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เรื่อง

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (“ไอวีแอล” หรือ “บริษัท”) ครั้งที่
2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติอนุมัติใหความชวยเหลือทางการเงิน โดยการค้ําประกัน หรือการจัดให
มีหนังสือค้ําประกันประเภท Standby Letter of Credit (SBLC) ในวงเงินไมเกิน 75 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ใหแกบริษัท
Indo Rama Synthetics (India) Limited (“บริ ษั ท IRSL”) และ/หรื อ บริ ษั ท ย อ ย ซึ่ ง เป น บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท
(“รายการใหความชวยเหลือทางการเงิน”)
รายการใหความชวยเหลือทางการเงินนี้จัดอยูในประเภท “การใหความชวยเหลือทางการเงินอื่นๆ” แกบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท (โปรดดูหัวขอที่ 4 ตามที่ปรากฏดานลางนี้) และจัดอยูในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้ง
ฉบับแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
โดยขนาดของรายการใหความชวยเหลือทางการเงิน คิดเปนรอยละ 2.90 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
ตามงบการเงินรวมประจําปของบริษัทที่ตรวจสอบแลว สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และบริษัทไมมีรายการเกี่ยวโยงกันอื่นๆ ที่
มีลักษณะคลายคลึงกันภายในรอบหกเดือนที่ผานมากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันบุคคลเดียวกันนี้กอนที่จะเขาทํารายการใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน อนึ่ง เนื่องจากขนาดของรายการมีมูลคามากกวารอยละ 0.03 แตนอยกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่
มีตัวตนสุทธิ (NTA) ดังนั้น รายการใหความชวยเหลือทางการเงินจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
เปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)
เหตุผลของการเขาทํารายการใหความชวยเหลือทางการเงิน
ในไตรมาสที่ 4 ของป 2563 อัตราการใชกําลังการผลิตของบริษัท IRSL ไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 73 เมื่อเทียบกับอัตรา
เดิมรอยละ 30 ภายหลังจากที่ไอวีแอลไดเขาซื้อหุน ซึ่งมีแนวโนมที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งในดานผลการดําเนินงานและ
ฐานะทางการเงิน โดยในปนี้อัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 77 ทั้งนี้ แมวาในไตรมาสที่ 4 ของป 2563 นั้น ตอง
เผชิญกับสถานการณดานการตลาดที่ยากลําบาก แตบริษัท IRSL ยังคงสามารถดํารง Core EBITDA ใหเติบโตในดานบวกอยูที่
4.4 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐหลังจากที่ใชเวลาเกือบ 4 ป อนึ่ง ตลาดในประเทศอินเดียมีศักยภาพที่สูงมาก เนื่องจากการเปน
ศูนยกลางการจัดหาดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดวยเหตุนี้จึงเปนโอกาสที่ดีสําหรับไอวีแอลที่จะเสริมสรางกําลังการผลิตแทนการ
Indorama Ventures Public Company Limited
75/102 Ocean Tower 2, 37th Floor, Sukhumvit 19 (Wattana),
Asoke Road, Klongtoey Nuer, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Tel : +66(0)2 661 6661 Fax : +66(0)2 661 6664-5
www.indoramaventures.com

