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          24 พฤษภาคม 2561 
  
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เร่ืองการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 และการ

จ่ายเงินปันผล 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั  (มหาชน) ขอแจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 
2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ สํานกังานใหญ่นัน้ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้
 

1. เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.15 บาท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ซึง่จ่ายจากงวดดําเนินงานวนัท่ี 1 
เมษายน  2560 - 31 มีนาคม 2561 จากกําไรท่ีได้รับการยกเว้นภาษีจากสทิธิประโยชนสง่เสริมการลงทนุ (BOI’s 
privilege) โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 มิถนุายน 2561  

ทัง้นี ้สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่ว ยงัมีความไมแ่น่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

2. มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัพธุท่ี 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลลมู 1 
ชัน้ 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวิท เอ ลกัซ์ชวัร่ี คอลเลค็ชัน่ กรุงเทพฯ เลขท่ี 250 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ (Record Date) ในวนัท่ี 8 
มิถนุายน 2561   

 
3. กําหนดวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เป็นดงันี ้

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 

วาระท่ี 2   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 มีนาคม 2561  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

วาระท่ี 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 

 

 



หน้า 2 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 

วาระท่ี 7    เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
4.  อนมุติัการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั (BLPP) ซึง่เป็นบริษัทร่วมใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ในราคา 4.068 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขาย
หุ้น (SPA) ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ อยูท่ี่ร้อยละ 30)  บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ ได้แก่  บริษัท กราซิม 
อินดสัตรียส์ จํากดั (ถือหุ้นร้อยละ 40)  และบริษัท พีที อินโด บารัต เรยอน (ถือหุ้นร้อยละ 30) ได้ลงนามในสญัญา
ซือ้ขายหุ้น (SPA) ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2561 กบับริษัท ซนัเปเปอร์ โฮลดิง้ ลาว จํากดั  เพ่ือจําหน่ายเงินลงทนุใน 
BLPP ในสดัสว่นร้อยละ 100 เป็นเงินจํานวน 15,200,000.- เหรียญสหรัฐฯ (เหรียญสหรัฐฯ : สิบห้าล้านสองแสน
ถ้วน) ภายหลงัจากการชําระคืนเงินกู้และคา่ใช้จ่ายคา่หุ้น 

รายละเอียดของการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการจําหน่ายเงินลงทนุใน BLPP ตามเอกสารแนบ 1 
 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

นายปราโมท คานเดลวาล 
           รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
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เอกสารแนบ 1 

 
การเปิดเผยข้อมูลเร่ืองการจาํหน่ายซึ่งสินทรัพย์ 

ของ 
บริษัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) 

 

 

1. วนั เดือน ปีท่ีทํารายการสําเร็จ รายการจําหน่ายเงินลงทนุดงักลา่วคาดวา่จะแล้วเสร็จภายในวนัท่ี 30 
สงิหาคม ภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น (SPA) ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2561 
ซึง่จะต้องได้รับการอนมุติัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
2. คูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้อง  
 - ผู้ ซือ้ บริษัท ซนัเปเปอร์ โฮลดิง้ ลาว จํากดั สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
 - ผู้ขาย 1. บริษัท กราซิม อินดสัตรียส์ จํากดั ประเทศอินเดีย (ถือหุ้นร้อยละ 50) 
   2. บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) ประเทศไทย (ถือหุ้นร้อยละ 30)  
   3. พีที อินโด บารัต เรยอน ประเทศอินโดนีเซีย (ถือหุ้นร้อยละ 30) 
 - ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
 
3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดของรายการ 
 - ประเภทรายการ บริษัท ซนัเปเปอร์ โฮลดิง้ ลาว จํากดั ("ผู้ ซือ้") จะเข้าซือ้หุ้นสามญัใน

บริษัท เบอร์ลา่ ลาว แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั (BLPP) จากผู้ขาย ใน
สดัสว่นร้อยละ 100 เป็นเงินจํานวน 15,200,000.- เหรียญสหรัฐฯ 
สหรัฐฯ (เหรียญสหรัฐฯ : สบิห้าล้านสองแสนถ้วน) 

