ที่ IVL004/05/2020
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) (“ไอวีแอล” หรื อ “บริษัท”) ครัง้ ที่ 4/2563
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ การสนับสนุนทางการเงิน โดยการค ้าประกัน หรื อการใช้ หนังสือค ้าประกัน
ประเภท Standby Letter of Credit (SBLC) ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ให้ แก่บริ ษัท Indo Rama Synthetics (India)
Limited (“IRSL”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เหตุผลของการเข้ าทารายการ
ภายหลัง จากที่ ไอวี แ อลได้ เ ข้ าซื อ้ หุ้น และเข้ ามาบริ ห ารควบคุมบริ ษั ท IRSL ในเดื อ นเมษายนปี 2562 ท าให้ ผลการ
ดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษัท IRSL เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น โดยไอวีแอลได้ แต่งตังที
้ มผู้บริ หารชุดใหม่ในบริ ษัท
IRSL ซึง่ รวมถึง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน (CFO) เพื่อบริ หารจัดการในการดาเนิน
ธุรกิจ ซึ่งได้ มีการปรับปรุ งในเรื่ องต่างๆ ภายในบริ ษัท IRSL ได้ แก่ การเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ กาลังการผลิต การปรับปรุ ง
ประสิทธิ ภาพการดาเนินงานให้ ดีขึ ้น การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ คงที่อย่างสม่าเสมอ และการขยายฐานลูกค้ าออกไป โดย
ความสามารถในการใช้ กาลังการผลิตของบริ ษัท IRSL ได้ ปรับเพิ่มสูงขึ ้นจากช่วงก่อนที่บริ ษัทจะเข้ าซื ้อหุ้น โดยเพิ่มขึ ้นจากอัตรา
ร้ อยละ 35 เป็ นอัตราร้ อยละ 56 ณ สิ ้นปี 2562 ทังนี
้ ้ บริ ษัท IRSL ได้ มีการรี ไฟแนนซ์หนี ้ที่ค้างชาระกับธนาคารต่างๆ ในประเทศ
อินเดีย และจัดการลดต้ นทุนทางการเงิน (cost of financing) โดยสินเชื่อวงเงินกู้ยืมในระยะยาวลดลงในอัตราร้ อยละ 8 ต่อปี และ
สินเชื่อวงเงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อใช้ หมุนเวียนในธุรกิจ (non-funded working capital facilities) ลดลงในอัตราร้ อยละ 2.5 ต่อปี โดย
ในช่วงเวลานี ้ ผู้บริ หารของบริ ษัท IRSL ได้ ม่งุ เน้ นไปที่ความเป็ นเลิศในการดาเนินงานของ IRSL ในทุกๆ ด้ าน และตังเป้
้ าหมายใน
การประหยัดต้ นทุนเป็ นจานวนเงิน 11 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐภายในปี 2564
ในส่วนของตลาดนัน้ บริ ษัท IRSL มุ่งเน้ นไปที่ความต้ องการและความพึงพอใจของลูกค้ า อันเป็ นผลทาให้ บริ ษัท IRSL
ได้ รับส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ ้นในพื ้นที่การบริ โภคหลักที่อยู่ทางตอนเหนือและตอนใต้ ของประเทศอินเดีย และยังประสบ
ความสาเร็ จในด้ านยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 23,000 ตันต่อเดือน จากเดิมก่อนที่บริ ษัทจะเข้ าซื ้อหุ้น
