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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2546 ในรูปบริษัทจํากัด โดยใชชื่อ บจ. บีคอน
โกลบอล และไดเปลี่ยนชื่อ เปน บจ. อิน โดรามา เวนเจอรส เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551 ต อมาไดจดทะเบียน
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ปจจุบัน บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ประกอบธุรกิจดาน
การลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทตาง ๆ (Holding Company) ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในผลิตภัณฑปโตรเคมี
แบบครบวงจร ซึ่งผลิตและจําหนาย PET (Polyethylene Terephthalate) เสนใยและเสนดายโพลีเอสเตอร (Polyester
Fiber and Yarn) PTA (Purified Terephthalic Acid) และเสนใยจากขนสัตว (โปรดดูรายละเอียดของการเขาถือหุนใน
บริษัทตาง ๆ เพิ่มเติมในสวนที่ 2 หัวขอ 2 - ลักษณะการประกอบธุรกิจ) โดยสามารถแบงแยกตามกลุมธุรกิจหลัก
ไดดังตอไปนี้
1.

กลุมธุรกิจ PET

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการผลิตและจําหนาย PET ซึ่งเปนพลาสติกโพลีเมอร ที่นํามาใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตบรรจุภัณฑของเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑอาหาร รวมถึงบรรจุภัณฑของเวชภัณฑประเภทตาง ๆ ตลอดจนเครื่องใช
ภายในบานและในอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีโรงงานผลิต PET จํานวน 2 แหงในประเทศไทย 3 แหงในทวีปยุโรป
(ในประเทศเนเธอรแลนด สหราชอาณาจักร และประเทศลิธัวเนีย) และอีก 2 แหงในสหรัฐอเมริกา (ในรัฐ North Carolina
และ รัฐ Alabama) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตติดตั้งรวมอยูที่ 1,498,000 ตันตอป โดยใน
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ถึง 2551 และงวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 กลุมธุรกิจ
PET ของบริษัทฯ มีรายไดจากการขาย (กอนหักรายการระหวางกัน) เปนจํานวน 11,847.2 ลานบาท 25,550.9 ลานบาท
40,969.1 ลานบาท และ 32,850.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 63.2 รอยละ 78.9 รอยละ 76.8 และรอยละ 55.6 ของ
รายไดจากการขายรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ
2.

กลุมธุรกิจเสนใยและเสนดายโพลีเอสเตอร

บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ รกิ จ การผลิ ต และจํ า หน า ยเส น ใยและเส น ดา ยโพลี เ อสเตอร รวมถึง ผลิต ภั ณ ฑ
โพลีเอสเตอรประเภทตาง ๆ ที่หลากหลาย โพลีเอสเตอรเปนเสนใยสังเคราะหประเภทหนึ่งที่ใชกันอยางกวางขวางในโลก
และเปนวัตถุดิบที่ใชประโยชนไดหลายอยาง เนื่องจากสามารถนำไปใชเปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตาง ๆ
บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเสนใยและเสนดายโพลีเอสเตอรทั้งหมด 2 แหงในประเทศไทย โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
บริษัทฯ มีกําลังการผลิตติดตั้งรวมอยูที่ 244,800 ตันตอป โดยในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ถึง 2551
และงวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 กลุมธุรกิจเสนใยและเสนดายโพลีเอสเตอรของบริษัทฯ มีรายไดจาก
การขาย (กอนหักรายการระหวางกัน) เปนจํานวน 4,461.3 ลานบาท 4,501.3 ลานบาท 4,974.6 ลานบาท และ 7,525.9
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23.8 รอยละ 13.9 รอยละ 9.3 และรอยละ 12.7 ของรายไดจากการขายรวมของบริษัทฯ
ตามลําดับ
3.

กลุมธุรกิจ PTA

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการผลิตและจําหนาย PTA ซึ่งเปนกรดอินทรียในรูปแบบผงแปงสีขาวละเอียด
ซึ่งสวนใหญนํามาใชเปนวัตถุดิบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑโพลีเอสเตอร โดยเริ่มประกอบธุรกิจ PTA ในป 2551 กลุมธุรกิจ
PTA ของบริษัทฯ เปนธุรกิจสนับสนุนกลุมธุรกิจ PET และกลุมธุรกิจเสนใยและเสนดายโพลีเอสเตอร และเปนสวนหนึ่งของ
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กลยุทธของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจแบบรวมตัวในแนวตั้ง (Vertically Integrated Operations) บริษัทฯ
มีโรงงานผลิต PTA จํานวน 2 แหงในประเทศไทย และโรงงานอีก 1 แหงในประเทศเนเธอรแลนด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน
2552 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตติดตั้งรวมอยูที่ 1,590,000 ตันตอป โดยในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
และงวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 กลุมธุรกิจ PTA ของบริษัทฯ มีรายไดจากการขาย (กอนหักรายการ
ระหวางกัน) เปนจํานวน 14,732.1 ลานบาท และ 34,176.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 27.6 และรอยละ 57.9 ของ
รายไดจากการขายรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ
4.

กลุมธุรกิจเสนใยจากขนสัตว

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการผลิตและจําหนายเสนดายจากขนสัตว (Worsted Wool Yarn) โดยมี
โรงปนดายขนสัตวของบริษัทฯ ในประเทศไทยจํานวน 1 แหง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีกําลังการผลิต
ติดตั้งอยูที่ 5,900 ตันตอป โดยในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ถึง 2551 และงวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่
30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากการขาย (กอนหักรายการระหวางกัน) เปนจํานวน 1,843.9 ลานบาท 1,605.0
ลานบาท 1,678.3 ลานบาท และ 731.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.8 รอยละ 5.0 รอยละ 3.1 และรอยละ 1.2 ของ
รายไดจากการขายรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ
หมายเหตุ: การหักรายการระหวางกันประกอบดวย การหักรายการขายสินคาระหวางบริษัทในกลุม จํานวน 9,426.4 ลานบาท ใน
ป 2551 และจํานวน 16,213.0 ลานบาท ในงวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 (รวมถึงรายการระหวางกันประเภทอื่น) ทั้งนี้
ตัวเลขทั้งหมดซึ่งจําแนกตามกลุมธุรกิจเปนตัวเลขที่แสดงกอนการหักรายการระหวางกัน ซึ่งถูกหักออกเพื่อจัดทํางบกําไรขาดทุนรวมของ
บริษัทฯ ดวยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรอานขอมูลซึ่งจําแนกตามกลุมธุรกิจประกอบกับงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ซึ่งปรากฎในเอกสารฉบับนี้

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินรวมสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ถึง 2551 และงวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 สามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
รายการ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
กําไรสุทธิของผูถือหุนของบริษัทฯ

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549
21,501.24
16,148.86
5,352.38
19,021.36
684.13

2550
25,361.29
19,013.67
6,347.62
32,515.32
908.77

2551
69,768.07
52,061.13
17,706.94
56,604.90
2,656.29

งวดเกาเดือนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 กันยายน
2552
71,152.51
49,626.09
21,526.42
59,577.93
3,445.71

บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 2550 และ 2551 เทากับ 21,501.24 ลานบาท 25,361.29
ลานบาท และ 69,768.07 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยอยางมีนัยสําคัญในป 2551 ซึ่งเปนผลมาจากการ
เขาซื้อสินทรัพยและกิจการหลายแหงในธุรกิจ PET ธุรกิจ PTA และธุรกิจเสนใยและเสนดายโพลีเอสเตอร ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของกลยุทธการรวมธุรกิจในแนวตั้งของบริษัทฯ ที่มุงเนนในอุตสาหกรรมตอเนื่องของธุรกิจโพลีเอสเตอร บริษัทฯ มีหนี้สิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 2550 และ 2551 เทากับ 16,148.86 ลานบาท 19,013.67 ลานบาท และ 52,061.13
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ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในป 2551 เปนผลมาจากการรวมหนี้สินของกิจการที่บริษัทฯ ซื้อ
มาในชวงระยะเวลาดังกลาว
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 2550 และ 2551 เทากับ 5,352.38 ลานบาท 6,347.62
ลานบาท และ 17,706.94 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นในสวนของผูถือหุนอยางมีนัยสําคัญในป 2551 เปนผลมาจาก
การออกหุนเพิ่มทุนหลายครั้งในป 2551 เพื่อใชในการแลกหุนกับผูถือหุนเดิมของกิจการที่บริษัทฯ เขาซื้อ รวมถึงกําไรสุทธิ
ที่เพิ่มขึ้นในป 2551
บริษัท ฯ มีรายไดรวมในงวดปบัญ ชีสิ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2549 2550 และ 2551 เทา กับ 19,021.36
ลานบาท 32,515.32 ลานบาท และ 56,604.90 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโตในป 2550 และ 2551
เทากับรอยละ 70.9 และ 74.1 ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ในงวดปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 2550
และ 2551 เทากับ 1,015.51 ลานบาท 1,410.01 ลานบาท และ 3,123.1 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโต
ในป 2550 และ ป 2551 เทากับรอยละ 38.8 และ 121.5 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม กําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ในป 2549 ไดรวมผลประกอบการของ บจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส ซึ่งเปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
เสมือนวาบริษัทฯ ไดเขาลงทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ไดหุน บจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส
มาในเดือนกันยายน 2549 จํานวนรอยละ 94.57 ดังนั้น หากบริษัทฯ รวมผลประกอบการของ บจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 กําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะลดลงจํานวน 179.01 ลานบาท และกําไรสุทธิในป
2551 ไดรวมรายการคานิยมติดลบ (Negative Goodwill) ซึ่งเกิดจากการเขาซื้อกิจการอื่นในป 2551 และผลขาดทุนจาก
การขายบริษัทยอย โดยหากไมรวมรายการดังกลาวแลว บริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิ เทากับ 286.4 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรา
ลดลงรอยละ 79.7 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของมูลคาสินคาคงคลัง อันสืบเนื่องจากการลดลงของราคาน้ํามันดิบ
อยางรวดเร็ว ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 เปนตนมา ทั้งนี้ กําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2549 ซึ่งมาจาก
ผลประกอบการของ บจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส ในชวงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2549 และกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ในป 2551 ในสวนที่เปนรายการคานิยมติดลบ (Negative Goodwill) เปนรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและ
ไมสามารถนํากําไรในสวนนี้มาจายเปนเงินปนผลได
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 71,152.51 ลานบาท มีหนี้สินรวมเทากับ 49,626.09
ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนเทากับ 21,526.42 ลานบาท และในงวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
บริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ 59,577.93 ลานบาท และมีกําไรสุทธิของผูถือหุนของบริษัทฯ เทากับ 3,445.71 ลานบาท
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ ไดที่สวนที่ 2 หัวขอ 12 – ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน)
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ไดมีมติ
อนุมัติให บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,351,543,910 บาท เปน 5,082,000,000 บาท โดยการออก
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,730,456,090 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร สรุปไดดังนี้
1.

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 913,456,090 หุน เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป (IPO)

2.
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 817,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนรายยอยของ บมจ. อินโดรามา
โพลีเมอรส ที่ตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

สวนที่ 1 หนา 3

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

ตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการระหวาง บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส กับ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส
(“แผนการปรับโครงสรางการถือหุนฯ”) ในอัตราสวน 1.2320 หุนใหมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส (มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท) ตอ 1 หุน ของบมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) โดยผูถือหุนของ บมจ. อินโดรามา
โพลีเมอรส จะนําหุน บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส มาชําระเปนคาหุนสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ทําให
บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จะไดรับชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุนเปนทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน
ทั้ง นี้ คณะกรรมการ หรือ ประธานเจา หนา ที่ บ ริห ารกลุ มบริ ษัท ฯ หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการหรื อ ประธาน
เจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ มอบหมาย มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการปรับราคาหรือ
อัตราสวนการแลกหุนได
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ
ไดที่สวนที่ 2 หัวขอ 13 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ หัวขอยอย 13.1 – การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุน
และการจัดการ)
ปจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในเอกสารฉบับนี้
โดยรอบคอบ กอนตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปจจัยความเสี่ยงดังตอไปนี้ เปนปจจัยความเสี่ยงบางสวน
ที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1.

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯ

1.1

บริษัทฯ เปนคูความในคดีซึ่งหากศาลพิพากษาไมเปนคุณแกบริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบอยาง
มีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

Eastman Chemical Company (“Eastman”) ไดยื่นฟอง AlphaPet, IRP Rotterdam, IRP Workington, IRH
Rotterdam และ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส ตอศาลแขวงเดลาแวร (Delaware District Court) ในสหรัฐอเมริกา เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2552 อันเกี่ยวเนื่องกับการผลิตเชิงพาณิชยของโรงงานผลิต PET ของ AlphaPet (กําลังการผลิตของ
โรงงานผลิต PET ของ AlphaPet คิดเปนรอยละ 28.8 ของกําลังการผลิตติดตั้งของโรงงานผลิต PET ของบริษัทฯ) ภายใต
สัญญาอนุญาตใหใชเทคโนโลยี (Technology License Agreement) ระหวาง IRP Rotterdam, IRP Workington, IRH
Rotterdam (รวมเรียกวา “จําเลยในทวีปยุโรป”) และ Eastman อันเกี่ยวเนื่องกับการที่บริษัทฯ เขาซื้อโรงงานผลิต PET
และโรงงานผลิต PTA ของ Eastman ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปในเดือนมีนาคม 2551 จําเลยในทวีป
ยุโรป ไดรับอนุญาตใหใชความลับทางเทคโนโลยีของ Eastman ในการผลิตผลิตภัณฑเชิงพาณิชยบางประเภท ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของกิจการที่ไดซื้อมา ทั้งนี้ ในคําฟองดังกลาว Eastman ไดกลาวหาวา


AlphaPet ไดละเมิดสิทธิบัตรบางรายการของ Eastman



จําเลยในทวีปยุโรปไดละเมิดสัญญาอนุญาตใหใชเทคโนโลยี และ



จําเลยไดลักลอบใชขอมูลความลับและความลับทางการคาของ Eastman ภายใตกฎหมายของมลรัฐ
เดลาแวร
(โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ 2 หัวขอ 7 - ขอพิพาททางกฎหมาย)

