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ความเห็นของกิจการเกีย วกับคําเสนอซือหลักทรัพย์
วันที 25 กุมภาพันธ์ 2565
เรี ยน

ผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)

เนืองด้วยวันที 18 กุมภาพันธ์ 2565 บริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (ซึ งต่อไปนี-จะเรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ” หรื อ “กิจการ”
หรื อ “TR”) ได้รับสําเนาคําเสนอซื- อหลักทรั พย์ของกิ จการ (แบบ 247-4) จาก Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (“SKI” หรื อ
“ผูท้ าํ คําเสนอซื- อ”) ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนีประเภทหลักทรัพย์

หุน้ สามัญ1/

จํานวนหลักทรัพย์ทีเสนอซื-อ
หุน้ /หน่วย

สิ ทธิออกเสี ยง

159,922,290

159,922,290

หลักทรัพย์ทีเสนอซื-อ
คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวน
ของจํานวน
หลักทรัพย์
สิ ทธิออกเสี ยง
ทีจาํ หน่ายได้แล้ว ทั-งหมดของ
ทั-งหมดของ
กิจการ
กิจการ
79.33
79.33

ราคาทีจะ
เสนอซื-อต่อ
หน่วย2/
(บาทต่อ
หุน้ )

มูลค่า
ทีเสนอซื-อ

50.00

7,996,114,500

รวม

7,996,114,500

(บาท)

หุน้ บุริมสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ทีจะซื-อหุน้
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
หลักทรัพย์อืน(ถ้ามี)
รวม

79.33

หมายเหตุ:
1/ ณ วันทียนื คําเสนอซื- อ กิจการมีหุน้ สามัญทีออกและจําหน่ายแล้วทั-งหมดจํานวน 201,600,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ซึงผูท้ าํ คําเสนอ
ซื- อถือหุ ้นสามัญของกิจการเป็ นจํานวน 41,677,710 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 20.67 ของจํานวนหุ ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทั-งหมดของกิจการและ
ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั-งหมดของกิจการ (ทั-งนี- ผูท้ าํ คําเสนอซื- อรวมบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซื- อถือหุ น้ สามัญของกิจการรวม
เป็ นจํานวน 55,487,490 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 27.52 ของจํานวนหุ ้นทีออกและจําหน่ ายได้แล้วทั-งหมดของกิจการและของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยง
ทั-งหมดของกิจการ) โดยผูท้ าํ คําเสนอซื-อจะทําคําเสนอซื-อหุน้ สามัญทีเหลือทั-งหมดของกิจการ จํานวน 159,922,290 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 79.33
ของจํานวนหุน้ ทีออกและจําหน่ายได้แล้วทั-งหมดของกิจการและของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั-งหมดของกิจการ
2/ ผูแ้ สดงเจตนาขายจะมีภาระค่าธรรมเนี ยมการขายหุ ้นในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื- อหุ ้นสามัญ และค่าภาษีมูลค่าเพิมในอัตราร้อยละ 7
ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ ดังนั-น ราคาเสนอซื- อสุ ทธิทีผแู ้ สดงเจตนาขายจะได้รับคือ 49.86 บาท (สี สิบเก้าบาทแปดสิ บหกสตางค์) ต่อ
หุน้

โดยมีระยะเวลารับซื- อรวมทั-งสิ- น 25 วันทําการ ตั-งแต่วนั ที 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที 25 มีนาคม 2565 เวลา 9:00 น.
ถึง 16:00 น. ของทุกวันทําการของตัวแทนในการรับซื-อหลักทรัพย์
ทั-งนี- ราคาเสนอซื- อและระยะเวลารับซื- อดังกล่าวเป็ นราคาเสนอซื- อ (Final Offer) และระยะเวลารับซื- อสุ ดท้าย ซึ งผูท้ าํ
คําเสนอซื- อจะไม่เปลียนแปลงราคาเสนอซื- อและจะไม่ขยายเวลารับซื- ออีก (Final Period) นอกจากนี- ผูท้ าํ คําเสนอซื- ออาจแก้ไขคํา
เสนอซื- อได้ในกรณี ใดกรณี หนึงดังต่อไปนี-

 

• ผูท้ าํ คําเสนอซื- ออาจลดราคาเสนอซื- อหรื อขยายระยะเวลาในการเสนอซื- อ หากมี เหตุการณ์ ร้ายแรงต่อฐานะหรื อ
ทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื-อ
• ผูท้ าํ คําเสนอซื- ออาจแก้ไขข้อเสนอหรื อขยายระยะเวลาในการเสนอซื- อเพือแข่งขันกับบุคคลอืนนั-น หากมีบุคคลอืน
ยืน คําเสนอซื-อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื- อ
เงือนไขในการยกเลิกคําเสนอซื-อ
ผูท้ าํ คําเสนอซื-ออาจยกเลิกคําเสนอซื-อหุน้ สามัญของกิจการได้ในกรณี ใดกรณี หนึง ดังต่อไปนี1) มีเหตุการณ์ หรื อการกระทําใด ๆ เกิ ดขึ-นภายหลังจากผูท้ าํ คําเสนอซื- อยืนคําเสนอซื- อต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซื- อ อันเป็ นเหตุหรื ออาจเป็ น
เหตุให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรื อทรัพย์สินของกิจการ โดยทีเหตุการณ์หรื อการกระทํา
ดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทําของผูท้ าํ คําเสนอซื-อหรื อเป็ นการกระทําทีผทู ้ าํ คําเสนอซื-อต้องรับผิดชอบ หรื อ
2) กิจการได้กระทําการใดๆ ภายหลังจากผูท้ าํ คําเสนอซื- อยืน คําเสนอซื- อต่อสํานักงาน ก.ล.ต และยังไม่พน้ ระยะเวลารับ
ซื-อ อันส่ งผลให้มูลค่าหุน้ สามัญของกิจการลดลงอย่างมีนยั สําคัญ หรื อ
3) กิจการได้กระทําการใดๆ ทีน่าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซื- อ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 14/2554 เรื อง
การกระทําการหรื องดเว้นกระทําการในประการทีน่าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซื- อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที 25
กรกฎาคม 2554 (รวมทั-งทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
ทั-งนี- กิจการได้พิจารณาข้อเสนอในคําเสนอซื- อโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์แล้ว ขอเสนอความเห็น
เพือประกอบการพิจารณาดังนี-

1.

สถานภาพของกิจการเกียวกับผลการดําเนินงานทีผ่านมาและทีคาดว่ าจะเกิดขึน ในอนาคต พร้ อมข้ อ
สมมติฐานทีใ ช้ ในการคาดการณ์

1.1

ประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการทีส ํ าคัญ

บริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “กิจการ” หรื อ “TR”) ก่อตั-งขึ-นเมือวันที 13 กุมภาพันธ์ 2517 เพือ
ดําเนินธุรกิจผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) โดย เริ มทําการผลิตเชิงพาณิ ชย์ในวันที 14 กันยายน 2519 เริ มจากกําลังผลิต 9,000 ตันต่อ
ปี จากการขยายการผลิตอย่างสมําสมอทําให้ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกาํ ลังการผลิตเส้นใยเรยอนถึง 151,000 ตันต่อปี หรื อคิดเป็ น 17
เท่าของกําลังการผลิตเริ มแรก และบริ ษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็ นเกลือโซเดียมซัลเฟต ซึ งมีกาํ ลังการผลิต 126,000 ตันต่อปี
บริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในปี 2527 โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 9,828 ล้าน
บาท ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2565
บริ ษทั ฯ มีโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนตั-งอยูร่ ิ มฝังแม่น- าํ เจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง และโรงงานผลิตก๊าซคาร์ บอนได
ซัลไฟด์ซ ึ งใช้ก๊าซธรรมชาติต- งั อยูท่ ีอุตสาหกรรมเอสไอแอล จังหวัดสระบุรี กระบวนการผลิตของบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานอุ ต สาหกรรม ISO9002 และ ISO14001 นอกจากนี- บริ ษ ทั ฯ ยัง ได้รั บ รางวัล TPM Excellence Award จาก JIPM
ประเทศญีปุ่น อีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ภายใต้เครื องหมายการค้า “Birla Cellulose” ประกอบด้วยเส้นใยเรยอนมากมายหลายชนิดซึ ง
มี คุณสมบัติต่าง ๆ เช่ น สัมผัสนุ่ มสบาย ดูดซับความชื- นสู ง ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีรูปแบบที ทนั สมัย เส้นใย
 

เหล่านี- สามารถ นําไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่ น เสื- อผ้า เครื องแต่งกาย ของตกแต่งบ้าน เครื องประดับ ไหมพรม ผ้า
สําหรับเช็ดทําความสะอาด ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในโรงพยาบาล
บริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จในการขยายธุรกิจไปสู่ ผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษรุ่ นใหม่ “เบอร์ ล่าโมดาล” และ “เบอร์ ล่าพู
โรเซล” ผลิตภัณฑ์โมดาลได้รับการยอมรับเป็ นอย่างดีสาํ หรับผลิตภัณฑ์เครื องแต่งกายตามแฟชัน ระดับไฮเอนด์ และพูโรเซล
ซึงเป็ นผลิตภัณฑ์ เส้นใยทีไม่ใช่สิงทอทีมีความต้องการเพิมขึ-นในผลิตภัณฑ์เพือสุ ขอนามัย
อีกทั-ง บริ ษทั ฯ ได้ผลิตเกลือโซเดียมซัลเฟตเป็ นผลผลิตพลอยได้ ซึ งเป็ นวัตถุดิบทีสาํ คัญในอุตสาหกรรมผงซักฟอก
ผลิตเยือ กระดาษ ผลิตกระจก ผลิตเครื องหนัง และอุตสาหกรรมสิ งทอ
ผลิตภัณฑ์เส้นใยเรยอนของบริ ษทั ฯ มากกว่าร้อยละ 95 มีการส่ งออกโดยตรงไปยังกว่า 40 ประเทศทัว โลก มีการทํา
การตลาด ภายใต้ตราสิ นค้า “Birla Cellulose” ซึ งมีคุณภาพทีตรงตามความต้องการของลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริ กา, ยุโรป,
ตุรกี, เกาหลีใต้, ญีปุ่น, ฟิ ลิปปิ นส์, อินโดนีเซีย, ปากีสถาน, เวียดนาม, จีน, อินเดีย และศรี ลงั กา
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ตอบสนองต่อความต้องการทั-งในอุตสาหกรรมสิ งทอและอุตสาหกรรมทีไม่ใช่สิงทอ โดยทํา
การผลิตเส้นใยเรยอนทีมีความหลากหลายตั-งแต่ 0.8 ถึง 5.5 Denier เส้นใยทีมีความยาวตั-งแต่ 32 ม.ม. ถึง 120 ม.ม. ระดับความ
แวววาวของการ ฟอกย้อม และกึ งทึบ เส้นใยเรยอนของบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex Standard 100 เมือเร็ ว ๆ นีบริ ษทั ฯ ได้เพิมส่ วนแบ่งตลาดในผลิตภัณฑ์ชนิ ดพิเศษ เช่น โมดาล (modal) ผลิตภัณฑ์ทีไม่ใช่สิงทอ (non-woven) ไมโครดี
เนียร์ (micro denier) และ coarser deniers
หลายปี ทีผ่านมา บริ ษทั ฯ มีการขยายธุ รกิ จทั-- งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเป็ นการขยายการลงทุนทั-งใน
รู ป แบบการขยายตัว ไปข้า งหลัง และการขยายตัว ไปข้า งหน้า บริ ษ ทั ฯ ยัง คงมี ค วามพยายามอย่า งต่ อ เนื อ งเพื อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดระดับสู ง เพือให้สอดคล้องกับ
ความมุ่งมัน ของบริ ษทั ฯ ทีมีต่อความยัง ยืนด้านสิ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีทีดีทีสุดในยุโรป (EU
BAT: European Best Available Technology) สําหรับเส้นใยเรยอน และในฐานะเป็ นผูส้ ่ งออกรายใหญ่ ผูเ้ สี ยภาษี และผูจ้ า้ งงาน
รายใหญ่ในจังหวัดอ่างทอง บริ ษทั ฯ มีส่วนสําคัญในการส่ งเสริ มเศรษฐกิจของประเทศไทย
1.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ฯ บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ประกอบธุรกิจ ดังนี-

