนตั้งอยู่เลขที:่ 65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : ณ วันที่ 17 มีนำคม 2564 เท่ำกับจำนวน 10,001 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย
หุน้ สำมัญจำนวน 10,001 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 เหรียญสหรัฐ
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Calyx Investments Pte. Ltd.
ข้อมูลทั่วไป: เป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2551 ประกอบธุรกิจหลักคือ
เป็ น Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น
สำนักงำนตั้งอยู่เลขที:่ 65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: ณ วันที่ 17 มีนำคม 2564 เท่ำกับจำนวน 10,001 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย
หุน้ สำมัญจำนวน 10,001 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 เหรียญสหรัฐ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Indogenious Holdings Pte. Ltd.
ข้อมูลทั่วไป: เป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2551 ประกอบธุรกิจหลักคือ
เป็ น Holding Company ที่มีกำรถือหุน้ ในบริษัทอื่น
สำนักงำนตั้งอยู่เลขที:่ 65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: ณ วันที่ 13 เมษำยน 2564 เท่ำกับจำนวน 10,001 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย
หุน้ สำมัญจำนวน 10,001 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 เหรียญสหรัฐ
(4) รำยชื่อคณะกรรมกำรของผู้ทำคำเสนอซือ้
กรรมกำรของผูท้ ำคำเสนอซือ้ ณ วันที่ 18 มกรำคม 2565 มีจำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1) Mr. Kumar Mangalam Birla

กรรมกำร

2) Mr. Deepak Kumar Khandelwal

กรรมกำร

3) Mr. Manish Kumar Tibrewal

กรรมกำร

4) Mrs. Namrata Goyal

กรรมกำร

(5) สรุ ปฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของผู้ทำคำเสนอซือ้
(หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐเว้นแต่ที่แสดง
เป็ นจำนวนต่อหุ้น)
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียน
รำยได้รวม
ต้นทุนรวม
ค่ำใช้จ่ำยรวม
กำไรสุทธิ
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

2562
2,979.08
2,550.29
428.79
100.50
0.21
(11.90)
(432.93)
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งบกำรเงินรวม สิน้ สุด 31 มีนำคม
2563
3,847.19
4,494.15
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100.50
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6,482.74
208.63
(28.77)
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5,280.37
4,517.50
762.87
100.50
6,069.33
5,700.96
211.73
200.27
1,251.22
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กำไรขำดทุน (เบ็ดเสร็จ) รวม
กำไรสุทธิต่อหุน้ (เหรียญสหรัฐ)
เงินปันผลต่อหุน้ (เหรียญสหรัฐ)
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้ (เหรียญสหรัฐ)
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(444.83)
(0.12)
4.22

(950.54)
(0.29)
(6.44)

1,451.49
1.99
7.59

ที่มำ: Surya Kiran Investments Pte. Ltd.

(6) ภำระผูกพันทีม่ ีนัยสำคัญ
สำมำรถสรุปภำระผูกพันโดยสังเขป ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 ตำมข้อมูลงบกำรเงินฉบับตรวจสอบ ผูท้ ำคำเสนอซือ้
มีภำระผูกพันภำยใต้กลุ่มเดียวกัน จำนวน 35.01 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยผูท้ ำคำเสนอซือ้ เป็ นผูค้ ำ้ ประเงินกูใ้ ห้แก่
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ และบริษัทย่อยมีรำยกำรคำ้ ประกันเงินกูย้ ืมเป็ นจำนวน 460 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ให้กับกำรกูย้ ืมเงิน
โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท
ภำระผูกพันในกำรซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และกำรปรับปรุ งซ่อมแซม
เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย The Environmental Protection Agency (EPA) ตำมมำตรำ 114 ขอพระรำชบัญญัติ
อำกำศบริสทุ ธิ์ 11.0 ประเทศสหรัฐอเมริกำ บริษัทย่อยของผูท้ ำคำเสนอซือ้ มีภำระผูกพันในกำรติดตัง้ อุปกรณ์เพื่อ
ขจัดมลพิษด้ำนสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมโดยมีค่ำใช้จ่ำยประมำณ 156.50 ล้ำนเหรียญสหรัฐ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกำรกระทำผิดทำงอำญำ
-ไม่มี
(8) ข้อพิพำททำงกฎหมำยทีย่ ังไม่สนิ้ สุด
-ไม่มี
2. ข้อมูลเกี่ยวกับทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ผู้จดั เตรียมคำเสนอซือ้ และตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และผูจ้ ดั เตรียมคำเสนอซือ้
ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: ชัน้ 9 อำคำรสยำมพิวรรธน์ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 2 857 7900
โทรสำร: +66 2 857 7908
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: ชัน้ 14 อำคำรสยำมพิวรรธน์ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 2 857 7000 ต่อ 7567 ; 7548 ; 7559 ; 7557 ; 7808
โทรสำร: +66 2 658 1366
3. ข้อมูลเกี่ยวกับทีป่ รึกษำอื่น
3.1 ที่ปรึกษำกฏหมำย
ชื่อ: บริษัท ลิง้ ค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: ชัน้ 20 แคปปิ ตอล ทำวเวอร์ ออลซีซ่นั เพลส 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 2 305 8000
โทรสำร: +66 2 305 8010
4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ทำคำเสนอซือ้ กับกิจกำร ผู้ถือหุน้ รำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำร
4.1 สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำ/ ข้อตกลง/ บันทึกควำมเข้ำใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซือ้ หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกระทำ
ขึ้นก่อนกำรยื่นคำเสนอซื้อหลักทรั พย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรซื้อขำยหลักทรั พย์ของกิจกำรอย่ำงมี
นั ย ส ำคั ญ ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ ำ กำรท ำสั ญ ญำ/ข้ อ ตกลง/บั น ทึก ควำมเข้ ำ ใจดั ง กล่ ำ ว จะเป็ นกำรท ำเพื่ อ ซื้อ ขำย
หลักทรัพย์ในคำเสนอซือ้ หรือไม่ก็ตำม
-ไม่มี4.2 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซือ้ หรือผู้มีอำนำจกระทำกำรผูกพันผู้ทำคำเสนอ
ซือ้ ในกิจกำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของกิจกำร
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในกิจกำร โดยผูท้ ำคำเสนอซือ้ และบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ถือหุน้ สำมัญ
ในกิจกำร รวมกันทัง้ สิน้ 55,487,490 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.52 ของจำนวนหุน้ ที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้วและ
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจกำร ณ วันที่ย่ืนคำเสนอซือ้
4.3 กำรถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกรรมกำรของกิจกำรในผู้ทำคำ
เสนอซือ้
-ไม่มี-
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4.4 ควำมสัมพันธ์อื่นๆ
1) กรรมกำร ร่วมกันของ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ และบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ กับกิจกำร
รำยชื่อกรรมกำร

TR

SKI

Mr. Kumar Mangalam Birla

/

/

Mr. Prasan Kumar Sipani

/

Mr. Deepak Kumar Khandelwal

RT

TIMT

/

/

/

/

/

หมำยเหตุ : TR หมำยถึง บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหำชน)
SKI หมำยถึง บริษัท Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (ผูท้ ำคำเสนอซือ้ )
RT หมำยถึง บริษัท รำมำ เทรดดิง้ จำกัด (บุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ )
TIMT หมำยถึง บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิง้ จำกัด (บุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ )

2) รำยกำรระหว่ำงกัน
-ไม่มี5. ข้อมูลอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์
5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซือ้ ทีถ่ ืออยู่ก่อนทำคำเสนอซือ้
5.1.1 หุน้

ชื่อ

1. ผูท้ ำคำเสนอซือ้
Surya Kiran Investments Pte. Ltd.
2. บุคคลกลุ่มเดียวกับผูท้ ำคำเสนอซือ้
3. บุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคลตำม 1. และ
2.
3.1 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์
แอนด์ เทรดดิง้ จำกัด
2. บริษัท รำมำ เทรดดิง้ จำกัด
4. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บคุ คลตำม 1. ถึง 3. ได้
หุน้ เพิ่มขึน้

ประเภทหุ้น

จำนวนหุ้น

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จำนวนหุ้น
ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้ หมดของกิจกำร

หุน้ สำมัญ

41,677,710

20.67

20.67

-

-

-

-

หุน้ สำมัญ

9,738,500

4.83

4.83

หุน้ สำมัญ
-

4,071,280
-

2.02
-

2.02
-

รวม

55,487,490

27.52

27.52

ส่วนที่ 2 หน้ำ 8

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียง
้ทังหมดของกิจกำร

คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด

แบบ 247-4

5.1.1 หลักทรัพย์แปลงสภำพ
-ไม่มี5.2 แหล่งเงินทุนทีผ่ ู้ทำคำเสนอซือ้ ใช้ในกำรเข้ำซือ้ กิจกำร
จำนวนหุน้ สำมัญที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ จะเสนอซือ้ ในครัง้ นีม้ ีจำนวนทัง้ หมด 159,922,290 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 79.33
ของจำนวนหุน้ ที่ออกจ่ำยและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงมัง้ หมดของกิจกำร ในรำคำเสนอซือ้ หุน้ ละ 50 บำท คิดเป็ น
มูลค่ำในกำรทำคำเสนอซือ้ ทัง้ สิน้ 7,996,114,500 บำท (หำกผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยแสดงเจตนำขำยหุน้ สำมัญทัง้ หมดตำม
คำเสนอซือ้ ครัง้ นีโ้ ดยไม่รวมจำนวนหุน้ สำมัญที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ถืออยู่ ณ วันที่ทำคำเสนอซือ้ ) โดยผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะใช้
แหล่งเงินทุนในกำรทำคำเสนอซือ้ มำจำกกำรกูย้ ืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน ซึ่งผูท้ ำคำเสนอซือ้ ได้รบั วงเงินตำมสัญญำ
กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน) โดย ณ วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2565 ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (สิงคโปร์) จำกัด
ได้ออกจดหมำยรับรองว่ำธนำคำรยินดีให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่ผู้ทำคำเสนอซือ้ ในกำรทำคำเ สนอซือ้ หุน้
บำงส่วนของกิจกำรภำยในวงเงิน 250,000,000 เหรียญสหรัฐ (สองร้อยห้ำสิบล้ำนเหรียญสหรัฐ) หรือคิดเป็ นเงินบำท
จำนวน 8,255,000,000 บำท ที่อตั รำแลกแปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ำกับ 33.02 บำท ณ วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2565 เพื่อ
ใช้ในกำรชำระมูลค่ำของกำรเสนอซือ้ หลักทรัพย์ตำมคำเสนอซือ้ ครัง้ นี ้ (ตำมเอกสำรแนบ 9)
ซึ่ง เมื่ อพิ จำรณำกำรเปลี่ย นแปลงของอัต รำแลกเปลี่ ยนเงิน บำทต่อ สกุลเงิน เหรีย ญสหรัฐ ในช่ วง 1 ปี ท่ี ผ่ำ น กำร
เคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนในช่วงเวลำ 1 ปี ท่ีผ่ำนมำตัง้ แต่วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2564 - 4 กุมภำพันธ์ 2565 อยู่
ในช่วง 29.864-33.897 กำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนในช่วงเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำตัง้ แต่วนั ที่ 4 สิงหำคม 2564
- 4 กุมภำพันธ์ 2565 อยู่ในช่วง 32.131-33.897 กำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนในช่วงเวลำ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ
ตัง้ แต่วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2564 - 4 กุมภำพันธ์ 2565 ซึ่งอยู่ในช่วง 32.614-33.889 และ กำรเคลื่อนไหวของอัตรำ
แลกเปลี่ยนในช่วงเวลำ 1 เดือนที่ผ่ำนมำตัง้ แต่วันที่ 4 มกรำคม 2564 - 4 กุมภำพันธ์ 2565 ซึ่งอยู่ในช่วง 32.93933.693 โดยเมื่อพิจำรณำแนวโน้มกำรแกว่งตัวของอัตรำแลกเปลี่ยนในช่วง 1 ปี ท่ีผ่ำนมำจะเห็นได้ว่ำกำรแกว่งตัวของ
อัตรำแลกเปลี่ยนในระยะสัน้ มีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบลง หำกอ้ำงอิงอัตรำแลกเปลี่ยนระยะสัน้ จำกแนวโน้ม
กำรแกว่ำงตัวที่แคบลงในช่วง 1 เดือนที่ผ่ำนมำวงเงินตำมสัญญำจะคิดเป็ นเงินบำทเท่ำกับ 8,234,750,000 บำท ถึง
8,423,250,000 ซึ่งเพียงพอต่อกำรรองรับควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
โดยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินครัง้ นี ้ ไม่มีขอ้ ตกลงที่ให้สิทธิ ธนำคำรในกำรยกเลิกกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
รวมถึงผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่ได้นำหุน้ สำมัญเดิมของกิจกำรที่มีอยู่และหุน้ สำมัญที่จะได้จำกกำรทำคำเสนอซือ้ ในครัง้ นีม้ ำ
เป็ นหลักประกันของวงเงินสินเชื่อกับธนำคำรดังกล่ำว
ทัง้ นี ้ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐำนะผูจ้ ดั เตรียมคำเสนอซือ้ ได้พิจำรณำแหล่งเงินทุน
ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ แล้วมีค วำมเห็นว่ำ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ และมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยของแหล่งเงินทุนสำหรับกำรจัดทำคำเสนอซือ้ ครัง้ นี ้
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5.3 แผนกำรขำยหุ้นของกิจกำร
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะขำยหุน้ หรือโอนหุน้ ของกิจกำรที่ถืออยู่ก่อนกำรทำคำเสนอซือ้ และหุน้ ที่จะรับซือ้ จำกกำร
ทำคำเสนอซือ้ ครัง้ นีใ้ ห้แก่บคุ คลใดๆ ในจำนวนที่มีนยั สำคัญ ในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรทำ
คำเสนอซือ้ เว้นแต่
▪ ในกรณีท่ีเป็ นกำรขำย หรือโอนหุน้ ให้แก่บุคคลตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
▪ ในกรณี ท่ี ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ มีห น้ำที่ ต ้อ งปฏิ บัติต ำมกฎหมำย สัญ ญำ และกฎระเบี ย บที่ มี ผลบังคับใช้ใน
ขณะนัน้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญำให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน)
▪ ในกรณีเพื่อเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ หรือกิจกำร หรือบริษัทย่อยของผูท้ ำคำเสนอซือ้
5.4 ข้อมูลจำเป็ นอื่น
-ไม่มี-
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ส่วนที่ 3
รำยละเอียดของกิจกำร
1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร1
1.1 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจโดยสังเขป
บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหำชน) (“กิจกำร”) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2517 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตเส้นใยเรยอน
(VSF) โดยเริ่มทำกำรผลิตเชิงพำณิชย์ในวันที่ 14 กันยำยน 2519 เริ่มจำกกำลังผลิต 9,000 ตันต่อปี จำกกำรขยำยกำร
ผลิตอย่ำงสม่ำเสมอทำให้ปัจจุบนั กิจกำร มีกำลังกำรผลิตเส้นใยเรยอนถึง 151,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็ น 17 เท่ำของกำลัง
กำรผลิตเริ่มแรก และกิจกำร มีผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็ นเกลือโซเดียมซัลเฟต ซึ่งมีกำลังกำรผลิต 126,000 ตันต่อปี กิจกำร
ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2527 โดยมีมลู ค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด 6,401 ล้ำนบำท
(หรือประมำณ 204 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
กิจกำรมีโรงงำนผลิตเส้นใยเรยอนตัง้ อยู่รมิ ฝั่งแม่นำ้ เจ้ำพระยำ จังหวัดอ่ำงทอง และโรงงำนผลิตก๊ำซคำร์บอนไดซัลไฟด์ซ่งึ
ใช้ก๊ำซธรรมชำติตงั้ อยู่ท่ีอุตสำหกรรมเอสไอแอล จังหวัดสระบุรี กระบวนกำรผลิตของกิจกำร ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน
อุตสำหกรรมISO9002 และ ISO14001 นอกจำกนีก้ ิจกำร ยังได้รบั รำงวัล TPM Excellence Award จำก JIPM ประเทศ
ญี่ปนอี
ุ่ กด้วยผลิตภัณฑ์ของกิจกำร ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “Birla Cellulose” ประกอบด้วยเส้นใยเรยอนมำกมำย
หลำยชนิดซึ่งมีคุณสมบัติต่ำง ๆ เช่น สัมผัสนุ่มสบำย ดูดซับควำมชืน้ สูง ย่อยสลำยได้เองตำมธรรมชำติ และมีรู ปแบบที่
ทันสมัย เส้นใยเหล่ำนีส้ ำมำรถนำไปแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ เช่น เสือ้ ผ้ำ เครื่องแต่งกำย ของตกแต่งบ้ำนเครื่องประดับ
ไหมพรม ผ้ำสำหรับเช็ดทำควำมสะอำดของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในโรงพยำบำล
กิจกำรประสบควำมสำเร็จในกำรขยำยธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษรุ่นใหม่ “เบอร์ล่ำโมดำล” และ “เบอร์ล่ำพูโรเซล”
ผลิตภัณฑ์โมดำลได้รบั กำรยอมรับเป็ นอย่ำงดีสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกำยตำมแฟชั่นระดับไฮเอนด์ และ พูโรเซลซึ่ง
เป็ นผลิตภัณฑ์เส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอที่มีควำมต้องกำรเพิ่มขึน้ ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนำมัย อีกทัง้ กิจกำรได้ผลิตเกลือโซเดียม
ซัลเฟตเป็ นผลผลิตพลอยได้ ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสำหกรรมผงซักฟอก ผลิตเยื่อกระดำษ ผลิตกระจก ผลิตเครื่อง
หนัง และ อุตสำหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เส้นใยเรยอนของกิจกำร มำกกว่ำร้อยละ 95 มีกำรส่งออกโดยตรงไปยังกว่ำ 40
ประเทศทั่วโลก มีกำรทำกำรตลำดภำยใต้ตรำสินค้ำ “Birla Cellulose” ซึ่งมีคณ
ุ ภำพที่ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำใน
ประเทศสหรัฐอเมริกำ, ยุโรป, ตุรกี, เกำหลีใต้ ,ญี่ปน,
ุ่ ฟิ ลิปปิ นส์, อินโดนีเซีย, ปำกีสถำน, เวียดนำม, จีน, อินเดีย และ
ศรีลงั กำ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของกิจกำร
กิจกำรประกอบธุรกิจหลักแบ่งออกเป็ น 6 ประเภทดังนี ้ 1. ธุรกิจเส้นใย 2. ธุรกิจเยื่อกระดำษ 3.ธุรกิจผงเขม่ำดำ 4.ธุรกิจสิ่ง
ทอ 5.ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ และ 6. บริษัทเพื่อกำรลงทุน

1

ข้อมูลจำก 56-1 สำหรับปี 2564 ของกิจกำร
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โครงสร้ำงกลุ่มบริษทั ไทยเรยอน จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 19 กรกฎำคม 2564 เป็ นดังนีป้ ระกอบธุรกิจ
(ข้อมูลจำกแบบ 56-1 ปี 2564ของกิจกำร)

บมจ. ไทยเรยอน
Thai Rayon Plc.
ธุรกิจผลิตเยื่อกระดำษ
Dissolving Grade Wood Pulp
60.0%
33.3%
49.0%

ธุรกิจผลิตเส้นใยเรยอน
Viscose Stable Fibre
42.53%

บจ.เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์
AV Terrace Bay Inc.

33.33%

บจ.อดิตยำ กรุ๊ป เอบี
Aditya Group AB

7.56%

Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve
Ticaret Anonim Sirketi

บจ.เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์
AV Group NB Inc.

ธุรกิจเส้นด้ำย
Yarn
40.0%

บจ.เบอร์ล่ำ จิงเว่ย ์ ไฟเบอร์
Birla Jingwei Fibres Co.,Ltd.

บจ.ที อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์
PT Indo Liberty Textise
บจ.อินโดไทยซินเทติคช์
Indo-Thai Synthetics Co.,Ltd

ธุรกิจผลิตใยอคริลคิ
Acrylic Fiber
30.0%
14.4%

บจ. ไทย อคริลิค ไฟเบอร์
Thai Acrylic Fibre Co.,Ltd
อเล็กซำนเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี
Alexandria Fiber Co.,S.A.E

ธุรกิจผลิตสำรเคมีและผงเขม่ำดำ
Chemical&Carbon Black
49.0%

บจ.ไทย โพลีฟอตเฟตและเคมีภัณฑ์
Thaipolyphosphate&Chemicals Co.,Ltd

29.98%

บจ.อดิตยำ เบอร์ล่ำ เคมีคัลส์ (ประเทศไทย)
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co.,Ltd

24.98%
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ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 กิจกำรมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 10 แห่งดังนี ้
ชื่อบริษัท
บจ.เอวี เทอเรซ

ประเทศ
แคนาดา

เบย์ อิงค์ ("AVTC")

ประเภทธุรกิจ/
ผลิตภัณฑ์

สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตเยื่อสําหรับ

60.00% ถือหุน้ โดย กิจกำร

เงินลงทุนใน เงินลงทุนตำม
ราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
1,289

-

1,289

-

ทํากระดาษ
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า

บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคลั ส์
(ประเทศไทย) ("ABCT")

ไทย

ผลิตสารเคมี

29.98% ถือหุน้ โดย กิจกำร

510

4,424

Aditya Birla Elyaf Sanayi ve
Ticaret Anonim Sirketi
("ABES")

ตุรกี

ผลิต
เส้นใยเรยอน

33.33% ถือหุน้ โดย กิจกำร

3

4

บจ.อดิตยา กรุ๊ป เอบี ("AGAB")

สวีเดน

บริษัทเพื่อ
การลงทุนและ
โรงกลั่นชีวภาพ

33.33% ถือหุน้ โดย กิจกำร

1,824

960

บจ.เบอร์ล่า จิงเว่ย ์
ไฟเบอร์ ("BJFC")

สาธารณรัฐ
ประชาชน
จีน

ผลิต
เส้นใยเรยอน

1,388

169

บจ.พีที อินโด
ลิเบอร์ตี ้ เท็กซ์ไทล์ ("ILT")

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

198

236

ผลิตเส้นด้ำย

40.00% ถือหุน้ โดย กิจกำร

บจ.ไทย อคริลิค
ไฟเบอร์ ("TAF")

ไทย

ผลิต
เส้นใยอคริลิค

30.00% ถือหุน้ โดย กิจกำร

407

204

บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน
(ประเทศไทย) ("BCT")

ไทย

ผลิต
ผงเขม่าดํา

24.98% ถือหุน้ โดย กิจกำร

236

5,198

บจ.ไทย โพลี ฟอสเฟตและ
เคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
("TPC")

ไทย

บริษัท
เพื่อการลงทุน

49.00% ถือหุน้ โดย กิจกำร

64

3,501

บจ.เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์
("AVGNBI")

แคนาดา

ผูผ้ ลิต
เยื่อกระดาษ

49.00% ถือหุน้ โดย กิจกำร

3,155

3,216

7,785

17,912

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

42.53% ถือหุน้ โดย กิจกำร

หมำยเหตุ: ผูถ้ ือหลักทรัพย์สำมำรถดูรำยละเอียดแบบ 56-1 ของกิจกำรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
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1.2 สรุ ปฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร
(ตำมข้อมูลงบกำรเงินฉบับตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 มีนำคม 2563)
(หน่วย : ล้ำนบำท
เว้นแต่ทแี่ สดงเป็ น
จำนวนต่อหุ้น)

2562

สิน้ สุด 31 มีนำคม
2563
งบกำรเงินโดย
งบเฉพำะ
วิธี Equity
กิจกำร
Method

2564
งบกำรเงินโดย
งบเฉพำะ
วิธี Equity
กิจกำร
Method

งบเฉพำะ
กิจกำร

งบกำรเงิน
โดยวิธี Equity
Method

สินทรัพย์รวม

17,789

26,118.68

16,767.42

25,370.43

19,072.91

27,910.73

หนีส้ ินรวม

2,046.36

2,046.36

1,789.63

1,789.63

1,870.07

1,870.07

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

17,788.89

24,072.33

14,977.79

23,580.79

17,202.84

26,040.66

ทุนจดทะเบียน

201.60

201.60

201.60

201.60

201.60

201.60

รำยได้รวม

9,632.59

9,551.28

7,641.12

7,530.86

6,272.47

6,157.06

ต้นทุนรวม

8,585.76

8,585.76

7,289.85

7,289.85

5,516.59

5,516.59

ค่ำใช้จ่ำยรวม

609.23

609.23

619.74

619.74

757.83

757.83

กำไรสุทธิ

409.83

1,576.67

(214.11)

188.84

6.59

89.49

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

(258.60)

(461.03)

(421.21)

(584.64)