สวนที่ 1 หนา 4
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ประสงคที่จะตอสูกับขอกลาวหาดังกลาวอยางจริงจัง อยางไรก็ดี ขอพิพาททางกฎหมายในลักษณะนี้
อาจใชระยะเวลานานจนกวาคดีความจะยุติ และบริษัทฯ ไมอาจคาดการณไดวาคดีความนี้จะจบลงเมื่อใด นอกจากนี้
บริษัทฯ ไมอาจรับประกันไดวาศาลแขวงเดลาแวรจะจําหนายคดีหรือตัดสินคดีในทางที่เปนคุณแกบริษัทฯ ศาลแขวง
เดลาแวร อ าจมี คํ า สั่ ง คุ ม ครองไม ว า ชั่ ว คราวหรื อ ถาวรก อ นมี คํ า พิ พ ากษา (ซึ่ ง อาจส ง ผลให ก ารดํ า เนิ น การผลิ ต ของ
โรงงานผลิต PET ของ AlphaPet ตองหยุดลง) ศาลแขวงเดลาแวรอาจพิพากษาเปนคุณแก Eastman และ/หรือ ใหบริษัทฯ
ชดใชคาเสียหายเปนจํานวนมากใหแก Eastman และ/หรือ กําหนดคาใชสิทธิขึ้นมา บริษัทฯ อาจมีคาใชจายเกิดขึ้นเปน
อยางมากอันเนื่องมาจากการดําเนินการในคดีนี้ นอกจากนี้ หากศาลพิพากษาไมเปนคุณแกบริษัทฯ บริษัทฯ อาจตองใช
เทคโนโลยีอยางอื่น ซึ่งอาจนําไปสูการลาชาหรือการหยุดดําเนินการผลิตชั่วคราว ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความยากลําบากใน
การปฏิบัติตามขอตกลงทางสัญญาบางอยาง และอาจสงผลกระทบตอความสัมพันธกับลูกคาของบริษัทฯ บางราย และ
อาจนําไปสูการรองเรียน และขอพิพาทกับลูกคาเหลานั้น บริษัทฯ ไมทราบถึงจํานวนคาเสียหาย คาใชสิทธิ และ/หรือ
คาใชจายอื่น ๆ ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากขอพิพาททางคดีนี้ และในคําฟองก็ไมไดกําหนดจํานวนคาเสียหายที่
Eastman เรียกรอง การกําหนดใหบริษัทฯ ตองชดใชคาเสียหายที่เปนตัวเงิน จายคาใชสิทธิ หรือคาใชจายอื่น ๆ หรือการ
หยุดชะงักของการดําเนินการผลิตที่โรงงานผลิต PET ของ AlphaPet อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.2

คําพิพากษาที่ไมเปนคุณกับบริษัทฯ ในคดีที่ Eastman กลาวหาวาบริษัทฯ ละเมิดสัญญาอนุญาตใหใช
เทคโนโลยี อาจสงผลกระทบในทางลบตอการดําเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ ในทวีปยุโรป

คําฟองของ Eastman ซึ่งไดกลาวหาวาจําเลยในทวีปยุโรปละเมิดสัญญาอนุญาตใหใชเทคโนโลยี ตามที่ไดกลาว
ไปแลวขางตนนั้น หากศาลเห็นวาจําเลยในทวีปยุโรปไดละเมิดสัญญาอนุญาตใหใชเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญ Eastman
อาจจะยกเลิกสัญญา รวมทั้งการอนุญาตใหใชสิทธิตาง ๆ ที่ไดใหไวภายใตสัญญาดังกลาว ในกรณีเชนนั้น จําเลยในทวีป
ยุโรปอาจตองเขาเจรจาในขอสัญญาเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชสิทธิกับ Eastman ใหม หรือใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่
สามารถนํามาใชแทนเทคโนโลยีเดิมเพื่อใหโรงงานของบริษัทฯ ดําเนินการผลิตตอไปได ซึ่งอาจนําไปสูการหยุดดําเนินการ
ผลิตชั่วคราวจนกวาจะมีการเจรจาขอสัญญาใหม หรือจนกวาจะมีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาแทนของเดิม บริษัทฯ
เชื่อวาเทคโนโลยีทางเลือกอื่นนั้นหาไดในตลาดและมีราคาที่คอนขางต่ํา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาจะ
ใชระยะเวลานานเพียงใดในการใชเทคโนโลยีใหมในโรงงานเหลานี้ นอกจากนี้ หากกระบวนการผลิต ณ โรงงานแหงใดแหง
หนึ่งของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบในทางลบอันเนื่องมาจากการที่ศาลมีคําพิพากษาที่ไมเปนคุณกับบริษัทฯ หรือจากการที่
บริษัทฯ ละเมิดสัญญาอนุญาตใหใชเทคโนโลยี อาจกอใหเกิดความยากลําบากแกบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามขอตกลงทาง
สัญญา ซึ่งอาจนําไปสูการรองเรียน และขอพิพาทกับลูกคา
โรงงานผลิต PET ของ IRP Rotterdam และ IRP Workington มีกําลังการผลิตรวมกันคิดเปนรอยละ 23.7 ของ
กําลังการผลิตติดตั้งของโรงงานผลิต PET ของบริษัทฯ และ โรงงานผลิต PTA ของ IRH Rotterdam มีกําลังการผลิตคิด
เปนรอยละ 22.0 ของกําลังการผลิตติดตั้งของโรงงานผลิต PTA ของบริษัทฯ ซึ่งหากเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
ดังกลาวขางตน อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนยั สําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ

สวนที่ 1 หนา 5
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีการแขงขันสูงมาก และการดําเนินการใด ๆ ของคูแขงอาจสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการทํากําไรและสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ

ธุรกิจที่บริษัทฯ ดําเนินงานอยูเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูงดานราคาและดานอื่น ๆ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ สวนใหญเปนสินคาโภคภัณฑ (Commodity Products) ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะสรางความแตกตางในตัว
ผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และปรับราคาผลิตภัณฑตามตนทุนที่เพิ่มขึ้นได สวนปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
แขงขันรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ คุณลักษณะหรือสมรรถนะของสินคา การจัดสงสินคาที่ตอเนื่องและนาเชื่อถือใหแก
ลูกคาและความสัมพันธกับลูกคาที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยสวนใหญ บริษัทฯ จะแขงขันกับบรรษัทขามชาติขนาดใหญหลาย
แหงในแตละกลุมธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดแขงขันกับผูผลิตในระดับภูมิภาคและ/หรือผูผลิตที่มีความเชี่ยวชาญใน
ตลาดเสนใยโพลีเอสเตอร (Polyester Fiber) อีกเปนจํานวนมาก โดยผูผลิตบางรายดังกลาวอาจมีความโดดเดนในตลาด
และ/หรือแหลงเงินทุน และทรัพยากรอื่น ๆ มากกวาของบริษัทฯ นอกจากนี้ แรงกดดันในการทํากําไรอาจมาจากปจจัย
ตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของอุปสงคที่มีจํากัด และการมีสินคาเกินความตองการในตลาด (ตัวอยางเชน ความตองการ
เม็ดพลาสติก PET ในประเทศจีน อาจต่ํากวาประมาณการการเพิ่มขึ้นของกําลังการผลิต) การลดราคาของคูแขง การมี
ผูประกอบการรายใหมในอุตสาหกรรม การควบรวมในกลุมอุตสาหกรรม (Industry Consolidation) ความสามารถของ
คูแขงในการใชประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) และการเพิ่มอุปทานของผลิตภัณฑ รวมถึงการ
เขาถึงเทคโนโลยีใหม ๆ ของคูแขงซึ่งบริษัทฯ มิไดมีอยู ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถแขงขันกับคูแขงไดอยางประสบ
ความสําเร็จ อาจทําใหสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ ลดลง และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.4

