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บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

13.

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

13.1

การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุน และการจัดการ

ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ถือหุนโดยตรงและโดยออมจํานวนรอยละ 69.29 ใน บมจ. อินโดรามา โพลี
เมอรส ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ PET ผาน บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส
และบริษัทยอยของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยตอผูถือหุนรายยอยทุกรายของ บมจ. อินโดรามา
โพลีเมอรส (“ผูถือหุนรายยอยของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส”) เพื่อซื้อหุนที่ออกจําหนายแลวของ บมจ. อินโด
รามา โพลีเมอรส ในสวนที่บริษัทฯ มิไดถืออยู เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญที่ออกใหมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความประสงคที่จะเพิกถอนหลักทรัพยของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส จากการเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังจากการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ
เสร็จสมบูรณ ดวยเหตุนี้ หากการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการเสร็จสมบูรณ ผูถือ
หุนรายยอยของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส ที่ไมไดตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยดังกลาว จะมีสถานะเปนผูถือหุนของ
บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
อัตราการแลกเปลี่ยนหุน (Exchange Ratio) ในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและ
การจัดการในครั้งนี้ คือ หุนสามัญที่ออกใหมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จํานวน 1.4150 หุน ตอหุนสามัญของ
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส จํานวน 1 หุน ทั้งนี้ วันสุดทายของระยะเวลาทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือ
หุนและการจัดการ คือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งบริษัทฯ คาดวาการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุน
และการจัดการจะเสร็จสมบูรณในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553 โดยหากตั้งสมมติฐานวา ผูถือหุนรายยอยของ บมจ. อินโดรามา
โพลีเมอรส ทุกราย ตอบรับคําเสนอซื้อดังกลาว บริษัทฯ คาดวา ผูถือหุนรายยอยของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส โดยรวม จะ
ถือหุนใน บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จํานวนรอยละ 15.20 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด ภายหลังจากการทําคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการในครั้งนี้ (หรือรอยละ 13.80 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด
ภายหลังจากการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการและการเสนอขายหลักทรัพยตอ
ประชาชนในครั้งนี้)
บริษัท ฯ สามารถยกเลิกการทําคํา เสนอซื้อหลักทรัพ ยเพื่อปรับโครงสรางการถือ หุนและการจัดการ เมื่อเกิด
เหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ดังตอไปนี้
1.
มีเหตุการณหรือการกระทําใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากการยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต.
และยังไมพนระยะเวลารับซื้อ อันเปนเหตุหรืออาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอฐานะหรือทรัพยสินของ
บมจ. อิ น โดรามา โพลี เมอร ส โดยเหตุ ก ารณห รือ การกระทํา ดัง กลา วมิไ ดเ กิด จากการกระทํา ของ บมจ. อิ น โดรามา
เวนเจอรส หรือการกระทําที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ตองรับผิดชอบ
2.
มีเหตุการณอื่นใดที่ทําใหการขอเพิกถอนหุน บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส ออกจากการเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ระงับไป
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การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปของบมจ. อินโดรามา เวนเจอรส

ไมประสบ

ผลสําเร็จ
หากไดมีการยกเลิกการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ แตการเสนอขาย
หุนตอประชาชนในครั้งนี้ยังดําเนินอยู หุนของทั้งบมจ. อินโดรามา เวนเจอรส และ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส จะเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในเวลาเดียวกัน การมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อยูสองบริษัท
(Dual Listing) อาจสงผลกระทบตอมูลคาหุนของบริษัทฯ ได
13.2