-

29.73

กำไรขำดทุน (เบ็ดเสร็จ)
รวม

151.23

1.114.11

(623.66)

(399.13)

1,633.18

1,894.88

กำไรสุทธิต่อหุน้ (บำท)

2.03

7.82

(1.06)

0.94

0.03

0.44

เงินปันผลต่อหุน้ (บำท)

-

0.05

-

0.05

-

0.05

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้
(บำท)

-

119.41

-

116.97

-

129.17

หมำยเหตุ: ผูถ้ ือหลักทรัพย์สำมำรถดูรำยละเอียดงบกำรเงินย้อนหลังของกิจกำรได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
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1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกิจกำร
1.3.1 รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ สูงสุด 10 รำยแรกตำมรำยชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุดของกิจกำร ณ วันที่ 14 มิถนุ ำยน 2564

1

Asseau Company Limited

33,582,850

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียงทัง้ หมด
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 อิสดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิง้ จำกัด2

9,738,500

4.83

7

นำง ศิลิกำ มัสกำตี

4,901,385

2.43

8

นำงสำว ศนิตำ คำจิจิ

4,901,385

2.43

9

นำงสำว วนิตำ ทักรำล

4,730,840

2.35

10

บริษัท รำมำ เทรดดิง้ จำกัด2

4,071,280

2.02

11

อื่นๆ

58,916,670

29.23

201,600,000

100.00

รำยชื่อ

ลำดับ

จำนวนหุ้นสำมัญ

รวมทัง้ สิน้

หมำยเหตุ: 1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 ผู้ทำคำเสนอซือ้ ได้ซือ้ หุ้นสำมัญของกิ จกำรเพิ่มเติมจำนวน 10,840,260 หุ้น จำก Zanita Kajiji, Zilika
Maskati และบริษัท บำงเลนไร่นำวิสำหกิจ จำกัด , วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2564 ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ได้ซือ้ หุน้ สำมัญของกิจกำรเพิ่มเติมจำนวน
2,500,000 หุ้น จำกบริษัท โคเรส จำกัด และเมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 ผู้ทำคำเสนอซือ้ ได้ซือ้ หุ้นสำมัญของกิจกำรเพิ่มเติมจำนวน
5,334,630 หุ้น จำกบริษัท เทวรำยำ จำกัด บริษัท เอ.ที.อีมัสกำตี จำกัด และ บริษัท โคเรส จำกัด จึงทำให้โครงสร้ำงรำยชื่อผู้ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลงไปจำก ณ วันปิ ดสมุดจดทะเบียนผูถ้ ือหุ้นล่ำสุดโดยภำยหลังกำรได้หุ้นมำเพิ่มทำให้ผู้ทำคำเสนอซือ้ ถือหุ้นของกิจกำรเป็ น
จำนวนรวมทัง้ สิน้ 41,677,710 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20.67 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วและจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
กิจกำร
2
ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำวเป็ นบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูถ้ ือหุน้ อับดับ 2 Surya Kiran Investments Pte Limited (ผูท้ ำคำเสนอซือ้ )
ผูถ้ ือหุน้ อันดับ1, 3-5, 7-9 และ 11 ไม่เป็ นบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูถ้ ือหุน้ อันดับ 2 Surya Kiran Investments Pte Limited (ผูท้ ำคำเสนอซือ้ )
ผูถ้ ือหลักทรัพย์สำมำรถดูรำยละเอียดผูถ้ ือหุน้ ของกิจกำรได้ที่เว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

1.3.2 โครงสร้ำงผูถ้ ือหุน้ ที่คำดว่ำจะเป็ นภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้
หำกมีผแู้ สดงเจตนำขำยหุน้ สำมัญของกิจกำรทัง้ หมดตำมจำนวนที่เสนอซือ้ จะทำให้ผทู้ ำคำเสนอซือ้ นับรวม
บุคคลตำม 258 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 100 ของจำนวนหุน้ ที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้วและสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของกิจกำร อย่ำงไรก็ตำมโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกิจกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลังระยะเวลำ
สิน้ สุดกำรทำคำเสนอซือ้ ตำมที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 5.3
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187,790,220

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียงทัง้ หมด
93.15%

บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิง้ จำกัด

9,738,500

4.83%

บริษัท รำมำ เทรดดิง้ จำกัด

4,071,280

2.02%

รำยชื่อ

ลำดับ
1

Surya Kiran Investments Pte. Ltd.

2
3

จำนวนหุ้นสำมัญ

1.4 รำยชื่อคณะกรรมกำร
1.4.1 ก่อนกำรทำคำเสนอซือ้
รำยชื่อคณะกรรมกำรตำมทะเบียนกรรมกำรล่ำสุดของกิจกำร ณ วันที่ 14 มิถนุ ำยน 2564 โดยมีกำรปรับปรุง
จำกข่ำวแจ้งกำรลำออก และแต่งตัง้ กรรมกำรบริษัทในวันที่ 24 สิงหำคม 2564 และวันที่ 31 มกรำคม 2565
รำยชื่อ

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

1) นำย เค.เอ็ม. เบอร์ล่ำ
2) นำง รำชำสรี เบอร์ล่ำ
3) นำย ประสำน กุมำร สิปำนิ
4) นำย ไซยัม ซุนเดอร์ มำฮันซำเรีย
5) นำย วินยั สัจเดว
6) นำย ปุรส์ โซตัม ดำส ชำร์มำ

หมำยเหตุ: ผูถ้ ือหลักทรัพย์สำมำรถดูรำยละเอียดผูถ้ ือหุน้ ของกิจกำรได้ที่เว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

1.4.2 หลังกำรทำคำเสนอซือ้
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่มีควำมประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงคณะกรรมกำรของกิจกำรภำยหลังกำรทำคำ
เสนอซือ้ อย่ำงไรก็ตำมองค์ประกอบโครงสร้ำงคณะกรรมกำรของกิจกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำม
จำเป็ นและควำมเหมำะสม เช่น กำรลำออกของกรรมกำรเนื่องจำกปั ญหำสุขภำพ หรือ ปั ญหำส่วนตัว ซึ่งกำร
เปลี่ ย นแปลงของคณะกรรมกำรของกิ จ กำรจะต้อ งเป็ น ไปตำมข้อ บั ง คับ ของกิ จ กำร และปฎิ บัติ ต ำม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1.5 รำคำสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจกำรแต่ละไตรมำสในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ปี

2562

2563

2564
2565

ไตรมำส
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย.-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย.-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เม.ย.-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
ต.ค.-ธ.ค.
4 ม.ค.- 31ม.ค.*

ช่วงรำคำสูงสุดและต่ำสุด (บำทต่อหุน้ )
รำคำสูงสุด
รำคำต่ำสุด
43.00
39.00
39.75
37.50
38.50
31.50
33.00
27.00
30.50
20.00
28.75
20.50
27.50
21.00
31.50
20.70
33.00
25.50
35.00
28.00
58.00
30.00
62.00
46.50
57.50
49.75

ที่มำ: ข้อมูลจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETSMART)
หมำยเหตุ: * ข้อมูลสิน้ สุดเดือนก่อนหน้ำที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ยื่นเสนอซือ้ หลักทรัพย์

2. แผนกำรดำเนินกำรภำยหลังกำรเข้ำครอบงำกิจกำร
2.1 สถำนภำพของกิจกำร
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะไม่เพิกถอนหุน้ ของกิจกำร ออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลำ
12 เดือนนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซือ้ เว้นแต่กรณีท่ีผูท้ ำคำเสนอซือ้ มีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบัติให้เป็ นไปตำม
กฎหมำย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนัน้
2.2 นโยบำยและแผนกำรบริหำรกิจกำร
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่มีแผนหรือนโยบำยเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรดำเนินธุรกิจหลักของกิจกำรอย่ำงมีนัยสำคัญใน
ระยะเวลำ 12 เดือน และยังคงมีควำมตัง้ ใจที่จะมุ่งเน้นกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรเช่นเดิม เนื่องจำกผูท้ ำคำเสนอซือ้ ได้ให้
ควำมสำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจของกิจกำร
ทั้งนี ้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ อำจจะร่วมกับกิจกำรในกำรพิจำรณำ ปรับปรุ งนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำร โครงสร้ำง
องค์กร บุคลำกร โครงสร้ำงทำงกำรเงิน นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินดำเนินงำนของ
กิจกำร ตำมที่จำเป็ นและเหมำะสม เพื่อให้สร้ำงศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี ้ หำกมีกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำว ผูท้ ำคำเสนอซือ้ และกิจกำรจะดำเนินกำรและเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2.3 รำยกำรระหว่ำงกัน
2.3.1 ก่อนกำรทำคำเสนอซือ้
ปั จจุบนั กิจกำรและผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน หำกในอนำคตมีรำยกำรระหว่ำงกิจกำรและ
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ เกิดขึน้ รำยกำรดังกล่ำวจะเป็ นไปตำมกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ของสำนักงำน
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.3.2 ภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้
ปั จ จุบัน กิจ กำรมี กำรกำหนดนโยบำยและระเบีย บปฏิ บัติ และขั้นตอนกำรอนุมัติร ำยกำรระหว่ำงกันตำม
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำรกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบุคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง
ทัง้ นี ้ ภำยหลังกำรทำคำเสนอซือ้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญซึ่งนโยบำยกำร
ทำรำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำรจำกที่เป็ นอยู่ในปั จจุบัน โดยผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
กิจกำรเป็ นหลัก และรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงกิจกำร และผูท้ ำคำเสนอซือ้ ทุกรำยกำรจะดำเนินกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลให้เป็ นไปตำมกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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ส่วนที่ 4
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1.

วิธีตอบรับคำเสนอซือ้

ในกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ให้ผู้ถือหุ้นของกิจกำรที่ตอ้ งกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นของกิจกำร ปฏิบัติตำมขั้นตอน
ดังต่อไปนี ้
1.1.

อ่ำน “ขั้นตอนในกำรตอบรั บคำเสนอซื้อหลักทรั พย์” ตำมเอกสำรแนบ 1 สำหรับหุน้ สำมัญ และ
เอกสำรแนบ 2 สำหรับ NVDR อย่ ำ งละเอี ยด พร้อ มกรอกข้อ ควำมใน “แบบตอบรั บ ค ำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์” ตำมเอกสำรแนบ 1 หรือ “แบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ สำหรับ NVDR” ตำม
เอกสำรแนบ 2 แล้วแต่กรณี ให้ถกู ต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมกับลงลำยมือชื่อผูแ้ สดงเจตนำขำย

1.2.

แนบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำย ดังต่อไปนี ้
1.2.1. กรณีท่เี ป็ นใบหุน้
ให้ลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุน้ เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลำยมือชื่อผูโ้ อน” ในด้ำนหลังของใบหุน้
พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนของผูโ้ อนจำนวน 2 ชุด ตำมที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี โดยลำยมือชื่อที่
สลักหลังใบหุน้ และในเอกสำรประกอบทุกฉบับของผูแ้ สดงเจตนำขำยจะต้องเป็ นลำยมือชื่อเดียวกัน
ทัง้ นี ้ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ขอควำมร่วมมือให้ผแู้ สดงเจตนำขำยที่ถือใบหุน้ มำยื่นแบบ
ตอบรั บ ตำมข้ อ 1.1 ล่ ว งหน้ ำ อย่ ำ งน้ อ ย 2 วั น ท ำกำรก่ อ นวั น สุ ด ท้ ำ ยของระยะเวลำรั บ ซื้อ
หลักทรั พย์ เว้นแต่จะมีกำรขยำยระยะเวลำรับซือ้ ออกไป ซึ่งผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง
เนื่องจำกตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะต้องนำใบหุน้ นัน้ ไปตรวจสอบและฝำกไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ หำกใบหุน้
ได้รบั กำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะดำเนินกำรแจ้ง
ให้ผแู้ สดงเจตนำขำยมำรับใบหุน้ นัน้ คืน
−

−

ในกรณีท่ีคำนำหน้ำชื่อ หรือชื่อ หรือนำมสกุลของผูแ้ สดงเจตนำขำยบนใบหุน้ แตกต่ำงจำก
ที่ปรำกฏบนบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ
หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำง ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูล
ผู้ ถื อ หลั ก ทรั พ ย์” ของศูน ย์รับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์ (ตำมเอกสำรแนบ 5) พร้อ มเอกสำร
ประกอบกำรแก้ไ ขของทำงรำชกำร โดยข้อ มูล ใหม่ ต ้อ งระบุ ใ ห้ต รงกับ บัต รประจ ำตัว
ประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือใบสำคัญประจำตัวคน
ต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำง
ในกรณีท่ีเป็ นผูจ้ ดั กำรมรดก ต้องยื่นสำเนำคำสั่งศำลที่แต่งตัง้ ให้เป็ นผูจ้ ดั กำรมรดกที่ออก
ให้ไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ สำเนำใบมรณบัตร
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สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูจ้ ัดกำรมรดก และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูจ้ ัดกำร
มรดก ที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องและสลักหลังใบหุน้ โดยผูจ้ ดั กำรมรดก
−

−

ในกรณีท่ีผูแ้ สดงเจตนำขำยเป็ นผูเ้ ยำว์ บิดำและมำรดำต้องลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุน้
และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของบิดำ มำรดำ และสำเนำทะเบียนบ้ำนของ
ผูเ้ ยำว์ พร้อมบิดำ และมำรดำ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ในกรณีใบหุน้ สูญหำย ผูแ้ สดงเจตนำขำยจะต้องติดต่อกับศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เพื่อให้
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ดำเนินกำรออกใบหุน้ ใหม่ เพื่อนำใบหุน้ ที่ออกใหม่มำเสนอขำยผ่ำน
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ แต่เนื่องจำกขัน้ ตอนกำรออกใบหุน้ ใหม่ตอ้ งใช้ระยะเวลำ
ประมำณสองสัปดำห์ ดังนัน้ ผูแ้ สดงเจตนำขำยดังกล่ำวจึงควรติดต่อศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
เพื่อออกใบหุน้ ใหม่ล่วงหน้ำก่อนสิน้ สุดระยะเวลำรับซือ้ ประมำณสองสัปดำห์

หมำยเหตุ: กรณีท่ีเป็ นใบหุน้ แบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อใบหุน้ ได้ผ่ำนกำร
ตรวจสอบและรับฝำกโดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เป็ นที่เรียบร้อยแล้วเท่ำนัน้ หำกใบหุน้ ได้รบั กำรปฏิเสธ
กำรรับฝำกจำกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะดำเนินกำรแจ้งให้ผแู้ สดงเจตนำ
ขำยมำติดต่อรับใบหุน้ คืน
1.2.2. กรณีท่ฝี ำกหุน้ ไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless)
ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ท่ีผูแ้ สดงเจตนำขำยฝำกหุน้ ไว้ในบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของตน
พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนของผูแ้ สดงเจตนำขำยตำมที่ระบุในข้อ 1.2.4 จำนวน 1 ชุด เพื่อทำกำรโอน
หลักทรัพย์เข้ำบัญชี ดังนี ้
−

สำหรับผูถ้ ือหลักทรัพย์สญ
ั ชำติไทย (Local Securities)
ชื่อบัญชี

: “บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ดี บี เ อส วิ ค เคอร์ ส (ประเทศไทย) จ ำกั ด
เพื่อเทนเดอร์ออฟเฟอร์”

เลขทีบ่ ัญชี : 004-000000014-6
−

สำหรับผูถ้ ือหลักทรัพย์สญ
ั ชำติต่ำงด้ำว (Foreign Securities)
ชือ่ บัญชี

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

เลขทีบ่ ัญชี : 004-000000014-6
ผูแ้ สดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับคำเสนอซือ้ พร้อมเอกสำรประกอบได้ท่ีบริษัท
หลักทรัพย์ท่ผี แู้ สดงเจตนำขำยมีบญ
ั ชีซอื ้ ขำยหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นนั้ จะเป็ น
ผูใ้ ห้บริกำรรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่ำวแก่ตวั แทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ต่อไป
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กรณีท่ไี ด้ฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
สมำชิกเลขที่ 600 ผูแ้ สดงเจตนำขำยจะต้องกรอก “แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่ำง
บัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์กบั สมำชิกผูฝ้ ำกหลักทรัพย์” (“แบบศรท-403”) ตำมเอกสำรแนบ 6 ที่กรอก
รำยละเอียด พร้อมลงลำยมือชื่อในเอกสำรอย่ำงถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ แนบเอกสำรแสดงตนของผูถ้ ือ
หลักทรัพย์ ตำมประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้ำที่ 2 ของแบบฟอร์ม จำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจำกแบบตอบ
รับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผูแ้ สดงเจตนำขำย เพื่อทำกำรโอนหลักทรัพย์ท่ี
เสนอขำยเข้ำบัญชีของตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ ดังนี ้
−

สำหรับผูถ้ ือหลักทรัพย์สญ
ั ชำติไทย (Local Securities)
ชื่อบัญชี

: “บริษัทหลักทรั พย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ
กำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์”

เลขทีบ่ ัญชี : 004-000000014-6
สำหรับผูถ้ ือหลักทรัพย์สญ
ั ชำติต่ำงด้ำว (Foreign Securities)
ชือ่ บัญชี

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

เลขทีบ่ ัญชี : 004-000000014-6
ผูแ้ สดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และเอกสำรประกอบกำร
เสนอขำยจำนวน 1 ชุด พร้อมทัง้ แนบแบบศรท-403 และเอกสำรประกอบสำหรับกำรโอน
หลักทรัพย์ระหว่ำงบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ กับสมำชิกผูฝ้ ำกหลักทรัพย์ท่รี ะบุไว้ในหน้ำ
2 ของแบบฟอร์มจำนวน 1 ชุด ได้ท่ตี วั แทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
โดยตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะดำเนินกำรส่งแบบศรท-403 และเอกสำรประกอบไปยัง
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนำขำยที่ฝำกไว้กับ
บัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์มำยังบัญชีของตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ของผูแ้ สดง
เจตนำขำยที่จะเสนอขำยหุน้ ได้ภำยในระยะเวลำกำรรับซือ้ ขอควำมร่วมมือผูแ้ สดงเจตนำที่ฝำกหุน้ ไว้กบั
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบ
รับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์และเอกสำรประกอบอื่นๆ ภำยในวันที่ 23 มีนำคม 2565 หรือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย
2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำกำรรับซือ้ เพื่อให้มีเวลำเพียงพอในกำรดำเนินกำรประสำนงำน
ในกำรโอนหลักทรัพย์ หำกแบบศรท-403 ดังกล่ำว ได้รบั กำรปฏิเสธจำกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ผูท้ ำคำ
เสนอซือ้ และ/หรือตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ของผู้
แสดงเจตนำขำย
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1.2.3. กรณีถือหุน้ ในรูปแบบ NVDR
ให้ผูแ้ สดงเจตนำขำยติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ท่ีผูแ้ สดงเจตนำขำยฝำก NVDR ไว้ในบัญชีซือ้
ขำยหลักทรัพย์ของตน พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนของผูแ้ สดงเจตนำขำยตำมที่ระบุในข้อ 1.2.4 จำนวน 1
ชุด เพื่อแจ้งควำมประสงค์ในกำรแสดงเจตนำขำย และให้บริษัทหลักทรัพย์นนั้ โอน NVDR เข้ำบัญชีดงั นี ้
ชื่อบัญชี

: “บ ริ ษั ท หลั กทรั พย์ ดี บี เ อ ส วิ ค เ ค อร์ ส ( ป ระเ ท ศไ ทย) จ ำกั ด
เพื่อกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์”

เลขทีบ่ ัญชี : 004-000000014-6
ทัง้ นี ้ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ขอควำมร่วมมือให้ผแู้ สดงเจตนำขำยนำใบสำคัญแสดงกำร
โอน NVDR ที่แสดงเจตนำขำยดังกล่ำว มำยื่นหลักฐำนกำรโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตำมข้อ 1.1
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ เว้นแต่จะมีกำรขยำยระยะเวลำรับซือ้
ออกไป ซึ่งผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง เนื่องจำกมีขนั้ ตอนที่ตวั แทนในกำรรับซือ้ หลั กทรัพย์
ต้องดำเนินกำรโอนหุน้ สำมัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด เพื่อดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนของ
กำรตอบรับคำเสนอซือ้ ต่อไป
1.2.4. เอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผูแ้ สดงเจตนำขำย
(ก) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ที่ยงั ไม่
หมดอำยุ (ในกรณีท่ีเป็ นบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือบัตรประจำตัว
ประชำชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนและ
หน้ำที่แสดงชื่อผูแ้ สดงเจตนำขำยที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง) โดยลำยมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ (กรณีผูแ้ สดงเจตนำขำยเป็ นผูเ้ ยำว์ ต้องแนบคำยินยอม
ของผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือเอกสำร
หลักฐำนแสดงตนของผูป้ กครอง และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูป้ กครอง และผูเ้ ยำว์ พร้อม
ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูป้ กครอง)
(ข) บุคคลธรรมดำที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
สำเนำใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง โดยลำยมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมใน
เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ
(ค) นิติบคุ คลสัญชำติไทย
สำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ำยของ
ระยะเวลำรับซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติ
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บุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน บัตรข้ำรำชกำร บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีท่ีเป็ นบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือ
บัต รประจ ำตัว ประชำชนตลอดชี พ ให้แ นบส ำเนำทะเบี ย นบ้ำ นหน้ำ ที่ แ สดงที่ อ ยู่ต ำม
ทะเบียนบ้ำนและหน้ำที่แสดงชื่อผูแ้ สดงเจตนำขำยที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง) ทั้งนี ้ ในกรณี กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมเป็ นบุคคล
ธรรมดำที่มิใช่สญ
ั ญำติไทย ให้ใช้สำเนำใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือ
เดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบุคคล ที่ได้ลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำหนังสือรับรองข้ำงต้น พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง ตำมที่ระบุในข้อ
1.2.4 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี
หมำยเหตุ: ผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็ นนิติบุคคลสัญชำติไทยมีหน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำยใน
อัตรำร้อยละ 3 ของภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และออกหนังสือรับรอง
กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้แก่ตวั แทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
(ง) นิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ นิติบคุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองที่ออกโดย
เจ้ำหน้ำที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ มีภูมิลำเนำ ซึ่งรับรองถึง
ชื่อนิติบุคคล ชื่อผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่ และอำนำจ
หรือเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสุดท้ำย
ของระยะเวลำรับซือ้ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ำมี)
ส ำเนำบัต รประจ ำตัว ประชำชน หรื อ ส ำเนำบัต รข้ำ รำชกำร หรื อ ส ำเนำบัต รพนัก งำน
รัฐวิสำหกิจของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติ บุคคลที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีท่ีเป็ น
บัต รข้ำ รำชกำร หรื อ บัต รพนัก งำนรัฐ วิ สำหกิ จ หรื อ บัต รประจ ำตัว ประชำชนตลอดชีพ
ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนและหน้ำที่แสดงชื่อผูแ้ สดง
เจตนำขำยที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อ ง) ทัง้ นี ้
ในกรณีกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลเป็ นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สญ
ั ญำติไทย ให้
ใช้สำเนำใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุของ
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยลำยมือชื่อ
นัน้ จะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงเจตนำขำยทุกฉบับ
สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรับรอง
ลำยมือชื่อของผูจ้ ัดทำ หรือผูใ้ ห้คำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary
Public พร้อ มตรำประทับ ของเจ้ำ หน้ำ ที่ Notary Public และรับ รองโดยเจ้ำ หน้ำ ที่ ข อง
สถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำม
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ถูกต้อง ทัง้ นี ้ กำรรับรองเอกสำรข้ำงต้นต้องไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำ
รับซือ้
(จ) นิติบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยและมิได้ประกอบกิจกำรในประเทศไทย อีกทั้งมีถ่ินที่อยู่ใน
ประเทศที่ไม่มีอนุสญ
ั ญำภำษี ซอ้ นกับประเทศไทย หรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญำ
ภำษี ซอ้ นกับประเทศไทย แต่อนุสญ
ั ญำภำษี ซอ้ นนัน้ ไม่ได้มีกำรยกเว้นในเรื่องกำรหักภำษี
ณ ที่จ่ำยที่จดั เก็บจำกผลกำไรจำกกำรขำยหุน้ ในประเทศไทย
ผูแ้ สดงเจตนำขำย ต้องกรอกรำยละเอียดของรำคำต้นทุนของหลักทรัพย์ท่แี สดงเจตนำขำย
ใน “แบบแจ้งต้นทุนหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำย” ตำมเอกสำรแนบ 4 แล้วแต่กรณี
และแนบหลักฐำนแสดงรำคำต้นทุนดังกล่ำว เพื่อใช้ในกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย หำกผู้ แสดง
เจตนำขำยมิได้ระบุรำคำต้นทุนของหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ทำกำรหัก
ภำษี ณ ที่ จ่ ำ ย โดยค ำนวณภำษี จ ำกรำคำเสนอซือ้ คูณ ด้วยจำนวนหุ้นของกิจกำรหรือ
NVDR ที่ผแู้ สดงเจตนำขำยนำมำเสนอขำยทัง้ หมด
1.2.5. กรณีท่ผี เู้ สนอขำยไม่สำมำรถมำยื่นแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หุน้ สำมัญด้วยตนเอง
ให้เตรียมหนังสือมอบอำนำจตำมเอกสำรแนบ 1 สำหรับหุ้นสำมัญ หรือ เอกสำรแนบ 2
สำหรับ NVDR พร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท (10 บำทสำหรับกำรมอบอำนำจรำยกำร
เดียว หรือ 30 บำทสำหรับกำรมอบอำนำจหลำยรำยกำร) และแนบหลักฐำนแสดงตนของผูม้ อบอำนำจ
และผูร้ บั มอบอำนำจตำมที่ระบุในข้อ 1.2.4 ตำมแต่กรณี พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง
1.2.6. เอกสำรอื่นใดตำมแต่ผูท้ ำคำเสนอซือ้ และ/หรือ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะร้องขอ/แจ้ง
เพิ่มเติม
หำกมี ข้อ สงสัยประกำรใดเกี่ ยวกับวิ ธีตอบรับค ำเสนอซือ้ กรุ ณ ำติ ดต่ อตัวแทนในกำรรับซือ้
หลักทรัพย์ ตำมรำยละเอียดดังนี ้
ชื่อบริษัท
ฝ่ ำย
ที่อยู่