วงจรอุตสาหกรรม PTA เม็ดพลาสติก PET และเสนใยโพลีเอสเตอร อาจสงผลใหเกิดกําลังการผลิต
สวนเกิน

ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง วงจรอุ ต สาหกรรม PTA เม็ ด พลาสติ ก PET และเส น ใย
โพลีเอสเตอรในอดีต ซึ่งมีกําลังการผลิตสวนเกินในบางชวงเวลา และสงผลกระทบตอการกําหนดราคาของผลิตภัณฑ
โดยวงจรดังกลาวบางสวนเกิดจากการลงทุนในชวงที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม (ซึ่งเปนชวงที่มีกําไรสูง และมีแหลงเงินทุน
มากมาย) ทํ า ใหส มดุ ล ระหว า งอุป สงค แ ละอุ ป ทานเปลี่ ย นแปลงไปอั น เนื่ อ งมาจากการมี กํ า ลั ง การผลิ ต ใหม ซึ่ ง ผลิ ต
ผลิตภัณฑในจํานวนมาก ผลที่ตามมาคือทําใหในบางชวงเวลาของอุตสาหกรรมจะมีกําลังการผลิตสวนเกิน ตัวอยางเชน
เมื่อมีการสรางและดําเนินการโรงงานแหงใหม บริษัทฯ จึงไมอาจรับประกันไดวาเหตุการณดังกลาวไมเกิดขึ้นอีก ดังนั้น
หากการเติบโตทางเศรษฐกิจมิไดเพิ่มขึ้นอยางเพียงพอในอันที่จะกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของอุปสงค หรือหากไมมีการปด
โรงงานเพื่อลดผลกระทบดังกลาว กําลังการผลิตใหม ๆ สามารถทําใหเกิดกําลังการผลิตสวนเกินทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก ซึ่งจะสงผลใหเกิดการลดลงของกําไร ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอการทํากําไรของบริษัทฯ และอาจสงผล
กระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ผลกระทบในทางลบดังกลาวขางตนอาจรุนแรงขึ้นหากผูผลิตในภูมิภาคอื่น ๆ ประสบป ญหากําลังการผลิ ต
สวนเกินในตลาดภายในประเทศหรือในภูมิภาคของตน และไดสงออกผลิตภัณฑของตนเพิ่มขึ้นไปยังตลาดที่บริษัทฯ
ดําเนินธุรกิจอยูดวยราคาสินคาที่ไมคํานึงถึงผลกําไร การดําเนินการดังกลาวจะยิ่งทําใหกําไรในผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใน
ตลาดดังกลาวลดลง และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

การที่บริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาผลิตภัณฑตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นไดอาจสงผลกระทบในทางลบ
ตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

หากตนทุนของวัตถุดิบเพิ่มขึ้นแตบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาขายผลิตภัณฑใหสะทอนการเพิ่มขึ้นของตนทุน
ดั ง กล า วได จะส ง ผลต อ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ความสามารถของบริ ษั ท ฯ ในการเพิ่ ม ราคาขายผลิ ต ภั ณ ฑ
อันเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นนั้น จะขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและตนทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคูแขง นอกจากนี้
ในบางครั้ง บริษัทฯ อาจไมสามารถปรับราคาขายใหเพิ่มขึ้นตามต น ทุน วัตถุดิบไดท้ัง หมด เนื่องจากการที่บ ริษัท ฯ มี
ขอตกลงกับลูกคามากอนหนานี้แลว หรืออยูในชวงที่มีความตองการผลิตภัณฑของบริษัทฯ นอย หรือการมีอุปทานใน
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มากเกินไป ซึ่งปจจัยตาง ๆ ดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.6

การดําเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับการมีอยูของวัตถุดิบและตนทุนวัตถุดิบ

การดําเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับการมีอยูของวัตถุดิบและราคาวัตถุดิบเปนหลัก อันไดแก PTA และ MEG
สําหรับธุรกิจ PET และเสนใยและเสนดายโพลีเอสเตอร และ PX สําหรับธุรกิจ PTA โดย PX PTA และ MEG เปนผลผลิตที่
ไดมาจากน้ํามันและกาซธรรมชาติ และโดยทั่วไปจะผลิตโดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจปโตรเคมีขนาดใหญ ดังนั้น ตนทุน
การผลิต PTA PET และโพลีเอสเตอรจะขึ้นอยูกับราคาของน้ํามันดิบ กาซธรรมชาติและผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปทั้ง
ในประเทศและระหวางประเทศ ดังนั้น ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับราคาตลาดของ
น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติและผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป ซึ่งจะขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานในระดับระหวางประเทศ
ภูมิภาคและในประเทศ รวมถึงปจจัยอื่น ๆ ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เมื่อไมกี่ปที่ผานมา ราคาของน้ํามันดิบ
และกาซธรรมชาติมีความผันผวนอยางมาก ตัวอยางเชน ราคาของน้ํามันดิบระหวางประเทศไดเพิ่มขึ้นอยางมากในครึ่งป
แรกของป 2551 แตไดกลับลดลงอยางมากในชวงครึ่งหลังของป 2551 โดยหลังจากที่ราคาของน้ํามันดิบไดพุงขึ้นสูงสุดเปน
ประวัติการณ ก็ไดลดต่ําลงอยางรวดเร็วจนเปนราคาต่ําสุดราคาใหมในรอบ 3 ปในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทฯ คาดวา
ความผันผวนและความไมแนนอนของราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเคมีจะยังคงดําเนินอยูตอไป
ตลาดและราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมอาจขึ้นกับอุปสงคโดยรวมของผลิตภัณฑดังกลาว (ซึ่งอาจมีความ
ผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพและวงจรของเศรษฐกิจ ฤดูกาลและสภาวะอากาศ) ปริมาณของผลิตภัณฑ
ในประเทศและภูมิภาค ราคาและปริมาณผลิตภัณฑที่นําเขา ราคาและปริมาณเชื้อเพลิงทดแทนที่มี และขอบเขตและ
ลักษณะของกฎเกณฑและภาษีของภาครัฐ สภาวะอุปทานทั่วโลกและระดับราคาของน้ํามัน ดิบอาจไดรับผลกระทบ
อย า งมากจากกลุ ม ต า ง ๆ ระดั บ ระหว า งประเทศ ซึ่ ง ควบคุ ม ปริ ม าณการผลิ ต น้ํ า มั น ดิ บ ส ว นใหญ ข องโลก และจาก
พัฒนาการทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ปจจัยอื่น ๆ เชน กฎเกณฑของรัฐบาล
ทั้งในและตางประเทศ สภาวะอากาศ และการแขงขันจากแหลงพลังงานอื่นก็มีผลกระทบตอราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมดวยเชนกัน ความผันผวนของราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปสามารถกอใหเกิดความผันผวน
ของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนบางชวงเวลา และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบ สงครามหรือการมุงทําลาย หรือ
การกอการรายที่รุนแรง หรือปจจัยทางการเมืองอื่น ๆ ในประเทศหรือภูมิภาคตาง ๆ ที่บริษัทฯ ดําเนินงาน หรือประกอบ
ธุรกิจ หรือที่ผูจําหนายวัตถุดิบและพลังงานรายหลักตั้งอยู หรือการหยุดชะงักหรือการเสื่อมสภาพของโครงสรางพื้นฐานใน
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

