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วันที่ 12 เมษายน 2560
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559

2.

รายงานประจ าปี 2559 และส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ใน
รู ปแบบ CD -ROM)

3.

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้ รบการเสนอชื่อเพื่อได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ

4.

ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5.

ค าชี แ้ จงวิ ธี ก ารลงทะเบี ย น การมอบฉั น ทะ และรายการเอกสารและหลัก ฐานที่
ผู้เข้ าร่ วมประชุมต้ องนามาแสดงในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น

6.

รายละเอียดขันตอนการเข้
้
าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น

7.

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)

8.

ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริ ษัทกาหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคานิยาม
ของกรรมการอิสระ

9.

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน (โปรดนามาแสดงในวันประชุม)

10.

แผนที่ตงสถานที
ั้
่ประชุม

11.

แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี 2559 ในรู ปแบบหนังสือ

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ดี มี เตอร์ คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 3/2560 เมื่ อวัน ศุก ร์ ที่
10 มีนาคม 2560 ได้ มีมติให้ จัดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแชมเบอร์ ชัน้ B โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนื อ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้

1

วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2559 อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว และได้ ส่งสาเนารายงานการ
ประชุมดังกล่าวให้ แก่ ตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย และกรมพัฒ นาธุรกิ จ
การค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว รวมทัง้ ได้ เผยแพร่ รายงาน
ดั ง ก ล่ าวผ่ าน เว็ บ ไซ ด์ ข อ งบ ริ ษั ท www.demetercorporation.com โด ย มี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องและ
ครบถ้ วน จึงเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น พิ จ ารณารั บ รองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการประจาปี 2559

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษัท ซึง่ เกิดขึ ้น
ในระหว่ า งรอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ น้ สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ไว้ ใ นรายงาน
ประจาปี 2559 แล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท พิ จารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ป ระชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานและการเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ของ
บริ ษัท ซึง่ เกิดขึ ้นในระหว่างรอบปี 2559 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้ วย 2
การลงมติ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ของบริษัทสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม) (“พระราชบั ญ ญั ติบ ริ ษั ทมหาชนฯ”) และตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดทางบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชี เพื่อเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จ ารณาอนุมัติในการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจาปี ของทุก ปี
คณะกรรมการจึงได้ จดั ให้ มีการทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน

2

เบ็ ดเสร็ จของบริ ษัท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่งได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตและได้ ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั ง้ ได้ รั บ อนุ มัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท แล้ ว
และน าเสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้ น ประจ าปี 2560 พิ จ ารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
โดยสรุ ปสาระสาคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มีรายละเอียดดังนี ้
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม

974.568

984.173

หนี ้สินรวม

49.590

57.582

รายได้ รวม

183.017

193.356

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

(88.031)

(86.303)

ก าไร(ขาดทุ น )ต่อ หุ้น ขัน้
พื ้นฐาน

(0.164)

(0.161)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ซึ่งได้ รั บ การตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัท รวมทัง้ ได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท แล้ ว โดยมี รายละเอียด
ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
การลงมติ

มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการงดการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษั ท
สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย และพิ จารณาอนุ มั ติ การงดจ่ ายเงิน ปั นผลส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 54 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารอง
ของบริ ษั ท ไม่ ร้อยกว่ าร้ อยละ 5 ของก าไรสุท ธิ ป ระจ าปี หั ก ออกด้ วยยอดเงิ น
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน
อย่างไรก็ตามเนื่องจาก ตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีขาดทุนสะสมเป็ นจานวน 1,062.80 ล้ าน
บาท ดังนัน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงด
จัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
อนึ่ง เนื่องจากตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับ
ของบริ ษัทข้ อ 52 กาหนดห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในกรณี ที่บริ ษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณา
อนุ มัติ ก ารงดจ่ ายเงิ น ปั น ผลส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
พิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 เป็ น ทุ น ส ารองตามกฎหมาย
และพิ จารณาอนุมัติก ารงดจ่ ายเงิ น ปั น ผลส าหรั บ ผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การลงมติ

มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเลื อ กตั ้ง กรรมการแทนกรรมการที่ ต้ องออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระ

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ
32 ได้ กาหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจาก

4

ต าแหน่ ง จ านวนหนึ่ ง ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั ง้ หมด ถ้ าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สุด
กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่
สองภายหลัง จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั น้ ให้ ใช้ วิ ธี จั บ สลาก ส่ ว นปี หลัง ๆ ต่ อ ไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึง่
พ้ นจากตาแหน่งไปตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ เข้ ามาดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการใหม่ได้
ทังนี
้ ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 นี ้ มีกรรมการที่จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ราย ดังนี ้
1. นายธีรวิทย์