:
:
:

ชื่อผูต้ ิดต่อ

:

โทรศัพท์
โทรสำร
อีเมลล์

:
:
:

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ปฏิบตั ิกำรหลักทรัพย์
เลขที่ 989 อำคำรสยำมพิวรรธ์ทำวเวอร์ ชัน้ 14
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ภัทรภร แต้ประจิตร, วิรลั ยุพำ ศรีหำ
สุภำพรรณ์ พิบลู ลักษณเลิศ, ปฐม ฐิ ตะปุระ และ
ศรีทอง ลำยเขียน
+ 66 2 857 7000 ต่อ 7567 ; 7548 ; 7559 ; 7557 ; 7808
+66 2 658 1366
dbsvthops@th.dbs.com
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กำรยื่นแบบตอบรับซึ่งกรอกข้อควำมตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้นอย่ำงครบถ้วนพร้อมเอกสำรประกอบดังนี ้
1.3.1

กรณีเป็ นใบหุน้

ยื่ น แบบตอบรับ ค ำเสนอซือ้ หลักทรัพ ย์ ซึ่งกรอกข้อควำมอย่ำ งถูก ต้อ งครบถ้ว น พร้อ มแนบ
เอกสำรตำมที่ระบุในข้อ 1.2 ณ สถำนที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น.
ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำกำร ตัง้ แต่วนั ที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 มีนำคม 2565 ทัง้ นี ้ ตัวแทนใน
กำรรับ ซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ข อให้ผู้แสดงเจตนำขำยมำยื่ นแบบตอบรับ และเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ เว้นแต่จะมีกำรขยำยระยะเวลำรับซือ้
ออกไป ซึ่งผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง เนื่องจำกตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ตอ้ งนำใบ
หลักทรัพย์นั้น ไปตรวจสอบและฝำกไว้กับศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ หำกใบ
หลักทรัพย์ได้รับกำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะ
ดำเนินกำรแจ้งให้ผแู้ สดงเจตนำขำยมำติดต่อรับใบหลักทรัพย์นนั้ คืน ณ สถำนที่ทำกำรของตัวแทนในกำร
รับซือ้ หลักทรัพย์ ตำมที่อยู่ดำ้ นล่ำงนี ้
บริษัท
ฝ่ ำย
ที่อยู่

:
:
:

ชื่อผูต้ ิดต่อ
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:
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ปฏิบตั ิกำรหลักทรัพย์
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สุภำพรรณ์ พิบลู ลักษณเลิศ, ปฐม ฐิ ตะปุระ และ
ศรีทอง ลำยเขียน
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ทัง้ นี้ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะไม่รับกำรยื่นแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทำงไปรษณีย ์
กรณีผแู้ สดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ท่ถี ือเป็ นใบหุน้ แบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์จะสมบูรณ์
เมื่อใบหุน้ ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับฝำกโดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เป็ นที่เรียบร้อยแล้วเท่ำนัน้ หำกใบ
หุน้ ได้รบั กำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ และ/หรือตัวแทนในกำรรับซือ้
หลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ของผูแ้ สดงเจตนำขำย และตัวแทนในกำรรับ
ซือ้ หลักทรัพย์จะดำเนินกำรแจ้งผูแ้ สดงเจตนำขำยเพื่อติดต่อรับใบหุน้ คืน
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กรณีระบบไร้ใบหุน้ (Scripless)

ผูแ้ สดงเจตนำขำยที่มีหนุ้ ฝำกไว้กับศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scripless) ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ท่ี
เป็ นนำยหน้ำซือ้ ขำยหุน้ ที่ผูแ้ สดงเจตนำขำยเปิ ดบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ไว้ ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็ นผู้
ให้บ ริ ก ำรรวบรวมและน ำส่ ง แบบตอบรับ ค ำเสนอซื ้อ หลัก ทรัพ ย์ พ ร้อ มเอกสำรประกอบได้ท่ี บ ริษั ท
หลักทรัพย์ ตำมที่อยู่ท่ีระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภำยในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละบริษัทกำหนด เพื่อให้บริษัท
หลักทรัพย์นนั้ ได้นำส่งให้กบั ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ให้ทนั ภำยในระยะเวลำรับซือ้
1.3.3

กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรตอบรั บคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์สำหรับ
NVDR ตำมเอกสำรแนบ 2 ทัง้ นี ้ ในทำงปฏิบตั ิกำรเสนอขำยในกรณีท่ีเป็ น NVDR จะต้องมีขนั้ ตอนกำร
เปลี่ยน NVDR เป็ นหุ้นสำมัญในระบบไร้ใบหุ้น เพื่อนำมำเสนอขำยแก่ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะไม่สำมำรถรับซือ้ NVDR ได้ หำกผูถ้ ือ NVDR ไม่สำมำรถดำเนินกำร
เปลี่ยน NVDR เป็ นหุน้ สำมัญในระบบไร้ใบหุน้ ได้ทนั ภำยในระยะเวลำรับซือ้ ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือ
NVDR ที่จะสำมำรถเสนอขำย NVDR ได้ภำยในระยะเวลำรับซือ้ ผูถ้ ือ NVDR จึงควรที่จะยื่นแบบตอบ
รับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ ซึ่งคือวันที่
23 มีนำคม 2565

2.

1.3.

ในกรณีท่ผี แู้ สดงเจตนำขำยมีหนุ้ สำมัญ หรือ NVDR ที่ตอ้ งกำรเสนอขำยติดจำนำหรือภำระผูกพัน ผูแ้ สดง
เจตนำขำยจะต้องดำเนินกำรเพิกถอนจำนำหรือภำระผูกพันก่อนที่จะดำเนินกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ตำม
ข้อ 1.1 ถึง 1.3

1.4.

ในกรณีผูแ้ สดงเจตนำขำยไม่ปฏิบัติตำมวิธีกำรตอบรับคำเสนอซือ้ หรือพบว่ำเอกสำรประกอบกำรตอบ
รับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดวิธีกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนีต้ ำมควำมเหมำะสม ในกรณีท่ีเกิด
ปั ญหำ อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทั้งนี ้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูแ้ สดงเจตนำขำย
อย่ำงเป็ นธรรม

วิธีกำรรับซือ้ หลักทรัพย์

ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะรับซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของกิจกำรที่มีผเู้ สนอขำยภำยใต้คำเสนอซือ้ ครัง้ นี ้ ตำมวิธีกำรที่กำหนดในส่วนที่
4 นี ้ ยกเว้นในกรณีท่ผี ทู้ ำคำเสนอซือ้ ยกเลิกคำเสนอซือ้ ตำมเงื่อนไขในกำรยกเลิกคำเสนอซือ้ ตำมที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9
3.

วิธีกำรชำระรำคำ

เมื่อตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ได้รบั แบบตอบรับ และเอกสำรประกอบกำรตอบรับคำเสนอซือ้ ตำมที่ระบุในข้อ
1.1 และ 1.2 ข้ำงต้น ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ผูแ้ สดงเจตนำขำยจะได้รบั กำรชำระรำคำค่ำหุน้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี ้
3.1

รับชำระเงินค่ำหลักทรัพย์โดยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีโดยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ (1) ธนำคำรกรุงเทพ
จ ำกัด (มหำชน) (BBL) (2) ธนำคำรกรุ ง ศรี อ ยุธ ยำ จ ำกัด (มหำชน) (KRUNGSRI) (3) ธนำคำรไทย
พำณิชย์ จำกัด (มหำชน) (SCB) (4) ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) (KTB) (5) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด
ส่วนที่ 4 หน้ำ 8
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(มหำชน) (KBANK) (6) ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) (TTB) (7) ธนำคำรยูโอบี จำกัด
(มหำชน) (UOB)
ต้องเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรำยวันที่เปิ ดไว้กับธนำคำรพำณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศ
ไทย โดยที่ ช่ื อ บัญ ชี ต ้อ งเป็ น ชื่ อ เดี ย วกับ ชื่ อ ของผู้แ สดงเจตนำขำย ที่ ร ะบุใ นแบบตอบรับ ค ำเสนอซื อ้
หลักทรัพย์ โดยจะต้องแนบสำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ำแรก หรือสำเนำรำยงำนบัญชีกระแสรำยวัน ที่
ระบุช่ือบัญชีและเลขที่บญ
ั ชีพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือ
บริษั ท หลัก ทรัพ ย์ข องผู้แ สดงเจตนำขำยยื น ยัน รำยละเอี ย ดบัญ ชี ธ นำคำร ATS ให้กับ ตัว แทนรับ ซื ้อ
หลักทรัพย์เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ผูแ้ สดงเจตนำขำยจะได้รบั กำรโอนเงินเข้ำบัญชี ภำยในเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 29 มีนำคม 2565 ซึ่งเป็ น
วันทำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ หรือภำยใน 2 วันทำกำรนับจำกวันสุดท้ำยของ
ระยะเวลำรับซือ้ ที่อำจขยำยออกไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ของเอกสำรฉบับนี ้ ในกรณีท่ี
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ไม่สำมำรถโอนเงินเข้ำบัญชีดงั กล่ำวได้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ตัวแทนในกำรรับซือ้
หลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิท่ีจะชำระค่ำหลักทรัพย์เป็ นเช็ค โดยตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะแจ้งไปยังผู้
แสดงเจตนำขำย และดำเนินกำรตำมข้อ 3.2 ทัง้ นี ้ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรรับเงินของผูแ้ สดงเจตนำ
ขำย ขอแนะนำให้ผแู้ สดงเจตนำขำยเลือกรับเงินโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีท่ีมีกับธนำคำรดังกล่ำวข้ำงต้น
โดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนใด ๆ ทัง้ สิน้
3.2

กำรรับกำรชำระเป็ นเช็ค
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะชำระค่ำ หลักทรัพย์เป็ นเช็คขีดคร่อมของ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด
(มหำชน) สั่งจ่ำยผู้แสดงเจตนำขำย ซึ่งในกรณี ท่ีผู้แสดงเจตนำขำยอยู่ในต่ำงจังหวัดจะต้องใช้เวลำ
ประมำณ 15 วันทำกำรในกำรเรียกเก็บเงินตำมเช็ค
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะทำกำรจัดส่งเช็คทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่ีระบุไว้ในแบบตอบ
รับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ผูแ้ สดงเจตนำขำยอำจได้รบั เช็คค่ำหลักทรัพย์ชำ้ กว่ำวันทำกำรที่ 2 นับจำก
วันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ หรือวันที่ 29 มีนำคม 2565
ในกรณีท่ีผแู้ สดงเจตนำขำยเสนอขำยด้วยใบหุน้ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะชำระเงินค่ำ หลักทรัพย์
ให้กับผูแ้ สดงเจตนำขำยก็ต่อเมื่อใบหุน้ นัน้ ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบ และรับฝำกโดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
เป็ น ที่ เ รี ยบร้อยแล้ว หำกใบหุ้น นั้นได้รับ กำรปฏิ เสธจำกศูน ย์รับฝำกหลักทรัพ ย์ ตัว แทนในกำรรับซือ้
หลักทรัพย์จะไม่ชำระค่ำ หลักทรัพย์ และจะดำเนินกำรแจ้งให้ผแู้ สดงเจตนำขำยมำรับเอกสำรทัง้ หมดคืน
จำกตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ตำมที่อยู่ท่ไี ด้ระบุไว้ขำ้ งต้น

4.

สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ทแี่ สดงเจตนำขำยไว้แล้ว

ผูแ้ สดงเจตนำขำยที่ได้ย่ืนแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ไว้แล้ว (และยังไม่ได้ยกเลิก) จะได้รบั กำรชำระรำคำ
ตำมวิธีกำรชำระรำคำที่ผแู้ สดงเจตนำขำยระบุไว้ตำมข้อ 3 ในวันทำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ ซึ่งตรงกับ
วันที่ 29 มีนำคม 2565
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หำกมีเหตุกำรณ์เกิดขึน้ ซึ่งส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำเสนอซือ้ ตำมที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผูท้ ำคำเสนอ
ซือ้ จะดำเนินกำรดังนี ้

5.

4.1

ในกรณีท่มี ีกำรปรับรำคำเสนอซือ้ ลดลง ตำมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะชำระ
รำคำหลัก ทรัพ ย์ ในรำคำที่ ลดลงนั้น แก่ ผู้แ สดงเจตนำขำยทุกรำยตำมรำคำเสนอซือ้ ที่ ลดลง เว้น แต่
หลักทรัพย์จำนวนที่ผแู้ สดงเจตนำขำยได้แสดงเจตนำขำยก่อนวันที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ประกำศแก้ไขข้อเสนอ
โดยเจตนำที่ แสดงไว้แ ล้วนั้น เป็ น เจตนำขำยที่ ไม่ สำมำรถยกเลิ กได้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ต้อ งช ำระรำคำ
หลักทรัพย์จำนวนดังกล่ำวตำมรำคำเสนอซือ้ เดิมก่อนกำรแก้ไข

4.2

ในกรณีท่มี ีกำรปรับรำคำเสนอซือ้ สูงขึน้ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะชำระรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำที่สงู ขึน้ นัน้ แก่ผู้
แสดงเจตนำขำยทุกรำย

เงือ่ นไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
สำหรับผูแ้ สดงเจตนำขำยที่ตอ้ งกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ให้ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
5.1

วันสุดท้ำยที่ผแู้ สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้
ผู้แ สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิ ก กำรแสดงเจตนำขำยหลัก ทรัพ ย์ได้ ต ลอดระยะเวลำในกำรรับซือ้
หลักทรัพย์ตงั้ แต่วนั ที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 18 มีนำคม 2565 รวมทัง้ สิน้ 20 วันทำกำร ระหว่ำง
เวลำ 9.00 น. จนถึงเวลำ 16.00 น.

5.2

วิธีกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
ผูแ้ สดงเจตนำขำยที่มีควำมประสงค์จะยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ให้ปฏิบตั ิตำม ขั้นตอนในกำรยกเลิก
กำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ ตำมเอกสำรแนบ 3 ดังนี ้
5.2.1

กรอกข้อควำมในแบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ ตำมเอกสำรแนบ 3

5.2.2

แนบเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ดังต่อไปนี ้
5.2.2.1 หลักฐำนกำรรับใบหุน้ หรือใบโอนหุน้ ผ่ำนศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดง
กำรโอน NVDR และแบบตอบรับ
5.2.2.2 กรณีผทู้ ่จี ะยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยเป็ น
(ก)

บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยงั
ไม่หมดอำยุ (ในกรณี ท่ีเป็ นบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือบัตร
ประจ ำตัว ประชำชนตลอดชี พ ให้แ นบสำเนำทะเบี ย นบ้ำ นหน้ำ ที่ แ สดงที่ อ ยู่ต ำม
ทะเบียนบ้ำนและหน้ำที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนำขำยที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13
หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
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บุคคลธรรมดำที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำงที่ยังไม่ห มดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้อง โดยลำยมือชื่อที่รบั รองสำเนำถูกต้องของเอกสำรทัง้ หมดนีต้ อ้ งตรงกับ
ลำยมือชื่อที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบแบบตอบรับคำเสนอซือ้ อื่น ๆ

(ค)

นิติบคุ คลสัญชำติไทย
สำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่มีขอ้ มูลล่ำสุด และมี
อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำร บัตร
พนักงำนรัฐวิสำหกิจของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม (ในกรณีท่ีเป็ นบัตรข้ำรำชกำร
หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือบัตรประจำตัวประชำชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนและหน้ำที่แสดงชื่อผูแ้ สดงเจตนำขำย
ที่ มี เ ลขประจ ำตัว ประชำชน 13 หลัก พร้อ มลงนำมรับ รองส ำเนำถู ก ต้อ ง) กรณี
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมเป็ น บุคคลธรรมดำที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย ให้ใช้สำเนำใบต่ำง
ด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำหนังสือรับรองข้ำงต้น พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง ตำมที่ระบุ
ในข้อ 5.2.2.2 (ข)

(ง)

นิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนของนิ ติบุค คล และหนัง สื อรับ รองที่ออกโดย
เจ้ำหน้ำที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนำ ซึ่งรับรอง
ถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่ และ
อำนำจหรือเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่ อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอำยุไม่เกิน 12
เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้
มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อม
แนบเอกสำรหลักฐำนของผูม้ ีอำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำหนั งสือ
รับรองข้ำงต้น พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง ตำมที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 (ก)
หรือ (ข) แล้วแต่กรณี
สำเนำเอกสำรประกอบที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรอง
ลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจในประเทศที่
เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และได้รบั กำรรับรองจำกเจ้ำหน้ำที่
ของสถำนทูตไทย หรือ สถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จัดทำหรื อ
รับรองควำมถูกต้อง ทั้งนี ้ กำรรับรองเอกสำรข้ำงต้นต้องไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวัน
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สุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ ทัง้ นี ้ ภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับจะต้องมีควำมชัดเจน อ่ำน
ออก โดยลำยมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
เสนอขำยทุกฉบับด้วย
กรณีท่ผี แู้ สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถมำด้วยตนเอง
ยื่น “หนังสือมอบอำนำจสำหรับยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์” ตำมเอกสำร
แนบ 3 พร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท และแนบสำเนำเอกสำรของผูม้ อบอำนำจและผูร้ บั มอบ
อำนำจตำมที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง
5.3

ยื่น “แบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์” ซึ่งกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชัดเจน พร้อมเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย โดยยื่นได้ท่ตี วั แทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์
ตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซือ้ หรือตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะไม่รับเอกสำรกำรยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำยหลักทรัพย์ทำงไปรษณีย ์

5.4

เมื่อตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ได้รบั แบบคำขอยกเลิก และเอกสำรประกอบตำมข้อ 5.2 ครบถ้วน
ถูกต้อง ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
5.4.1

ในกรณีขอรับคืนเป็ นใบหุน้ ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะนำใบหุน้ คืนแก่ผยู้ กเลิกกำรแสดง
เจตนำขำยหรือผูร้ บั มอบอำนำจ ในวันทำกำรถัดจำกวันที่ผยู้ กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูร้ บั
มอบอำนำจมำดำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย โดยผูย้ กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูร้ บั
มอบอ ำนำจสำมำรถมำติ ด ต่ อ รับ ใบหุ้น คื น ได้ ที่ ส ำนัก งำนใหญ่ ข องตัว แทนในกำรรับ ซื ้อ
หลักทรัพย์ ตำมที่อยู่ในข้อ 1.3.1

5.4.2

ในกรณีขอรับคืนผ่ำนศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝำกเข้ำบริษัทหลักทรัพย์ท่ีผูย้ กเลิกกำร
แสดงเจตนำขำยมีบญ
ั ชีอยู่) ผูย้ กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุน้
รำยกำรละ 100 บำท โดยตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่ำนศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ เข้ำบัญชีฝำกหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ภำยในวัน
ทำกำรถัดจำกวันที่ผยู้ กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูร้ บั มอบอำนำจมำดำเนินกำรยกเลิกกำร
แสดงเจตนำขำย

หมำยเหตุ: กำรรับหลักทรัพย์คืนเป็ นใบหุน้ หรือกำรรับหลักทรัพย์คืนผ่ำนศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ดว้ ยระบบ
Scripless จะเป็ นไปตำมลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหุน้ หรือ Scripless) ที่ผแู้ สดงเจตนำขำยนำมำเสนอ
ขำย ผูย้ กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรรับหลักทรัพย์คืนได้
5.4.3

สำหรับผูต้ อบรับคำเสนอซือ้ ที่แสดงเจตนำขำย NVDR จะได้รบั คืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดง
เจตนำขำยไว้ ผ่ำนศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
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วิธีกำรมอบหลักทรัพย์คืนกรณีทมี่ ีกำรยกเลิกคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์

ในกรณีท่ีมีกำรยกเลิกคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ตำมที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะแจ้งสำนักงำน
ก.ล.ต. และส่งหนังสือแจ้งกำรยกเลิกคำเสนอซือ้ พร้อมเหตุผลไปยังตลำดหลักทรัพย์ฯ กิจกำร และผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจกำร
ทุกรำยตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ล่ำสุดในวันทำกำรหลังจำกพ้นวันสุดท้ำยที่สำนักงำน ก.ล.ต. อำจแจ้ง
กำรทักท้วงกำรยกเลิกคำเสนอซือ้ (ภำยใน 3 วันทำกำรนับจำกวันที่สำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบั แจ้งกำรยกเลิกดังกล่ำว) และผูท้ ำ
คำเสนอซือ้ จะดำเนินกำรให้ตวั แทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
6.1

กรณีท่เี ป็ นใบหลักทรัพย์ (Scrip)
ในกรณี ท่ี มี ก ำรยกเลิ ก ค ำเสนอซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ ผู้ท ำค ำเสนอซื อ้ จะด ำเนิ น กำรให้ ตัว แทนในกำรรับ ซื อ้
หลักทรัพย์คืนใบหุน้ ให้แก่ผแู้ สดงเจตนำขำย โดยผูแ้ สดงเจตนำขำยสำมำรถติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืนได้
ตำมที่อยู่ดำ้ นล่ำงนี ้ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำกำร นับแต่วนั ทำกำรถัดจำกวันที่ผทู้ ำ
คำเสนอซือ้ แจ้งกำรยกเลิก โดยผูแ้ สดงเจตนำขำยต้องปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนที่ตวั แทนรับซือ้ หลักทรัพย์กำหนด
และต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรคืนใบหุน้ ทัง้ หมด ทั้ งนี ้ ขัน้ ตอนในกำรออกใบหุน้ ใช้เวลำอย่ำง
น้อย 14 วัน

6.2

อบริษัท
ฝ่ ำย
ที่อยู่

:
:
:

ชื่อผูต้ ิดต่อ

:

โทรศัพท์
โทรสำร
อีเมลล์

:
:
:

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ปฏิบตั ิกำรหลักทรัพย์
เลขที่ 989 อำคำรสยำมพิวรรธ์ทำวเวอร์ ชัน้ 14
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ภัทรภร แต้ประจิตร, วิรลั ยุพำ ศรีหำ
สุภำพรรณ์ พิบลู ลักษณเลิศ, ปฐม ฐิ ตะปุระ และ
ศรีทอง ลำยเขียน
+66 2 857 7000 ต่อ 7567 ; 7548 ; 7559 ; 7557 ; 7808
+66 2 658 1366
dbsvthops@th.dbs.com

กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) และ NVDR
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ จะดำเนินกำรให้ตวั แทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ดำเนินกำรคืน หลักทรัพย์ผ่ำนศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ เพื่อฝำกเข้ำบริษัทหลักทรัพย์ท่ีผแู้ สดงเจตนำขำยระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ แจ้งกำรยกเลิกคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์

หมำยเหตุ: กำรรับคืนหลักทรัพย์เป็ นใบหลักทรัพย์หรือไร้ใบหลักทรัพย์ จะเป็ นไปตำมลักษณะของหลักทรัพย์ท่นี ำมำ
เสนอขำย ผูแ้ สดงเจตนำขำยจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้ สำหรับผูต้ อบรับคำเสนอซือ้ ที่ได้แสดง
เจตนำขำย NVDR จะได้รบั คืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนำขำยไว้ผ่ำนศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทย
เอ็นวีดีอำร์ จำกัด
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7.