นําเขาจากตางประเทศ โดยคํานึงถึงการทํางานรวมกันระหวางบริษัท IRSL และทีมงานของไอวีแอลมาโดยตลอดระยะเวลา 1 ป
ที่ ผานมา เพื่ อศึ ก ษาทางเลื อกในการกระจายกลุ มผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห เกิ ดการพั ฒนาและต อยอดอั ตราการใช กํ าลั ง การผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมปลายน้ํา (downstream) โดยมีการตั้งคาใชจายที่เสนอเพื่อจะนํามาใชในการลงทุน (Capex) ในป 2564 และป
2565 อยูที่ 75 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ เพื่อขยายกลุมผลิตภัณฑตางๆ ใหเพิ่มมากขึ้น โดยมุงเนนการตอบสนองตอความ
ตองการผลิตภัณฑของลูกคาที่เริ่มฟนตัวภายหลังจากการแพรระบาดของโรค Covid-19 ทั้งตลาดในกลุมสินคาโภคภัณฑและ
ตลาดเฉพาะกลุมในประเทศอินเดีย ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท IRSL ไมสามารถกอหนี้เพิ่มเติมภายใตเงื่อนไขที่ดีใดๆ ได ไมวาจะ
พิจารณาทั้งในแงของผลการดําเนินงานที่ผานมาครั้งลาสุดและฐานะทางการเงินในปจจุบันใดๆ ก็ตาม ซึ่งการสนับสนุนทาง
การเงินจากไอวีแอล จะชวยใหบริษัท IRSL สามารถเจรจาเพื่อใหไดเงื่อนไขที่ดีกับผูใหกูที่มีศักยภาพ สําหรับการกูเงินระยะยาว
และเพื่อใชหมุนเวียนในกิจการเพิ่มเติมอีกดวย อนึ่ง การสนับสนุนทางการเงินในวงเงินไมเกิน 75 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
ดั งกลาวสําหรับ 36 เดื อนข างหนา นั้ น เป นการเพิ่ ม วงเงิ นสนับ สนุ นทางการเงิ น แกบ ริษั ท IRSL จากเดิมที่ บริษั ทได ใ ห ก าร
สนับสนุนทางการเงินอยูที่จํานวน 50 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
รายละเอียดของรายการใหความชวยเหลือทางการเงิน มีดังตอไปนี้
1. วันที่ทํารายการ
การใหความชวยเหลือทางการเงินจะเริ่มตั้งแตป 2564
2. คูกรณีที่เกี่ยวของ
2.1 บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (“IVL”) ในฐานะผูใหความชวยเหลือทางการเงิน และ
2.2 บริษัท Indo Rama Synthetics (India) Limited (“บริษัท IRSL”) และ/หรือบริษัทยอย ในฐานะผูไดรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน
3. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและขอบเขตการมีสวนไดเสีย
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท IRSL ณ ปจจุบัน มีดังนี้
3.1 Indorama Netherlands B.V. (“INBV”) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยทางอ อ มของไอวี แ อล ถื อ หุ น ร อ ยละ 38.56
โดยประมาณ
3.2 Brookgrange Investments Limited โดยมีนายอาลก โลเฮีย ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ และบุตรชาย
นายยาโชวาดัน โลเฮีย ซึ่งเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารดานความยั่งยืนของบริษัท
เปนผูไดรับประโยชนสูงสุด ถือหุนรอยละ 20.51 โดยประมาณ
3.3 นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรงถือหุนรวมกันรอยละ 0.26 โดยประมาณ
และ
3.4 นายโอม ปรากาซ โลเฮีย ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูจัดการของบริษัท IRSL ซึ่งเปนพี่ชายของนายอา
ลก โลเฮีย และนายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท และเปนลุงของนายยาโชวาดัน โลเฮีย และนาย
อมิต โลเฮีย กรรมการที่ไมเปนผูบริหารของบริษัท ถือหุนรวมกันรอยละ 14.73 โดยประมาณ
ทั้งนี้ การถือหุนรวมกันของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามขอ 3.2 ถึง 3.4 ขางตนนั้น คิดเปนรอยละ 35.5
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4. ลักษณะทั่วไปของรายการ
บริษัทจะใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัท IRSL และ/หรือบริษัทยอย โดยการค้ําประกันหรือการจัดใหมีหนังสือ
ค้ําประกันประเภท Standby Letter of Credit (SBLC) ในวงเงินสูงสุดไมเกิน 75 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ เปนระยะเวลาไมเกิน
36 เดือน โดยบริษัทจะคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1 ตอปของจํานวนเงินทั้งหมดตามวงเงินค้ําประกัน หรือตามจํานวนเงิน
ที่ระบุในหนังสือค้ําประกันประเภท Standby Letter of Credit (SBLC) ดังกลาว
อนึ่ง รายการใหความชวยเหลือทางการเงินในครั้งนี้จะแทนที่รายการใหความชวยเหลือในครั้งกอนหนานี้ ซึ่งบริษัทได
ใหความชวยเหลือแกบริษัท IRSL เปนเงินจํานวน 50 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ (โดยไดรับการอนุมัติกอนหนานี้จาก
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และไดมีการเปดเผยสารสนเทศตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันเดียวกัน) โดยจะมีผลในวันที่เขาทํารายการใหความชวยเหลือทางการเงิน
รายการใหความชวยเหลือทางการเงินนี้ จัดอยูในประเภท “การใหความชวยเหลือทางการเงินอื่นๆ” แกบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท (เนื่องจากสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในบริษัท IRSL และ/หรือบริษัทยอยรวมกันโดยประมาณ
อยูที่รอยละ 35.50 ซึ่งต่ํากวาการถือหุนทางออมโดย INBV ที่รอยละ 38.56) และถือเปนรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. มูลคารวมและขนาดของรายการ
มูลคาของรายการใหความชวยเหลือทางการเงิน เปนจํานวนเงินสูงสุดไมเกิน 75 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ หรือ
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2,250.98 ลานบาทโดยประมาณ บวกกับคาธรรมเนียมรอยละ 1 ตอป สําหรับระยะเวลา 3 ป เปนจํานวนเงินไมเกิน 2.25 ลาน
เหรียญดอลลารสหรัฐ หรือ 67.531 ลานบาทโดยประมาณ ซึ่งรวมเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 77.25 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ หรือ
2,318.511 ลานบาทโดยประมาณ
การคํานวณขนาดรายการ
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รอยละ 0.03 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยประมาณ
รอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยประมาณ

คือ 80,038.54
คือ 24.01
คือ 2,401.16

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

ขนาดของรายการใหความชวยเหลือทางการเงิน คิดเปนรอยละ 2.90 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตาม
งบการเงินรวมประจําปของบริษัทที่ตรวจสอบแลว สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และบริษัทไมมีรายการเกี่ยวโยงกันอื่นๆ ที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันภายในรอบหกเดือนที่ผานมากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันบุคคลเดียวกันนี้กอนที่จะเขาทํารายการใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน เนื่องจากขนาดของรายการมีมูลคามากกวารอยละ 0.03 แตนอยกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มี

1

อางอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 ที่ 1 เหรียญดอลลารสหรัฐ = 30.013 บาท ซึ่งจะใชอัตราแลกเปลี่ยนนี้ตลอดทั้งเอกสาร

3

ตัวตนสุทธิ (NTA) ดังนั้น รายการใหความชวยเหลือทางการเงินจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
เปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)
6. รายละเอียดของกรรมการที่มีสวนไดเสีย ซึ่งไมไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงมติในวาระนี้
1) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย
2) นายอาลก โลเฮีย
3) นางสุจิตรา โลเฮีย
4) นายอมิต โลเฮีย และ
5) นายยาโชวาดัน โลเฮีย
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา การใหความชวยเหลือทางการเงินโดยการค้ํ า
ประกัน หรือการจัดใหมีหนังสือค้ําประกันประเภท Standby Letter of Credit (SBLC) ในวงเงินไมเกิน 75 ลานเหรียญดอลลาร
สหรัฐ ใหแกบริษัท IRSL และ/หรือบริษัทยอยนั้น มีความเหมาะสมและมีเหตุผลอันควร เมื่อพิจารณาถึงอัตราการใชกําลังการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้นรอยละ 73 จากเดิมรอยละ 30 ณ เวลาที่บริษัทเขาซื้อหุน อีกทั้ง EBITDA ของบริษัท IRSL ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนเงิน 4.4 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ แมวาจะอยูในสภาวการณที่มีโรค Covid-19 ระบาดอยางรุนแรงในประเทศอินเดียก็
ตาม การใหความชวยเหลือทางการเงินในครั้งนี้จะชวยใหไอวีแอลไดประโยชนในฐานะที่เปนผูผลิตที่มีบทบาทสําคัญและมี
ความโดดเดนในตลาดดวยการเสริมสรางกําลังในการผลิตเพื่อที่จะขยายกลุมผลิตภัณฑตางๆ และการใหความชวยเหลือทาง
การเงินในครั้งนี้จะชวยใหบริษัท IRSL สามารถปรับปรุงอัตราการใชกําลังการผลิต ซึ่งจะสงผลดีตอ EBITDA ของบริษัท IRSL
ใหเพิ่มสูงขึ้นดวย
ทั้งนี้ การค้ําประกันและ/หรือการจัดใหมีหนังสือค้ําประกันประเภท Standby Letter of Credit (SBLC) จะมีระยะเวลา
ค้ําประกัน 36 เดือน จะมีการคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1 ตอป จากจํานวนเงินที่ใหความชวยเหลือทั้งหมด ซึ่งจะ
ครอบคลุมและรวมถึงบริษัท IRSL และ/หรือบริษัทยอยดวย
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการพิจารณาและทบทวนการใชประโยชนจากการใหความชวยเหลือทางการเงินใน
ทุกไตรมาส
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโซวิค รอย เชาวดูรี่)
เลขานุการบริษัท
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