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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 วเห็นควรเสนอให้ 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 ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบี 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

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

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