การเขาซื้อกิจการ การปรับโครงสรางองคกร และบริษัทยอย

การเติบโตของบริษัทฯ ในชวงที่ผานมาเปนผลมาจากการขยายธุรกิจ PET ธุรกิจเสนใยและเสนดายโพลีเอสเตอร
รวมทั้งการเขาลงทุนในธุรกิจ PTA และธุรกิจใหม ๆ ตลอดจนการลงทุนในภูมิภาคตาง ๆ ที่ยังไมเคยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ
ประสบความสําเร็จในการขยายธุรกิจดังกลาวโดยการสรางโรงงานผลิตแหงใหม และโดยการเขาซื้อกิจการมาเปนของ
บริษัทฯ เปนหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดริเริ่มและดําเนินการใหมีการปรับโครงสรางภายในของบริษัทฯ เพื่อใหการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เป น ไปอย า งต อ เนื่ อ งและเป น ระบบ ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของกลยุ ท ธ ข องบริ ษั ท ฯ ที่ มุ ง เน น ใน
อุตสาหกรรมตอเนื่องของโพลีเอสเตอร และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจปโตรเคมี
13.2.1 การไดมาและจําหนายไป
ในชวงไตรมาสที่สี่ของป 2549 จนถึงสิ้นป 2552 บริษัทฯ ไดเริ่มประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย ณ โรงงานผลิตซึ่ง
ตั้งขึ้นใหม และเขาซื้อกิจการตาง ๆ อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดปรับสายการผลิตโพลีเอสเตอรที่มีอยูของ
บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส ซึ่งมีกําลังการผลิต 108,000 ตันตอป ใหเปนสายการผลิตเม็ดพลาสติก PET ซึ่ง
เริ่มกระบวนการผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาสที่สี่ ของป 2552 อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย โดยใช
กําลังการผลิตเสนใยและเสนดายโพลีเอสเตอร จํานวน 144,000 ตันตอปที่ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส อีก
ครั้งหนึ่ง ในไตรมาสแรกของป 2552
การไดมาและจําหนายไปของบริษัทฯ ในป 2551 มีดังนี้


วันที่ 31 มีนาคม 2551 UAB Indorama Polymers Europe และ IRP Workington และ IRP
Rotterdam ไดซื้อสินทรัพยสุทธิ (ทรัพยสิน โรงงานและอุปกรณ ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียน) และกิจการ
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET จํานวน 2 แหง ซึ่งตั้งอยูที่ประเทศเนเธอรแลนดและสหราชอาณาจักร
ดวยเงินสด ตามมู ลคาสิ นทรัพยทั้ง สิ้น 120.54 ลานยูโ ร ทั้ง นี้ ในอดีตบริษัท ยอยของ Eastman
Chemical Company เปนเจาของและเปนผูดําเนินการโรงงานทั้งสองแหง



วันที่ 31 มีนาคม 2551 UAB Indorama Holdings Europe และ IRH Rotterdam ไดซื้อสินทรัพยสุทธิ
(ทรัพยสิน โรงงานและอุปกรณ ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียน) และกิจการโรงงานผลิต PTA ในประเทศ
เนเธอรแลนด ดวยเงินสด ตามมูลคาสินทรัพยทั้งสิ้น 100.74 ลานยูโร ทั้งนี้ ในอดีตบริษัทยอยของ
Eastman Chemical Company เปนเจาของและเปนผูดําเนินการ



วันที่ 19 มิถุนายน 2551 บจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส ขายหุนของบริษัทฯ ซึ่งถืออยูใน บจ. อินโดรามา
เคมิคอลส (ประเทศไทย) เปนจํานวนรอยละ 89.71 ใหกับนิติบุคคลซึ่งอยูภายใตการควบคุมของ
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นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรงกับนายอาลก โลเฮีย คิดเปนเงิน
จํานวนทั้งสิ้น 279.9 ลานบาท


ในระหวางวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ถึง 17 ตุลาคม 2551 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส เขาซื้อหุนใน
บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส เปนจํานวนรอยละ 50.56 จากผูขายหลายราย รวมถึง บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ ทั้งนี้ ไดชําระเปนเงินสดจํานวน 1,340.26 ลานบาท ใหแก บมจ. ธนาคารกรุงเทพ และในวัน
เดียวกัน บมจ. ธนาคารกรุงเทพไดจองซื้อหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จํานวน 16.2 ลานหุน
ตามราคาที่ตกลงกันคิดเปนเงิน 1,340.26 ลานบาท ทั้งนี้ บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส ดําเนินธุรกิจหลัก
โดยการผลิตและจําหนาย PTA ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2552 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ไดซื้อหุน
ของ บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส เพิ่มอีกจํานวน 10,268,560 หุน จาก International Finance
Corporation ซึ่งสงผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส เพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 52.64



วันที่ 16 กันยายน 2551 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ไดเขาซื้อหุนใน บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย)
ตามแผนฟนฟูกิจการในคดีลมละลายของ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) เปนจํานวนรอยละ 65.81 คิด
เปนเงินจํานวน 542.47 ลานบาท ทั้งนี้ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) ดําเนินธุรกิจหลักโดยการผลิต
และจําหนายเสนดายโพลีเอสเตอร นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
ไดซื้อหุนใน บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) เพิ่มอีกรอยละ 31.20 คิดเปนเงินจํานวน 257.21 ลานบาท
โดยชําระเปนเงินสด จาก บมจ. ธนาคารกรุงเทพ และในวันเดียวกัน บมจ. ธนาคารกรุงเทพไดจองซื้อ
หุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จํานวน 3.1 ลานหุน ตามราคาที่ตกลงกันคิดเปนเงิน 257.21
ลานบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) ไดเปลี่ยนชื่อเปน บมจ. อินโด
รามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส



วันที่ 18 กันยายน 2551 และวันที่ 9 ตุลาคม 2551 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ซื้อหุนใน บจ. อินโด
รามา ปโตรเคม ในสัดสวนรอยละ 82.32 รอยละ 11.31 และรอยละ 6.37 ตามลําดับ จาก Indorama
International Finance plc (ซึ่งเปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมของนายเอส. พี. โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัทฯ และบุคคลที่มีความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรง) DEG และ FMO โดยการ
แลกเปลี่ยนกับหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จํานวน 26,115,400 หุน มูลคายุติธรรมของหุน
จํานวนดังกลาวคิดเปนเงิน 2,525.8 ลานบาท โดย บจ. อินโดรามา ปโตรเคม ประกอบธุรกิจหลักในการ
ผลิตและจําหนาย PTA ทั้งนี้ ในการลงทุนใน บจ. อินโดรามา ปโตรเคม นั้น บมจ. อินโดรามา
เวนเจอรส ไดเขาทําธุรกรรมที่มีความสําคัญตาง ๆ ดังนี้


การซื้อสิทธิและผลประโยชนทั้งหมดภายใตสัญญาเงินกูวงเงิน 15 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ระหวาง บจ. อินโดรามา ปโตรเคม และ DEG ซึ่งภายใตสัญญาดังกลาว บมจ. อินโดรามา
เวนเจอรส เขารับภาระในหนี้จํานวน 15.97 ลานดอลลารสหรัฐฯ ที่มีตอ DEG และ



ภายใตเงื่อนไขตามสัญญาสนับสนุนจากผูถือหุน (Shareholder’s Support Agreement) ที่
ทํากับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย นั้น บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จัดใหมีเงินกูยืมประเภท
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ดอยสิทธิ (subordinated loan) จํานวน 15.97 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 10 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ ใหแก บจ. อินโดรามา ปโตรเคม
การลงทุนใน บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) และบจ. อินโดรามา ปโตรเคม จัดไดเปน
การรวมธุรกิจเขาดวยกันในทางบัญชี โดยมีผลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 การดําเนินการดังกลาวสงผลใหบริษัทฯ มีกําลัง
การผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในป 2551 และ ป 2552 โดย


กําลังการผลิตติดตั้งของเม็ดพลาสติก PET เพิ่มขึ้นจาก 404,000 ตันตอป ณ สิ้นป 2549 เปน 603,000
ตันตอป ณ สิ้นป 2550 เปน 958,000 ตันตอป ณ สิ้นป 2551 และเพิ่มเปน 1,498,000 ตันตอป ณ วันที่
30 กันยายน 2552



กําลังการผลิตติดตั้งของโพลีเอสเตอร เพิ่มขึ้นจาก 87,255 ตันตอป ณ ตนป 2549 เปน 244,800 ตันตอ
ป ณ วันที่ 30 กันยายน 2552



สําหรับธุรกิจ PTA ของบริษัทฯ ซึ่งเริ่มดําเนินการในเดือนมีนาคม 2551 มีกําลังการผลิตติดตั้งอยูที่
1,590,000 ตันตอป ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

13.2.2 การปรับโครงสรางองคกร
เพื่อเปนการเตรียมพรอมสําหรับการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ไดดําเนินการและ
มีความตั้งใจที่จะดําเนินการปรับโครงสรางองคกรอยางตอเนื่อง โดยการเขาทําธุรกรรมตาง ๆ เริ่มตั้งแตป 2551 ทั้งนี้ การ
ปรับโครงสรางองคกรประกอบดวยขั้นตอนสําคัญดังตอไปนี้


วันที่ 19 กันยายน 2551 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส ไดเขาซื้อหุนของ บจ. อินโด โพลี (ประเทศไทย) จาก
Indorama International Finance plc (ซึ่งเปนบริษัทที่อยูภายใตการควบคุมของ นายเอส. พี. โลเฮีย
ประธานกรรมการบริษัทฯ และบุคคลที่มีความสัมพันธทางครอบครัวโดยตรง) เพิ่มเติมในสัดสวนรอยละ
44.38 โดยแลกเปลี่ยนกับหุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จํานวน 6,991,702 หุน มูลคายุติธรรมของ
หุนจํานวนดังกลาวคิดเปนเงิน 676.2 ลานบาท ทั้งนี้ การไดมาซึ่งหุนจํานวนดังกลาวสงผลให บมจ. อินโด
รามา เวนเจอรส ถือหุนใน บจ. อินโด โพลี (ประเทศไทย) ทั้งทางตรงและทางออม เพิ่มขึ้นเปนรอยละ
98.85