แบบ 247-4

กำรกำหนดรำคำเสนอซือ้
ผูท้ ำคำเสนอซือ้ กำหรดรำคำเสนอซือ้ หุน้ สำมัญเท่ำกับ 50 บำทต่อหุน้ โดยมีระยะเวลำรับซือ้ หุน้ สำมัญดังกล่ำวจำก
ผุถ้ ือหุน้ ระหว่ำงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565 จนถีงวันที่ 25 มีนำคม 2565 (25 วันทำกำรธนำคำร)
7.1

ที่มำของวิธีกำรกำหนดรำคำเสนอซือ้
เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 ผู้ทำคำเสนอซือ้ ได้มำซึ่งหุ้นสำมัญของกิจกำรจำกผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน
5,334,630 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 50 บำท ซึ่งเป็ นรำคำสูงสุดที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ และ/หรือ บุคคลตำมมำตรำ
258 ได้มำในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซือ้ ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ รำคำดังกล่ำวเป็ นรำคำที่
ตกลงกันระหว่ำงผูท้ ำคำเสนอซือ้ กับ บริษัท เทวรำยำ จำกัด บริษัท เอ.ที.อีมสั กำตี จำกัด และ บริษัท โค
เรส จำกัด โดยเป็ นรำคำที่อำ้ งอิงจำกรำคำตลำดในช่วงที่ผ่ำนมำ

7.2

รำคำสูงสุดที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ หรือบุคคลตำมมำตรำ 258 ได้มำในระยะเวลำ 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซือ้
ต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
ณ วัน ที่ 10 กุม ภำพัน ธ์ 2565 ผู้ท ำค ำเสนอซื อ้ ได้ซื อ้ หุ้น สำมัญ ของกิ จ กำร เป็ น จ ำนวนรวมกัน ทั้ง สิ น้
5,334,630 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 50 บำท

8.

กำรกำหนดรำคำเสนอซื้อกำรทำคำเสนอซื้อ (เฉพำะกรณีกำรเสนอซื้อหุ้นบำงส่วนตำมหมวด 5 ของ
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545)
-ไม่ได้ใช้บงั คับในกรณีนี ้ เนื่องจำกผูท้ ำคำเสนอซือ้ ทำคำเสนอซือ้ หุน้ สำมัญทัง้ หมด
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เอกสารแนบ 1
วิธีการตอบรับคาเสนอซือ้ และแบบฟอร์ม
เอกสารแนบ 1.1 ขัน้ ตอนในการตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
เอกสารแนบ 1.2 แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท
เอกสารแนบ 1.3 หนังสือมอบอานาจในการตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

เอกสารแนบ 1.1
สาหรับผูถ้ ือหุน้ สามัญ

ขั้นตอนในการตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ - หุ้นสามัญ
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จากัด (มหาชน) (“กิจการ”)
กรณีส่งมอบใบหุน้ (Share Certificate)

กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (Scripless)

1. กรอกแบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
(เอกสารแนบ 1.2)

1. กรอกแบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
(เอกสารแนบ 1.2)

2. ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุน้ เพื่อโอนลอยและนามาแสดง และส่งมอบให้แก่
ตัวแทนการรับซือ้ หลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบ

2. แจ้งความประสงค์กบั บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบญ
ั ชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์และมี
หลักทรัพย์อยูเ่ พื่อโอนหุน้ ของกิจการที่จะขายเข้าบัญชี ดังนี้

3. ผูถ้ ือหลักทรัพย์เป็ นใบหลักทรัพย์ ยื่นแบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์พร้อม
เอกสารประกอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทาการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลา
รับซือ้

โอนเข้าบัญชี: “บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด เพื่อการ
ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์”
เลขที่บญ
ั ชี: 004-000000014-6
สาหรับ ผู้ถื อ หุ้น สัญ ชาติ ไทย (Local Securities) และผู้ถื อ หุ้น สัญ ชาติ ต่ า งด้า ว
(Foreign Securities) รวม NDVR

4. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้ (กรณีตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์เป็ นใบหุน้ โปรดแนบเอกสารแสดงตนเพิ่มอีก 1 ชุด)
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือ
- สาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณี ที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชนบนบัตรให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านด้วย พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีที่ชอื่ หรือนามสกุลไม่ตรงกับใบหุน้ ให้กรอกแบบคาขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ
เช่น ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/หนังสือสาคัญแสดงการเปลีย่ นชือ่ /นามสกุล เป็ นต้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2) บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย
- สาเนาใบต่างด้าว หรือ สาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3) นิติบุคคลสัญชาติไทย
3.1 สาเนาหนังสือรับ รองกระทรวงพาณิ ชย์ที่มี อายุไม่เกิน 6 เดื อน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้ ลงนามรับ รองโดยผู้มี อานาจลงนามของนิติบุคคล พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
3.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณีของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1
4) นิติบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
4.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบคุ คลและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบคุ คลมี ภมู ิลาเนา ซึ่งรับรอง
ถึงชื่อนิติบคุ คล ชื่อผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ตงั้ สานักงานใหญ่ และอานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมื อชื่อผูกพันนิติบคุ คล (มีอายุไม่เกิน 12 เดือน
ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้ ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
4.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณีของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1
เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้
จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทัง้ หมดต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้
กรณี นิติบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถ่ินที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษี ซอ้ นกับประเทศไทย หรือมีถ่ิน ที่อยู่ในประเทศที่มี
อนุสญ
ั ญาภาษี ซอ้ นกับประเทศไทย แต่อนุสญ
ั ญาภาษี ซอ้ นนั้นไม่ได้มีการยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกาไรจากการขายหุน้ ในประเทศไทย ผูแ้ สดง
เจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นามาเสนอขายในแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย (เอกสารแนบ 4) และแนบหลักฐาน
แสดงราคาต้นทุนเพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมทัง้ เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือหลักฐานการโอนเงิน ค่าภาษีสาหรับกาไรส่วนเกินดังกล่าว
หากมิได้ระบุราคาต้นทุนหรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับ แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์
จะทาการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคานวณภาษีจากมูลค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจานวน (ราคาเสนอซือ้ หุ้นของกิจการที่เท่ากับ 50 บาทต่อหุ้น คูณด้วยจานวนหุ้น
ของกิจการที่แสดงเจตนาขายทั้งจานวน)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นกระทาการแทน
1. หนังสือมอบอานาจฉบับจริง พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท (แล้วแต่กรณี) (เอกสารแนบ 1.3)
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ ตามที่ระบุขา้ งต้น
5. ส่งเอกสารทัง้ หมดที่ คุณภัทรภร แต้ประจิตร, วิรลั ยุพา ศรีหา, สุภาพรรณ์ พิบลู ลักษณเลิศ, ปฐม ฐิ ตะปุระ, ศรีทอง ลายเขียน ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 14 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2 857 7000 ต่อ 7567, 7548, 7559, 7557 ; 7808 โทรสาร +66 2 658 1366 อีเมลล์ dbsvthops@th.dbs.com
หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบญ
ั ชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์และมีหนุ้ สามัญที่จะขายฝากอยู่และบริษัทหลักทรัพย์นนั้ ให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก่
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
“กรณีส่งมอบใบหุ้น ขอความร่วมมือในการนาส่งเอกสารทั้งหมดล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้ ”
“Surya Kiran Investment Pte. Ltd. และตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการตอบรับคาเสนอซือ้ ทางไปรษณีย”์

เอกสารแนบ 1.2
สาหรับผูถ้ ือหุน้ สามัญ

แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท
เรียน : Surya Kiran Investment Pte. Ltd (“ผูท้ าคาเสนอซือ้ ”) และ
วันที่
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด (“ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์”)
เลขที่ใบรับ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)
สัญชาติ
เพศ
วัน/เดือน/ปี เกิด
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย)์ / กรณีมิใช่สญ
ั ชาติไทยและไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบนั ในต่างประเทศ
ซอย/อาคาร
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
.จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
โทรสาร
Email
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
อาชีพ
ที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชน  ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย)์  ต่างจากที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย)์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รหัสไปรษณีย์

.
.
.
.
.
.

โปรดระบุประเภทของผูแ้ สดงเจตนาขายหุน้ สามัญของกิจการ (“ผูแ้ สดงเจตนาขาย”)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่
.
 บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง เลขที่
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่
ประเภทกิจการ
.
ชื่อ-สกุล ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
.
 นิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย เลขทะเบียนเอกสารจัดตัง้ บริษัท เลขที่
ประเภทกิจการ
.
ชื่อ-สกุล ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
.
 นิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่
ประเภทกิจการ
.
ชื่อ-สกุล ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
.
ขอเสนอขายหุน้ สามัญของกิจการ จานวน
หุน้ (
) ในราคาหุน้ ละ 50 บาท โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ ร้อยละ 0.25 ของ
ราคาเสนอซือ้ และภาษีมลู ค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ (คิดเป็ นราคาสุทธิที่ผเู้ สนอขายจะได้รบั หุน้ ละ 49.86 บาท)
รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้
บาท (
)
ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูล เงื่อนไข และข้อกาหนดอย่างครบถ้วนและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทุ กประการ และข้าพเจ้าได้ยอมรับว่าการตอบรับคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ ไม่สามารถอนการตอบรับได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ว่าจะยกเลิกหรือถอดถอนคาเสนอซือ้ ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุในคาเสนอซื ้ อหลักทรัพย์ ซึ่งวันสุดท้ายที่ขา้ พเจ้าสามารถยกเลิกการ
แสดงเจตนาขายได้คือวันทาการที่ 20 ของระยะเวลารับซือ้ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูร้ บั มอบอานาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี ้ รวมทัง้
การรับชาระค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ตลอดจนดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชาระราคาแทนข้าพเจ้า
 กรณีส่งมอบเป็ น “ใบหุน้ ”
ชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามทะเบียน
ใบหุน้ เลขที่

 กรณีโอนหุน้ ผ่าน ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รบั ฝากหมายเลข
เลขที่โอน

จานวนหลักทรัพย์

วันที่โอน

รวม
วิธีรับเงิน
 โอนเงินเข้าบัญชี  1.BBL  2.BAY  3.SCB  4.KTB  5.KBANK  6.TMB  7.UOB
สาขา………………………………………
ประเภทบัญชี……………………………………… เลขที่บญ
ั ชี………………………………………………………..
(ชื่อบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกับผูแ้ สดงเจตนาขาย พร้อมแนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสาเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวันที่รบั รองสาเนาถูกต้องด้วย)
 ให้ส่งเช็คทางไปรษณียต์ อบรับตามที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย)์ ข้างต้น
ในกรณีที่จานวนเงินที่จะได้รบั จากการเสนอขายหลักทรัพย์ ตัง้ แต่ 100,000 บาทขึน้ ไป โปรดระบุผไู้ ด้รบั ผลประโยชน์ที่แท้จริงตามประเภทของผูแ้ สดงเจตนาขาย โดยผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ที่แท้จริงหมายถึง
บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอานาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงิน หรือบุคคลที่ลกู ค้าทาธุรกรรมแทน หรือบุคคลผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิติบคุ คล
ในกรณีที่ผแู้ สดงเจตนาขายเป็ นบุคคลธรรมดา  เพื่อผูแ้ สดงเจตนาขาย  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ..........................................................................................
ในกรณีที่ผแู้ สดงเจตนาขายเป็ นนิติบคุ คล
 เพื่อผูแ้ สดงเจตนาขาย  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ..........................................................................................
พร้อมกันนีไ้ ด้มอบเอกสารเพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการดาเนินการมาด้วย ดังนี ้ ใบหุน้ ที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรั พย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหุน้ สามัญผ่านศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์เข้า บัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด เพื่อการทาค าเสนอซื ้อหลัก ทรัพย์ ” เลขที่บัญ ชี 004-000000014-6 และสาเนาบัต รประจาตัวประชาชนของผู้มี ชื่อใน
หลักทรัพย์/ผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และ/หรือ หลักฐานรับรองสถานภาพความเป็ นนิติบคุ คล เช่น สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / หนังสือแสดงความประสงค์ในการทาธุรกรรม (กรณีเป็ นนิติ
บุคคล) ตามที่ระบุในขัน้ ตอนการตอบรับคาเสนอซื ้อมาด้วยแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีกรรมสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมายในบรรดาหุน้ สามัญของหลักทรัพย์ที่ขายโดยปราศจากการจานาหรือ
ภาระติดพันใด ๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก (“ภาระติดพัน”) และข้าพเจ้าได้ขายหุน้ ในฐานะผูม้ ีกรรมสิทธิ์ในใบหุน้ ดังกล่าว โดยปราศจากภาระติดพันใด ๆ ทัง้ สิน้
ลงชื่อ

………………………………………….
(………………………………..………)
ผูร้ บั
…………………………………………….

ผูร้ บั มอบอานาจ

ลงชื่อ

ผูค้ ีย์
…………………………………………….

………………………………………
(………………………………..………)

ผูแ้ สดงเจตนาขาย

ผูต้ รวจ
…………………………………………….

เอกสารแนบ 1.2
สาหรับผูถ้ ือหุน้ สามัญ

แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

หลักฐานการรับใบหุ้น/ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
วันที่
เลขที่ใบจอง
.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ได้รบั แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จากัด (มหาชน) และใบหุน้ และ/หรือ
หลักฐานการโอนหุน้ สามัญผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
 ใบหุน้ สามัญ จานวนรวมทัง้ สิน้
หุน้
 การโอนหุน้ ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จานวนรวมทัง้ สิน้
หุน้
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)
ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผูแ้ สดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้ดาเนินการดังนี ้
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  1.BBL  2.BAY  3.SCB  4.KTB  5.KBANK  6.TMB  7.UOB (ตามที่ระบุขา้ งต้น)
 รับเช็คทางไปรษณียต์ อบรับตามทีอ่ ยู่ (ที่ตดิ ต่อได้ทางไปรษณีย)์ ข้างต้น
ลงชื่อ
ผูร้ บั
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณภัทรภร แต้ประจิตร, วิรลั ยุพา ศรีหา, สุภาพรรณ์ พิบลู ลักษณเลิศ, ปฐม ฐิ ตะปุระ, ศรีทอง ลายเขียน
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 14 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2 857 7000 ต่อ 7567, 7548, 7559, 7557 ; 7808 โทรสาร +66 2 658 1366 อีเมลล์ dbsvthops@th.dbs.com

เอกสารแนบ 1.3
สาหรับผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ติดอากรแสตมป์ *
10 บาท หรือ
30 บาท

หนังสือมอบอานาจ
สาหรับการตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ – หุน้ สามัญ

เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

.
.

โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้าพเจ้า
อายุ
สัญชาติ
วัน/เดือน/ปี เกิด
บัตรประชาชนเลขที่
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย)์ / กรณีมใิ ช่สญ
ั ชาติไทยและไม่มีที่อยูใ่ นประเทศไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบนั ในต่างประเทศ
รหัสไปรษณีย ์
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญจานวน
หุน้ ของ บริษัท ไทยเรยอน จากัด (มหาชน)
ขอมอบอานาจให้
อายุ
ปี สัญชาติ
วัน/เดือน/ปี เกิด
บัตรประชาชนเลขที่
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย)์ / กรณีมใิ ช่สญ
ั ชาติไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบนั ในประเทศไทย หรือ ที่อยู่ปัจจุบนั ในต่างประเทศ (หากไม่มีที่อยู่ในประเทศ
ไทย)
รหัสไปรษณีย ์

ปี
.
.

.
.

เป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้าใน


ในการขาย โอน และส่งมอบหุน้ สามัญของ บริษัท ไทยเรยอน จากัด (มหาชน) ของข้าพเจ้า



รับเช็คค่าขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว

โดยดาเนินการผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด ตลอดจนการกระทาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนีแ้ ทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิน้
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบอานาจได้กระทาภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี ้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผูม้ อบอานาจได้กระทาด้วยตนเองทุกประการเพื่อเป็ น
หลักฐานในการนี ้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ
ลงชื่อ

ผูม้ อบอานาจ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบอานาจ
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

หมายเหตุ:
1)

2)

3)

4)

)

อากรแสตมป์
ก. ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีที่ผแู้ สดงเจตนาขายมอบอานาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์
ข. ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีที่ผแู้ สดงเจตนาขายมอบอานาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ และให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน รวมถึงให้บุคคลอื่นยื่นแบบคาขอ
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้ สามัญแทน
ผูม้ อบอานาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี ้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอานาจนี ้
ก. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็ นนิติบุคคลสัญชาติไทย)
ผูร้ บั มอบอานาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี ้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอานาจนี ้
ก. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
ข. สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย)
ในกรณี ที่ผมู้ อบอานาจหรือผู้รบั มอบอานาจเป็ นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญ ชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนล่ าสุด หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางของผูร้ บั มอบอานาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้จดั ทาโดยต้องมีอายุไม่
เกิน 12 เดือน

เอกสารแนบ 2
วิธีการตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์และแบบฟอร์ม สาหรับ Non-Voting Depository Receipt (“NVDR”)
เอกสารแนบ 2.1 ขัน้ ตอนในการตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ สาหรับ NVDR
เอกสารแนบ 2.2 แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ สาหรับ NVDR
เอกสารแนบ 2.3 หนังสือมอบอานาจสาหรับการตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ สาหรับ NVDR

เอกสารแนบ 2.1
สาหรับผูถ้ ือหลักทรัพย์ NVDR

ขั้นตอนในการตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ - NVDR
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จากัด (มหาชน) (“กิจการ”)
1. กรอกแบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ สาหรับ NVDR (เอกสารแนบ 2.2)
2. แจ้งความประสงค์กบั บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบญ
ั ชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์อยูเ่ พื่อโอน NVDR ที่จะขายเข้าบัญชี
“บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด เพื่อการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์” เลขที่บญ
ั ชี 004-000000014-6
3.

แนบหลักฐานการโอน NVDR ตามที่ระบุในเอกสารแนบ 2.2

4.

แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือ
- สาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ ในกรณีที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชนบนบัตรให้แนบสาเนาทะเบียน
บ้านด้วย พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีทชี่ อื่ หรือนามสกุลไม่ตรงกับใบหุน้ ให้กรอกแบบคาขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการ
แก้ไขของทางราชการ เช่น ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/หนังสือสาคัญแสดงการเปลีย่ นชือ่ /นามสกุล เป็ นต้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2) บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย
- สาเนาใบต่างด้าว หรือ สาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3) นิติบุคคลสัญชาติไทย
3.1 สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้ ลงนามรับรองโดยผูม้ ีอานาจลงนามของ
นิติบคุ คล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
3.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณีของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1
4) นิติบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
4.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติ
บุคคลมีภมู ิลาเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบคุ คล ชื่อผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ตงั้ สานักงานใหญ่ และอานาจหรือเงื่อนไขในการลง
ลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล (มีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้ ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลง
นามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
4.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณีของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1
เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมื อชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับ รองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทัง้ หมดต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้
กรณีนิติบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถ่ินที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสญ
ั ญาภาษี ซอ้ นกับประเทศไทย หรือมีถ่ินที่
อยู่ในประเทศที่มีอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับประเทศไทย แต่อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นนัน้ ไม่ได้มีการยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จดั เก็บจากผลกาไรจาก
การขายหุน้ ในประเทศไทย ผูแ้ สดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นามาเสนอขายในแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์
ที่แสดงเจตนาขาย (เอกสารแนบ 4) และแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนเพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ
หลักฐานการโอนเงิน ค่าภาษีสาหรับกาไรส่วนเกินดังกล่าว
หากมิได้ระบุราคาต้นทุนหรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับ แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย ตัวแทนใน
การรับซือ้ หลักทรัพย์จะทาการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคานวณภาษีจากมูลค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจานวน (ราคาเสนอซื้อหุ้นของกิจการที่
เท่ากับ 50 บาทต่อหุ้น คูณด้วยจานวนหุ้นของกิจการที่แสดงเจตนาขายทั้งจานวน)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นกระทาการแทน
1. หนังสือมอบอานาจฉบับจริง พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท (แล้วแต่กรณี) (เอกสารแนบ 2.3)
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ ตามที่ระบุขา้ งต้น
5.

ส่งเอกสารทัง้ หมดที่ คุณ ภัทรภร แต้ประจิตร, วิรลั ยุพา ศรีหา, สุภาพรรณ์ พิบลู ลักษณเลิศ, ปฐม ฐิ ตะปุระ, ศรีทอง ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 14 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2 857 7000 ต่อ 7567, 7548, 7559, 7557 ; 7808 โทรสาร +66 2 658 1366 อีเมลล์ dbsvthops@th.dbs.com
หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบญ
ั ชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์และมีหนุ้ สามัญที่จะขายฝากอยู่และบริษัทหลักทรัพย์นนั้ ให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก่
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
“กรณีส่งมอบหลักทรัพย์ NVDR ขอความร่วมมือในการนาส่งเอกสารทั้งหมดล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้ ”
“Surya Kiran Investment Pte. Ltd. และตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทางไปรษณีย”์

เอกสารแนบ 2.2
สาหรับผูถ้ ือหลักทรัพย์ NVDR

แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์สาหรับ NVDR
เรียน Surya Kiran Investment Pte. Ltd. (“ผูท้ าคาเสนอซือ้ ”) และ
วันที่
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด (“ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์”)
เลขที่ใบรับ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)
สัญชาติ
เพศ
วัน/เดือน/ปี เกิด
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย)์ / กรณีมิใช่สญ
ั ชาติไทยและไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบนั ในต่างประเทศ
ซอย/อาคาร
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
.จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
โทรสาร
Email
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
อาชีพ
ที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชน  ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย)์  ต่างจากที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย)์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รหัสไปรษณีย์

.
.
.
.
.
.

โปรดระบุประเภทของผูแ้ สดงเจตนาขายหุน้ สามัญของกิจการ (“ผูแ้ สดงเจตนาขาย”)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่
.
 บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ญาชาติไทย เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง เลขที่
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่
ประเภทกิจการ
.
ชื่อ-สกุล ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
.
 นิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย เลขทะเบียนเอกสารจัดตัง้ บริษัท เลขที่
ประเภทกิจการ
.
ชื่อ-สกุล ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
.
 นิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่
ประเภทกิจการ
.
ชื่อ-สกุล ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
.
ขอเสนอขาย NVDR ของกิจการ จานวน
หน่วย (
) ในราคาหน่วยละ 50 บาท โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ ร้อยละ 0.25
ของราคาเสนอซือ้ และภาษีมลู ค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุน้ (คิดเป็ นราคาสุทธิที่ผเู้ สนอขายจะได้รบั หุน้ ละ 49.86 บาท)
รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้
บาท (
)
ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูล เงื่อนไข และข้อกาหนดอย่างครบถ้วนและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทุกประการ และข้าพเจ้าได้ยอมรับว่าการตอ บรับคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์สาหรับ NVDR ไม่สามารถอนการตอบรับได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ว่าจะยกเลิกหรือถอดถอนคาเสนอซือ้ ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ซึ่งวันสุดท้ายที่ขา้ พเจ้าสามารถ
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้คือวันทาการที่ 20 ของระยะเวลารับซือ้ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูร้ บั มอบอานาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี ้ รวมทัง้
การรับชาระค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ตลอดจนดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชาระราคาแทนข้าพเจ้า
โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รบั ฝากหมายเลข

กรณีโอนใบแสดงสิทธิผลประโยชน์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
เลขที่โอน
วันที่โอน

จานวนหลักทรัพย์

รวม
วิธีรับเงิน
 โอนเงินเข้าบัญชี  1.BBL  2.BAY  3.SCB  4.KTB  5.KBANK  6.TMB  7UOB
สาขา………………………………………
ประเภทบัญชี……………………………………… เลขที่บญ
ั ชี………………………………………………………..
(ชื่อบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกับผูแ้ สดงเจตนาขาย พร้อมแนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสาเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวันที่รบั รองสาเนาถูกต้องด้วย)
 ให้ส่งเช็คทางไปรษณียต์ อบรับตามที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย)์ ข้างต้น
ในกรณีที่จานวนเงินที่จะได้รบั จากการเสนอขายหลักทรัพย์ ตัง้ แต่ 100,000 บาทขึน้ ไป โปรดระบุผไู้ ด้รบั ผลประโยชน์ที่แท้จริงตามประเภทของผูแ้ สดงเจตนาขาย โดยผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ที่แท้จริงหมายถึง
บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอานาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงิน หรือบุคคลที่ลกู ค้าทาธุรกรรมแทน หรือบุคคลผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิติบคุ คล
ในกรณีที่ผแู้ สดงเจตนาขายเป็ นบุคคลธรรมดา  เพื่อผูแ้ สดงเจตนาขาย  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ..........................................................................................
ในกรณีที่ผแู้ สดงเจตนาขายเป็ นนิติบคุ คล
 เพื่อผูแ้ สดงเจตนาขาย  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ..........................................................................................
พร้อมกันนีไ้ ด้มอบเอกสารเพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการดาเนินการมาด้วย ดังนี ้ ใบหุน้ ที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหุน้ สามัญผ่านศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด เพื่อการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์” เลขที่บญ
ั ชี 004-000000014-6 และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีชื่อในหลักทรัพย์/
ผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล และ/หรือ หลักฐานรับรองสถานภาพความเป็ นนิติบุคคล เช่น สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / หนังสือแสดงค วามประสงค์ในการทาธุรกรรม (กรณี เป็ นนิติบุคคล)
ตามที่ระบุในขัน้ ตอนการตอบรับคาเสนอซือ้ มาด้วยแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่า NVDR ทัง้ หมดที่แสดงเจตนาขายนี ป้ ราศจากการจานาหรือภาระติดพันใด ๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก (“ภาระติดพัน ”)
และข้าพเจ้าได้ขายหุน้ ในฐานะผูม้ ีกรรมสิทธิ์ในใบหุน้ ดังกล่าว โดยปราศจากภาระติดพันใด ๆ ทัง้ สิน้
ลงชื่อ

………………………………………….
(………………………………..………)
ผูร้ บั
…………………………………………….

