สิ่งที่ส่งมำด้ วย 7.
Enclosure 7.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตำยตัว)
(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

เดือน

พ.ศ.

Month

Year

อยูเ่ ลขที่

อาเภอ/เขต

ซอย

residing/located at no.

จังหวัด

Amphur/Khet

Soi

Province

Postal Code
(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)

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

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

shares and have the rights to vote equal to

ordinary share

shares and have the rights to vote equal to

preference share

shares and have the rights to vote equal to

 หุ้นสามัญ

 หุ้นบุริมสิทธิ
(3)

หุ้น

Holding the total number of

เสียง ดังนี ้

votes as follows
เสียง

votes

เสียง

votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้ อ 1. กรุณาทาเครื่องหมาย
 ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอานาจ

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

 1. ชื่อ

อายุ

Name

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

age

ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

years residing/located at no.
อาเภอ

Tambol/Kwaeng

Province

Amphur/Khet

Postal Code

หรือ/Or
ชื่อ

อายุ

Name

age

ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

Province

อาเภอ

Amphur/Khet

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณาทาเครื่องหมาย
 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
 นายกฤษฎา หุตะเศรณี Mr. Krisda Hutaserani หรือ/Or

 นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ Mr.Sorasak Saensombat
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2561) (Details of members of the Independent Directors of the

Company are specified in Enclosure 8 of the Invitation of the 2018 Annual General
Meeting of Shareholders)
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระที่เหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่
ไม่สามารถเข้ 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 าในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันศุกร์ ท่ ี 27 เมษำยน
2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้ อง Meeting Room 3 ศูนย์ ประชุ มแห่ งชำติ สิริกิต์ ิ เลขที่ 60 ถนนรั ชดำภิ เษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April
27, 2018 at 10.00 a.m. at Meeting Room 3, Queen Sirikit National Convention Center, 60 Ratchadapisek Road, Klongtoey,
Bangkok 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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(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:

วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Agenda item no. 1 To consider and adopt the minutes of the 2017 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

วำระที่ 2

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2560

Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the result of the Company’s business operation for the year 2017
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วำระที่ 3

พิจำรณำอนุ มัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทสำหรั บรอบระยะเวลำบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statements of the Company and the Company’s subsidiaries for
the year ending 2017
 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

วำระที่ 4

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำอนุ มัติกำรงดกำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทสำหรั บรอบระยะเวลำบัญชี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2560 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และพิจำรณำอนุมัติกำรงดจ่ ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำน
ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

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, 2017 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, 2017
 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
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 งดออกเสียง

Abstain

วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ

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 กรรมกำรทัง้ ชุด
A. Election of entire nominated directors.
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
ข.  เลือกตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา
Director’s name Mr. Thanarath Thanavutwatthana
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
2. ชื่อกรรมการ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
Director’s name Mr. Suthep Liumsirijarern
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
3. ชื่อกรรมการ นายประจวบ อุชชิน
Director’s name Mr. Prachuab Ujjin
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
4. ชื่อกรรมการ นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
Director’s name Mr. Numchai Lowattanatakul
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
วำระที่ 6

 งดออกเสียง

Abstain

 งดออกเสียง

Abstain

 งดออกเสียง

Abstain

 งดออกเสียง
Abstain
 งดออกเสียง
Abstain

พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่ อยของบริษัท ประจำปี 2561

Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the directors and the sub-committee for the year 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

วำระที่ 7

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the
year 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

วำระที่ 8

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)

Agenda item no. 8 Other matters (if any)
(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู 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.
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(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ 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 ถือเสมือนว่า
ข้ 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
(...…………………...…………………….)

หมำยเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ น
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.

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.

51

ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

A proxy is granted by a shareholder of Demeter Corporation Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อง Meeting Room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
At the 2018 Annual General on April 27, 2018 at 10.00 a.m. at Meeting Room 3, Queen Sirikit National Convention Center, 60
Ratchadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held
---------------------------------------------------------------------- วำระที่

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

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

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

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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:
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Approve

 ไม่เห็นด้ วย
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 งดออกเสียง

Abstain

