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วันที่ 10 เมษายน 2562
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

2.

รายงานประจาปี 2561 และสาเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของ
บริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ CD -ROM)

3.

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ

4.

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

5.

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ดีมีเตอร์ จากัด (มหาชน) ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

6.

ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

7.

คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุม
ต้ องนามาแสดงในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

8.

รายละเอียดขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

9.

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

10.

ข้ อ มูลกรรมการอิ ส ระที่ บ ริ ษั ท ก าหนดให้ เป็ น ผู้รับ มอบฉัน ทะจากผู้ถื อ หุ้น และค านิ ย ามของ
กรรมการอิสระ

11.

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน (โปรดนามาแสดงในวันประชุม)

12.

แผนที่ตงสถานที
ั้
่ประชุม

13.

แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้ มี
มติให้ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.000 น. ณ ห้ อง Ballroom 1 โรงแรม
ฮอลิเดย์อินน์กรุ งเทพ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขมุ วิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษั ท ได้ จัด ท ารายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2561 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่
27 เมษายน 2561 อย่างถูกต้ องครบถ้ วน และได้ สง่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่
ตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลั กทรั พ ย์ ฯ ”) และกรมพัฒ นาธุรกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิ ชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว รวมทังได้
้ เผยแพร่ รายงานดังกล่าวผ่านเว็บ
ไซ ด์ ข อ ง บ ริ ษั ท www.demetercorporation.com โด ย มี รา ย ล ะ เอี ย ด ป รา ก ฎ ต า ม
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วั น ที่ 27 เม ษ าย น 2561 ได้ มี ก ารบั น ทึ ก ราย งาน ไว้ อย่ างถู ก ต้ อ ง และค รบ ถ้ วน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของบริ ษัท ซึ่งเกิดขึ ้นในระหว่าง
รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไว้ ในรายงานประจาปี 2561 แล้ ว โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
รับทราบผลการดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของบริ ษัท ซึง่ เกิดขึ ้นในระหว่างรอบ
ปี 2561 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

การลงมติ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ”) และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ
46 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญ ชี เพื่อเสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติในการประชุม
สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจาปี ของทุก ปี คณะกรรมการจึง ได้ จัด ให้ มี การท างบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังได้
้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว และนาเสนอ
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ให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
โดยสรุ ปสาระสาคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มีรายละเอียดดังนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

สินทรัพย์รวม

374.50

420.31

หนี ้สินรวม

15.99

64.78

รายได้ รวม

11.14

13.75

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

(486.44)

(418.82)

ก าไร(ขาด ทุ น )ต่ อ หุ้ นขั น้
พื ้นฐาน (บาท)

(0.830)

(0.714)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณา
อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท รวมทัง้ ได้ รับ การอนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

การลงมติ

มติ ใ นวาระนี จ้ ะต้ องได้ รั บ รองด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของจ านวนเสี ย งทั ง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนฯ และตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 54
ก าหนดให้ บริ ษั ท ต้ องจั ด สรรก าไรสุท ธิ ป ระจ าปี ส่ ว นหนึ่ ง ไว้ เ ป็ นทุ น ส ารองของบริ ษั ท
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักออกด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)
จนกว่าทุนสารองนี ้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่
31 ธั น วาคม 2561 บริ ษั ทมี ข าดทุ น สะสมเป็ น จ านวน 1,686.09 ล้ านบาท ดั ง นั น้
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คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรสาหรับผล
การดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย
อนึ่ง บริ ษั ท มี น โยบายในการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต ราไม่ต่ ากว่า ร้ อยละ 50 ของก าไรสุท ธิ
ประจาปี โดยไม่มีผลขาดทุนสะสม และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ
และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 52 กาหนดห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่บริ ษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ดังนันคณะกรรมการจึ
้
งเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงด
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณา
อนุมัติการงดจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี
สิ ้นสุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 เป็ น ทุน สารองตามกฎหมาย และพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารงด
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561

การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนฯ และข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 32 ได้
กาหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน
หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น
สาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดย
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งไปตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ เข้ ามาดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการใหม่ได้
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่
จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังวิ
้ ชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน โดย
ไม่ได้ จากัดเพศที่จะมาทาหน้ าที่เป็ นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีความ
เข้ มแข็งยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริ ษัทในช่วงเวลานัน้
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ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนด
ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในปี 2562) มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ นาเสนอรายชื่อกรรมการที่
ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณา
จากผลการปฏิ บัติงานในช่ วงการด ารงต าแหน่ง ที่ ได้ น าความรู้ และประสบการณ์ ม าให้
คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทตลอดมา
ทังนี
้ ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 นี ้ มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระจานวน 3 ราย ดังนี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ

1. นายศรศักดิ์

แสนสมบัติ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบ
ต่อสังคม

2. นายประยนต์

ลาเสือ

กรรมการ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และ
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนด
ค่าตอบแทน

3. นายกฤษฎา

หุตะเศรณี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ ษัท (ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในปี
2562) ได้ พิ จารณาคุณ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ และ
ความเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน
ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอแล้ ว อย่างไรก็ตาม
เนื่ อ งจาก นายกฤษฎา หุ ต ะเศรณี ได้ แสดงความประสงค์ ต้ องการลาออก และ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตาแหน่งทที่เหลืออีก 2 ท่าน
เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่
ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ ฯ ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง
และส าหรั บ ผู้ที่ จ ะด ารงต าแหน่ งเป็ น กรรมการอิ ส ระ ก็ เป็ น ผู้ที่ มี คุณ สมบัติ ค วามเป็ น
กรรมการอิสระครบถ้ วนตามนิย ามกรรมการอิสระของบริ ษั ท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับ
ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 10 รวมถึงมีคุณสมบัติความ
เป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วนตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ดังนัน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการผู
้
้ ที่
ต้ อ งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่า น อัน มี รายนามดังต่อ ไปนี ้ ให้ ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี ้ ประวัติบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อให้ ได้ รับการ
แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
1. นายศรศักดิ์

2. นายประยนต์

แสนสมบัติ

กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ลาเสือ

กรรมการ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนด
ค่าตอบแทน

การลงมติ

มติ ใ นวาระนี จ้ ะต้ องได้ รั บ รองด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของจ านวนเสี ย งทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทจะ
พิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อยของ
บริษัท ประจาปี 2562

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนฯ และข้ อบั ง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 42
ได้ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล
เบี ้ ย ป ระ ชุ ม บ า เห น็ จ โบ นั ส ห รื อ ผ ล ป ระ โย ช น์ ต อ บ แ ท น ใ น ลั ก ษ ณ ะ อื่ น
ตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมตั ิ
ซึ่งอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะ
กาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทนมีนโยบายและหลักเกณฑ์ ใน
การพิจารณาความเหมาะสมของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริ ษัท โดยพิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ
กล่าวคื อ ผลการดาเนินงานของบริ ษั ท และขนาดธุรกิ จของบริ ษั ท ภาระหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงอัตรา
ค่าตอบแทนจากธุรกิ จที่มีขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ดังมี
รายละเอียดดังนี ้
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ค่ าตอบแทนประจาคณะกรรมการบริษัท
ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริ ษัท
(1)

ประธานกรรมการบริ ษัท

(2)

กรรมการบริษัท

22,000 บาท/เดือน
17,000 บาท/คน/เดือน

ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่ อย
ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อย
(1)

ประธานกรรมการชุดย่อย

(2)

กรรมการ

22,000 บาท/ครัง้
17,000 บาท/คน/ครัง้

โดยบริ ษัทจะจ่ายเบี ้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ า
ร่วมประชุม แต่ไม่เกินจานวนดังต่อไปนี ้
ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อย
(1)

ประธานกรรมการชุดย่อย

22,000 บาท/เดือน

(2)

กรรมการ

17,000 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์ อ่ ืน ๆ
- ไม่มี ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณา
อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2562 ตาม
รายละเอีย ดที่ ค ณะกรรมการทรั พ ยากรบุค คลและกาหนดค่าตอบแทนเสนอข้ างต้ น ทัง้ นี ้
ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่อยของบริ ษัท ในปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ได้ กาหนดไว้
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การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนฯ และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ ที่ 45
กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่า ตอบแทนผู้สอบ
บัญ ชีของบริ ษั ททุกปี ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ป ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัท
(1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759