ผูร้ บั มอบอานาจ

ลงชื่อ

ผูค้ ีย์
…………………………………………….

………………………………………
(………………………………..………)

ผูแ้ สดงเจตนาขาย

ผูต้ รวจ
…………………………………………….

เอกสารแนบ 2.2
สาหรับผูถ้ ือหลักทรัพย์ NVDR

แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อแสดงสิทธิผลประโยชน์ของ NVDR และแบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ สาหรับ NVDR
วันที่
เลขที่ใบจอง
.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ได้รบั แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จากัด (มหาชน) และใบหุน้ และ/หรือ
หลักฐานการโอนหุน้ สามัญผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
 ใบหุน้ สามัญ จานวนรวมทัง้ สิน้
หุน้
 การโอนหุน้ ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จานวนรวมทัง้ สิน้
หุน้
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)
ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผูแ้ สดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้ดาเนินการดังนี ้
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  1.BBL  2.BAY  3.SCB  4.KTB  5.KBANK  6.TMB  7.UOB (ตามที่ระบุขา้ งต้น)
 รับเช็คทางไปรษณียต์ อบรับตามทีอ่ ยู่ (ที่ตดิ ต่อได้ทางไปรษณีย)์ ข้างต้น
ลงชื่อ
ผูร้ บั
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณภัทรภร แต้ประจิตร, วิรลั ยุพา ศรีหา, สุภาพรรณ์ พิบลู ลักษณเลิศ, ปฐม ฐิ ตะปุระ, ศรีทอง ลายเขียน
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 14 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2 857 7000 ต่อ 7567, 7548, 7559, 7557 ; 7808 โทรสาร +66 2 658 1366 อีเมลล์ dbsvthops@th.dbs.com

เอกสารแนบ 2.3
สาหรับผูถ้ ือหลักทรัพย์ NVDR
ติดอากรแสตมป์ *
10 บาท หรือ
30 บาท

หนังสือมอบอานาจ
สาหรับการตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ สาหรับ NVDR

เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้าพเจ้า
อายุ
สัญชาติ
วัน/เดือน/ปี เกิด
บัตรประชาชนเลขที่
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย)์ / กรณีมใิ ช่สญ
ั ชาติไทยและไม่มีที่อยูใ่ นประเทศไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบนั ในต่างประเทศ
รหัสไปรษณีย ์
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือ NVDR จานวน
หน่วย ของ บริษัท ไทยเรยอน จากัด (มหาชน)
ขอมอบอานาจให้
อายุ
ปี สัญชาติ
วัน/เดือน/ปี เกิด
บัตรประชาชนเลขที่
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย)์ / กรณีไม่มที ี่อยู่ในประเทศไทย โปรดระบุ ที่อยู่ปัจจุบนั ในต่างประเทศ
รหัสไปรษณีย ์

.
.
ปี
.
.

.
.

เป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้าใน


ในการขาย โอน และส่งมอบ NVDR ของ บริษัท ไทยเรยอน จากัด (มหาชน) ของข้าพเจ้า



รับเช็คค่าขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว

โดยดาเนินการผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด ตลอดจนการกระทาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนีแ้ ทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิน้
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบอานาจได้กระทาภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี ้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผูม้ อบอานาจได้กระทาด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็ น
หลักฐานในการนี ้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ
ลงชื่อ

ผูม้ อบอานาจ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบอานาจ
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

หมายเหตุ:
1)

2)

3)

4)

)

อากรแสตมป์
ก. ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีที่ผแู้ สดงเจตนาขายมอบอานาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์
ข. ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีที่ผแู้ สดงเจตนาขายมอบอานาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ และให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน รวมถึงให้บุคคลอื่นยื่นแบบคาขอ
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้ สามัญแทน
ผูม้ อบอานาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี ้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอานาจนี ้
ก. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็ นนิติบุคคลสัญชาติไทย)
ผูร้ บั มอบอานาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี ้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอานาจนี ้
ก. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
ข. สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย)
ในกรณี ที่ผมู้ อบอานาจหรือผู้รบั มอบอานาจเป็ นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญ ชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนล่ าสุด หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางของผูร้ บั มอบอานาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้จดั ทาโดยต้องมีอายุไม่
เกิน 12 เดือน

เอกสารแนบ 3
วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และแบบฟอร์ม
เอกสารแนบ 3.1 ขัน้ ตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 3.2 แบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 3.3 หนังสือมอบอานาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 3.1
สาหรับผูถ้ ือหุน้ สามัญ และ NVDR

ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จากัด (มหาชน) (“กิจการ”)

1. กรอกแบบค าขอยกเลิ ก การแสดงเจตนาขายหลั ก ทรัพ ย์ (เอกสารแนบ 3.2) และแนบหลั ก ฐานการรับ ใบหุ้ น /ใบ โอนหุ้ น ของ
บริ ษั ท ไทยเรยอน จ ากั ด (มหาชน) และแบบตอบรับ ค าเสนอซื ้อ หลั ก ทรัพ ย์ ข องบริ ษั ท ไทยเรยอนจ ากั ด (มหาชน) พร้อ มทั้ ง
แนบเงินสด สาหรับชาระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท

2. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี ้
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือ
- สาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณี ที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชนบนบัตรให้แนบ
สาเนาทะเบียนบ้านด้วย พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2) บุคคลธรรมดาทีม่ ิใช่สัญชาติไทย
- สาเนาใบต่างด้าว หรือ สาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3) นิติบุคคลสัญชาติไทย
3.1 สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มี อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ลงนามรับรองโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
3.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณีของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1
4) นิติบุคคลทีม่ ิใช่สัญชาติไทย
4.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิ ติบุค คล และหนังสือรับ รองที่ ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติ บุค คล หรือหน่วยงานของ
ประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลาเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตงั้ สานักงานใหญ่ และ
อานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติ บุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวัน ยื่นแบบคาขอยกเลิกการแสดง
เจตนาขายหลักทรัพย์ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี)
4.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1
เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย
ในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทัง้ หมดต้อ งมีอายุไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบคาขอ
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นกระทาการแทน
1. หนังสือมอบอานาจฉบับจริง พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท (แล้วแต่กรณี) (เอกสารแนบ 3.3)
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ ตามที่ระบุขา้ งต้น
หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนในรูปแบบใบหุน้ หรือ การรับคืนผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ดว้ ยระบบ scripless จะเป็ นไปตามลักษณะของหุน้
ที่นามาแสดงเจตนาขาย ทัง้ นีผ้ ยู้ กเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์ได้

3. ส่งเอกสารทัง้ หมดที่ คุณ ภัทรภร แต้ประจิตร, วิรลั ยุพา ศรีหา, สุภาพรรณ์ พิบลู ลักษณเลิศ, ปฐม ฐิตะปุระ, ศรีทอง ลายเขียน ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 14 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2 857 7000 ต่อ 7567, 7548, 7559, 7557, 7808 โทรสาร +66 2 658 1366 อีเมลล์ dbsvthops@th.dbs.com
“Surya Kiran Investment Pte. Ltd. และตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์

จะไม่รับเอกสารคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย”์

เอกสารแนบ 3.3
สาหรับผูถ้ ือหุน้ สามัญ และ NVDR
แบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

แบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เรียน Surya Kiran Investment Pte. Ltd (“ผูท้ าคาเสนอซือ้ ”) และ

วันที่

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด (“ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์”)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)

เลขที่แบบคาขอยกเลิก
สัญชาติ

.
วัน/เดือน/ปี เกิด

.

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณี ย)์ / กรณี มิใช่สัญชาติไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบัน ในประเทศไทย หรือที่อยู่ปัจจุบันใน
ต่างประเทศ (หากไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย)
ซอย/อาคาร
ถนน
.
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
.จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
โทรสาร
Email
.
ที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชน  ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย)์  ต่างจากที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย)์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
.
.
รหัสไปรษณีย์
.
มีความประสงค์ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จากัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
 หุน้ สามัญ

จานวน

หุน้

 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในตลาดหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (“NVDR”)

จานวน

หน่วย

ซึ่งข้าพเจ้าได้ยื่นแบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ เมื่อวันที่

.เลขที่ใบรับ

.

ข้าพเจ้าขอรับหุน้ หรือ NVDR ของกิจการ คืน โดยขอรับเป็ น
 Scripless หรือ NVDR โดยโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกผูฝ้ าก (ชื่อบริษัทสมาชิกผูร้ บั โอน)
.
ผูฝ้ ากเลขที่ (หมายเลขผูร้ บั โอน)
.เพื่อนาหลักทรัพย์ฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เพื่อเข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์เลขที่
.
ชื่อบัญชี
 ใบหุน้ โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด หนึ่งวันทาการภายหลังจากที่ขา้ พเจ้ายื่นแบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
(เฉพาะกรณีที่ผเู้ สนอขายแสดงเจตนาขายโดยยื่นใบหุน้ เป็ นหลักฐานไว้)
พร้อมกันนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท
ทัง้ นี ้ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด จะดาเนินการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ หรือส่งมอบใบหุน้ คืนภายในวันทาการถัดจากวันที่ผยู้ กเลิกการแสดงเจตนาขาย
หรือผูร้ บั มอบอานาจยื่นแบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหุน้ คืนข้างต้น และตกลงที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุในเอกสารการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทกุ ประการ

ลงชื่อ

ผูแ้ สดงเจตนาขาย หรือ ผูร้ บั มอบอานาจ
(

)

วันที่

.

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

หลักฐานการรับแบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
วันที่
เลขที่ยื่นแบบคาขอยกเลิก
.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ ได้รบั แบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการ ดังนี ้
 หุน้ สามัญ
จานวน
หุน้
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในตลาดหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (“NVDR”)
จานวน
หน่วย
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)
ไว้เรียบร้อยแล้ว
หลักทรัพย์ที่ทาการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี
 ใบหุน้ โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด (เฉพาะกรณีที่ผเู้ สนอขายแสดงเจตนาขายโดยยื่นใบหุน้ เป็ นหลักฐานไว้)
 โอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีสมาชิกผูฝ้ าก (ชื่อบริษัทสมาชิกผูร้ บั โอน)
.
ผูฝ้ ากเลขที่(หมายเลขผูร้ บั โอน)
เพื่อนาหลักทรัพย์ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้า
บัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์เลขที่
ชื่อบัญชี
ลงชื่อ
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณภัทรภร แต้ประจิตร, วิรลั ยุพา ศรีหา, สุภาพรรณ์ พิบูลลักษณเลิศ, ปฐม ฐิตะปุระ, ศรีทอง ลายเขียน ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด ชัน้ 14 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2 857 7000 ต่อ 7567, 7548, 7559, 7557 ; 7808 โทรสาร +66 2 658 1366 อีเมลล์ dbsvthops@th.dbs.com

เจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจลงนาม

เอกสารแนบ 3.3
สาหรับผูถ้ ือหุน้ สามัญ และ NVDR

หนังสือมอบอานาจ
สาหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ติดอากรแสตมป์ *
10 บาท
หรือ
30 บาท

เขียนที่
วันที่

.
เดือน

พ.ศ.

.

โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้าพเจ้า
อายุ
ปี
สัญชาติ
วัน/เดือน/ปี เกิด
บัตรประชาชนเลขที่
.
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย)์ / กรณีมใิ ช่สญ
ั ชาติไทยและไม่มีที่อยูใ่ นประเทศไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบนั ในต่างประเทศ
.
.
รหัสไปรษณีย ์
.
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญ/ NVDR จานวน
หุน้ / หน่วย ของบริษัท ไทยเรยอน จากัด (มหาชน)
ขอมอบอานาจให้
อายุ
ปี สัญชาติ
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณี ย)์ / กรณี มิใช่สญ
ั ชาติไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบนั ในประเทศไทย หรือ ที่อยู่ปัจจุบนั ในต่างประเทศ (หากไม่มีที่อยู่ในประเทศ
ไทย)
รหัสไปรษณีย ์
.
รับมอบอานาจของข้าพเจ้าให้มีอานาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จากัด (มหาชน) ที่ขา้ พเจ้าได้แสดงเจตนาขาย
ตลอดจนให้มีอานาจกระทาการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนีแ้ ทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิน้
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบอานาจได้กระทาภายในขอบเขตอานาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผูม้ อบอานาจได้กระทาด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็ น
หลักฐานในการนี ้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ
ลงชื่อ

ผูม้ อบอานาจ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบอานาจ
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

หมายเหตุ:
1)

2)

3)

4)

)

อากรแสตมป์
ก. ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีที่ผแู้ สดงเจตนาขายมอบอานาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์
ข. ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีที่ผแู้ สดงเจตนาขายมอบอานาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ และให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน รวมถึงให้บุคคลอื่นยื่นแบบคาขอ
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้ สามัญแทน
ผูม้ อบอานาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี ้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอานาจนี ้
ก. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็ นนิติบุคคลสัญชาติไทย)
ผูร้ บั มอบอานาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี ้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอานาจนี ้
ก. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
ข. สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย)
ในกรณีที่ผมู้ อบอานาจหรือผูร้ ับมอบอานาจเป็ นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญ ชาติไทย หนังสือ รับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนล่าสุด หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางของผูร้ บั มอบอานาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้จดั ทาโดยต้องมีอายุไม่
เกิน 12 เดือน

เอกสารแนบ 4
แบบแจ้งต้นทุนหลักทรัพย์ทแี่ สดงเจตนาขาย
(กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็ นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวทีไ่ ม่ได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย)

เอกสารแนบ 4

แบบแจ้งต้นทุนหลักทรัพย์ทแี่ สดงเจตนาขาย
(กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็ นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวทีไ่ ม่ได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย)
วันที่
เรียน

.

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์”)

ข้ำพเจ้ำ
สัญชำติ
เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี (ถ้ำมี)
.
ตำมคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของผูท้ ำคำเสนอซือ้ โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ำพเจ้ำ ขอแจ้งข้อมูลรำคำต้นทุนของหลักทรัพย์ของข้ำพเจ้ำคือหุน้ สำมัญ
หรือ NVDR ในบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหำชน) ที่แสดงเจตนำขำย ดังนี ้
เลขที่ใบหุน้ /เลขที่ใบโอน

ชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ตำมทะเบียน

ต้นทุนหุน้ ละ (บำท)
ต้นทุน NVDR ละ (บำท)

จำนวนหุน้

รวมทัง้ สิน้
ข้ำพเจ้ำได้แนบ
เพื่อเป็ นหลักฐำนแสดงรำคำต้นทุนของหลักทรัพย์ประกอบกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย

รวม

ฉบับ

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องตรงตำมควำมเป็ นจริงทุกประกำร

ลงชื่อ

ผูแ้ สดงเจตนำขำย
(

)

หมำยเหตุ หำกผูแ้ สดงเจตนำขำยซึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยและมิได้ประกอบกิจกำรในไทย อีกทัง้ มิได้มีถ่นิ ฐำนอยู่ในประเทศที่อยู่ภำยใต้บงั คับ
แห่งอนุสัญญำภำษี ซอ้ นกับประเทศไทย หรือมีถ่ินฐำนอยู่ในประเทศที่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งอนุสัญญำภำษี ซอ้ นกับประเทศไทย แต่มิได้มี
ข้อยกเว้นเรื่องกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกกำรขำยหลักทรัพย์ที่เกิดในประเทศไทย มิได้ระบุรำคำต้นทุน หรือแนบหลักฐำนแสดงรำคำต้นทุนมำ
พร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุน้ สำมัญที่นำมำขำย ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์จะหักภำษี ณ ที่จ่ำย โดยคิดคำนวณภำษี จำกจำนวนเงิน
ค่ำขำยหลักทรัพย์ทงั้ จำนวนที่ผแู้ สดงเจตนำขำยจะได้รบั

เอกสารแนบ 5
แบบคาขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

ศรท-301

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์
วันที่

ข้าพเจ้า
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที_่ __________________________________________มีความประสงค์ขอให้
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ”) แก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์ ดังนี้
ประเภทข้อมูล

ระบุข้อมูลเดิ ม (ก่อนแก้ไข)

ระบุข้อมูลใหม่ที่ต้องกำรแก้ไข

 คำนำหน้ ำชื่อ
 ชื่อตัว – ชื่อสกุล
 ที่อยู่ในกำรติ ดต่อ











 ที่อยู่ในกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสำรเชิ ญประชุม
(Principal address)
เมื่อมียอดหุ้น ณ วันปิ ด XM

 ใช้ทอ่ี ยูซ่ ง่ึ แจ้งเปลีย่ นแปลงใหม่ขา้ งต้น
 ระบุทอ่ี ยู่*__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
* ซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่ตามหน้าทะเบียนทีไ่ ด้แจ้งไว้กบั TSD หรือ บริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/
คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address

 รหัสไปรษณี ย์
 โทรศัพท์บำ้ น/ ที่ทำงำน
 โทรศัพท์เคลื่อนที่/ โทรสำร






 อีเมล (email)






 อื่นๆ


 การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ได้รบั หนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีทท่ี า่ นฝากหลักทรัพย์ไว้กบั บริษทั
สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษทั สมาชิกผูฝ้ ากของท่านโดยตรง
 ทีอ่ ยู่สาหรับการส่งเอกสารควรเป็ นทีอ่ ยู่ทส่ี ะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธไี ปรษณียล์ งทะเบียน แต่มใิ ห้ระบุทอ่ี ยู่เป็ นตูไ้ ปรษณียต์ ามทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ กาหนดไว้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึน้ แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อันเนื่องมาจากการ
ดาเนินการตามรายการทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และชดใช้ให้แก่บริษั ท ศูนย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน
เอกสำรประกอบ โปรดดูรำยละเอียดด้ำนหลังแบบคำขอฯ 

ลงชือ่ ______________________________________ ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(_____________________________________) โทรศัพท์
กรณี ผ้ถู ือหลักทรัพย์ มอบอำนำจให้บคุ คลอื่นดำเนิ นกำรแทน ต้องลงลำยมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนำจ
ข้าพเจ้า ขอมอบอานาจให้______________________________________________ดาเนินการยืน่ แบบคาขอฯ แทนข้าพเจ้า

อากรแสตมป์
10 บาท

ลงชือ่ ________________________________ผูม้ อบอานาจ ลงชือ่ _____________________________ผูร้ บั มอบอานาจ
(________________________________)
(_____________________________) โทรศัพท์_______________________
สาหรับเจ้าหน้าที่
วันที_่ ________________เลขทีร่ ายการ_______________ผูต้ รวจรับ_____________

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้ว
ลงชื่อ___________________________________เจ้าหน้าที่

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์ ทีก่ รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชือ่ ผูถ้ อื หลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณีเปลีย่ น คานาหน้าชือ่ /ชือ่ ตัว/ชือ่ สกุล โปรดแนบ
 เอกสารการเปลีย่ น คานาหน้า, ชือ่ ตัว, ชือ่ สกุล, ใบสาคัญการสมรส, ใบสาคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชือ่ สกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคาขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพือ่ ขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่
(ชือ่ สกุลใหม่ตามทีข่ อแก้ไข)
3. เอกสำรแสดงตนของผูถ้ ือหลักทรัพย์และผูร้ บั มอบอำนำจ (ถ้ำมี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคาขอฯ
ประเภทบุคคล

เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ชื่อ-สกุล

เอกสำรแสดงตนกรณี กำรแก้ไขอื่น ๆ

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ ไทย

1. กรณีมาดาเนินการด้วยตนเอง
- บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริ ง
2. กรณีมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน
- บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริ ง* และสำเนำทีไ่ ด้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
(บัตรไม่หมดอายุ) *กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์ได้
โปรดแนบ หนังสือรับรองสาเนารายการเกีย่ วกับบัตรประจาตัวประชาชนทีอ่ อกโดยสานักงานเขต/
อาเภอ ฉบับจริ ง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผูถ้ อื หลักทรัพย์เพิม่ เติม
3. กรณีส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ทีไ่ ด้ลงลายมือชือ่
รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดย
เจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ อื่น

- ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริ ง* และสำเนำ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดย
เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดาเนินการทางไปรษณีย์
- สาเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสาเนาหนังสือเดินทาง
และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน

- สาเนาใบต่างด้าว/สาเนาหนังสือเดินทาง
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดย
เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ ไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลนัน้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดย
เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ อื่น

1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศซึง่ นิตบิ คุ คลนัน้ มีภูมลิ าเนา
2. สาเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออานาจในการลงนามผูกพัน และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
ซึง่ ออกโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ คุ คลนัน้ หรือหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ มีภูมลิ าเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อของ
ผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับ
ของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลอย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ

เอกสารแนบ 6
แบบคาขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่ำงบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ กับสมำชิ กผู้ฝำกหลักทรัพย์

ศรท-403
ข้ำพเจ้ำ
จำนวน

มีควำมประสงค์โอนหลักทรัพย์ บริ ษทั /กองทุนรวม
หน่ วย/หุ้น ตัวอักษร

จำกบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ไปยังบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน

หน่ วย/หุ้น ดังนี้ (โปรดเลือกประเภทกำรโอน)

สำหรับเจ้ำหน้ ำที่
วันที่
เลขที่รำยกำร
ผูต้ รวจรับ

จำกบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน ไปยัง บัญชี บริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์
โปรดกรอกรำยละเอียดข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์

• ชื่อบริ ษทั หลักทรัพย์ / คัสโตเดียน

สัญชาติ
อาชีพ
ทีอ่ ยู่สาหรับการติดต่อ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ทท่ี างาน

• ชื่อบัญชีลูกค้ำ

บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที่
โทรศัพท์บา้ น
โทรสาร

โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล

สำหรับบุคคลธรรมดำ(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านเป็ นบุคคลอเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9)

• เลขที่บญ
ั ชี ลกู ค้ำ

 ใช่
 ใช่
 ใช่

1.เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา
2.เป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือมีสญ
ั ชาติท่ี 2 เป็ นอเมริกนั
3.มีถนิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

สำหรับนิ ติบคุ คล

ลงชื่อ
(

ผูถ้ ือหลักทรัพย์
)

โทรศัพท์

1.เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ (หาก“ใช่”โปรดกรอก W-9)
 ใช่
 ไม่ใช่
2.เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA (ระบุประเภท ⃝ PFFI, ⃝ RDCFFI)
 ใช่
 ไม่ใช่
หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ...
3.เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ รี ายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของรายได้รวม
 ใช่
 ไม่ใช่
หรือมีทรัพย์สนิ ทีก่ ่อให้เกิดรายได้ดงั กล่าวได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีลา่ สุด(หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E)
 กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงือ่ นไขการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นทีม่ อี านาจตามกฎหมายหรือหน่วยงานทีม่ ขี อ้ ตกลงกับบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ
ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
ทังนี
้ ้ ข้าพเจ้าตกลงทีจ่ ะแจ้งและนาส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลีย่ นแปลงอันทาให้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าทีร่ ะบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีท่ี
บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอมเพิม่ เติม ข้าพเจ้าตกลงทีจ่ ะดาเนินการให้แล้วเสร็จตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอภายในเวลาทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ กาหนด

ลงชื่อ
(

ผูถ้ ือหลักทรัพย์
)

สำหรับบริ ษทั หลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริ ษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าพเจ้า
สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์เลขที่
ได้พจิ ารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ทฝ่ี ากหลักทรัพย์ไว้กบั บัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว
และขอรับรองว่ารายการโอน/รับโอนตามที่ได้ระบุดงั กล่าวข้างต้นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึน้ แก่บริษทั ศูน ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด อันเนื่องมาจากการดาเนินการตามรายการที่ระบุไว้ขา้ งต้นข้าพเจ้า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ และชดใช้ให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จนครบถ้วน
เอกสำรประกอบ โปรดดูรำยละเอียดด้ำนหลังแบบคำขอ 

ลงชื่อ
(

ผูม้ ีอำนำจ
)

เอกสำรประกอบกำรโอน/รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่ำงบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ กับสมำชิ กผู้ฝำกหลักทรัพย์
1. แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่ำงบัญชีบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมำชิ กผู้ฝำกหลักทรัพย์ ทีก่ รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง
ของแบบคาขอฯ
เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์
ประเภทบุคคล
เอกสำรแสดงตน
บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ ไทย

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ อื่น

- สาเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ ไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน 1 ปี ) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้ าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ อื่น

1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศซึง่ นิตบิ ุคคลนัน้ มีภูมลิ าเนา
2. สาเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออานาจในการลงนามผูกพัน และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ ซึง่ ออกโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้
หรือหน่ วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ มีภูมลิ าเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนิ นการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรอง
ความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
2. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ
หน่ วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการตาม (1)
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารที่จดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลอย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ

เอกสารแนบ 7
รายชื่อบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 7
BROKER
Participant No.