 -  ขนาดของรายการ การทํารายการดงักลา่วถือเป็นรายการจําหน่ายทรัพย์สนิ แตร่ายการ
ดงักลา่วมีขนาดรายการต่ํากวา่ร้อยละ 15 จงึไมเ่ข้าข่ายเป็นรายการ
ประเภทตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเร่ืองหลกัเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผย
เก่ียวกบัการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียน 
และผู้ ซือ้ไมไ่ด้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเร่ืองหลกัเกณฑ์
วิธีการและการเปิดเผยเก่ียวกบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท
จดทะเบียน 
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 - การคํานวณขนาดของรายการในแตล่ะวิธี ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
รายละเอียด บริษัท ไทยเรยอน BLPP 

งบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท 
สนิทรัพย์รวม 25,093 1,343 
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - 1 
หนีส้นิรวม 1,903 42 
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - - 
สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) 23,190 1,300 
กําไรสทุธิ 2,128 (12) 

 หมายเหต:ุ  - สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ท่ีร้อยละ 30 
  
 1. เกณฑ์สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ = สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ BLPP*สดัสว่นท่ีจําหน่ายไป 
    สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 
   = 1,300 * 30% 
         23,190 
   = 1.68% 
 
 2. เกณฑ์กําไรสทุธิ = กําไรสทุธิของ BLPP * สดัสว่นท่ีจําหน่ายไป  
    กําไรสทุธิของบริษัทฯ 
   = -12 * 30% 
       2,128 
   = -0.17% 
 
 3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = มลูคา่รายการท่ีได้รับ * 100 
    สนิทรัพย์รวมบริษัทฯ 
   = ($4.068 * 32) * 100 
            25,093 
   = 0.52% 
 
 4. เกณฑ์มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีบริษัทออก = มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีบริษัทฯ ออกให้  
  เพ่ือชําระคา่ซือ้  มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีบริษัทฯ ได้ออกจําหน่ายแล้ว 
   = ไมมี่ 
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4. รายละเอียดของสนิทรัพย์ท่ีจะขาย 
 - ประเภทหลกัทรัพย์ หุ้นสามญั 
 - ช่ือบริษัท  บริษัท เบอร์ลา่ ลาว แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั (BLPP) 
 - ประเภทธุรกิจของ BLPP ผลติเย่ือกระดาษละลายนํา้ได้ 
 - สดัสว่นการถือหุ้นก่อนจําหน่ายหุ้น ร้อยละ 30 
 - สดัสว่นการถือหุ้นภายหลงัจําหน่ายหุ้น ร้อยละ 0  
 
5. มลูคา่รวมของส่ิงตอบแทน 

-  มลูคา่สิง่ตอบแทน มลูคา่ท่ีได้รับจากการจําหน่ายเงินลงทนุจํานวน 4.068 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ อยูท่ี่ร้อยละ 30 
ของมลูคา่รวมจากการจําหน่าย 15.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

-  ระยะเวลาการได้รับเงิน ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายของ BLPP จะได้รับเงินจากการจําหน่ายเงิน
ลงทนุซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายหุ้น (SPA) 

 
6. เกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดมลูคา่สิ่งตอบแทน  เป็นการกําหนดมลูคา่โดยการเจรจาระหวา่งผู้ ซือ้และผู้ขาย ขึน้อยู่

กบัท่ีดิน พืน้ท่ีเพาะปลกู ไม้ และข้อตกลงกบัเจ้าหน้าท่ี 
  
7. เหตผุลในการจําหน่ายสนิทรัพย์ เพ่ือลดผลขาดทนุท่ีเกิดจากการลงทนุใน BLPP 
 
8. แผนการใช้เงินท่ีได้จากการขาย ไมมี่ 
 
9. ประเภทและรายละเอียดของหลกัทรัพย์ ไมมี่ 
 ท่ีมีการออก 
 
10. เง่ือนไขในการเข้าทํารายการ ไมมี่ 
 
11. การเข้าทํารายการโดยมีบคุคลท่ีเก่ียวโยง ไมมี่ 
 ของบริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 10 ของ 
 จํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ    
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12. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบั คณะกรรมการบริษัท ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ได้ 
 การตกลงเข้าทํารายการ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการจําหน่ายเงินลงทนุใน BLPP ซึง่เป็นไป

ตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายหุ้น 
 
13. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ไมมี่ 
 กรรมการบริษัทท่ีแตกตา่งจากความเหน็ของ 
 กรรมการบริษัท   

 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่ ในการพิจารณาการเข้าทํารายการในครัง้นี ้ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตสุมผล โดยอยูบ่น
พืน้ฐานของผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั และบริษัทฯ ขอรับรองวา่ข้อความในสารสนเทศฉบบันีเ้ป็นจริงทกุประการ 
 