การขนส ง ที่ ใ ช ข นส ง วั ต ถุ ดิ บ และพลั ง งานอาจส ง ผลกระทบต อ ปริ ม าณที่ มี แ ละต น ทุ น ของสิ่ ง ดั ง กล า ว ตั ว อย า งเช น
โรงงานผลิต PET ของ AlphaPet พึ่งพาผูจําหนาย PTA เพียงรายเดียว อันไดแก BP ซึ่งหากบริษัทดังกลาวไมสามารถสง
มอบ PTA ตามที่บริษัทฯ ตองการได บริษัทฯ ตองซื้อ PTA ในจํานวนที่ตองการจากตลาดจร (Spot Market) หรือจัดหาจาก
แหลงอื่น ซึ่งอาจจะไมมีผลิตภัณฑในจํานวนที่บริษัทฯ ตองการเพื่อใชในการผลิตที่โรงงานผลิต PET ของ AlphaPet ได
ในทันที
1.7

การเพิ่มขึ้นของตนทุนของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ ไมสามารถกําหนดราคาโภคภัณฑไดโดยตรง ดังนั้น ความสามารถในการแขงขันและในการทํา
กําไรในระยะยาวของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯ ในการลดตนทุนและรักษาระดับการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพดวยตนทุนที่ต่ําเปนหลัก หากบริษัทฯ ไมสามารถรักษาโครงสรางตนทุน และดําเนินการใหโรงงานมีการผลิต
อยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหตนทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ตนทุนที่ไมสามารถควบคุมไดบางอยางอาจเพิ่มขึ้นจากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผล
ใหผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ลดลง ตัวอยางของตนทุนที่ไมสามารถควบคุมได ไดแก ตนทุนดานพลังงาน ตนทุนดาน
ประกันภัย ตนทุนดานภาษี และตนทุนดานบําเหน็จ โดยตนทุนดานพลังงานจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาปโตรเคมี ซึ่งหากราคาเพิ่มขึ้นจะสงผลใหตนทุนดานกาซธรรมชาติ ไฟฟา ถานหิน และน้ํามันของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นดวย
และอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยทําใหตนทุนการผลิตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
ในชวงไมกี่ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดประสบกับการเพิ่มขึ้นเปนอยางมากของตนทุนดานพลังงาน ซึ่งบริษัทฯ ได
พยายามเพิ่มราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของตนทุนดานพลังงาน แต ก็ไมสามารถปรับราคา
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหเพิ่มขึ้นไดในทันที ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการผลักภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังลูกคา
ในทายที่สุดจะขึ้นอยูกับสภาวะของตลาด
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑในธุรกิจเสนใยและเสนดายโพลีเอสเตอรของบริษัทฯ ยังเปนธุรกิจที่ใชแรงงานเปนหลัก
ดังนั้น ความกดดันดานสภาวะเงินเฟอ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่ใชบังคับกับบริษัทฯ หรือปจจัย
อื่น ๆ ที่จะสงผลใหตนทุนดานแรงงานเพิ่มขึ้น อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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บริษัทฯ เพิ่งเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยที่โรงงานแหงใหม ประกอบกับการที่บริษัทฯ เพิ่งเขาซื้อ
กิจการตาง ๆ ทําใหงบการเงินรวมในอดีตและขอมูลทางการเงินรวมประหนึ่งทําใหม (Pro Forma) ของ
บริษัทฯ ไมสามารถใชเปรียบเทียบ และอาจไมสามารถบงชี้ถึงผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ ใน
อนาคตได

ในชวงเวลาตั้งแตไตรมาสที่สี่ของป 2549 จนถึงสิ้นป 2552 บริษัทฯ ไดเริ่มตนดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยที่
โรงงานผลิตแหงใหมของบริษัทฯ และไดเขาซื้อกิจการตาง ๆ มากมาย ซึ่งรวมถึงการเขาซื้อธุรกิจ PTA ซึ่งเปนธุรกิจใหมของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดรวมงบการเงินในอดีตดังตอไปนี้ในเอกสารฉบับนี้ (ก) งบการเงินรวมที่ผานการตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชี สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ป 2550 และ ป 2551 (ข) งบการเงินรวมระหวางกาลสําหรับ
งวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2552 และ (ค) ขอมูลทางการเงินรวมประหนึ่งทําใหม (Pro Forma)
สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บนสมมติฐานวาบริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนของ บจ. อินโดรามา ปโตรเคม และ
บมจ. ทีพีที ปโตรเคมีคอลส ในวันที่ 1 มกราคม 2551
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อยางไรก็ดี ขอมูลทางการเงินรวมประหนึ่งทําใหม สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มิไดรวมขอมูล
ของ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) เสมือนวาการเขาซื้อ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551
แตบริษัทฯ นําขอมูลทางการเงินของบริษัทดังกลาวตั้งแตวันที่มีการเขาซื้อกิจการของบริษัทฯ จริง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551
มารวมไว เนื่อ งจากโรงงานผลิ ต ของ บมจ. ทุน เท็ กซ (ประเทศไทย) มิ ไ ด เป ดดํ า เนิน การในช ว งเวลาที่ เ ขา ซื้ อ กิ จ การ
นอกจากนี้ งบการเงินของ บจ. อินโดรามา ปโตรเคม บมจ. ทีพีที ปโตรเคมีคอลส และ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) ก็มิได
รวมอยูในเอกสารฉบับนี้
เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยที่โรงงานแหงใหม รวมทั้งเพิ่งเขาซื้อทรัพยสินของ Eastman
Chemical Company บจ. อินโดรามา ปโตรเคม บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส และ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) ในเวลาที่
ต า งกั น ของช ว งเวลาของงบการเงิ น ที่ ป รากฏในหนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ดั ง นั้ น งบการเงิ น ในอดี ต ดั ง กล า วจึ ง ไม ส ามารถใช
เปรียบเทียบได และไมอาจบงชี้ถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ได
นอกจากนี้ ขอมูลทางการเงินรวมประหนึ่งทําใหมซึ่งจัดเตรียมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
ไดแสดงไวเพื่อประโยชนในการใหขอมูลเทานั้น และมิใชเปนขอมูลที่บงชี้ถึงฐานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานที่ได
เกิดขึ้นจริงหากการเขาซื้อกิจการหรือทรัพยสินดังกลาวไดเสร็จสมบูรณในวันที่ 1 มกราคม 2551 หรือมิไดแสดงใหเห็นถึง
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคตของกลุมบริษทั ฯ
ดังนั้น ผูลงทุนจึงมีขอมูลทางการเงินที่จํากัดในการประเมินกลุมบริษัทฯ และในการตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินธุรกิจ PTA ในเดือนมีนาคม 2551 ดังนั้น ผูลงทุนจึงมีขอมูลในอดีตเกี่ยวกับ
ธุรกิจ PTA ของบริษัทฯ อยางจํากัดในการอางอิงและประเมิน และโอกาสทางธุรกิจจะตองพิจารณาจากความเสี่ยง
คาใชจาย และความยากลําบากที่มักเกิดขึ้นจากการเขาซื้อธุรกิจประเภทใหม กอนการเขาซื้อธุรกิจ PTA ในเดือนมีนาคม
2551 บริษัทฯ มีความชํานาญที่จํากัดในการผลิต จําหนาย และทําการตลาด PTA แตบริษัทฯ เชื่อวาธุรกิจ PTA ของ
บริษัทฯ จะทําใหตนทุนโดยรวมของบริษัทฯ ลดลงอันเนื่องจากการรวมตัวในแนวตั้งกับโรงงานผลิต PET และโพลีเอสเตอร
รวมทั้งจะชวยเพิ่มรายไดโดยการขาย PTA ที่เหลือจากการใชภายในกลุมใหแกลูกคาภายนอก แตบริษัทฯ ก็ไมอาจ
รับประกันไดวาธุรกิจ PTA ของบริษัทฯ จะทํากําไรใหแกบริษัทฯ ในอนาคต
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ภาระหนี้สินซึ่งมีอยูจํานวนมากอาจจํากัดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจํากัดการ
เขาถึงแหลงเงินทุนที่บริษัทฯ ตองใชเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีหนี้สินระยะสั้นเปนจํานวน 13,567.4 ลานบาท และมีหนี้สินระยะยาวหัก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 25,590.7 ลานบาท โดยหนี้สินของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเปนหนี้สินที่มี
หลักประกัน ซึ่งรวมถึงการจํานองที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร และ/หรืออุปกรณของบริษัทยอยบางแหงของบริษัทฯ
รวมถึงการจํานําหุนของบริษัทยอยบางแหงของบริษัทฯ ในการที่บริษัทฯ มีหนี้สินจํานวนมากและมีดอกเบี้ยจายดังกลาว
ทําใหบริษัทฯ ตองมีกระแสเงินสดเปนจํานวนมากในการชําระหนี้สินที่มีในปจจุบัน และที่คาดวาจะมีในอนาคต ดังนั้น
กระแสเงินสดที่เหลือจากการชําระหนี้อาจไมเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจหรือในการขยายการดําเนินธุรกิจที่สําคัญได
สัญญากูยืมเงินของบริษัทฯ มีขอกําหนดตาง ๆ หลากหลาย ซึ่งรวมถึงขอกําหนดที่ใหบริษัทฯ ตองดํารงไวซึ่ง
อัตราสวนทางการเงินตาง ๆ การจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการจําหนายทรัพยสินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ ในการจําหนายทรัพยสินของบริษัทฯ ในการกอภาระผูกพันในทรัพยสินใด ๆ ในการใหเงินกูหรือเขาค้ําประกันหรือ