Company Name

Participant No.

Company Name

002

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

032

บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป (มหำชน) จำกัด
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

034

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสวิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.

038

บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหำชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005

บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

048

บริษัทหลักทรัพย์ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร (มหำชน) จำกัด
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

050

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007

บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

051

บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED

008

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

052

บริษัทหลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซดคอม (ประเทศไทย) จำกัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED

010

บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

200

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

211

บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.

013

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

213

บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

014

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

221

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่นั พำร์ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

015

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหำชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

224

บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016

บริษัทหลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225

บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

229

บริษัทหลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

230

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จำกัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

244

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026

บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

247

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส(ประเทศไทย) จำกัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.

027

บริษัทหลักทรัพย์อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

924

บริษัทหลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วีโกลบอล จำกัด (มหำชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER

Participant No.

Company Name

Participant No.

Company Name

236

ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

243

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้ อร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED

245

ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
Participant No.

Company Name

Participant No.

Company Name

301

ธนำคำรซิตแี ้ บงก์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)
CITIBANK N.A. - CUSTODY SERVICES

329

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

302

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

330

ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตรำสำรหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) – ผู้รบั ฝำกทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY

334

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน) (คัสโตเดีย้ น)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304

ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION, LTD. BKK.

336

ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

337

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

308

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

339

ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312

ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

340

ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี)้
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316

ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

343

ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320

ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES

345

ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328

ธนำคำรกรุ ง ศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

425

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) (เพื่อลูกค้ำ)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

เอกสารแนบ 8
แผนทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

เอกสารแนบ 8

แผนทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์

ทีอ่ ยู่

:

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส ( ประเทศไทย ) จากัด 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์
ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

โทรศัพท์ :

+66 2 857 7000

โทรสาร

:

+66 2 857 7777

อีเมลล์

:

dbsvthops@th.dbs.com

Surya Kiran Investments Pte. Ltd,
and its subsidiaries

Registration Number: 200704427H

Annual Report
Year ended 31 March 2021
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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.

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.

51, ,y@ Kir@,, impes", rents Re, Ltd
a, ,d its s"bsidiaries
Directors' slate"lent
year e, Ided 31 MareJ, 2021

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.

On behalf of the Board of Directors

' I^VIM'*
,^^11"'
Manish Kumar Tibrewal
Direc!or

I^^
Deepak Kumar Khandelwal
Direc!or
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Independent auditors ' report
Members of the Company
Surya Kiran investments Pte, Ltd.
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.
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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.

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.

4

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

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

LAIT CHIN HtIAT & co
Chartered Accountants of Singapore

. 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~".'

IC. ."'

LAD CHm EUAT & co
Public Accountants and

Chartered Accountants

Singapore
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Statements of Financial Position
As at 31 March 2021

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

The Company

Note

2021

2020

3
3A
4
5
6

578.16
22.64
196.64
52.03
14.01

7

1,660.94

7A

74059

606.70
17.89
19447
91.49
1441
600.27
36669

12.42
1538

15.06
8.54

3,292.81

1,915.52

475.78
80/03
267.58
2.47
5318
37141

36341
718.88
484.47
11.50
58.32
282.39

1,971.45

1,918.97

2021

2020

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

7B

32

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

9
6
7A
8
10
11

191.16
502.52

68.47
502.52

693.68

570.9'

931.32

880.33

1.26
932.58

0.87
881.20

16.11

12.70

1,987.56
5,280.37

1,931.67
3,847.19

932.58

881.20

1,626.26

1,452.1,

100.50

100.50

100.50

Equity

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

I00.50

(19907) (199.07)
364.31

973.60

265.74 (1,072.17)

(118.15)
(1765)

(165.76)
(65.26)

497.13

425.21

762.87

646.96)

17.65

(65.26)

12
18
13

1,684.40

1,679.15

705.65
20.17

433.28
700.00

380.08
729.00

15

27.47

729.00
33.44
40.37

14
16
17
32

1.36
9.42
12.43
19.90

11.30
1157
26.24

2,480.80

2,53222

1,133.28

1,109.08

1,073.33

1,311.61

47941
2900
2.03

40761

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

12
18
13
15
14

16
17

29.00
81843
10.66
6.60
65.08
7.87
25.73

2,036.70

1.15

556.15
8.71

0.73

4.37

47.67
3.68
29.74

Total liabilities

4,517.50

1,961.93
4,494.15

Total equity and liabilities

5,280.37

3,847.19

0.19
510.63

003
408.37

1,64391

1,517.45

1,626.26

1,452.1,

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

The Group
(Currency: in UsD million)

Note

2021

Revenue from operations

19

6,069.33

Cost of sales

21

(5,700.96)

Gross profit

Operating expenses:
Selling, general and administrative expenses

22

403.95

(177.60)
(13.95)

(174.50)
(15.50)

23
39

0.30

Impainnent loss on financial assets

24

Impairment of non-financial assets

25

( 15.50)
(4.98)
(211.73)

Results from operating activities

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

7

195.32

I 12.77

(72.32)

17.53

12.37

20

Finance income

26

36.05

Finance cost

26

(89.02)

Income tax expenses
Net profit/(loss) after tax

32

(12.94)
(5.69)
(208.63)

156.64

Other income

Profit before taxes

6,886.69

(6,482.74)

368.37

Research and development expenses
Gain on deconsolidation of subsidiary (Net)

Total operating expenses

2020

40.53

(143.02)

233.97

32.88

(33.70)

(6165)
(2877)

200.27

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

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

Note

2021

2020

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

68.27
7

874.62

(96.19)
(344.22)

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
Total comprehensive income

8.59

(8.07)

299.74

(473.29)

1,251.22

(921.77)

1,451.49

(950.54)

128.20

(102.72)

Profit attributahle tm

Owners of the Group
Non"controlling interests

72.07

73.95

200.27

08.77)

1,337,82

(966.19)

Total comprehensive income attributable to:

Owners of the Group
Non-controlling interests

113.67

1.45 I, 49

15.65

(950.54)

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Consolidated Statement of Changes in Equity
Year ended 31 March 2021
Redeemable
non.

cumulative
Non-

Equity preference Currency
share

capital

(Curre, icy, : in UsD intwin")

shares translation Other
reserves

reserve reserves

Retained

Fair value

Merger

earnings

reserve

reserve

Total

(199.07)

(191.48)

controlling

Total

interest

equity

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

100.50

3.38

(2906)

99.02

0.48
100.50

3.38

(2858)

99.02

Net (loss) after tax
(3953)
(3953)

01her comprehensive income
Total comprehensive income

130.09
102.72

(296.34)

232.81

(296.34)

(102.72)
(347.92)
(450.64)

(476.02)
(476.02)

517.07

103.20

(199.07)

325.59
103.20

(88.28)

517.07

428.79

(102.72)
(863.47)
(966.19)

73.95

(5830)

(28.77)
(921.77)
(950.54)

(11.43)
(95.80)
(028)

15.65

Transaction with owners of the Group
Cash dividend

Total contribution and distributions

(338)
3.38)

0.36

18.05

(3273)

(338)
(17.70)

(107.51)

(11.43)
(110.12)
(028)
(3.38)
(125.2j)

Total transactions willI omiers of the Group

(338)

0.36

18.05

(3273)

(1770)

(107.51)

(125.21)

(6775)

I 17.07

(250.56)

(199.07) (1,072.17)

425.21

(646.96)

Acquisition of non-controlling interest
Contribution by non-controlling interest
Conversion of preference shares rights

Balance as at 31 March 2020

100.50

0.36

18.05

(3273)

(1432)

(772.36)

Tile accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Consolidated Statement of Changes in Equity (continued)
Year ended 31 March 2021
Redeemable
non-

cumulative

Equity preference Currency

Non-

share shares translation Other

capital

(Curre"c, ,: in UsD million)

reserves

reserve reserves

Retained

Fair value

Merger

earrings

reserve

reserve

Total

controlling

Total

interest

equity

(646.96)

The Group
100.50

Balance as at I April2020

(6775)

11707

(250.56)

(772.36)

(199.07) (1,072.17)

42521

128.20

1,209.62
1,337.82

72.07
41.60
113.67

200.27
1,251.22

(26.84)
(485)

Other comprehensive income

17.97

12820
891.62

300.03

Total comprehensive income

17.97

1,019.82

300.03

Net profit after tax

1,451.49

Transaction with owners of the Group
Cash dividend

(026)

(34.82)

(2684)
(5.1 I)
(455)
(3650)

Tclal contribution and distributions

(0.26)

( 1.42)
( 1.42)

(0.26)
(1.42
(1.68)

Change in ownership interest
Acquisition of non-controlling interests without

(011)

1.80

1.69

(700)

(531)

0.08

0.08

0.07

0.15

Deconsolidation of a subsidiary (Note 39)

Financial liability under option arrangemeni (Noie 29)

3.13

change in control

Transaction cost reversal on purchase of additional
slake in previous year
Total change in o1mersl"p interests

(0. I I )

1.88

1.77

(6.93)

(5.16)

Total transactions with owners of the Group

(037)

0.46

0.09

(41.75)

(41.66)

265.74

49713

762.87

Balance as at 31 March 2021

100.50

(5015)

117.07

769.72

(472.33)

(199.07)

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

lB

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
reserve,

C

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.
...

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
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,
D

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

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Consolidated Statement of Cash Flows
Year ended 31 March 2021

The Group
(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

2021

2020

200.27

(28.77)

117.1 I

119.56

(3605)
(0.30)
(112.77)

(3809)
72.32

4.61

(0.03)

(0.13 )

Finance cost

69.05

143.02

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

33.70

61.65

4.98

5.69

18.05

5.13

Dividend income
Other investment income

Unrealised loss/(gain) on foreign currency translation
Interest income related to sales
Net measurement of derivative instruments

(1683)
(0.10)
17.27
5.54

(2.45)
302.05

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

(0.04)
(1137)
15.46
7.77
352.20

(85.99)

67.97

3.82

31.78

(108.42)
259.35
14.98

90.57

( 187.22)
(6.63)

1.60

7.43

85.34

3.90

387.39

356.10

Net cash generated from operating activities before income
tax

Income taxes paid
Net cash generated by operating activities
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

(43.30)

(73.95)

344.09

282.15

(41.08)

(102.64)

1.05

(54.62)

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

Investment in convertible proihissory note
Interest received

0.98

(177.87)
(397.81)

(102.57)
(5.98)
(2.50)

(566.86)

32.43

23.45

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

The Group
(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

2021

2020

17.63

0.86

(7014)

(268.49)

133.13

86.83

105.80

(883)

94.82

11.73

co. I5)
107.82

(1,398.65)

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
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)

(1,078.63)

(1,327,73)

71.80

539.45

762.10

(87.24)
(1.41)

2,264,70
(101.27)
(1.05)
(25.00)

5.65

20.00

0.79

0.80

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

(22.91)
(11.43)
(110.12)
(6.01)

(365.23)

1,219.43

86.68

102.93

282.39

183.88

2.34

(4.42)

371.41

282.39

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

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.

2

Significant accounting policies

2.1

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.

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
2.4

Changes in accounting policies
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

Basis of consolidation

(i)

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,
(ii)

Non-controlling interests ("NCl")

NCl are measured initially at their proportionate share of the acquiree's identifiable net assets at
the date of acquisition.
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Changes in the Group'sinterestin a subsidiary Inat do not resultin aloss of controlare accounted
for as equity transactions.
on)

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.

(v)

Transactions eliminated on consolidation

intra-group balances and transactions, and ally unrealised income and expenses arising from intragroup transactions, are eliminated, Unrealised gains arising from transactions witli equityaccounted 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.
2.6

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.

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.

Refe^ to note 19 for further information on accounting policies for revenue,
2.7

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,
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:

Bunding and improvenienis
Plant, machinery and equipment
Furniture

Office equipment
Vehicles

Shipping vessels

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-inprogress".
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

Goodwill and other intangible assets

(a)

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.
(c)

Amortisation

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

5 - 10 years
3 - 5 years

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,
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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.
2.12

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.

2.13

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

2.15

Financial assets and financial liabilities

co

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
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

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

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.

(v)

Impairment of nom-derivative financial assets
The Group recognises loss allowances for expected credit losses ("ECU') on financial instruments
measured at am orrised cost.

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.
(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

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

Financial liability under option arrangement

Put options held by non-controlling interests in the Group's subsidiaries entitle the noncontrolling 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.
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).
. Level3 - inputs for the asset or liability tliat are not based on observable market data
(unobservable inputs).
2.17

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.
2.18

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.
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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.

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.

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 postemployment 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

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;
11.

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

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.

FS23

S"ry" firm, invest, "erris He. Ud,
""d ars s"bsidia, tes
Financial staler"e, ,!s
year ended 3f Mare1,202Z

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.
2.23

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.
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.
2.24

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.
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Property, plant and equipment
Plant,
Building machinery
and

(Currency. ^" UsD million)

and

Furniture
and
office

Land improvements equipment equipment

Construction
work-in-

Shipping
Vehides

vessels

Total

progress

Total

(A)

us)

(A + E)

The Group
Cost

AllApri12019
Acquisitions pursuant to business

34.93

150.92

923.56

17.11

2.79

combination (Note 38)

5.13

0.83

1.60

0.96

Acquisitions
Disposals
Write-o1/11mpainnent loss

8.92

94.55

2.84

1.05

(1.05)

03.44)

(090)

(0.99)

1,129.31
19.28
0.67

79.35

27.80
108.03

06.38)

1,208.66
27.80

(7.49)
0.45)

100.54

(5.69)

59.28

6.69)
co, 85)
(69.97)
1,231.66
1,231.66

08.83)

Asset held for sale
Translation difference

(0.83)
(1.55)

(112)

(0.26)

At 31 March 2020

32.55

154.45

942.35

1953

3.55

19.95

(0.85)
(65.53)
1,172.38

At I April2020
Acquisitions
Disposals
Deconsolidaiion of a subsidiary (Note 39)

32.55

154.45

942.35
45.11

19.53
0.88

3.55

19.95

1,172.38

59.28

5.85

0.16

52.00

(9.90)

42.10

00.14)

(972)

(2.13)
(0.04)

(0.62)

(12.61)
(0.09)

(1538)

(12.61)
(15.47)

Asset held for sale
Translation difference

(431)
1.38

7.12

27.15

0.43

0.01

At 31Mareh 2021

29.62

167.28

1,004.89

18.67

3.05

(002)
(945)

(5315)

(0.05)

(4.44)

(4.31)
19.95

(4.31 )

36.09

2.29

38.38

1,243.46

36.29

1,279.75
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Plant,

Building machinery
and

CMrre, icy, .^, I UsD million)

Land

and

Furniture
and
office

improvements equipment equipment

Construction
work. in.

Shipping
Vehicles

vessels

Total

progress

Total

(A)

co)

(A + un

The Group

Accumulated depreciation
and innpaimient loss

A1 I April2019
Depreciation charge for the year

56.35

Disposals
Translation difference

(1.05)
(3.42

At 31 March 2020

A1 I April2020
Depreciation charge for the year

Disposals

540.73
61.73

12.46

1.43

2.07

0.86

(2279)
(2957)

(086)
(068)

(0.84)
0.15)

59.37

550.10

12.99

1.30

59.37

550.10

12.99

7.48

59.85

2.08

1.30
0.26

(014)

(894)

(212)
(002)

(041)
(003)

2.57
69.28

14.52
615.53

0.31

0.04

13.24

1.16

7.49

Deconsohdation of a subsidiary (Note 39)
Translation difference
A1 31 March 2021

610.97
1.20

610.97
73.35

73.35

(25.54)
(33.82)

(2554)
33.82)

1.20

624.96

624.96

1.20
1.18

624.96
70.85

624.96
70.85

(1161)
(005)

(11.61)
(0.05)

2.38

17.44

1744

701.59

701.59

Carrying amounts
AllApri12019

34.93

94.57

382.83

4.65

1.36

518.34

79.35

597.69

At 31 March 2020

32.55

95.08

392.25

6.54

2.25

18.75

54742

59.28

60670

At 31 March 2021

29.62

98.00

389.36

5.43

1.89

17.57

541.87

36.29

578.16

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.
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.

FS26

S", y" Kim" Impes",, e, Its Pre. Lid.
amd its subsidiaries
Financial stateme, ,is
year ended 31 Mard, 2021

3A

Right of IISe Assets

(Currency. ^n UsD mill^^it)

Land

Plant,
machinery

and

and

Furniture
and
office

improvements

equipment

equipment

Building

Vehicles

Total

Tile Group
Cost

4.21

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

1.04

1.42

1.47

001

0.50

4.44

5.25

1.42

5.92

0.01

0.50

13.10

0.37
0.06

1.73
0.59

9.87

0.08

0.08

2.10
10.68

co. 33)

(006)

(0.34)

At 31 March 2020

5.35

3.68

15.45

0.09

0.55

25.12

A1 I Apti12020
Acquisitions
Disposals

5.35

3.68

15.45

0.09

0.55

25.12

1.69

4.53

4.58

0.10

10.90

(026)

(143)

co. 08)

(1.77)

Adjusted balance as I April2019
Acquisitions PUTSuanito business
combination (refer to note 38)
Acquisitions
Disposals
Translation difference

4.45

8.66

(0.01)
(002)

(0.01)
(0.75)

Translation difference

0.27

0.05

0.31

0.01

0.04

0.68

At 31 March 2021

7.31

8.00

1891

010

0.61

34.93
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and

and

Furniture
and
office

improvements

equipment

equipment

Plant,

Building
Currency: in UsD million)

Land

machinery

Vehicles

Total

The Group
Accumulated depreciation
and impairment loss
At I April2019
Depreciation charge for the year
Disposals
Translation difference

1.51
015

0.19

1.70

1.67

3.32

0.03

0.43

(007)

5.60

(0.07)

At 31 March 2020

1.59

1.67

3.51

0.03

0.43

7.23

At I Apti12020

1.59
0.15

1.67
1.92

3.51

0.03
0.03

0.43
0.22

7.23

4.22

(0.26)

(1.43)

(007)

(176)

Depreciation cliarge for the year
Disposals

6.54

Translation difference

0.11

0.03

0.12

0.02

0.28

A131 March 2021

1.85

3.36

6.42

0.06

0.60

12.29

Carrying amounts
At IAPri12019

3.74

1.42

5.73

0.01

0.50

11.40

At 31 March 2020

3.76

2.01

11.94

0.06

0.12

17.89

At 31 March 2021

5.46

464

12.49

0.04

0.01

22.64

Refer note 17 for further details relating to leases.
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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)

2020

South America

20.29
7.12

19.10
7.80

Nortli America

19.91

19.64

Far East Asia
South Asia

18.97
0.17

17.59
0.16

130.18

130.18

196.64

194.47

Europe

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

Reconci"atton of change in carrying value of goodwill
Carrying
(Currency^.. in UsD million)

amount

At I April2019
Effect of foreign currency translation (net)

69.29

Acquisition through business combination

130.18

At 31 Marcli2020

194.47

At I April 2020

194.47

(5.00)

Effect of for'eign currency translation (net)

2.17

At 31 March 2021

196.64

Assumptions used in calculating the discounted cash flows
31 March 2021
South

Weighted average cost of
capital
Long-term sustainable
growth rates

Europe

America

North
America

Far East

SSOE

10.80%

13.50%

14.20%

12.1 0%

12.50%

2.50%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

Asia

31 March 2020

Weighted average cost of
capital
Long-terni sustainable
growth rates

Far East

Europe

South
America

North

SSOE

America

Asia

10.70%

11.43%

12.12%

10.05%

10.39%

2.90%

1.00%

3.90%

1.80%

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.

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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Other intangible assets
Other

(CMrrency: In UsD ,ini"torii

Customer
Developed
technology relationships

Total

Trade

Software

intangible

Patents and

Licenses &

Non. compete

intangible

nam"s

teen"o10gy

asset

Know-How

Certificates

fees

assets

0.90

0.15

The Gro"p
Cost

At I April2019
Acquisitions arising on business

164.60

49.06

18.00

76.00

combination (refer to note 38)

Acquisitions
Translation difference

(124)

18.08

0.42

0.64

0.16

0.16

0.04

( 1.76)

(0.07)

(001)

0.83

0.14

(332)
324.89

0.14

324.89

76.80

0.20

At 31 March 2020

164.60

123.82

18.00

17.12

(024)
0.38

At I April2020
Acquisitions

164.60

123.82

18.00

17.12

0.38

0.83

0.05

0.10

0.02

0.12

Translation difference

0.95

251.21

0.12
1.12

At 31 March 2021

164.60

124.77

18.00

17.29

0.48

0.85

0.14

326.13

Accumulated depreciation
At I April2019
Amortisation charge for the year

128.12

37.86

14.01

14.13

0.31

0.90

0.15

195.48

1646

20.02

1.80

2.27

0.06

(019)

(007)

(0.0 I )

0.18

0.83

0.14

(269)
233.40

014

233.40

Translation difference
At 31 March 2020

144.58

At I April2020
Amortisation charge for The year

144.58

56.86

15.81

15.00

20.01

1.80

1.40

0.18
0.05

0.83

16.46

0.07

0.06

0.02
0.85

Translation difference
A1 31 March 2021

15.81

(140)
15.00

4061

( I. 02)
56.86

0.83

16/04

7770

17.61

16.47

0.29

39.72
0.98
0.14

274.10

Carrying amounts
At 31 March 2020

20.02

66.96

2.19

2.12

0.20

9149

At 31 March 2021

3.56

47.07

0.39

0.82

0.19

52.03

The amortisation of other intangible assets is included in 'cost of sales', 'sening, general and adjntnistrative expenses' and 'research and development
expenses .
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Trade and other receivables
The Group
2021

(Currency. ^, I UsDINillio, I)

2020

Non-current

Security deposits
Other receivables

12.89
1.12

12.61
1.80

14.01

14.41

Current
Trade receivables*

826.42

736.15

impairment loss on trade receivables

(41.64)

(2581)

Contract receivables
Other receivables

1.96
14.29
801.03

1.06
7.48
718.88

* Details of trade receivables from related parties is included in note 31.
The Group and Company's exposure to credit and currency risks, losses for trade and other receivables
are included in note 35.
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Equity-accounted investses
(Cunt?ncy. . in UsD million)

The Group
Principal place
or business I

Investments in associates

Country of
incorporation

Measurement

Indonesia

Equity method

7.94

9.71

Thailand

Equity method

140.43

129.60

India

Equity method

1,512.57
1,660.94

460.96
600.27

metliod

2021

2020

Name of entity

P. T Indo Liberty Textiles, (engaged in
textile manufacturing)
Adjtya Birla Chemicals (Thailand)

Limited, (engaged in chenitcal
manufacturing)
Essel Mining and Industties Limited,

(engaged in mining and metals)
Total

(Currency^: in UsD million)

P. T in do Liberty

Adjtya Birla Chemicals

BSsel Mining and

Textiles

orhailand) Limited

industries Limited

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Ownership interest

40.00% 40.00%

29.99% 29.99%

49.00%

49.00%

Non-current assets

68.23 72.59

473.24 459.99

3,244.79

1,335.08

Current assets

25.30 26.45

216.31 191.87

479.99

253.21

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

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

(227.92)
(379.45)

(187.23)
(434.78)

Non-current liabilities
Currentliabilities

Net assets (100%)

19.85

24.28

468.25

432.13

Less: Non-controlling interests

Group*s share of net assets

3,117.41
(30.55)

966.28

(25.46)

19.85

24.28

468.25

432.13

3,086.86

940.82

7.94

9.71

140.43

12960

1,512.57

460.96
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P. T Indo Liberty

Adjtya Birla Cliemicals Essel Mining and Industries

Textiles

(a, ryency. ^n UsD ininton)

2021

Limited

(Thailand) Limited
2020

2021

40.00%

2020

Ownershipinterest

40.00%

Revenue

87.46

105.27

518.16

488.16

Net (loss) I profit
Other comprehensive income

(164)

19.90

25.78

Total comprehensive income

(4.53)
(0.42)
(4.95)

Group's share of iotal
comprehensive income

(1.98)

(0.49)

29.99%

29.99%

2021

2020

49.00%

49.00%

741.77

699.43

221.66

(162.04)
(702.67)
(864.71)
(423.71)

0.42

0.43

(025)

(1.22)

20.33

25.53

1,785,01
2,006,67

6.10

7.66

983.27

Reconciliation of investments in associates

Adjtya Birla

(Cityrenc}^: hi UsD million)
Opening balance as at I April2019

P. T in do

Chemicals

EsselMining

Liberty

(Thailand)

and Industries

Textiles

Limited

Limited

10.52

125.84

Addition
Dividend income

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

Opening balance as at I April2020

706.78

843.14

177.87

17787

(001)
(7940)
(344.31)

(085)
(7232)
(344.22)

(006)
(0.65)

(078)

0.17

co. 08)

(0.27)

(3.11)
129.60

0.03

(335)

460.96

600.27

129.60

460.96

600.27

54.62

54.62

9.71

971

7.73

Addition
Dividend income

Share of protiti(loss)
Share of other comprehensive income

Total

(084)

(084)
(1.81)
co. 17)

5.97

108.61

112.77

0.13

874.66

874.62

Translation adjusttnenis

0.21

5.57

13.72

19.50

Closing balance as at 31 Mareli 2021

7.94

140.43

1,512.57

1,660.94
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7A

Other financial assets

I

Other financial assets - non-current

The Company

The Group
(CMrrency: 112 UsD million)

2021

2020

2021

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

2020

84.55

Investment in unq"ored equity shares at
FVTFL

Thai Acrylic Fiber Co. , Ltd.

