21 กันยายน 2561
เรื อง

การขายเงินลงทุนในบริษัท เบอร์ ล่า ลาว พัลพ์ แอนด์ แพลนเทชัน จํากัด

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึงจดหมายลงวันที 24 พฤษภาคม 2561 บริษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่า
บริ ษัทฯ ประสบความสําเร็จในการขายเงินลงทุนทังหมดทีบริ ษทั ฯ ถืออยูใ่ นบริษัท เบอร์ ล่า ลาว พัลพ์ แอนด์ แพลนเทชัน
จํากัด (BLPP) ตามเงือนไขของสัญญาซือขายหุ้น (SPA) กับผู้ถือหุ้นรายอืนของ BLPP ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 30 ของ
ทุนทีชําระแล้ วทังหมดของ BLPP โดยขายให้ กบั บริษัท ซันเปเปอร์ โฮลดิง ลาว จํากัด โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี
1. วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ
2. คูส่ ญ
ั ญาทีเกียวข้ อง
- ผู้ซือ
- ผู้ขาย

- ความสัมพันธ์

18 กันยายน 2561
บริ ษัท ซันเปเปอร์ โฮลดิง ลาว จํากัด สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
1. บริ ษัท กราซิม อินดัสตรี ยส์ จํากัด ประเทศอินเดีย (ถือหุ้นร้ อยละ
40)
2. บริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย (ถือหุ้นร้ อยละ 30)
3. พีที อินโด บารัต เรยอน ประเทศอินโดนีเซีย (ถือหุ้นร้ อยละ 30)
ไม่มี

ผู้ซือไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํา
รายการทีเกียวโยงกัน ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื องการ
เปิ ดเผยข้ อมูลการปฎิบตั ิการชองบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546
และฉบับแก้ ไขเพิมเติม
3. วัตถุประสงค์
4. ลักษณะของรายการและขนาดของรายการ
4.1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ทีจําหน่าย
ประเภทหลักทรัพย์
จํานวนหุ้นทีขาย
มูลค่าตามบัญชี
ราคาขายรวม

เพือลดผลขาดทุนทีเกิดจากการลงทุนใน BLPP

หุ้นสามัญ
14,640 หุ้น
493.25 ล้ านบาท
4.026 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อเทียบเท่าประมาณ 130 ล้ านบาท)
รวมถึงผลตอบแทนทีมีร่วมกัน
หน้ า 1

4.2 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
ก่อนการขายเงินลงทุน
หลังการขายเงินลงทุน

ร้ อยละ 30
ร้ อยละ 0

รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 1.64 (ตามเกณฑ์สินทรัพย์ทมีี
ตัวตนสุทธิ) ซึงมีขนาดรายการตํากว่าร้ อยละ 15 ตามงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ ณ วันที
30 มิถนุ ายน 2561
เกณฑ์สินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ
= สินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิของ BLPP*สัดส่วนทีจําหน่ายไป
สินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ
= 1,298 * 30%
23,805
= 1.64%
ซึงขนาดรายการดังกล่าวไม่เข้ าข่ายทีต้ องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลการปฎิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลง
วันที 29 ตุลาคม 2547 แต่เป็ นการรายงานการจําหน่ายไปซึงเงินลงทุนในบริ ษัทอืน ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที บจ./ป. 11-00 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีเกียวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและ
การปฎิบตั ิการใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน พ.ศ.2560 ลงวันที 2 ตุลาคม 2560
5. มูลค่ารวมของสิงตอบแทนทีได้ มา

จํานวน 4.026 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ (ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ
อยู่ทร้ี อยละ 30 รวมถึงผลตอบแทนทีมีร่วมกันของมูลค่ารวมจากการ
จําหน่าย 15.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ภายหลังจากการชําระคืนเงินกู้
และค่าใช้ จ่ายค่าหุ้น)

6. แผนการใช้ เงินทีได้จากการขาย

เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายปราโมท คานเดลวาล
รองประธาน (ฝ่ ายการเงินและพาณิชย์

หน้ า 2