สวนที่ 1 หนา 9

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

เข า ชดใช ความเสี ย หาย ในการลงทุ น ในการควบกิ จ การหรื อ แยกกิ จ การ หากมิ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากผู ใ หกู ก อ น
นอกจากนี้ ขอกําหนดของสัญญากูยืมเงินอาจจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินกูที่จําเปน หรือมีเงื่อนไขที่
ดีกวาที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน รายจายสวนทุนในการเขาซื้อกิจการอื่น การชําระหนี้ หรือการอื่นใด
ในอนาคต หรือจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ และใชความไดเปรียบในโอกาสทางธุรกิจ
ในอนาคต หรือทําใหบริษัทฯ อยูในสถานะที่เสียเปรียบในการแขงขันตอคูแขงบางรายที่มีภาระหนี้สินนอยกวา และจํากัด
ความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดหรือทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี หรือความตกต่ําทางเศรษฐกิจ
ความสามารถของบริษัทฯ ในการชําระหนี้จะขึ้นอยูกับการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งจะขึ้นอยูกับ
ความสําเร็จของบริษัทฯ ในการดําเนินการตามกลยุทธ รวมทั้งความสามารถทางดานการบริหารการเงิน การแข งขั น
กฎระเบียบ เทคนิค และปจจัยอื่น ๆ สภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป ความตองการในผลิตภัณฑของบริษัทฯ และความสามารถ
ในการสรางผลกําไรใหดียิ่งขึ้น และปจจัยเฉพาะอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมและโครงการเฉพาะตาง ๆ ซึ่งปจจัยหลายอยางที่
กลาวมาขางตนอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไมสามารถชําระหนี้ได เจาหนี้มีหลักประกันของบริษัทฯ
อาจยึดทรัพยสินที่เปนประกัน ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถใชทรัพยสินหรือสินทรัพยนั้นได หรือไมมีอํานาจควบคุม
บริษั ท ยอยบางแหง อี กต อ ไป และ/หรือ อาจสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถของบริษัท ฯ ในการดํา เนิน การ
โรงงานผลิตของบริษัทยอยดังกลาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจตองจัดหาเงินกูยืมใหมเพื่อทดแทนเงินกูยืมเดิม (Refinance) ในอนาคต ความสามารถ
ของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินกูยืมใหมดังกลาวจะขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ เวลานั้น ขอจํากัดในสัญญาที่
เกี่ยวของกับหนี้เงินกูของบริษัทฯ และปจจัยอื่น รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยทั่วไป
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ธุรกิจเสนใยและเสนดายโพลีเอสเตอร และธุรกิจ PET มีความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑทดแทน

ผลิตภัณฑเสนใยโพลีเอสเตอรของบริษัทฯ แขงขันกับเสนใยประเภทอื่น โดยเฉพาะฝายเปนหลัก การที่ลูกคาที่ใช
เสนใยโพลีเอสเตอรสามารถใชเสนใยประเภทอื่นทดแทนจะสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ลูกคาของบริษัทฯ อาจใชเสนใยโพลีเอสเตอรสังเคราะหสั้นที่นํากลับมาใชใหมไดในผลิตภัณฑขั้นปลายของ
ลูกคา ซึ่งจะทําใหความตองการใชเสนใยโพลีเอสเตอรสังเคราะหสั้นซึ่งเปนผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ผลิตลดลง นอกจากนี้
แฟชั่นและแนวโนมของราคาอาจทําใหมีการใชเสนใยประเภทอื่นแทนเสนใยที่บริษัทฯ ผลิต ซึ่งหากมีการใชเสนใยประเภท
อื่นแทนเสนใยที่บริษัทฯ ผลิตมากขึ้นจะทําใหอุปสงคและยอดขายเสนใยโพลีเอสเตอรของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งจะสงผลให
ธุรกิจดังกลาวของบริษัทฯ มีกําไรลดลง และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผล
การดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
อุปสงคเม็ดพลาสติก PET ในโลก สวนใหญมาจากขวดที่ใชบรรจุน้ําอัดลม น้ําแร และเครื่องดื่มประเภทอื่น ๆ
เนื่องจากการตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก อาจทําใหมีการใชสิ่งอื่นมาทดแทนเม็ดพลาสติก PET หรือ
อาจทําใหความตองการสิ่งทดแทนดังกลาวเพิ่มขึ้น ตัวอยางเชน วัสดุพลาสติกที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติที่มีพืชเปน
องคประกอบพื้นฐาน อันไดแก กรดพอลิแล็คติก (Polylactic Acid หรือ PLA) ไดรับความสนใจมากขึ้นในฐานะสิ่งที่จะ
ทดแทนวัสดุพลาสติกที่มีน้ํามันปโตรเลียมเปนองคประกอบพื้นฐาน ซึ่งสิ่งทดแทนดังกลาวอาจแพรหลายมากขึ้นหาก
ขอจํากัดดานเทคโนโลยี วัตถุดิบ และตนทุนการผลิตสิ่งทดแทนดังกลาวลดลง

