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DCORP 023/2563
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เรื่อง

การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2563 มีมติยกเลิกกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
(Record Date) และให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกาหนด โดยยกเลิกกาหนดวัน
ประชุมและวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ที่กาหนดไว้วนั ที่ 24 เมษายน 2563 จึงเป็ นเหตุให้ไม่สามารถมี
การพิจารณาเรื่องการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทนได้ นัน้
คณะกรรมการกากับตลาดทุนได้มีประกาศที่ ทจ. 28/2563 เรื่องการจัดทาและส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 หรือ โควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) กาหนดให้บริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญประจาปี
2563 เพื่อแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ให้บริษัทสามารถส่งงบ
การเงินประจาไตรมาสที่1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และ
ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัท ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยบริษัทต้องเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ ผผูส้ อบบัญชีราย
ดังกล่าวในการประชุมคราวถัดไป
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่ อ วัน ที่ 12 พฤษภาคม 2563 พิ จ ารณาเรื่อ งดังกล่าวจึงมีมติ
ดังต่อไปนี ้
1. มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง ให้น ายเจษฎา หัง สพฤกษ์ ผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าตทะเบี ย นเลขที่ 3759 และ/หรื อ นางสาว
กรรณิการ์ วิภาณุรตั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อ
สอบทานงบการเงินประจาไตรมาส ที่ 1 ปี 2563 โดยกาหนดค่าตอบแทนเพื่อการสอบทานงบการเงินดังกล่าว
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,530,000 บาท โดยบริษัทจะได้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยต่อไป
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
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