จารุ วฒ
ั น์

กรรมการบริ ษัท

2. นายกฤษฎา

หุตะเศรณี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

3. นายกันต์พจน์

กิตติรัฐศิริ

กรรมการบริ ษัท

4. นายภัทรศักดิ์

โอสถานุเคราะห์ รองประธานกรรมการบริ ษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณ ะกรรมการบริ ษั ทได้ พิ จารณ าคุ ณ สมบั ติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ใ นด้ านต่ า งๆ และความเป็ นผู้ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของ
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่านแล้ ว เห็นว่า กรรมการผู้พ้นจาก
ตาแหน่ งทัง้ 4 ท่ าน เป็ น ผู้มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่ มี ลั ก ษณ ะต้ องห้ ามตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนฯ และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่ มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง และสาหรั บผู้ที่จะดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการอิสระ ก็เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติความเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วนตาม
นิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดเท่ า กับ ข้ อก าหนดของ
ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ฯ โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฎตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้ วย 8 รวมถึ ง มี
คุณ สมบัติค วามเป็ น กรรมการอิส ระครบถ้ วนตามข้ อก าหนดของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดังนัน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาอนุมัติเลือกตัง้
กรรมการผู้ที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน อันมีรายนามดังต่อไปนี ้
ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี ้ ประวัติบุคคลที่ได้ รับ
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การเสนอชื่อให้ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ปรากฎตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้ วย 3
1. นายธีรวิทย์

จารุ วฒ
ั น์

กรรมการบริ ษัท

2. นายกฤษฎา

หุตะเศรณี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

3. นายกันต์พจน์

กิตติรัฐศิริ

กรรมการบริ ษัท

4. นายภัทรศักดิ์

โอสถานุเคราะห์ รองประธานกรรมการบริ ษัท

การลงมติ

มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่งมาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน (ในการพิ จ ารณาเลื อ กตัง้
กรรมการ บริ ษัทจะพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุ ด
ย่ อยของบริษัท ประจาปี 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนฯ และข้ อบังคับ ของบริ ษั ท
ข้ อ 42 ได้ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัท
ในรู ปของเงิน รางวัล เบี ย้ ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณาและอนุมตั ิ ซึง่ อาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อ
วางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทมีสิทธิ ได้ รับเบี ย้ เลีย้ งและ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาความเหมาะสมของการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท โดยพิ จารณากลั่น กรอง
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดาเนินงานของ
บริ ษั ท และขนาดธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ภาระหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรี ย บเที ยบอ้ างอิงอัตรา
ค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
แล้ ว เห็น ควรให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น พิ จารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัท และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2560 ดังมีรายละเอียด ดังนี ้
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ค่ าตอบแทนประจาคณะกรรมการบริษัท
ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริ ษัท
(1)

ประธานกรรมการบริ ษัท

(2)

กรรมการบริ ษัท

22,000 บาท/เดือน
17,000 บาท/คน/เดือน

ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่ อย
ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
(1)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2)

กรรมการตรวจสอบ

22,000 บาท/ครัง้
17,000 บาท/คน/ครัง้

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
(1)

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

(2)

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

22,000 บาท/ครัง้
17,000 บาท/คน/ครัง้

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
(1)

ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

(2)

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

22,000 บาท/ครัง้
17,000 บาท/คน/ครัง้

โดยบริ ษัทจะจ่ายเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตาม
จานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุม แต่ไม่เกินจานวน ดังต่อไปนี ้
ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
(1)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

22,000 บาท/เดือน

(2)

กรรมการตรวจสอบ

17,000 บาท/เดือน
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ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
(1)

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

22,000 บาท/เดือน

(2)

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

17,000 บาท/เดือน

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
(1)

ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

22,000 บาท/เดือน

(2)

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

17,000 บาท/เดือน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ทเห็ นสมควรเสนอให้ ที่ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท
ประจาปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิ จารณาอนุ มั ติ แ ต่ งตั ง้ ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละก าหนดค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี
ประจาปี 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่
45 ก าหนดให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจ าปี แ ต่ งตัง้ ผู้ ส อบบัญ ชี แ ละก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ ว
เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 พิ จารณาอนุมัติแ ต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคน
หนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
(1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์

ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต ทะเบี ย นเลขที่
3759

(2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์

ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต ทะเบี ย นเลขที่
7305

(3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต ทะเบี ย นเลขที่
5113
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ในกรณี ที่ ผ้ ูส อบบัญ ชี ที่ มี รายนามข้ างต้ น ไม่ ส ามารถปฏิ บัติห น้ าที่ ได้ ให้ บ ริ ษั ท
กริ นทร์ ออดิท จากัด แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี รายอื่น ของบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
เข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแทนได้
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณ สมบัติและประสบการณ์ ทางาน
ของผู้สอบบัญชี และเห็นว่าบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มี
ความเป็ นอิสระ และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบั ญชีทงั ้ 3 ท่าน
ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้ ส่วนเสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยของบริ ษัท
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจาปี 2560 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญ ชีจาก บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัดเป็ น
ผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2560
อนึ่ ง คณ ะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ก าห นด
ค่ า ตอบแทนผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ น้ สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2560 เป็ นจานวนเงินประมาณ 1,600,000 บาท และค่าสอบบัญชีของ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เป็ นจานวนเงินประมาณ 1,100,000 บาท
ทั ง้ นี ้ ค่ า ตอบแทนในการสอบบั ญ ชี ข้ า งต้ น ไม่ ร วมค่ า บริ ก ารอื่ น ๆ (Non-Audit
Services) และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ เช่ น ค่ า เบี ย้ เลี ย้ ง ค่ า เดิ น ทาง เป็ นต้ น และมี
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ประจาปี
2560 เปรี ยบเทียบกับปี 2559 ดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2560
(เพื่อพิจารณา)

ปี 2559

ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท

ประมาณ 1,600,000
บาท

ประมาณ 1,350,000
บาท

ค่าสอบบัญชีของ
บริ ษัทย่อย

ประมาณ 1,100,000
บาท

ประมาณ 1,350,000
บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท พิ จารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
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ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการ
กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยของบริ ษัท สาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

อนึ่ง บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัทที่ www.demetercorporation.com ด้ วยแล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 5 เมษายน 2560 จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแชมเบอร์
ชัน้ B โรงแรมเอส 31 สุขุ ุมวิท เลขที่ 545 ซอย สุขมุ วิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร แผนที่
สถานที่จดั ประชุม ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 10
ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ ู อื่นเข้ า
ประชุมและออกเสี ยงแทนตน โปรดใช้ หนังสือมอบฉัน ทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ซึ่ง แต่งตัง้ ให้ คัส โตเดี ย น (Custodian) เป็ น ผู้ รับ ฝากและดูแ ลหุ้ น โปรดใช้ ห นังสื อมอบฉัน ทะแบบ ค.
รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 โดยใช้ หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 เพื่อเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยขอ
ความร่ วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ปรากฎ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 มายัง บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 191/43
อาคารซี ที ไ อ ทาวเวอร์ ชั น้ 21 ถนนรั ช ดาภิ เษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ ง เทพมหานคร 10110
เบอร์ โทรศัพท์ 0 2204 2601 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่ วมมือโปรดส่งเอกสารให้
บริ ษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2560
ทัง้ นี ้ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นศึกษาคาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบี ยน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ ผ้ ูเข้ าร่ วม
ประชุมต้ องนามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 รวมทัง้ ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 โดยบริ ษัทจะดาเนิ นการ
ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
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เพื่อให้ การลงทะเบี ยนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เป็ นไปด้ วยความสะดวกและ
รวดเร็ วยิ่งขึน้ บริ ษัทจะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.00 น. ของวันประชุม
ณ ห้ องแชมเบอร์ ชัน้ B โรงแรมเอส 31 สุุขุมวิ ท เลขที่ 545 ซอย สุขุมวิ ท 31 แขวงคลองตัน เหนื อ เขตวัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร และเนื่องจากบริ ษัทจะใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม
ครัง้ นี ้ ดังนัน้ จึงขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์ มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 9
มาแสดงในวันประชุมพร้ อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
อนึง่ คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2560 (Record Date) ในวัน ที่ 30 มีน าคม 2560 และก าหนดวัน รวบรวมรายชื่ อผู้ถื อหุ้น ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญ ญั ติห ลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ ได้ มี การแก้ ไขเพิ่ มเติม) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2560
ขอแสดงความนับถือ

( นายอนิศ โอสถานุเคราะห์ )
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

หมายเหตุ ผู้ถื อ หุ้น ท่ านใดมี ความประสงค์ จ ะขอรั บ รายงานประจ าปี 2559 ในรู ป แบบหนังสื อ โปรดกรอก
รายละเอียดในแบบฟอร์ มซึง่ ได้ แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีป้ รากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 11 และ
ส่งกลับมายังบริ ษัททางโทรสาร (Fax) หมายเลข 0 2204 2616 หรื อทางอีเมล์ ir@demetercorporation.com
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