ธุ รกิ จเส้นใยและธุ รกิ จ
เส้นใยอคริ ลิค

• บริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) – ผลิตภัณฑ์หลักคือ เส้นใยเรยอน (Viscose Staple Fibre) ซึ งเป็ นวัตถุดิบ
หลักของอุตสาหกรรมปันด้ายและทอผ้า และเกลือโซเดียมซัลเฟต ซึงใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก และสิ งทอ
• บริ ษทั เบอร์ล่า จิงเว่ย ์ ไฟเบอร์ จํากัด (ประเทศจีน) เป็ นผูผ้ ลิตเส้นใยเรยอน
• Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (ประเทศตุรกี ) เป็ นบริ ษทั ทีก่อตั-งขึ-นเพือเป็ นผูผ้ ลิตเส้น
ใยเรยอน โดยบริ ษัท ได้ล ดทุ น จดทะเบี ย นจากเดิ ม 60 ล้า นลี ร่ า ตุ ร กี เ ป็ น 0.5 ล้า นลี ร่ า ตุ ร กี โดยไม่ มี ก าร
เปลียนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างการถือหุ น้ เนื องจากบริ ษทั ได้ตดั สิ นใจทีจะไม่ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเส้น
ใยเรยอน
• บริ ษทั ไทย อคริ ลิค ไฟเบอร์ จํากัด ผูผ้ ลิตเส้นใยอคริ ลิคแห่งเดียวในประเทศไทย

ธุรกิจเยือ กระดาษ

• บริ ษทั เอวี กรุ๊ ป เอ็นบี อิงค์ (ประเทศแคนาดา) เป็ นผูผ้ ลิตเยือ กระดาษชนิดละลายนํ-าได้ (ควบรวมกิจการระหว่าง
AVC และ AVN ภายใต้ชือ “บจ. เอวี กรุ๊ ป เอ็นบี อิงค์” มีผลตั-งแต่วนั ที 1 เมษายน 2559)
• บริ ษทั เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (ประเทศแคนาดา) เป็ นผูผ้ ลิตเยือ สําหรับทํากระดาษ

 

ธุรกิจผงเขม่าดํา

• บริ ษทั เบอร์ ล่า คาร์ บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ผงเขม่าดํา ซึ งเป็ นวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมยางรถยนต์ วัตถุดิบหลักในการผลิตผงเขม่าดําคือ วัตถุดิบตั-งต้นประเภทไฮโดรคาร์ บอนจากโรง
กลัน นํ-ามันดิบ ในกระบวนการผลิตจะทําให้เกิดไอนํ-าและพลังงานความร้อน โดยบริ ษทั ฯ สามารถนําพลังงาน
ไอนํ-าและความร้อนทีได้จากขบวนการผลิตผงเขม่าดํามาใช้เป็ นส่ วนหนึงในกระบวนการผลิตเส้นใยเรยอนได้

ธุรกิจสิ งทอ

• บริ ษทั อินโดไทยซินเทติคซ์ จํากัด
• บริ ษทั พีที อินโด ลิเบอร์ ต- ี เท็กซ์ไทล์ จํากัด (ประเทศอินโดนีเซี ย) บริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจนี-เป็ นโรงงานปั นด้าย ซึ ง
เป็ นฐานลูกค้าสําคัญของบริ ษทั ฯ

ธุรกิจเคมีภณั ฑ์

• บริ ษทั อดิตยา เบอร์ ล่า เคมีคลั ส์ (ประเทศไทย) จํากัด - ผลิตโซดาไฟ, อีพอ็ กซี เรซิ น, โซเดียมซัลไฟต์, เอพิคลอ
โรไฮดริ น, โซเดียม ไทรโพลีฟอสเฟต
• บริ ษทั นี- เป็ นผูผ้ ลิ ตเคมี ทีสําคัญที นาํ มาใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิ ตในหลายอุตสาหกรรมรวมถึ งเส้นใยเรยอน
ตลอดจนเป็ นลูกค้าของบริ ษทั ฯ สําหรับผลิตภัณฑ์เกลือโซเดียมซัลเฟตด้วย

บริ ษทั เพือการลงทุน

• บริ ษทั อดิตยา กรุ๊ ป เอบี (ประเทศสวีเดน) - เป็ นบริ ษทั ทีถือหุ น้ ในกลุ่มบริ ษทั Domsjo Fabriker AB ซึ งเป็ นหนึง
ในผูน้ าํ ด้านโรงกลัน ชีวภาพและเชียวชาญทางด้านเซลลูโลส
• บริ ษทั ไทยโพลีฟอสเฟตและเคมีภณั ฑ์ จํากัด

1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกิจการ
ณ วันที 31 มีนาคม 2564 โครงสร้างการถือหุน้ ของกิจการ เป็ นดังนี-

หมายเหตุ: 1/ เยือ สําหรับทํากระดาษ
2/ อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
3/ มีผลตั-งแต่เดือนกันยายน 2563

 

1.4

โครงสร้ างรายได้ ของกิจการ
โครงสร้างรายได้ของกิจการสําหรับปี 2562 – 2564 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 เป็ นดังนีโครงสร้างรายได้

ปี 25621/

ปี 25631/

ปี 25641/

สิ- นสุ ด
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

ดําเนินการ
โดย

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการขาย – เส้นใยเรยอน


ยอดขายในประเทศ

บริ ษทั ฯ

619

7

406

5

69

1

319

4



ยอดขายต่างประเทศ

บริ ษทั ฯ

8,192

86

6,402

86

5,528

90

6,751

88

รายได้จากเกลือโซเดียมซัลเฟต

บริ ษทั ฯ

424

4

392

5

303

5

269

3

บริ ษทั ฯ

316

3

331

4

257

4

358

5

9,551

100

7,531

100

6,157

100

7,697

100

รายได้อืน

2/

รวม
ทีมา:
หมายเหตุ:

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 และ งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2565 สิ- นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 ของกิจการ
1/ ปี งบการเงินของบริ ษทั ฯ คือ 1 เมษายน – 31 มีนาคมของปี ถัดไป
2/ รายได้อืน ได้แก่ รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้ดอกเบี-ย กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียน เงินปั นผลรับ และรายได้อืน ๆ

1.5

ผู้ถือหุ้น

1.5.1

รายชือผูถ้ ือหุน้ ก่อนการทําคําเสนอซื-อ

(ก) รายชือผูถ้ ือหุน้ สู งสุ ด 10 รายแรก ตามรายชือในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่าสุ ดของกิจการ ณ วันที 30 ธันวาคม 2564
ลําดับ
1.

รายชือผูถ้ ือหุน้

จํานวนหุน้

กลุ่ม Surya Kiran Investments Pte. Ltd.

ร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทั-งหมด

50,152,860

24.88

36,343,080

18.03

 บริ ษทั ไทย อินดัสเตรี ยล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ-ง จํากัด

9,738,500

4.83

 บริ ษทั รามา เทรดดิ-ง จํากัด

4,071,280

2.02

 Surya Kiran Investment Pte. Ltd.
1/2/

1/2/

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 ทักราล

4,730,840

2.35

7.

นาย อมร พาณิ ชย์ไกวัลโกศิล

3,640,740

1.81

8.

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

3,148,774

1.56

9.

นาย ใจมัน ทักราล

2,946,520

1.46

10.

นาง รัศมี ทักราล

2,946,020

1.46

รายชือผูถ้ ือหุน้ 10 รายแรก

158,902,874

78.82

42,697,126

21.18

201,600,000

100.00

ผูถ้ ือหุน้ รายอืน
รวมทั-งสิ- น

ทีมา: บริ ษทั ฯ ข้อมูลรายชือผูถ้ ือหุน้ ล่าสุ ดจากศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository หรื อ TSD) และ แบบ 246-2

 

หมายเหตุ: 1/ ผูท้ าํ คําเสนอซื- อได้มาซึ งบุคคลตามมาตรา 258 ประกอบด้วย บริ ษทั ไทย อินดัสเตรี ยล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ-ง จํากัด (“TIMT”) และ
บริ ษทั รามา เทรดดิ-ง จํากัด (“RT”) เมือวันที 15 ตุลาคม 2564
2/ บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซื- อ เนืองจาก SKI ถือหุ น้ ร้อยละ 34.00 ของหุ น้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทั-งหมดของ RT และ RT ถือหุ น้ ร้อย
ละ 99.99 ของหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทั-งหมดของ TIMT

(ข) รายชื อ ผูถ้ ื อ หุ ้น สู ง สุ ด 10 รายแรก ตามรายชื อ ในทะเบี ย นผูถ้ ื อ หุ ้น ล่ า สุ ด ของกิ จ การ ณ วัน ที 30 ธัน วาคม 2564
ปรับปรุ งด้วยการขายหุ ้นของบริ ษทั เทวรายา จํากัด บริ ษทั เอ.ที.อี.มัสกาตี จํากัด และบริ ษทั โคเรส (ประเทศไทย)
จํากัด จํานวน 5,334,630 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 2.65 ของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ายได้แล้วทั-งหมดของกิจการ ให้กบั ผูท้ าํ คํา
เสนอซื-อ เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2565
ลําดับ
1.

รายชือผูถ้ ือหุน้

จํานวนหุน้

กลุ่ม Surya Kiran Investments Pte. Ltd.

ร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทั-งหมด

55,487,490

27.52

41,677,710

20.67

 บริ ษทั ไทย อินดัสเตรี ยล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ-ง จํากัด

9,738,500

4.83

 บริ ษทั รามา เทรดดิ-ง จํากัด1/2/

4,071,280

2.02

 Surya Kiran Investment Pte. Ltd.
1/2/

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 ทักราล

4,730,840

2.35

7.

