22 สิงหาคม 2561
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2561 เรื่ อง การยกเลิกข้ อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติ
ต่างด้ าว และกําหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2561 เวลา 12.00-13.00 น. ณ สํานักงานใหญ่ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1.

อนุมตั ิการยกเลิกข้ อจํากัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่ งด้ าวจากเดิมร้ อยละ 49 เป็ นโดยไม่มีข้อจํากัด
และการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 6 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการยกเลิกข้ อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติ
ต่างด้ าว
ข้ อบังคับบริษัทข้ อ 6 – ข้ อบังคับปั จจุบนั
“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่
(1) การโอนหุ้นนันทํ
้ าให้ บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริ ษัทจะพึงได้ รับตามกฎหมาย หรื อ
ั ชาติไทยน้ อยกว่าร้ อยละ 51 หรื อเป็ นเป็ นเหตุ
(2) การโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุให้ บริษัทมีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้มีสญ
ให้ ห้ นุ ที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทังหมด”
้
ข้ อบังคับบริษัทข้ อ 6 – ข้ อบังคับใหม่
“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด”
ด้ วยการเปิ ดเสรี ในกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศและนโยบายของรัฐบาล และการเพิ่มผลประโยชน์สําหรับ
นักลงทุนต่างชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ด้ วยเงื่อนไขการจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่ งด้ าว
จํากัดอยูท่ ี่ร้อยละ 49 จะทําให้ เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจในตลาดโลก ซึง่ สร้ างความสนใจให้ แก่นกั ลงทุน
สถาบันและนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ทวั่ โลก การยกเลิกข้ อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่ งด้ าวดังกล่าว
จะทําให้ เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันแก่นกั ลงทุนสถาบันและนักลงทุนในประเทศ และเป็ นประโยชน์ที่หลากหลายต่อ
ตลาดทุนให้ กบั บริษัทฯ เพื่อเป็ นการสนับสนุนตามที่กล่าวข้ างต้ น จึงจําเป็ นที่จะต้ องแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 6
โดยให้ ใช้ ข้อความตามที่ระบุไว้ แทนข้ อความเดิม ดังที่นําเสนอข้ างต้ น นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะดําเนินการแก้ ไข
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องในบัตรการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ที่ได้ รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และยื่นต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อขออนุมตั ิตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) และต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ เช่น ใบอนุญาต และ/หรื อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง
(รวมถึงการได้ รับการอนุมตั ิใบอนุญาตภายใต้ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542)
หน้ า 1

2.

กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ในวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องพิมาน สยาม
ฮอลล์ ชัน้ 29 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลักซ์ชรู ี คอลเล็คชัน่ โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561
(Record Date) ในวันที่ 5 กันยายน 2561

3.

กําหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เป็ นดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิการยกเลิกข้ อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่ งด้ าวจากเดิมร้ อยละ 49 เป็ น
โดยไม่มีข้อจํากัด และการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 6 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการยกเลิกข้ อจํากัด
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้ าว

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายปราโมท คานเดลวาล
รองประธาน (ฝ่ ายการเงินและพาณิชย์)
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