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ความเห็นของกจิการเกี�ยวกบัคาํเสนอซื�อหลกัทรัพย์ 

วนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2565 

เรียน  ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

เนื�องดว้ยวนัที� 18 กมุภาพนัธ์ 2565 บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) (ซึ� งต่อไปนี-จะเรียกวา่ “บริษทัฯ” หรือ “กิจการ” 

หรือ “TR”) ไดรั้บสําเนาคาํเสนอซื-อหลกัทรัพยข์องกิจการ (แบบ 247-4) จาก Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (“SKI” หรือ 

“ผูท้าํคาํเสนอซื-อ”) ซึ� งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี-  

ประเภทหลกัทรัพย ์ จาํนวนหลกัทรัพยที์�เสนอซื-อ หลกัทรัพยที์�เสนอซื-อ 

คิดเป็นร้อยละ 

ราคาที�จะ

เสนอซื-อต่อ

หน่วย2/ 

(บาทต่อ

หุน้) 

มูลค่า 

ที�เสนอซื-อ 

(บาท) 
หุน้/หน่วย สิทธิออกเสียง ของจาํนวน

หลกัทรัพย ์

ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั-งหมดของ

กิจการ 

ของจาํนวน

สิทธิออกเสียง

ทั-งหมดของ

กิจการ 

หุน้สามญั1/ 159,922,290 159,922,290 79.33  79.33 50.00 7,996,114,500 

หุน้บุริมสิทธิ       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ที�จะซื-อหุน้ 

      

หุน้กูแ้ปลงสภาพ       

หลกัทรัพยอื์�น(ถา้มี)       

   รวม 79.33 รวม 7,996,114,500 
หมายเหตุ:  

1/ ณ วนัที�ยื�นคาํเสนอซื-อ กิจการมีหุน้สามญัที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั-งหมดจาํนวน 201,600,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึ�งผูท้าํคาํเสนอ

ซื-อถือหุ้นสามญัของกิจการเป็นจาํนวน 41,677,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.67 ของจาํนวนหุ้นที�ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั-งหมดของกิจการและ

ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั-งหมดของกิจการ (ทั-งนี-  ผูท้าํคาํเสนอซื-อรวมบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้าํคาํเสนอซื-อถือหุน้สามญัของกิจการรวม

เป็นจาํนวน 55,487,490 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.52 ของจาํนวนหุ้นที�ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั-งหมดของกิจการและของจาํนวนสิทธิออกเสียง

ทั-งหมดของกิจการ) โดยผูท้าํคาํเสนอซื-อจะทาํคาํเสนอซื-อหุน้สามญัที�เหลือทั-งหมดของกิจการ จาํนวน 159,922,290 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 79.33 

ของจาํนวนหุน้ที�ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั-งหมดของกิจการและของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั-งหมดของกิจการ 

2/ ผูแ้สดงเจตนาขายจะมีภาระค่าธรรมเนียมการขายหุ้นในอตัราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื-อหุ้นสามญั และค่าภาษีมูลค่าเพิ�มในอตัราร้อยละ 7 

ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ ดงันั-น ราคาเสนอซื-อสุทธิที�ผูแ้สดงเจตนาขายจะไดรั้บคือ 49.86 บาท (สี�สิบเกา้บาทแปดสิบหกสตางค)์ ต่อ

หุน้ 

โดยมีระยะเวลารับซื-อรวมทั-งสิ-น 25 วนัทาํการ ตั-งแต่วนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัที� 25 มีนาคม 2565 เวลา 9:00 น. 

ถึง 16:00 น. ของทุกวนัทาํการของตวัแทนในการรับซื-อหลกัทรัพย ์ 

ทั-งนี-  ราคาเสนอซื-อและระยะเวลารับซื-อดงักล่าวเป็นราคาเสนอซื-อ (Final Offer) และระยะเวลารับซื-อสุดทา้ย ซึ� งผูท้าํ

คาํเสนอซื-อจะไม่เปลี�ยนแปลงราคาเสนอซื-อและจะไม่ขยายเวลารับซื-ออีก (Final Period) นอกจากนี-  ผูท้าํคาํเสนอซื-ออาจแกไ้ขคาํ

เสนอซื-อไดใ้นกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี-   
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•� ผูท้าํคาํเสนอซื-ออาจลดราคาเสนอซื-อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื-อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือ

ทรัพยสิ์นของกิจการในระหวา่งระยะเวลารับซื-อ 

•� ผูท้าํคาํเสนอซื-ออาจแกไ้ขขอ้เสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื-อเพื�อแข่งขนักบับุคคลอื�นนั-น หากมีบุคคลอื�น

ยื�นคาํเสนอซื-อหลกัทรัพยข์องกิจการในระหวา่งระยะเวลารับซื-อ 

เงื�อนไขในการยกเลิกคาํเสนอซื-อ 

ผูท้าํคาํเสนอซื-ออาจยกเลิกคาํเสนอซื-อหุน้สามญัของกิจการไดใ้นกรณีใดกรณีหนึ�ง ดงัต่อไปนี-  

1)� มีเหตุการณ์ หรือการกระทาํใด ๆ เกิดขึ-นภายหลงัจากผูท้าํคาํเสนอซื-อยื�นคาํเสนอซื-อต่อสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และยงัไม่พน้ระยะเวลารับซื-อ อนัเป็นเหตุหรืออาจเป็น

เหตุใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรือทรัพยสิ์นของกิจการ โดยที�เหตุการณ์หรือการกระทาํ

ดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกระทาํของผูท้าํคาํเสนอซื-อหรือเป็นการกระทาํที�ผูท้าํคาํเสนอซื-อตอ้งรับผดิชอบ หรือ 

2)� กิจการไดก้ระทาํการใดๆ ภายหลงัจากผูท้าํคาํเสนอซื-อยื�นคาํเสนอซื-อต่อสาํนกังาน ก.ล.ต และยงัไม่พน้ระยะเวลารับ

ซื-อ อนัส่งผลใหมู้ลค่าหุน้สามญัของกิจการลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั หรือ 

3)� กิจการไดก้ระทาํการใดๆ ที�น่าจะมีผลต่อการทาํคาํเสนอซื-อ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที� ทจ. 14/2554 เรื�อง

การกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการในประการที�น่าจะมีผลต่อการทาํคาํเสนอซื-อหลกัทรัพยข์องกิจการ ลงวนัที� 25 

กรกฎาคม 2554 (รวมทั-งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) 

ทั-งนี-  กิจการไดพ้ิจารณาขอ้เสนอในคาํเสนอซื-อโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพยแ์ลว้ ขอเสนอความเห็น

เพื�อประกอบการพิจารณาดงันี-  

1.� สถานภาพของกิจการเกี�ยวกับผลการดําเนินงานที�ผ่านมาและที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอนาคต พร้อมข้อ
สมมติฐานที�ใช้ในการคาดการณ์ 

1.1� ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการที�สําคญั 

บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “กิจการ” หรือ “TR”) ก่อตั-งขึ-นเมื�อวนัที� 13 กมุภาพนัธ์ 2517 เพื�อ

ดาํเนินธุรกิจผลิตเสน้ใยเรยอน (VSF) โดย เริ�มทาํการผลิตเชิงพาณิชยใ์นวนัที� 14 กนัยายน 2519 เริ�มจากกาํลงัผลิต 9,000 ตนัต่อ

ปีจากการขยายการผลิตอยา่งสมํ�าสมอทาํให ้ปัจจุบนับริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตเส้นใยเรยอนถึง 151,000 ตนัต่อปี หรือคิดเป็น 17 

เท่าของกาํลงัการผลิตเริ�มแรก และบริษทัฯ มีผลิตภณัฑพ์ลอยไดเ้ป็นเกลือโซเดียมซลัเฟต ซึ� งมีกาํลงัการผลิต 126,000 ตนัต่อปี 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2527 โดยมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 9,828 ลา้น

บาท ณ วนัที� 18 กมุภาพนัธ์ 2565 

บริษทัฯ มีโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนตั-งอยูริ่มฝั�งแม่นํ- าเจา้พระยา จงัหวดัอ่างทอง และโรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนได

ซลัไฟดซึ์� งใชก้๊าซธรรมชาติตั-งอยูที่�อุตสาหกรรมเอสไอแอล จงัหวดัสระบุรี กระบวนการผลิตของบริษทัฯ ไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO9002 และ ISO14001 นอกจากนี-  บริษทัฯ ยงัได้รับรางวลั TPM Excellence Award จาก JIPM 

ประเทศญี�ปุ่น อีกดว้ย 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ “Birla Cellulose” ประกอบดว้ยเส้นใยเรยอนมากมายหลายชนิดซึ� ง

มี คุณสมบติัต่าง ๆ เช่น สัมผสันุ่มสบาย ดูดซับความชื-นสูง ย่อยสลายไดเ้องตามธรรมชาติและมีรูปแบบที�ทนัสมยั เส้นใย
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เหล่านี- สามารถ นาํไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เช่น เสื-อผา้ เครื�องแต่งกาย ของตกแต่งบา้น เครื�องประดบั ไหมพรม ผา้

สาํหรับเชด็ทาํความสะอาด ของใชส่้วนบุคคล และของใชใ้นโรงพยาบาล 

บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภณัฑเ์ส้นใยพิเศษรุ่นใหม่ “เบอร์ล่าโมดาล” และ “เบอร์ล่าพู

โรเซล” ผลิตภณัฑโ์มดาลไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งดีสาํหรับผลิตภณัฑเ์ครื�องแต่งกายตามแฟชั�นระดบัไฮเอนด ์และพูโรเซล

ซึ�งเป็นผลิตภณัฑ ์เสน้ใยที�ไม่ใช่สิ�งทอที�มีความตอ้งการเพิ�มขึ-นในผลิตภณัฑเ์พื�อสุขอนามยั 

อีกทั-ง บริษทัฯ ไดผ้ลิตเกลือโซเดียมซลัเฟตเป็นผลผลิตพลอยได ้ซึ� งเป็นวตัถุดิบที�สาํคญัในอุตสาหกรรมผงซกัฟอก 

ผลิตเยื�อกระดาษ ผลิตกระจก ผลิตเครื�องหนงั และอุตสาหกรรมสิ�งทอ 

ผลิตภณัฑเ์ส้นใยเรยอนของบริษทัฯ มากกวา่ร้อยละ 95 มีการส่งออกโดยตรงไปยงักวา่ 40 ประเทศทั�วโลก มีการทาํ

การตลาด ภายใตต้ราสินคา้ “Birla Cellulose” ซึ� งมีคุณภาพที�ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในประเทศสหรัฐอเมริกา, ยโุรป, 

ตุรกี, เกาหลีใต,้ ญี�ปุ่น, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ปากีสถาน, เวยีดนาม, จีน, อินเดีย และศรีลงักา 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ตอบสนองต่อความตอ้งการทั-งในอุตสาหกรรมสิ�งทอและอุตสาหกรรมที�ไม่ใช่สิ�งทอ โดยทาํ

การผลิตเส้นใยเรยอนที�มีความหลากหลายตั-งแต่ 0.8 ถึง 5.5 Denier เส้นใยที�มีความยาวตั-งแต่ 32 ม.ม. ถึง 120 ม.ม. ระดบัความ