สวนที่ 1 หนา 10

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป

1.11

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

อัต ราแลกเปลี่ ย นเงิน และ/หรื อ อัต ราดอกเบี้ ย ที่มี ค วามผัน ผวนอาจส ง ผลกระทบในทางลบอย า ง
มีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เปนธุรกิจในระดับระหวางประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของ
สกุลเงินตางประเทศอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ การผันผวนของสกุลเงินตาง ๆ จะสงผลกระทบตอบริษัทฯ เนื่องจากความไมสมดุลระหวางสกุลเงินที่เปนตนทุนใน
การดําเนินงานและสกุลเงินที่เปนรายไดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จําหนายสินคาซึ่งโดยปกติจะกําหนดราคาโดยอิงกับ
เงินดอลลารสหรัฐฯ หรือเงินยูโร ในขณะที่ตนทุนในการดําเนินงานจะอยูในสกุลเงินทองถิ่น เชน บาท ปอนดสเตอริง และ
ลิตัสของประเทศลิธัวเนีย
รายไดของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนระหวางสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่บริษัทฯ ใชในการ
จัดทํางบการเงิน และสกุลเงินอื่น ๆ ที่บริษัทยอยบางแหงของบริษัทฯ ไดใชในการรายงานผลการดําเนินงาน ดังนั้น บริษัทฯ
อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการขาดทุนจากการแปลงคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอันเนื่องมาจากความผันผวนของ
คาเงินบาท เมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ เงินยูโร และเงินสกุลอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ใชในการประกอบธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 และงวดเกาเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสุทธิเปน
จํานวน 523.8 ลานบาท และมีกําไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสุทธิเปนจํานวน 421.1 ลานบาท ตามลําดับ
นอกจากนี้ บริษัทยอยของบริษัทฯ จะกูยืมเงินในสกุลเงินที่บริษัทดังกลาวตองใชในการประกอบธุรกิจเพื่อลด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีขึ้น ซึ่งการดําเนินการดังกลาวสงผลใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย
ที่เกี่ยวของกับเงินสกุลดังกลาว โดยเงินสกุลหลักไดแก บาท ดอลลารสหรัฐฯ และยูโร ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ
2.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสรางกลุมบริษัทของบริษัทฯ

2.1

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สวนหนึ่งตองอาศัยความสัมพันธอยางไมเปนทางการกับบริษัทอื่น ๆ
ในกลุมอินโดรามาในประเทศอินโดนีเซียและประเทศอินเดีย

บริษัทฯ เปนสวนหนึ่งของกลุมอินโดรามาที่รวมตัวกันอยางไมเปนทางการ ซึ่งประกอบดวยกลุมบริษัทรวมที่มีการ
บริหารจัดการอยางเปนอิสระตอกันจํานวนสามกลุม ไดแก กลุมบริษัทฯ กลุมของนายเอส. พี. โลเฮีย ในประเทศอินโดนีเซีย
และกลุมของนายโอ. พี. โลเฮีย ในประเทศอินเดีย ทั้งนี้ กลุมอินโดรามาจัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซียในป 2519 โดย
นายเอ็ม. แอล. โลเฮีย ซึ่งกลุมบริษัทแตละกลุมอยูภายใตการบริหารงานของบุตรชายแตละคนของ นายเอ็ม. แอล. โลเฮีย
บริษัทฯ ไมไดเปนเจาของชื่ออินโดรามา บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหใชชื่ออินโดรามาแบบ Non-Exclusive ตาม
สัญญาอนุญาตใหใชชื่อ (License Agreement) กับ Lohia Global Holdings Limited ซึ่งเปนบริษัทที่ควบคุมโดย
นายเอ็ม. แอล. โลเฮีย ทั้งนี้ กลุมของนายเอส. พี. โลเฮีย และนายโอ. พี. โลเฮีย ก็ยังคงใชชื่ออินโดรามา บริษัทฯ ไมไดมี
อํานาจในการควบคุมการใชชื่ออินโดรามาโดยกลุมของนายเอส. พี. โลเฮีย และกลุมของนายโอ. พี. โลเฮีย และไมสามารถ
รับประกันไดวาการดําเนินการใด ๆ ของกลุมของนายเอส. พี. โลเฮีย และกลุมของนายโอ. พี. โลเฮีย จะไมสงผลกระทบ
ในทางลบตอชื่อเสียงของชื่ออินโดรามา
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ที่ผานมา บริษัทฯ ไดรวมมือกับกลุมของนายเอส. พี. โลเฮีย และกลุมของนายโอ.พี. โลเฮีย ในการจัดหาซื้อและ
เจรจาตอรองราคา MEG สําหรับใชในการดําเนินงาน เพื่อใหไดราคาที่ดีที่สุด แตเนื่องจากการรวมตัวกันของกลุมบริษัททั้ง
สามกลุมเกิดขึ้นอยางไมเปนทางการ บริษัทฯ จึงไมสามารถรับประกันไดวา กลุมของนายเอส. พี. โลเฮีย และกลุมของนาย
โอ. พี. โลเฮีย จะยังคงรวมมือกับบริษัทฯ ในการจัดซื้อและเจรจาตอรองราคา MEG ตอไป ซึ่งหากบริษัทฯ จะตองจัดซื้อ
และเจรจาตอรองราคา MEG สําหรับใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยปราศจากความรวมมือจากกลุมบริษัทอื่นใน
กลุมอินโดรามา ราคาที่บริษัทฯ จะตองชําระเพื่อซื้อ MEG อาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนและการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการ
ถือหุนและการจัดการในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ (ภายใตสมมติฐานวาผูถือหุนรายยอยของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส
ทุกรายตกลงแลกหุนที่ตนถืออยูกับหุนของบริษัทฯ โดยมีอัตราสวนการแลกหุนเทากับ 1 หุน บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส
ตอ 1.4150 หุน บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส) ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ (นายเอส. พี. โลเฮีย และบุคคลที่มี
ความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรง ซึ่งถือหุนในผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม รอยละ 51 โดยมีสิทธิออกเสียงรอยละ 24 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) จะยังคงถือหุนในบริษัทฯ จํานวนรอยละ 71.5 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ (หรือรอยละ 70.1 ภายใตสมมติฐานวามีการซื้อหุนจากการจัดสรรหุนสวนเกินทั้งหมด) ดังนี้ นายเอส. พี. โลเฮียซึ่ง
ควบคุมกลุมของนายเอส. พี. โลเฮีย อาจมีผลประโยชนที่แตกตางจากผลประโยชนของผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ
2.2

บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding
Company) จึงตองพึ่งพิงเงินปนผลที่ไดรับจากการถือหุนในบริษัทอื่นเพื่อจายเงินปนผลแกผูถือหุนของ
บริษัทฯ

