
                       
    หลักเกณฑการใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระ 

การประชุมสามัญผูถือหุนและสงคําถามลวงหนา 
     

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 
 หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และการสงคําถามลวงหนาเกี่ยวกับวาระการ
ประชุมผูถือหุน 
 
 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุก
รายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ดังนั้นเพื่อสงเสริมและนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาปฏิบัติให
เหมาะสม บริษัทจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และสงคําถามลวงหนาเกี่ยวกับวาระ
การประชุมผูถือหุน 
 ในการนี้บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ การใหสิทธิผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และการสง
คําถามลวงหนาเกี่ยวกับวาระการประชุมผูถือหุน ดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผูถือหุน 
 ผูถือหุนท่ีจะเสนอวาระการประชุมผูถือหุนตองมีคุณสมบัติครบทุกขอ ดังนี้ 
 1.1 เปนผูถือหุนของบริษัทโดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได 
 1.2 เปนผูถือหุนของบริษัทท่ีมีสัดสวนการถือหุนรวมกันไมนอยกวา รอยละ  5 ของจํานวนหุนท่ี        
  ออกจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท 
 1.3 เปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนตามขอ 1.2 ตอเนื่องกันเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันท่ี
  ถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอวาระการประชุมผูถือหุน 
 1.4 ตองมีเอกสารหลักฐานการถือหุนและการแสดงตนท่ีถูกตองครบถวน 
 
2. การดําเนินการของผูถือหุน 
 2.1 กรณีเสนอวาระการประชุมผูถือหุน 
  2.1.1 ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม ขอ 1 ตองกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผูถือหุน”       
   (“แบบ AGM”) โดย 
   - แบบ AGM จํานวน 1 ฉบับ ตอ การเสนอวาระการประชุมผูถือหุน 1 วาระ 
   - กรณีมีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผูถือหุน ใหผูถือหุน 1 รายกรอกขอมูล
   และลงลายมือช่ือในแบบ AGM สวนผูถือหุนท่ีเหลือทุกรายกรอกขอมูลของตนและลายมือช่ือ
   ในใบตอ 
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  2.1.2 แนบเอกสารหลักฐานพรอม แบบ AGM ซ่ึงประกอบดวย 
   - หลักฐานการถือหุน เชน หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย
    รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน 
   - เอกสารแสดงตนของผูถือหุน 
    กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 
   - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ
    เดินทาง หรือใบตางดาว ท่ียังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
    กรณีมีการเปล่ียนคํานําหนา ช่ือ สกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบพรอมลงนามรับรองสําเนา
    ถูกตองไวทุกหนา 
   กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 
   - สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมี
    อํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้น และ 
   - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ
    เดินทาง หรือใบตางดาว ท่ียังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พรอมลง
    นามรับรองสําเนาถูกตอง กรณีมีการเปล่ียนคํานําหนา ช่ือ สกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบ 
    พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองไวทุกหนา 
ท้ังนี้ คณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัท ขอสงวนสิทธิท่ีจะติดตอไปยังผูถือหุนเพื่อขอรับขอมูล
เพิ่มเติม 
 
 2.2  กรณีการสงคําถามลวงหนาเกี่ยวกับวาระการประชุมผูถือหุน 
  ผูถือหุนท่ีประสงคจะสงคําถามลวงหนาเกี่ยวกับวาระการประชุมผูถือหุน สามารถสงคําถามเปน
หนังสือลวงหนาไดโดยตองระบุขอมูลของตน ดังนี้ 
 (1) ช่ือ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท โทรสาร และ E-mail ท่ีติดตอได 
 (2) จํานวนหุน 
 (3) คําถามท่ีประสงคจะสอบถามและขอมูลหรือขอเท็จจริงใดท่ีเกี่ยวของ 
 (4) ขอมูลประกอบการพิจารณาอ่ืนท่ีจําเปน 
ท้ังนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาคําถาม และ/หรือ ขอมูล ท่ีผูถือหุนสงมาไดตามความเหมาะสม 
 
