หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้น
เสนอระเบียบวาระและรายชือบุคคลเพือพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
วัตถุประสงค์
เพือเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (บมจ. ดีมีเตอร์
คอร์ ปอเรชัน) ซึงมีความมุ่งมันในการ เป็ นบริษัทจดทะเบียนทีมีการกํากับดูแลกิจการทีดี มีพืนฐานอยู่บนความมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้เกียวข้ องทุกฝ่ าย ได้ รับประโยชน์ทีเหมาะสมอย่างเป็ น
ธรรมและยังยืน
บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน เห็นควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชือ
บุคคลเพือพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็ นการล่วงหน้ า
เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายของ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน มันใจได้ ว่า ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดย บมจ.
ดีมเี ตอร์ คอร์ปอเรชัน จะพิจารณาการให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชือบุคคลเพือ
พิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน ตามหลักเกณฑ์ที บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน กําหนด
ดังนี
1. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

ิ องผู้ถือหุ้นทีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม
1.1 คุณสมบัตข
ผู้ถือหุ้นทีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
(1)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน รายเดียวหรือหลายราย ทีมีสดั ส่วนการถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียง

นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท (ประมาณ
(2)

2,937,039 หุ้น)

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันทีเสนอระเบียบวาระการประชุมและวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือ

รวบรวมรายชือผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
(3)

สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอืนจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
1.2 เรืองที บมจ. ดีมีเตอร์

คอร์ ปอเรชัน จะปฏิเสธการบรรจุเรืองทีเสนอเป็ นระเบียบวาระการประชุม

(1)

เรืองทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ ในข้ อ 1.1

(2)

เรืองทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้ อเท็จจริงทีกล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุ

อันควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรืองดังกล่าว

(3)

เรืองทีอยูน่ อกเหนืออํานาจที บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จะดําเนินการให้ เกิดผลตามทีประสงค์

(4)

เรืองทีผู้ถือหุ้นได้ เคยเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแล้ วในรอบสิบสองเดือนทีผ่านมาและ

เรืองดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท
(น้ อยกว่า 58,740,777 หุ้น) เว้ นแต่ข้อเท็จจริงในการนําเสนอครังใหม่จะได้ เปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจาก

ข้ อเท็จจริงในขณะทีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นในครังก่อน
(5)

กรณีอืนใดตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

1.3 ขันตอนในการพิจารณา

(1) บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม กรรมการ หรือพิจารณาบุคคล
จากทําเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือ พิจารณากรรมการเดิมเพือเสนอให้ ดาํ รงตําแหน่งต่อ หรือให้ กรรมการแต่ละ
คน เสนอชือบุคคลทีเหมาะสมได้
(2) คัด เลือ กและกลันกรองบุค คลที มี คุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ โดยพิ จ ารณาความเหมาะสมของความรู้
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านทีสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึงเป็ นไปตามคุณสมบัติด้าน
ทักษะทีจําเป็ นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
(3) ตรวจสอบประวัติรายชือบุคคลทีถูกเสนอชือว่ามีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามตามกฎหมายและข้ อกําหนดของหน่วยงาน
กํากับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
เป็ นต้ น
(4) การอุทิศเวลาของกรรมการ การมีสว่ นได้ เสียหรือความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีอาจมีกบั บริษัท กรณีเป็ นกรรมการ
เดิมทีจะกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระ พิจ ารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดํา รงตํา แหน่ง การให้ ข้อเสนอแนะความ
คิดเห็นทีเป็ นประโยชน์ การเข้ าร่ วมกิจการต่างๆ ของกรรมการ รวมถึงจํานวนบริ ษัททีกรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่ง
เพือให้ มนใจว่
ั าประสิทธิภาพการทํางานจะไม่ลดลง
(5) กรณีแต่งตังกรรมการอิสระ มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทีดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ ให้ มีความเป็ น
อิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที ก.ล.ต.กําหนด
(6) จัดทํารายชือทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาคัดกรองแล้ ว พร้ อมคุณสมบัตแิ ละเหตุผลใน
การคัดเลือก เรี ยงตามลําดับเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพือเสนอชือต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็ นรายบุคคล โดย
คํานึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการรายเดิม
( ) ผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1.1 ต้ องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ บมจ.
ดีมเี ตอร์ คอร์ปอเรชัน โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” ในส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์นีหรือ
อาจแจ้ งเรืองอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที -

-

kulthida@demetercorporation.com หรือ Website

, E-mail Address ของฝ่ ายเลขานุการบริษัท

ที

ของบริษัท www.demetercorporation.com ก่อนส่งต้ นฉบับ

“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” ต่อคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน ภายหลังได้ ทังนี

ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” พร้ อมลงชือไว้ เป็ นหลักฐาน และ
หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 1.1 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอืนจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และเอกสารประกอบเพิมเติมทีจะเป็ นประโยชน์ตอ่
การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี) ให้ ถึง บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน ภายในวันที 31 ธันวาคม 2561 ตามทีอยู่ดงั นี
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั (การเสนอระเบียบวาระการประชุม)
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
/ อาคารซีทไี อ ทาวเวอร์ ชัน
ถนนรั ชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ
(8) ในกรณีทผูี ้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1.1 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี ” ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงชือไว้ เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพาะ ในส่วนที (1)
และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” ให้ ครบถ้ วนและลงชือไว้ เป็ นหลักฐาน
ทุกราย แล้ วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” และหลักฐานการถือหุ้น พร้ อม
เอกสารประกอบเพิมเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน
(9) ในกรณีทผูี ้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1.1 เสนอระเบียบวาระ
การประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ”
1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้ อมลงชือไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน

(10) ฝ่ ายเลขานุการบริษัท จะเป็ นผู้พิจารณากลันกรองและตรวจสอบเอกสารในเบืองต้ นให้ คณะกรรมการ
บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน โดย
(10.1) หากผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรือไม่ถกู ต้ อง ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นภายในวันที
11 มกราคม 2562 หากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ ไขและส่งต้ นฉบับให้ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน ภายในวันที 19 มกราคม
2562 ฝ่ ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพือทราบการปิ ดเรือง
(10.2) เรืองทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนหรือมีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามตามข้ อ 1.1

ฝ่ ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพือทราบการปิ ดเรืองภายในวันที 30 มกราคม 2562
(11) เรืองทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. ดีมเี ตอร์ คอร์ปอเรชัน จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
พร้ อม ความเห็นของคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และสําหรับ
เรืองทีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. ดีมเี ตอร์ คอร์ปอเรชัน บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน จะแจ้ งในระเบียบวาระ
เรืองเพือทราบ พร้ อมชีแจ้ งเหตุผลในการปฏิเสธเรืองดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย

2.

การเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ
2.1 คุณสมบัตข
ิ องผู้ถือหุ้นทีจะเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ/กรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้นทีจะเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ/กรรมการอิสระ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
(1)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน รายเดียวหรือหลายราย ทีมีสดั ส่วนการถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียง

นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท (ประมาณ 2,937,039 หุ้น)
(2)

ถือหุ้น บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน ในสัดส่วนทีกําหนดตาม (1) ต่อเนืองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันทีถือหุ้น

จนถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือรวบรวมรายชือผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
(3)

สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอืนจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
ิ ละลักษณะต้ องห้ ามของบุคคลทีเข้ ารับการเสนอชือเพือพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ/
2.2 คุณสมบัตแ
กรรมการอิสระ
(1)

มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ กฎหมายบริษัท

มหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับ บมจ. บมจ. ดีมเี ตอร์ คอร์ปอเรชัน และกฎหมายหรือระเบียบ
อืนใด
(2)

มีความรู้ความสามารถ ภาวะผู้นาํ วิสยั ทัศน์ คุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทํางานทีดี ปฏิบตั หิ น้ าทีกรรมการ

ด้ วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ซือสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติ
ทีประชุมผู้ถือหุ้น (Duty

of Obedience) ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่ งใส

(Duty of Disclosure)
(3)

