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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ของ
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ แกลลอรี่รูม ชั้น 2 โรงแรมแมริออทเอ็กเซ็กคูที ฟ
อพาร์ทเมนท์ สุขุมวิทพาร์ค 90 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เริ่มการประชุม: นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล รองประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
นางสาวกชกร รักษาสุข เลขานุการบริษัท ซึ่งทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) ได้แถลงว่าข้อมูลของ
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ ปั จจุบนั ในเบือ้ งต้น มีดงั นี ้
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจานวน

1,762,223,316 บาท

ทุนชาระแล้ว

1,430,416,192 บาท

เป็ นหุน้ สามัญจดทะเบียนชาระแล้วจานวน

1,430,416,192 บาท

มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ

1

บาท

ทั้งนี ้ บุ คคลที่ มี สิท ธิเข้า ร่ว มประชุ ม ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2563 จะเป็ น บุ คคลผู้ที่ มี ชื่ อ ปรากฏใน
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563 คือ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
การประชุมในวันนี ้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็ นจานวนรวมทั้งสิน้ 35
ราย นับจานวนหุน้ ได้ทั้งสิน้ 1,054,110,529 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 73.69 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจานวนทั้งสิน้ 1,430,416,192 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 19 ของบริษัทซึ่งกาหนด
เกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะ
เป็ นองค์ประชุม
ก่อนเริ่มการพิจ ารณาวาระการประชุม เลขานุ การบริษัท ได้แ จ้งให้ที่ ประชุม ทราบถึงวิธีการดาเนินการประชุ มและ
ขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี ้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ
หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. กรณี ผู้ ถือ หุ้ น มาประชุ ม ด้ ว ยตนเองและผู้ รั บ มอบฉั น ทะตามแบบที่ ก ฎหมายก าหนด ให้ป ฏิ บัติ การ
ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

-1-

บริษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
Demeter Corporation Public Company Limited
เลขที่ 191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก 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

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุน้ ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการลงคะแนน
ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สาหรับผูท้ ี่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้ เก็บบัตร
ลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษั ท หลังเสร็จสิน้ การประชุม ทั้งนี ้ การลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วม
ประชุมทัง้ หมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนีถ้ ือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ และเป็ นบัตรเสีย
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
5) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการออกเสียงในช่องใดเลย
ในกรณีที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุกครัง้
3. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ บริษัทจะดาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นรายบุคคล
4. กรณีผถู้ ือหุน้ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งกาหนดให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือผูม้ อบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือผูม้ อบ
ฉันทะในกรณีของผูถ้ ือหุน้ ต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุน้ สามารถ
แยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทาการ
ลงคะแนนเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
5. ภายใต้ขอ้ บังคับของบริษัท ข้อ 22 (1) กาหนดว่า “ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมนัน้ ให้ชีข้ าดด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด” ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ว่าเห็น
ด้วยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะไม่นบั คะแนนเสียงท่านผูถ้ ือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน เป็ นฐานในการคานวณ
6. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของท่านได้
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม
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7. คะแนนเสียงของจานวนผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะ ทาให้จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
8. ในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี ้ บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท กุด่ นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ จากัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ
นางสาวพรรษพร วงศ์วาร เป็ นพยานในการนับคะแนน
9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิ ดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
นัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ หรือผู้รบั มอบฉันทะที่ตอ้ งการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้
ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครัง้
ในกรณี ที่ ผู้ ถือ หุ้ น มี คาถามหรื อ ความเห็ น ที่ น อกเหนื อ จากวาระที่ ก าลั ง พิ จ ารณาอยู่ ขอความกรุ ณ าน าไป
สอบถาม หรื อ ให้ ค วามเห็ น ในวาระอื่ น ๆ ในช่ ว งท้ า ยของการประชุ ม และขอความกรุ ณ าท่ า นผู้ ถือ หุ้ น ให้
ความเห็น หรือสอบถามอย่ างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็ นที่ซา้ กั น เพื่อ เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิดว้ ย จึงขอความกรุณาผูถ้ ือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็ นไป
ด้วยดีและเพื่อเป็ นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กาหนด
จากนั้ น เลขานุ ก ารฯ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ท่ า นซั ก ถามเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารประชุ ม และการลงคะแนนเสี ย ง
แต่ป รากฏว่าไม่ มีผู้ถือหุ้นท่ านใดซักถาม ประธานฯ จึงเริ่ม ดาเนิน การประชุ มตามระเบี ยบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิ ญ
ประชุมตามลาดับ ดังนี ้
ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวแนะนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของ
บริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ ดังนี ้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการบริ ษั ท
ประธานกรรมการธรรมาภิ บ าลและรับ ผิ ดชอบต่ อสังคม และประธาน
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน

2. พลตารวจตรี ประยนต์ ลาเสือ

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการทรัพยากรบุคคล และกาหนด
ค่าตอบแทน

3. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

กรรมการอิ สระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ธรรมาภิ บ าลและ
รับผิดชอบต่อสังคม

4. นายประจวบ อุชชิน

กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย ง ประธานกรรมการกลั่ น กรองการลงทุ น และกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน

-3-

บริษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
Demeter Corporation Public Company Limited
เลขที่ 191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก 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

5. นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์

กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

7. นายพูนสุข โตชนาการ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายกฤช เอทเตอร์

ประธานสายงานการเงิน

2. นางสาวสุพรรณี คลา้ มณี

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
2. นายวรุณ แซ่เฮ้ง
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
1. นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์
2. นางสาวพรรษพร วงศ์วาร
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กีรติ แอสโซซิเอธ ลอว์ จากัด
1. นายสุนนั ท์ กีรติวฒ
ั นพิศาล
หลังจากนั้น ผู้ดาเนิน การประชุมได้เรียนเชิญ นายน าชัย หล่อวัฒ นตระกู ล รองประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็ น
ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ในการประชุมวันนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2562
ประธานฯ ขอให้นางสาวกชกร รักษาสุข เลขานุการบริษัท (“เลขานุ การฯ”) เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ้
ต่อที่ ประชุ ม เลขานุ การฯ ได้ชีแ้ จงว่า บริษั ทได้จัดท ารายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุน้ ทุกท่านพร้อม
หนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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จากนั้น ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม
แต่ไม่มี ผู้ใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ ยวกับ วาระนี ้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ป ระชุมพิ จารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุม พิ จารณาแล้ว มี ม ติ รับ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

มีผถู้ ือหุน้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (36 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 2

จานวนเสียง

ร้ อ ยล ะ ข อ งจ าน วน เสี ย ง
ทั้ ง ห มดข องผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนน
1,054,110,539
100
0
0.00
0
0
0.00
1,054,110,539
100
มติในวาระนีต้ อ้ งได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

พิจารณารายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจาปี
2562
ประธานฯ ขอให้ นางสาวสุรีย์ภ รณ์ อุ ดมผลวณิ ช กรรมการและประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห าร เป็ น ผู้เสนอ
รายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
ผลการดาเนินงานของบริษัท
บริษัทมี รายได้รวมในปี 2563 จานวน 55,051,328 บาท ซึ่งเป็ นรายได้จากการจัดคอนเสิรต์ ทั้งหมด โดยมี
กาไรขัน้ ต้น 12,294,721 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 55,128,101 บาท บริษัทได้มีการลดค่าใช้จ่าย
ในการบริหารและการดาเนิ นการ โดยในปี 2562 บริษัทมี ผลขาดทุ นสุทธิ 272,971,033 บาท โดยเป็ นการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนเป็ นจานวน 230,137,653 บาท
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แนวทางและเป้าหมายในการดาเนินกิจการของบริษัท
ปั จจุ บัน บริษัท ประกอบธุ รกิจ มีเดียประเภท In-Store Outdoor Internet ซึ่งยัง มีโอกาสในการเติบ โต ต่า ง
จากธุรกิจมีเดียประเภท ดิจิทัลทีวี หรือ หนังสือพิ มพ์ โดยเฉพาะภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID–19 ที่ตลาดออนไลน์มีการเติบโตมากขึน้
บริษัทมีผลขาดทุนตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีเป้าหมายในการดาเนินกิจการโดย
ไม่ให้ประสบผลขาดทุน และฟื ้ นฟูกิจการ โดยจะตัดสิ่งที่ไม่จาเป็ นและไม่ก่อให้เกิดรายได้
แผนการดาเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 ในเดือนมีนาคม – มิถุนายน ที่ผ่าน
มา บริษัทไม่มีปั ญหาในส่วนของกระแสเงินสด โดยบริษัทได้ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น ทั้งหมดออกไป และ
ดาเนินการปรับโครงสร้างองค์กรในเดือนเมษายนที่ผ่านมา และได้ดาเนินการเจรจาต่องรองกับคู่คา้ เพื่อลด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และบริษัทได้นาทรัพยากรที่มีอยู่โดยเฉพาะทรัพยากรในองค์กรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์
ให้สงู ที่สดุ
กลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษั ทเพื่อจัดการกับปั ญหาการขาดทุน คือ การให้ความสนใจกับสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการ และดาเนินกิจการด้วยความยืดหยุ่น โดยยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง บริษัทได้ดาเนินกิจการภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 ซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื ้ นตัวได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564
อีกทัง้ ยังดาเนินการเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็ นที่รูจ้ กั แก่บุคคลทั่วไป
ธุรกิจหลักของบริษัท
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ประกอบธุ รกิ จ มี เดี ย โดยจั ดท าอิ เว้น ท์แ ละคอนเสิ ร์ตแบบ In-Store เป็ น หลัก โดยธุ รกิ จ
ปั จจุบนั ของบริษัท ได้แก่
1. In-Store Media
ในช่วงต้นปี 2563 บริษัทได้ซอื ้ กิจการของบริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จากัด (“NEXT”) ซึ่งประกอบกิจการ InStore Media ได้แก่เพลงและการโฆษณา และได้กลายมาเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทในปั จจุบัน โดยใน
ปั จจุ บั น บ ริ ษั ท มี In-Store Media ทั้ ง สิ ้ น 4,661 แห่ ง ใน ร้ า น สะดวกซื ้ อ 7 – 11, Family Mart,
ห้างสรรพสินค้า Big C, Tops Supermarket, Max Value และ Macro
2. Entertainment (อิเว้นท์และคอนเสิรต์ )
ในส่วนของคอนเสิรต์ มีทงั้ คอนเสิรต์ แบบทั่วไปที่ทางบริษัทจัดไปและแบบ Customize ตาม Request
3. Creative and Production
บริษัทได้พฒ
ั นา Content และ Create งานการตลาดให้กับลูกค้าของบริษัท
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การดาเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19
ในสถานการณ์ปกติแหล่งที่มาของรายได้ของบริษัทมาจากธุรกิจ Media ประมาณร้อยละ 45 ธุรกิจอิเว้นท์
ประมาณร้อยละ 50 และ ธุรกิจ Creative และ Production ประมาณร้อยละ 5 เมื่อมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID–19 บริษัทได้ปรับให้มีรายได้จากธุรกิจ Media เพิ่มขึน้ และลดรายได้จากธุรกิจ อิเว้นท์
ลง แต่สดั ส่วนรายได้ของบริษัทไม่ลดลง เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการทางานในส่วนของ Production
แผนการลงทุนของบริษัท
1. การต่อยอดการลงทุนในธุรกิจปั จจุบนั
In-store Media – บริษัทกาลังดาเนินการเจรจาเพื่อขยายช่องทางในการลงทุนไปใน In-store อื่น ๆ
Entertainment – จัดทาธุรกิจอิเว้นท์ออนไลน์มากขึน้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19
ได้ผ่านพ้น ไป บริษัท ก็จะยังคงดาเนิน การจัดท าธุรกิ จอิเว้น ท์ต่อไป จากการที่ บริษั ท ได้ทาการสื บค้น
ข้อ มูล ธุรกิจ อิ เว้น ท์ยังคงเป็ น ธุรกิจ ที่ เติ บ โตอยู่ แต่ ยังคงต้องพิ จารณาถึง กลุ่ม ลูกค้า และขนาดของ
โครงการ
Creative and Production – เมื่อบริษัท ได้เปิ ดตัวการบริการทางด้านนี ้ ก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการของ
บริษัท ทาให้บริษัทมีรายได้จากทางส่วนนีม้ ากขึน้
ปั จ จุบัน บริษั ทกาลังศึกษาการทาธุรกิ จ Podcast และธุรกิ จ Influencer ซึ่งบริษั ทมี ความเชี่ยวชาญ
ทางด้า นเสี ยง โดยบริ ษั ท เป็ นผู้เชี่ ยวชาญอัน ดับ 1 ของตลาดในด้า นงานท าเสียงทั้ง หมดของธุรกิ จ
Media และบริษัทได้ทาเสียงของธุรกิจ Media เกือบทัง้ หมดในประเทศ ซึ่งทาให้บริษัทสามารถต่อยอด
ในส่ วนของการท า Podcast ได้ และในส่ ว นของ Influencer บริษั ท จะมี การต่ อ ยอดในการพั ฒ นา
Influencer และ Talent ต่อไป
2. การลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปั จจุบนั
บริษัทกาลังดาเนินการสรรหาเพื่อเข้าไปลงทุนในธุรกิจทางด้าน E-Sport การจัดนิทรรศการ และในส่วน
ของ Data
แนวทางในการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ คือ บริษัทให้ความสาคัญกับพนักงานในบริษัท โดยการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ เข้ม แข็ง มี การเรียนรู อ้ ย่างต่อเนื่อง มีการให้ความสาคัญกับ การรับพนักงานของ
บริษัท และการพัฒนาพนักงานของบริษัทเพื่อให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีในปั จจุบนั และ ให้ความสาคัญ
กับเทคโนโลยี โดยบริษัทได้ปรับปรุ งระบบภายในองค์กร โดยนาเทคโนโลยีและดิจิ ทัลเข้ามาปรับ ปรุ งการ
ทางานในแต่ละแผนก เพื่อลดต้นทุนและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
บริษั ทได้จัดตั้งที ม Business Development ขึน้ โดยในที มประกอบด้ว ยผู้ที่ มีความรู ด้ า้ นเทคโนโลยี และ
Creative เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อที่จะได้เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคเพื่อที่จะให้บริการ
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ได้ตรงตามความต้องการของผู้บ ริโภค โดยธุรกิ จด้าน In-store Media และ คอนเสิรต์ เป็ นธุ รกิจ หลักของ
บริษัทในปั จจุบนั ธุรกิจกับบริษัทกาลังศึกษาและต่อยอดต่อไป คือ Podcast Influencer และ นิทรรศการ
แนวทางในการเลือกธุรกิจของบริษัท ได้แก่
1. เป็ นธุรกิจที่กาลังเติบโต หลังจากนีอ้ ย่างน้อย 5 ปี
2. สามารถขยายฐานไปต่างประเทศได้ เนื่องจากเพียงแค่ฐานลูกค้าในประเทศของบริษัทอาจไม่พอ
3. สามารถเชื่อมโยงกันได้
4. ใช้คนให้นอ้ ยที่สดุ โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ให้ได้มากที่สดุ
นอกจากนี ้บ ริ ษั ท ยัง ได้รับ สัม ปทานในโครงการท าป้ ายประชาสัม พั น ธ์อัจ ฉริยะทั่ว ประเทศ ทั้ง หมด 76
จังหวัด ซึ่งครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ และได้ลงนามเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการนีม้ ีมูลค่ารวม
ทัง้ สิน้ 304,000,000 บาท ใช้ระยะเวลาดาเนินโครงการทัง้ สิน้ 3 ปี โดยบริษัทได้ร่วมลงทุนเป็ นกิจการร่วมค้า
กับบริษัท ดีไลท์ติง้ อินเตอร์เนชันแนล จากัด โดยบริษัทมีสดั ส่วนการลงทุนทั้งสิน้ ร้อยละ 80 และคาดว่าจะ
สามารถรับรูร้ ายได้ของโครงการนีไ้ ด้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563
จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุม แสดงความคิ ดเห็น และซักถามคาถามที่ เกี่ ยวกั บวาระการ
ประชุม
คุณกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกั ษ์สิทธิ์ผถู้ ือหุน้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี ้
1. บริษัทได้ทาการวิจยั หรือไม่ว่าสื่อของบริษัทที่ได้นาเสนอออกไป เป็ นที่จดจามากน้อยเพียงใด เนื่องจาก
ในปั จจุบนั มีสื่อเป็ นจานวนมาก
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 ยังไม่คลี่คลายลง แต่บริษัทได้คาดการณ์ว่าจะ
สามารถฟื ้ นตัวได้ภายในปี 2563 แม้ว่าบริษัทจะมีความเข้มแข็ง แต่หากบริษัทคู่คา้ ไม่มีความเข้มแข็ง
หรือ ไม่มีศักยภาพที่ เพียงพอ บริษัท ก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน บริษั ทมีแนวทางในการจัดการ
อย่างไร
3. เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกชะลอตัว บริษัทมีความเห็นว่าการขยายธุรกิจไปต่างประเทศตามแผนที่ได้
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีความเป็ นไปได้เพียงใด บริษัทเน้น Media ในด้านเสียง แต่ในความเป็ นจริงเมื่อ
มีคนฟั งเพียงเสียงโฆษณาเพียงอย่างเดียว ผูฟ้ ั งก็มกั ไม่ได้ยิน และลืมได้ง่าย บริษัทจะจัดการอย่างไร
นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงว่า
1. จากสื่อที่บริษั ทได้นาเสนอออกไป เป็ นที่จดจามากน้อยเพียงใด เนื่องจากในปั จจุบันมีสื่อเป็ นจานวน
มาก บริษัทได้ทาการวิจยั ในส่วนนีห้ รือไม่ว่าสื่อของบริษัทเป็ นที่จดจา