ยอดขายอยูท่ ี่จานวน 15,000 ตันต่อเดือน ด้ วยส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ ้นรวมทังได้
้ มีการปรับปรุงคุณภาพในด้ านต่างๆ บริ ษัท
IRSL จึงมีแผนที่จะขยายการใช้ กาลังการผลิตเป็ นร้ อยละ 70 ภายในเดือนมีนาคม 2563
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เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“โรค COVID-19”) แผนที่จะขยายการใช้
กาลังการผลิตดังกล่าวจึงถูกเลือ่ นออกไป โดยโรงงานผลิตของบริ ษัท IRSL ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่ Butibori ใกล้ กบั เมืองนาคปุระ
รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ซึง่ ณ ปั จจุบนั ได้ มีคาสัง่ ให้ มีการปิ ดพื ้นที่ (lockdown) ทังหมดในรั
้
ฐมหาราษฏระ นับตังแต่
้ วนั ที่ 23
มีนาคม 2563 เป็ นต้ นไป จึงส่งผลให้ โรงงานของบริ ษัท IRSL ต้ องหยุดการผลิตด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้ การเริ่ มต้ นและการเพิ่มกาลังการ
ผลิตในอนาคตนัน้ จะถูกปรับให้ สอดคล้ องกับการกลับเข้ าสูส่ ภาวการณ์ปกติหลังจากที่มกี ารยกเลิกคาสัง่ การปิ ดพื ้นทีแ่ ล้ ว รวมถึง
ความต้ องการในด้ านต่างๆ จากอุตสาหกรรมปลายน ้า (downstream) โดยที่ปัจจุบนั มีเพียงเครื่ องจักรประเภท texturizing จานวน
เล็กน้ อยเท่านันที
้ ่ยงั คงทางานในบริ ษัท IRSL เพื่อใช้ เก็บวัตถุดิบเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ ประเภท POY ที่ยงั มีอยูใ่ นสต๊ อค
ทังนี
้ ้ จากความสูญเสียในเรื่ องของยอดขายและไม่สามารถดาเนินการผลิตได้ อันเกิดจากสาเหตุของการปิ ดพื ้นที่เป็ นเวลา
เกือบ 2 เดือน อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 นัน้ ส่งผลให้ บริ ษัท IRSL มีความต้ องการสภาพ
คล่องทางการเงินเพิ่มขึ ้น บริ ษัท IRSL จึงมีความประสงค์ที่จะขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม จานวนเงินไม่เกิน 50 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
จากธนาคารต่างๆ ในประเทศอินเดีย เพื่อที่จะนามาใช้ ในการบริ หารจัดการกับสถานการณ์ภายใต้ คาสัง่ การปิ ดพื ้นที่และการเริ่ ม
ด าเนิ น การผลิตอี กครั ง้ ซึ่ง ไอวี แ อลในฐานะผู้มี อานาจควบคุม การบริ ห ารจัดการของบริ ษั ท IRSL สามารถใช้ ป ระโยชน์ จาก
ความสัมพันธ์กบั ประเทศต่างๆ ที่มีอยูท่ วั่ โลก ในการสนับสนุนด้ านสินเชื่อในภาวะวิกฤติครัง้ นี ้
อนึง่ ในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว ไอวีแอลจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้ อยละ 1 ต่อปี จากบริ ษัท IRSL
โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี ้
1. วันที่ทารายการ