แวววาวของการ ฟอกยอ้ม และกึ�งทึบ เส้นใยเรยอนของบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองจาก Oeko-Tex Standard 100 เมื�อเร็ว ๆ นี-

บริษทัฯ ไดเ้พิ�มส่วนแบ่งตลาดในผลิตภณัฑช์นิดพิเศษ เช่น โมดาล (modal) ผลิตภณัฑที์�ไม่ใช่สิ�งทอ (non-woven) ไมโครดี

เนียร์ (micro denier) และ coarser deniers 

หลายปีที�ผ่านมา บริษทัฯ มีการขยายธุรกิจทั--งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเป็นการขยายการลงทุนทั-งใน

รูปแบบการขยายตัวไปข้างหลงัและการขยายตัวไปข้างหน้า บริษทัฯ ยงัคงมีความพยายามอย่างต่อเนื�องเพื�อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของผลิตภณัฑเ์พื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดระดบัสูง เพื�อให้สอดคลอ้งกบั

ความมุ่งมั�นของบริษทัฯ ที�มีต่อความย ั�งยนืดา้นสิ�งแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดรั้บใบรับรองมาตรฐานเทคโนโลยทีี�ดีที�สุดในยโุรป (EU 

BAT: European Best Available Technology) สาํหรับเสน้ใยเรยอน และในฐานะเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ ผูเ้สียภาษี และผูจ้า้งงาน

รายใหญ่ในจงัหวดัอ่างทอง บริษทัฯ มีส่วนสาํคญัในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย 

1.2� ภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

กลุ่มบริษทัฯ บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ประกอบธุรกิจ ดงันี-   

ธุรกิจเส้นใยและธุรกิจ

เสน้ใยอคริลิค 

•� บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) – ผลิตภณัฑ์หลกัคือ เส้นใยเรยอน (Viscose Staple Fibre) ซึ� งเป็นวตัถุดิบ

หลกัของอุตสาหกรรมปั�นดา้ยและทอผา้ และเกลือโซเดียมซลัเฟต ซึ�งใชใ้นอุตสาหกรรมผงซกัฟอก และสิ�งทอ 

•� บริษทั เบอร์ล่า จิงเวย่ ์ไฟเบอร์ จาํกดั (ประเทศจีน) เป็นผูผ้ลิตเสน้ใยเรยอน 

•� Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (ประเทศตุรกี) เป็นบริษทัที�ก่อตั-งขึ-นเพื�อเป็นผูผ้ลิตเส้น

ใยเรยอน โดยบริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 60 ล้านลีร่าตุรกีเป็น 0.5 ล้านลีร่าตุรกี โดยไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างการถือหุน้ เนื�องจากบริษทัไดต้ดัสินใจที�จะไม่ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเส้น

ใยเรยอน 

•� บริษทั ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จาํกดั ผูผ้ลิตเสน้ใยอคริลิคแห่งเดียวในประเทศไทย 

ธุรกิจเยื�อกระดาษ •� บริษทั เอว ีกรุ๊ป เอน็บี อิงค ์(ประเทศแคนาดา) เป็นผูผ้ลิตเยื�อกระดาษชนิดละลายนํ-าได ้(ควบรวมกิจการระหวา่ง 

AVC และ AVN ภายใตชื้�อ “บจ. เอว ีกรุ๊ป เอน็บี อิงค”์ มีผลตั-งแต่วนัที� 1 เมษายน 2559) 

•� บริษทั เอว ีเทอเรซ เบย ์อิงค ์(ประเทศแคนาดา) เป็นผูผ้ลิตเยื�อสาํหรับทาํกระดาษ 
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ธุรกิจผงเขม่าดาํ •� บริษทั เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) มีผลิตภณัฑ์หลกัคือ ผงเขม่าดาํ ซึ� งเป็นวตัถุดิบของ

อุตสาหกรรมยางรถยนต ์วตัถุดิบหลกัในการผลิตผงเขม่าดาํคือ วตัถุดิบตั-งตน้ประเภทไฮโดรคาร์บอนจากโรง

กลั�นนํ- ามนัดิบ ในกระบวนการผลิตจะทาํใหเ้กิดไอนํ- าและพลงังานความร้อน โดยบริษทัฯ สามารถนาํพลงังาน

ไอนํ-าและความร้อนที�ไดจ้ากขบวนการผลิตผงเขม่าดาํมาใชเ้ป็นส่วนหนึ�งในกระบวนการผลิตเสน้ใยเรยอนได ้

ธุรกิจสิ�งทอ •� บริษทั อินโดไทยซินเทติคซ์ จาํกดั 

•� บริษทั พีที อินโด ลิเบอร์ตี-  เทก็ซ์ไทล ์จาํกดั (ประเทศอินโดนีเซีย) บริษทัในกลุ่มธุรกิจนี- เป็นโรงงานปั�นดา้ย ซึ� ง

เป็นฐานลูกคา้สาํคญัของบริษทัฯ 

ธุรกิจเคมีภณัฑ ์ •� บริษทั อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั - ผลิตโซดาไฟ, อีพอ็กซี�เรซิ�น, โซเดียมซลัไฟต,์ เอพิคลอ

โรไฮดริน, โซเดียม ไทรโพลีฟอสเฟต 

•� บริษทันี- เป็นผูผ้ลิตเคมีที�สําคญัที�นาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตในหลายอุตสาหกรรมรวมถึงเส้นใยเรยอน 

ตลอดจนเป็นลูกคา้ของบริษทัฯ สาํหรับผลิตภณัฑเ์กลือโซเดียมซลัเฟตดว้ย 

บริษทัเพื�อการลงทุน •� บริษทั อดิตยา กรุ๊ป เอบี (ประเทศสวีเดน) - เป็นบริษทัที�ถือหุน้ในกลุ่มบริษทั Domsjo Fabriker AB ซึ� งเป็นหนึ�ง

ในผูน้าํดา้นโรงกลั�นชีวภาพและเชี�ยวชาญทางดา้นเซลลูโลส 

•� บริษทั ไทยโพลีฟอสเฟตและเคมีภณัฑ ์จาํกดั 

1.3� โครงสร้างการถือหุ้นของกจิการ 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 โครงสร้างการถือหุน้ของกิจการ เป็นดงันี-   

 
หมายเหตุ: 1/ เยื�อสาํหรับทาํกระดาษ 

                 2/ อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

                 3/ มีผลตั-งแต่เดือนกนัยายน 2563 
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1.4� โครงสร้างรายได้ของกจิการ 

โครงสร้างรายไดข้องกิจการสาํหรับปี 2562 – 2564 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 เป็นดงันี-  

โครงสร้างรายได ้ ดาํเนินการ

โดย 

ปี 25621/ ปี 25631/ ปี 25641/ สิ-นสุด  

31 ธ.ค. 2564 

เม.ย.61 - มี.ค.62 เม.ย.62 - มี.ค.63 เม.ย.63 - มี.ค.64 เม.ย. - ธ.ค. 2564 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย – เสน้ใยเรยอน          

�� ยอดขายในประเทศ บริษทัฯ 619 7 406 5 69 1 319 4 

�� ยอดขายต่างประเทศ บริษทัฯ 8,192 86 6,402 86 5,528 90 6,751 88 

รายไดจ้ากเกลือโซเดียมซลัเฟต บริษทัฯ 424 4 392 5 303 5 269 3 

รายไดอื้�น2/ บริษทัฯ 316 3 331 4 257 4 358 5 

รวม  9,551 100 7,531 100 6,157 100 7,697 100 

ที�มา:     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2564 และ งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2565 สิ-นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ของกิจการ 

หมายเหตุ:  1/ ปีงบการเงินของบริษทัฯ คือ 1 เมษายน – 31 มีนาคมของปีถดัไป 

                            2/ รายไดอื้�น ไดแ้ก่ รายไดเ้บด็เตลด็ รายไดด้อกเบี-ย กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยน เงินปันผลรับ และรายไดอื้�น ๆ 

1.5� ผู้ถือหุ้น 

1.5.1  รายชื�อผูถื้อหุน้ก่อนการทาํคาํเสนอซื-อ 

(ก)� รายชื�อผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื�อในทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุดของกิจการ ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2564 

ลาํดบั รายชื�อผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ ร้อยละของ 

จาํนวนหุน้ทั-งหมด 

1. กลุ่ม Surya Kiran Investments Pte. Ltd. 50,152,860 24.88 
 �� Surya Kiran Investment Pte. Ltd. 36,343,080  18.03 

 �� บริษทั ไทย อินดสัเตรียล แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เทรดดิ-ง จาํกดั1/2/  9,738,500   4.83  

 �� บริษทั รามา เทรดดิ-ง จาํกดั1/2/  4,071,280   2.02  

2. Asseau Company Limited  33,582,850   16.66  

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. น.ส. วนิตา ทกัราล  4,730,840   2.35  

7. นาย อมร พาณิชยไ์กวลัโกศิล 3,640,740 1.81 

8. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 3,148,774 1.56 

9. นาย ใจมั�น ทกัราล 2,946,520 1.46 

10. นาง รัศมี ทกัราล 2,946,020 1.46 

รายชื�อผูถื้อหุน้ 10 รายแรก 158,902,874 78.82 

ผูถื้อหุน้รายอื�น 42,697,126 21.18 

รวมทั-งสิ-น 201,600,000 100.00 

ที�มา: บริษทัฯ ขอ้มูลรายชื�อผูถื้อหุน้ล่าสุดจากศูนยฝ์ากหลกัทรัพย ์(Thailand Securities Depository หรือ TSD) และ แบบ 246-2 
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หมายเหตุ: 1/ ผูท้าํคาํเสนอซื-อไดม้าซึ� งบุคคลตามมาตรา 258 ประกอบดว้ย บริษทั ไทย อินดสัเตรียล แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เทรดดิ-ง จาํกดั (“TIMT”) และ

บริษทั รามา เทรดดิ-ง จาํกดั (“RT”) เมื�อวนัที� 15 ตุลาคม 2564 

                  2/ บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้าํคาํเสนอซื-อ เนื�องจาก SKI ถือหุน้ร้อยละ 34.00 ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั-งหมดของ RT และ RT ถือหุน้ร้อย

ละ 99.99 ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั-งหมดของ TIMT 

 

(ข)� รายชื�อผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื�อในทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วนัที�  30 ธันวาคม 2564 

ปรับปรุงดว้ยการขายหุ้นของบริษทั เทวรายา จาํกดั บริษทั เอ.ที.อี.มสักาตี จาํกดั และบริษทั โคเรส (ประเทศไทย) 

จาํกดั จาํนวน 5,334,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.65 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั-งหมดของกิจการ ให้กบัผูท้าํคาํ

เสนอซื-อ เมื�อวนัที� 10 กมุภาพนัธ์ 2565 

ลาํดบั รายชื�อผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ ร้อยละของ 

จาํนวนหุน้ทั-งหมด 

1. กลุ่ม Surya Kiran Investments Pte. Ltd. 55,487,490 27.52 
 �� Surya Kiran Investment Pte. Ltd. 41,677,710  20.67 

 �� บริษทั ไทย อินดสัเตรียล แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เทรดดิ-ง จาํกดั1/2/  9,738,500   4.83  

 �� บริษทั รามา เทรดดิ-ง จาํกดั1/2/  4,071,280   2.02  

2. Asseau Company Limited  33,582,850   16.66  

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. น.ส. วนิตา ทกัราล  4,730,840   2.35  

