วันที 29 กันยายน 2563
เรื อง

แจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั#งที 5/2563

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั#งที 5/2563 ของบริ ษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เมือวันที 29
กันยายน 2563 ได้มีมติดงั นี#
1. มีมติอนุมตั ิการลงทุนในโครงการ Brownfield สายการผลิตแผ่นฟิ ล์ม BOPET ชนิดบาง ทีบริ ษทั ย่อยใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา – บริ ษทั โพลีเพล็กซ์ (ยูเอสเอ) แอลแอลซี ซึงมูลค่าการลงทุนทั#งหมดของโครงการ รวม
เงินทุนหมุนเวียน คาดว่าประมาณ 102.80 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อประมาณ 3,226 ล้านบาท โดยใช้อตั รา
แลกเปลียน 31.384 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ เมือวันที 22 กันยายน 2563) และเมือคํานวณโดยการใช้ระดับการ
คํานวณทีสูงทีสุด โดยมูลค่าของการลงทุนทั#งหมด (3,226 ล้านบาท) หารด้วยมูลค่าของสิ นทรัพย์ท#งั หมด ณ
วันที 30 มิถุนายน 2563 (17,714 ล้านบาท) ซึงขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 18.21 ในช่วง 6 เดือนทีผา่ นมา ที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการลงทุนหลายโครงการ รวมจํานวน 41.33 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
(หรื อประมาณ 1,297 ล้านบาท) โดยใช้อตั ราแลกเปลียน 31.384 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ เมือวันที 22 กันยายน
2563) สําหรับการลงทุนเพิม มูลค่าในธุรกิจปลายนํ#าและความยัง ยืนอืนๆ และโครงการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
ในประเทศไทย ตุรกี และอินโดนีเซีย และเมือคํานวณโดยการใช้ระดับการคํานวณทีสูงทีสุด โดยมูลค่าของการ
ลงทุนทั#งหมด (1,297 ล้านบาท) หารด้วยมูลค่าของสิ นทรัพย์ท#งั หมด ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 (17,714 ล้าน
บาท) ซึงขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 7.32 หลังจากรวมการลงทุนทั#งสองรายการ ซึงขนาดของรายการ
เท่ากับร้อยละ 25.54 ซึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 รายละเอียดเกียวกับสารสนเทศที
สําคัญทีจาํ เป็ นสําหรับผูถ้ ือหุ ้นเกียวกับการลงทุนดังกล่าวได้สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตั ิ
เพือจัดส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายใน 21 วันหลังจากวันทีประชุมนี#