นาย อมร พาณิ ชย์ไกวัลโกศิล

3,640,740

1.81

8.

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

3,148,774

1.56

9.

นาย ใจมัน ทักราล

2,946,520

1.46

10.

นาง รัศมี ทักราล

2,946,020

1.46

164,237,504

81.47

37,362,496

18.53

201,600,000

100.00

รายชื อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ผูถ้ ือหุน้ รายอืน
รวมทังสิน

ทีมา:
บริ ษทั ฯ และข้อมูลรายชือผูถ้ ือหุน้ ล่าสุ ดจากศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository หรื อ TSD)
หมายเหตุ: 1/ ผูท้ าํ คําเสนอซื- อได้มาซึ งบุคคลตามมาตรา 258 ประกอบด้วย บริ ษทั ไทย อินดัสเตรี ยล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ-ง จํากัด (“TIMT”) และ
บริ ษทั รามา เทรดดิ-ง จํากัด (“RT”) เมือวันที 15 ตุลาคม 2564
2/ บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซื-อ เนืองจาก SKI ถือหุน้ ร้อยละ 34.00 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทั-งหมดของ RT และ RT ถือ
หุน้ ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทั-งหมดของ TIMT

โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของ Surya Kiran Investments Pte. Ltd. – รายชือผูถ้ ือหุน้ ตามรายชือในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่าสุ ด ณ วันที
18 มกราคม 2565 (ซึงเป็ นข้อมูลล่าสุ ด ณ วันทียนื คําเสนอซื-อ) โดยผูถ้ ือหุน้ ทั-ง 6 รายเป็ นบริ ษทั ภายใต้กลุ่มของ Aditya
Birla ซึงผูร้ ับผลประโยชน์สูงสุ ด คือ นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า (Mr. Kumar Mangalam Birla)
ลําดับ

รายชือผูถ้ ือหุน้

จํานวนหุน้

ร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทั-งหมด

1.

PT. Indo Bharat Rayon

25,500,001

25.37

2.

Abha Investments Pte. Ltd.

15,000,000

14.93

 

ลําดับ

รายชือผูถ้ ือหุน้

จํานวนหุน้

ร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทั-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

100,500,001

100.00

รวมทั-งสิ- น
ทีมา: แบบ 247-4

1.5.2 รายชือผูถ้ ือหุน้ ทีคาดว่าจะเป็ นภายหลังการทําคําเสนอซื- อ
ในกรณี ทีผถู ้ ือหุ น้ ของกิจการทุกราย แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการในการทําคําเสนอซื- อหลักทรัพย์ใน
ครั-งนี- ท- งั หมด รวมจํานวน 159,922,290 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 79.33 ของจํานวนหุ ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทั-งหมดของ
กิ จการ Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (“SKI”) จะเป็ นผูร้ ั บซื- อหุ ้นสามัญที มีผูแ้ สดงเจตนาขายทั-งหมดจากการทําคํา
เสนอซื-อครั-งนี-รายชือผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นดังนีลําดับ
1.

รายชือผูถ้ ือหุน้

จํานวนหุน้

Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (ผูท้ าํ คําเสนอซื-อ)1/

รวมหุน้ สามัญของกิจการ

ร้อยละของจํานวนหุน้
ทั-งหมด

201,600,000

100.00

201,600,000

100.00

หมายเหตุ: 1/ บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ จํากัดในการถือหุน้ ของชาวต่างชาติ

1.6

คณะกรรมการบริษทั

1.6.1

รายชือคณะกรรมการของกิจการก่อนการทําคําเสนอซื-อ ณ วันที 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีจาํ นวน 7 ท่าน ดังนีลําดับ

รายชือ

ตําแหน่ง

1.

นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า

ประธานกรรมการ

2.

นาง ราชาสรี เบอร์ล่า

กรรมการ

3.

นาย แฮรี กฤษณะ อาการ์วาล

กรรมการ

4.

นาย ประสาน กุมาร สิ ปานิ

กรรมการ

5.

นาย ไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรี ย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

6.
7.

นาย วินยั สัจเดว
นาย ปุร์สโซตัม ดาส ชาร์มา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทีมา:

กิจการ และแบบ 247-4

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนกิ จการ ได้แก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของ
บริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจกําหนดชื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบริ ษทั ฯ พร้อมประทับตราสําคัญของ
บริ ษทั ฯ ได้

  

1.6.2

รายชือคณะกรรมการของกิจการทีคาดว่าจะเป็ นของกิจการภายหลังจากการทําคําเสนอซื-อ
ผูท้ าํ คําเสนอซื- อไม่มีความประสงค์ทีจะเปลียนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการของกิจการภายหลังการทําคําเสนอซื- อ
อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบโครงสร้างคณะกรรมการของกิจการอาจมีการเปลียนแปลงตามความจําเป็ นและความ
เหมาะสม เช่ น การลาออกของกรรมการเนื อ งจากปั ญ หาสุ ข ภาพ หรื อ ปั ญ หาส่ ว นตัว ซึ ง การเปลี ย นแปลงของ
คณะกรรมการของกิ จ การจะต้อ งเป็ นไปตามข้อ บัง คับ ของกิ จ การ และปฎิ บ ตั ิ ต าม กฎ ระเบี ย บ และข้อ บัง คับ ที
เกียวข้องกับสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.7

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ
ตารางสรุ ปผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ประจําปี 2562 – 2564 และงวด 9 เดือนสิ- นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที 1/
หน่วย: พันบาท

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31 มี.ค. 2562

31 มี.ค.2563

31 มี.ค.2564

31 ธ.ค. 2564

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(สอบทาน)

175,355

1,403,995

220,070

333,107

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน

3,276,827

2,146,254

120,966

370,966

ลูกหนี-การค้าและลูกหนี-หมุนเวียนอืน

1,388,483

1,113,978

1,519,190

1,920,286

สิ นค้าคงเหลือ

1,675,773

1,430,883

1,097,026

1,333,038

144,062

106,300

178,678

233,780

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

6,660,500

6,201,410

3,135,930

4,191,177

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

2,178,863

1,704,769

4,164,014

4,787,609

14,248,986

14,522,208

17,911,888

20,086,073

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมค้า

-

-

-

-

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

2,984,428

2,938,752

2,694,284

2,637,081

42,146

-

-

-

3,759

3,291

4,618

3,896

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

19,458,182

19,169,020

24,774,804

27,514,659

รวมสิ นทรัพย์

26,118,682

25,370,430

27,910,734

31,705,836

1,592,881

1,454,408

1,088,790

1,526,853

เงินกูย้ มื ระยะสั-นจากสถาบันการเงิน

-

16,964

115,000

-

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

-

-

-

17,814

หนี-สินหมุนเวียนอืน

26,259

63,881

55,947

61,836

รวมหนี-สินหมุนเวียน

1,619,140

1,535,253

1,259,737

1,606,503

159,822

185,917

161,246

170,784

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

หนี-สิน
เจ้าหนี-การค้าและเจ้าหนี-หมุนเวียนอืน

ประมาณการหนี-สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

  

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที 1/
หน่วย: พันบาท
31 มี.ค. 2562

31 มี.ค.2563

31 มี.ค.2564

31 ธ.ค. 2564

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(สอบทาน)

หนี-สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

267,393

68,461

449,090

596,895

รวมหนี-สินไม่หมุนเวียนอืน

427,215

254,378

610,336

767,679

2,046,355

1,789,631

1,870,073

2,374,182

ทุนจดทะเบียน: หุน้ สามัญ 201,600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

201,600

201,600

201,600

201,600

ทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ว: หุน้ สามัญ 201,600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

201,600

201,600

201,600

201,600

20,160
2,500,000

20,160
2,500,000

20,160
2,500,000

20,160
2,500,000

21,657,514

21,773,631

22,523,616

25,325,091

(306,947)

(914,592)

795,285

1,284,803

รวมส่ วนของเจ้ าของ

24,072,327

23,580,799

26,040,661

29,331,654

รวมหนีส ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

26,118,682

25,370,430

27,910,734

31,705,836

รวมหนี-สิน
ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุน้

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองทัว ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ

งบการเงินของกิจการ สําหรับปี 2562 - 2563 สิ- นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 เป็ นงบทีผา่ นการตรวจสอบโดยบริ ษทั
สํานักงาน อีวาย จํากัด และงบการเงินประจําปี 2564 สิ- นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564 และงบการเงินไตรมาสที 3 ปี 2565 สิ- นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2564 เป็ นงบทีผา่ นการตรวจสอบ/สอบทาน โดยบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
หมายเหตุ: 1/ ปี งบการเงินของบริ ษทั ฯ คือ 1 เมษายน – 31 มีนาคมของปี ถัดไป
ทีมา:

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบการเงินสําหรับ
งวดเก้าเดือน
สิ- นสุ ดวันที

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยสําหรับ
ปี สิ- นสุ ดวันที 1/
หน่วย: พันบาท
31 มี.ค. 2562

31 มี.ค. 2563

31 มี.ค. 2564

31 ธ.ค. 2564

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(สอบทาน)

รายได้
รายได้จากการขาย

9,383,219

7,374,451

6,003,497

7,587,209

-

62,674

18,382

1,715

กําไรจากอัตราแลกเปลียน

74,050

79,306

76,988

82,972

กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์รอการขาย

20,832

-

-

0

7,355

7,678

5,265

21,027

รายได้อืน

65,828

6,747

52,929

4,114

รวมรายได้

9,551,284

7,530,856

6,157,061

7,697,037

8,585,760

7,289,851

5,516,593

5,805,063

397,175

386,414

600,817

1,086,848

รายได้ดอกเบี-ย

เงินปั นผลรับ

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

  

งบการเงินสําหรับ
งวดเก้าเดือน
สิ- นสุ ดวันที

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยสําหรับ
ปี สิ- นสุ ดวันที 1/
หน่วย: พันบาท
31 มี.ค. 2562

31 มี.ค. 2563

31 มี.ค. 2564

31 ธ.ค. 2564

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบ)

(สอบทาน)

212,057

233,322

157,009



9,194,992

7,909,587

6,274,419

7,020,365

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมการดําเนินงาน

356,292

(378,731)

(117,358)

676,672

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(0.818)

(37)

(316)

(1,050)

ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ของบริ ษทั ร่ วมทีใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย

1,249,543

513,207

198,298

2,272,187

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

1,605,835

134,439

80,624

2,947,809

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

(29,163)

54,397

8,861

(136,254)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

1,576,671

188,836

89,485

2,811,555

7.82

0.94

0.44

13.95

ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

(202,429)

(163,423)

29,732

61,832

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ ขาย

(323,249)

(526,516)

-

-

64,649

105,303

-

-

(461,029)

(584,636)

29,732

61,832

-

-

2,018,779

627,613

(1,916)

14,569

14,456

-

-

(14,980)

149,073

(74,404)

ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง

383

(2,914)

(406,647)

(125,523)

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง

(1,533)

(3,325)