2.59

6.80
32.76

Investment in mutual funds

Convertible promissory note #

2.50

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

30.98
30.92
19.40
31.45
22.87
46.21

26.86
26.82
26.72
27.35
27.35
46.21

46.21

46.21

391.25
36.98
23.27
I02.02

123.56
12.57
9.64

36.98
23.27

12.57
9.64

0.15
191.16

0.05
68.47

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

0.15
740.59

0.05
366.69

# 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.
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Other financial assets - current

The Group
(C"Hency: lit UsD million)

2021

2020

The Company
2021

2020

Financial assets measured at fair value:
Investments in debt-oriented mutual fund units
Derivative financial assets - current

41.56
8.81

9.14

8.81

50.70
FS34

Suey" Xir", a r, ,vestment$ Pre. rid.
and its subsidiaries
Find, ,etcls, "leane, ,ts
year ended 3J Mare1,202J

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

931.32

880.33

433.77

931.32

880.33

484.47

93 I. 32

880.33

256.73

311.35

2.04

101.91
20.51

258.77
267.58

Refer to note 31 for delalls of loan to subsidiary.

Investment in subsidiaries
(Currency. In UsD million)

The Company

Addition

0.99
501.53

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

502.52

At I April2019, at cost

Refer to note 40 for details of subsidiaries.
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Other assets
The Group
2021

(Currency: in UsD million)

2020

Non-current
0.51

Prepaid expenses
Net defined benefit plan assets

0.57

0.76

Other advances

11.15

14.49

12.42

15.06

22.65

31.70

.-.

Current

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

2.87

Prepaid expenses

6.24

11.36

19.31
0.36

1209

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

9

1.75

3.17

53.18

58.32

Inventories
The Group
(Cm'yency. ^n UsD million)
Raw materials

Finished goods
Stores, spares and packing material

2021

2020

123.37

62.49

75.08
38.58

74.63
38.19

Trading stock

238.75

188.10

Total

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).
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Cash and cash equivalents
The Company

The Group
2021

(Currency: in UsD million)

11

2020

Casli balance

0.16

0.36

Bank balance

190.92

147.69

Investment and deposits with original
maturity of less than three months

180.33

134.34

Total

371.41

282.39

2021

2020

1.26

0.87

1.26

0.87

Assets held for sale

The Group
2021

(Currency. ^n UsD million)

16.11

Property, plant and equipment held for sale*

2020
12.70

* 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.
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Borrowings
Note

(Currency. ^it UsD million)

The Company

The Group
2021

2020

1,684.40

1,676.92

2021

2020

Non-current
Secured bank loan
(a)
Vessel loans (secured)
(b)
Loan taken from subsidiary (non-interest
(i)
bearing)
Loan taken from subsidiary (interest
O)
bearing)

2.23
7.36

1,684.40

1,679.15

433.28

372.72

433.28

380.08
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Current

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

115.65

66.05

55.00

165.69

Short ten, , borrowi"gs
(a)
(c)
Trust receipt loan (secured)
Short Ienn loan for investments (secured) (d)
Bills discounted (secured)
(e)
(O
Other snort tenn borrowings
Loan taken from shareholders (noninterest bearing)
(g)
Loan taken from shareholders (interest
(h)
bearing)

95.75

Revolver facility loans

Total

47.60
48.12
168.27

225.79

530.4i

533.41

275.41

278.41

204.00

129.20

204.00

129.20

1,073.33
2,757.73

1,311.61
2,990.76

479.41

407.61

912.69

787.69

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.
(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.
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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,
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
(Currency: in UsD mill^^n)
Balance at I April2019
Impact on initial application

Lease
Long-term Short-term
borrowings borrowings liabilities

979.43

304.22

979.43

304.22

of ERS 116

Adjusted balance at I April2019

4.36

Total

1,288.01

3.39

3.39

7.75

1,291.40

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

1,985.34

(1,212.73)

1,985.34

(115.00)

(1,327.73)

818.81

818.81

(6.01)
(5682)

(44.45)

(18.66)

(4.25)
(1.05)

Interest paid on lease liabilities

(6.0 I )
001.27)
(22.91 )
(1.05)

Other changes

Borrowings taken over pursuant to
business combination in April2019
Lease liabilities taken over PUTSuant to
business combination in April2019

8.30

229.42

New leases

Interest expense on lease liabilities
Interest expense on borrowings

237.72
2.10

2.10

10.68

10.68
1.05

1.05
52.44

44.45

96.89
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Amortisation of deferred loan charges
at effective interest method

3.37

4.01

7.38

Reclassification of from non-current to
current

(66.05)

66.05

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

4.53

1,679.15

4.53
8.35

0.73

9.08

1,311.61

15.25

3,006.01

Long-term Short-term

Lease

borrowings borrowings

nab"ines

15.25

Total

1,679.15

1,311.61

3,006.01

106.77

580.33

687.10

146.80

146.80

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

(1,078.63)

(1,078.63)
(603)

(5967)

Interest paid on lease liabilities
Deferred loan fees paid

(27.57)
(1.41)
(0.29)

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

Other changes
New leases

Interest expense on lease liabilities
Interest expense on borrowings

10.91

10.91

1.41
59.67

27.57

1.41
87.24

4.12

0.53

4.65

Amortisation of deferred loan charges
at effective interest method
Reclassitication of from non-current to
current

(105.49)

Deconsolidaiion of a subsidiary
Impact of accrued interest classified

under trade and other payables

(0.23)

(0.23)

(0.15)

Foreign currency revaluation
Balance at 31 March 2021

105.49

1,684.40

(0.15)
7.72

0.17

7.89

1,073.33

20.30

2,778.03

FS40

S"ry" Kir",, furyes!in", 15 Pte. Ltd
mrd its swimidi@ries
Fin@,, cmlsi@terne"ts
year ended 3J Mare1,2021

13

Trade and other payables
The Group
(Currency, . in UsD million)

2021

The Company

2020

2021

2020

Non-Current
Derivative financial instrument

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

15.62

33.44

4.55
20.17

33.44

719.84

476.92

6.78
11.76

5.92
11.75

Current

Trade payables

Accrued interest payable
Capital creditors

1.61

0.69

Derivative financial instruments

12.68

12.27

Other payables*

67.37

49.29

0.42

0.04

818.43

556.15

2.03

0.73

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

Provisions
The Group
(airre, icy. . in UsD million)

2021

2020

Non-current
Environmental accruals

0.49
0.87

0.35

1.36

1.15

Environmental accruals

2.03

0.84

Claims

4.57

3.53

6.60

4.37

7.96

5.52

Asset retirement obligation

0.80

Current

Total

Refer to note 33 for movement in the provisions.
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Employee benefit obligations
The Group
(Currency, .. in UsD million)

2021

2020

Non-current

Retirement benefit obligations - non-current

24.75

35.80

2.72

4.57

27.47

40.37

Retirement benefit obligations - current

5.00

5.19

Compensated absences
Total current provisions

5.66

3.52

10.66

8.71

Compensated absences
Total non-current provisions
Current

Refer to note 30 for disclosure on employee benefits.
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Other liabilities
The Group
(CMrrency. . in UsD mill^^n)

2021

2020

Non-current
Other liabilities

9.42

11.30

Statutory payables
Dividend payable to non-controlling interesis

15.68

11.33

0.62

Employee payables

19.30

Contract liabilities

29.46
0.02

0.59
14.63
21.11

Current

Other liabilities

0.01

65.08

17

47.67

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:
The Group
(Off relicy: in UsD million)

2021

2020

Less than one year
One to five years
More than five years

9.03
10.30

4.41
10.27

5.49

5.29

Total undiscounted lease liabilities

24.82

19.97

Lease liabilities included in the statement of financial position
(Currency, ^it UsD million)
Current
Non-Current

2021

2020

7.87

3.68

12.43

11.57

20.30

15.25

Amounts recognised in profit or loss
(CMrrenq, ,^n UsD million)

2021

2020

Leases under FRS 116
Interest on lease liabilities

1.41

1.05

Depreciation on right-of-use assets

6.47

5.56

0.31

0.24

2.89

5.65

0.29

0.58

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
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Amounts recognised in statement of casli flows
(Currency. ^n UsD million)
Total cash outflow for leases

2021

2020

9.22

13.29

The Group's leases mainly relate to office buildings, equipment, storage tanks and vehicles.
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Preference shares
The Group
(Currency. . in UsD million)

2021

2020

Preference shares - non current

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

5.65

The Group and The
Company
2021

2020

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

(issued in financial year ended 2007)

15.00

15.00

Redeemable non"cumulative non-convertible Preference Shares C

(issued in financial year ended 2011)

29.00

Redeemable cumulative non-convertible Preference Shares D

(issued in financial year ended 2018)

130.00

130.00

250.00

250.00

185.00

185.00

100.00

100.00

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)

20.00

20.00

700.00

729.00

705.65

729.00

The Group and The
Company
(airrency. . in UsD million)

2021

2020

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

(Issued in financial year ended 2011)

29.00
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Redeemable cumulative lion~convertible reference shares "A

RCPS"s

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

RCPS"s

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,

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.
Redeemable non-cumulative non-convertible reference shares "C

RPS"s

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.
Redeemable cumulative non-convertible reference shares "D

RPS"s

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.
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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

RPS"s

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

RPS"s

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.
Redeemable cumulative non-convertible reference shares "H

RPS"s

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,
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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.
The Group

Revenue from operations
(CMrrency: in UsD million)

2021

2020

Product lines:
Carbon black rubber

Carbon black specialty
Electricity sales

Bulk commodity trading
Clearing and nandling income
Other operating revenue
Total revenue

1,102.46

1,440.62

241.04

253.76

60.03

85.86

4,614.96

5,057,40

36.59

37.30

6,055.08

6,874,94

14.25

11.75

6,069.33

6,886.69

Sale of traded bulk coriumodities includes the below categories of products:
(Currency. . in UsD In IntoIn

2021

2020

Oil and Petrochemicals

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

2,088.00

Metals and Minerals
Others
Total

1,894.00
1,075.40
5,057.40

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

(Currency: in UsD million)

2021

2020

Revenue as per contract with customers

6,120.17

Less: Trade discounts and rebates

(50.84)
6,069.33

6,954.05
(67.36)

Revenue as per financial statements

6,886.69

(Currency. ' in UsD million)

2021

2020

Timing or revenue recognition
Products transferred at a point in lime

6,069.33

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.
Nature and timing of satisfying
performance obligations, including

Revenue recognition under

Product line

si nthcant a merit terms

reRS 115

Carbon black rubber

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

and specialty

as and when customers' inform their

definitive intend to return the goods.
Electricity sales

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.

Sale of traded bulk
commodities

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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Other income
The Group
(Currency. ^it UsD million)

Pair valuation loss on equity investment measured at FVTPL
Dividend income

21

2021

2020

(461)
16.83

Export incentives

1.93

Others

3.38

9.49

Total

17.53

12.37

2.88

Cost of sales
The Group
(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)

2020

709.96

1,053.82
4,660.39

4,273.95

(5396)

63.17

Salaries, wages and bonus

98.23

I 10.40

Depreciation and amortisation expense

95.50
31.86

98.16
34.59

22.51

23.81

Repair and maintenance

Consumption of stores and spares
Transportation and handling charges in relation to bulk
commodities traded

404.21

313.40

Professional and miscellaneous services

27.09

28.63

Others

91.61

96.37

5,700,96

6,482,74

Total

22

2021

Selling, general and administrative expenses
The Group
(Currency: in UsD million)

Transportation and handling charges
Salaries, wages and bonus
Restructuring expenses

23

2021

2020

53.18

50.72

57.21

51.00

Others

8.58
58.63

1.09
71.69

Total

177.60

174.50

Research and development expenses
The Group
(Currency. ^n UsD million)

Salaries, wages and bonus

2021

2020

10.70
3.25

10.71

Others
Total

13.95

15.50

4.79
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Impairment loss of financial assets
The Group
(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

2021

2020
7.77
5.13

(2.45)
18.05

(0. I 0)

0.04

15.50

12.94

Impairment of lion-financial assets
The Group
(Currency. ^it UsD million)

26

2021

2020

1.00

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

3.98

Total

4.98

5.69
5.69

Finance costs (neo
The Group
(Currency: In UsD million)

2021

2020

Finance income
Interest income

36.05

2.44

Foreign excliange gain, net

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

Finance cost (neo, recognised in profit or loss

38.09

36.05

40.53

(67.64)
(1.41)
(19.97)
(89.02)

(141.97)
(I. 05)

(52.97)

(102.49)

(143.02)
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Contingentliabilities
The Group
(Currency, ^n UsD million)

Claims against the Group not acknowledged as debts

2021

35.01

2020

38.46

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,

Otller Contingencies-Environmental Matters

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.
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Commitments
The Group
(Currency: in UsD nullio")

2021

2020

Commitments to purchase/procure:
Procurement of materials

Capital coriumitments

236.19
48.48
284.67

65.51
99.29
164.80

2.65

6.92

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.

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

Non-controlling interests
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:

(Currency. ^n UsD mill^^n)

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

2021

2020

2.78

57.81

(447)

(4349)

(1.69)

14.32

FS51

S", VC Ktr"" Inryesfu, ,e"ts Pie. rid
amd its swimidi@n'es
Financial state, ,, e, ,ts
year e, ,ded 3Z Mard, 2021

The following table summarises the information relating to each of the Group's subsidiaries that has material NCl, before any intra-group eliminations.
Birla Carbon Thailand Public

Birla Carbon rosypt S. A. in.
(formerly known as Alexandria
Carbon Black Company)**

(CUFFe, icy: in UsD un^!jou

2021

2020

Co, Ltd (fomierly kilouni as
Thai Carbon Black Pubmc
Others

Co, Limited) #**
2021
80.33%
493.96
226.62

2020

54.31%

366.47
44.42

35297
47.65

Currentliabilities

(8866)
(4520)

(88.71)
(5258)

(323)
(51.64)

Net assets **

277.03

25933

665.71

615.85

Net assets antibutable to NCl (before adjustments)

150.45

14084

534.75

499.08

Net assets attributable to NCl

150.45

140.84

53475

499.08

Revenue

10/05

Net profit
01her comprehensive income

12.02

12941
26.49

272.26
76.33

6.03

(1213)

182.94
31.30
3036

Total comprehensive income

Non-current assets **
Current assets

Non-current liabilities

2020

81.04% 47.50%1073.22% 47.50% to 73.22%
468.04
400.36
647.46
19379
1711.62
1,764.21

54.31%

NCl percentage

2021

(3.11)
(42.87)

Less: Financial Liability under Option armngement ##

Less: Deconsolidation of lining Cinenyang CON Chemical Co. , Ltd.

(1,394.91)
(1,102.77)
(385,700
(180.10)
(313)
(485)
(188.08)

(1,493.81)
(1,241.00)
(323.14)
(214.71)

(214.71)

5,785.34

6,485.02

(2885)

82.85
27.25

18.05

14.36

61.66

47.48

110.10

Front allocated to Na

6.53

14.39

25.14

61.86

40.40

OCl allocated to NCl

3.27

(659)

(2338)

13.94

(540)
(5751)
(6291)
(230)
(2833)

(730)

( 19.57)

(413)

Dividend paid to NCl

24.39

(7.27)

# 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.
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Employee benefits

(i)

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.

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.
(it)

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.
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The details of movement in net defined benefit obligations for defined benefit plans and related
actuarial assumptions are as below
A

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.
(i)

Movements in present value of obligation
The Group
(CMrrency. ^it UsD million)

2021

2020

Opening balance
Included in profit or loss

3.78

3.27

Current service cost

0.05

0.05

Curtailment

co. 12)

interest cost

0.09

0.13

0.02

0.18

Included in OCl

Reineasurement loss/(gain):
Actuadal loss/(gain) arising from:
Experience adjustments

0.53

(0.43)

Effect of movements in eXchange rates

co, 05)
0.48

(0.43)
Other

Benefits paid

Closing balance

(ii)

(0.1 I)

(0.15 )

3.26

3.78

Actuarial assumptions

Tile following were the principal actualIal assumptions at the reporting date.
Discount rate
2021
2020
North America

2.75% to 3.06% 2.50% to 3.69%

South America

(in)

6.61%

6.19%

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.
2021

(Currency, ^it UsD million)
Discount rate (I% movement)

Increase

(0.35)

2020
Decrease
0.42

Increase

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:

(i)

Movements in present value of obligation and plan assets
The Group
Defined benefit obligation Fair value or plan assets
(Currency, . lit UsD million)
Opening balance
Included in profit or loss
Current service cost
Gain on settlement
Interest cost

2021

2020

76.44

106.20

0.89

0.97

2021

2020

46.69

84.33

(067)
1.53

3.30

0.80

2.46

1.75

4.27

0.80

2.46

Included in OCX

Reineasurement loss/(gain):
Actuarial (gain)/loss arising from:
Demographic assumptions

Financial assumptions
Experience adjustments

(0.04)
(4.81)
(0.19)

(0.19)
15.47

(0.73)

Return on plan assets excluding
interest income

5.57

4.67

Effect of movements in eXchange
rates

2.09

(2.60)

1.85

(1.69)

(2.95)

11.95

7.42

2.98

Other

Liabilities extinguished on
settlement

Contributions to plan assets
Benefits paid
Closing balance

(15.64)

(41.40)

(15.64)

(42.43)

2.70

3.19

(4.63)
(2027)

(4.58)
(4598)

(4.49)
(1743)

(3.84)
(4308)

54.97

76.44

37.48

46.69

Represented by
Net defined benefit asset

Net defined benefit liability

0.76
18.25

29.75

17.49

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:

The Group
2021

(CMrreizcy. ' in UsD million)
Us Equities

2020

10.16

13.65

6.27

13.07

Us Mutual Funds

1.45

Us Debt Secutities
Us Cash

0.51
14.73

Canada Mutual Funds

Germany Insurance Contracts

0.88

5.81

11.89
5.75

37.48

46.69

The Group expects to contrlbute approximately UsD 1.24 million to its defined benefit plans
during the year ended 31 Marcli 2022.
(in)

Actuarial assumptions

The following were Ihe principal actuarial assumptions at the reporting date.
Discount rate
2021

2020

Norm America

3.00% to 3.06%

Soutli AnTenca

7.54%

2.50% to 3.69%
6.70%

0.20% to 0.75%

0.25% to 1.70%

Europe

Salary escalation rate
2021
North America
South America

3.00%
5.32%
0.70% to 2.25%

Europe
(iv)

2020
3.00%
5.67%
O% to 3.2%

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 snown below.
2021

(Currency. ' lit UsD million)
Discount rate (I % movement)
Future salary growth
(I % movement)

Increase

2020
Decrease

(562)

6.89

0.15

(0.15)

Increase

(10.35)
0.55

Decrease
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:

(i)

Movements in present value of obhgation and plan assets
The Group

Defined benefit obligation Fair value of plan assets
(Currency. ^n UsD rin!!ion)

Opening balance
Included in profit or loss
Current service cost
Interest cost

2021

2020

12.25

11.62

1.40
0.43

2021

2020

4.79

4.50

0.33

0.32

0.32

1.83

1.45

0.32

0.32

0.46

0.34

(0.26)

0.14

1.12

Included in OCl

Reineasurement loss/(gain):

Actuadal (gain)noss arising from:
- Demographic assumptions
- Financial assumptions

- Experience adjustinents
Return on plan assets excluding

(0.04)

interest income

Currency translation adjustment

0.37
0.57

(0.41)

0.07
0.12

0.07

0.19

0.01

0.01

0.15

(0.36)
(0.25)

Other

Liabilities extinguished on
settlements

Conttibutions to plan assets

0.22

Benefits paid

(0.17)
(130)
(1.47)

(090)
(0.89

Closing balance

13.18

12.25

(0.0 I )
0.22
5.30

4.79

Represented by funded plans in
deficit

(it)

Net defined benefit asset

0.36

Net defined benefit nabnity

8.24

7.46

7.88

7.46

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

2021

2020
5.30

4.79

The Group expects to contribute approximately UsD 0.20 winion to its gratuity and severance
plans during the year ended 31 March 2021.
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(in)

Actuarial assumptions

The following were the principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed as
weighted averages),
Discount rate
2021
Thailand
India

(iv)

Salary escalation rate

2020

2021

2020
9.00%

9.00%
2.96%
2.96%
6.80% to 6.95% 6.65% to 6.75% 8.00% to 8.50%

6.75% to 8.00%

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.
2021

(Currency: in UsD million)
Discount rate (I% movement)
Future salary growth
(I % movement)

D

Increase

2020
Decrease

Decrease

Increase

(079)

0.78

(034)

0.54

0.83

(086)

0.59

(053)

Amount recognised in the statement of financial position
2021

(Currency. ^n UsD million)

Net

obligation

2020

Net plan

Net

Net plan

assets

obligation

assets

Postretirement healthcai. e and life

insurance benefit plans
Employee pension plan
Gratuity and severance plans

3.78

3.26
18.25

29.75

8.24

0.76
0.36

29.75

1.12

40.99

7.46
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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

The Company

John A Loudemiilk

Manish Kumar Tibrewal

Surendra Kumar Goyal
Ieffrey Hanson

Kuruar Mangalam Bina
Deepak Kumar Khandelwal
NamTata Goyal

Madugula Vonkata Naga Smitha
Nandita Agarwal
Manish Kumar Tibrewal

Namrata Goyal
Kumar Mangalam Bina
Deepak Kumar Kliandelwal

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

Nature of relationship

Abha investments F1e. Ltd.

Shareholder

Calyx Investments Pie. Ltd.

Shareholder

In dogenious Holdings PIe. Ltd,

Shareholder

Blue Bucks Investments Pre. Ltd.

Big Banyan investments Pie. Ltd.

Shareliolder
Shareholder

PT. In do Bharat Rayon (^R)

Shareholder

Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte Ltd. (SSOE)

Step down subsidiary

Adjtya Bina Chenvicals (Than and) Ltd. (ABCT)

Associate

Alexandria Fiber Company Ltd (AFCO)

Common director and BCT holds
more than 10 % of tlie share

capital.
Thai Acrylic Fiber Co, Ltd.