วันที่ 13 ตุลาคม 2551 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรสไดเขาซื้อหุนของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร จาก
DEG เพิ่มอีกรอยละ 3.94 คิดเปนเงินจํานวน 11.5 ลานยูโร อันสงผลให บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส
ถือหุนใน บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร ทั้งทางตรงและทางออมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 69.29



วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 บจ. อินโด โพลี (ประเทศไทย) ไดโอนสินทรัพยและกิจการทั้งหมดใหกับ
บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส (เดิมชื่อ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย)) และวันที่ 3 สิงหาคม
2552 บจ. อินโด โพลี (ประเทศไทย) ไดเริ่มทําการชําระบัญชี ซึ่ง คาดวาการชําระบัญชีจะเสร็จสมบูรณ
ภายในไตรมาสที่สองของป 2553



วันที่ 19 สิงหาคม 2552 บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส และบจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส ไดรวมทําคําเสนอ
ซื้อหุนที่มีอยูทั้งหมดของ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส ในสวนที่บริษัทฯ ไมไดถืออยู ทั้งนี้
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เปนไปตามกฎเกณฑในการขอเพิกถอน บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส ออกจากตลาด
หลักทรัพยฯ โดยการทําคําเสนอซื้อดังกลาวสงผลใหบริษัทฯ ถือหุนใน บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร
อินดัสตรี้ส เพิ่มขึ้นเปนสัดสวนรอยละ 99.55 และบมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส ไดถูก
เพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีผลเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 บจ. ทีพีที ยูทิลิตี้สไดโอนสินทรัพยทั้งหมด ใหกับ บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส
และ บจ. ทีพีที ยูทิลิตี้สไดเริ่มทําการชําระบัญชี และคาดวาการชําระบัญชีจะเสร็จสมบูรณภายในไตรมาส
ที่สองของป 2553

13.2.3 แผนฟนฟูกิจการของ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย)
ความเปนมา
เนื่องจากวิกฤติทางดานการเงินและเศรษฐกิจในทวีปเอเชียที่เริ่มขึ้นในป 2540 สงผลให บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย)
ตกอยูในภาวะไมสามารถชําระหนี้คืนได ดวยเหตุดังกลาว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย)
ได ยื่ นคํ าร องขอฟ นฟู กิจการต อศาลล มละลายกลาง เพื่อปรั บโครงสร างหนี้ ของตน โดยเมื่ อวั นที่ 10 กั นยายน 2547
ศาลลมละลายกลางไดเห็นชอบดวยกับแผนฟนฟูกิจการของ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) อยางไรก็ตาม แผนฟนฟูกิจการไมได
ระบุเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการฟนฟูกิจการและไมไดมีการระดมทุนเพิ่มเติม และสืบเนื่องมาจากการประสบภาวะขาดทุนและ
ขาดสภาพคลองทางการเงิน บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) จึงไดปดโรงงานโพลีเอสเตอรในป 2549 ตอมาในเดือนธันวาคม
2550 บริษัทฯ ตกลงที่จะลงทุนโดยการซื้อหุนใน บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) ดวยเงินสด ทําใหเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551
บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) จึงไดยื่นคํารองขอแกไขแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งตอมาศาลลมละลายกลางไดใหความเห็นชอบเมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2551
การดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการฉบับแกไขเพิ่มเติม
การดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการฉบับแกไขเพิ่มเติมของ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) รวมถึงการดําเนินการ
ดังตอไปนี้


การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม (Rights Issue) : บมจ. ทุนเท็กซ
(ประเทศไทย) ไดออกและเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน จํานวน 42.0
ลานหุน ในราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท ซึ่งเทากับมูลคาที่ตราไวของหุน โดยเงินที่ไดจากการขายหุน
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน และเงินที่ไดสวนหนึ่งจากการขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัดตาม
รายละเอียดดานลางนี้ ไดถูกนํามาชําระหนี้เงินตนรวมจํานวน 325.0 ลานบาท ใหแก บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ



การออกและเสนอขายหุนในวงจํากัด (Private Placement) : บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) ได
ออกและเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมจํานวน 508.0 ลานหุนใหแกบริษัทฯ โดยเปนการเสนอขายใน
วงจํากัด ในราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท ซึ่งเทากับมูลคาที่ตราไวของหุน



การแปลงหนี้เปนทุน : บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ไดแปลงหนี้เงินตนรวมของ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย)
จํานวน 256.4 ลานบาท เปนหุนใหมจํานวน 256.4 ลานหุนที่ราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท

สวนที่ 2 หนา 264

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)



การขายหุนของ บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส : บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) ไดขายหุนจํานวน
รอยละ 14.8 ที่ถือใน บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส โดยนําเงินที่ไดจากการขายหุนไปชําระหนี้และหัก
กลบลบหนี้ทั้งหมดกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย



สัญญาปรับโครงสรางหนี้กับ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ : บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ตกลงใหมีการแกไข
การชําระหนี้เงินตนคางชําระจํานวน 818.6 ลานบาท และใหเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 650.0 ลานบาท
เพื่อสนับสนุนการปรับสายการผลิตที่โรงงานโพลีเอสเตอรของ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) เปนสาย
ธุรกิจ PET นอกเหนือจากที่กําหนดในแผนฟนฟูกิจการฉบับแกไขเพิ่มเติมแลว บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ยังไดตกลงที่จะใหการสนับสนุนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 200.0 ลานบาทเพื่อชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ราย
อื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในแผนฟนฟูกิจการฉบับแกไขเพิ่มเติมและเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน จํานวน
1,350.0 ลานบาท



การชําระคืนหนี้ค้ําประกัน : นาย Chen Yu How กรรมการเดิมของ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) ได
เคยเขาค้ําประกันหนี้ของ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) จํานวน 291.3 ลานบาท โดยนาย Chen ยังไมได
มีการชําระหนี้ค้ําประกันดังกลาว ดังนั้น ภายใตแผนฟนฟูกิจการฉบับแกไขเพิ่มเติม หากนาย Chen ได
ชําระหนี้ค้ําประกัน นาย Chen มีสิทธิไดรับชําระเงินคืนจาก บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) เปนจํานวน
รอยละ 0.1 ของจํานวนเงินที่ไดชําระไปภายใน 15 ป



การปลดหนี้ : ภาระหนี้คางชําระทั้งหมดที่ไมไดระบุวิธีการชําระไวขา งตนจะไดรับการปลดหนี้

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย)
ตอมาในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนชื่อ บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) เปน บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร
อินดัสตรี้ส
บริษัทฯ ไดดําเนินการตามแผนงานตาง ๆ ที่จะทําให บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส กลับมามีผล
กําไร โดยบริษัทฯ เริ่มดําเนินการผลิตเสนใยและเสนดายโพลีเอสเตอร ดวยกําลังการผลิตติดตั้งที่ 144,000 ตันตอป ใน
ไตรมาสแรกของป 2552 ภายหลังจากที่ไดหยุดการผลิตเปนระยะเวลาประมาณ 2 ป การดําเนินการดังกลาวทําใหบริษัทฯ
ตองใชเวลาในการเพิ่มกําลังการผลิตและใหสามารถผลิตไดตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่กําหนด นอกจากนี้ยังตองมีการ
ซอมบํารุง การเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณที่ไดรับความเสียหาย และการใชระยะเวลาในการปรับเขาสูสภาวะคงที่เพื่อให
มีการผลิตและตนทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯไดปรับสายการผลิตโพลีเอสเตอรบางสวนของ บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส ที่มาบตาพุด มาเปนสายการผลิตเม็ดพลาสติก PET ดวยกําลังการผลิตติดตั้งอยูที่ 108,000 ตัน
ตอป ซึ่งรวมถึงการติดตั้งสายการผลิตใหมและเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาสที่ 4 ป 2552 นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังไดติดตั้งเครื่องจักรที่ใชกาซธรรมชาติแทนการใชน้ํามันเตาเชนที่ใชอยูในปจจุบัน ทําใหบริษัทฯ มีการใชเชื้อเพลิงอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯคาดวาโรงงานดังกลาวจะสามารถดําเนินการผลิตไดเต็มปในป 2553 และคาดวาจะมี
อัตราการใชกําลังการผลิตที่สูงขึ้น การมีผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติคงที่ และมีตนทุนสาธารณูปโภคที่ต่ําลง
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