1,775,661

427,686

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด-สุ ทธิจากภาษี

(462,562)

(587,961)

1,805,393

489,518

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม

1,114,109

(399,125)

1,894,878

3,301,073

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั-นพื-นฐาน (บาท)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

ภาษีเงินได้ของรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ทีกาํ หนดไว้
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนของบริ ษทั ร่ วม
ทีใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย

งบการเงินของกิจการ สําหรับปี 2562-2563 สิ- นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 เป็ นงบทีผา่ นการตรวจสอบ โดยบริ ษทั
สํานักงาน อีวาย จํากัด และ งบการเงินของกิจการ ปี 2564 สิ- นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564 และงบการเงินไตรมาสที 3 ปี 2565 สิ- นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2564 เป็ นงบทีผา่ นการตรวจสอบ/สอบทาน โดยบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
หมายเหตุ: 1/ ปี งบการเงินของบริ ษทั ฯ คือ 1 เมษายน – 31 มีนาคมของปี ถัดไป
ทีมา:

ผูถ้ ือหลักทรัพย์สามารถดูงบการเงินและข้อมูลอืนๆ ของกิจการได้จากเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรื อจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
 

 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กิ จการมีสินทรัพย์รวมจํานวน 31,706 ล้านบาท เพิมขึ-นจํานวน 3,795 ล้านบาท จาก ณ
วันที 31 มีนาคม 2564 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 14 โดยมีรายการทีมีการเปลียนแปลงทีสําคัญ ได้แก่ การเพิมขึ-นของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 113 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 51 สาเหตุหลักมาจากกําไรทีเป็ นเงินสดเพิมขึ-น การเพิมขึ-น
ของลูกหนี-การค้าและลูกหนี-หมุนเวียนอืน จํานวน 401 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 26 สาเหตุหลักมาจากยอดขายทีสูงขึ-น การ
เพิมขึ-นของสิ นค้าคงเหลือ จํานวน 236 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 22 เนื องมาจากการเพิมขึ-นของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและราคา
วัตถุดิบเพิมขึ-น และ การเพิมขึ-นของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน จํานวน 55 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 31 สาเหตุหลักมาจากการ
เพิมขึ-นของลูกหนี-ภาษีมูลค่าเพิม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กิจการมีหนี-สินรวม อยูท่ ี 2,374 ล้านบาท เพิมขึ-นจํานวน 504 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
27 จาก ณ วันที 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายการทีมีการเปลียนแปลงทีสําคัญ ได้แก่ การเพิมขึ-นของเจ้าหนี- การค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน จํานวน 438 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 40 สาเหตุหลักเนืองมาจากราคาวัตถุดิบทีปรับสู งขึ-น การลดลงของเงิน
กูย้ ืมระยะสั-นจากสถาบันการเงิน จํานวน 115 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100 เนื องจากไม่มีการกูย้ ืมเงินเพือใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน ณ วันสิ- นงวด การเพิมขึ-นของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จํานวน 18 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100 เนื องจาก
รายได้ทีตอ้ งเสี ยภาษีในระหว่างงวดเมือเทียบกับขาดทุนทางภาษีในงวดเดียวกันของปี ก่อน การเพิมขึ-นของหนี- สินหมุนเวียน
อืน จํานวน 6 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 11 เนื องจากการเงินจ่ายล่วงหน้าเพิมขึ-น และการเพิมขึ-นของหนี- สินภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชี จํานวน 148 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 33 เนืองมาจากราคาตลาดของตราสารทุนเพิมขึ-น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กิ จการมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมจํานวน 29,332 ล้านบาท เพิมขึ-นจาก ณ วันที 31 มีนาคม
2564 จํานวน 3,291 ล้านบาท หรื อเพิมขึ-นร้อยละ 13 สาเหตุหลักมาจากการกําไรสําหรับงวด 9 เดือนของปี 2565
ฐานะการเงิน ณ สิ- นปี 2562 – 2564 (ณ วันที 31 มีนาคม 2562 – 31 มีนาคม 2564)
ณ สิ- น ปี 2562 – 2564 กิ จ การมี สิ น ทรั พ ย์ร วมจํา นวน 26,119 ล้า นบาท 25,370 ล้า นบาท และ 27,911 ล้า นบาท
ตามลําดับ ลดลงจํานวน 748 ล้านบาท และเพิมขึ-น 2,541 ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 3 และเพิมขึ-น ร้ อยละ 10 ณ วันที 31
มีนาคม 2563 และ วันที 31 มีนาคม 2564 ตามลําดับ
การลดลงของสิ นทรัพย์รวม ณ วันที 31 มีนาคม 2563 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลียนแปลงรายการทีสาํ คัญ ได้แก่
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ-นจํานวน 1,229 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 701 ส่ วนใหญ่มาจากการ
จัดประเภทเงินลงทุนบางส่ วนภายใต้เงินลงทุนชัว คราว และกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
• เงินลงทุนชัว คราวลดลงจํานวน 1,131 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 35 ส่ วนใหญ่มาจากการจัดประเภทเงินลงทุน
บางส่ วนภายใต้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
• สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เพิมขึ-นจํานวน 36 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 86 สาเหตุหลักมาจากผล
ขาดทุนรอการตัดบัญชีในปี
การเพิมขึ-นของสิ นทรัพย์รวม ณ วันที 31 มีนาคม 2564 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลียนแปลงรายการทีสาํ คัญ ได้แก่
• เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดลดลงจํา นวน 1,184 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 84 ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จาก
การใช้เงินฝากประจําเพือการลงทุน
 

• สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลงจํานวน 2,025 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 94 ด้วยเหตุผลเดียวกับทีกล่าว
ข้างต้น
• ลูกหนี-การค้าและลูกหนี-หมุนเวียนอืนเพิมขึ-นจํานวน 405 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 36 สาเหตุหลักเนืองมาจาก
ปริ มาณขายและยอดขายเพิมขึ-นในไตรมาสก่อนของปี นี• สิ นค้าคงเหลือลดลง จํานวน 334 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 23 สาเหตุหลักเนื องมาจากยอดขายทีเพิมขึ-นและ
ต้นทุนทีลดลง
• สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืนลดลง จํานวน 72 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 68 เนืองจากลูกหนี-ภาษีมูลค่าเพิมเพิมขึ-น
ณ สิ- นปี 2562 – 2564 กิ จการมีหนี- สินรวมจํานวน 2,046 ล้านบาท 1,790 ล้านบาท และ 1,870 ล้านบาท ตามลําดับ
ลดลง จํานวน 256 ล้านบาท และเพิมขึ-น 80 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 13 และเพิมขึ-นร้อยละ 4 ตามลําดับ
การลดลงของหนี-สินรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2563 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลียนแปลงรายการทีสาํ คัญ ได้แก่
• เจ้าหนี- การค้าและเจ้าหนี- อืนลดลงจํานวน 138 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 9 เนื องมาจากการลดลงของสิ นค้าคง
คลังของวัตถุดิบในระหว่างการขนส่ งเมือเทียบกับปี ก่อน
• หนี- สินหมุนเวียนอืนเพิมขึ-นจํานวน 38 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 143 สาเหตุหลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าจาก
ลูกค้าเพิมขึ-น
• หนี- สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ลดลงจํานวน 121 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 45 ส่ วนใหญ่เนื องมาจากการ
ลดลงของมูลค่าของหลักทรัพย์เผือ ขาย
• องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลงจํานวน 585 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 190 สาเหตุหลักมาจาก
ผลกระทบของการเปลียนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์เผือขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของ
บริ ษทั ร่ วม
การเพิมขึ-นของหนี-สิน ณ วันที 31 มีนาคม 2564 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลียนแปลงรายการทีสาํ คัญ ได้แก่
• เงินกูย้ ืมระยะสั-นจากสถาบันการเงินเพิมขึ-นจํานวน 98 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 578 เนื องมาจากเงินกูย้ ืม
ระยะสั-นเพิมข้-น
• เจ้าหนี-การค้าและเจ้าหนี-หมุนเวียนอืนลดลงจํานวน 366 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25 เนืองมาจากราคาต้นทุน
การนําเข้าลดลงและการชําระเงินล่วงหน้าของเจ้าหนี-บางรายเพือผลประโยชน์ทางธุรกิจ
• หนี-สินหมุนเวียนอืนลดลงจํานวน 8 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12 สาเหตุหลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าจากลูกค้า
ลดลง และการเปลียนแปลงการประเมินมูลค่าของสัญญาซื- อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
• หนี- สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เพิมขึ- นจํานวน 381 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 556 ส่ วนใหญ่มาจากการ
เปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีจดั ประเภทตามเครื องมือทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
• องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เพิมขึ-นจํานวน 1,710 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 187 สาเหตุหลักมาจาก
ผลกระทบของการเปลียนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์เผือขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของ
บริ ษทั ร่ วม

 

