
 

             22  พฤศจิกายน  2554 

  

เร่ือง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 87 เร่ือง การลงทุนในประเทศตุรกี, การจายเงินปนผล  
 และกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน 

เรียน กรรมการและผูจัดการ  
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จํากัด  (มหาชน) คร้ังที่ 87 ประชุม เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ณ 
สํานักงานใหญ ไดมีมติในวาระสําคัญดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. อนุมัติงบดุล ณ วันที่ 30  กันยายน 2554 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554  
 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี พรอมรายงานของผูสอบบัญชี  

2. อนุมัติขอเสนอในการลงทุนเบื้องตนเปนเงินจํานวน 50 ลานลีราตุรกี (ประมาณ 865 ลานบาท) เพื่อสรางโรงงานผลิต
เสนใยเรยอนใหมในประเทศตุรกี (เอกสารแนบ 1) 

3. เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.50 บาท ซึ่งเงินปนผลจํานวนดังกลาว
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวน เนื่องจากเปนรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตร
สงเสริมการลงทุนเลขที่ 1845(2)/2551 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 โดยเงินปนผลจํานวนรวม 504 ลานบาท จะถูกตัด
จากบัญชีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรและกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 10 มกราคม 2555 

4. อนุมัติกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุน ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองสตาร 29 ชั้น 29 
โรงแรมพลาซาแอทธินี เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

การกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม สิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผล ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 ธันวาคม 2554  

โดยวาระการประชุมไดปรากฎในเอกสารแนบ 2 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 

นายแฮร่ี กฤษณะ อาการวาล 
ประธานบริษัท 

 
สําเนาเรียน: ฝายบริษัทจดทะเบียน 
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 



 

(เอกสารแนบ 1) 
 

รายละเอียดขอเสนอในการลงทุนเบ้ืองตนเปนเงินจํานวน 50 ลานลีราตุรก ี(ประมาณ 865 ลานบาท)  

เพื่อสรางโรงงานผลิตเสนใยเรยอนใหมในประเทศตุรก ี

 

1. วันที่เกิดรายการ หลังจากการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการในวันที่ 22 พฤศจิกายน 

2554 

2. คูกรณีที่เก่ียวของ มี 3 บริษัทไดแก บริษัท กราซิม อินดัสตรีส จํากัด ประเทศอินเดีย, บริษัท 

พีที อินโด บารัต เรยอน จํากัด ประเทศอินโดนีเซีย และบริษัท ไทยเรยอน 

จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย 

3. รายละเอียดของสินทรัพยที่จะซ้ือ 

- ชื่อบริษัทที่เขาไปลงทุน Aditya Birla Elyaf Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 

- สถานที่ Adana OIZ (Organization Industrial Zone) สวนใตของประเทศตุรก 

- ประเภทธุรกิจ ผูผลิตเสนใยเรยอน 

4. รายละเอียดการถือหุน (กอนและหลัง) 

รายชื่อผูถือหุน ประเทศ สัดสวนการถือหุน 
ณ ปจจุบัน 

สัดสวนการถือหุน 
หลังการเขาลงทุน 

บริษัท กราซิม อินดัสตรีส จํากัด อินเดีย - 33.33% 

บริษัท พีที อินโด บารัต เรยอน จํากัด อินโดนีเซีย 99.9% 33.33% 

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ไทย - 33.33% 

อื่นๆ อินเดีย 0.1% - 

รวม  100.00% 100.00% 

 

5. มูลคาเงินลงทุนทั้งหมด (เบื้องตน) 50 ลานลีราตุรกี (เทียบเทา 28.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ  

 หรือประมาณ 865 ลานบาท) 

6. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 1.  เพิ่มสวนแบงตลาดในธุรกิจเสนใยเรยอน 

  2. ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปนผล 

 

 



 

7. แหลงเงินทุนที่ใชในการซื้อสินทรัพย กําไรที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัทฯ 

8. รายการที่เก่ียวโยงกัน ไมมี 

9. การวัดขนาดของรายการ ใหสอดคลองตอการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการไดมาและการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย : 

 ขนาดของรายการขึ้นอยูกับมูลคาของสินทรัพยคือ รอยละ 4.22 ของสินทรัพยที่มีตัวตน-สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 

กันยายน 2554 

 สินทรัพยทีมีตัวตน-สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30/09/2554 = 20,511 ลานบาท 

 มูลคาเงินลงทุนประมาณ   = 856 ลานบาท 
 ขนาดของรายการ   =   856     
     20,511 
    = 4.22% 

 

 รายการดังกลาวไมเขาเกณฑรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และขนาดของรายการไดรับยกเวนการเปดเผยตามเกณฑการ

ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายงานน้ีเพื่อ

เปดเผยใหทราบตามเกณฑเงินลงทุน 



 

(เอกสารแนบ 2) 
 

กําหนดการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19/2554 
 

 

วันที่ วันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2554 

เวลา 15.00 น. 

สถานที่ ณ หองสตาร 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซาแอทธินี เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 18/2553 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2554 

วาระท่ี 2   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมัุติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2554 

วาระท่ี 4  พิจารณาการจายเงินปนผล 

วาระท่ี 5    พิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

วาระท่ี 6    พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งวาระการดํารงตําแหนงจะครบในวันที่ 30 มกราคม 2555 

วาระท่ี 7    พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชีจากวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เปนวันที่ 1 เมษายน ถึง

วันที่ 31 มีนาคมของทุกป 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 38 เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของ

บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนจากวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 

วาระท่ี 10  เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

 