สารสนเทศเกียวกับการได้ มาหรือจําหน่ ายไปซึงสิ นทรัพย์
ของ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทีประชุมคณะกรรมการ ครั#งที 5/2563 ของบริ ษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึงประชุม
เมือวันที 29 กันยายน 2563 ได้พิจารณารายละเอียดโครงการและมีมติอนุมตั ิให้จดั ตั#งโครงการ (Brownfield)
สายการผลิตแผ่นฟิ ล์ม BOPET ชนิดบางทีบริ ษทั ย่อย บริ ษทั โพลีเพล็กซ์ (ยูเอสเอ) แอลแอลซี คณะกรรมการได้
มอบอํานาจให้ผบู ้ ริ หารเจรจาต่อรองสัญญาทีเกียวข้องกับโครงการดังกล่าว เพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี#
1. สายการผลิตแผ่นฟิ ล์ม BOPET ชนิดบาง ขนาดกว้าง 10.6 เมตร ด้วยความเร็ ว 650 เมตรต่อนาที โดยมีกาํ ลัง
การผลิตประมาณ 50,000 ตันต่อปี
2. การขยายกําลังการผลิต (Debottleneck) ของสายการผลิตเม็ดพลาสติก PET จาก 58,000 ตันต่อปี เป็ น 86,000
ตันต่อปี
ประเภทผลิตภัณฑ์ของสายการผลิตแผ่นฟิ ล์ม BOPET ใหม่ จะมีความหนา 8-50 ไมครอน ซึงมูลค่าการลงทุน
ทั#งหมดของโครงการคาดว่าประมาณ 102.80 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เทียบเท่ากับ 3,226 ล้านบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลียน 31.384 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ ตามอัตราแลกเปลียนถัวเฉลียถ่วงนํ#าหนักซึงธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้เมือวันที 22 กันยายน 2563 ประกอบด้วยเงินลงทุนในโครงการ (เช่น ค่าทีดิน,ค่าปรับปรุ งทีดินทีต#งั
โครงการ , ค่างานโยธาก่อสร้าง , ค่าเครื องจักรและอุปกรณ์, ภาระผูกพัน, ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการ เป็ นต้น)
จํานวน 82.80 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่ากับ 2,599 ล้านบาท) และเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 20 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
(เทียบเท่ากับ 627 ล้านบาท)
การทําธุ รกรรมดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ตามคํานิ ยามทีกาํ หนดตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนทีทจ. 20/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาและจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรื อ
จําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์”) ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 18.21 ซึ งมากกว่าร้อยละ 15 แต่ตาํ กว่าร้อยละ 50 ซึ ง
รวมอยูใ่ นรายการอืน ๆ ในช่วง 6 เดือนทีผา่ นมา รายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์น# ีถือเป็ นประเภทรายการที 2 ตามเกณฑ์
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การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ ดังนั#น บริ ษทั ฯ จึงต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี ยวกับการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
ดังต่อไปนี#
1. รายละเอียดการได้มาซึงทรัพย์สิน
(ก) วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ
ทีประชุมคณะกรรมการ ครั#งที 5/2563 ของบริ ษทั ซึงประชุมเมือวันที 29 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้มีการ
ลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้น
(ข) คูส่ ัญญาทีเกียวข้องและความสัมพันธ์กบั บริ ษทั จดทะเบียน
คูส่ ัญญาทีเกียวข้อง ได้แก่ ผูข้ ายเครื องจักรและผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ซึงไม่มีความสัมพันธ์เกียวข้องกับบริ ษทั โดย
บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย เป็ นผูซ้ #ือ
(ค) ลักษณะโดยทัว ไปของรายการ
การลงทุนใหม่ทาํ โดยบริ ษทั ย่อยในสหรัฐอเมริ กาถือเป็ นลักษณะของการได้มาซึงสิ นทรัพย์โดยไม่มีการออก
หลักทรัพย์เพือ เป็ นค่าตอบแทนของการได้มาซึงสิ นทรัพย์ดงั กล่าว การคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มีมูลค่า
สู งกว่าร้อยละ 15 แต่ตาํ กว่าร้อยละ 50 ของสิ นทรัพย์ท#งั หมดของบริ ษทั ดังนี#
มูลค่าการลงทุนทั#งหมด/สิ นทรัพย์รวมทั#งหมดของบริ ษทั จดทะเบียน (ณ วันที 30 มิถุนายน 2563) เท่ากับ 3,226
ล้านบาท*/17,714 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.21
*อัตราแลกเปลียน 31.384 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ - อัตราแลกเปลียนถัวเฉลียถ่วงนํ#าหนักระหว่างธนาคาร เมือวันที
22 กันยายน 2563)
ในช่วง 6 เดือนทีผา่ นมา ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้อนุมตั ิการลงทุนขนาดเล็กหลายรายการในประเทศไทย
อินโดนีเซียและตุรกี เมือคํานวณโดยการใช้ระดับการคํานวณทีสูงทีสุด โดยมูลค่าของการลงทุนทั#งหมด (1,297
ล้านบาท) หารด้วยมูลค่าของสิ นทรัพย์ท#งั หมด ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 (17,714 ล้านบาท) ซึงขนาดของรายการ
เท่ากับร้อยละ 7.32
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หลังจากรวมการลงทุนในโครงการทั#งหมดทีได้รับอนุมตั ิในช่วง 6 เดือน ซึงขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 25.54
ซึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ดังนั#น บริ ษทั จึงมีหน้าทีตอ้ งจัดทํารายงานและเปิ ดเผยการตกลงเข้าทํารายการ โดยจัดส่ งหนังสื อเวียนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ทีเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่การทํารายการในครั#งนี#ไม่ตอ้ งขอ
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้
(ง) รายละเอียดของสิ นทรัพย์ทีได้มา
ทรัพย์สินทีได้มาโดยบริ ษทั
รายการทรัพย์สิน
ทีดิน และ อาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
ค่าวิศวกรรมและค่าดําเนินการเบื)องต้น
ภาระผูกพัน
เงินทุนหมุนเวียน
รวม