ณ สิ- น ปี 2562 – 2564 กิ จ การมี ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น รวมจํา นวน 24,072 ล้า นบาท 23,581 ล้า นบาท 26,040 ล้า นบาท
ตามลําดับ ลดลงจํานวน 491 ล้านบาท และเพิมขึ-น 2,460 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 2 และ เพิมขึ-นร้อยละ 10 การลดลงของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2563 ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากกําไรสุ ทธิ ทีลดลงเมือเทียบกับปี ก่อน ในขณะทีการ
เพิมขึ-นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ วันที 31 มีนาคม 2564 มีสาเหตุหลักมาจากกําไรสุ ทธิทีเพิมขึ-นเมือเทียบกับปี ก่อน
ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 9 เดือน สําหรับปี 2565 สิ- นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
รายได้จากการขาย สําหรั บงวด 9 เดื อน สิ- นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มี รายได้จากการขาย จํานวน 7,587
เพิมขึ-น 3,603 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 90 สาเหตุหลักมาจากยอดขายและปริ มาณขายทีเพิมขึ-น
รายได้อืน สําหรับงวด 9 เดือน สิ- นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้อืน จํานวน 110 ล้านบาท ลดลง 21 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 16 จากการลดลงของรายได้ดอกเบี-ย จํานวน 15 ล้านบาท จากจํานวนเงินฝากทีลดลง และเนื องจาก
บริ ษทั ฯ ได้เงินค่าสิ นไหมทดแทนเงินประกันภัยในงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ งไม่มีในงวดนีส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของกิจการ สําหรับงวด 9 เดือน สิ- นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มี
ส่ ว นแบ่ ง กํา ไรจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ร่ ว ม จํา นวน 2,272 ล้า นบาท เพิ ม ขึ- น จํา นวน 2,812 ล้า นบาท เนื อ งมาจากผลการ
ดําเนินงานทีดีข- ึนของบริ ษทั ร่ วมเกือบทุกแห่ง
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกิจการ สําหรับงวด 9 เดือน สิ- นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายของ
กิจการ จํานวน 7,020 ล้านบาท เพิมขึ-น จํานวน 2,672 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 61 จากการเพิมขึ-นของต้นทุนขาย จํานวน 1,915
ล้านบาท สาเหตุหลักเนื องมาจากปริ มาณขายทีเพิมขึ-นและราคาต้นทุนการนําเข้าทีสูงขึ-น และการเพิมขึ-นของค่าใช้จ่ายในการ
จัดจําหน่าย จํานวน 747 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าขนส่ งทางทะลทีปรับเพิมขึ-นอย่างมากจากความไม่สมดุลของตูข้ นส่ ง
สิ นค้าและตลาดการขนส่ งสิ นค้าทางเรื อ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย) สําหรับงวด 9 เดือนสิ- นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2564 บริ ษทั ฯ มีผลกําไรรวมอยูท่ ี 2,812 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อนพบว่ากําไรสุ ทธิ เพิมขึ-น 3,538 ล้านบาท
เนืองมาจากยอดขาย ปริ มาณขาย และส่ วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมทีปรับตัวเพิมขึ-น
ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2562 – 2564
รายได้จากการขายของกิจการสําหรับปี 2562 – 2564 มีจาํ นวน 9,383 ล้านบาท 7,374 ล้านบาท และ 6,003 ล้านบาท
ตามลําดับ ลดลงจํานวน 2,009 ล้านบาท และ 1,371 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 21 และ ร้อยละ 19 ตามลําดับ
การลดลงของรายได้จากการขาย สําหรับปี สิ- นสุ ด ณ วันที 31 มีนาคม 2563 สาเหตุหลักมาจากยอดขายและปริ มาณ
ขายทีลดลง ปริ มาณขายเส้นใยเรยอนส่ งออกไปต่างประเทศลดลงร้อยละ 4 ในขณะทีปริ มาณขายภายในประเทศลดลงร้อยละ
13 เมือเทียบกับปี ก่อน ปริ มาณขายเกลือโซเดียมซัลเฟตซซึ งเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้อยูท่ ี 100,536 ตัน ลดลงร้อยละ 3 เมือเทียบ
กับปี ก่อนทีมีปริ มาณขายอยูท่ ี 103,357 ตัน
การลดลงของรายได้จากการขาย สําหรับปี สิ- นสุ ด ณ วันที 31 มีนาคม 2564 สาเหตุหลักมาจากยอดขายและปริ มาณ
ขายลดลง ซึ งเป็ นผลมาจากการแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ปริ มาณขายเส้ น ใยเรยอนส่ ง ออกไปต่ า งประเทศลดลง
ร้ อ ยละ 7.4 ในขณะที ป ริ ม าณขายในประเทศลดลงร้ อ ยละ 83.1 เมื อ เที ย บกับ ปี ก่ อ น เนื อ งมาจากความสามารถในการ
แข่ ง ขัน ที ล ดลงอย่า งต่ อ เนื อ งในอุ ต สาหกรรมสิ ง ทอของไทย ราคาขายเฉลี ย ของเส้ น ใยลดลงร้ อ ยละ 6.2 เมื อ เที ย บกับ
ปี ก่ อ น ในส่ ว นปริ ม าณขายเกลื อ โซเดี ย มซัล เฟตซึ ง เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์พ ลอยได้อ ยู่ที 80,238 ตัน ลดลงร้ อ ยละ 20.2 เมื อ เที ย บ
กับปี ก่อนทีมีปริ มาณขายอยูท่ ี 100,536 ตัน
 

รายได้อืนของกิ จการสําหรั บปี 2562 – 2564 มี จาํ นวน 147 ล้านบาท 157 ล้านบาท และ 153 ล้านบาท ตามลําดับ
ลดลง จํานวน 10 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 7 และ ร้อยละ 2 ตามลําดับ
การลดลงของรายได้อืน สําหรับปี สิ- นสุ ด ณ วันที 31 มีนาคม 2563 สาเหตุหลักเนื องมาจากกําไรจากการจําหน่ าย
สิ นทรัพย์รอขายทีเกิดขึ-นในปี 2562 แต่ไม่มีรายการนี-เกิดขึ-นในปี 2563
การลดลงของรายได้อืน สําหรับปี สิ- นสุ ด ณ วันที 31 มีนาคม 2564 สาเหตุหลักเนื องมาจากการลดลงของกําไรจาก
อัตราแลกเปลียน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของกิจการสําหรับปี 2562 – 2564 มีจาํ นวน 1,250 ล้านบาท 513 ล้านบาท
และ 198 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 737 ล้านบาท และ 315 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 59 และ ร้อยละ 61 ตามลําดับ
การลดลงของส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สิ- นสุ ด ณ วันที 31 มีนาคม 2563 เนื องมาจากผล
กําไรของบริ ษทั ร่ วมบางแห่งลดลง
การลดลงของส่ ว นแบ่ ง กํา ไรจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ร่ ว มสํา หรั บ ปี สิ- น สุ ด ณ วัน ที 31 มี น าคม 2564 ส่ ว นใหญ่
เนื องมาจากความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ร่ วมทีลดลง เป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวทัว โลกซึ งได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 ทําให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เกิดภาวะถดถอยอย่างทีสุดทัว โลก มีผลทําให้ผลประกอบการของ
บริ ษทั ร่ วมหดตัวลดลงไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มบริ ษทั ทีผลิตเส้นใย ผลิตเส้นด้าย ผลิตสารเคมี และผลิตผงเขม่าดํา เป็ นต้น
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกิจการสําหรับปี 2562 – 2564 มีจาํ นวน 9,195 ล้านบาท 7,910 ล้านบาท และ 6,274 ล้านบาท
ตามลําดับ ลดลงจํานวน 1,285 ล้านบาท และ 1636 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 14 และ ร้อยละ 21 ตามลําดับ
การลดลงของต้นทุนและค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ- นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลียนแปลงรายการ
ทีสาํ คัญ ได้แก่
• ต้นทุนขายลดลงจํานวน 1,282 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15 สาเหตุหลักเนื องมาจากปริ มาณขายและต้นทุน
การผลิตลดลง
• ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจํานวน 11 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3 เนืองมาจากยอดขายลดลง
• บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นเงินจํานวน 1,843,161 บาท สําหรับปี 2563 (สําหรับ
ปี 2562 : 1,681,874 บาท ซึ งรวมค่าใช้จ่ายอืนด้วย)
การลดลงของต้นทุนและค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ- นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2564 มีปัจจัยหลักมาจากการเปลียนแปลงรายการ
ทีสาํ คัญ ได้แก่
• ต้นทุนขายลดลงจํานวน 1,773 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.3 สาเหตุหลักเนื องมาจากต้นทุนการนําเข้าและ
ปริ มาณขายทีลดลง
• ค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่ ายเพิมขึ-นจํานวน 215 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 55.5 สาเหตุหลักมาจากค่าขนส่ ง
สิ นค้าทางทะเลทีเพิมสู งขึ-นเป็ นอย่างมากเนืองจากความไม่สมดุลของตูค้ อนเทนเนอร์และตลาดการขนส่ ง
• ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลงจํานวน 76 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 32.7 ส่ วนใหญ่มาจากมาตรการควบคุม
ต้นทุนต่าง ๆ
• บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นเงินจํานวน 1,750,000 บาท สําหรับปี 2564 (สําหรับ
ปี 2563 : 1,817,561 บาท ซึงรวมค่าใช้จ่ายอืนด้วย)
 

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย) สําหรับปี 2562-2564 โดยบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ
จํานวน 1,577 ล้านบาท 188 ล้านบาท และ 89 ล้านบาท ลดลงจํานวน 1,389 ล้านบาท และ 99 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 88
และ ร้อยละ 53 ตามลําดับ ทั-งนี- การลดลงของกําไรสุ ทธิ ในปี 2563 สาเหตุหลักมาจากราคาขายลดลง และส่ วนแบ่งกําไรจาก
บริ ษทั ร่ วมบางแห่ งทีลดลง สําหรับการลดลงของกําไรสุ ทธิ ในปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาขาย ปริ มาณขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย และส่ วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมทีลดลง
1.8

แนวโน้ มของสภาพกิจการและการคาดการณ์ ผลการดําเนินงานในอนาคต

จากสําเนาคําเสนอซื- อหลักทรั พย์ของกิ จการ (แบบ 247-4) ของ Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (“ผูท้ าํ คําเสนอ
ซื- อ”) ได้ระบุว่า ผูท้ าํ คําเสนอซื- อไม่มีแผนทีจะเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญซึ งวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุ รกิ จของ
กิจการ โดยมีความตั-งใจทีจะมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจหลักทรัพย์ของกิจการเช่นเดิม
ความต้องการผลิตภัณฑ์สุขอนามัยทีเพิมสู งขึ-น เนืองจาก COVID-19 เริ มทรงตัว อย่างไรก็ตาม ยังคงอยูใ่ นระดับทีสูง
กว่าช่วงก่อนเกิด COVID-19 และคาดว่าจะยังทรงตัวอยูใ่ นระดับนี- ในอนาคต จากความต้องการทีเพิมสู งขึ-นดังกล่าว ส่ งผลให้
ห่ วงโซ่ อุปทานของผลิตภัณฑ์ทีไม่ใช่สิงทอ (non-woven) ถูกกว้านซื- อเป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ดี ความต้องการดังกล่าวจะ
ไม่ได้รับการเติมเต็ม เนื องจากความไม่เพียงพอของเรื อขนส่ งสิ นค้า และ การขนส่ งสิ นค้าทางทะเล ซึ งส่ งผลให้ยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ทีไม่ใช่สิงทอ (non-woven) ในช่วงครึ งปี หลังของปี 2564 ลดลงเล็กน้อยเมือเทียบกับช่วงครึ งปี แรกของปี 2564
สําหรับการคาดการณ์ผลการดําเนินงานของกิจการในอนาคต กิจการเห็นว่า ในขณะทีโครงการฉี ดวัคซี นในประเทศ
ต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ทีน่าพึงพอใจ แต่จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการกลายพันธุ์ และ
มาตรการล็อคดาวน์ในประเทศต่าง ๆ คาดว่าจะยังคงส่ งผลกระทบต่ออุปสงค์ของห่ วงโซ่ มูลค่าสิ งทอโดยรวม รวมถึงเส้นใย
เรยอน (VSF) ในอนาคตอันใกล้น- ี สถานการณ์กาํ ลังการผลิตส่ วนเกินในเส้นใยเรยอน (VSF) อาจดําเนิ นต่อไป ในอีกไม่กีปี
ข้างหน้า ซึ งอาจนําไปสู่ แรงกดดันต่อราคาเส้นใยเรยอน (VSF) และส่ วนต่างผลกําไรในอนาคตอันใกล้น- ี เพือทีจะแก้ไขปั ญหา
อุปทานส่ วนเกิน บริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์ทีมีมูลค่าเพิม และลงทุนพัฒนาในโครงการทีช่วยส่ งเสริ มความยัง ยืนให้กบั
บริ ษัท ฯ อนึ ง บริ ษัท ฯ ได้รั บ การรั บ รองมาตรฐานเทคโนโลยี ที ดี ที สุ ด ในยุ โ รป (EU BAT: European Best Available
Technology) ซึ งเป็ นก้าวทีสําคัญของโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนเพียงไม่กีแห่ งทัว โลกทีทาํ ได้สําเร็ จ มาตรฐาน EU BAT ของ
สหภาพยุโรปถือเป็ นบรรทัดฐานด้านสิ งแวดล้อมทีเข้มงวดและยากทีสุด สําหรับมาตรฐานระดับสู งของการปล่อยอากาศและ
การปล่อยนํ-าเสี ยทีผา่ นการบําาบัดแล้ว ด้วยสิ งสําคัญเหล่านี- ช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับพรี เมียม ได้แก่
Liva-Eco Viscose และ Liva-Eco Modal ผลิตภัณฑ์เหล่านี- ได้รับการรับรองด้านความยัง ยืนทีโดดเด่นและเป็ นทีตอ้ งการของ
แบรนด์แฟชัน ระดับโลก บริ ษทั ฯ จะยังใช้ประโยชน์จากความได้เปรี ยบทางการแข่งขันนี- ต่อไปซึ งสิ งเหล่านี- ช่วยให้บริ ษทั ฯ
รักษาสถานะในผลิตภัณฑ์ระดับสู งในตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการเพิมยอดขายในผลิตภัณฑ์เส้นใยชนิดพิเศษ
นอกจากนี- การหยุดชะงักอย่างต่อเนืองของการขนส่ งระหว่างประเทศ (ทั-งการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์และราคาตู)้
ได้สร้างความท้าทายให้กบั บริ ษทั ฯ ในการจัดส่ งสิ นค้าไปในหลายตลาดเพือสร้างกําไร บริ ษทั ฯ คาดการณ์ว่าความท้าทายใน
ห่วงโซ่อุปทานเหล่านี-ยงั คงดําเนินต่อไปในปี หน้า
ในส่ วนของการฟ้องร้องดําเนิ นคดีแบบกลุ่มของบริ ษทั ฯ นั-นได้การรับรองให้สามารถดําเนิ นคดีแบบกลุ่มได้ แม้ว่า
บริ ษทั ฯ จะมีคาํ แก้ต่างทีหนักแน่น แต่กย็ งั มีความเสี ยงจากมูลค่าความเสี ยหายจากคดีความดังกล่าวซึ งยังไม่สามารถระบุได้ใน
ขณะนี-