(2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305

(3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท
จากัด แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่นของ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทแทนได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ ทางานของผู้สอบ
บัญ ชี และเห็นว่า บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชี ที่มีความเป็ นอิสระ
แล ะมี ค วาม เชี่ ย วช าญ ใน ก ารส อ บ บั ญ ชี โด ย ผู้ สอ บ บั ญ ชี ทั ง้ 3 ท่ าน ดั ง ก ล่ า ว
ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยของบริ ษัท กรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
อนึ่ง คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญ ชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,635,000 บาท โดยหากบริ ษัทมีธุรกรรมเพิ่มเติมอย่างเป็ นสาระสาคัญ
รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบ
การเงิน ค่าเดินทาง เป็ นต้ น ให้ เบิกจ่ายตามจานวนที่ใช้ จริ ง
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ทังนี
้ ้ มีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท และบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ประจาปี
2562 เปรี ยบเทียบกับปี 2561 ดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2562

ปี 2561

(เพื่อพิจารณา)
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย

ไม่เกิน 2,635,000 บาท

ไม่เกิน 2,540,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาตามความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จาก บริ ษัท
กริ น ทร์ ออดิ ท จ ากัด เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษั ท สาหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท และบริ ษัทย่อยของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น

การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 3,139,798 บาท คงเหลือจานวน
587,407,772 บาท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

จากการที่ บ ริ ษั ท ประสงค์ ที่ จะเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นดังรายละเอี ย ดที่ จะปรากฎในวาระการ
ประชุมที่ 10 ซึ่งตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ กาหนดไว้ ว่า บริ ษัทจะ
เพิ่ ม ทุนจากจานวนที่ จดทะเบี ย นไว้ แ ล้ วโดยการออกหุ้น ใหม่เพิ่ ม ขึน้ ได้ เมื่ อ หุ้น ทัง้ หมดได้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว เว้ นแต่ห้ นุ ที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายนันเป็
้ น
หุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ ณ วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน 590,547,570 บาท โดยชาระแล้ ว เป็ น
จ านวน 587,407,772 บาท ยัง ไม่ ได้ ช าระ 3,139,798 บาท ดัง นัน้ เพื่ อ ให้ บริ ษั ท สามารถ
ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และเพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด บริ ษัทจึ ง
ต้ องดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 3,139,798 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 590,547,570 บาท เป็ น 587,407,772 บาท ก่อนที่จะดาเนินการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาลด
ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากทุน จดทะเบี ยนเดิ ม จานวน 590,547,570 บาท ให้ คงเหลือ
จานวน 587,407,772 บาท

การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขหนั งสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามที่ ได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ในวาระที่ 8
ดังกล่า วข้ างต้ น บริ ษั ท จึ งมี ค วามจ าเป็ น เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทดังกล่าว โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4.
ทุนจดทะเบียน จานวน

587,407,772 บาท

(ห้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ านสี่แสนเจ็ดพันเจ็ดร้ อยเจ็บสิบสองบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น

587,407,772 หุ้น

(ห้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ านสีแ่ สนเจ็ดพันเจ็ดร้ อยเจ็บสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ

1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

587,407,772 หุ้น

(ห้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ านสี่แสนเจ็ดพันเจ็ดร้ อยเจ็บสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

(

-

)”
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณา
อนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท

การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิ จ ารณาอนุ มั ติ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 1,174,815,544 บาท เป็ น
จานวน 1,762,223,316 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,174,815,544 หุ้น
มูลค่ าหุ้นละ 1 บาท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้ มีมติให้ นาเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีก
จานวน 1,174,825,544 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 587,407,772 บาท เป็ นจานวน
1,762,233,316 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,174,825,544 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering)
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 4 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัท ดีมีเตอร์ จากัด
(มหาชน) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการของบริ ษัทไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังและ
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากกรรมการคน
ดังกล่าวแทนบริ ษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ มหาชนฯ และหากการไม่ปฏิบัติ
หน้ าที่นนั ้ เป็ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณา
อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 587,407,772 บาท เป็ น
จานวน 1,762,233,316 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,174,825,544 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอ
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ขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุนของบริ ษั ท ดีมีเตอร์ จากัด (มหาชน) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เดิมตามสัดส่วน
(Right Offering) ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ท ในวาระที่ 10
ดังกล่า วข้ างต้ น บริ ษั ท จึ งมี ค วามจ าเป็ น เสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทดังกล่าว โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4.
ทุนจดทะเบียน จานวน

1,762,233,316 บาท

(หนึง่ พันเจ็ดร้ อยหกสิบสองล้ านสองแสนสามหมื่นสามพันสามร้ อยสิบหกบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น

1,762,233,316 หุ้น

(หนึง่ พันเจ็ดร้ อยหกสิบสองล้ านสองแสนสามหมื่นสามพันสามร้ อยสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ

1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

1,762,233,316 หุ้น

(หนึง่ พันเจ็ดร้ อยหกสิบสองล้ านสองแสนสามหมื่นสามพันสามร้ อยสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น (

-

)”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณา
อนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท

การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้ มีมติให้ นาเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท อีกจานวน
1,174,825,544 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 587,407,772 บาท เป็ นจ านวน
1,762,233,316 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,174,825,544 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระการประชุมที่ 10 โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 และ 5 ของหนังสือเชิญประชุม
เพื่อให้ เป็ นไปตามวาระการประชุมที่ 10 ข้ างต้ น จึงเห็นควรให้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จานวน 1,174,825,544 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร
1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหุ้น ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นอาจจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ มทุนเกิ นกว่าสิทธิ ของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ ข้างต้ น ได้
(Oversubscription) โดยที่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่ได้ จองซื ้อตาม
สิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
้
วเท่านัน้
ในการจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ต่อผู้ถื อหุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Rights
Offering) ในครัง้ นี ้ ในกรณี ที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษั ทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ ว บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือ
หุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ในรอบแรกมีจานวนมากกว่าหรื อเท่ากับหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื ้อ
หุ้นดังกล่าวทังหมดทุ
้
กรายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
(ข) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ในรอบแรกมีจานวนน้ อยกว่าหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ จะ
จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถื อหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละราย โดยนา
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายคูณด้ วยจานวนหุ้นที่
เหลือ จะได้ เป็ นจานวนหุ้น ที่ผ้ ูที่จองซือ้ เกิ น กว่าสิท ธิ แต่ละรายมี สิทธิ ที่จะได้ รั บ
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จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นที่จะได้ รับ
การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว
(2) ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ (1) ให้ ทาการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือ
หุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ
ผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายนันคู
้ ณด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือจะได้ เป็ นจานวน
หุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิท ธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของ
หุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง โดยจานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวน
หุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว ทังนี
้ ้ ให้ ดาเนินการจัดสรร
หุ้นให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการในข้ อนี ้ จนกระทั่ง ไม่มีห้ นุ เหลือจาก
การจัดสรร
การจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้ างต้ นไม่วา่ กรณีใดจะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริ ษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ าม
จุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธีก ารในการเข้ า ถื อ หลัก ทรั พ ย์ เพื่ อ
ครอบงากิจการ
ในการนี ้ ได้ เสนอให้ ที่ ประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2562 มอบหมายให้ คณะกรรมการของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
และ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนตามที่จาเป็ นและสมควร
ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การกาหนดวันที่ใช้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกาหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน และวิธีการชาระค่าหุ้น เป็ นต้ น
ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัท ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้ น และพิจารณา
อนุมตั ิการมอบหมายให้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ
ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการของบริ ษั ทฯ และ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร ให้ มี
อานาจต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้ น ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
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การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนฯ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
ค าสั่ง หัว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อยแห่ งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อ งการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
กฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 และเพื่อให้
สอดคล้ องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงต้ องพิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 15 (การประชุมผู้ถือหุ้น) และข้ อ
37 (การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อบังคับฉบับเดิม