7. นาย อมร พาณิชยไ์กวลัโกศิล 3,640,740 1.81 

8. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 3,148,774 1.56 

9. นาย ใจมั�น ทกัราล 2,946,520 1.46 

10. นาง รัศมี ทกัราล 2,946,020 1.46 

รายชื�อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 164,237,504 81.47 
ผูถื้อหุน้รายอื�น 37,362,496 18.53 

รวมทั�งสิ�น 201,600,000 100.00 
ที�มา:  บริษทัฯ และขอ้มูลรายชื�อผูถื้อหุน้ล่าสุดจากศูนยฝ์ากหลกัทรัพย ์(Thailand Securities Depository หรือ TSD) 

หมายเหตุ: 1/ ผูท้าํคาํเสนอซื-อไดม้าซึ� งบุคคลตามมาตรา 258 ประกอบดว้ย บริษทั ไทย อินดสัเตรียล แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เทรดดิ-ง จาํกดั (“TIMT”) และ

บริษทั รามา เทรดดิ-ง จาํกดั (“RT”) เมื�อวนัที� 15 ตุลาคม 2564 

2/  บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้าํคาํเสนอซื-อ เนื�องจาก SKI ถือหุน้ร้อยละ 34.00 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั-งหมดของ RT และ RT ถือ

หุน้ร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั-งหมดของ TIMT 

โครงสร้างผูถื้อหุน้ของ Surya Kiran Investments Pte. Ltd. – รายชื�อผูถื้อหุน้ ตามรายชื�อในทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด ณ วนัที� 

18 มกราคม 2565 (ซึ� งเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที�ยื�นคาํเสนอซื-อ) โดยผูถื้อหุน้ทั-ง 6 รายเป็นบริษทัภายใตก้ลุ่มของ Aditya 

Birla ซึ� งผูรั้บผลประโยชนสู์งสุด คือ นาย กมุาร มงักาลมั เบอร์ล่า (Mr. Kumar Mangalam Birla) 

ลาํดบั รายชื�อผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ ร้อยละของ 

จาํนวนหุน้ทั-งหมด 

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

2. Abha Investments Pte. Ltd. 15,000,000 14.93 
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ลาํดบั รายชื�อผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ ร้อยละของ 

จาํนวนหุน้ทั-งหมด 

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

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

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

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

รวมทั-งสิ-น 100,500,001 100.00 

ที�มา: แบบ 247-4 

1.5.2� รายชื�อผูถื้อหุน้ที�คาดวา่จะเป็นภายหลงัการทาํคาํเสนอซื-อ  

ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ของกิจการทุกราย แสดงเจตนาขายหลกัทรัพยข์องกิจการในการทาํคาํเสนอซื-อหลกัทรัพยใ์น

ครั- งนี-ทั-งหมด รวมจาํนวน 159,922,290 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.33 ของจาํนวนหุ้นที�ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั-งหมดของ

กิจการ Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (“SKI”) จะเป็นผูรั้บซื-อหุ้นสามญัที�มีผูแ้สดงเจตนาขายทั-งหมดจากการทาํคาํ

เสนอซื-อครั- งนี- รายชื�อผูถื้อหุน้จะเป็นดงันี-  

ลาํดบั รายชื�อผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ ร้อยละของจาํนวนหุน้

ทั-งหมด 

1. Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (ผูท้าํคาํเสนอซื-อ)1/ 201,600,000 100.00 

รวมหุน้สามญัของกิจการ 201,600,000 100.00 

  หมายเหตุ:    1/ บริษทัฯ ไม่มีขอ้จาํกดัในการถือหุน้ของชาวต่างชาติ 

1.6� คณะกรรมการบริษทั 

1.6.1  รายชื�อคณะกรรมการของกิจการก่อนการทาํคาํเสนอซื-อ ณ วนัที� 15 กมุภาพนัธ์ 2565 มีจาํนวน 7 ท่าน ดงันี-  

ลาํดบั รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นาย กมุาร มงักาลมั เบอร์ล่า ประธานกรรมการ 

2. นาง ราชาสรี เบอร์ล่า กรรมการ 

3. นาย แฮรี�  กฤษณะ อาการ์วาล กรรมการ 

4. นาย ประสาน กมุาร สิปานิ กรรมการ 

5. นาย ไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นาย วนิยั สจัเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

7. นาย ปุร์สโซตมั ดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ที�มา:  กิจการ และแบบ 247-4 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนกิจการ ไดแ้ก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื�อร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของ

บริษทัฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจกาํหนดชื�อกรรมการผูมี้อาํนาจผูกพนับริษทัฯ พร้อมประทบัตราสําคญัของ

บริษทัฯ ได ้
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1.6.2  รายชื�อคณะกรรมการของกิจการที�คาดวา่จะเป็นของกิจการภายหลงัจากการทาํคาํเสนอซื-อ  

ผูท้าํคาํเสนอซื-อไม่มีความประสงคที์�จะเปลี�ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการของกิจการภายหลงัการทาํคาํเสนอซื-อ 

อย่างไรก็ตาม องคป์ระกอบโครงสร้างคณะกรรมการของกิจการอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความจาํเป็นและความ

เหมาะสม เช่น การลาออกของกรรมการเนื�องจากปัญหาสุขภาพ หรือ ปัญหาส่วนตวั ซึ� งการเปลี�ยนแปลงของ

คณะกรรมการของกิจการจะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของกิจการ และปฎิบติัตาม กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัที�

เกี�ยวขอ้งกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

1.7� ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกจิการ 

ตารางสรุปผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ประจาํปี 2562 – 2564 และงวด 9 เดือนสิ-นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2564 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หน่วย: พนับาท 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ณ วนัที� 1/ 

31 มี.ค. 2562 

(ตรวจสอบ) 

31 มี.ค.2563 

(ตรวจสอบ) 

31 มี.ค.2564 

(ตรวจสอบ) 

31 ธ.ค. 2564 

(สอบทาน) 

สินทรัพย ์     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  175,355   1,403,995   220,070  333,107 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน  3,276,827   2,146,254   120,966  370,966 

ลูกหนี-การคา้และลูกหนี-หมุนเวยีนอื�น  1,388,483   1,113,978   1,519,190  1,920,286 

สินคา้คงเหลือ  1,675,773   1,430,883   1,097,026  1,333,038 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น  144,062   106,300   178,678  233,780 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น  6,660,500   6,201,410   3,135,930  4,191,177 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น  2,178,863   1,704,769   4,164,014  4,787,609 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม  14,248,986   14,522,208   17,911,888  20,086,073 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมคา้ - - - - 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  2,984,428   2,938,752   2,694,284  2,637,081 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  42,146   -    -   - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น  3,759   3,291   4,618  3,896 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น  19,458,182   19,169,020   24,774,804  27,514,659 

รวมสินทรัพย์  26,118,682   25,370,430   27,910,734  31,705,836 
หนี- สิน 

เจา้หนี-การคา้และเจา้หนี-หมุนเวยีนอื�น 

  

1,592,881  

 

 1,454,408  

 

 1,088,790  1,526,853 

เงินกูย้มืระยะสั-นจากสถาบนัการเงิน  -    16,964   115,000  - 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  -    -    -   17,814 

หนี- สินหมุนเวยีนอื�น  26,259   63,881   55,947  61,836 

รวมหนี- สินหมุนเวยีน  1,619,140   1,535,253   1,259,737  1,606,503 

ประมาณการหนี- สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน  159,822   185,917   161,246  170,784 
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หน่วย: พนับาท 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ณ วนัที� 1/ 

31 มี.ค. 2562 

(ตรวจสอบ) 

31 มี.ค.2563 

(ตรวจสอบ) 

31 มี.ค.2564 

(ตรวจสอบ) 

31 ธ.ค. 2564 

(สอบทาน) 

หนี- สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  267,393   68,461   449,090  596,895 

รวมหนี- สินไม่หมุนเวยีนอื�น  427,215   254,378   610,336  767,679 

รวมหนี- สิน  2,046,355   1,789,631   1,870,073  2,374,182 

ส่วนของเจา้ของ 

ทุนเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน: หุน้สามญั 201,600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 201,600 201,600 201,600 201,600 

   ทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้: หุน้สามญั 201,600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 201,600 201,600 201,600 201,600 

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้ 

    

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย  20,160   20,160   20,160  20,160 

      ทุนสาํรองทั�วไป  2,500,000   2,500,000   2,500,000  2,500,000 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  21,657,514   21,773,631   22,523,616  25,325,091 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ  (306,947)  (914,592)  795,285  1,284,803 

รวมส่วนของเจ้าของ  24,072,327   23,580,799   26,040,661  29,331,654 
รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ  26,118,682   25,370,430   27,910,734  31,705,836 

ที�มา:  งบการเงินของกิจการ สาํหรับปี 2562 - 2563 สิ-นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 เป็นงบที�ผา่นการตรวจสอบโดยบริษทั 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั และงบการเงินประจาํปี 2564 สิ-นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564 และงบการเงินไตรมาสที� 3 ปี 2565 สิ-นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2564 เป็นงบที�ผา่นการตรวจสอบ/สอบทาน โดยบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

หมายเหตุ:  1/ ปีงบการเงินของบริษทัฯ คือ 1 เมษายน – 31 มีนาคมของปีถดัไป 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

หน่วย: พนับาท 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียสาํหรับ

ปีสิ-นสุดวนัที� 1/ 

งบการเงินสาํหรับ

งวดเกา้เดือน  

สิ-นสุดวนัที� 

31 มี.ค. 2562 

(ตรวจสอบ) 

31 มี.ค. 2563 

(ตรวจสอบ) 

31 มี.ค. 2564 

(ตรวจสอบ) 

31 ธ.ค. 2564 

(สอบทาน) 

รายได ้     

รายไดจ้ากการขาย  9,383,219   7,374,451   6,003,497  7,587,209 

รายไดด้อกเบี-ย  -     62,674   18,382  1,715 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน  74,050   79,306   76,988  82,972 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย  20,832   -     -   0 

เงินปันผลรับ  7,355   7,678   5,265  21,027 

รายไดอื้�น  65,828   6,747   52,929  4,114 

รวมรายได ้  9,551,284   7,530,856   6,157,061  7,697,037 

ค่าใชจ่้าย     

ตน้ทุนขาย  8,585,760   7,289,851   5,516,593  5,805,063 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  397,175   386,414   600,817  1,086,848 
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หน่วย: พนับาท 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียสาํหรับ

ปีสิ-นสุดวนัที� 1/ 

งบการเงินสาํหรับ

งวดเกา้เดือน  

สิ-นสุดวนัที� 

31 มี.ค. 2562 

(ตรวจสอบ) 

31 มี.ค. 2563 

(ตรวจสอบ) 

31 มี.ค. 2564 

(ตรวจสอบ) 

31 ธ.ค. 2564 

(สอบทาน) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  212,057   233,322   157,009  ��������

รวมค่าใชจ่้าย  9,194,992   7,909,587   6,274,419  7,020,365 

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมการดาํเนินงาน  356,292   (378,731)  (117,358) 676,672 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (0.818)  (37)  (316) (1,050) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วมที�ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย  1,249,543   513,207   198,298  2,272,187 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  1,605,835   134,439   80,624  2,947,809 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้  (29,163)  54,397   8,861  (136,254) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด  1,576,671   188,836   89,485  2,811,555 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั-นพื-นฐาน (บาท) 7.82 0.94 0.44 13.95 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

รายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

    

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน  (202,429)  (163,423)  29,732  61,832 

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย  (323,249)  (526,516)  -    -   

ภาษีเงินไดข้องรายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 

 64,649   105,303   -    -   

รวมรายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  (461,029)  (584,636)  29,732  61,832 

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  -     -     2,018,779  627,613 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน

ที�กาํหนดไว ้

 (1,916)  14,569   14,456   -   

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของบริษทัร่วม 

ที�ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

 -     (14,980)  149,073  (74,404) 

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 

 383   (2,914)  (406,647) (125,523) 

รวมรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงั 

 (1,533)  (3,325)  1,775,661  427,686 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษี  (462,562)  (587,961)  1,805,393  489,518 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม  1,114,109   (399,125)  1,894,878  3,301,073 

ที�มา:  งบการเงินของกิจการ สาํหรับปี 2562-2563 สิ-นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 เป็นงบที�ผา่นการตรวจสอบ โดยบริษทั 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั และ งบการเงินของกิจการ ปี 2564 สิ-นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564 และงบการเงินไตรมาสที� 3 ปี 2565 สิ-นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2564  เป็นงบที�ผา่นการตรวจสอบ/สอบทาน โดยบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

หมายเหตุ:      1/ ปีงบการเงินของบริษทัฯ คือ 1 เมษายน – 31 มีนาคมของปีถดัไป 

ผูถื้อหลกัทรัพยส์ามารถดูงบการเงินและขอ้มูลอื�นๆ ของกิจการไดจ้ากเวบ็ไซตข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(www.sec.or.th) หรือจากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
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�� การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน 

ฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 กิจการมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 31,706 ลา้นบาท เพิ�มขึ-นจาํนวน 3,795 ลา้นบาท จาก ณ 

วนัที� 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นอตัราร้อยละ 14 โดยมีรายการที�มีการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั ไดแ้ก่ การเพิ�มขึ-นของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 113 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 สาเหตุหลกัมาจากกาํไรที�เป็นเงินสดเพิ�มขึ-น การเพิ�มขึ-น

ของลูกหนี-การคา้และลูกหนี-หมุนเวยีนอื�น จาํนวน 401 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 สาเหตุหลกัมาจากยอดขายที�สูงขึ-น การ

เพิ�มขึ-นของสินคา้คงเหลือ จาํนวน 236 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 เนื�องมาจากการเพิ�มขึ-นของสินคา้สาํเร็จรูปและราคา

วตัถุดิบเพิ�มขึ-น และ การเพิ�มขึ-นของสินทรัพยห์มุนเวียนอื�น จาํนวน 55 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31 สาเหตุหลกัมาจากการ

เพิ�มขึ-นของลูกหนี-ภาษีมูลค่าเพิ�ม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 กิจการมีหนี- สินรวม อยูที่� 2,374 ลา้นบาท เพิ�มขึ-นจาํนวน 504 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

27 จาก ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายการที�มีการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั ไดแ้ก่ การเพิ�มขึ-นของเจา้หนี- การคา้และเจา้หนี-

หมุนเวยีนอื�น จาํนวน 438 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 สาเหตุหลกัเนื�องมาจากราคาวตัถุดิบที�ปรับสูงขึ-น การลดลงของเงิน

กูย้ืมระยะสั-นจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 115 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เนื�องจากไม่มีการกูย้ืมเงินเพื�อใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวียน ณ วนัสิ-นงวด การเพิ�มขึ-นของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย จาํนวน 18 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เนื�องจาก

รายไดที้�ตอ้งเสียภาษีในระหว่างงวดเมื�อเทียบกบัขาดทุนทางภาษีในงวดเดียวกนัของปีก่อน การเพิ�มขึ-นของหนี- สินหมุนเวียน

อื�น จาํนวน 6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 เนื�องจากการเงินจ่ายล่วงหนา้เพิ�มขึ-น และการเพิ�มขึ-นของหนี- สินภาษีเงินไดร้อ

ตดับญัชี จาํนวน 148 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 เนื�องมาจากราคาตลาดของตราสารทุนเพิ�มขึ-น 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 กิจการมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจาํนวน 29,332 ลา้นบาท เพิ�มขึ-นจาก ณ วนัที� 31 มีนาคม 

2564 จาํนวน 3,291 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ-นร้อยละ 13 สาเหตุหลกัมาจากการกาํไรสาํหรับงวด 9 เดือนของปี 2565 

ฐานะการเงิน ณ สิ-นปี 2562 – 2564 (ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 – 31 มีนาคม 2564) 

ณ สิ-นปี 2562 – 2564 กิจการมีสินทรัพย์รวมจํานวน 26,119  ล้านบาท 25,370 ล้านบาท และ 27,911 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ลดลงจาํนวน 748 ลา้นบาท และเพิ�มขึ-น 2,541 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3 และเพิ�มขึ-น ร้อยละ 10 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2563 และ วนัที� 31 มีนาคม 2564 ตามลาํดบั  

การลดลงของสินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 มีปัจจยัหลกัมาจากการเปลี�ยนแปลงรายการที�สาํคญั ไดแ้ก่ 

•� เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ-นจาํนวน 1,229 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 701 ส่วนใหญ่มาจากการ

จดัประเภทเงินลงทุนบางส่วนภายใตเ้งินลงทุนชั�วคราว และกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

•� เงินลงทุนชั�วคราวลดลงจาํนวน 1,131 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนใหญ่มาจากการจดัประเภทเงินลงทุน

บางส่วนภายใตเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

•� สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ�มขึ-นจาํนวน 36 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86 สาเหตุหลกัมาจากผล

ขาดทุนรอการตดับญัชีในปี 

การเพิ�มขึ-นของสินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 มีปัจจยัหลกัมาจากการเปลี�ยนแปลงรายการที�สาํคญั ไดแ้ก่  

•� เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจาํนวน 1,184 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การใชเ้งินฝากประจาํเพื�อการลงทุน 
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•� สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนลดลงจาํนวน 2,025 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ดว้ยเหตุผลเดียวกบัที�กล่าว

ขา้งตน้ 

•� ลูกหนี-การคา้และลูกหนี-หมุนเวยีนอื�นเพิ�มขึ-นจาํนวน 405 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 สาเหตุหลกัเนื�องมาจาก

ปริมาณขายและยอดขายเพิ�มขึ-นในไตรมาสก่อนของปีนี-  

•� สินคา้คงเหลือลดลง จาํนวน 334 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 สาเหตุหลกัเนื�องมาจากยอดขายที�เพิ�มขึ-นและ

ตน้ทุนที�ลดลง 

•� สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�นลดลง จาํนวน 72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 เนื�องจากลูกหนี-ภาษีมูลค่าเพิ�มเพิ�มขึ-น 

ณ สิ-นปี 2562 – 2564 กิจการมีหนี- สินรวมจาํนวน 2,046 ลา้นบาท 1,790 ลา้นบาท และ 1,870 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ลดลง จาํนวน 256 ลา้นบาท และเพิ�มขึ-น 80 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 13 และเพิ�มขึ-นร้อยละ 4 ตามลาํดบั 

การลดลงของหนี- สินรวม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 มีปัจจยัหลกัมาจากการเปลี�ยนแปลงรายการที�สาํคญั ไดแ้ก่  

•� เจา้หนี-การคา้และเจา้หนี- อื�นลดลงจาํนวน 138 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 เนื�องมาจากการลดลงของสินคา้คง

คลงัของวตัถุดิบในระหวา่งการขนส่งเมื�อเทียบกบัปีก่อน 

•� หนี- สินหมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ-นจาํนวน 38 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 143 สาเหตุหลกัมาจากเงินจ่ายล่วงหนา้จาก

ลูกคา้เพิ�มขึ-น 

•� หนี- สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลงจาํนวน 121 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ส่วนใหญ่เนื�องมาจากการ

ลดลงของมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 

•� องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาํนวน 585 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 190 สาเหตุหลกัมาจาก

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของ

บริษทัร่วม 

การเพิ�มขึ-นของหนี- สิน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 มีปัจจยัหลกัมาจากการเปลี�ยนแปลงรายการที�สาํคญั ไดแ้ก่  

•� เงินกูย้ืมระยะสั-นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ-นจาํนวน 98 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 578 เนื�องมาจากเงินกูย้ืม 

ระยะสั-นเพิ�มข้-น  

•� เจา้หนี-การคา้และเจา้หนี-หมุนเวียนอื�นลดลงจาํนวน 366 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 เนื�องมาจากราคาตน้ทุน

การนาํเขา้ลดลงและการชาํระเงินล่วงหนา้ของเจา้หนี-บางรายเพื�อผลประโยชนท์างธุรกิจ 

•� หนี- สินหมุนเวยีนอื�นลดลงจาํนวน 8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 สาเหตุหลกัมาจากเงินจ่ายล่วงหนา้จากลูกคา้

ลดลง และการเปลี�ยนแปลงการประเมินมูลค่าของสญัญาซื-อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

•� หนี- สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ�มขึ-นจาํนวน 381 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 556 ส่วนใหญ่มาจากการ

เปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนที�จดัประเภทตามเครื�องมือทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 

•� องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้เพิ�มขึ-นจาํนวน 1,710 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 187 สาเหตุหลกัมาจาก

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของ

บริษทัร่วม 
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ณ สิ-นปี 2562 – 2564 กิจการมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจาํนวน 24,072 ลา้นบาท 23,581 ลา้นบาท 26,040 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ลดลงจาํนวน 491 ลา้นบาท และเพิ�มขึ-น 2,460 ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 2 และ เพิ�มขึ-นร้อยละ 10 การลดลงของ

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกาํไรสุทธิที�ลดลงเมื�อเทียบกบัปีก่อน ในขณะที�การ

เพิ�มขึ-นของส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 มีสาเหตุหลกัมาจากกาํไรสุทธิที�เพิ�มขึ-นเมื�อเทียบกบัปีก่อน 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด 9 เดือน สาํหรับปี 2565 สิ-นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

รายไดจ้ากการขาย สําหรับงวด 9 เดือน สิ-นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย จาํนวน 7,587

เพิ�มขึ-น 3,603 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 สาเหตุหลกัมาจากยอดขายและปริมาณขายที�เพิ�มขึ-น 

รายไดอื้�น สาํหรับงวด 9 เดือน สิ-นสุด ณ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีรายไดอื้�น จาํนวน 110 ลา้นบาท ลดลง 21 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 จากการลดลงของรายไดด้อกเบี-ย จาํนวน 15 ลา้นบาท จากจาํนวนเงินฝากที�ลดลง และเนื�องจาก

บริษทัฯ ไดเ้งินค่าสินไหมทดแทนเงินประกนัภยัในงวดเดียวกนัของปีก่อนซึ�งไม่มีในงวดนี-  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมของกิจการ สาํหรับงวด 9 เดือน สิ-นสุด ณ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มี

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 2,272 ล้านบาท เพิ�มขึ- น จาํนวน 2,812 ล้านบาท เนื�องมาจากผลการ

ดาํเนินงานที�ดีขึ-นของบริษทัร่วมเกือบทุกแห่ง 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของกิจการ สาํหรับงวด 9 เดือน สิ-นสุด ณ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของ

กิจการ จาํนวน 7,020 ลา้นบาท เพิ�มขึ-น จาํนวน 2,672 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 61 จากการเพิ�มขึ-นของตน้ทุนขาย จาํนวน 1,915 

ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนื�องมาจากปริมาณขายที�เพิ�มขึ-นและราคาตน้ทุนการนาํเขา้ที�สูงขึ-น และการเพิ�มขึ-นของค่าใชจ่้ายในการ

จดัจาํหน่าย จาํนวน 747 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากค่าขนส่งทางทะลที�ปรับเพิ�มขึ-นอยา่งมากจากความไม่สมดุลของตูข้นส่ง

สินคา้และตลาดการขนส่งสินคา้ทางเรือ  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย) สาํหรับงวด 9 เดือนสิ-นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

2564 บริษทัฯ มีผลกาํไรรวมอยูที่� 2,812 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อนพบว่ากาํไรสุทธิเพิ�มขึ-น 3,538 ลา้นบาท 

เนื�องมาจากยอดขาย ปริมาณขาย และส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมที�ปรับตวัเพิ�มขึ-น�

ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2562 – 2564 

รายไดจ้ากการขายของกิจการสาํหรับปี 2562 – 2564 มีจาํนวน 9,383 ลา้นบาท 7,374 ลา้นบาท และ 6,003 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ลดลงจาํนวน 2,009 ลา้นบาท และ 1,371 ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 21 และ ร้อยละ 19 ตามลาํดบั 

การลดลงของรายไดจ้ากการขาย สาํหรับปีสิ-นสุด ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 สาเหตุหลกัมาจากยอดขายและปริมาณ

ขายที�ลดลง ปริมาณขายเส้นใยเรยอนส่งออกไปต่างประเทศลดลงร้อยละ 4 ในขณะที�ปริมาณขายภายในประเทศลดลงร้อยละ 

13 เมื�อเทียบกบัปีก่อน ปริมาณขายเกลือโซเดียมซลัเฟตซซึ�งเป็นผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ้ยูที่� 100,536 ตนั ลดลงร้อยละ 3 เมื�อเทียบ

กบัปีก่อนที�มีปริมาณขายอยูที่� 103,357 ตนั 

การลดลงของรายไดจ้ากการขาย สาํหรับปีสิ-นสุด ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 สาเหตุหลกัมาจากยอดขายและปริมาณ

ขายลดลง ซึ� งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ปริมาณขายเส้นใยเรยอนส่งออกไปต่างประเทศลดลง 

ร้อยละ 7.4 ในขณะที�ปริมาณขายในประเทศลดลงร้อยละ 83.1 เมื�อเทียบกับปีก่อน เนื�องมาจากความสามารถในการ 

แข่งขันที�ลดลงอย่างต่อเนื�องในอุตสาหกรรมสิ� งทอของไทย ราคาขายเฉลี�ยของเส้นใยลดลงร้อยละ 6.2 เมื�อเทียบกับ 

ปีก่อน ในส่วนปริมาณขายเกลือโซเดียมซัลเฟตซึ� งเป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้อยู่ที�  80,238 ตนั ลดลงร้อยละ 20.2 เมื�อเทียบ 

กบัปีก่อนที�มีปริมาณขายอยูที่� 100,536 ตนั 



������
�

รายไดอื้�นของกิจการสําหรับปี 2562 – 2564 มีจาํนวน 147 ลา้นบาท 157 ลา้นบาท และ 153 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ลดลง จาํนวน 10 ลา้นบาท และ 4 ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 7 และ ร้อยละ 2 ตามลาํดบั 

การลดลงของรายไดอื้�น สําหรับปีสิ-นสุด ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 สาเหตุหลกัเนื�องมาจากกาํไรจากการจาํหน่าย

สินทรัพยร์อขายที�เกิดขึ-นในปี 2562 แต่ไม่มีรายการนี- เกิดขึ-นในปี 2563 

การลดลงของรายไดอื้�น สาํหรับปีสิ-นสุด ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 สาเหตุหลกัเนื�องมาจากการลดลงของกาํไรจาก

อตัราแลกเปลี�ยน 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมของกิจการสาํหรับปี 2562 – 2564 มีจาํนวน 1,250 ลา้นบาท 513 ลา้นบาท 

และ 198 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลงจาํนวน 737 ลา้นบาท และ 315 ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 59 และ ร้อยละ 61 ตามลาํดบั 

การลดลงของส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปีสิ-นสุด ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 เนื�องมาจากผล

กาํไรของบริษทัร่วมบางแห่งลดลง 

การลดลงของส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสําหรับปีสิ-นสุด ณ วนัที�  31 มีนาคม 2564 ส่วนใหญ่

เนื�องมาจากความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัร่วมที�ลดลง เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตวัทั�วโลกซึ� งไดรั้บ

ผลกระทบจาก COVID-19 ทาํให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เกิดภาวะถดถอยอยา่งที�สุดทั�วโลก มีผลทาํให้ผลประกอบการของ

บริษทัร่วมหดตวัลดลงไม่วา่จะเป็นกลุ่มบริษทัที�ผลิตเสน้ใย ผลิตเสน้ดา้ย ผลิตสารเคมี และผลิตผงเขม่าดาํ เป็นตน้ 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของกิจการสาํหรับปี 2562 – 2564 มีจาํนวน 9,195 ลา้นบาท 7,910 ลา้นบาท และ 6,274 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ลดลงจาํนวน 1,285 ลา้นบาท และ 1636 ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 14 และ ร้อยละ 21 ตามลาํดบั 

การลดลงของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายสาํหรับปีสิ-นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 มีปัจจยัหลกัมาจากการเปลี�ยนแปลงรายการ

ที�สาํคญั ไดแ้ก่  

•� ตน้ทุนขายลดลงจาํนวน 1,282 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 สาเหตุหลกัเนื�องมาจากปริมาณขายและตน้ทุน

การผลิตลดลง 

•� ค่าใชจ่้ายในการขายลดลงจาํนวน 11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เนื�องมาจากยอดขายลดลง 

•� บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นเงินจาํนวน 1,843,161  บาท สาํหรับปี 2563 (สาํหรับ

ปี 2562 : 1,681,874 บาท ซึ�งรวมค่าใชจ่้ายอื�นดว้ย) 

การลดลงของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายสาํหรับปีสิ-นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564 มีปัจจยัหลกัมาจากการเปลี�ยนแปลงรายการ

ที�สาํคญั ไดแ้ก่ 

•� ตน้ทุนขายลดลงจาํนวน 1,773 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.3 สาเหตุหลกัเนื�องมาจากตน้ทุนการนาํเขา้และ

ปริมาณขายที�ลดลง 

•� ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายเพิ�มขึ-นจาํนวน 215 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.5 สาเหตุหลกัมาจากค่าขนส่ง

สินคา้ทางทะเลที�เพิ�มสูงขึ-นเป็นอยา่งมากเนื�องจากความไม่สมดุลของตูค้อนเทนเนอร์และตลาดการขนส่ง 

•� ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงจาํนวน 76 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.7 ส่วนใหญ่มาจากมาตรการควบคุม

ตน้ทุนต่าง ๆ 

•� บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นเงินจาํนวน 1,750,000 บาท สาํหรับปี 2564 (สาํหรับ

ปี 2563 : 1,817,561 บาท ซึ�งรวมค่าใชจ่้ายอื�นดว้ย) 
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กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย) สาํหรับปี 2562-2564 โดยบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 

จาํนวน 1,577 ลา้นบาท 188 ลา้นบาท และ 89 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 1,389 ลา้นบาท และ 99 ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 88 

และ ร้อยละ 53 ตามลาํดบั ทั-งนี-  การลดลงของกาํไรสุทธิในปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากราคาขายลดลง และส่วนแบ่งกาํไรจาก

บริษทัร่วมบางแห่งที�ลดลง สาํหรับการลดลงของกาํไรสุทธิในปี 2564 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของราคาขาย ปริมาณขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขาย และส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมที�ลดลง 

1.8� แนวโน้มของสภาพกจิการและการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคต 

จากสําเนาคาํเสนอซื-อหลกัทรัพยข์องกิจการ (แบบ 247-4) ของ Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (“ผูท้าํคาํเสนอ

ซื-อ”) ไดร้ะบุว่า ผูท้าํคาํเสนอซื-อไม่มีแผนที�จะเปลี�ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัซึ� งวตัถุประสงคห์ลกัในการประกอบธุรกิจของ

กิจการ โดยมีความตั-งใจที�จะมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจหลกัทรัพยข์องกิจการเช่นเดิม  

ความตอ้งการผลิตภณัฑสุ์ขอนามยัที�เพิ�มสูงขึ-น เนื�องจาก COVID-19 เริ�มทรงตวั อยา่งไรกต็าม ยงัคงอยูใ่นระดบัที�สูง

กวา่ช่วงก่อนเกิด COVID-19 และคาดวา่จะยงัทรงตวัอยูใ่นระดบันี- ในอนาคต จากความตอ้งการที�เพิ�มสูงขึ-นดงักล่าว ส่งผลให้

ห่วงโซ่อุปทานของผลิตภณัฑที์�ไม่ใช่สิ�งทอ (non-woven) ถูกกวา้นซื-อเป็นจาํนวนมาก อย่างไรก็ดี ความตอ้งการดงักล่าวจะ

ไม่ไดรั้บการเติมเต็ม เนื�องจากความไม่เพียงพอของเรือขนส่งสินคา้ และ การขนส่งสินคา้ทางทะเล ซึ� งส่งผลให้ยอดขายของ

ผลิตภณัฑที์�ไม่ใช่สิ�งทอ (non-woven) ในช่วงครึ� งปีหลงัของปี 2564 ลดลงเลก็นอ้ยเมื�อเทียบกบัช่วงครึ� งปีแรกของปี 2564  

สาํหรับการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานของกิจการในอนาคต กิจการเห็นวา่ ในขณะที�โครงการฉีดวคัซีนในประเทศ

ต่าง ๆ ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงผลลพัธ์ที�น่าพึงพอใจ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการกลายพนัธุ์ และ

มาตรการล็อคดาวน์ในประเทศต่าง ๆ คาดว่าจะยงัคงส่งผลกระทบต่ออุปสงคข์องห่วงโซ่มูลค่าสิ�งทอโดยรวม รวมถึงเส้นใย    

เรยอน (VSF) ในอนาคตอนัใกลนี้-  สถานการณ์กาํลงัการผลิตส่วนเกินในเส้นใยเรยอน (VSF) อาจดาํเนินต่อไป ในอีกไม่กี�ปี

ขา้งหนา้ ซึ� งอาจนาํไปสู่แรงกดดนัต่อราคาเส้นใยเรยอน (VSF) และส่วนต่างผลกาํไรในอนาคตอนัใกลนี้-  เพื�อที�จะแกไ้ขปัญหา

อุปทานส่วนเกิน บริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้ในผลิตภณัฑที์�มีมูลค่าเพิ�ม และลงทุนพฒันาในโครงการที�ช่วยส่งเสริมความย ั�งยืนให้กบั

บริษัทฯ อนึ� ง บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีที� ดี ที� สุดในยุโรป (EU BAT: European Best Available 