 

ทั-งนี- สําหรับภาพรวมในปี 2565 บริ ษทั ฯ คาดการณ์ว่าจะมีผลการดําเนิ นงานทีดีข- ึนกว่าปี 2564 โดยในช่วง 9 เดือน
ของปี 2565 บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิ จํานวน 2,812 ล้านบาท เติบโตขึ-นจากช่วงเดียวกันกับปี ก่อน 3,538 ล้านบาท
อนึง หากผูท้ าํ คําเสนอซื- อมีความประสงค์จะเปลียนแปลงแผนการดําเนินธุรกิจของกิจการทีแตกต่างกับการประกอบ
ธุรกิจของกิจการในปั จจุบนั อย่างมีนยั สําคัญ ผูท้ าํ คําเสนอซื- อจะต้องดําเนินการในเรื องดังกล่าวตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานทีเกียวข้อง การดําเนิ นการใด ๆ ในส่ วนทีเป็ นสาระสําคัญซึ งแตกต่างไปจากทีระบุไว้ในคํา
เสนอซื- อหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันทีสิ-นสุ ดระยะเวลารับซื- อหลักทรัพย์น- นั จะสามารถทําได้ต่อเมือได้รับ
อนุมตั ิจากการทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ รวมทั-งได้แจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ

2.

ความเห็นเกีย วกับความถูกต้ องของข้ อมูลของกิจการทีป รากฏในคําเสนอซือ

คณะกรรมการของกิจการได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ทีเกียวกับกิจการตามทีปรากฎในคําเสนอซื- อหลักทรัพย์ของกิจการ
และเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ณ เวลาทีผทู ้ าํ คําเสนอซื-อและทีปรึ กษาทางการเงินของผูท้ าํ คําเสนอซื-อจัดทําแบบ 247-4

3.

ความสั มพันธ์ หรื อข้ อตกลงใด ๆ ของกรรมการของบริษทั ฯ กับผู้ทาํ คําเสนอซือ ทังในฐานะส่ วนตัว ใน
ฐานะกรรมการของกิจการ หรื อในฐานะตัวแทนของผู้ทําคําเสนอซือ และการมีสัญญาหรื อข้ อตกลงที
มีหรื อจะมีระหว่ างกันในด้ านต่ าง ๆ (เช่ น การบริหาร ฯลฯ)

3.1

ความสั มพันธ์ หรื อข้ อตกลงใด ๆ ของกรรมการของกิจการกับผู้ทาํ คําเสนอซือ
ณ วันทียืนคําเสนอซื- อ นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ ล่า (Mr. Kumar Mangalam Birla) ซึ งเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์สูงสุ ด
ของผูท้ าํ คําเสนอซื-อ ดํารงตําแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการของกิจการ
นอกจากนี- ณ วันที ยืนคําเสนอซื- อ กิ จการและผูท้ าํ คําเสนอซื- อและบุ คคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซื- อมี
กรรมการร่ วมกัน สรุ ปได้ดงั นีที

รายชือ

1. นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า

TR

SKI





RT

TIMT









(Mr. Kumar Mangalam Birla)

2. นาย ประสาน กุมาร สิ ปานิ



(Mr. Prasan Kumar Sipani)
3.



นาย ดีพาค กุมาร คานเดลวัล
Mr. Deepak Kumar Khandelwal)

ทีมา: แบบ 247-4
หมายเหตุ: TR หมายถึง บริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
SKI หมายถึง บริ ษทั Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (ผูท้ าํ คําเสนอซื-อ)
RT หมายถึง บริ ษทั รามา เทรดดิ-ง จํากัด (บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซื-อ)
TIMT หมายถึง บริ ษทั ไทย อินดัสเตรี ยล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ-ง จํากัด (บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซื-อ)

3.2

การถือหุ้นไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมโดยผู้ทําคําเสนอซือหรื อผู้มีอาํ นาจกระทําการผูกพันผู้ทําคําเสนอซือ (กรณี
ผู้ทําคําเสนอซื อเป็ นนิติบุคคล) ในกิจการหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของกิจการเป็ นนิติ
บุคคล)
 

3.2.1. การถือหุน้ โดยผูท้ าํ คําเสนอซื-อ หรื อผูม้ ีอาํ นาจกระทําการผูกพันผูท้ าํ คําเสนอซื-อในกิจการ
ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2565 (วันทียนื คําเสนอซื- อ) ผูท้ าํ คําเสนอซื- อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซื- อ ถือ
หุ ้นในกิจการรวมเป็ นจํานวน 55,487,490 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 27.52 ของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ ายได้แล้วและสิ ทธิ ออก
เสี ยงทั-งหมดของกิจการ
3.2.2. การถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในกิจการ
-ไม่มี3.3

การถือหุ้นไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกรรมการของกิจการในผู้ทําคําเสนอซื อ
(กรณีผู้คาํ เสนอซือเป็ นนิตบิ ุคคล)

3.3.1. การถือหุน้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมโดยกิจการ ในผูท้ าํ คําเสนอซื-อ
-ไม่มี3.3.2. การถือหุน้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมโดยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของกิจการ ในผูท้ าํ คําเสนอซื-อ
-ไม่มี3.3.3. การถือหุน้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมโดยกรรมการของกิจการ ในผูท้ าํ คําเสนอซื-อ
ณ วันทียนื คําเสนอซื- อ ไม่มีกรรมการของกิจการท่านใดถือหุ น้ โดยตรงในผูท้ าํ คําเสนอซื- อ อย่างไรก็ตาม ดังทีเปิ ดเผย
ข้อมูลโดยผูท้ าํ คําเสนอซื- อในแบบ 247-4 ผูท้ าํ คําเสนอซื- ออยูภ่ ายใต้กลุ่มธุรกิจของกลุ่ม Aditya Birla ซึ งเป็ นบริ ษทั ใน
กลุ่ม Fortune 500 ซึ งมีกลุ่มพนักงานอันยอดเยียมทั-งหมดกว่า 140,000 คน จากกว่า 100 เชื- อชาติ กลุ่ม Aditya Birla
ถูกสร้างขึ-นมาจากพื-นฐานของการมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จากประสบการณ์ดา้ นการดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีความ
รั บผิดชอบกว่า 7 ทศวรรษ ธุ รกิ จในกลุ่ มได้เติ บโตเป็ นผูเ้ ล่ นระดับโลกในหลายอุ ตสาหกรรมอันรวมถึ ง เหล็ก
กระดาษและเยือกระดาษ เคมีภณ
ั ฑ์ สิ งทอ ธุ รกิจผงเขม่าดํา โทรคมนาคม ซี เมนต์ ธุ รกิจการเงิน แฟชัน ค้าปลีก และ
พลังงานทดแทน ปั จจุบนั นี- รายได้กว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มได้มาจากธุ รกิจต่างประเทศทีครอบคลุม 36 ประเทศใน
อเมริ กาเหนือ อเมริ กาใต้ แอฟริ กา เอเชีย และยุโรป
ผูท้ าํ คําเสนอซื- อเป็ นหนึ งในบริ ษทั กลุ่ ม Aditya Birla โดยมี นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ ล่า (Mr. Kumar Mangalam
Birla) ซึ งเป็ นกรรมการของกิจการ และครอบครัว (คู่สมรส มารดา และบุตร) เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์สูงสุ ดของผูท้ าํ
คํา เสนอซื- อ ทั-ง นี- การบริ ห ารจัด การและการดํา เนิ น งานต่ า ง ๆ ของผู ท้ าํ คํา เสนอซื- อ เป็ นการดํา เนิ น การโดย
คณะกรรมการของผูท้ าํ คําเสนอซื- อและผูเ้ ชี ยวชาญในสายงานต่าง ๆ ทีได้รับแต่งตั-งจากคณะกรรมการของผูท้ าํ คํา
เสนอซื-อ
นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ ล่า (Mr. Kumar Mangalam Birla) ดํารงตําแหน่ งเป็ นประธานกรรมการซึ งไม่ได้ดาํ รง
ตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริ หาร (Non-Executive Chairman) ในบริ ษทั หลายแห่ งทีอยู่ภายใต้กลุ่ม Aditya Birla ทั-งนีกลุ่ม Aditya Birla มิได้เป็ นนิติบุคคล แต่เป็ นกลุ่มบริ ษทั ทีมีบริ ษทั ในเครื อจํานวนมาก


  

3.4

การดําเนินธุรกิจร่ วมกันหรื อระหว่ างกัน
-ไม่มี-

3.5

การมีข้อตกลงหรื อสั ญญาอืนๆ ระหว่ างกัน
-ไม่มี-

3.6

ข้ อมูลอืนทีเ กีย วข้ องต่ อการตัดสิ นใจของผู้ถือหลักทรัพย์

3.6.1 หลักทรัพย์ในกิจการทีผทู ้ าํ คําเสนอซื-อถืออยูก่ ่อนการทําคําเสนอซื-อ (ณ วันทียนื ทําคําเสนอซื-อ)
(1) หุน้ สามัญ
ชือ

ประเภท
หุน้

จํานวนหุน้

ร้อยละเมือเทียบกับ
จํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้
แล้วทั-งหมด

ร้อยละเมือเทียบกัน
สิ ทธิออกเสี ยง
ทั-งหมดของกิจการ

หุน้ สามัญ

41,677,710

20.67

20.67

-

-

-

-

 บริ ษทั ไทย อินดัสเตรี ยล แมนเนจเม้นท์
แอนด์ เทรดดิ-ง จํากัด

หุน้ สามัญ

9,738,500

4.83

4.83

 บริ ษทั รามา เทรดดิ-ง จํากัด

หุน้ สามัญ

4,071,280

2.02

2.02

-

-

-

-

รวม

55,487,490

27.52

27.52

I.ผูท้ าํ คําเสนอซื-อ
 Surya Kiran Investments Pte. Ltd.
II.บุคคลกลุ่มเดียวกับผูท้ าํ คําเสนอซื-อ
III.บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II

IV.ข้อตกลงอืนทีจะทําให้บุคคลตาม I ถึง III
ได้หุน้ เพิมขึ-น

(2) หลักทรัพย์แปลงสภาพ
-ไม่มี-

4.

ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการต่ อผู้ถือหลักทรัพย์

ทีประชุมกรรมการของกิจการครั-งที 5/2564 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาคําเสนอซื- อหลักทรัพย์ของผูท้ าํ
คําเสนอซื- อ (แบบ 247-4) และรายงานของบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นทีปรึ กษาของผูถ้ ือหุ ้นใน
การให้ความเห็ นต่อคําเสนอซื- อหลักทรั พย์ โดยกรรมการทั-งหมด 4 ท่าน เข้าร่ วมประชุ มในวาระนี- จากกรรมการทั-งหมด
จํานวน 4 ท่านจาก 7 ท่าน ซึงยังถือว่า ครบองค์ประชุม ดังนี-

  

ลําดับ

รายชือ

ตําแหน่ง

การเข้าร่ วมประชุม

1.

นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า

ประธานกรรมการ

2.

นาง ราชาสรี เบอร์ล่า

กรรมการ

3.

นาย ประสาน กุมาร สิ ปานิ

กรรมการ

4.

นาย แฮรี กฤษณะ อาการ์วาล

กรรมการ



5.

นาย ไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรี ย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ



6.

นาย วินยั สัจเดว

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



7.

นาย ปุร์สโซตัม ดาส ชาร์มา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



ทั-งนี- กรรมการของกิจการ ได้แก่ นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ ล่า ซึ งเป็ นกรรมการทีมีส่วนได้เสี ย เนื องจาก นาย กุมาร มัง
กาลัม เบอร์ล่า และครอบครัว (คู่สมรส มารดา และบุตร) เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์สูงสุ ดของผูท้ าํ คําเสนอซื-อ นาย ประสาน กุมาร
สิ ปานิ ซึ งเป็ นกรรมการทีมีส่วนได้เสี ย เนื องจาก เป็ นกรรมการของบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าํ คําเสนอซื- อ และ นาง ราชา
เสรี เบอร์ล่า ซึงเป็ นญาติกบั นาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมในวาระนี- ดังนั-น กรรมการทีไม่มีส่วนได้เสี ยได้มี
ความเห็นเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอแนะต่อผูถ้ ือหุน้ ให้ตอบรับ / ปฎิเสธคําเสนอซื-อหลักทรัพย์ โดยมีเหตุผลดังนี4.1

เหตุผลทีส มควรจะตอบรับ และ/หรื อเหตุผลทีส มควรปฏิเสธคําเสนอซือ

คณะกรรมการของกิจการได้พิจารณาคําเสนอซื-อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของผูท้ าํ คําเสนอซื-อ และรายงานความเห็น
ของทีปรึ กษาของผูถ้ ือหุ น้ คือ บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) (“ทีปรึ กษาของผูถ้ ือหุ น้ ”) แล้ว จึงมีมติเป็ นเอก
ฉันท์ให้เสนอแนวทางต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนีคณะกรรมการได้ทบทวนคําเสนอซื- อหลักทรั พย์ประกอบกับการได้รับฟั งความเห็ นจากบริ ษทั หลักทรั พย์ ไอ วี
โกลบอล จํากัด (มหาชน) ซึ งใช้วิธีการประเมินมูลค่าทีแตกต่างกันทั-งหมด 5 วิธี ทั-งนี- ทีปรึ กษาผูถ้ ือหุ น้ มีความเห็นว่า วิธีการ
ประเมินมูลค่าทีเหมาะสมทีสุดในปั จจุบนั เพือให้ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของราคาเสนอซื- อสําหรับผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย
ได้แก่ วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) และวิธีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของกระแสเงินสด (DCF) โดย
มูลค่ายุติธรรมของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นช่วง 123.91. – 148.12 บาทต่อหุ น้ ซึ งสู งกว่าราคาเสนอซื- อที 50.00 บาท อยูร่ ะหว่าง 73.91 –
98.12 บาทต่อหุ น้ หรื อ ร้อยละ 147.82 – ร้อยละ 196.24 ของราคาเสนอซื- อ และข้อสรุ ปของทีปรึ กษาของผูถ้ ือหุ น้ คือ ผูถ้ ือหุ น้
ควรปฏิเสธคําเสนอซื- อหลักทรัพย์ เนื องจากราคาเสนอซื- อตํากว่าช่วงราคาประเมิน โดยราคาเสนอซื- ออยูท่ ี 50.00 บาทต่อหุ ้น
แต่ช่วงราคาประเมิ นโดยที ปรึ กษาของผูถ้ ื อหุ ้นอยู่ระหว่าง 123.91 ถึ ง 148.12 บาทต่อหุ ้น บนพื-นฐานนี- คณะกรรมการได้
กําหนดให้ราคาเสนอซื- อไม่สะท้อนมูลค่าปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคตของบริ ษทั ฯ
ดังนั-น คณะกรรมการจึงเชื อว่า ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่ได้รับความคุม้ ค่าสู งสุ ดจากการเสนอขายหุ ้นของตนตามคําเสนอซื- อ
หลักทรัพย์ และเสนอแนะว่าผูถ้ ือหุน้ ไม่ควรตอบรับคําเสนอซื-อหลักทรัพย์ในครั-งนีอย่างไรก็ตาม ในขณะทีตดั สิ นใจเกียวกับคําเสนอซื- อ ผูถ้ ือหุ ้นควรพิจารณาด้วยว่า ราคาซื- อขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ นั-น กําหนดโดยอุปสงค์และอุปทานทีแท้จริ งของหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ เวลาใดเวลาหนึ ง รวมถึงระดับความ
สนใจทีแท้จริ งของนักลงทุนในหุ น้ ของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากปั จจัยทั-งหมด เช่น ปั จจัยพื-นฐานของหุ น้ ศักยภาพการเติบโต
ในอนาคตของบริ ษทั ฯ สถานการณ์การเมืองและตลาดการเงินในปั จจุบนั และสภาพคล่องของหุน้ เป็ นต้น
ทั-งนี- การตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ ในการตอบรับหรื อปฎิเสธคําเสนอซื- อ โดยหากตอบรับ จะตอบรับเป็ นจํานวนกีหุน้ ถือ
เป็ นการตัดสิ นใจส่ วนบุคคลโดยพิจารณาจากสถานการณ์เฉพาะของผูถ้ ือหุ น้ แต่ละราย คณะกรรมการขอให้ผถู ้ ือหุ น้ แต่ละราย
  

ตัดสิ นใจด้วยตนเองเกียวกับคําเสนอซื- อตามข้อมูลทีมีอยูท่ - งั หมด อาทิ ราคาเสนอซื- อเมือเปรี ยบเทียบกับราคาซื- อขายหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั-งในอดีตและปั จจุบนั ผลกระทบทีอาจเกิดขึ-นจากการทําคําเสนอซื- อต่อสภาพคล่องของหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ความเพียงพอของราคาซื- อในมุมมองของผูถ้ ือหุ ้นในฐานะทีเป็ นเจ้าของ วัตถุประสงค์ในการ
ลงทุน ข้อพิจารณาด้านภาษี มุมมองของผูถ้ ือหุ น้ ต่อแนวโน้มภาพรวมการเติบโตของบริ ษทั ฯ โอกาสในการลงทุนอืน ๆ ของผู ้
ถือหุน้ รายงานความเห็นของทีปรึ กษาของผูถ้ ือหุ น้ และปั จจัยอืน ๆ ทีผถู ้ ือหุ น้ เห็นว่าเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเกียวกับคําเสนอ
ซื- อในครั-งนี- ทั-งนี- การตัดสิ นใจขึ-นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุ น้ แต่ละรายเป็ นสําคัญ นอกจากนี- คณะกรรมการยังขอให้ผถู ้ ือหุ น้
แต่ละรายปรึ กษากับทีปรึ กษาทางการเงิน ภาษี และกฎหมายของตนเอง และทําการตรวจสอบอืนๆ ทีเกียวข้องกับคําเสนอซื- อ
หลักทรัพย์ตามทีเห็นสมควร
นอกจากนี- คณะกรรมการยังจะเตือนให้ผถู ้ ือหุน้ ระมัดระวังด้วยว่า ข้อความทีเปิ ดเผยในเอกสารฉบับนี- นอกเหนือจาก
ข้อความทีเป็ นข้อเท็จจริ งในอดีตยังมีขอ้ ความทีเกิดจากคาดการณ์ล่วงหน้าซึ งข้อความดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ความเสี ยงและความ
ไม่ แน่ นอนบางอย่าง ตลอดจนความเสี ยงที ทราบและไม่ ทราบ ซึ งอาจทําให้ผลลัพ ธ์ที แท้จริ งแตกต่ างไปอย่างมากจากที
ประมาณการไว้หรื อทีคาดการณ์ไว้ ดังนั-น ข้อความดังกล่าวจึงไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นหลักประกันผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ ในอนาคต โดยข้อความทีคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวโดยทัว ไปสามารถระบุได้โดยการใช้คาํ ศัพท์ทีเป็ นการคาดการณ์
ล่วงหน้าของบริ ษทั ฯ เช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “ตั-งใจ” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “เชือว่า” “หวังว่า" "น่าจะ" หรื อคําอืน
ทีคล้ายคลึงกัน ทั-งนี- มูลค่าในอนาคตของทรัพย์สินและหุ ้นของบริ ษทั ฯ ภาวะเศรษฐกิ จโดยทัว ไป และปั จจัยเสี ยงอืน ๆ ที
กล่าวถึงในเอกสารทีบริ ษทั ฯ ยืน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ งทั-งหมดนี- รวมอยูใ่ นการอ้างอิงในทีน- ี ผูอ้ ่านควรระมัดระวังต่อการให้ความเชือมัน ต่อข้อมูลทีเป็ นการคาดการณ์
ล่วงหน้าซึ งเป็ นตัวเลขทีคาดการณ์ ณ วันทีออกเอกสารฉบับนี- เท่านั-น บริ ษทั ฯ ไม่รับรองหรื อรับประกัน (โดยชัดแจ้งหรื อ
โดยนัย) เกียวกับความถูกต้องของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ทีมีอยูใ่ นเอกสารฉบับนี- และไม่มีเจตนาทีจะปรับปรุ งหรื อ
แก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่วา่ จะเป็ นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรื ออย่างอืน
4.2 ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของกิจการแต่ ละราย และจํานวนหุ้นทีกรรมการแต่ ละรายนันถืออยู่ (เฉพาะในกรณีที
ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการตาม 4.1 ไม่ เป็ นเอกฉันท์ )
-ไม่มี- เนืองจากความเห็นเป็ นเอกฉันท์
4.3 ประโยชน์ หรื อผลกระทบจากแผนงาน และนโยบายตามทีผู้เสนอซื อระบุไว้ ในคําเสนอซื อ รวมทังความเป็ นไปได้ ของ
แผนงาน และนโยบายดังกล่ าว
จากแผนการดําเนินงานภายหลังการทําคําเสนอซื- อทีระบุไว้ในคําเสนอซื- อหลักทรัพย์ คณะกรรมการกิจการ (ไม่รวม
กรรมการทีไม่เข้าร่ วมประชุม) มีความเห็นถึงผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ-นจากการทําคําเสนอซื-อครั-งนี- สรุ ปได้ดงั นี4.3.1. แผนการขายหุน้ ของกิจการ
คําเสนอซื- อระบุว่า “ผูท้ าํ คําเสนอซื- อไม่มีแผนทีจะขายหุ ้นหรื อโอนหุ ้นของกิ จการทีถืออยู่ก่อนการทําคําเสนอซื- อ
และหุ ้นที จะรับซื- อจากการทําคําเสนอซื- อครั-งนี- ให้แก่บุคคลใดๆ ในจํานวนที มีนัยสําคัญ ในระยะเวลา 12 เดื อนนับจากวัน
สิ- นสุ ดระยะเวลาการทําคําเสนอซื-อ เว้นแต่
 ในกรณี ทีเป็ นการขาย หรื อโอนหุ ้นให้แก่ บุคคลตามมาตรา 258 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 