มูลค่ า (โดยประมาณ)
ล้านบาท
ล้ านเหรียญสหรัฐ
15.50
487
60.80
1,908
4.60
144
1.90
60
20.00
627
102.80
3,226

(จ) มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน เงือนไขการชําระเงิน และแหล่งเงินทุน
ต้นทุนของโครงการ (รวมเงินทุนหมุนเวียน) มีมูลค่าโดยประมาณ 102.80 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่ากับ 3,226
ล้านบาท) การประมาณการต้นทุนของโครงการนี#เป็ นไปตามผลการเจรจาเบื#องต้นระหว่างบริ ษทั กับบรรดาผูข้ าย
เครื องจักร ประกอบกับประสบการณ์ทีผา่ นมาของบริ ษทั และกลุ่มในการจัดตั#งโครงการแผ่นฟิ ล์ม BOPET การ
เจรจาต่ อ รองเกี ย วกับ เงื อ นไขการชํา ระเงิ น จะเป็ นหน้ า ที ข องฝ่ ายเทคนิ ค และการพาณิ ช ย์ข องบริ ษัท ซึ งมี
ประสบการณ์ยาวนาน การเจรจาดังกล่าวจะคํานึงถึงเงือนไขทีรอบคอบรัดกุมตามหลักการประกอบกิจการค้าปกติ
ของบริ ษทั การลงทุนโครงการนี# บริ ษทั จะใช้เงินทุนภายในบริ ษทั ย่อยในสหรัฐอเมริ กา และเงินกูย้ ืมระหว่างบริ ษทั
จากบริ ษทั ย่อยในตุรกี และ/หรื อเงินกูย้ มื ระยะสั#นจากธนาคารตามความจําเป็ น
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(ฉ) ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ
โพลีเพล็กซ์เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายแผ่นฟิ ล์มสําหรับบรรจุภณั ฑ์ชนิดยืดหยุน่ หลักให้กบั ผูผ้ ลิตแปรรู ปใหญ่ๆเกือบทุกราย
ในตลาดสําคัญๆของโลก โดยเฉพาะอย่างยิง แผ่นฟิ ล์ม BOPET ซึงเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั อเมริ กาเหนือเป็ นตลาด
ขนาดใหญ่ทีโพลีเพล็กซ์ให้บริ การและสามารถทีจะเจาะตลาดเข้าไปได้ในช่วงไม่กีปีทีผา่ นมา โดยเฉพาะอย่างยิง
หลังจากการจัดตั#งบริ ษทั ย่อยเพือ การผลิต โพลีเพล็กซ์ (ยูเอสเอ) แอลแอลซี ในปี 2555/2556
การริ เริ มโครงการ Brownfield แผ่นฟิ ล์ม BOPET ชนิดบางในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทําให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั
หลายประการดังนี#
• อเมริ กาเหนือเป็ นตลาดแผ่นฟิ ล์ม PET ในประเทศขนาดใหญ่ ซึงส่ วนใหญ่ข# ึนอยูก่ บั การนําเข้าสิ นค้า
• ไม่มีการลงทุนรายใหญ่ในสหรัฐอเมริ กาในอุตสาหกรรมนี#ในช่วง 4 ปี ทีผา่ นมาและไม่มีกาํ ลังการผลิตทีจะ
เกิดขึ#นใหม่ ดังนั#นจึงเป็ นโอกาสทีน่าสนใจในการรองรับการเติบโตของอุปสงค์ โดยการเป็ นผูจ้ ดั จําหน่าย
ทีมีทาํ เลใกล้ชิดและเพิม ส่ วนแบ่งการตลาดโดยใช้ประโยชน์จากความสามารถทางการตลาดทีมีอยูข่ อง
โพลีเพล็กซ์ ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า และประสบการณ์ยาวนานในการรองรับตลาดแห่งนี#