มีความรู้ ทักษะ และความสามารถทีเหมาะสมและเป็ นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการทีเป็ นความต้ องการ

และมีความจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจของ บมจ. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน
(4)

เป็ นผู้ทีมีความสนใจในกิจการของ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้ อย่างเต็มที

(5)

เป็ นผู้ทียินยอมในการเข้ ารับการเสนอชือเพือเข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ

2.3 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการทีมีความเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุม
่ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ

ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
(1)

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิตบิ คุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง (โดยให้ นบั รวมหุ้นทีถือโดยผู้ทีเกียวข้ องตามมาตรา 258 แห่ง พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)

(2)

ไม่เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงาน รวมทังไม่เป็ นพนักงาน ลูกจ้ าง ทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา ผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง (ปั จจุบนั
และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง)
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเป็ นบิดามารดา คูส
่ มรส พีน้ อง

และบุตร รวมทังคูส่ มรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้ รับการเสนอ ชือเป็ น
ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัทและบริ ษัททีเกียวข้ องในลักษณะทีมีสว่ นได้ เสียหรือได้ ผลประโยชน์ในด้ าน

การเงินหรือการบริหารงาน ณ ปั จจุบนั และ 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง เช่น
- มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษัทฯ

หรือบริษัทย่อย หรือเป็ นบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในด้ านการเงิน และการ

บริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะทีจะทําให้ ขาดความเป็ นอิสระ
-

เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย ทีปรึกษาทางการเงิน หรือ ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สนิ
- เป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ บริษัทย่อยหรือบุคคลทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

หรือเป็ นผู้ทีได้ รับการแต่งตังเป็ นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2.4 ขันตอนในการพิจารณา
(1)

ผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อ 2.1 ต้ องจัดทําหนังสือเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ น

กรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน ต่อคณะกรรมการสรรหาโดยใช้ “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ น
กรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปเรชัน” ในส่วนท้ ายของแนวทางนี หรืออาจแจ้ งเรืองอย่างไม่เป็ นทางการทาง
E-mail Address ของฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท ที kulthida@demetercorporation.com หรือ Website
www.demetercorporation.com หรือทางโทรสาร หมายเลข

-

-

ของบริษัท

ก่อนส่งต้ นฉบับ “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ า

รับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน ” ต่อคณะกรรมการสรรหาภายหลังได้ ทังนี ผู้ถือหุ้น ต้ องส่ง
ต้ นฉบับของแบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ พร้ อมลงชือไว้ เป็ นหลักฐาน โดยมีเอกสารประกอบ
ดังนี
1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ในข้ อ 2.1 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอืน

จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือใน “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณา

สรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. ดีมเี ตอร์ คอร์ปเรชัน”
3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษา และประวัตกิ ารทํางานของบุคคลทีได้ รับการ

เสนอชือ
4) เอกสารประกอบเพิมเติมทีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา (ถ้ ามี) ทังนี ให้ ส่ง

เอกสารดังกล่าวข้ างต้ นถึง บมจ. ดีมเี ตอร์ คอร์ปอเรชัน ภายในวันที

31 ธันวาคม 2561 ตามทีอยู่ ดังนี

ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
(การเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเข้ ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ)
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
เลขที / อาคารซีทไี อ ทาวเวอร์ ชัน
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตามข้ อ 2.1 เสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการ
(2) ในกรณีทีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
พิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหา ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ า
รับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน ” ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงชือไว้ เป็ นหลักฐาน สําหรับผู้ถือหุ้น
รายที 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพาะในส่วนที (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาสรรหา
เป็ นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปเรชัน” ให้ ครบถ้ วน และลงชือไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย แล้ วรวบรวม “แบบเสนอชือบุคคลเพือ
เข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปเรชัน” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายตามทีกําหนด
ใน (1) พร้ อมเอกสารประกอบเพิมเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา หรืออาจส่ง
เรืองอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่งต้ นฉบับตาม (1) ได้
(3) ในกรณีทีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2.1 เสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการ

พิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทํา “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับ
การพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปเรชัน” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้ อมลงชือไว้ เป็ นหลักฐานให้
ครบถ้ วน พร้ อมทังแนบหลักฐานของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการทุกคนด้ วย หรืออาจส่งเรืองอย่างไม่เป็ นทางการ
ก่อนส่งต้ นฉบับตาม (1) ได้
(4) ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท จะเป็ นผู้พิจารณากลันกรองคุณสมบัติและตรวจสอบเอกสารในเบืองต้ นให้ คณะกรรมการ

สรรหา โดย

(4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรือไม่ถกู ต้ อง ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นภายในวันที 11 มกราคม
2562 หากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ ไขและส่งต้ นฉบับให้ ถึง บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน ภายในวันที 19 มกราคม 2562 ฝ่ าย

เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพือทราบการปิ ดเรือง
(4.2) หากบุคคลทีได้ รับการเสนอชือมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้ วนหรือมีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามตามข้ อ 2.2 หรือผู้ถือหุ้นที

เสนอชือกรรมการมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 2.1 ฝ่ ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพือทราบการปิ ดเรือง
ภายในวันที 30 มกราคม 2562
(5) คณะกรรมการสรรหาทีคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน แต่งตัง จะเป็ นผู้พจิ ารณาคุณสมบัติ ความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมเพือเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน ทังนี ในการเสนอ
รายชือดังกล่าวให้ ถือคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน เป็ นทีสุด
(6) บุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จะได้ รับการบรรจุรายชือ ใน

ระเบียบวาระ การประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน
ทังนี คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังคงสิทธิให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ ในระเบียบ
วาระเพือพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระในทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ตามหลักเกณฑ์ที
คณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน กําหนด

-----------------------------------------------------

แบบ ก.
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

(1) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว….................................................................................................................

เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญ (

)

ของ บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) จํานวน …....................................

หุ้น
อยู่บ้านเลขที…................................ ถนน ….........................................ตําบล/ แขวง...............................................
อ าเภอ/ เขต…................................... จังหวัด…........................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ…................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ทีทํางาน…................................................ E-mail (ถ้ ามี)....................................................
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

เรือง ….....................................................................................................................................................................
(3) โดยมีข้อเสนอเพือพิจารณา…................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

และมีข้อมูลประกอบทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้ อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็ นต้ น)
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................ซึงมี

เอกสารประกอบเพิมเติมทีได้ ลงชือรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จํานวน................................. แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี หลักฐาน
การถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิมเติม ถูกต้ องทุกประการ และเพือเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชือไว้ เป็ น
สําคัญ ดังนี
……............................................... ผู้ถือหุ้น
(.......................................................)

วันที.....................................................
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทีผู้ถือหุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
1.

หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอืนจากบริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.

หลักฐานการแสดงตน ได้ แก่ กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
ต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจทีได้ ลงชือในแบบเสนอนี พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
3.

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทาง E-mail Address ของ
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท ที kulthida@demetercorporation.com หรือ Website ของบริษัท

www.demetercorporation.com หรือทางโทรสารทีหมายเลข 0-2204-2616 ก่อนส่งต้ นฉบับ “แบบเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”
4.

ต้ นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จะต้ องส่งถึง บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน

ภายในวันที 31 ธันวาคม ของทุกปี เพือให้ คณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ
บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน ต่อไป
5.

บมจ. ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชัน จะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นทีให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมี

คุณสมบัติไม่ครบถ้ วน และคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน ให้ ถือเป็ นทีสุด

แบบ ข.
แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ น กรรมการ บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
วันที.............................................................
ชือ-นามสกุล (ผู้เสนอ)..............................................................................................................................................
ทีอยู่ เลขที.................................. ถนน.............................................ตําบล/ แขวง..................................................
อําเภอ/ เขต........................................................... จังหวัด.......................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ....................................หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ทีทํางาน......................................................
E-mail (ถ้ ามี).........................................................................................................................................................

จํานวนหุ้นทีถือ ............................................หุ้น

ระยะเวลาทีถือหุ้น.................................................................