ข้ อบังคับฉบับใหม่

ข้ อ 15 ผู้ถื อหุ้น ซึ่งรวมกัน ได้ ไม่น้ อยกว่าหนึ่งในห้ า
(1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้ถื อ
หุ้นอย่างน้ อยยี่สิบห้ า (25) คนซึง่ ถือหุ้นนับรวมกันได้
ไม่ น้ อยกว่ า หนึ่ ง ในสิ บ (1/10) ของจ านวนหุ้ นที่
จ าหน่ า ยได้ ทั ง้ หมด อาจร้ องขอเป็ นหนั ง สื อ ให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็
ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการจะ
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นับ
แต่วนั ที่ได้ รับหนังสือร้ องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 15 ผู้ถือหุ้น 1 คนหรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทั ้ ง ห ม ด จ ะ เข้ า ชื่ อ กั น ท า ห นั ง สื อ ข อ ใ ห้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการวิสามัญ
เมื่ อ ใดก็ ได้ แต่ ต้ องระบุ เรื่ อ งและเหตุ ผ ลในการที่
ขอให้ เรี ย กประชุม ไว้ ให้ ชัด เจนในหนัง สื อ ดังกล่า ว
ด้ วย ในกรณี เช่น นี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการ
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น
[วรรค 2] ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จัด ให้ มี ก าร
ประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผู้ถือ
หุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน
ได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็
ได้ ภายใน 45 วัน นับ แต่วัน ครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึง่ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มี
ประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
[วรรค 3] ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่
เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้
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ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์
ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 19 ผู้ถือหุ้นตามวรรค
สองต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 37 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่าง
น้ อยหนึ่งครัง้ สาหรับระยะเวลา 3 เดือน ณ สถานที่
ตามแต่ ค ณะกรรมการจะได้ ก าหนดให้ ประธาน
กรรมการ หรื อผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็ น
ผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ ถ้ ากรรมการตังแต่
้ สอง
(2) คนขึ ้นไปร้ องขอให้ เรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรื อ ผู้ ซึ่ ง ประธานกรรมการ
มอบหมายกาหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ

ข้ อ 37 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่าง
น้ อยหนึ่งครัง้ สาหรับระยะเวลา 3 เดือน ณ สถานที่
ตามแต่ ค ณะกรรมการจะได้ ก าหนดให้ ประธาน
กรรมการ หรื อผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็ น
ผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ ถ้ ากรรมการตังแต่
้ สอง
(2) คนขึ ้นไปร้ องขอให้ เรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรื อ ผู้ ซึ่ ง ประธานกรรมการ
มอบหมายกาหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
[วรรค 2] การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท อาจจะจัดให้ มีการ
ประชุ ม ผ่า นสื่อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากั ด เพี ย ง
ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่
74/2557 ลงวั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2557 เรื่ องการ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวง
เท ค โนโลยี ส ารสน เท ศ และการสื่ อ สาร เรื่ อ ง
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิ
แก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนฯ ซึ่ง
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบเรี ยบร้ อยแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่ องการ
แก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิ จ เมื่อวันที่ 4 เมษายน
2560 และเพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง
การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
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การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

อนึ่ง บริ ษั ทได้ เผยแพร่ ห นังสือเชิ ญ ประชุม ผู้ถือ หุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บ ไซต์ ของบริ ษั ท ที่
www.demetercorporation.com ด้ วยแล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 26 มีนาคม 2562 จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เข้ าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อง Ballroom 1 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุ งเทพ
สุขมุ วิท เลขที่ 1 ซอยสุขมุ วิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 แผนที่สถานที่จดั ประชุม ปรากฎตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 12
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ า ประชุมและ
ออกเสีย งแทนตน โปรดใช้ ห นัง สือ มอบฉัน ทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ ง ส่วนผู้ถื อ หุ้น ต่า งชาติ ซึ่ งแต่ งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏ
ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9
เพื่ อเป็ น การรั กษาสิทธิ และผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นกรณี ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีค วาม
ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการ
อิ ส ระของบริ ษั ท ดัง มี ร ายชื่ อ และรายละเอี ย ดปรากฏตาม สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ วย 10 โดยใช้ หนัง สื อ มอบฉัน ทะแบบ ข. ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9 เพื่อเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยขอความร่ วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือ
มอบฉั น ทะและเอกสารประกอบการมอบฉั น ทะตามรายละเอี ย ดที่ ป รากฎตาม สิ่ งที่ ส่ งมาด้ วย 7 มายั ง บริ ษั ท
ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) แผนกสือ่ สารองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชัน้ 21 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 เบอร์ โทรศัพท์ 0 2204 2601 และเพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ บริ ษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2562
ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษาคาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องนามา
แสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 รวมทังขั
้ นตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 โดยบริ ษัทจะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริ ษั ทส่วนที่เกี่ยวกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
เพื่อให้ การลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เป็ นไปด้ วยความสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น
บริ ษัทจะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.00 น. ของวันประชุม ณ ห้ อง Ballroom 1 โรงแรม
ฮอลิเดย์อินน์กรุ งเทพ สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 และเนื่องจาก
บริ ษัทจะใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนัน้ จึงขอให้ ท่าน ผู้ถือหุ้นและผู้รับ

บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
Demeter Corporation Public Company Limited
เลขที่ 191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิ เษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสำร 0 2204 2616
191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110
บมจ.0107537002109 Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

มอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์ มการลงทะเบียนตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 11 มาแสดงในวันประชุมพร้ อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
อนึ่ง คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
(Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2562
ขอแสดงความนับถือ

(นายประจวบ อุชชิน)
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นท่านใดมี ความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2561 ในรู ปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียดใน
แบบฟอร์ มซึ่งได้ แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญ ประชุมในครัง้ นี ้ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 13 และส่งกลับมายังบริ ษัททาง
โทรสาร (Fax) หมายเลข 0 2204 2616 หรื อทางอีเมล์ ir@demetercorporation.com

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
รายนามและประวัติของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล

: นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ : กรรม การอิ ส ระ กรรม การตรวจสอบ และ
แต่ งตัง้
กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
ตาแหน่ งปั จจุบัน

: กรรม การอิ ส ระ กรรม การต รวจสอบ และ
กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ

: 62 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

:  วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมระบบจราจรและการขนส่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:  อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 223/2016
 อบรมหลัก สูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่ น
3/2016 (RCL) รุ่ น 3/2016

การถือหุ้นในบริษัท

: 1. ตนเอง

0.04

2. คูส่ มรส

ไม่มีห้ นุ

3. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มีห้ นุ

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: 1 ปี 10 เดือน (เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

ประสบการณ์ การทางาน

:  บริ ษัทจดทะเบียน
10 พ.ย. 2560-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
 บริ ษัทจากัดหรื อหน่วยงานอื่น
พ.ศ. 2559

อธิบดีกรมเจ้ าท่า

พ.ศ. 2557-2559

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

พ.ศ. 2555-2557

อธิบดีกรมเจ้ าท่า (Director General Marine Department)

พ.ศ. 2553-2555

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(หัวหน้ ากลุม่ ภารกิจด้ านการขนส่ง)

พ.ศ. 2552-2553

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

พ.ศ. 2551-2552

ที่ปรึกษาด้ านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก
(นักวิชาการขนส่งระดับทรงคุณวุฒิ)

พ.ศ. 2550-2551

ที่ปรึกษาด้ านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก
(นักวิชาการขนส่ง 10 ชช.)

พ.ศ. 2545-2550

ผู้อานวยการสานักวางแผน (วิศวกรโยธา 9)

พ.ศ. 2545

วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. (วิศวกรรมโยธา)

พ.ศ. 2542-2545

โยธาธิการจังหวัด (เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานช่าง 8)

ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บริ ห าร : -ไม่มีหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ของ
บริษัท หรือบริษัทย่ อย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ : -ไม่มีผู้ บ ริ ห า ร ใ น บ ริ ษั ท จ ด
ทะเบียนอื่นในปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ : -ไม่มีผู้บริ หารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียนในปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ : -ไม่มีผู้บริ ห ารในกิ จการอื่น ที่อ าจ
ท าให้ มี ค วามขั ด แย้ งท าง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การเข้ าประชุมในปี 2561

: การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12/13 ครัง้

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
รายนามและประวัติของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล

: พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ : กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และกรรมการ
แต่ งตัง้
ทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน
ตาแหน่ งปั จจุบัน

: กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน

อายุ

: 65 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

:  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
 รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รัฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายร้ อยตารวจ ( นรต.31)

การถือหุ้นในบริษัท

: 1. ตนเอง

0.17

2. คูส่ มรส

ไม่มีห้ นุ

3. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มีห้ นุ

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: 1 ปี 10 เดือน (เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560)

ประสบการณ์ การทางาน

:  บริ ษัทจดทะเบียน
23 ส.ค. 2560-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
 บริ ษัทจากัดหรื อหน่วยงานอื่น
รับราชการในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
ตาแหน่ง ผู้บงั คับการสืบสวนสอบสวนตารวจนครบาล
ตาแหน่ง ผู้บงั คับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตารวจภูธร ภาค 3 ผกก.1

ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บริ ห าร : -ไม่มีหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ของ
บริษัท หรือบริษัทย่ อย

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ : -ไม่มีผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ : -ไม่มีผู้บริ หารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียนในปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ : -ไม่มีผู้ บ ริ ห ารในกิ จ การอื่ น ที่ อ าจ
ท าให้ มี ค วาม ขั ด แย้ งท าง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การเข้ าประชุมในปี 2561

: การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 11/13 ครัง้

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4.
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมตามสัดส่ วน (Right Offering)
1.