-8-

บริษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
Demeter Corporation Public Company Limited
เลขที่ 191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก 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

บริษัทไม่ได้ทาวิจัย แต่ได้มีการหาข้อมูล โดยใช้บริการของ Nielsen ว่าผู้บริโภคมีการรับรูส้ ื่อของบริษัท
มากน้อยเพียงใด โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็ นแบบ Business to Business สิ่งที่บริษัทต้องทาคือ
ทาให้ลูกค้าเชื่อว่าสื่อของบริษัท สามารถทาให้ผบู้ ริโภคจดจาได้ โดยบริษัทได้มีการให้สถิติแก่ลูกค้าว่า
เมื่อได้ลงโฆษณาโดยใช้บริการของบริษัทแล้ว ผู้บริโภคจะรับรู ถ้ ึงธุรกิจของลูกค้า ทาให้ลกู ค้าเกิดความ
มั่นใจ
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 ยังไม่คลี่คลายลง แต่บริษัทได้คาดการณ์ว่าจะ
สามารถฟื ้ นตัวได้ภายในปี 2563 แม้ว่าบริษัทจะมีความเข้มแข็ง แต่หากบริษัทคู่คา้ ไม่มีความเข้มแข็ง
หรือ ไม่มีศักยภาพที่ เพียงพอ บริษัทก้จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน บริษั ทมีแนวทางในการจัดการ
อย่างไร
การทาธุรกิจในปั จจุบันต้องให้ความสนใจกับ Supply Chain ต้องไปด้วยกันได้ทั้งบริษัทและคู่คา้ และ
การประกอบธุ รกิ จ ให้ ย่ ังยื น เป็ น สิ่ ง ที่ สาคัญ มากในปั จ จุ บัน บริษั ท จึ ง ได้ด าเนิ น ธุ รกิ จ ทั้ง ในรู ป แบบ
Offline และ Online เผื่ อเกิดปั ญหาในด้านหนึ่ง บริษั ทก็ยังสามารถที่ จะดาเนิน งานในอี กด้ านได้ สื่ อ
ออนไลน์ในปั จ จุบัน มี การเปลี่ ยนแปลงอยู่ ตลอด บริ ษั ท จึงกระจายธุรกิ จ ไปในทุกส่ วน ไม่ ว่า จะเป็ น
Podcast หรือ Influencer ไม่ใช่แค่เพียงด้านเสียงเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป
3. เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกชะลอตัว บริษัทมีความเห็นว่าการขยายธุรกิจไปต่างประเทศตามแผนที่ได้
แจ้งให้ที่ประชุมทราบมีความเป็ นไปได้เพียงใด บริษัทเน้น Media ในด้านเสียง แต่ในความเป็ นจริงเมื่อ
มีคนฟั งเพียงเสียงโฆษณาเพียงอย่างเดียว ผูฟ้ ั งก็มกั ไม่ได้ยิน และลืมได้ง่าย บริษัทจะจัดการอย่างไร
บริษัทยอมรับว่าเศรษฐกิ จทั่วโลกชะลอตัว บริษัทยังไม่ข ยายธุรกิจไปยังต่า งประเทศในตอนนี ้ แต่ ใน
อนาคตจะขยายธุรกิจออกไปแน่นอน เพราะการบริโภคภายในของประเทศยังไม่เพียงพอ
หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีขอ้ สงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนีเ้ ป็ นวาระ
เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็จของบริษัท สาหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของ
บริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด วันที่ 31ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับ อนุ ญ าต และได้ ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว
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ทัง้ นี ้ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กาหนดให้บ ริษัทจะต้องจัดทางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี ของทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
กาไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท ส าหรับ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุม แสดงความคิ ดเห็น และซักถามคาถามที่ เกี่ ยวกั บวาระการ
ประชุม
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามดังนี ้
1. กระแสเงินสดของบริษัทที่เหลืออยู่จานวน 12,000,000 บาท เพียงพอที่จะใช้ในครึ่งปี หลังหรือไม่ และ
บริษัทมีสินทรัพย์อื่นที่สามารถแปลงเป็ นเงินได้หรือไม่
2. บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวในปี 2562 ประมาณ 180,000,000 บาท แต่ในปี นีไ้ ม่มี อยากทราบว่าเงินใน
ส่วนนีอ้ ยู่ที่ใด
3. ผลตอบแทนที่ได้จากการฝากเงินกับธนาคารต่ากว่าผลตอบแทนในตราสาร เหตุใดบริษัทจึงไม่ลงทุนใน
ตราสารต่อ
4. ค่าความนิยม 51,000,000 บาท ที่บริษัทเคยบันทึกไป หายไปไหนหมด และบริษัทยังคงเป็ นเจ้าของ
โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์อยู่หรือไม่
5. บริษัทมีหนี ้คา้ งที่ยังคงต้องจ่ายดอกเบีย้ คงเหลืออยู่ประมาณเท่าใดในปี นี ้ และวงเงินหนีท้ ั้งหมดอยู่ที่
เท่าใด
นายกฤช เอทเตอร์ ประธานสายงานการเงิน และ นางสาวสุพรรณี คลา้ มณี ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน ชีแ้ จงว่า
1. กระแสเงินสดของบริษัทที่เหลืออยู่จานวน 12,000,000 บาท เพียงพอที่จะใช้ในครึ่งปี หลังหรือไม่ และ
บริษัทมีสินทรัพย์อื่นที่สามารถแปลงเป็ นเงินได้หรือไม่
บริ ษั ท ไม่ มี ปั ญหาในส่ ว นของกระแสเงิ น สด โดยบริ ษั ท มี เ งิ น ฝากในบั ญ ชี ธ นาคารประมาณ
360,000,000 บาท ซึ่งสามารถถอนได้ทนั ที
2. บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวในปี 2562 ประมาณ 180,000,000 บาท แต่ในปี นีไ้ ม่มี อยากทราบว่าเงินใน
ส่วนนีอ้ ยู่ที่ใด
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เงินลงทุนชั่วคราวในปี 2562 บริษัทนาไปลงทุนในตราสาร แต่เนื่องจากสถานการณ์ของตลาดตราสาร
ไม่ดีนกั บริษัทจึงได้ขายตราสารและนาเงินสดไปฝากธนาคารแทน
3. ผลตอบแทนที่ได้จากการฝากเงินกับธนาคารต่ากว่าผลตอบแทนในตราสาร เหตุใดบริษัทจึงไม่ลงทุนใน
ตราสารต่อ
บริษัทไม่ได้มีธุรกิจหลักในการฝากเงินเพื่อให้ได้รบั ดอกเบีย้ และในปี ที่จะถึงนีบ้ ริษัทมีโครงการที่คาดว่า
จะใช้เงิน ที่ค่อนข้างมาก เช่น โครงการมหาดไทย ที่ใช้เงิน ลงทุ นประมาณ 56,000,000 บาท และใน
โครงการอื่น ๆ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชแี ้ จงไป
4. ค่าความนิยม 51,000,000 บาท ที่บริษัทเคยบันทึกไป หายไปไหนหมด และบริษัทยังคงเป็ นเจ้าของ
โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์อยู่หรือไม่
ค่ า ความนิ ยม 51,000,000 บาท เป็ น ของธุ รกิ จ เดิ ม ที่ เคยลงทุ น ไว้ใ นโรงไฟฟ้ า อัครวัฒ น์ และไม่ ไ ด้
ดาเนิ นธุ รกิจต่ อ มี การตั้งค่ าเสื่อ มราคาไว้ จึง เป็ น การด้อยค่า จ านวนที่ เคยบัน ทึกไว้ก็ถอนออกหมด
ตอนนีบ้ ริษัทได้ขายโรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีออกไปแล้ว ณ ปั จจุบันบริษัทไม่มี
ความเกี่ยวข้องใด ๆ กับธุรกิจพลังงานแล้ว
5. บริษัทมีหนี ้คา้ งที่ยังคงต้องจ่ายดอกเบีย้ คงเหลืออยู่ประมาณเท่าใดในปี นี ้ และวงเงินหนีท้ ั้งหมดอยู่ที่
เท่าใด
ไม่มี
หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีขอ้ สงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติ
ในวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (51 ราย)