(1) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชือ นาย/นาง/นางสาว........................................................................

อายุ ................ ปี เพือเข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน และขอยืนยันว่าบุคคลผู้ได้ รับการ
เสนอชือเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของ บมจ. อสมท และมีหลักฐานการ
ให้ ความยินยอมของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือพร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติสว่ นตัว
ประวัติการศึกษา ประวัตกิ ารทํางานและเอกสารประกอบเพิมเติมทีได้ ลงชือรับรองความถูกต้ องและเป็ นความจริงทุกประการ
(2) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... ขอรับรองว่า

ข้ อมูลข้ างต้ น รวมทัง หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ ความยินยอม และเอกสารประกอบทังหมดถูกต้ อง
ครบถ้ วน และเป็ นความจริงทุกประการ
......................................................................... ผู้ถือหุ้น
(.........................................................................)

(3) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .........................................................................บุคคลทีได้ รับการเสนอชือ

เพือเข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน ตามข้ อ (1) ยินยอมและขอรับรองว่า มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 2.2 ของหลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณา

สรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. ดีมเี ตอร์ คอร์ปอเรชัน รวมทังขอรับรองว่า รายละเอียดทีเปิ ดเผย และเอกสารทียืนมาพร้ อมนีถูกต้ อง
ครบถ้ วนและเป็ นความจริงทุกประการ
ี รับการเสนอชือ
…..................................................... ผู้ทได้
(..........................................................)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทีผู้ถือหุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ
บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน ประกอบด้ วย
1.

หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอืนจากบริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.

หลักฐานการแสดงตน ได้ แก่ กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ น
นิติบคุ คล ต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มอี ํานาจทีได้ ลงชือในแบบเสนอนี พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง

3.

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. ดีมเี ตอร์ คอร์ปเรชัน
ทาง E-mail Address ของฝ่ ายเลขานุการบริษัท ที kulthida@demetercorporation.com หรือ Website
ของบริษัท

www.demetercorporation.com

หรือทางโทรสารทีหมายเลข 0-2204-2616 ก่อนส่ง

ต้ นฉบับ “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน ”
4.

ต้ นฉบับของ “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ” จะต้ องส่งถึง บมจ. ดีมีเตอร์
คอร์ปอเรชัน ภายในวันที

31 ธันวาคม ของทุกปี เพือให้ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์

คอร์ปอเรชัน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน ต่อไป
5.

บมจ. ดีมเี ตอร์ คอร์ปอเรชัน จะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นทีให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคณ
ุ สมบัติ
ไม่ครบถ้ วน และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน ให้ ถือเป็ นทีสุด

6.

ผู้ได้ รับการเสนอชือจะต้ องแนบแบบการตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน และหนังสือยินยอม
ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับการของตรวจสอบคุณสมบัตผิ ้ บู ริหารกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

---------------------------------------------------------------

การตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปเรชัน
1. คุณสมบัตท
ิ วไป
ั

ลําดับที

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1.1

เป็ นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ

1.2

ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ

1.3

ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ

1.4

ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุกในความผิดเกียวกับทรัพย์ทีได้

ยืนยัน

ไม่ยืนยัน

ยืนยัน

ไม่ยืนยัน

กระทําโดยทุจริต
1.5

ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ
ฐานทุจริตต่อหน้ าที

2. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรั บผู้จะดํารงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบ

ลําดับที
2.1

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ วของบริษัท
(2,937,039 หุ้น) บริ ษัทในเครือ บริ ษัทร่วมหรือบริ ษัททีเกียวข้ อง โดยนับรวมหุ้นที

ถือโดยผู้ทีเกียวข้ องด้ วย
2.2

เป็ นกรรมการทีไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารกิจการโดยตรง หรือมีความเป็ นอิสระจาก
การบริหารงาน (Non-executive Directors) ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
บริษัททีเกียวข้ อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทังไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน
หรือทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท
ทีเกียวข้ อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับการ
แต่งตัง)

2.3

ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้ อมทังในด้ านการเงินและ
การบริหารงานของบริษัทจดทะเบียน บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา
1 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการตรวจสอบ

2.4

ไม่เป็ นผู้เกียวข้ องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท

2.5

ไม่เป็ นผู้ทีถูกแต่งตังขึนเป็ นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

2.6

สามารถปฏิบตั ิหน้ าที และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้ าทีที
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้ อสิ ระไม่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมจาก
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทังผู้ทีเกียวข้ องหรือญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว

3. คุณวุฒท
ิ างการศึกษา

ลําดับที
3.1

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ยืนยัน

ไม่ยืนยัน

สําเร็จการศึกษาไม่ตํากว่าปริญญาตรี

ลงชือ.............................................. เจ้ าของประวัติ
วันที...............................................
หมายเหตุ : ผู้ทเกี
ี ยวข้ อง หมายถึง
(1) คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนต
ิ ิภาวะ
(2) บุคคลธรรมดาซึงเป็ นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกินร้ อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบุคคลดังกล่าว โดยให้ นับรวมสิทธิออก
เสียงของคูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นนันด้ วย
ิ คุ คลทีเป็ นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
(3) นิตบ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกินร้ อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบุคคลดังกล่าว
(4) ผู้ถือหุ้นในบุคคลตาม (3) ต่อไปเป็ นทอดๆ เริ มจากการถือหุ้นในนิติบคุ คลตาม (3) โดยการถือหุ้นใน

แต่ละทอดเกินร้ อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของนิติบคุ คลทีถูกถือหุ้น ทังนี หากการถือหุ้นในทอดใดมีผ้ ู

ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาให้ นบั รวมจํานวนสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าวใน
นิตบิ คุ คลทีถูกถือหุ้นนันด้ วย
(5) นิตบ
ิ คุ คลทีมีบคุ คลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็ นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้ อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบุคคลดังกล่าว
(6) นิตบ
ิ คุ คลทีมีบคุ คลตาม (5) เป็ นผู้ถือหุ้นต่อไปเป็ นทอด ๆ เริมจากผู้ถือหุ้นในนิตบิ คุ คล (5) โดยการถือ

หุ้นในแต่ละทอดเกินร้ อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทังหมดของนิติบคุ คลทีถูกถือหุ้นดังกล่าว
(7) ห้ างหุ้นส่วนสามัญทีบุคคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) หรือห้ างหุ้นส่วนจํากัดตาม (8) เป็ นหุ้นส่วน
(8) ห้ างหุ้นส่วนจํากัดทีบุคคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 หรือบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ
(6) หรือห้ างหุ้นส่วนสามัญตาม (7) เป็ นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด

ิ คุ คลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(9) นิตบ
พ.ศ. 2535 มีอํานาจในการจัดการเกียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์

แบบ 35-E2

หนังสือยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ี ษทั เป็ นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัตกิ รรมการและผู้บริหาร)
(สําหรั บกรณีทบริ

เรียน เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามทีข้ าพเจ้ า

จะได้ รับการแต่งตังจาก

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึงมีทตัี งสํานักงานใหญ่ที 191/43 อาคารซีทไี อ ทาวเวอร์ ชัน 21
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

10110

โทรศัพท์ 0-2204-2601 ให้ เป็ น [กรรมการ/ผู้บริหาร]

ของบริษัท และ บริษัทได้ ยนขอตรวจสอบคุ
ื
ณสมบัติของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจึงยินยอมให้ สาํ นักงานเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ าพเจ้ า
เกียวกับการมีหรือไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้ วางใจตามทีกําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. 8/2553 เรือง การกําหนดลักษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะได้ รับความไว้ วางใจ
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที 23 เมษายน พ.ศ. 2553 ต่อบริษัทและบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากบริษัท
เพือประโยชน์ในการนํารายชือของข้ าพเจ้ าแสดงไว้ ในระบบข้ อมูลรายชือกรรมการและผู้บริหารของบริษัททีออกหลักทรัพย์
โดยข้ าพเจ้ าได้ แนบ [สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทาง] มาพร้ อมนี

ขอแสดงความนับถือ

(....................................................)

วันที.................................................