 ในกรณี ทีผูท้ าํ คําเสนอซื- อมีหน้าทีตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย สัญญา และกฎระเบียบทีมีผลบังคับใช้ในขณะนั-น
(ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน)
 ในกรณี เพือเพิมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผทู ้ าํ คําเสนอซื-อหรื อกิจการ หรื อบริ ษทั ย่อยของผูท้ าํ คําเสนอซื- อ”
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตามข้อมูลทีปรากฏในคําเสนอซื- อหลักทรัพย์ คณะกรรมการของกิ จการ มีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่น่าจะได้รับ
ผลกระทบจากแผนการขายหุ น้ ของกิจการ เนืองจากผูท้ าํ คําเสนอซื- อไม่มีความประสงค์ทีจะขาย หรื อโอนหุ น้ ของกิจการให้แก่
บุคคลอืนในจํานวนทีมีนยั สําคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ- นสุ ดระยะเวลาการทําคําเสนอซื-อ
4.3.2. สถานภาพของกิจการ
คําเสนอซื- อระบุว่า “ผูท้ าํ คําเสนอซื- อจะไม่เพิกถอนหุ ้นของกิจการ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ- นสุ ดระยะเวลาการทําคําเสนอซื- อ เว้นแต่กรณี ทีผทู ้ าํ คําเสนอซื- อมีหน้าทีตอ้ ง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบทีเกียวข้องและมีผลบังคับในขณะนั-น”
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตามข้อมูลทีปรากฏในคําเสนอซื- อหลักทรัพย์ คณะกรรมการของกิจการ มีความเห็นว่า กิจการยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ฯ ต่อไป ทําให้กิจการและผูถ้ ื อหุ ้นของกิ จการจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี ยนแปลง
สถานะการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนหรื อจากการเพิกถอนหุน้ ของกิจการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแต่อยางใด รวมทั-งผูถ้ ือหุน้ ของ
กิจการทีไม่ประสงค์จะขายหุน้ ตามคําเสนอซื-อในครั-งนี- จะไม่มีผลกระทบในเรื องตลาดรองในการซื-อขายหุน้ ของกิจการ
4.3.3. นโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
(1) นโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
คําเสนอซื- อระบุว่า “ผูท้ าํ คําเสนอซื- อ ไม่มีแผนหรื อนโยบายเปลียนแปลงวัตถุประสงค์การดําเนิ นธุ รกิ จหลักของ
กิจการอย่างมีนยั สําคัญในระยะเวลา 12 เดือน และยังคงมีความตั-งใจทีจะมุ่งเน้นการดําเนิ นธุรกิจของกิจการเช่นเดิม เนื องจาก
ผูท้ าํ คําเสนอซื-อได้ให้ความสําคัญต่อการประกอบธุรกิจของกิจการ
ทั-ง นี- ผูท้ าํ คํา เสนอซื- อ อาจจะร่ ว มกับ กิ จ การในการพิ จ ารณา ปรั บ ปรุ ง นโยบายในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของกิ จ การ
โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปั นผล รวมถึงการบริ หารจัดการทรัพย์สินดําเนิ นงาน
ของกิ จการ ตามที จาํ เป็ นและเหมาะสม เพือให้สร้ างศักยภาพในการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื อง ทั-งนี- หากมี การดําเนิ นการ
ดังกล่ าว ผูท้ าํ คําเสนอซื- อและกิ จการจะดําเนิ นการและเปิ ดเผยข้อมู ลให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบี ยบและข้อบังคับที
เกียวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตามข้อมูลทีปรากฏในคําเสนอซื- อหลักทรัพย์ คณะกรรมการของกิจการ มีความเห็นว่า จากการทีผทู ้ าํ คําเสนอซื- อไม่มี
แผนที จะเปลี ยนแปลงนโยบายหรื อแผนการดําเนิ นงานที สําคัญของบริ ษทั ฯ ภายในระยะเวลา 12 เดื อนนับจากวันสิ- นสุ ด
ระยะเวลาการทําคําเสนอซื- อ ดังนั-น บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ไม่ควรจะได้รับผลกระทบจากการเปลียนนโยบายและ
แผนการบริ หาร อย่างไรก็ตาม หากผูท้ าํ คําเสนอซื- อมีวตั ถุประสงค์ทีจะเปลียนแปลงลักษณะการดําเนินธุรกิจของกิจการอย่างมี

 

นัยสําคัญ ผูท้ าํ คําเสนอซื- อและกิ จการก็ตอ้ งดําเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้อกําหนด
หน่วยงานทีเกียวข้องและมีผลใช้บงั คับในขณะนั-น
(2) การปรับโครงสร้างองค์กร
คําเสนอซื- อระบุ ว่า “ผูท้ าํ คําเสนอซื- อ ไม่ มี ความประสงค์ที จะเปลี ยนแปลงโครงสร้ างคณะกรรมการของกิ จการ
ภายหลังการทําคําเสนอซื- อ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบโครงสร้างคณะกรรมการของกิจการอาจมีการเปลียนแปลงตามความ
จําเป็ นและความเหมาะสม เช่น การลาออกของกรรมการเนืองจากปั ญหาสุ ขภาพ หรื อ ปั ญหาส่ วนตัว ซึ งการเปลียนแปลงของ
คณะกรรมการของกิ จการจะต้องเป็ นไปตามข้อบังคับของกิ จการ และปฎิ บตั ิตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทีเกี ยวข้องกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตามข้อมูลทีปรากฏในคําเสนอซื- อหลักทรัพย์ คณะกรรมการของกิ จการ มีความเห็ นว่า บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กร เว้นเต่เป็ นการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม อาทิ การลาออก
หรื อ การพ้นตําแหน่งตามวาระ ซึ งบริ ษทั ฯ จะต้องปฎิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.3.4. รายการระหว่างกัน
คําเสนอซื-อระบุวา่
1) ก่อนการทําคําเสนอซื-อ
ปั จจุบนั กิจการและผูท้ าํ คําเสนอซื- อไม่มีการทํารายการระหว่างกัน หากในอนาคตมีรายการระหว่างกิจการและ
ผูท้ าํ คําเสนอซื- อเกิดขึ-น รายการดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับทีเกียวข้องต่างๆ ของสํานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) ภายหลังการทําคําเสนอซื-อ
ปั จจุบนั กิจการมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิและขั-นตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกันตามข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เพือป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการทํารายการระหว่างกันของกิจการกับ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และ/หรื อบุคลทีอาจมีความขัดแย้ง
ทั-งนี- ภายหลังการทําคําเสนอซื- อ ผูท้ าํ คําเสนอซื- อไม่มีแผนทีจะเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญซึ งนโยบายการทํา
รายการระหว่างกันของกิจการจากทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั โดยผูท้ าํ คําเสนอซื- อจะคํานึ งถึงผลประโยชน์ของกิจการ
เป็ นหลัก และรายการระหว่างกันระหว่างกิจการ และผูท้ าํ คําเสนอซื- อทุกรายการจะดําเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลให้
เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับทีเกียวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตามข้อมูลทีปรากฏในคําเสนอซื- อหลักทรัพย์ คณะกรรมการของกิจการ มีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุ น้ ของกิจการจะไม่ได้
รั บผลกระทบจากการทํารายการระหว่างกันระหว่างกิ จการกับผูท้ าํ คําเสนอซื- อ เนื องจาก ในปั จจุบนั ผูท้ าํ คําเสนอซื- อไม่มี
รายการระหว่างกันใด ๆ กับกิจการ ทั-งนี- หากในอนาคต กิจการและผูท้ าํ คําเสนอซื- อมีการทํารายการระหว่างกัน กิจการจะต้อง
ปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของกิจการ และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง

 

4.4

ความเห็ น เพิม เติ ม ของคณะกรรมการของกิจ การ (เฉพาะกรณี ที คํ า เสนอซื อ นั น เป็ นคํ า เสนอซื อ เพื อ เพิก ถอน
หลักทรัพย์ จากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ ฯ)
-ไม่มี-

เนื องจาก การทําคําเสนอซื- อในครั-งนี- ไม่ได้เป็ นคําเสนอซื- อเพือเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.

ความเห็นของทีปรึกษาของผู้ถือหุ้นซึงเป็ นบุคคลทีอยู่ในบัญชีรายชื อทีปรึกษาทางการเงินทีสํานักงาน
ให้ ความเห็นชอบ

โปรดพิจารณาความเห็นของทีปรึ กษาของผูถ้ ือหุ น้ ต่อคําเสนอซื- อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
ตามเอกสารแนบ 1

 