1,166,673,215
0
0
0
1,166,673,215
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ร้อ ยละของจ านวนเสี ยงทั้ง หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0.00
0.00
100
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หมายเหตุ

วาระที่ 4

มติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

พิ จารณาอนุ มัติ ก ารงดจ่ ายเงิน ปั นผลส าหรั บผลการด าเนิ น งานของบริษั ท และการงดจั ด สรร
เงินทุนสารองตามกฎหมาย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
เลขานุ การฯ แจ้งต่อ ที่ป ระชุม ว่าตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญั ติบริษั ท มหาชนฯ และข้อบังคับ ของ
บริษั ท ข้อ 54 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ น ทุนสารองของบริษั ท ไม่น้อ ย
กว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้ จะ
มีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษั ท มี ข าดทุ น สะสมเป็ น จ านวน 1,976,090,000 บาท ดัง นั้น คณะกรรมการจึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
อนึ่ง เนื่องจากตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กาหนด
ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ป ระชุ ม พิ จารณาอนุมัติการงดจ่า ยเงิน ปั น ผลสาหรับ ผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ทสาหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ที่ ป ระชุม แสดงความคิ ดเห็น และซักถามคาถามที่ เกี่ ยวกั บวาระการ
ประชุม
คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี ้
ที่มาของการขาดทุน ประมาณ 1,000,000,000 บาท เป็ นอย่างไร และบริษัทขาดทุนมาแล้วกี่ ปี และจะใช้
เวลาประมาณเท่าใดในการจัดการกับการขาดทุน
นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงว่า
บริษัทขาดทุนมาแล้วประมาณ 5 ปี สาเหตุจากการที่มีการลงทุนที่ผิดพลาด บริษัทจะต้องทาธุรกิจให้มีกาไร
เพื่ อ จัดการกับ ปั ญหาการขาดทุน ซึ่งคงใช้เวลานาน เนื่ องจากบริ ษัท ขาดทุ น สะสมเป็ นจ านวนมาก โดย
บริษัท จะใช้น โยบายทางการเงินโดยการใช้ส่วนเกิน ของมูลค่าหุ้น มาชดเชยการขาดทุนในอนาคต บริษั ท
ยังคงหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดาเนินการดังกล่าว
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หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีขอ้ สงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติ
ในวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท
และการงดจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมาย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31ธันวาคม 2562
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

1,166,673,465
0
0
0
1,166,673,465

หมายเหตุ

วาระที่ 5

ร้ อ ยล ะ ข อ งจ าน วน เสี ย ง
ทั้ ง ห มดข องผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนน
100
0.00
0.00
100

มติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 32 กาหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุด
กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการใหม่ได้
บริษัทได้กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาด
อยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จากัดเพศที่จะมาทาหน้าที่
เป็ นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความเข้มแข็งยิ่งขึน้ ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
ของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานัน้
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ทั้งนี ้ ในการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่ จะต้อ งออกจากตาแหน่ งตาม
วาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายพูนสุข โตชนาการ
2. นายโชติพนั ธ์ เตียวิวฒ
ั น์
3. นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช
(กรรมการที่ มี รายชื่อ ทั้ง 3 ท่ า น ออกจากห้อ งประชุ มเป็ น การชั่ว คราว จนกว่า ที่ป ระชุม จะลงมติเลื อกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระเสร็จสิน้ )
ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรบุ คคลและกาหนดค่าตอบแทน (ไม่ รวมกรรมการที่ครบกาหนดต้อ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในปี 2563) มีมติเป็ น เอกฉั นท์ให้นาเสนอรายชื่อ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระกลับ เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการอี กวาระหนึ่ง โดยพิ จ ารณาจากผลการปฏิ บัติงานในช่ วงการดารง
ตาแหน่ง ที่ได้นาความรู ้ และประสบการณ์มาให้คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ตลอดมา ทัง้ นี ้ กรรมการทัง้ 3 ท่านมีประวัติโดยย่อ ดังนี ้
1. นายพูนสุข โตชนาการ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- นักบริหารการคลัง สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
- หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3
- CFO Certification Program จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทางาน
บริษัทจดทะเบียน
- 14 พ.ค. 2562-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัทจากัดหรือหน่วยงานอื่น
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด
- ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด
- ประธานคณะกรรมการบริหารเงินสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด
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- รองประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด
- เหรัญญิก และกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด
- กรรมการบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
- ประธานกองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
- รองผูว้ ่าการบัญชีและการเงิน ทาหน้าที่ผบู้ ริหารใหญ่ดา้ นการเงิน (CFO)
- ผูช้ ่วยผูว้ ่าการบัญชี กฟผ.
- ผูช้ ่วยผูว้ ่าการสานักตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กฟผ.
2.นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณ ฑิ ต สาขา การเงินและเศรษฐกิ จระหว่ างประเทศ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และการจั ดการ (เกียรตินิยม
อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทางาน
บริษัทจดทะเบียน
พ.ศ. 2557 - 2560 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ ห าร บริษั ท ดี มี เตอร์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) บริษัทจากัดหรือหน่วยงานอื่น
บริษัทจากัดหรือหน่วยงานอื่น
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน บริษัท ชูกา้ ฮิลล์ โกลบอล แคปปิ ตอล จากัด
- ผู้ช่ ว ยผู้จัด การฝ่ ายการบริ ห ารความมั่ ง คั่ง ส่ ว นบุ ค คล บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ ดี บี เ อส วิ ค เคอร์ส
(ประเทศไทย) จากัด
- ที่ปรึกษากรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท เปรมสิริ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
3.นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ บริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประวัติการทางาน
บริษัทจดทะเบียน
- 1 ส.ค. 2562-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัทจากัดหรือหน่วยงานอื่น
- กรรมการผูจ้ ดั การ TSL Auto Corporation Co.,Ltd
- กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ไลฟ์ อะ คาร์ เซอร์วิส จากัด
ซึ่ง คณะกรรมการบริษั ท (ไม่ รวมกรรมการที่ ครบกาหนดต้อ งออกจากตาแหน่ งตามวาระในปี 2563) ได้
พิจารณาคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้าน ต่า ง ๆ และความเป็ น ผู้มี คุณธรรมและ
จริยธรรมของกรรมการที่พ้น จากตาแหน่ งตามวาระทั้ง 3 ท่า นตามที่ คณะกรรมการทรัพ ยากรบุคคลและ
ก าหนดค่ า ตอบแทนน าเสนอแล้ ว เห็ น ว่ า กรรมการผู้ พ้ น จากต าแหน่ ง ทั้ ง 3 ท่ า น เป็ นผู้ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท ตลอดจนมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญั ติหลักทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสาหรับ
ผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ ก็เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติความเป็ นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็ น สมควรเสนอให้ที่ป ระชุม พิ จารณาอนุ มัติเลือ กตั้ง กรรมการผู้ที่ต้อ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน อันมีรายนามดังต่อไปนี ้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
1. นายพูนสุข โตชนาการ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายโชติพนั ธ์ เตียวิวฒ
ั น์

กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

3. นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุม แสดงความคิ ดเห็น และซักถามคาถามที่ เกี่ ยวกั บวาระการ
ประชุม
คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ได้สอบถามดังนี ้
กรรมการแต่ ละท่ า นที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ และได้รับ การเสนอชื่ อ ให้ กลับ เข้า ดารงตาแหน่ ง
กรรมการอี กวาระหนึ่ ง มี ผลงานเป็ น อย่ างไรใรปี ที่ ผ่า นมา เมื่ อ เปรี ยบเที ยบกั บ ปี ที่ ผ่า นมา และบริษั ท มี
กรรมการทั้งหมดกี่ท่าน จะให้กรรมการหมุน เวียนมาดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารได้หรือไม่ เพื่อให้มีแรงจูงใจให้
กรรมการทาหน้าที่ได้ดีขนึ ้
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ประธานฯ ชีแ้ จงว่า
กรรมการแต่ ละท่ า นที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ และได้รับ การเสนอชื่ อ ให้ กลับ เข้า ดารงตาแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผลงานเป็ นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา และบริษัทมีกรรมการทั้งหมดกี่
ท่าน จะให้กรรมการหมุนเวียนมาดารงตาแหน่งผู้บริหารได้หรือไม่ เพื่อให้ กรรมการมีแรงจูงใจให้กรรมการ
ทาหน้าที่ได้ดีขนึ ้
คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอย่างดี แต่เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจ
และบริษัทมักประสบปั ญหาในการดาเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจในด้านใด แต่ผลประกอบการของ
บริษั ทก็เริ่มดีขึน้ และทั้งสามท่านได้เข้ามาดารงตาแหน่งได้ไม่นาน จึงเห็นสมควรที่จะให้กลับเข้ามาดารง
ตาแหน่งอีก
หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีขอ้ สงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติ
ในวาระนีต้ อ้ งได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน และจะทาการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทเป็ นรายบุคคล
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตัง้ (1) นายพูนสุข โตชนาการ (2) นายโชติพันธุ์
เตียวิวัฒน์ และ (3) นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายพูนสุข โตชนาการ เป็ นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (55 ราย)

1,167,003,567
0
0
0
1,167,003,567
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ทั้ ง ห มดข องผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนน
100
0.00
0.00
100
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มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์ เป็ นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวนเสียง

ร้ อ ยล ะ ข อ งจ าน วน เสี ย ง
ทั้ ง ห มดข องผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนน
เห็นด้วย
1,167,003,567
100
ไม่เห็นด้วย
0
0.00
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
0.00
รวม (55 ราย)
1,167,003,567
100
มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช เป็ นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (55 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 6

ร้ อ ยล ะ ข อ งจ าน วน เสี ย ง
ทั้ ง ห มดข องผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนน
1,167,003,567
100
0
0.00
0
0
0.00
1,167,003,567
100
มติในวาระนี ้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุ มัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุด ย่อยของบริษัท ประจาปี
2563
ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 42 ได้กาหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบีย้
ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามระเบียบข้อบังคับ ของบริษัท หรือ
ตามที่ที่ ป ระชุ ม สามัญผู้ถือหุ้น จะพิ จ ารณาและอนุ มัติ ซึ่ งอาจกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการเป็ น จ านวน
แน่ น อนหรื อ วางเป็ น หลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อให้มี ผลตลอดไปจนกว่ าจะมี การ
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เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริษั ทมี สิทธิ ได้รับเบี ้ยเลีย้ งและสวัสดิการต่ างๆ ตามระเบียบของ
บริษัท
ทั้งนี ้ คณะกรรมการทรัพ ยากรบุ คคลและกาหนดค่ าตอบแทนมีน โยบายและหลักเกณฑ์ในการพิ จารณา
ความเหมาะสมของการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุ ดย่อ ยของบริษั ท โดย
พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดาเนินงานของบริษั ท
และขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่ อ ย โดยเปรี ยบเที ยบอ้า งอิ ง อัตราค่ า ตอบแทนจากธุ รกิ จ ที่ มี ข นาดใกล้เคี ยงกั บ บริ ษั ท ในอุ ตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน ดังมีรายละเอียด ดังนี ้
ค่าตอบแทนประจาคณะกรรมการบริษัท
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
(1)

ประธานกรรมการบริษัท

22,000 บาท/เดือน

(2)

กรรมการบริษัท

17,000 บาท/คน/เดือน

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อย
(1)

ประธานกรรมการชุดย่อย

22,000 บาท/ครัง้

(2)

กรรมการ

17,000 บาท/คน/ครัง้

โดยบริษัทจะจ่ายเบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่ านเข้า
ร่วมประชุม แต่ไม่เกินจานวนดังต่อไปนี ้
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อย
(1)

ประธานกรรมการชุดย่อย

22,000 บาท/เดือน

(2)