Technology) ซึ� งเป็นกา้วที�สําคญัของโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนเพียงไม่กี�แห่งทั�วโลกที�ทาํไดส้ําเร็จ มาตรฐาน EU BAT ของ

สหภาพยโุรปถือเป็นบรรทดัฐานดา้นสิ�งแวดลอ้มที�เขม้งวดและยากที�สุด สาํหรับมาตรฐานระดบัสูงของการปล่อยอากาศและ

การปล่อยนํ- าเสียที�ผา่นการบาําบดัแลว้ ดว้ยสิ�งสาํคญัเหล่านี- ช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถขยายกลุ่มผลิตภณัฑร์ะดบัพรีเมี�ยม ไดแ้ก่ 

Liva-Eco Viscose และ Liva-Eco Modal ผลิตภณัฑเ์หล่านี- ไดรั้บการรับรองดา้นความย ั�งยืนที�โดดเด่นและเป็นที�ตอ้งการของ 

แบรนดแ์ฟชั�นระดบัโลก บริษทัฯ จะยงัใชป้ระโยชน์จากความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนันี- ต่อไปซึ� งสิ�งเหล่านี- ช่วยให้บริษทัฯ 

รักษาสถานะในผลิตภณัฑร์ะดบัสูงในตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้การเพิ�มยอดขายในผลิตภณัฑเ์สน้ใยชนิดพิเศษ 

นอกจากนี-  การหยดุชะงกัอยา่งต่อเนื�องของการขนส่งระหวา่งประเทศ (ทั-งการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์และราคาตู)้ 

ไดส้ร้างความทา้ทายใหก้บับริษทัฯ ในการจดัส่งสินคา้ไปในหลายตลาดเพื�อสร้างกาํไร บริษทัฯ คาดการณ์ว่าความทา้ทายใน

ห่วงโซ่อุปทานเหล่านี-ยงัคงดาํเนินต่อไปในปีหนา้ 

ในส่วนของการฟ้องร้องดาํเนินคดีแบบกลุ่มของบริษทัฯ นั-นไดก้ารรับรองให้สามารถดาํเนินคดีแบบกลุ่มได ้แมว้่า

บริษทัฯ จะมีคาํแกต่้างที�หนกัแน่น แต่กย็งัมีความเสี�ยงจากมูลค่าความเสียหายจากคดีความดงักล่าวซึ� งยงัไม่สามารถระบุไดใ้น

ขณะนี-  
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ทั-งนี-  สาํหรับภาพรวมในปี 2565 บริษทัฯ คาดการณ์ว่าจะมีผลการดาํเนินงานที�ดีขึ-นกว่าปี 2564 โดยในช่วง 9 เดือน

ของปี 2565 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิ จาํนวน 2,812 ลา้นบาท เติบโตขึ-นจากช่วงเดียวกนักบัปีก่อน 3,538 ลา้นบาท 

อนึ�ง หากผูท้าํคาํเสนอซื-อมีความประสงคจ์ะเปลี�ยนแปลงแผนการดาํเนินธุรกิจของกิจการที�แตกต่างกบัการประกอบ

ธุรกิจของกิจการในปัจจุบนัอยา่งมีนยัสาํคญั ผูท้าํคาํเสนอซื-อจะตอ้งดาํเนินการในเรื�องดงักล่าวตามเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง การดาํเนินการใด ๆ ในส่วนที�เป็นสาระสาํคญัซึ� งแตกต่างไปจากที�ระบุไวใ้นคาํ

เสนอซื-อหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัที�สิ-นสุดระยะเวลารับซื-อหลกัทรัพยน์ั-น จะสามารถทาํไดต่้อเมื�อไดรั้บ

อนุมติัจากการที�ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ รวมทั-งไดแ้จง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ 

2.� ความเห็นเกี�ยวกบัความถูกต้องของข้อมูลของกจิการที�ปรากฏในคาํเสนอซื�อ 

คณะกรรมการของกิจการไดพ้ิจารณาขอ้มูลต่างๆ ที�เกี�ยวกบักิจการตามที�ปรากฎในคาํเสนอซื-อหลกัทรัพยข์องกิจการ 

และเห็นวา่ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง ณ เวลาที�ผูท้าํคาํเสนอซื-อและที�ปรึกษาทางการเงินของผูท้าํคาํเสนอซื-อจดัทาํแบบ 247-4 

3.� ความสัมพนัธ์หรือข้อตกลงใด ๆ ของกรรมการของบริษทัฯ กบัผู้ทาํคาํเสนอซื�อ ทั�งในฐานะส่วนตัว ใน
ฐานะกรรมการของกจิการ หรือในฐานะตัวแทนของผู้ทําคาํเสนอซื�อ และการมีสัญญาหรือข้อตกลงที�
มีหรือจะมีระหว่างกนัในด้านต่าง ๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ) 

3.1� ความสัมพนัธ์หรือข้อตกลงใด ๆ ของกรรมการของกจิการกบัผู้ทาํคาํเสนอซื�อ 

ณ วนัที�ยื�นคาํเสนอซื-อ นาย กุมาร มงักาลมั เบอร์ล่า (Mr. Kumar Mangalam Birla) ซึ� งเป็นผูรั้บผลประโยชน์สูงสุด

ของผูท้าํคาํเสนอซื-อ ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการของกิจการ  

นอกจากนี-  ณ วนัที�ยื�นคาํเสนอซื-อ กิจการและผูท้าํคาํเสนอซื-อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้าํคาํเสนอซื-อมี

กรรมการร่วมกนั สรุปไดด้งันี-  

ที� รายชื�อ TR SKI RT TIMT 

1. นาย กมุาร มงักาลมั เบอร์ล่า 

(Mr. Kumar Mangalam Birla) 

� �   

2. นาย ประสาน กมุาร สิปานิ 

(Mr. Prasan Kumar Sipani) 

�  � � 

3. นาย ดีพาค กมุาร คานเดลวลั 

Mr. Deepak Kumar Khandelwal) 

 � � � 

ที�มา: แบบ 247-4 

หมายเหตุ: TR หมายถึง บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

                                   SKI หมายถึง บริษทั Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (ผูท้าํคาํเสนอซื-อ) 

                                RT หมายถึง บริษทั รามา เทรดดิ-ง จาํกดั (บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้าํคาํเสนอซื-อ) 

                   TIMT หมายถึง บริษทั ไทย อินดสัเตรียล แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เทรดดิ-ง จาํกดั (บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้าํคาํเสนอซื-อ) 

3.2� การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทําคาํเสนอซื�อหรือผู้มีอาํนาจกระทําการผูกพนัผู้ทําคาํเสนอซื�อ (กรณี
ผู้ทําคาํเสนอซื�อเป็นนิติบุคคล) ในกจิการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกจิการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกจิการเป็นนิติ
บุคคล) 
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3.2.1.� การถือหุน้โดยผูท้าํคาํเสนอซื-อ หรือผูมี้อาํนาจกระทาํการผกูพนัผูท้าํคาํเสนอซื-อในกิจการ 

ณ วนัที� 18 กมุภาพนัธ์ 2565 (วนัที�ยื�นคาํเสนอซื-อ) ผูท้าํคาํเสนอซื-อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้าํคาํเสนอซื-อ ถือ

หุ้นในกิจการรวมเป็นจาํนวน 55,487,490 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.52 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้และสิทธิออก

เสียงทั-งหมดของกิจการ 

3.2.2.� การถือหุน้โดยผูถื้อหุน้ใหญ่ในกิจการ 

-ไม่มี-  

3.3� การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทําคําเสนอซื�อ 
(กรณผู้ีคาํเสนอซื�อเป็นนิตบุิคคล) 

3.3.1.� การถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มโดยกิจการ ในผูท้าํคาํเสนอซื-อ 

-ไม่มี-  

3.3.2.� การถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการ ในผูท้าํคาํเสนอซื-อ 

-ไม่มี-  

3.3.3.� การถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มโดยกรรมการของกิจการ ในผูท้าํคาํเสนอซื-อ 

ณ วนัที�ยื�นคาํเสนอซื-อ ไม่มีกรรมการของกิจการท่านใดถือหุน้โดยตรงในผูท้าํคาํเสนอซื-อ อยา่งไรกต็าม ดงัที�เปิดเผย

ขอ้มูลโดยผูท้าํคาํเสนอซื-อในแบบ 247-4 ผูท้าํคาํเสนอซื-ออยูภ่ายใตก้ลุ่มธุรกิจของกลุ่ม Aditya Birla ซึ� งเป็นบริษทัใน

กลุ่ม Fortune 500 ซึ� งมีกลุ่มพนกังานอนัยอดเยี�ยมทั-งหมดกว่า 140,000 คน จากกว่า 100 เชื-อชาติ กลุ่ม Aditya Birla 

ถูกสร้างขึ-นมาจากพื-นฐานของการมุ่งสร้างคุณค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จากประสบการณ์ดา้นการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความ

รับผิดชอบกว่า 7 ทศวรรษ  ธุรกิจในกลุ่มได้เติบโตเป็นผูเ้ล่นระดบัโลกในหลายอุตสาหกรรมอนัรวมถึง เหล็ก 

กระดาษและเยื�อกระดาษ เคมีภณัฑ ์สิ�งทอ ธุรกิจผงเขม่าดาํ โทรคมนาคม ซีเมนต ์ธุรกิจการเงิน แฟชั�นคา้ปลีก และ 

พลงังานทดแทน ปัจจุบนันี-  รายไดก้ว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มไดม้าจากธุรกิจต่างประเทศที�ครอบคลุม 36 ประเทศใน 

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้แอฟริกา เอเชีย และยโุรป 

ผูท้าํคาํเสนอซื-อเป็นหนึ� งในบริษทักลุ่ม Aditya Birla โดยมีนาย กุมาร มงักาลมั เบอร์ล่า (Mr. Kumar Mangalam 

Birla) ซึ� งเป็นกรรมการของกิจการ และครอบครัว (คู่สมรส มารดา และบุตร) เป็นผูรั้บผลประโยชน์สูงสุดของผูท้าํ

คาํเสนอซื- อ ทั- งนี-  การบริหารจัดการและการดําเนินงานต่าง ๆ ของผูท้าํคาํเสนอซื- อเป็นการดําเนินการโดย

คณะกรรมการของผูท้าํคาํเสนอซื-อและผูเ้ชี�ยวชาญในสายงานต่าง ๆ ที�ไดรั้บแต่งตั-งจากคณะกรรมการของผูท้าํคาํ

เสนอซื-อ 

นาย  กุมาร มงักาลมั เบอร์ล่า (Mr. Kumar Mangalam Birla) ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการซึ� งไม่ไดด้าํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Chairman) ในบริษทัหลายแห่งที�อยู่ภายใตก้ลุ่ม Aditya Birla ทั-งนี-  

กลุ่ม Aditya Birla มิไดเ้ป็นนิติบุคคล แต่เป็นกลุ่มบริษทัที�มีบริษทัในเครือจาํนวนมาก 

�  
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3.4� การดาํเนินธุรกจิร่วมกนัหรือระหว่างกนั 

-ไม่มี- 

3.5� การมข้ีอตกลงหรือสัญญาอื�นๆ ระหว่างกนั 

-ไม่มี-  

3.6� ข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้องต่อการตดัสินใจของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

3.6.1� หลกัทรัพยใ์นกิจการที�ผูท้าํคาํเสนอซื-อถืออยูก่่อนการทาํคาํเสนอซื-อ (ณ วนัที�ยื�นทาํคาํเสนอซื-อ) 

(1)� หุน้สามญั 

ชื�อ ประเภท

หุน้ 

จาํนวนหุน้ ร้อยละเมื�อเทียบกบั

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายได้

แลว้ทั-งหมด 

ร้อยละเมื�อเทียบกนั

สิทธิออกเสียง

ทั-งหมดของกิจการ 

I.�ผูท้าํคาํเสนอซื-อ 

�� Surya Kiran Investments Pte. Ltd.  