รายละเอียดของการเสนอขาย วิธีการเสนอขายและจัดสรร

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 4/2562
เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 1,174,815,544 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 587,407,772 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนจานวน 1,762,223,316 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,174,815,544 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 1 บาท
การเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในครัง้ นี ้ เป็ นการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 1,174,815,544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 200 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมโดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)

บริ ษัทฯ อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,174,815,544 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้น
สามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึง่ เป็ นราคาที่ให้ สว่ นลดจากราคา
ปิ ดของหุ้ นของบริ ษั ท ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ณ วัน ที่ 11 มี น าคม 2562 ซึ่ ง เป็ นวัน ที่
คณะกรรมการมีมติในเรื่ องนี ้
ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริ ษั ทฯ จึงอาจกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของบริ ษัทได้ โดยบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น

(2)

ผู้ ถื อ หุ้ นอาจจองซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนตามอั ต ราที่ ก าหนดไว้ ข้ างต้ นได้
(Oversubscription) โดยที่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ ก็
ต่อเมื่อมีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
้
ว
เท่านัน้
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครัง้
นี ้ ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษั ทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering) ในรอบแรกแล้ ว บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมที่
ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรตามสิทธิ
ดังนี ้

(ก)

ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ในรอบแรกมีจานวนมากกว่าหรื อเท่ากับหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรร
หุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ และชาระค่าจองซื ้อหุ้นดังกล่าวทัง้ หมดทุ กราย
ตามจานวนที่แสดงความจานงค์จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ

(ข)

ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ในรอบแรกมีจานวนน้ อยกว่าหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
(1)

จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้ เป็ น
จานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของ
หุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผ้ ู
ถือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว

(2)

ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ (1) ให้ ทาการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่จอง
ซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้
ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิ แต่ละรายนัน้ คูณด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือจะได้ เป็ นจานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกิ นกว่า
สิทธิ แต่ละรายมีสิทธิ ที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณี ที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ง้
โดยจานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและ
ชาระค่าจองซือ้ แล้ ว ทัง้ นี ้ ให้ ด าเนิน การจัดสรรหุ้น ให้ แก่ผ้ ูที่ จองซือ้ เกิ น กว่าสิท ธิ ต าม
วิธีการในข้ อนี ้ จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้ างต้ นไม่วา่ กรณีใดจะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ ามจุดที่ต้องทาคาเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื น
ข้ อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
อนึ่ง หากยังมีห้ ุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) และการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ ดาเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ ้ง
(3)

ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ
ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ และ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้พิจารณากาหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามที่จาเป็ นและสมควรภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การกาหนดวันที่ใช้ กาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกาหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน และวิธีการชาระค่าหุ้น เป็ นต้ น

(4)

สิทธิในการจองซื ้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน
2.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้ เงิน
บริ ษัทฯ จะนาเงินที่ได้ รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ

หุ้น (Rights Offering) มาเป็ นแหล่งเงินทุนในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อมาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต ซึง่ บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไป
ได้ ในการประกอบธุรกิ จมี เดี ย (Media) และธุรกิ จอื่น ๆ เช่น การประกอบธุรกิ จนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตที่สร้ าง
ผลตอบแทนในอัตราเติบโตแบบก้ าวกระโดด รวมทังการประกอบธุ
้
รกิจที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยภายหลังการออกและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะช่วยให้ บริ ษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้ แผนการใช้ เงินดังกล่าวข้ างต้ นอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดาเนิน
ธุรกิจ แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร โดยจะคานึงถึงประโยชน์
ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
3.

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุ นที่ออกใหม่ ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ นเดิมของบริ ษัทตาม
สัดส่ วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering)
3.1

ผลกระทบต่ อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)
สูตรการคานวณผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริ ษัท (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย(P0) – ราคาตลาดหลังเสนอขาย (P1)
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (P0)

สูตรการคานวณราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (P0)
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (P0) คานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท
ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเสนอวาระต่อที่
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัท ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม
2562 มีราคาเท่ากับ 0.92 บาทต่อหุ้น (ข้ อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
สูตรการคานวณราคาตลาดหลังการเสนอขาย (P1)
=

(จานวนหุ้นปั จจุบนั x ราคาตลาด) + (จานวนหุ้นที่เพิ่มทุน x ราคาเพิ่มทุน)
(จานวนหุ้นปั จจุบนั + จานวนหุ้นเพิ่มทุน)

ดังนัน้ ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริ ษัทฯ (Price Dilution) เท่ากับ 0.64 บาทต่อหุ้น
3.2

ผลกระทบต่ อสิทธิออกเสียงของผู้ถอื หุ้น (Control Dilution)

สูตรการคานวณผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) บริ ษัทฯ จะคานวณดังนี ้
คานวณจากจานวนหุ้นชาระแล้ ว ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ซึง่ จานวนหุ้นชาระแล้ วจะเท่ากับ
587,407,772 หุ้น
=
=
=
3.3

จานวนหุ้นเพิ่มทุน
จานวนหุ้นชาระแล้ ว + จานวนหุ้นที่เพิ่มทุน (ทังหมดในครั
้
ง้ นี ้)
1,174,815,544
587,407,772 + 1,174,815,544
ร้ อยละ 67

ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกาไรของผู้ถอื หุ้น (Earnings per Share Dilution)
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) จะขึ ้นอยู่กับผลประกอบการใน
ขณะที่บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
เดิม (Rights Offering) ซึง่ คาดว่าจะเกิดในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ซึง่ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของ
ผู้ถือหุ้นจะต้ องใช้ ข้อมูลผลการดาเนินงานล่าสุด ณ ขณะนันในการค
้
านวณ

4.

ความเห็นของคณะกรรมการ
4.1

เหตุผล ความจาเป็ นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีความเห็นว่า บริ ษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้ องดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) โดยเงินที่ได้ รับจากการออกหุ้น
เพิ่มทุนดังกล่าวจะนาไปเป็ นแหล่งเงินทุนในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อมาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อ
รองรั บการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อเพื่ อรองรั บการขยายธุรกิ จของบริ ษัทฯ ในอนาคต ซึ่งบริ ษัทฯ อยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการประกอบธุรกิ จมีเดีย (Media) และธุรกิ จอื่นๆ เช่น การประกอบธุรกิ จ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตที่สร้ างผลตอบแทนในอัตราเติบโตแบบก้ าวกระโดด รวมทังการประกอบธุ
้
รกิจ
ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะช่วยให้ บริ ษัทฯ มีสภาพคล่อง
ทางการเงินเพิ่มขึ ้น เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น

4.2

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่ งเงินทุน
บริ ษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมแบบ Rights Offering รวมทัง้ ได้ รับเงินจาก
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายในพฤษภาคม 2562
ส าหรั บแผนการใช้ เงิ นส าหรั บการลงทุ นในอนาคตนัน้ ยังอยู่ระหว่ างการศึ กษาความเป็ นไปได้ และความ
สมเหตุสมผลในการลงทุน และหากผลการศึกษามี ผลลัพธ์ ที่ น่าพอใจ และบริ ษั ทฯ ตัดสินใจจะเข้ าลงทุนใน
โครงการดังกล่าว บริ ษั ทฯ จะด าเนิ นการตาม หลักเกณฑ์ กฎและระเบี ยบต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งของสานักงาน
คณะกรรมการก ากั บหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย โดยหาก
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทฯ จะชี ้แจงให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทราบต่อไป
4.3

ผลกระทบต่ อการดาเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัท
การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้จะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึง่ เงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนการขยายธุรกิจ ช่วยกระจายความเสี่ยง
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ส่งผลดีตอ่ ความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้แล้ ว การเสนอขาย
หุ้นเพิ่ มทุนจะเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริ ษั ทฯ ทาให้ อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทดีขึ ้น ทาให้ มีเงินทุนสารองที่สามารถนาไปใช้ ในการลงทุนในธุรกิจที่มีศกั ยภาพและมีโอกาสเจริ ญเติบโตสูง
อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

5.

คารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีที่กรรมการของบริ ษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
ในเรื่ อ งที่เกี่ ยวข้ องกับ การเพิ่ ม ทุน หากการไม่ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ดังกล่าวก่ อให้ เกิ ด ความเสีย หายแก่บ ริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ
สามารถเรี ยกร้ องค่าสิน ไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริ ษั ทฯ ไม่เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน
ดัง กล่าว ผู้ถื อ หุ้น รวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 5 ของหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมด ผู้ถื อ หุ้น มี สิ ท ธิ แ จ้ งให้ บ ริ ษั ท ฯ
ดาเนินการเรี ยกร้ องได้ และหากบริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ูถือหุ้นแจ้ งแล้ ว ผู้ ถื อหุ้นนัน้ ๆ สามารถฟ้องเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมฉบับแก้ ไขเพิ่ มเติม ) และหากการไม่ป ฏิบัติหน้ าที่นนั ้ เป็ นเหตุให้ กรรมการต้ องรับผิดชอบในการส่งคื น
ประโยชน์ ดังกล่าว ผู้ถื อหุ้น ซึ่งถื อหุ้น และมีสิทธิ ออกเสียงรวมกัน ไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิท ธิ ออกเสีย ง
ทังหมด
้
สามารถเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการดังกล่าวได้ แต่หากบริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งภายใน 1
เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวดังกล่าวสามารถใช้ สิทธิ ฟ้ องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทน
บริ ษั ท ฯ ได้ ต ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญ ญั ติห ลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบับ แก้ ไข
เพิ่มเติม)
บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

นายประจวบ อุชชิน
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วันที่ 13 มีนาคม 2562
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท ดีมีเ ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. เกี่ยวข้ องกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการเสนอขายและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังต่อไปนี ้
1.

การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ มีมติให้ นาเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลด
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ในจานวน 3,139,798 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 590,547,570 บาท เป็ นจานวน
587,407,772 บาท

1.2

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ มีมติให้ นาเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่ม
ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ท ฯ จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 587,407,772 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย นใหม่จ านวน
1,762,223,316 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,174,815,544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวมทังสิ
้ ้น
1,174,815,544 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน

 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)
2.

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

มูลค่ าที่ตราไว้

รวม

(บาทต่ อหุ้น)

(บาท)

หุ้นสามัญ

1,174,815,544

1

1,174,815,544

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

หุ้นสามัญ

-

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,174,815,544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุน
ละ 1 บาท รวม 1,174,815,544 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

2.1

รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ข อ ง
ไม่เกิน
บริ ษัท ตามสัดส่วน
1,174,815,544
การถื อ หุ้ น(Rights
Offering)
(ปั จจุบนั จานวน
หุ้นที่ออกจาหน่าย
แล้ วของบริ ษัท
เท่ากับ
587,407,772หุ้น)

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขายต่ อหุ้น
(บาท)

1 หุ้นสามัญ
เดิมต่อ 2 หุ้น
สามัญใหม่

0.50
(กาหนดจากราคา
ปิ ดของหุ้นของ
บริ ษัท ณ วันที่ 11
มีนาคม 2562 ซึง่
เท่ากับ 0.79 บาท
จึงคานวณเป็ นราคา
ที่ให้ สว่ นลดในอัตรา
ร้ อยละ 36.71 ของ
ราคาปิ ดข้ างต้ น)

วัน เวลา จอง
ซือ้ และชาระเงิน
ค่ าหุ้น

หมายเหตุ

วันที่ 27 - 31
พฤษภาคม 2562

โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้อ
1-4

หมายเหตุ
1.

บริ ษัทกาหนดให้ วนั ที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน (Record Date)

2.

ให้ มอบอานาจให้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ และ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ บุคคลอื่นใดซึ่งได้ รับการ
แต่งตัง้ จากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ และ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีอานาจในการ (ก) พิจารณากาหนด
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย และกฎหมายหรื อ
ระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ (ข) กาหนดหรื อเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่นจัดสรรในคราว
เดียวทังจ
้ านวน หรื อหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาระราคา
หรื อรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกาหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่
เกี่ ย วข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุน ซึ่งรวมถึงการติด ต่อและการยื่น เอกสารต่อเจ้ าหน้ าที่ หรื อตัวแทนของ
หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้
ทุก ประการ เพื่ อเสนอขายให้ แ ก่ผ้ ูถื อหุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตามสัดส่วนการถื อหุ้น ภายใต้ เงื่ อนไขของกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ ง (ง) จดทะเบี ย นแก้ ไขหนังสือ บริ คณห์ สนธิ ที่ กรมพัฒ นาธุรกิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ และมี อานาจ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน เพื่อให้ การดาเนินการจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์

3.

บริ ษัทฯ อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,174,815,544 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้น
สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึง่ เป็ นราคาที่ให้ สว่ นลดจากราคาปิ ดของหุ้นของบริ ษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการมีมติในเรื่ องนี ้

ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริ ษัทฯ จึงอาจกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ต่ากว่ามูลค่าที่
ตราไว้ ของบริ ษัทได้ โดยบริ ษัทจะต้ องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4.

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ ข้างต้ นได้ (Oversubscription) โดยที่
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ ก็ตอ่ เมื่อมีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
้
วเท่านัน้
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครัง้ นี ้ ในกรณี
ที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
รอบแรกแล้ ว บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้
(ก)

ในกรณี ที่มีห้ ุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
รอบแรกมีจานวนมากกว่าหรื อเท่ากับหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่
ผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื ้อหุ้นดังกล่าวทังหมดทุ
้
กรายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิ

(ข)

ในกรณี ที่มีห้ ุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
รอบแรกมีจานวนน้ อยกว่าหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
(1)

จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วนการถือหุ้น
เดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้ เป็ นจานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จอง
ซื ้อเกิ นกว่าสิทธิ แต่ละรายมีสิทธิ ที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณี ที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ง้
ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชาระค่าจอง
ซื ้อแล้ ว

(2)

ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ (1) ให้ ทาการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายและยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่
ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนันคู
้ ณด้ วยจานวนหุ้น
ที่เหลือจะได้ เป็ นจานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง โดยจานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละ
รายจองซือ้ และชาระค่าจองซื ้อแล้ ว ทัง้ นี ้ ให้ ดาเนินการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ูที่จองซื ้อเกิ นกว่าสิทธิ ตาม
วิธีการในข้ อนี ้ จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้ างต้ นไม่ว่ากรณีใดจะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเกิน กว่าสิทธิ รายใดถือ หุ้น ของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่ม ขึ ้นจนถึงหรื อข้ ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพ ย์
(Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือหุ้นของคนต่าง
ด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ

อนึ่ง หากยังมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ( Rights
Offering) และการจัด สรรให้ แ ก่ผ้ ู ถือ หุ้ น ที ่จ องซื ้อเกิน กว่า สิท ธิ (Oversubscription) ให้ ด าเนิน การลดทุน จด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ ้ง
2.2

การดาเนินการของบริษัทฯ กรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้งทังจ
้ านวน

3.

กาหนดวันประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อง Ballroom 3 ชัน้ 7 โรง
แรมฮอลิเดย์อินน์กรุ งเทพ สุขมุ วิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โดย
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2562

4.

5.

การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องและเงื่อนไขการขออนุญาต
4.1

การลดทุนและเพิ่มทุนในครัง้ นี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่
มีสว่ นได้ เสียในที่ประชุม

4.2

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียในที่ประชุม

4.3

บริ ษัทจะยื่นคาขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

4.3

บริ ษัทจะยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมตั ิให้ รับหุ้นเพิ่มทุนและ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้ อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุนและการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
บริ ษัทฯ จะนาเงินที่ได้ รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) มาเป็ นแหล่งเงินทุนในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อมาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
รองรับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต ซึ่งบริ ษัทฯ อยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการประกอบธุรกิจมีเดีย (Media) และธุรกิจอื่นๆ เช่น การประกอบธุรกิจนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในอนาคตที่สร้ างผลตอบแทนในอัตราเติบโตแบบก้ าวกระโดด รวมทังการประกอบธุ
้
รกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทน โดยภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะช่วยให้ บริ ษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้ เงิน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ จากัด (มหาชน) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) โดยแผนการใช้ เงินดังกล่าวข้ างต้ น
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดาเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจาเป็ น
และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทฯ เห็นสมควร โดยจะคานึงถึงประโยชน์ ของบริ ษัทฯ และผู้
ถือหุ้นเป็ นสาคัญ

6.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การเพิ่ ม ทุน โดยการออกและจัด สรรหุ้น เพื่ อ เสนอขายให้ ผ้ ูถื อหุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตามสัดส่วนการถื อ หุ้น ( Right
Offering) จะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึง่ เงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจ ช่วยกระจายความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ส่งผลดีตอ่ ความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้แล้ ว การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะเพิ่มกระแสเงินสดและ
สภาพคล่องของบริ ษัทฯ ทาให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ดีขึ ้น ทาให้ มีเงินทุนสารองที่สามารถ
นาไปใช้ ในการลงทุนในธุรกิจที่มีศกั ยภาพและมีโอกาสเจริ ญเติบโตสูง อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
ทุกราย

7.

8.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1

บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นหากบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติ บคุ คลและทุน
สารองตามกฎหมายทังหมดแล้
้
ว ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผล อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั ศักยภาพการ
เติบโตของผลการดาเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน ข้ อกาหนดตามสัญญาเงินกู้หรื อหุ้น
กู้ของบริ ษัท และ บริ ษัทย่อย รวมถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้
ถือหุ้นในอนาคต

7.2

ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิ รับเงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่ มตังแต่
้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
ได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติการเพิ่มทุน / จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี -

9.

ตารางเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การดาเนินการ

วัน / เดือน / ปี

1. ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2562 มีมติเรื่ องการเพิ่มทุนและจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน

11 มีนาคม 2562

2. วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น (Record Date) เพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว ม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562

26 มีนาคม 2562

3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562

26 เมษายน 2562

4. ดาเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัท กับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ

5. วันก าหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิท ธิ ในการจองซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุน

7 พฤษภาคม 2562

6. ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน

ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ ซึง่ ได้ แก่
27 - 31 พฤษภาคม 2562

การดาเนินการ

วัน / เดือน / ปี

7. จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน หลังสิ ้นสุด
ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้น
เพิ่มทุน

หมายเหตุ: กาหนดการข้างต้นอาจมี การเปลีย่ นแปลงได้
บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

นายประจวบ อุชชิน
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6.
หมวด 3
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 14

ให้ มีการประชุมสามัญ ประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับ แต่วันสิ ้นสุดรอบปี บัญ ชี ของบริ ษัท การประชุม เช่นนีใ้ ห้
เรี ย กว่ า “การประชุ ม สามั ญ ” การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื่ น นอกจากนี ใ้ ห้ เรี ย กว่ า “การประชุ ม วิ ส ามั ญ ”
คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร

ข้ อ 15

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้ถือหุ้นอย่างน้ อย
ยี่สิบห้ า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจร้ อง
ขอเป็ นหนังสือให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมือ่ ใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุม
ไว้ ในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการจะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือร้ องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 16

ให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุม ผู้ถือ หุ้น โดยส่งหนังสือ บอกกล่าวนัด ประชุม ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น และนายทะเบี ย นต าม
กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนันให้
้ ระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร ทังนี
้ ้
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรื อเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม
(3) วัน ด้ วย

ข้ อ 17

ให้ สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียง
หรื อ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทและคณะกรรมการต้ องอานวยความสะดวก โดยจัด
กระบวนการ และวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1)
เสียง การลงคะแนนเสียงให้ กระทาโดยวิธีการชูมือ เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อยห้ า (5) คนร้ องขอและที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ ลงคะแนนลับ

ข้ อ 18

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทังนี
้ ้ การมอบฉันทะนันต้
้ องทาเป็ นหนังสือและลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่ งได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ
สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
หนังสือมอบฉันทะให้ เป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดไว้ ซงึ่ อย่างน้ อยต้ องมีรายการดังต่อไปนี ้
(1) จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(3) ครัง้ ที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นผู้มอบฉันท ะมี
รวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน
โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยูด่ ้ วย
ข้ อ 19

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่ น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
ซึง่ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ หากล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง
และมีผ้ ถู ือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง ให้ ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่ในกรณี ที่การ
เรี ยกประชุมนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ก็ให้ เรี ยกประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ ใหม่นี ้ไม่
จาต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นครบองค์ประชุม

ข้ อ 20

ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมแทน ถ้ ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม

ข้ อ 21

ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้ ตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ใน
หนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
(2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าร่วมประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ พิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดอาจขอให้
ั้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่ง หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไม่เสร็ จ
ตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลือ่ นการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุม
ในคราวต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไ ม่น้อยกว่า
สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย

ข้ อ 22

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี ้ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสี ย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้ น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท

(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บุค คลอื่ น ใดเข้ า จัด การธุ รกิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การควบรวมกิ จ การกับ บุค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
ข้ อ 23

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั น้ ทัง้ นี ้ เว้ นแต่การออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้

ข้ อ 24

ในการกาหนดค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ นอกจากที่ข้อบังคับนี ้กาหนดไว้ ให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึง่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 25

ในการลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 26

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ก่อนที่เสนอต่อที่ประชุม
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี
(3) พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
(5) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ (ถ้ ามี)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7.
คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องนามาแสดงในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
การลงทะเบียน
บริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 08.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน
2562 ณ ห้ อ ง Ballroom 1 โรงแรมฮอลิ เดย์ อิ น น์ ก รุ ง เทพ สุขุม วิ ท เลขที่ 1 ซอยสุขุม วิ ท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 12
การมอบฉันทะ
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กบั บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออก
เสียงแทนตนได้ โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้ กาหนด
ไว้ ซึง่ บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9
น อ ก จ า ก นี ้ ผู้ ถื อ หุ้ น ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โห ล ด ห นั ง สื อ ม อ บ ฉั น ท ะ ทั ้ ง 3 แ บ บ ได้ ที่ เว็ บ ไซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ที่
www.demetercorporation.com โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลกั ษณะดังนี ้
• แบบ ก. แบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
• แบบ ข. แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบค. แบบที่ ใ ช้ เฉพาะกรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ นเป็ นผู้ ลงทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั ง้ คั สโตเดี ย น (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
วิธีการมอบฉันทะสามารถดาเนินการได้ ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้น ทั่วไป ให้ เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริ ษั ท
แนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังคั
้ สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ เลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 10 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษั ทแล้ ว บริ ษั ทขอ
แนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) แผนกสือ่ สารองค์กรและลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 191/43 อาคารซีที ไอ ทาวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัช ดาภิ เษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ10110 เบอร์
โทรศัพท์ 0 2204 2601 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่ วมมือโปรดส่งเอกสารให้ บริ ษัท
ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561
5. กรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะให้ ถกู ต้ องและชัดเจน และให้ ผ้ มู อบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะ และปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ ในส่วนของเอกสารที่ต้อง
นามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ ะลงทะเบียนสาหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง :
ให้ แ สดงบัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ บัต รประจ าตัว ข้ า ราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และหากมีการเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้ แสดง
1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติด
อากรแสตมป์ ครบถ้ วนแล้ ว
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึง่ ผู้มอบฉันทะได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
3) บัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ บัต รประจ าตัว ข้ า ราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
1. กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง :
ให้ แสดง
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึง่ ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้ แสดง
1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
และติดอากรแสตมป์ ครบถ้ วนแล้ ว
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และผู้รับมอบฉันทะซึง่ ได้ ลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
3) บัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ บัต รประจ าตัว ข้ า ราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ หนังสื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
4) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น ได้ แต่งตังผู
้ ้ รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้ แสดงเอกสารดังนี ้
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจกระทาการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้ วน
แล้ ว
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องซึ่งรับรอง
ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่า
ผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอานาจกระทาการ
แทนคัสโตเดียน (Custodian)
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน
2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล ซึ่ง
รับรองไว้ ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบคุ คล และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
ให้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8.

ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ท่ ี 26 เมษายน 2562 เวลา10.00 น.
ผู้ถือหุ้น บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

ผู้ได้ รับมอบฉันทะ

มาด้ วยตนเอง
โต๊ ะลงทะเบียนมาด้ วยตนเอง
(เริ่ม 08.00 น.)