3. ชองทางการติดตอและกําหนดระยะเวลา 
 ผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และสงคําถามลวงหนาเกี่ยวกับวาระการประชุมผูถือหุน 
โดยนําสงเอกสารท่ีถูกตองครบถวนไดระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มาท่ี  
 เลขานุการบริษัท  
 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 59  ม.1  ต.สวนพริกไทย  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  12000 
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4. การดําเนินการเมื่อบริษัทไดรับเร่ืองจากผูถือหุน 
 4.1 กรณีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุน 
  (1) เลขานุการบริษัทพิจารณากล่ันกรองเบ้ืองตน หากเห็นวาเหมาะสมจะเสนอใหคณะกรรมการ
พิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธของปถัดไป 
  (2) หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน บริษัทจะกําหนด
วาระไวในหนังสือเชิญประชุม และระบุวาเปนเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถือหุน 
  (3) หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมสมควรบรรจุเปนวาระการประชุม บริษัทจะแจงใหผูถือ
หุนทราบในการประชุมผูถือหุน พรอมเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองดังกลาว 
 
5. การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 5.1 เร่ืองท่ีจะไมบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน 
  (1) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีไมมีคุณสมบัติตามท่ีระบุ ในขอ 1 
  (2) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎหรือระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือ 
   หนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียน หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค และ/หรือ ขอบังคับ
   ของบริษัท 
  (3) เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอกลาวอางของผูถือหุนไมไดแสดงใหเห็นถึง
   เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเร่ืองดังกลาว 
  (4) เร่ืองท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแลวในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา และ
   เร่ืองดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
   ท้ังหมดของบริษัท โดยท่ีขอเท็จจริงยังไมไดเปล่ียนแปลงอยางเปนนัยสําคัญ 
  (5) เร่ืองท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได 
  (6) เร่ืองท่ีเปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 
  (7) เร่ืองท่ีไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท และ/หรือ เร่ืองอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ  
   พิจารณาแลวเห็นวาไมมีความจําเปนท่ีจะตองบรรจุเปนวาระ โดยคณะกรรมการจะมีเหตุผลท่ี
   สมควรและสามารถอธิบายใหผูถือหุนเขาใจได 
  (8) เร่ืองท่ีผูถือหุนใหขอมูลเท็จ หรือไมถูกตอง หรือไมตรงกับความเปนจริง หรือมีขอความคลุมเครือ 
   หรือไมสามารถติดตอผูถือหุนได 
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แบบ AGM  
แบบเสนอวาระการประชุมผูถือหุน 

 
(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว          
เปนผูถือหุนของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  จํานวน    หุน 
อยูบานเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต  จังหวัด   หมายเลขโทรศัพทมือถือ                
หมายเลขโทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน   Email (ถามี)       
(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอวาระการประชุมผูถือหุนประจําป   
เร่ือง              
(3) โดยมีขอเสนอเพ่ือพิจารณา   ดังน้ี                                           
                                                                  
และมีขอมูลประกอบท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณา  เชน ขอเท็จจริง หรือเหตุผล เปนตน คือ 
            
                                                       
ซ่ีงมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน       แผน 
  
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบ แบบ AGM นี้ หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบท้ังหมด
ถูกตองทุกประการ และเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญดวยแลว  
   
                           ผูถือหุน 
       (                   ) 
       วันท่ี                     
หมายเหตุ   

 1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนยรับฝาก
 หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 
 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลน้ัน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน หรือ
 กรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลที่ไดลงลายมือช่ือในแบบ AGM   ฉบับน้ี พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองไวทุกหนา 

   กรณีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนา ช่ือ สกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกลาว พรอมทั้งลงนาม
 รับรองสําเนาถูกตองไวทุกหนา 

 2. เอกสารประกอบอื่นที่เปนประโยชนตอการพิจารณา ผูถือหุนจะตองลงนามรับรองความถูกตองไวทุกหนา 
 3. การจัดทําแบบ AGM 1 ใหดําเนินการ ดังน้ี 
  3.1 แบบ AGM 1 ฉบับใชสําหรับ 1 วาระ 
  3.2 กรณีเสนอวาระโดยผูถือหุนหลายรายรวมกัน ใหผูถือหุน 1 รายกรอกขอมูลและลงลายมือช่ือในแบบ AGM 1 สวนผู