เนื่องจาก บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จึง
ตองอาศัยเงินปนผลที่ไดรับจากการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในการจายเงินปนผลของตน ซึ่งการจายเงินปนผล
ดังกลาวจะขึ้นอยูกับผลประกอบการทางการเงินในอนาคต ซึ่งเปนผลมาจากความสําเร็จในการปรับใชกลยุทธทางธุรกิจ
ของบริษัทนั้น ๆ และขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ปจจัยทางการเงิน ปจจัยเกี่ยวกับการแขงขัน ปจจัยทางกฎหมาย ปจจัย
ทางเทคนิค และปจจัยอื่น ๆ สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป อุปสงค และราคาขายผลิตภัณฑข องบริษัท นั้น ๆ และปจจัย
เฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจหรือโครงการของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งปจจัยหลายประการอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทยอย (ทั้งทางตรงและทางออม) ของบริษัทฯ ในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนซึ่ง
รวมถึง บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส อยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
หากบริษัทใดยังมียอดขาดทุนสะสมอยู บริษัทนั้นไมสามารถจายเงินปนผลไดแมวาจะมีกําไรสุทธิในปนั้น นอกจากนี้
บริษัทยอยของบริษัทฯ หลายแหง รวมถึง บจ. อินโดรามา ปโตรเคม, Orion Global, Indorama Holdings Europe, IRH
Rotterdam, บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส, บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส และ AlphaPet ถูกกําหนดหามมิให
ทําการจายเงินปนผล เวนแตจะเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากูยืมเงินที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ตามเงื่อนไขในการที่
บริษัทฯ เขาซื้อหุนของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส จํานวนรอยละ 3.94 จาก DEG ในป 2551 บริษัทฯ ถูกกําหนดให
จํานําหุนดังกลาว รวมถึงเงินปนผลจากหุนดังกลาว ไวกับ DEG จนกวาบริษัทฯ จะชําระเงินคาซื้อหุนงวดสุดทายครบถวน
2.3

บริษัทฯ อาจถูกจํากัดความสามารถในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

แมวาบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะจายเงินปนผลในหุนของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุน ความสามารถในการจายเงิน
ปนผลของบริษัทฯ ในอนาคต จะขึ้นอยูกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติที่ประชุมผูถือหุน ผลการ
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

ดําเนินงานของบริษัทฯ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ขอหามตามสัญญา และขอหามตามกฎหมาย และปจจัยอื่น ๆ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาเกี่ยวของ
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด หาก บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู
บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จะไมสามารถจายเงินปนผลได ถึงแมวาบริษัทฯ มีกําไรสุทธิในปนั้น ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม
สามารถสรางผลกําไรไดอยางเพียงพอ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส อาจจายเงินปนผลในอนาคตไดในจํานวนที่ไมมากนัก
นอกจากนี้ ภายใตกฎหมายไทย เงินปนผลจะตองจายจากกําไรสุทธิของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส เทานั้น ไมใชตามงบการเงินรวมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ดังนั้น บริษัทฯ จึง
ไมสามารถจายเงินปนผลใด ๆ จากกําไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่เกิดจากกําไรจากผลประกอบการ
ของ บจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส ซึ่งบริษัทฯ เขาลงทุนในป 2549 และคาความนิยมติดลบ ซึ่งบริษัทฯ ไดทําการบันทึกบัญชีใน
ป 2551 อันเปนผลมาจากการเขาซื้อกิจการในป 2551
3.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุนของบริษัทฯ

3.1

ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สามารถควบคุมบริษัทฯ ได และอาจมีผลประโยชนที่แตกตาง
จากผลประโยชนของผูถือหุนรายอื่น

ภายหลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนและการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและ
การจัดการในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ (ภายใตสมมติฐานวาผูถือหุนรายยอยของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส ทุกรายตกลง
แลกหุนที่ตนถืออยูทั้งหมดกับหุนของบริษัทฯ และไมมีการปรับราคาหรืออัตราสวนการแลกหุน) ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม
จะยังคงถือหุนรอยละ 71.5 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด ของบริษัทฯ (หรือรอยละ 70.1 ภายใตสมมติฐานวามีการ
ซื้อหุนจากการจัดสรรหุนสวนเกินทั้งหมด) ทั้งนี้ นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรง ถือหุน
รอยละ 49 โดยมี สิท ธิออกเสียงรอยละ 76 ของจํานวนสิท ธิออกเสียงทั้งหมดในผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม ในขณะที่
นายเอส. พี. โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรง ถือหุนรอยละ 51 โดยมีสิทธิออกเสียงรอยละ 24
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม
ดวยเหตุนี้ นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรง และนาย เอส. พี. โลเฮีย และ
บุคคลที่มีความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรง จะสามารถควบคุมการแตงตั้งกรรมการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
การแตงตั้งผูบริหารใหม และการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติ รวมถึงการควบรวม
กิจการ การขายสินทรัพยเกือบทั้งหมดและรายการอื่น ๆ ที่สําคัญของบริษัทฯ ผานทางผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม ดังนั้น
นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรง และนาย เอส. พี. โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ
ทางครอบครัวโดยตรง ยังคงสามารถใชอํานาจผานทางผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม เพื่อควบคุมทางนโยบายทางธุรกิจและ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดตอไป โดยผลประโยชนของ นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธทางครอบครัว
โดยตรง และนาย เอส. พี. โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรง อาจมีความขัดแยงกับผลประโยชน
ของผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ
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3.2

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการกับผูถือหุนรายยอยของ
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส หรือการเสนอขายหุนครั้งใด ๆ ในอนาคต อาจสงผลกระทบใหสัดสวน
การถือหุนของผูลงทุนใน บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ลดลง

ในฐานะเปนผูซื้อหุนของบริษัทฯ ผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบจากสัดสวนการถือหุนที่ลดลง อันเปนผลมาจากการ
ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส กับผูถือหุนเดิมของ
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส หรือ จากการที่บริษัทฯ ดําเนินการเสนอขายหุนอีกในอนาคต ดวยเหตุนี้ สัดสวนการถือหุน
ของผู ล งทุ น อาจลดต่ํ า ลง หากการทํ า คํ า เสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย เ พื่ อ ปรั บ โครงสร า งการถื อ หุ น และการจั ด การดั ง กล า ว
เสร็จสมบูรณ หรือในกรณีที่บริษัทฯ ทําการเสนอขายหุนอีกในอนาคต
(ปจจัยความเสี่ยงดังกลาวขางตนเปนสรุปปจจัยความเสี่ยง และเปนเพียงบางสวนของปจจัยความเสี่ยง
ทั้งหมดของบริษัทฯ ผูลงทุนควรพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของปจจัยความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรอบคอบ ใน
สวนที่ 2 หัวขอ 1 – ปจจัยความเสี่ยง กอนตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุนของบริษัทฯ)
สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญที่เสนอขายแกประชาชนในครั้งนี้ มีจํานวน 400,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และในเวลา
ใกลเคียงกัน บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ไดมีการเสนอขายหุนสามัญใหผูถือหุนรายยอยของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส
ตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนฯ เปนจํานวนไมเกิน 600,639,242 หุน (ภายใตสมมติฐานวาผูถือหุนรายยอยของ
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส ทุกรายตกลงแลกหุนที่ตนถืออยูกับหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส โดยมีอัตราสวนการ
แลกหุนเทากับ 1 หุน บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส ตอ 1.4150 หุน บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส) โดยมีจํานวนรวมทั้งสิ้นไม
เกิน 1,000,639,242 หุน หรือคิดเปนรอยละ 22.99 ของจํานวนหุนทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายใหแกประชาชน และ
การปรับโครงสรางการถือหุนฯ โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 10.20 บาท กําหนดระยะเวลาการจองซื้อในวันที่ 25 มกราคม
2553 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2553 โดยการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2552 และ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จะดําเนินการนําหุนสามัญทั้งหมดของบมจ. อินโดรามา เวนเจอรส เขา
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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