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DCORP 019/2562
วันที่ 29 เมษายน 2562
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (แก้ ไข)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอแจ้ งมติที่ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. โดยที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญ ดังนี ้
1.

มีมติรับรองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

321,053,744

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

321,053,744

100.0000

รวม (49 ราย)

(หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
2.

มี ม ติอ นุมัติ อ นุมัติง บแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จของบริ ษั ท สาหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

321,303,745

99.9888

0

0

36,000

0.0112

0

0

321,339,745

100.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (53 ราย)

หน้ า 1 จาก 8

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

(หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
3. มี ม ติ อ นุ มัติ ง ดการอนุ มัติ ก ารงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

321,303,745

99.9888

36,000

0.0112

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

321,339,745

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

รวม (53 ราย)

(หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
4.

เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทประจาปี 2562 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1 มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายศรศักดิ แสนสมบัติ เป็ นกรรมการอิสระ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

321,306,746

99.9888

0

0

36,000

0.0112

0

0

321,342,746

100.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (55 ราย)

(หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
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4.2 มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ เป็ นกรรมการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

321,342,747

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

321,342,747

100.0000

รวม (56 ราย)

(หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
5.

มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2562 โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
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)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2)

กรรมการตรวจสอบ

22,000 บาท/เดือน
17,000 บาท/คน/ครัง้

โดยบริ ษัทจะจ่ายเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามจานวนครัง้ ที่
กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุม แต่ไม่เกินจานวน ดังต่อไปนี ้
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ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อย
(1)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

22,000 บาท/เดือน

(2)

กรรมการตรวจสอบ

17,000 บาท/เดือน

ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

321,306,747

99.9888

0

0

36,000

0.0112

0

0

321,342,747

100.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (56 ราย)
(หมายเหตุ
6.

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน)

มีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ น
ผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
(1)

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759 และ/หรื อ

(2)

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305 และ/หรื อ

(3)

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113 และ/หรื อ

และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,635,000 บาท
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

321,342,747

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

321,342,747

100.0000

รวม (56 ราย)

(หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
7.

มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 3,139,798 บาท คงเหลือจานวน 587,407,772 บาท
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

321,306,747

99.9888

0

0

36,000

0.0112

0

0

321,342,747

100.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (56 ราย)

(หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน)
8.

มีมติอนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
“ข้ อ 4.
ทุนจดทะเบียน จานวน

587,407,772 บาท

(ห้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ านสีแ่ สนเจ็ดพันเจ็ดร้ อยเจ็บสิบสองบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น

587,407,772 หุ้น

(ห้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ านสีแ่ สนเจ็ดพันเจ็ดร้ อยเจ็บสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ

1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)
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โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

587,407,772 หุ้น

(ห้ าร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ านสีแ่ สนเจ็ดพันเจ็ดร้ อยเจ็บสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

(

-

)”

ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

321,306,747

99.9888

0

0

36,000

0.0112

0

0

321,342,747

100.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (56 ราย)

(หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน)
9.

มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 1,174,815,544 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน
587,407,772 บาท เป็ นจ านวน 1,762,223,316 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
1,174,815,544 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

321,342,747

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

321,342,747

100.0000

รวม (56 ราย)

(หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน)

หน้ า 6 จาก 8

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

10.

มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
“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 (

-

)”

ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

321,342,747

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

321,342,747

100.0000

รวม (56 ราย)

(หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน)

หน้ า 7 จาก 8

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

11.

มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

321,342,747

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

321,342,747

100.0000

รวม (56 ราย)

(หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
12.

พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

321,342,764

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

321,342,764

100.0000

รวม (57 ราย)

(หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายประจวบ อุชชิ น
( นายประจวบ อุชชิน)
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

หน้ า 8 จาก 8