 

หุน้สามญั 

 

41,677,710 

 

20.67 

 

20.67 

II.� บุคคลกลุ่มเดียวกบัผูท้าํคาํเสนอซื-อ - - - - 

III.� บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II 

�� บริษทั ไทย อินดสัเตรียล แมนเนจเมน้ท ์ 

แอนด ์เทรดดิ-ง จาํกดั 

�� บริษทั รามา เทรดดิ-ง จาํกดั 

 

หุน้สามญั 

 

หุน้สามญั 

 

9,738,500 

 

4,071,280 

 

4.83 

 

2.02 

 

4.83 

 

2.02 

IV.�ขอ้ตกลงอื�นที�จะทาํใหบุ้คคลตาม I ถึง III  

ไดหุ้น้เพิ�มขึ-น 

- - - - 

 รวม 55,487,490 27.52 27.52 

(2)� หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

 -ไม่มี- 

4.� ความเห็นของคณะกรรมการของกจิการต่อผู้ถือหลกัทรัพย์ 

 ที�ประชุมกรรมการของกิจการครั- งที� 5/2564 เมื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2565 ไดพ้ิจารณาคาํเสนอซื-อหลกัทรัพยข์องผูท้าํ

คาํเสนอซื-อ (แบบ 247-4) และรายงานของบริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นที�ปรึกษาของผูถื้อหุ้นใน

การให้ความเห็นต่อคาํเสนอซื-อหลกัทรัพย ์โดยกรรมการทั-งหมด 4 ท่าน เขา้ร่วมประชุมในวาระนี-  จากกรรมการทั-งหมด

จาํนวน 4 ท่านจาก 7 ท่าน ซึ� งยงัถือวา่ ครบองคป์ระชุม ดงันี-  
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ลาํดบั รายชื�อ ตาํแหน่ง การเขา้ร่วมประชุม 

1. นาย กมุาร มงักาลมั เบอร์ล่า ประธานกรรมการ  

2. นาง ราชาสรี เบอร์ล่า กรรมการ  

3. นาย ประสาน กมุาร สิปานิ กรรมการ  

4. นาย แฮรี�  กฤษณะ อาการ์วาล กรรมการ � 

5. นาย ไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ � 

6. นาย วนิยั สจัเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ � 

7. นาย ปุร์สโซตมั ดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ � 

ทั-งนี-  กรรมการของกิจการ ไดแ้ก่ นาย กุมาร มงักาลมั เบอร์ล่า ซึ� งเป็นกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย เนื�องจาก นาย กุมาร มงั

กาลมั เบอร์ล่า และครอบครัว (คู่สมรส มารดา และบุตร)  เป็นผูรั้บผลประโยชนสู์งสุดของผูท้าํคาํเสนอซื-อ นาย ประสาน กมุาร 

สิปานิ ซึ� งเป็นกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย เนื�องจาก เป็นกรรมการของบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้าํคาํเสนอซื-อ และ นาง ราชา

เสรี เบอร์ล่า ซึ� งเป็นญาติกบันาย กมุาร มงักาลมั เบอร์ล่า ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในวาระนี-  ดงันั-น กรรมการที�ไม่มีส่วนไดเ้สียไดมี้

ความเห็นเป็นเอกฉนัทใ์หเ้สนอแนะต่อผูถื้อหุน้ใหต้อบรับ / ปฎิเสธคาํเสนอซื-อหลกัทรัพย ์โดยมีเหตุผลดงันี-  

4.1�  เหตุผลที�สมควรจะตอบรับ และ/หรือเหตุผลที�สมควรปฏเิสธคาํเสนอซื�อ 

คณะกรรมการของกิจการไดพ้ิจารณาคาํเสนอซื-อหลกัทรัพย ์(แบบ 247-4) ของผูท้าํคาํเสนอซื-อ และรายงานความเห็น

ของที�ปรึกษาของผูถื้อหุน้ คือ บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) (“ที�ปรึกษาของผูถื้อหุน้”) แลว้ จึงมีมติเป็นเอก

ฉนัทใ์หเ้สนอแนวทางต่อผูถื้อหุน้ ดงันี-  

คณะกรรมการไดท้บทวนคาํเสนอซื-อหลกัทรัพยป์ระกอบกบัการไดรั้บฟังความเห็นจากบริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี       

โกลบอล จาํกดั (มหาชน) ซึ� งใชว้ิธีการประเมินมูลค่าที�แตกต่างกนัทั-งหมด 5 วิธี ทั-งนี-  ที�ปรึกษาผูถื้อหุน้มีความเห็นว่า วิธีการ

ประเมินมูลค่าที�เหมาะสมที�สุดในปัจจุบนัเพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของราคาเสนอซื-อสาํหรับผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 

ไดแ้ก่ วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) และวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (DCF) โดย

มูลค่ายติุธรรมของบริษทัฯ อยูใ่นช่วง 123.91. – 148.12 บาทต่อหุน้ ซึ� งสูงกว่าราคาเสนอซื-อที� 50.00 บาท อยูร่ะหว่าง 73.91 – 

98.12 บาทต่อหุน้ หรือ ร้อยละ 147.82 – ร้อยละ 196.24 ของราคาเสนอซื-อ และขอ้สรุปของที�ปรึกษาของผูถื้อหุน้ คือ ผูถื้อหุน้

ควรปฏิเสธคาํเสนอซื-อหลกัทรัพย ์เนื�องจากราคาเสนอซื-อตํ�ากว่าช่วงราคาประเมิน โดยราคาเสนอซื-ออยูที่� 50.00 บาทต่อหุ้น 

แต่ช่วงราคาประเมินโดยที�ปรึกษาของผูถื้อหุ้นอยู่ระหว่าง 123.91 ถึง 148.12 บาทต่อหุ้น บนพื-นฐานนี-  คณะกรรมการได้

กาํหนดใหร้าคาเสนอซื-อไม่สะทอ้นมูลค่าปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตของบริษทัฯ 

ดงันั-น คณะกรรมการจึงเชื�อว่า ผูถื้อหุ้นจะไม่ไดรั้บความคุม้ค่าสูงสุดจากการเสนอขายหุ้นของตนตามคาํเสนอซื-อ

หลกัทรัพย ์และเสนอแนะวา่ผูถื้อหุน้ไม่ควรตอบรับคาํเสนอซื-อหลกัทรัพยใ์นครั- งนี-  

อยา่งไรก็ตาม ในขณะที�ตดัสินใจเกี�ยวกบัคาํเสนอซื-อ ผูถื้อหุ้นควรพิจารณาดว้ยว่า ราคาซื-อขายหุ้นของบริษทัฯ ใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ นั-น กาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานที�แทจ้ริงของหุ้นของบริษทัฯ ณ เวลาใดเวลาหนึ� ง รวมถึงระดบัความ

สนใจที�แทจ้ริงของนกัลงทุนในหุน้ของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัทั-งหมด เช่น ปัจจยัพื-นฐานของหุน้ ศกัยภาพการเติบโต

ในอนาคตของบริษทัฯ สถานการณ์การเมืองและตลาดการเงินในปัจจุบนั และสภาพคล่องของหุน้ เป็นตน้ 

ทั-งนี-  การตดัสินใจของผูถื้อหุน้ในการตอบรับหรือปฎิเสธคาํเสนอซื-อ โดยหากตอบรับ จะตอบรับเป็นจาํนวนกี�หุน้ถือ

เป็นการตดัสินใจส่วนบุคคลโดยพิจารณาจากสถานการณ์เฉพาะของผูถื้อหุน้แต่ละราย คณะกรรมการขอใหผู้ถื้อหุน้แต่ละราย
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ตดัสินใจดว้ยตนเองเกี�ยวกบัคาํเสนอซื-อตามขอ้มูลที�มีอยูท่ ั-งหมด อาทิ ราคาเสนอซื-อเมื�อเปรียบเทียบกบัราคาซื-อขายหุ้นของ

บริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั-งในอดีตและปัจจุบนั ผลกระทบที�อาจเกิดขึ-นจากการทาํคาํเสนอซื-อต่อสภาพคล่องของหุน้ของ

บริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ความเพียงพอของราคาซื-อในมุมมองของผูถื้อหุ้นในฐานะที�เป็นเจา้ของ วตัถุประสงคใ์นการ

ลงทุน ขอ้พิจารณาดา้นภาษี มุมมองของผูถื้อหุน้ต่อแนวโนม้ภาพรวมการเติบโตของบริษทัฯ โอกาสในการลงทุนอื�น ๆ ของผู ้

ถือหุน้ รายงานความเห็นของที�ปรึกษาของผูถื้อหุน้ และปัจจยัอื�น ๆ ที�ผูถื้อหุน้เห็นวา่เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัคาํเสนอ

ซื-อในครั- งนี-  ทั-งนี-  การตดัสินใจขึ-นอยูก่บัดุลยพินิจของผูถื้อหุน้แต่ละรายเป็นสาํคญั นอกจากนี-  คณะกรรมการยงัขอใหผู้ถื้อหุน้

แต่ละรายปรึกษากบัที�ปรึกษาทางการเงิน ภาษี และกฎหมายของตนเอง และทาํการตรวจสอบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัคาํเสนอซื-อ

หลกัทรัพยต์ามที�เห็นสมควร 

นอกจากนี-  คณะกรรมการยงัจะเตือนใหผู้ถื้อหุน้ระมดัระวงัดว้ยวา่ ขอ้ความที�เปิดเผยในเอกสารฉบบันี-  นอกเหนือจาก

ขอ้ความที�เป็นขอ้เท็จจริงในอดีตยงัมีขอ้ความที�เกิดจากคาดการณ์ล่วงหนา้ซึ� งขอ้ความดงักล่าวอยูภ่ายใตค้วามเสี�ยงและความ

ไม่แน่นอนบางอย่าง ตลอดจนความเสี�ยงที�ทราบและไม่ทราบ ซึ� งอาจทาํให้ผลลพัธ์ที�แทจ้ริงแตกต่างไปอย่างมากจากที�

ประมาณการไวห้รือที�คาดการณ์ไว ้ดงันั-น ขอ้ความดงักล่าวจึงไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื�อเป็นหลกัประกนัผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ในอนาคต โดยขอ้ความที�คาดการณ์ล่วงหนา้ดงักล่าวโดยทั�วไปสามารถระบุไดโ้ดยการใชค้าํศพัทที์�เป็นการคาดการณ์

ล่วงหนา้ของบริษทัฯ เช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวงั” “ตั-งใจ” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “เชื�อวา่” “หวงัวา่" "น่าจะ" หรือคาํอื�น

ที�คลา้ยคลึงกนั ทั-งนี-  มูลค่าในอนาคตของทรัพยสิ์นและหุ้นของบริษทัฯ ภาวะเศรษฐกิจโดยทั�วไป และปัจจยัเสี�ยงอื�น ๆ ที�

กล่าวถึงในเอกสารที�บริษทัฯ ยื�นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ซึ� งทั-งหมดนี- รวมอยูใ่นการอา้งอิงในที�นี-  ผูอ่้านควรระมดัระวงัต่อการใหค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มูลที�เป็นการคาดการณ์

ล่วงหน้าซึ� งเป็นตวัเลขที�คาดการณ์ ณ วนัที�ออกเอกสารฉบบันี- เท่านั-น บริษทัฯ ไม่รับรองหรือรับประกนั (โดยชดัแจง้หรือ

โดยนยั) เกี�ยวกบัความถูกตอ้งของขอ้ความคาดการณ์ล่วงหนา้ใด ๆ ที�มีอยูใ่นเอกสารฉบบันี-  และไม่มีเจตนาที�จะปรับปรุงหรือ

แกไ้ขขอ้ความคาดการณ์ล่วงหนา้ใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่วา่จะเป็นผลมาจากขอ้มูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออยา่งอื�น 

4.2� ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของกจิการแต่ละราย และจํานวนหุ้นที�กรรมการแต่ละรายนั�นถืออยู่ (เฉพาะในกรณทีี�
ความเห็นของคณะกรรมการของกจิการตาม 4.1 ไม่เป็นเอกฉันท์) 

 -ไม่มี- เนื�องจากความเห็นเป็นเอกฉนัท ์ 

4.3� ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงาน และนโยบายตามที�ผู้เสนอซื�อระบุไว้ในคําเสนอซื�อ รวมทั�งความเป็นไปได้ของ
แผนงาน และนโยบายดงักล่าว 

 จากแผนการดาํเนินงานภายหลงัการทาํคาํเสนอซื-อที�ระบุไวใ้นคาํเสนอซื-อหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกิจการ (ไม่รวม

กรรมการที�ไม่เขา้ร่วมประชุม) มีความเห็นถึงผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ-นจากการทาํคาํเสนอซื-อครั- งนี-  สรุปไดด้งันี-  

4.3.1.� แผนการขายหุน้ของกิจการ 

 คาํเสนอซื-อระบุว่า “ผูท้าํคาํเสนอซื-อไม่มีแผนที�จะขายหุ้นหรือโอนหุ้นของกิจการที�ถืออยู่ก่อนการทาํคาํเสนอซื-อ 

และหุ้นที�จะรับซื-อจากการทาํคาํเสนอซื-อครั- งนี- ให้แก่บุคคลใดๆ ในจาํนวนที�มีนัยสําคญั ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนั

สิ-นสุดระยะเวลาการทาํคาํเสนอซื-อ เวน้แต่ 

�� ในกรณีที�เป็นการขาย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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�� ในกรณีที�ผูท้าํคาํเสนอซื-อมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย สัญญา และกฎระเบียบที�มีผลบงัคบัใชใ้นขณะนั-น 

(ซึ� งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงสญัญาใหก้ารสนบัสนุนทางการเงิน) 

�� ในกรณีเพื�อเพิ�มสภาพคล่องทางการเงินใหแ้ก่ผูท้าํคาํเสนอซื-อหรือกิจการ หรือบริษทัยอ่ยของผูท้าํคาํเสนอซื-อ” 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

ตามขอ้มูลที�ปรากฏในคาํเสนอซื-อหลกัทรัพย ์คณะกรรมการของกิจการ มีความเห็นว่า ผูถื้อหุ้นจะไม่น่าจะไดรั้บ

ผลกระทบจากแผนการขายหุน้ของกิจการ เนื�องจากผูท้าํคาํเสนอซื-อไม่มีความประสงคที์�จะขาย หรือโอนหุน้ของกิจการใหแ้ก่

บุคคลอื�นในจาํนวนที�มีนยัสาํคญัในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัสิ-นสุดระยะเวลาการทาํคาํเสนอซื-อ 

4.3.2.� สถานภาพของกิจการ 

คาํเสนอซื-อระบุว่า “ผูท้าํคาํเสนอซื-อจะไม่เพิกถอนหุ้นของกิจการ ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิ-นสุดระยะเวลาการทาํคาํเสนอซื-อ เวน้แต่กรณีที�ผูท้าํคาํเสนอซื-อมีหนา้ที�ตอ้ง

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และระเบียบที�เกี�ยวขอ้งและมีผลบงัคบัในขณะนั-น” 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

ตามขอ้มูลที�ปรากฏในคาํเสนอซื-อหลกัทรัพย ์คณะกรรมการของกิจการ มีความเห็นวา่ กิจการยงัคงสถานะเป็นบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป ทาํให้กิจการและผูถื้อหุ้นของกิจการจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง

สถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนหรือจากการเพิกถอนหุน้ของกิจการในช่วงระยะเวลาดงักล่าวแต่อยางใด รวมทั-งผูถื้อหุน้ของ

กิจการที�ไม่ประสงคจ์ะขายหุน้ตามคาํเสนอซื-อในครั- งนี-  จะไม่มีผลกระทบในเรื�องตลาดรองในการซื-อขายหุน้ของกิจการ 

4.3.3.� นโยบายและแผนการบริหารกิจการ 

(1)� นโยบายและแผนการบริหารกิจการ 

คาํเสนอซื-อระบุว่า “ผูท้าํคาํเสนอซื-อ ไม่มีแผนหรือนโยบายเปลี�ยนแปลงวตัถุประสงค์การดาํเนินธุรกิจหลกัของ

กิจการอยา่งมีนยัสาํคญัในระยะเวลา 12 เดือน และยงัคงมีความตั-งใจที�จะมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม เนื�องจาก

ผูท้าํคาํเสนอซื-อไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการประกอบธุรกิจของกิจการ 

ทั- งนี-  ผูท้าํคาํเสนอซื-ออาจจะร่วมกับกิจการในการพิจารณา ปรับปรุงนโยบายในการดาํเนินธุรกิจของกิจการ 

โครงสร้างองคก์ร บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการบริหารจดัการทรัพยสิ์นดาํเนินงาน

ของกิจการ ตามที�จาํเป็นและเหมาะสม เพื�อให้สร้างศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง ทั-งนี-  หากมีการดาํเนินการ

ดงักล่าว ผูท้าํคาํเสนอซื-อและกิจการจะดาํเนินการและเปิดเผยขอ้มูลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัที�

เกี�ยวขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

ตามขอ้มูลที�ปรากฏในคาํเสนอซื-อหลกัทรัพย ์คณะกรรมการของกิจการ มีความเห็นวา่ จากการที�ผูท้าํคาํเสนอซื-อไม่มี

แผนที�จะเปลี�ยนแปลงนโยบายหรือแผนการดาํเนินงานที�สําคญัของบริษทัฯ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัสิ-นสุด

ระยะเวลาการทาํคาํเสนอซื-อ ดงันั-น บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไม่ควรจะไดรั้บผลกระทบจากการเปลี�ยนนโยบายและ

แผนการบริหาร อยา่งไรกต็าม หากผูท้าํคาํเสนอซื-อมีวตัถุประสงคที์�จะเปลี�ยนแปลงลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของกิจการอยา่งมี
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นัยสําคญั ผูท้าํคาํเสนอซื-อและกิจการก็ตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนด

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบัในขณะนั-น 

(2)� การปรับโครงสร้างองคก์ร 

คาํเสนอซื-อระบุว่า “ผูท้าํคาํเสนอซื-อไม่มีความประสงค์ที�จะเปลี�ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการของกิจการ

ภายหลงัการทาํคาํเสนอซื-อ อยา่งไรก็ตาม องคป์ระกอบโครงสร้างคณะกรรมการของกิจการอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความ

จาํเป็นและความเหมาะสม เช่น การลาออกของกรรมการเนื�องจากปัญหาสุขภาพ หรือ ปัญหาส่วนตวั ซึ� งการเปลี�ยนแปลงของ

คณะกรรมการของกิจการจะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของกิจการ และปฎิบติัตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งกบั

สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

ตามขอ้มูลที�ปรากฏในคาํเสนอซื-อหลกัทรัพย ์คณะกรรมการของกิจการ มีความเห็นว่า บริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองคก์ร เวน้เต่เป็นการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม อาทิ การลาออก 

หรือ การพน้ตาํแหน่งตามวาระ ซึ� งบริษทัฯ จะตอ้งปฎิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์  

4.3.4.� รายการระหวา่งกนั  

คาํเสนอซื-อระบุวา่  

1)� ก่อนการทาํคาํเสนอซื-อ 

ปัจจุบนักิจการและผูท้าํคาํเสนอซื-อไม่มีการทาํรายการระหว่างกนั หากในอนาคตมีรายการระหว่างกิจการและ

ผูท้าํคาํเสนอซื-อเกิดขึ-น รายการดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ ของสาํนกังาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2)� ภายหลงัการทาํคาํเสนอซื-อ 

ปัจจุบนักิจการมีการกาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัและขั-นตอนการอนุมติัรายการระหวา่งกนัตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังาน ก.ล.ต. เพื�อป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ในการทาํรายการระหวา่งกนัของกิจการกบั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ/หรือบุคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

ทั-งนี-  ภายหลงัการทาํคาํเสนอซื-อ ผูท้าํคาํเสนอซื-อไม่มีแผนที�จะเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัซึ� งนโยบายการทาํ

รายการระหว่างกนัของกิจการจากที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนั โดยผูท้าํคาํเสนอซื-อจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการ

เป็นหลกั และรายการระหว่างกนัระหว่างกิจการ และผูท้าํคาํเสนอซื-อทุกรายการจะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลให้

เป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

ตามขอ้มูลที�ปรากฏในคาํเสนอซื-อหลกัทรัพย ์คณะกรรมการของกิจการ มีความเห็นว่า ผูถื้อหุน้ของกิจการจะไม่ได้

รับผลกระทบจากการทาํรายการระหว่างกนัระหว่างกิจการกบัผูท้าํคาํเสนอซื-อ เนื�องจาก ในปัจจุบนั ผูท้าํคาํเสนอซื-อไม่มี

รายการระหวา่งกนัใด ๆ กบักิจการ ทั-งนี-  หากในอนาคต กิจการและผูท้าํคาํเสนอซื-อมีการทาํรายการระหวา่งกนั กิจการจะตอ้ง

ปฎิบติัตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัของกิจการ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  
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4.4� ความเห็นเพิ�มเติมของคณะกรรมการของกิจการ (เฉพาะกรณีที�คําเสนอซื�อนั�นเป็นคําเสนอซื�อเพื�อเพิกถอน
หลกัทรัพย์จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

 -ไม่มี- 

เนื�องจาก การทาํคาํเสนอซื-อในครั- งนี-  ไม่ไดเ้ป็นคาํเสนอซื-อเพื�อเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.� ความเห็นของที�ปรึกษาของผู้ถือหุ้นซึ�งเป็นบุคคลที�อยู่ในบัญชีรายชื�อที�ปรึกษาทางการเงินที�สํานักงาน
ให้ความเห็นชอบ 

โปรดพิจารณาความเห็นของที�ปรึกษาของผูถื้อหุน้ต่อคาํเสนอซื-อหลกัทรัพยข์องบริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

ตามเอกสารแนบ 1 