ภายในปี 2563

2. คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1 บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) (“IVL”) ซึง่ เป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน และ
2.2 Indo Rama Synthetics (India) Limited (“IRSL”) ซึง่ เป็ นผู้ได้ รับความช่วยเหลือทางการเงิน
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท IRSL ณ ปั จจุบนั มีดงั นี ้
(i) Indorama Netherlands B.V. (“INBV”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของไอวีแอล ถือหุ้นร้ อยละ 38.56 โดยประมาณ
(ii) Brookgrange Investments Limited ถือหุ้นร้ อยละ 20.51 โดยประมาณ โดยมีนายอาลก โลเฮีย และนายยาโชวาดัน
โลเฮีย ซึง่ เป็ นบุตรชาย เป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์สงู สุด นอกจากนี ้ นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวโดยตรงถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 0.26 โดยประมาณ และ
(iii) นายโอม ปรากาซ โลเฮีย ถือหุ้นร้ อยละ 14.73 โดยประมาณ
การถือหุ้นรวมกันของ (ii) และ (iii) ข้ างต้ นนัน้ ซึง่ ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง คิดเป็ นร้ อยละ 35.5

ทังนี
้ ้ นายโอม ปรากาซ โลเฮีย ผู้ซงึ่ ดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการ และ Managing Director ของบริ ษัท IRSL นัน้
เป็ นพี่ชายของนายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริษัทฯ ของไอวีแอล และนายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการ
ของไอวีแอล อีกทัง้ เป็ นลุงของนายอมิต โลเฮีย กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารของไอวีแอล และนายยาโชวาดัน โลเฮีย กรรมการที่เป็ น
ผู้บริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านรี ไซเคิลของไอวีแอล
3. มูลค่ ารวมของรายการ
การสนับ สนุน ทางการเงิ น โดยการจัด ให้ มี ก ารค า้ ประกัน ในวงเงิ น สูง สุด ไม่ เ กิ น 50 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ซึ่ ง ให้ โดย
ไอวีแอลแก่บริ ษัท IRSL (“รายการ”) นัน้ จัดอยู่ในประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน โดย
บริ ษัทจดทะเบียนให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยง ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฎิบตั ิการของ
บริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
มูลค่ารวมของรายการจะอยูท่ ี่ 1,616.531 ล้ านบาทโดยประมาณ คิดเป็ นร้ อยละ 1.89 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
(NTA) ของบริ ษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ทังนี
้ ้ เนื่องจากโครงสร้ างการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในบริษัท IRSL (ถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 35.50) ต่ากว่าสัดส่วน
การถือหุ้นของไอวีแอลและบริ ษัทย่อยในบริษัทดังกล่าว (ถือหุ้นร้ อยละ 38.56) ดังนัน้ การทารายการนี ้จึงอยูใ่ นประเภท “การให้ หรื อ
การรับความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆ”
เนื่องจากขนาดของรายการมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึง่ ถือเป็ นรายการขนาดกลาง ดังนัน้ บริ ษัทจึงต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) ขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ
(ข) เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การคานวณขนาดรายการ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ร้ อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) โดยประมาณ
ร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) โดยประมาณ
4. วงเงินคา้ ประกัน

คือ 85,314 ล้ านบาท
คือ 25.59 ล้ านบาท
คือ 2,559.42 ล้ านบาท

50 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

5. ระยะเวลาการคา้ ประกัน 12 เดือน ซึง่ สามารถขยายระยะเวลาการค ้าประกันออกไปโดยอัตโนมัติภายใต้ เงื่อนไขเดิม (on
rolling basis)
1

อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.3306 บาท

6. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงมติในวาระนี ้
1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย
2. นายอาลก โลเฮีย
3. นางสุจิตรา โลเฮีย
4. นายอมิต โลเฮีย
5. นายยาโชวาดัน โลเฮีย
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การช่วยเหลือทางการเงินโดยการค ้าประกัน หรื อการใช้
หนังสือค ้าประกันประเภท Standby Letter of Credit (SBLC) ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ให้ แก่บริ ษัท IRSL นันมี
้ ความ
เหมาะสม และเมื่อพิจารณาถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรค COVID-19
อันเนื่องมาจากการปิ ดพื ้นที่
(lockdown) ในประเทศอินเดียเป็ นเวลาเกือบ 2 เดือน ได้ สร้ างแรงกดดันต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท IRSL ดังนัน้ การ
ช่วยเหลือในครัง้ นี ้ จะช่วยให้ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทสามารถเริ่ มต้ นและเพิ่มกาลังการผลิตอีกครัง้ ได้ อย่างรวดเร็ วภายหลังจากการ
ยกเลิกการปิ ดพื ้นที่และกลับเข้ าสูส่ ภาวการณ์ปกติ รวมทัง้ ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดต่อไปได้ ตามที่อธิบายไว้ ใน
เหตุผลของการเข้ าทารายการ ซึง่ จะช่วยส่งเสริ มกลยุทธ์ของไอวีแอลในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้ านและเครื่ องแต่งกาย (Home &
Apparel) เพื่อให้ บริ การลูกค้ าต่างๆ ทัว่ โลกด้ วยเส้ นใยทีแ่ ตกต่างในผลิตภัณฑ์ที่สร้ างมูลค่าเพิ่ม (HVA) ทังนี
้ ้ การให้ ความช่วยทาง
การเงินในครัง้ นี ้จะมีกาหนดระยะเวลา 12 เดือน และจะมีการพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
อนึง่ ไอวีแอลจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้ อยละ 1 ต่อปี จากบริ ษัท IRSL สาหรับการค ้าประกัน หรื อการใช้ หนังสือค ้า
ประกันประเภท Standby Letter of Credit (SBLC)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโซวิค รอย เชาว์ดรู ี่)
เลขานุการบริ ษัท