กรรมการ

17,000 บาท/เดือน
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สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
-ไม่มี คณะกรรมการบริษั ทเห็น สมควรเสนอให้ที่ป ระชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 พิ จารณาอนุมัติกาหนด
ค่ า ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ประจ าปี 2563 ตามรายละเอี ย ดที่
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทนเสนอข้างต้น
ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ได้กาหนดไว้
ปั จจุบนั บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม ดังนี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุม แสดงความคิ ดเห็น และซักถามคาถามที่ เกี่ ยวกั บวาระการ
ประชุม
คุณกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกั ษ์สิทธิ์ผถู้ ือหุน้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี ้
ค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ที่ระบุว่าประธานได้รบั เบีย้ ประชุมในจานวนไม่เกิน 22,000 บาท
และกรรมการได้รบั เบีย้ ประชุมในจานวนไม่เกิน 17,000 บาทต่อเดือน สาหรับกรรมการ หมายความว่าถ้า
ในเดือนนั้นมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ ก็ถือว่าเป็ นการประชุมครัง้ เดียว ไม่จ่ายค่าเบีย้ ประชุมเกินไปกว่า
นัน้ ใช่หรือไม่
นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงว่า
ท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าใจถูกต้อง ไม่มีการจ่ายค่าเบีย้ ประชุมเกินไปกว่านัน้
หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีขอ้ สงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติ
ในวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม โดยนับผูท้ ี่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัท ประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (57 ราย)

1,167,003,867
0
0
0
1,167,003,867

หมายเหตุ

วาระที่ 7

ร้ อ ยล ะ ข อ งจ าน วน เสี ย ง
ทั้ ง ห มดข องผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
100
0.00
0.00
100

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจาปี 2563
ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ ประชุมว่ า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนฯ และข้อบังคับของ
บริ ษั ท ข้อที่ 45 กาหนดให้ที่ ประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี แต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีของบริษัททุกปี ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
(1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ

(2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
(3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด แต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีรายอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เข้าทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทแทนได้
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ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ทางานของผู้สอบบัญชี และเห็น
ว่า บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ และมีความเชี่ยวชาญในการ
สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทงั้ 3 ท่าน ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ของบริษัท กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษั ท เห็ น สมควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2563 พิ จ ารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
อนึ่ง คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,530,000
บาท โดยหากบริษั ทมี ธุรกรรมเพิ่ มเติ มอย่างเป็ นสาระสาคัญ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อ งกับ การ
ตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง เป็ นต้น ให้เบิกจ่ายตามจานวนที่ใช้จริง
ทั้ ง นี ้ มี ร ายละเอี ย ดค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ประจ าปี 2563
เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี ้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2563

ปี 2562

(เพื่อพิจารณา)
ค่า สอบบัญชี ของบริษั ท และ ไม่เกิน 2,530,000 บาท
บริษัทย่อย

ไม่เกิน 2,530,000 บาท

จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุม แสดงความคิ ดเห็น และซักถามคาถามที่ เกี่ ยวกั บวาระการ
ประชุม
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามดังนี ้
ให้อธิบายมาตรฐานการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี ซึ่งมีผลต่อการขอขึน้ ค่าสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจาก
บริษัทได้ปิดบริษัทย่อยไป ดังนัน้ ค่าสอบบัญชีจึงสมควรที่จะลดลงด้วย
นายกฤช เอทเตอร์ ประธานสายงานการเงิน ชีแ้ จงว่า
ในปี ที่แล้วบริษัทแทบไม่ได้ดาเนินธุรกิจหลัก เพียงแต่จดั คอนเสิรต์ ไป 4 ครัง้ โดยในปี นีธ้ ุรกิจหลักของบริษัท
คือการจัดสื่อวิทยุในห้างสรรพสินค้า จึงทาให้งานของผู้สอบบัญชีมีปริมาณมากขึน้ ดังนั้นค่าสอบบัญชีจึง
เท่าเดิม
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หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีขอ้ สงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติ
ในวาระนีต้ อ้ งได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท
และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี ้

หมายเหตุ

วาระที่ 8

มีผถู้ ือหุน้

จานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (57 ราย)

1,167,003,867
0
0
0
1,167,003,867

ร้ อ ยล ะ ข อ งจ า น ว น เสี ย ง
ทั้ ง ห มดข องผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนน
100
0.00
0.00
100

มติในวาระนี ้ ต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 331,807,124.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 1,762,223,316.00 เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,430,416,192.00 บาท
ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ (7 สิงหาคม 2563) บริษัทมีทุนจดทะเบียน
1,762,223,316 บาท โดยชาระแล้ว เป็ นจานวน 1,430,416,192 บาท ยังมิได้ชาระ 331,807,124 บาท เป็ น
หุ้น สามัญ ที่ ออกและจ าหน่ ายได้แ ล้วทั้ง หมด 1,430,416,192 หุ้น และหุ้น สามัญ ที่ ยังมิ ได้อ อกจาหน่ า ย
331,807,124 หุ้น มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท บริษั ท จึง ควรพิ จารณาลดทุ น จดทะเบี ยนของบริษั ท จาก
จานวน 1,762,223,316 บาท เป็ น 1,430,416,192 บาท เพื่อให้จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้วเท่ากับทุนจด
ทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นาออกจาหน่ายจานวน 331,807,124 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากั ด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข
เพิ่ม เติม) ทั้งนี ้ การลดทุน ดังกล่าวเป็ น การตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิ ได้น าออกจาหน่าย ดังนั้นจึงไม่
ส่งผลกระทบต่อบริษัท และสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด
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จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุม แสดงความคิ ดเห็น และซักถามคาถามที่ เกี่ ยวกั บวาระการ
ประชุม
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามดังนี ้
โดยปกติ เ มื่ อ มี ก ารลดทุ น จดทะเบี ย น จะมี ก ารเพิ่ ม ทุ น และให้ ใ บส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื ้อ หุ้ น สามั ญ
(Warrant) บริษัทมีเหตุผลใดในการที่บริษัทลดทุนจดทะเบียน
นายกฤช เอทเตอร์ ประธานสายงานการเงิน และ นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงว่า
บริษัทไม่ได้มีเหตุผลใดเป็ นพิเศษ แต่เนื่องจากหุ้นเพิ่มทุนในคราวที่แล้วจาหน่ายไม่หมดจึงทาการลดทุนจด
ทะเบียนให้เท่ากับทุนที่ชาระแล้ว
คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ได้สอบถามดังนี ้
ในการดาเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร
นายกฤช เอทเตอร์ ประธานสายงานการเงิน และ นางสาวสุพรรณี คลา้ มณี ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน ชีแ้ จงว่า
มีค่าใช้จ่า ยเพิ่ มเติม ไม่ม าก แต่บ ริษั ทมี ความจาเป็ น ที่จ ะต้อ งดาเนิ นการดังกล่ าว เพื่ อ ลดความเสี่ยงและ
ความรับผิดให้พอดีกับทุนจดทะเบียน โดยมีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทไม่เกิน 10,000 บาท
หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีขอ้ สงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติ
ในวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 331,807,124.00
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,762,223,316.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,430,416,192.00 บาท
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มีผถู้ ือหุน้

จานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (58 ราย)

1,167,003,870
0
0
0
1,167,003,870

หมายเหตุ

วาระที่ 9

ร้ อ ยล ะ ข อ งจ า น ว น เสี ย ง
ทั้ ง ห มดข องผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนน
100
0.00
0.00
100

มติในวาระนี ้ ต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (3/4) ของจา
นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ในวาระที่ 8 ดัง กล่า วข้า งต้น บริษั ท จึงมี ความจ าเป็ น เสนอให้ที่ป ระชุ มพิ จารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษั ท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุ นจดทะเบียนของบริษั ทดังกล่าว และ
ดาเนิ นการจดทะเบี ยนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ที่ กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช ย์
ตามขัน้ ตอนต่อไป โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน 1,430,416,192 บาท (หนึ่ งพั น สี่ รอ้ ยสามสิ บ ล้านสี่
แสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
เก้าสิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
1,430,416,192 หุน้
(หนึ่ งพั น สี่ รอ้ ยสามสิ บ ล้านสี่
แสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
เก้าสิบสองหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
1 บาท
(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
1,430,416,192 หุน้
(หนึ่ งพั น สี่ รอ้ ยสามสิ บ ล้านสี่
แสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
เก้าสิบสองหุน้ )
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หุน้ บุริมสิทธิ
- ไม่มี จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุมแสดงความคิ ด เห็ นและซักถามคาถามที่ เกี่ยวกับวาระการ
ประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน
วาระนี ้ โดยมติในวาระนีต้ อ้ งได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ประชุ มพิ จ ารณาแล้ว มีม ติ มี มติ อ นุ มัติการแก้ไขเพิ่ มเติ ม หนัง สือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้