ถือหุนที่เหลือทุกรายใหกรอกขอมูลของตนและลงลายมือช่ือในใบตอ 
 4. ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวน หรือใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอไดจะไมไดรับสิทธิ

 เสนอวาระการประชุมผูถือหุน 
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ใบตอ 
 

        วันท่ี........................................... 
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว          
เปนผูถือหุนของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)        จํานวน    หุน 
อยูบานเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต  จังหวัด   หมายเลขโทรศัพทมือถือ                
หมายเลขโทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน   Email (ถามี)       

                                     ผูถือหุน 
         (                    ) 
       วันท่ี                     
 
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว          
เปนผูถือหุนของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)        จํานวน    หุน 
อยูบานเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต  จังหวัด   หมายเลขโทรศัพทมือถือ                
หมายเลขโทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน   Email (ถามี)       

                                     ผูถือหุน 
         (                    ) 
       วันท่ี                     
 
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว          
เปนผูถือหุนของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)        จํานวน    หุน 
อยูบานเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต  จังหวัด   หมายเลขโทรศัพทมือถือ                
หมายเลขโทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน   Email (ถามี)       

                                     ผูถือหุน 
         (                    ) 
       วันท่ี                     
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แบบสงคาํถามลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 

1. ขอมูลทั่วไป 
 ช่ือ (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ/นามสกุล) :         
 ท่ีอยูปจจุบัน/ท่ีติดตอได : 
  เลขท่ี      หมูบาน/อาคาร      
  หมูท่ี      ตรอก/ซอย      
  ถนน      ตําลบ/แขวง      
  อําเภอ/เขต    จังหวัด       
  รหัสไปรษณีย    ประเทศ       
  โทรศัพท    โทรสาร       
  E-mail            
  ท่ีอยูในตางประเทศ :      (กรณีบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทยใหระบุท่ีอยูท่ีติดตอไดในตางประเทศ) 
                

2. จํานวนหุนที่ถือครอง    ณ วันท่ี       

3. คําถามที่ตองการสงลวงหนา :  
 3.1 คําถามท่ี 1            
 รายละเอียด            
              
   (  ) มีเอกสารประกอบจํานวน.............ฉบับ  (  ) ไมมีเอกสารประกอบ 
 3.2 คําถามท่ี 2            
 รายละเอียด            
              
   (  ) มีเอกสารประกอบจํานวน.............ฉบับ  (  ) ไมมีเอกสารประกอบ 
 3.3 คําถามท่ี 3            
 รายละเอียด            
              
   (  ) มีเอกสารประกอบจํานวน.............ฉบับ  (  ) ไมมีเอกสารประกอบ 
 3.4 คําถามท่ี 4            
 รายละเอียด            
              
   (  ) มีเอกสารประกอบจํานวน.............ฉบับ  (  ) ไมมีเอกสารประกอบ 
 3.5 คําถามท่ี 5            
 รายละเอียด            
              
   (  ) มีเอกสารประกอบจํานวน.............ฉบับ  (  ) ไมมีเอกสารประกอบ 
 



  หนาที่ 7/7 

 
 
4. เอกสารหลักฐานของผูถือหุนที่ตองแนบพรอมแบบเสนอเร่ือง 
 4.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก 
  (  ) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย         
  (ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือผูรับฝากทรัพยสิน หรือสําเนาใบ 
  หุนท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 4.2 หลักฐานแสดงตน ไดแก  
  (   )  กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง  
  (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
  (   )  กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัว 
  ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามท่ีไดลง 
  ช่ือในแบบขอเสนอน้ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
5. คํารับรอง 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม และยินยอมใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลหรือเอกสาร
หลักฐานดังกลาวได 
 
 
    ลงช่ือ                      ผูถือหุน 
                (                           ) 
    วันท่ี                           

 