• โครงสร้างต้นทุนทีแข่งขันได้ ด้วยการผสมผสานของสองสายการผลิตแผ่นฟิ ล์ม BOPET สายทีเหมาะสม
พร้อมกับผนวกเข้ากับธุรกิจต้นนํ#าสายผลิตเม็ดพลาสติก สายการผลิตใหม่ทีเสนอเป็ นสายการผลิตแผ่น
ฟิ ล์ม PET ทีมีผลผลิตสู งสุ ดในโลกจะช่วยเพิม ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนโดยรวมเมือเทียบ
กับในประเทศและต่างประเทศรายอืนๆ
• ข้อได้เปรี ยบในการเป็ นแหล่งทีต#งั ภายในประเทศเปรี ยบเทียบกับซัพพลายเออร์ทีอยูต่ า่ งประเทศ
o การทีอยูใ่ กล้กบั ลูกค้าจะช่วยลดระยะเวลาตามวัฏจักร ทําให้การส่ งสิ นค้าทําได้รวดเร็ วและเชือถือ
ได้ และทําให้สร้างข้อแตกต่างได้อย่างชัดเจนในมุมมองของลูกค้า
o ลดความเสี ยงจากการกีดกันทางการค้า เช่น ภาษีตอบโต้การทุม่ ตลาด/มาตรการตอบโต้การ
อุดหนุน ซึงเป็ นเครื องมือกีดกันทางการค้าทีพบบ่อยในอุตสาหกรรมนี#
o ซัพพลายเชนท้องถินเป็ นทีตอ้ งการเพิม ขึ#น เนืองจาก
ก ความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมืองโลก
ข ภาวะหยุดชะงักด้านซัพพลาย จากโควิด 19
ค ความท้าทายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ง แนวโน้มการปกป้ องตลาดภายในทีเพิม ขึ#น
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(ช) กําหนดแล้วเสร็ จของโครงการ
คาดว่าจะเริ มดําเนินโครงการได้อีกประมาณ 24 เดือน
(ซ) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริ ษทั มีความเห็นว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น
ของบริ ษทั มีความสมเหตุสมผลซึงจะทําให้บริ ษทั เพิม สถานะความเป็ นผูน้ าํ ตลาดสามารถเพิม ฐานลูกค้าและการ
ดําเนินธุ รกิจในสหรัฐอเมริ กามีส่วนช่วยของมีนยั สําคัญในการสร้างรายได้และความเติบโตของกําไร
2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที/มีต่อสารสนเทศในเอกสารที/ส่งให้ ผ้ ถู อื หุ้น
คณะกรรมการได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี)แล้วตามความสามารถรับรู ้ทีดีทีสุดและข้อมูลทีมีและขอรับ
รองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี) ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ นจริ ง ไม่มีขอ้ มูลทีอาจทําให้บุคคลอืนสําคัญผิดใน
สาระสําคัญ หรื อมิได้มีการปกปิ ดข้อมูลทีเป็ นสาระสําคัญ
3. ความเห็นของผู้เชี/ยวชาญอิสระ
ไม่มี
4. การประมาณการทางการเงินในปี ปัจจุบัน
ไม่มี

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

นายอมิต ปรากาซ
กรรมการผูจ้ ดั การ
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