หมายเหตุ

วาระที่ 10

มีผถู้ ือหุน้

จานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (59 ราย)

1,167,003,871
0
0
0
1,167,003,871

ร้ อ ยล ะ ข อ งจ า น ว น เสี ย ง
ทั้ ง ห มดข องผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนน
100
0.00
0.00
100

มติ ใ นวาระนี ้ ต้อ งได้รับ การอนุ มัติ ด้ว ยคะแนนเสี ยงไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท
ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการดาเนินธุรกิจของบริษัทมีความเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ชื่อ
ของบริษัทแสดงออกถึงภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ที่สามารถจดจาได้ง่ายขึน้ บริษัทจึงพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อ
ของบริษัทเป็ นดังนี ้
จากเดิม

ชื่อภาษาไทย คือ “บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)”
ชื่ อ ภาษ าอั ง กฤษ คื อ “DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY
LIMITED”
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ชื่อย่อหลักทรัพย์ คือ “DCORP”
ตราประทับของบริษัท คือ

เป็ น

ชื่อภาษาไทย คือ “บริษัท ดีวี8 จากัด (มหาชน)”
ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “DV8 PUBLIC COMPANY LIMITED”
ชื่อย่อหลักทรัพย์ คือ “DV8”
ตราประทับของบริษัท คือ

จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุม แสดงความคิ ดเห็น และซักถามคาถามที่ เกี่ ยวกั บวาระการ
ประชุม
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามดังนี ้
ตราประทับมีสีอะไร
นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงว่า
ตราประทับมีสีนา้ เงินล้วน
คุณทิพย์สินี บุญรอด ได้สอบถามดังนี ้
ขอทราบเหตุผลและที่มาของชื่อ DV8
นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงว่า
DV8 แปลว่า ทาให้แตกต่าง เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจมีเดีย และในโลกยุคปั จจุบนั บริษัทมองว่าบริษัท
จะเป็ นอะไรก็ได้ และทาอะไรก็ได้ที่รองรับกับโลกยุคใหม่ และเลข 8 มีความหมายถึง Infinity และในความ
เชื่อของจีนเป็ นเลขมงคล
หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีขอ้ สงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติ
ในวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นชื่ อ และตราประทั บ ของบริ ษั ท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (63 ราย)

1,167,014,073
0
0
0
1,167,014,073

มติ ใ นวาระนี ้ ต้อ งได้รับ การอนุ มัติ ด้ว ยคะแนนเสี ยงไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

วาระที่ 11

ร้ อ ยล ะ ข อ งจ า น ว น เสี ย ง
ทั้ ง ห มดข องผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนน
100
0.00
0.00
100

พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของ
บริษั ท ในวาระที่ 10 ดัง กล่ าวข้า งต้น บริษั ท จึงมี ความจ าเป็ น เสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาอนุ มัติการแก้ไ ข
เพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทดังกล่าว
โดยให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี ้
ข้อ 1

ชื่อภาษาไทย คือ “บริษัท ดีว8ี จากัด (มหาชน)”
ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “DV8 PUBLIC COMPANY LIMITED”

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุมแสดงความคิ ดเห็ นและซักถามคาถามที่ เกี่ ยวกับวาระการ
ประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน
วาระนี ้ โดยมติในวาระนีต้ อ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ ป ระชุม ที่ประชุ มพิ จารณาแล้ว มีม ติ อนุ มัติการแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษั ท
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (63 ราย)

1,167,014,073
0
0
0
1,167,014,073

หมายเหตุ

วาระที่ 12

ร้ อ ยล ะ ข อ งจ า น ว น เสี ย ง
ทั้ ง ห มดข องผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนน
100
0.00
0.00
100

มติในวาระนี ้ ต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท และ
เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นบริษั ท เห็ น
ควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษั ท
รวมทั้ ง พระราชก าหนดว่ า ด้ ว ยการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ . 2563 ทั้ ง นี ้ ให้ บุ ค คลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติม ถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบี ยน โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
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ข้อ
ข้อบังคับฉบับเดิม
1 ข้อ บังคับ นี ้เรี ยกว่ า “ข้อบัง คับ ของบริษั ท ดี มี
เตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)”
2 ในข้อบังคับนี ้ หากมิได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
“บริ ษั ท” หมายถึ ง บริ ษั ท ดี มี เ ตอร์ คอร์
ปอเรขั่น จากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะกรรมการ
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรขั่น จากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายถึ ง กรรมการ บริ ษั ท ดี มี
เตอร์ คอร์ปอเรขั่น จากัด (มหาชน)
37 คณะกรรมการต้อ งจัดให้มี การประชุม อย่ า ง
น้ อ ยหนึ่ ง ครั้ง สาหรับ ระยะเวลา 3 เดื อ น ณ
ส ถ าน ที่ ต าม แ ต่ ค ณ ะ ก รรม ก ารจ ะ ได้
ก าห นดให้ ประธาน กรรมการ หรื อ ผู้ ซึ่ ง
ประธานกรรมการมอบหมายเป็ น ผู้ เ รี ย ก
ประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง
(2) ค น ขึ ้ น ไ ป ร้ อ ง ข อ ใ ห้ เรี ย ก ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง
ประธานกรรมการ มอบหมายก าหนดวั น
ประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับ
การร้องขอ
[วรรคสอง] การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะ
จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
ให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่
ไม่ จากัดเพี ยง ประกาศคณะรักษาความสงบ
แ ห่ งช า ติ ฉ บั บ ที่ 74/2557 ล งวั น ที่ 27
มิ ถุ น ายน 2557 เรื่ อ งการ ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิ เล็ กท รอ นิ กส์ แ ละ ป ระ กาศกระท รวง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร เรื่ อ ง
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
การ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
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ข้อบังคับฉบับใหม่
ข้อ บังคับ นี ้เรียกว่ า “ข้อ บังคับ ของบริ ษั ท ดีวี 8 จากั ด
(มหาชน)”
ในข้อบังคับนี ้ หากมิได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
“บริษัท” หมายถึง บริษัท ดีว8ี จากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท ดีวี8
จากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายถึ ง กรรมการ บริ ษั ท ดี วี 8 จ ากั ด
(มหาชน)
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่าง น้อยหนึ่ง
ครั้ง ส าหรับ ระยะเวลา สาม (3) เดื อ น ณ สถานที่
ตามแต่ ค ณะกรรมการจะได้ ก าหนดให้ ประธาน
กรรมการ หรื อผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็ น
ผู้เรียกประชุ ม คณะกรรมการ ถ้า กรรมการตั้งแต่ สอง
(2) คนขึน้ ไปร้อ งขอให้เรียกประชุม คณะกรรมการ ให้
ป ระธ าน กรรมการห รื อ ผู้ ซึ่ ง ป ระธาน กรรมการ
มอบหมายกาหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับ
แต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ
[วรรค สอ ง ] บ ริ ษั ท อ าจ ก าห น ด ให้ จั ด ป ระ ชุ ม
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย หรือการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดาเนินการ
จัด ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์จ ะต้อ งเป็ น ไปตาม
หลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายก าหนดและตาม
มาตรฐาน การรั ก ษ าความมั่ งคงป ลอดภั ย ด้ า น
สารสนเทศที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
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จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุม แสดงความคิ ดเห็น และซักถามคาถามที่ เกี่ ยวกั บวาระการ
ประชุม
คุณปิ ยะ เกียรติดารง ได้สอบถามดังนี ้
องค์ประชุมของบริษัทจะต้องมีจานวนเท่าใดจึงจะเปิ ดประชุมได้ หากต้องเรียกประชุมอีกครัง้ ในกรณีที่องค์
ประชุมไม่ครบ และกรรมการเป็ นผู้เรียกประชุม กรรมการจะเป็ นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจาก
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ เรียกประชุม ผูถ้ ือหุน้ ต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายเอง
นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร และ นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ที่
ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์เนอร์ส ชีแ้ จงว่า
ประมาณร้อยละ 73 และในส่วนของการประชุมผู้ถือหุน้ กฎหมายมิได้บญ
ั ญัติว่ากรรมการจะต้องเป็ นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย จึงเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษัท
หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีขอ้ สงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมติ
ในวาระนีต้ อ้ งได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวนเสียง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