บริษัทลงทะเบียนการประชุม
ผู้ถือหุ้นด้ วยระบบBarcode

ตรวจเอกสารผู้รับมอบฉันทะ
โต๊ ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ
(เริ่ม 08.00 น.)

แสดงบัตรประจำตัวพร้อมแบบฟอร์ม
กำรลงทะเบียน

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจาตัวผู้มอบและ
ผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมทังแบบฟอร์
้
มการลงทะเบียน

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม
(เวลา 10.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลาดับ
กรณีที่มีผ้ ตู ้ องการคัดค้ านหรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ให้ ยกมือและกรอกบัตร
ลงคะแนน (สาหรับผู้คดั ค้ านหรืองดออก
เสียง)
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คดั ค้ าน
หรื องดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม

บริ ษั ทจั ด ให้ มี Inspector ซึ่ ง เป็ น ที่
ปรึกษาทางกฏหมายภายนอกเพื่อทา
หน้ าที่ ดู แ ลและตรวจสอบการนั บ
คะแนนเสี ย งในการประชุม ผู้ ถื อ หุ้ น
เพื่ อให้ การป ระชุ ม ฯ เป็ น ไป ต าม

กฎหมายและตามข้ อบังคับบริ ษัท

กรุ ณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อ
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทเมื่อเสร็ จสิ ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายและไม่ ซับซ้ อน)
(General and Simple Form)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht
20)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

Shareholder registration number

Written at
วันที่

Date
(1)

ข้ าพเจ้ า

I/We
ถนน

สัญชาติ

nationality

ตาบล/แขวง

Road

รหัสไปรษณีย์

Tambol/Kwaeng

เดือน

พ.ศ.

Month

Year

อยูเ่ ลขที่
อาเภอ/เขต

ซอย

residing/located at no.

จังหวัด

Amphur/Khet

Soi

Province

Postal Code
(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Demeter Corporation Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

Holding the total number of
 หุ้นสามัญ

ordinary share

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

votes as follows
เสียง

shares and have the rights to vote equal to

 หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

(3)

หุ้น

shares and have the rights to vote equal to

votes

เสียง

shares and have the rights to vote equal to

votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลือกข้ อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
✓ ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอานาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at  1. and
give the details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ

Name

อายุ

ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Province
หรือ/Or
ชื่อ

Name
ถนน

Road

จังหวัด

Province

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

age

years residing/located at no.
อาเภอ

Tambol/Kwaeng

Amphur/Khet

Postal Code
อายุ

age

ตาบล/แขวง

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

รหัสไปรษณีย์

อาเภอ

Amphur/Khet

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons
กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณาทาเครื่ องหมาย
✓ ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at  2. and
choose one of these members of
the
Independent Directors.

 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the
Company
 นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล Mr. Numchai Lowattanakul หรือ/Or
 นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ Mr.Sorasak Saensombat
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ ถื อ หุ้ นป ระจ าปี 2562) (Details of members of the Independent Directors of the

Company are specified in Enclosure 8 of the Invitation of the 2019 Annual
General Meeting of Shareholders)

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระที่เหลือเป็ นผู้รับมอบฉั นทะแทนกรรมการอิสระ
ที่ไม่สามารถเข้ าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the
other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent
Directors who is unable to attend the meeting.
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562
เวลา 10.00 น. ห้ อง Ballroom 1 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 เลขที่ 1 ซอย 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรื อ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2019
at 10.00 a.m. at Ballroom 1, Holiday Inn Sukhumvit 22, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 such other date, time
and place as the meeting may be held
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือน
ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our
voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบที่กาหนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht
20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

Shareholder registration number

Written at
วันที่

Date
(1)

ข้ าพเจ้ า

I/We
ถนน

_________ สัญชาติ

nationality

ตาบล/แขวง

Road

รหัสไปรษณีย์

Tambol/Kwaeng

พ.ศ.

Month

อยูเ่ ลขที่

อาเภอ/เขต

เดือน

Year

____ ซอย ______

residing/located at no. Soi
จังหวัด

Amphur/Khet

Province

Postal Code
(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Demeter Corporation Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

Holding the total number of
follows

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares and have the rights to vote equal to

 หุ้นสามัญ

ordinary share

shares and have the rights to vote equal to

preference share

shares and have the rights to vote equal to

 หุ้นบุริมสิทธิ
(3)

หุ้น

votes as

votes
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้ อ 1. กรุณาทา
เครื่ องหมาย ✓ ที่  1. ระบุ
ชื่อผู้รับมอบอานาจ

If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at  1.
and give the details of proxy
(proxies).

 1. ชื่อ

Name

อายุ

ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Province
หรือ/Or
ชื่อ

Name

อาเภอ

Amphur/Khet

Postal Code
อายุ

age

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

ถนน

Road

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

age

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

อาเภอ

Amphur/Khet

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณาทา
เครื่ องหมาย ✓ ที่  2. และ
เลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึง่

If you make proxy by choosing
No. 2, please mark ✓ at  2.
and choose one of these
members of the Independent
Directors.

 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the
Company
 นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล Mr. Numchai Lowattanakul หรือ/Or
 นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ Mr.Sorasak Saensombat
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถื อ หุ้ น ป ระ จ า ปี 2562) (Details of members of the Independent Directors of the

Company are specified in Enclosure 8 of the Invitation of the 2019 Annual
General Meeting of Shareholders)

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระที่เหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ
ที่ไม่สามารถเข้ าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other
members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is
unable to attend the meeting.
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562
เวลา 10.00 น. ห้ อง Ballroom 1 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 เลขที่ 1 ซอย 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรื อ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2019
at 10.00 a.m. at Ballroom 1 , Holiday Inn Sukhumvit 22, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 such other date, time
and place as the meeting may be held
(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
 ( ก ) ใ ห้ ผู้ รั บ ม อ บ ฉั น ท ะ มี สิ ท ธิ พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ล ง ม ติ แ ท น ข้ า พ เจ้ า ไ ด้ ทุ ก ป ร ะ ก า ร ต า ม ที่ เห็ น ส ม ค ว ร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

Agenda item no. 1 To consider and adopt the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 2

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณารายงานผลการดาเนินของบริษัทฯ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจาปี 2561

Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the result of the Company’s business operation for the year 2018
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อยสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statements of the Company and the Company’s subsidiaries for
the year ending 2018
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 4

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2561

Agenda item no. 4 To consider and approve the suspension of the allocation of the profit from the operation of the
Company for the fiscal year ended December 31, 2018 to be a reserve fund as prescribed by law and
the suspension of the dividend payment for the result of the operation of the Company for the fiscal
year ended December 31, 2018
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
Agenda item no. 5 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who were due to
retire by rotation
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it
deems appropriate.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก. เลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
A. Election of entire nominated directors.
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข. เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
Director’s name Mr.Sorask Saensombat
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายประยนต์ ลาเสือ
Director’s name Mr.Prayont Lasua
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัท ประจาปี 2562

Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the directors and the sub-committee for the year 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 7

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562

Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the
year 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 8

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 3,139,798 บาท คงเหลือจานวน 587,407,772 บาท

Agenda item no. 8 To consider approving the Company’s registered capital decrease by THB 3,139,798 from the current
registered capital of THB 590,547,570 to be THB 587,407,772;
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 9

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda item no. 9 To consider approving the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line
with the Company’s registered capital decrease;
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 10

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจ ารณาอนุ มั ติเพิ่ม ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทฯ จานวน 1,174,815,544 บาท เป็ นจานวน 1,762,223,316 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,174,815,544 หุ้น มูลค่ าหุ้นละ 1 บาท

Agenda item no. 10 To consider approving the Company’s registered capital increase by THB 1,174,815,544 to be

THB 1,762,223,316 by issuing 1,174,815,544 newly issued ordinary shares at the par value of
THB 1 per share;
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 11

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda item no. 11 To consider approving the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in

line with the Company’s registered capital increase;

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 12

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

Agenda item no. 12 To consider approving the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares;
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 13

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ

Agenda item no. 13 To consider the amendment of the Company’s Articles of Association;

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 14

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

Agenda item no. 14 Other matters (if any)
(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed
incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified
or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including

in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on
my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมื อน
ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our
voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The
shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to
this Proxy Form B. provided.