Common director and BCT holds
more than 10 % of the share

capital.
P T In do Liberty Textiles
BSsel Mintng and Industties Limited (EMU. ,)
Thai Rayon Public Co. Ltd.

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
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D

Transactions with related parties and affihates and outstanding balances
Details of transactions during the year
The Group
(Currency. ' in UsD million)

2021

The Company

2020

2021

2020

SKI In Yestrnents Fte. Ltd.

Interest expense

18.25

21.37

Loan taken

60.00

179.35

Repayment of loan
Interest paid

17.69

20.88

256.13

Subsidiaries (excluding SKI
Investments Pte. Ltd. )
Loan provided

194.61

589.97

Loan taken

89.82

460.19

Interest income

23.40

20.33

Dividend income

15.75

Investment in subsidiaries

501.53

Shareholders

Repayment of loan (including interest
to IBR)
Interest expense

74.72

74.72

4.72

0.08

4.72

0.08

Loan taken

147.30

535.24

147.30

299.38

Equity accounted investses
Additional investment (EMU. ,)
Additional investment (EMn. ,) - CCD

54.62

177.88

102.57

Other related parties and affiliates
Electricity and steam sales

10.51

10.96

Dividend income

0.82

0.89

Sales

0.15

4.15

Royalty expenses
Compensation to key management
personnel*

1.35

2.02

1.99

2.46
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Outstanding balances

The Group
(Currency. . lit UsD million)

2021

2020

The Company
2021

2020

SKI In yesiments Pte. Ltd.

Loan payable (including
accrued interest) **

433.28

372.72

972.14
43.73

860.00
20.33

479.41

403.41

Subsidiaries (excluding SKI
Investments Pts. Ltd. )
Loan payable

7.36

Loan receivable ***
Interest receivable***
Shareholders

Borrowings
*

734.41

658.41

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.

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.
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Income taxes

(a)

Amounts recognised in profit or loss
The Group
2021

(Currency, . lit UsD million)

2020

Current tax expense
52.56

Current year tax

Changes in estimates related to prior years

70.19

(335)

(0.19)

49.21

70.00

Origination and reversal of temporary differences
Recognition of previously unrecognised tax losses

(13.15)

(5.88)
(2.58)

Reduction in tax rate

(236)
(15.51)

(8.35)

33.70

61.65

Deferred tax

Tax expense for the year
(b)

0.11

Amounts recognised in other comprehensive income - Group
2021
Before

(CMr, 'errcy. . in UsD million)

tax

Tax

2020
Tax

Before

benefit Net of tax

expense Net of tax

tax

income tax charger(credit)
Reineasurement loss/(gain) on

net defined benefit plans

10.91

(232)

8.59 (10.78)

(2.32)

299.74 (473.29)
308.33 (484.07)

2.71

(8.07)

2.71

(473.29)
(481.36)

Loss I(Gain) o11 fair valuation
of investments
Total

(c)

299.74
310.65

Reconciliation of effective tax rate

The Group
(Currency. ^it UsD milli^")

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

2021

2020

233.97

32.88

39.78

5.59
64.57

29.58
0.08

(0.1 I)

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

9.60

8.95

(4808)

(14.27)

(2.53)

(1638)

8.50

14.46

(1.78)

(4.44)

(066)
(0.79)

(3.69)

33.70

61.65

Share of profit of equity-accounted investees reported
net of tax
Others

6.97
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(d)

Movement in the deferred tax during the year ended 31 March 2021

The Group
Recognised pursuant
(Currency. . fit UsD million)
Deferred tax aiabilities)/assetsin relation to:
Property, plant and equipment

Intangible assets

As at

to business

I April

combination

2020

(note 38)

Recognised in Foreign
other

Net as at

Deferred

.

12.57

(26.01)
(9.92)

(0.54)
(0.02)

7.08

Leases

0.09

0.07

Employee benefits

8.50

(237)

Other items

9.64

(065)
0.56)
15.51

(237)

Net lax aiabilities)/ assets

currency

tax
Recognised in comprehensive translation 31 March Deferred
Income
2021 lax assets liabilities
profit or loss
impact

(17.70)

(13.98)
(286)

4.68

(018)

(18.60
(268)

0.16

0.04

0.12

(0.13)

5.35

4.51

0.84

0.73

6.81

6.33

0.04

(4.52)

15.38

0.48

(1990)

Movement in the deferred tax during the year ended 31 March 2020
The Group
Recognised pursuamt

(Currency. ' in UsDint!lion)
Deferred tax aiabilities)/assetsin relation to:
Property, plant and equipment
intangible assets
Leases

Employee benefits
Other items

Net tax orabilities)/ assets

As at

to business

l April

combination

2019

(note 38)

Recognised in Foreign
other
Deferred
currency Net as at
tax
Recognised in comprehensive translation 31March Deferred
Income
2020
tax
assets
liabilities
profit or loss
impact

7.73

0.87

(418)

6.00

0.03
2.55

14.97

0.46

(0.03)
(564)

(2537)

(372)

8.35

2.55

(34.61)
(1177)
(0.20)

0.29

6.24

(26.01)
(992)

0.21

(002)

0.09

0.09

(0.26)
(0.15)
0.49

8.50
9.64

(17.70)

(2622)
(9.90)

1.81
6.54

8.54

6.69
3.10

(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
2020

2021

(CUI'relicy, ^n UsD million)

Gross aimount Tax effect

Tax losses

(t)

484.01

Gross amount Tax effect

96.97

455.13

89.57

Tax losses carried forward

Tax losses for which no deferred tax asset was recognised expire as follows:
The Group
(CMrre, icy. ' in UsD million)

33

2021

2020

Expiry date

Expires

372.26

Never expire

111.76

2022-2038

Expiry date

318.93

2021-2037

136.19

Provisions movement
Tlie Group
Asset
retirement Environmental

Restructuring obhgations

provisions

Claims

(Cuntncy. ' lit UsD in!'!!ion)

At I April2020
Provision recognised during the year
Provision utilised during the year

8.58

0.80

1.19

3.53

0.03

1.45

1.06

(8.58)

(022)

Translation difference

0.05

0.10

(0.02)

At 31 March 2021

0.88

2.52

4.57

0.81

1.03

0.07

0.35

0.83
2.70

At I April2019
Provision recognised dullng the year
Provision utilised during the year
Translation difference
At 31 March 2020

1.09

(1.09)

(0.07)
(0.01)

(015)
co. 04)

0.80

1.19

3.53

Restructuring

Provisions are related to manpower restructuring in the North America, South America, Europe
and Asia region and this restructuring was completed in 2020.
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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

The provision for claims against the Group is recorded based on best estimates made by the
management,
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Financials instruments

(a)

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
(Cur, ,errc)^.. in UsD Jiltllion)

2021

2021

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)

371.41

1.26

815.04
931.32
84.55
256.73
2.04

Carried at FVTPL:

Investment in unquoted equity shares (non-current)
Convertible prointssary note
Investment in quoted Global Depository Receipts (noncurrent)
Derivatives (current)

2.59
2.50
0.15

0.15

8.81

Carried at FVOCl:

investment in quoted equity shares (non-current)

451.50

Compulsory convertible debentures
Invesiment in unquoted equity shares (non-current)

102.02

60.25

181.84

46.21

2,194,63

1,123,74
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(Currency. . In UsD million)

The Group
Carrying value

The Company
Carrying value

2021

2021

Financial liabilities
Carried at annortised cost:

Borrowings (current and non-current)

2,757.73

912.69

Trade and other payables (current - excluding derivatives)

805.75

2.03

Preference shares (current and non-current)

734.65

729.00

Carried at FVOCl:
4.55

Financial Liability under Option Agreement
Carried at FVTPL:

28.30

Derivatives (current and non-current)

(Currency. ^it UsD million)

4,330.99

1,643.72

The Group
Carrying value

The Company
Carrying value

2020

2020

Financial assets
Carried at annortised costs

Casli and cash equivalents (current)

282.39

Trade and other ^eceivables (non-current and current)
Loan to subsidiaries (current)

733.29

Inter corporate deposits (current)
Deposits with banks (current)

311.35

Investment in fixed income securities (current)

0.87
880.33

101.91
20.51

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)

6.80
0.05
74.32

0.05

9.14

Carried at FVOCl:

investment in quoted equity shares (non-current)
Investment in unquoted equity shares (non-current)

145.77

22.21

181.30

46.21

1,866.83

949.67
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The Group

The Company

Carrying value Carrying value
2020

2020

(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)

787.69

2,990.76
543.88

0.73

729.00

729.00

Carried at FVTPL:
45.71

Derivatives (current and non-current)

4,309.35

I, S 17.42

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

The Company

The Group

Financial instruments at fair
value

Level I Level 11 Level 111 Level I Level 11 Level 111

(Currency. . in UsD million)
Financial assets at FVTPL:

Investment in unquoted equity
5.09

shares (non-current)

Investment in quoted equity
shares (non-current)

0.15

0.15
8.81

Derivatives
0.15

8.81

5.09

0.15

Financial assets carried at
FVOCl:

Investment in quoted equity
shares (non-current)

60.25

451.50

Investment in unquoted equity
46.21

283.85

shares/CCD (lion-current)
451.50

283.85

60.25

46.21
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Financial liabilities at fair

value through OCl
(Equity)

Financial liability under put
option

4.55

Financial liabilities at
FVTPL:
Derivatives

28.30

At 31 March 2020
Financial instruments at fair
value

The Group

The Company

Level I Level 11 Level 111 Level I Level 11 Level 111

(Currency. ^it UsD million)
Financial assets at FVTPL:
Investments in debt-oriented
mutual fund units

74.32

Investment in unquoted equity
shares (non-current)

6.80

Investment in quoted equity
shares (non-current)

0.05

Derivatives

0.05
9.14

74.37

9.14

6.80

0.05

Financial assets carried at
FVOCl:

Investment in quoted equity
shares (non-current)

22.21

145.77

Investment in unquoted equity
shares (non"current)

46.21

181.30
145.77

181.30

22.21

46.21

Financial liabilities at
FVTPL:
Derivatives

45.71

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,
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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.

A

Credit risk

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.
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

Gross

Weighted
average loss

carrying

rate

amount

0.05%
0.75%
0.67%
0.69%
95.54%

Loss
allowance

716.16

0.34

57.21
5.77

0.43
0.04

4.57
42.71

0.03
40.80

826.42

41.64

Credit

impaired
No
No
No
No
Yes

2020

Current (Not past due)
Past due 1-30 days
Past due 31-60 days
Past due 61-90 days
Past due over 90 days

0.07%

644.30

0.47

No

0.05%

40.23

0.02

No

0.65%

6.17

0.04

No

1.25%

9.58

0.12

No

35.87

25.16

No

736.15

25.81

70.14%

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.
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Impairment

(Currency: in UsD Million)
Balance at I April2020
Impairment loss recognised

25.81

Amounts written off
Translation differences

(2.19)
(0.03)

Balance as at 31 March 2021

41.64

18.05

Impairment

(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

5.04
17.40
3.98

(092)
0.31
25.81

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.
B

Market risk

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.
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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
(Currency. ^n UsD million)

2021

The Company

2020

2021

2020

Fixed-rate instruments
Financial assets #

Financial liabilities S

439.10

315.19

972.14

860.00

(204.00)

(178.53)

(637.28)

(501.92)

235.10

136.66

334.86

358.08

Variable-rate instruments
Financial assets #

Financial liabilities $

Effect of interest rate swaps

Total

251.90

(2,023.32)
(2,023,32)
(648.32)

(2,278.67)
(2,026.77)
1,368.00
(658.77)

(413.22)

(522.1 I )

1,375,00

334.86

358.08

# includes intercomorate deposits, loan to related party and deposits with banks
$ includes current and non-current borrowings
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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.
Profit or loss

(Currency: in UsD million)

100 bp

100 bp

Increase

decrease

31 March 2021

Variable-rate instruments

Interest rate swaps
Cash now sensitivity (net)

(20.23)

(20.23)

13.75

13.75

(6.48)

(6.48)

(20.27)

20.27

13.68

(1368)

31 March 2020

Variable-rate instruments

Interest rate swaps
Cash flow sensitivity (neo
11.

6.59

(6.59)

Currency risk

Following is the derivative financial instruments to hedge the foreign eXchange rate risk:
Category

2021

Aggregate amount of outstanding forward contracts
Gain on outstanding forward contracts
Loss on outstanding forward contracts

2020

232.97

260.03

1.12

7.92

2.56

1.08

Exposure to currency risk
The currency profile of financial assets and financial liabilities as at 31 March 2021 and 31 March
2020 as below:

The Group
(Currency. ' in UsD mill^^n)

31 March 2021
usD

EURO

Others

Financial assets

Cash and cash equivalents

125.18

13.68

409.20

77.91
2.83

59.71

16.06

6.48

0.70
1.78

0.03

5.00
0.32

596.57

110.51

17.89

Non-current investments

Long-term loans and advances
Trade and other receivables
Other non-current financial assets
Other current financial assets

1.43
3.14
1.52
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Financial liabilities

Long-tenn borrowings
Short-Tenri borrowings
Trade and other payables
Other current financial liabilities

100.25
11.06

21.08

317.49

27.66
0.05

4.17

23.97
452.77

48.79

4.17

31 March 2020

(Currency. . in UsD million)

UsD

EURO

Others

Financial assets

Cash and cash equivalents

10.02

0.96
77.91

310.43

41.76

1.52

67.10

21.01

6.69
5.16

Non-current investments

Long-tenn loans and advances
Trade and other receivables
Other non-current financial assets
Other current financial assets

0.95

0.27
3.14

0.03

0.46

388.50

141.67

17.24

103.26

39.10

26.03
287.83

23.26
6.17

0.99

3.46

418.11

71.99

Financial liabilities

Long-tenn borrowings
Short-term borrowings
Trade and other payables
Other current financial liabilities

2.99
2.99

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,
Profit or loss

Effect in UsD inithon

Strengthening Weakening

31 March 2021

UsD (5% movement)
EUR (5% movement)
Others (5% movement)

(7.1 9)
(3.09)
(0.69)
(10.97)

7.19
3.09
0.69
10.97

31 March 2020

UsD (5% movement)
BUR (5% movement)
Others (5% movement)

(1.48)

1.48

3.56
0.70

(3.56)
(0.70)

2.78

(2.78)
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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.

C

Management of liquidity risk

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.
Carrying
(Currency: in UsD winlion)

amount

Total

I year

I-5

More than

or less

years

5 years

The Group
31 Marcli 2021

Non-derivative financial
liabilities

Borrowings *
Trade and other payables
Lease liabilities

1,122.93
810.20
9.03

1,284.38

20.30

2,962.18
822.43
24.82

3,588.34

3,809.43

1,942.16

1,302.36

554.87
4.55
5.49
564.91

28.30

28.30

8.50

8.36

11.44

2,757.73
810.31

7.68
10.30

Derivative financial
instruments

Forward eXchange contracts

used for liedging
Outflow
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31 March 2020
Non-derivative financial
liabilities

Borrowings *
Trade and other payables
Lease liabilities

2,990.76

3,256.31

1,369.42

1,246.86

543.88
15.25

569.73
19.97

558.64
4.41

11.09

3,549.89

3,846.01

1,932.47

1,268.22

9.28

9.28

2.33

6.95

640.03

10.27

5.29
645.32

Derivative financial
instr"merits

Forward eXchange contmcts
used for hedging
Outflow

* The carrying amount of borrowings is net of transaction costs including bank fees.
Carrying
(Carre"cy. ^it UsD million)

amount

I year
Total

or less

I-5
Years

More than

5 years

The Company
31 Match 2021
Non-derivative financial
liabilities

Borrowings
Trade and other payables

912.69

479.4i

914.72

1,008.77
2.58
1,011.35

481.99

529.36

787.69
0.73
788.42

890.98
0.73
891.71

407.59

7.36

47602

7.36

476.02

2.03

529.36

2.58

31 March 2020
Non-derivative financial
liabilities

Borrowings
Trade and other payables

0.73

40832
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Subsequent events

(a)

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
, logistical
d '
comply
with regulatory
directions,
or manage inventoriesdirect'
and transportation and
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,
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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.

37

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.
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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

450.00
29.90
76.00
0.80
95.02

Trade and other receivables

534.62

Inventory

216.71

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

28.36
2.53
10.97

(237.72)
0.1 co
(426.18)
(3.23)
(4.18)
(1.68)

Total identifiable net assets

319.82

Goodwill

130.18

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.
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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)

Property, plant and equipment

15.42

Trade and other receivables

0.02

Cash and cash equivalents
Other current asset and prepaids

0.15

Total Assets

1.73
17.32
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Non-controlling interest

4.85
4.63

Long term borrowings
Short term borrowings
Trade and other payables

0.23
2.46

Provisions and other liabilities

0.10

Total Liabilities

12.27

Net Assets (Total Assets . Total Liabilities) (A)
Fair value of Consideration to be received (B)
Gain on deconsolidation of Subsidiary (B - A)

5.05
7.70
2.65

Summary of gain recorded ill statement of profit or loss
Gain on deconsolidation as above
FCTR balance transferred to P&L on deconsolidation

2.65
0.26

Impainment of loans given to CTJV by the Group

(2.61 )

Total Gain on deconsolidation of subsidiary

0.30

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.
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List of subsidiaries
Name of Subsidiaries

Relation

Country of

Ownershipinlerest

incorporation

held by Group
2021
%

2020
%

Elaine Investments Pie. Lid.

Subsidiary

Singapore

100.00

100.00

Surya Viniyog Pre Ltd.

Subsidiary

Singapore

100.00

I00.00

Kiran investments Pie. Ltd.

Subsidiary

Singapore

52.50

52.50

On aria Investments Pre. Ltd.

Step down
subsidiary

Singapore

I00.00

100.00

Surya Abha Investments F1e. Ltd Step down

Singapore

100.00

10000

Step down
subsidiary

Singapore

52.50

Ski Carbon Black (Mauritius) Step down

Mauritius

Ownershipinteresi
held by NCl
2021
%

2020
%

47.50

47.50

52.50

47.50

47.50

52.50

52.50

47.50

4750

Mauritius

52.50

52.50

47.50

47.50

india

52.50

52.50

47.50

47.50

subsidiary
Ski investments Pte. Ltd

Limited

indigold Carbon omanritius)
Limiied

subsidiary
Step down

subsidiary

Bina Carbon India Private Liihited Step down
subsidiary
Bina Carbon Thailand Public Co.
Lid.

Slop down
subsidiary

Thailand

19.67

18.96

80.33

81.04

Billa Carbon Egypt S. A. E.

Step down

Egypt

45.69

45.69

54.31

54.31

subsidiary
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Country of
Name or Subsidiaries

Relation

incorporation

Ownership interest Ownership interest
held by Group
2021
%

2020
%

held by NCl
2021
%

2020
%

Netherlands

52.50

52.50

Netherlands

0.00

52.50

52.50

52.50

4750

47.50

USA

52.50

52.50

47.50

47.50

USA

52.50

52.50

47.50

4750

USA

52.50

52.50

47.50

47.50

Step down
subsidiary

USA

52.50

52.50

47.50

47.50

Columbian Teclmology Company SIep down
subsidiary

USA

52.50

52.50

47.50

47.50

Bina Carbon Trading Inc.

USA

52.50

52.50

47.50

47.50

Canada

52.50

52.50

47.50

47.50

Brazil

52.50

52.50

47.50

47.50

Gennany

52.50

52.50

47.50

4750

Gennany

52.50

52.50

47.50

47.50

Indigold (Netherlands) B. V. @# Step down

47.50

47.50

subsidiary

Indigold Carbon (Netherlands)
B. V. #

indigold Carbon USA, Inc.

Step down

Step down
subsidiary

Columbian Cheintcals Acquisition Step down
LLC

Bina Carbon U. S. A. , Inc.

47.50

subsidiary
USA

subsidiary
Step down

subsidiary
Columbianlntemational Chemicals Step down
Corporation

Columbian Holding Company

subsidiary

Step down

subsidiary
Bina Carbon Canada Ltd.

Step down
subsidiary

Bina Carbon Brasil Ltda.

Step down

subsidiary

CC Holdco (Deutschland) GinbH Step down
subsidiary
Bina Carbon Europe GinbH

Step down

subsidiary
Birla Carbon Korea Co. , Ltd.

Step down
subsidiary

Korea

44.63

44.63

55.37

55.37

Bina Carbon Italy S. R. L.

Step down

Italy

52.50

52.50

47.50

47.50

Step down Spain
subsidiary
Step down Luxembourg
subsidiary

52.50

52.50

47.50

47.50

52.50

52.50

47.50

47.50

Step down Luxembourg
subsidiary

52.50

52.50

47.50

47.50

52.50

52.50

47.50

47.50

subsidiary
Bina Carbon Spain, S. L. U.
Columbian Cherntcals (Weifang)
Holdings S. arJ.
CC Holdco (Luxembourg) S. r. l.

Indigold Carbon (Hungry) Korlatolt Step down Hungary
Felelossegu Tarsasag

subsidiary
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Country of
Name of Subsidiaries

Relation

incorporation

Ownershipinterest Ownership interest
held by Group
2021
%

Bina Carbon Hungary Ltd

2020
%

held by NCl
2021
%

2020
%

Step down
subsidiary

Hungary

52.50

52.50 47.50

47.50

Bina Carbon China (Jining) Co. Step down

China

42.00

42.00

58.00

58.00

Bina Carbon China oreifang) Co. SIep down
Ltd.
subsidiary

China

52.50

52.50

47.50

47.50

Bina Carbon Japan K. K

Step down
subsidiary

Japan

52.50

52.50

47.50

47.50

lining Chemyang CCJN Cheintcal Step down

China

26.78

26.78

73.22

73.22

Mexico

52.50

52.50

47.50

47.50

Step down
subsidiary

UK

52.50

52.50

47.50

47.50

Step down

Singapore

52.50

52.50

47.50

4750

Singapore

52.50

52.50

47.50

47.50

Safe Ocean Bulk Carriers Pte. Ltd. Step down
subsidiary

Singapore

52.50

52.50

47.50

47.50

SSOE Investmenis PIe Ltd

Step down
subsidiary

Singapore

52.50

52.50

47.50

47.50

Clean Ship Bulk Carriers Pte Ltd Step down

Singapore

52.50

52.50

47.50

47.50

Australia

52.50

52.50

47.50

47.50

Ltd.

Co. , Ltd. $

subsidiary

subsidiary

Billa Carbon Mexico S. A. de CV. * Step down
subsidiary
Sevalcoltd.

Swiss Singapore Overseas
Enterprises Pre. Ltd

..

.

subsidiary

Swiss Singapore Shipping Pre Ltd Step down
subsidiary

subsidiary

Swiss Singapore (Australia) Ply Step down
Ltd. (ERA: Farmers World Ply subsidiary
Ltd)

Swiss Singapore (Shanghai)
Trading Co. Ltd

Step down
subsidiary

China

52.50

52.50

47.50

47.50

Swiss Vietnam International

Step down
subsidiary

Vietnam

52.50

52.50

47.50

4750

Step down
subsidiary

Vietnam

52.50

52.50

47.50

47.50

Step down

Indonesia

52.50

52.50

47.50

47.50

Myanmar

52.50

52.50

47.50

47.50

Bangladesh

52.50

52.50

47.50

47.50

Company Limited
SSOE PhD Tho Tea Limited

Company
PT Swiss Niaga Internasional

subsidiary
Myanmar Swiss Singapore
Company Lintted

Step down
subsidiary

Swiss Singapore (Bangladesh) Lad Step down
subsidiary
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Name of Subsidiaries

Relation

Country of
incorporation

Ownershipinterest Ownershipinterest
held by Group
held by NCl
2021
%

Swiss Singapore india Priva!e
Limited

Swiss Singapore Logistics Pvi
Ltd. A

Step down

2020
%

2021
%

2020
%

india

52.50

52.50 47.50

47.50

India

52.50

52.50

47.50

47.50

UAE

52.50

52.50

47.50

47.50

subsidiary
Step down
subsidiary

Swiss Singapore Middle East FZE Step down
subsidiary
SSOE (Kenya) Ltd

Step down
subsidiary

Kenya

52.50

52.50

47.50

47.50

Agricorp Ltd

Step down
subsidiary

Zambia

52.50

52.50

47.50

47.50

Agri Inputs, LDA

Step down
subsidiary

Mozambique

52.50

52.50

47.50

47.50

Swiss Singapore (Nigeria)

Step down
subsidiary

Nigeria

52.50

52.50

47.50

47.50

Step down
subsidiary

USA

52.50

52.50

47.50

47.50

Step down

USA

52.50

52.50

47.50

47.50

Canada

52.50

52.50

47.50

47.50

26.78

26.78

73.22

73.22

Enterprises Ltd

Swiss Singapore Inc.
(Formerly known as
AmenBlend Inc. )

Swiss Singapore America Inc.

subsidiary

Swiss Singapore Canada Pie Lid Step down
subsidiary

Swiss DA international Company
Limited

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.
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