1,167,014,082
0
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ร้ อ ยล ะ ข อ งจ า น ว น เสี ย ง
ทั้ ง ห มดข องผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม า
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เสี ย ง
ลงคะแนน
100
0.00
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งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (69 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 13

0
0
1,167,014,082

0.00
100

มติในวาระนี ้ ต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
คุณสมพร มานะอุดมการ ได้สอบถามดังนี ้
แผนธุรกิจของบริษัทในอีก 3 ปี ขา้ งหน้าเป็ นอย่างไร และคิดว่าใน 3 ปี นีบ้ ริษัทจะได้กาไรหรือไม่
นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้ จงว่า
ในปี 2563 บริษัทมี แผนในการลงทุน เพิ่ มตามที่ได้เสนอไป โดยภายใน 3 ปี นี ้ การรับ รูร้ ายได้จะเติบโตขึ น้
โดยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก และมีการขยายฐานไปกับพันธมิตรทางธุรกิจ และมีการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปั จจุบนั และคาดการณ์ว่าบริษัทจะเริ่มมีกาไร
คุณกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกั ษ์สิทธิ์ผถู้ ือหุน้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี ้
1. บริษัทมีลูกหนีท้ ี่ อ ยู่ระหว่างกระบวนการพิ จารณาของศาลและอยู่ระหว่างกระบวนการบังคับคดี เป็ น
จานวนมาก บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างไรให้ลูกหนีเ้ หล่านีก้ ลับมาเป็ นลูกหนีท้ ี่มีคุณภาพ
2. สืบเนื่องจากวาระที่ 2 มองว่าบริษัทให้ความสาคัญกับบุคลากร ซึ่งเป็ นคนรุ่นใหม่ มองว่าคนรุ่นใหม่จะ
สนใจบริษัทที่ให้ความสาคัญ และทาให้กา้ วหน้า บริษัทมีแนวทางในการบริการจัดการความเสี่ยง ทาง
ด้านบุคลากรอย่างไร
นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุนนั ท์ กีรติวฒ
ั นพิศาล ที่
ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กีรติ แอสโซซิเอธ ลอว์ จากัด ชีแ้ จงว่า
1. บริษัทมีลูกหนีท้ ี่อ ยู่ระหว่างกระบวนการพิ จารณาของศาลและอยู่ระหว่างกระบวนการบังคับคดี เป็ น
จานวนมาก บริษั ท มี การบริหารจัดการอย่า งไรให้ลูกหนีเ้ หล่า นี ้กลับมาเป็ น ลูกหนีท้ ี่ มี คุณ ภาพ และ
ผูบ้ ริหารมีเกณฑ์ในการจัดลาดับลูกหนีอ้ ย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดเป็ นหนีส้ ูญต่อไป และจากงบการเงินของ
ปี ก่อนที่มีการให้กยู้ ืมเงินระยะสัน้ บริษัทได้รบั เงินคืนหรือไม่
หนี ้ของบริษั ท แบ่ งออกเป็ น 3 ประเภท โดยหนึ่ งในนั้น คือ หนี ้สูญ บริษั ทจะพยายามท าให้เกิดความ
ชัดเจนมากขึน้ และจะรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี นี ้ เนื่องจากคงค้างมานาน และในส่วนของหนี ้
ที่ กาลัง ติ ดตาม บริษั ท พยายามติ ดตามจากสัญ ญาและค าพิ พ ากษาเดิ ม และอี กส่ ว นหนึ่ ง ที่ ยัง อยู่
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ระหว่างการดาเนิน คดี ต้องรอคาพิ พากษาของศาล โดยคณะกรรมการได้จัดสรรบุคลากรขึน้ มาเพื่ อ
จัดการให้แล้วเสร็จภายในปี นี ้
ลูกหนีก้ ารค้าของบริษัทเป็ นลูกหนีก้ ารค้าเก่าของบริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จากัด (“NEXT”) ซึ่งบริษัทได้ซือ้
กิจการมา บริษัทจึงแทบไม่มีหนีส้ ูญ แต่สิ่งที่เป็ นปั ญหาคือ การปล่อยกูใ้ ห้กับบริษัทในเครือซึ่งประกอบ
ธุรกิจแล้วไม่ประสบผลสาเร็จ ซึ่งต่อจากนีไ้ ปก็ไม่น่าจะมีปัญหาดังกล่าวแล้ว
เกณฑ์ในการจัดลาดับลูกหนีท้ างการค้าในปี นี ้ ในกรณี ที่เป็ นการสั่งซือ้ ครัง้ แรกบริษัทกาหนดให้ลูกค้า
ต้องชาระเงิน ก่อน ในส่วนที่เป็ นลูกค้า ใหม่ในธุรกิจที่ บริษั ทกาลังทาอยู่ในปั จจุบัน จึงไม่มี ลูกหนีท้ าง
การค้า โดยในปั จจุบันมีบริษัท สยามหินประดับ จากัด ซึ่งยังคงเป็ นลูกหนีเ้ ก่าที่ยงั คงเป็ นลูกหนีก้ ารค้า
อยู่ แต่ ณ ปั จจุบนั บริษัทไม่มีลกู หนีก้ ารค้าใหม่ ในส่วนของการกูย้ ืมเงินระยะสัน้ นัน้ เป็ นหนีส้ ญ
ู
2. สืบเนื่องจากวาระที่ 2 มองว่าบริษัทให้ความสาคัญกับบุคลากร ซึ่งเป็ นคนรุ่นใหม่ มองว่าคนรุ่นใหม่จะ
สนใจบริษั ท ที่ ให้ความสาคัญ และท าให้ก้า วหน้า บริ ษั ท มี แ นวทางในการบริห ารจัดการความเสี่ ยง
ทางด้านบุคลากรอย่างไร
บริษัทไม่ได้มองว่าคนรุ่นใหม่คือคนที่อายุนอ้ ย แต่มองว่าเป็ นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกัน ไม่ว่าจะ
อายุเท่ าใด ดังนั้นองค์กรจึงจาเป็ นต้องมีคนเหล่านี ้ บริษั ทมีแนวทางในการรักษาคนเหล่านีใ้ ห้อยู่กับ
บริษั ท โดยการท าให้บุ คลากรมี ความสุข และอยู่ ในสภาพแวดล้อ มการทางานที่ ดี ให้ผลตอบแทนที่
สมเหตุสมผล และให้ทาให้บุคลากรรูส้ ึกว่าได้เรียนรู ้
หลังจากคณะกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผถู้ ือ
หุน้ มีข้อสงสัยใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิ ดการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อเวลาประมาณ 12.00 นาฬิกา
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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