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Demeter Corporation Public Company Limited
ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี ประจาปี 2562 ในวัน ศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อง Ballroom 1 โรงแรมฮอลิเดย์อิน น์
กรุงเทพ สุขมุ วิท เลขที่ 1 ซอยสุขมุ วิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
At the 2019 Annual General on April 26, 2019 at 10.00 a.m. at Ballroom 1, Holiday Inn Sukhumvit 22, 1 Sukhumvit 22, Klongton,
Klongtoey, Bangkok 10110 such other date, time and place as the meeting may be held
 วาระที่

Agenda item no.

เรื่อง

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(ใช้ เฉพาะกรณีท่ ผี ้ ถู อื หุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่ านัน้ )
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in
Thailand to be a share depository and keeper)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht
20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

(2)

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
อยูเ่ ลขที่
I/We
nationality
residing/located at no.
Soi
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
Province
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
As the custodian of
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Demeter Corporation Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

พ.ศ.
Year
ซอย

เสียง ดังนี ้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้ อ 1. กรุณาทา
เครื่ องหมาย ✓ ที่  1. ระบุ
ชื่อผู้รับมอบอานาจ

If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at  1.
and give the details of proxy
(proxies).

 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณาทา
เครื่ องหมาย ✓ ที่  2. และ
เลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึง่

If you make proxy by choosing
No. 2, please mark ✓ at  2.
and choose one of these
members of the Independent
Directors.

 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the
Company
นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล Mr. Numchai Lowattanakul หรือ/Or
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ Mr.Sorasak Saensombat
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ

ผู้ ถื อ หุ้ น ป ร ะ จ า ปี 2562) ( Details of members of the Independent Directors of the
Company are specified in Enclosure 8 of the Invitation of the 2019 Annual General
Meeting of Shareholders)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระที่เหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ
ที่ไม่สามารถเข้ าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other
members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is
unable to attend the meeting.
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562
เวลา 10.00 น. ห้ อง Ballroom 1 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 เลขที่ 1 ซอย 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรื อ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2019
at 10.00 a.m. at Ballroom 1, Holiday Inn Sukhumvit 22, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 such other date, time
and place as the meeting may be held
(3)

(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:
 หุ้นสามัญ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
preference share
shares and have the rights to vote equal to
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทังหมด
้
เสียง
Total voting right
Votes

เสียง
votes
เสียง
votes

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
Agenda item no. 1 To consider and adopt the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders..
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 2

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณารายงานผลการดาเนินของบริษัทฯ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจาปี 2561

Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the result of the Company’s business operation for the year 2018
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อยสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statements of the Company and the Company’s subsidiaries for
the year ending 2018
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

appropriate.

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2561

Agenda item no. 4 To consider and approve the suspension of the allocation of the profit from the operation of the
Company for the fiscal year ended December 31, 2018 to be a reserve fund as prescribed by law and
the suspension of the dividend payment for the result of the operation of the Company for the fiscal
year ended December 31, 2018
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 5

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ

Agenda item no. 5 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who were due to
retire by rotation
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. เลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
A. Election of entire nominated directors.
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
ข.  เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
Director’s name Mr.Sorask Saensombat
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
2. ชื่อกรรมการ นายประยนต์ ลาเสือ
Director’s name Mr.Prayont Lasua
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
วาระที่ 6

 งดออกเสียง

Abstain

 งดออกเสียง

Abstain

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัท ประจาปี 2562

Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the directors and the sub-committee for the year 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 7

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562

Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the
year 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 8

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 3,139,798 บาท คงเหลือจานวน 587,407,772 บาท

Agenda item no. 8 To consider approving the Company’s registered capital decrease by THB 3,139,798 from the current
registered capital of THB 590,547,570 to be THB 587,407,772;
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 9

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda item no. 9 To consider approving the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line
with the Company’s registered capital decrease;
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 10

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจ ารณาอนุ มั ติเพิ่ม ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทฯ จานวน 1,174,815,544 บาท เป็ นจานวน 1,762,223,316 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,174,815,544 หุ้น มูลค่ าหุ้นละ 1 บาท

Agenda item no. 10 To consider approving the Company’s registered capital increase by THB 1,174,815,544 to be

THB 1,762,223,316 by issuing 1,174,815,544 newly issued ordinary shares at the par value of
THB 1 per share;
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 11

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda item no. 11 To consider approving the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in

line with the Company’s registered capital increase;

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 12

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

Agenda item no. 12 To consider approving the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares;
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 13

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ

Agenda item no. 13 To consider the amendment of the Company’s Articles of Association;

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 14

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

Agenda item no. 14 Other matters (if any)
(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed
incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใดให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified
or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including
in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on
my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือน
ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our
voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a
custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy
Form C. provided.

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Demeter Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ประจาปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อง Ballroom 3 ชัน้ 7 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์
กรุงเทพ สุขมุ วิท เลขที่ 1 ซอยสุขมุ วิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
At the 2019 Annual General on April 26, 2019 at 10.00 a.m. at Ballroom 3, Holiday Inn Sukhumvit 22, 1 Sukhumvit 22, Klongton,
Klongtoey, Bangkok 10110 such other date, time and place as the meeting may be held
 วาระที่

Agenda item no.

เรื่อง

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10.
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น
ชื่อ

:

นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล

ตาแหน่ง

:

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ รองประธานกรรมการ
บริ ษัท ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อ
สังคม และประธานกรรมการทรัพยากร
บุคคล และกาหนดค่าตอบแทน

อายุ

:

63 ปี

ที่อยู่

:

222/138 ถนนแจ้ งวัฒนะ
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

:

ไม่มีสว่ นได้ เสียในทุกวาระ

ชื่อ

:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

ตาแหน่ง

:

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาล และ
รับผิดชอบต่อสังคม

อายุ

:

62 ปี

ที่อยู่

:

89/503 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 1
แขวงท่าแร้ ง บางเขน กรุงเทพฯ

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

:

ไม่มีสว่ นได้ เสียในทุกวาระ

นิยามกรรมการอิสระ
(นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
1. ถื อ หุ้ นไม่ เ กิ น ร้ อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั ง้ หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น
กรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วน
ราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่
น้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ทร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
อนึ่ง “ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ” ให้ เป็ นไปตามคานิยามที่กาหนดในข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มี นัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญ ชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบั ญ ชี ของบริ ษั ท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่ง
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้ นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไ ด้ รับเงินเดือนประจา
หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย11.
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้ าพเจ้ า
I / We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder’s Registration No.

เป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ของ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยถือหุ้น / หน่วยลงทุน จานวนทังสิ
้ ้นรวม
holding the total amount of
หุ้นสามัญ
ordinary share
หุ้นบุริมสิทธิ
preferred share

หุ้น / หน่วย
shares / unit
หุ้น / หน่วย
shares / unit
หุ้น / หน่วย
shares / unit

แบบฟอร์ มลงทะเบียน
Registration Form
กาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น.
Friday, April 26, 2019 at 10:00 hrs.
ห้ อง Ballroom 1 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขมุ วิท 22 เลขที่ 1 ซอย 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Ballroom 1, Holiday Inn Sukhumvit 22, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
ข้ าพเจ้ า...........................................................................................เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหลักทรัพย์
I / We
shareholder or proxy holder of
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน.....................................................ได้ มาเข้ าร่วมการประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
of which the identification number
attend the above mentioned meeting
ลงชื่อ........................................................ผู้เข้ าประชุม
Sign
Meeting Attendant
(….………………………………..……)
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์ หรื อผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนาเอกสารชุดนีม้ าด้ วย บริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่ รับลงทะเบียน กรณีท่ เี อกสารหรื อหลักฐานไม่ ครบถ้ วนหรื อไม่ ถูกต้ องหรื อไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไข
For your convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring this set of document for your
registration. The Company reserves the right not to register if uncompleted document, uncorrected document, or unqualified
condition.

สิ่งที่ส่งมาด้ วย12.

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 13.

แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี 2561 ในรู ปแบบหนังสือ
โดยส่ งกลับบริษัทตามช่ องทาง
1. ทางโทรสารหมายเลข 0 2204 2616
2. ทางอีเมล ir@demetercorporation.com

เรี ยน

เลขานุการบริ ษัท

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2561 ของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในรู ปแบบ
หนังสือ โดยขอให้ บริ ษัทจัดส่งให้ ข้าพเจ้ าตามที่อยู่ ดังนี ้

ชื่อ-สกุล......................................................................................................................................................
บ้ านเลขที่............................................ หมูบ่ ้ าน/อาคาร.................................................................................
ตาบล/แขวง................................................................ อาเภอ/เขต……….....................................................
จังหวัด....................................................................................... รหัสไปรษณีย์............................................

