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    หลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบยีบวาระ 

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและส่งค าถามล่วงหน้า 
     

บริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 
 หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และการส่งค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการ
ประชุมผูถื้อหุน้ 
 
 บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุก
รายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้นเพ่ือส่งเสริมและน าหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมาปฏิบัติให้
เหมาะสม บริษทัจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัวาระ
การประชุมผูถื้อหุน้ 
 ในการน้ีบริษัทไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์ การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการส่ง
ค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีคุณสมบติัครบทุกขอ้ ดงัน้ี 
 1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัโดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
 1.2 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัทท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ี        
  ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 
 1.3 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัในสัดส่วนตามขอ้ 1.2 ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นบัจากวนัท่ี
  ถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
 1.4 ตอ้งมีเอกสารหลกัฐานการถือหุน้และการแสดงตนท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
 
2. การด าเนินการของผู้ถือหุ้น 
 2.1 กรณีเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
  2.1.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตาม ข้อ 1 ตอ้งกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น”       
   (“แบบ AGM”) โดย 
   - แบบ AGM จ านวน 1 ฉบบั ต่อ การเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 1 วาระ 
   - กรณีมีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ผูถื้อหุ้น 1 รายกรอกขอ้มูล
   และลงลายมือช่ือในแบบ AGM ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเหลือทุกรายกรอกขอ้มูลของตนและลายมือช่ือ
   ในใบต่อ 
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  2.1.2 แนบเอกสารหลกัฐานพร้อม แบบ AGM ซ่ึงประกอบดว้ย 
   - หลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานจากบริษทั ศูนย์
    รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เป็นตน้ 
   - เอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้ 
    กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ
    เดินทาง หรือใบต่างด้าว ท่ียงัไม่หมดอายุของผูถื้อหุ้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
    กรณีมีการเปล่ียนค าน าหน้า ช่ือ สกุล ให้ยื่นหลกัฐานประกอบพร้อมลงนามรับรองส าเนา
    ถูกตอ้งไวทุ้กหนา้ 
   กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
   - ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้ี
    อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้น และ 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือ
    เดินทาง หรือใบต่างดา้ว ท่ียงัไม่หมดอายุของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมลง
    นามรับรองส าเนาถูกต้อง กรณีมีการเปล่ียนค าน าหน้า ช่ือ สกุล ให้ยื่นหลกัฐานประกอบ 
    พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งไวทุ้กหนา้ 
ทั้งน้ี คณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัท ขอสงวนสิทธิท่ีจะติดต่อไปยงัผูถื้อหุ้นเพ่ือขอรับข้อมูล
เพ่ิมเติม 
 
 2.2 กรณีการส่งค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
  ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุ้น สามารถส่งค าถามเป็น
หนงัสือล่วงหนา้ไดโ้ดยตอ้งระบุขอ้มูลของตน ดงัน้ี 
 (1) ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์โทรสาร และ E-mail ท่ีติดต่อได ้
 (2) จ  านวนหุน้ 
 (3) ค  าถามท่ีประสงคจ์ะสอบถามและขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (4) ขอ้มูลประกอบการพิจารณาอ่ืนท่ีจ  าเป็น 
ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาค าถาม และ/หรือ ขอ้มูล ท่ีผูถื้อหุน้ส่งมาไดต้ามความเหมาะสม 
 
3. ช่องทางการตดิต่อและก าหนดระยะเวลา 
 ผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุ้น 
โดยน าส่งเอกสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นไดร้ะหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี  มาท่ี  
 เลขานุการบริษทั  
 บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
 59  ม.1  ต.สวนพริกไทย  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  12000 
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4. การด าเนินการเม่ือบริษัทได้รับเร่ืองจากผู้ถือหุ้น 
 4.1 กรณีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
  (1) เลขานุการบริษัทพิจารณากลัน่กรองเบ้ืองต้น หากเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาภายในเดือนกุมภาพนัธข์องปีถดัไป 
  (2) หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะก าหนด
วาระไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ 
  (3) หากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองดงักล่าว 
 
5. การพจิารณาของคณะกรรมการ 
 5.1 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
  (1) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีคุณสมบติัตามท่ีระบุ ในขอ้ 1 
  (2) เร่ืองท่ีขัดกบักฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎหรือระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ ห รือ 
   หน่วยงานท่ีก  ากบัดูแลบริษทัจดทะเบียน หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และ/หรือ ขอ้บังคับ
   ของบริษทั 
  (3) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้กล่าวอา้งของผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง
   เหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
  (4) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และ
   เร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
   ทั้งหมดของบริษทั โดยท่ีขอ้เท็จจริงยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งเป็นนยัส าคญั 
  (5) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้
  (6) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
  (7) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และ/หรือ เร่ืองอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ  
   พิจารณาแลว้เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการจะมีเหตุผลท่ี
   สมควรและสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้
  (8) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลเท็จ หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ตรงกบัความเป็นจริง หรือมีขอ้ความคลุมเครือ 
   หรือไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุน้ได ้
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แบบ AGM  
แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  

 
(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว          
เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน)  จ  านวน    หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั   หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ                
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน   Email (ถา้มี)       
(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   
เร่ือง              
(3) โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา   ดงัน้ี                                                                                    
                                                                                              
และมีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา  เช่น ขอ้เท็จจริง หรือเหตุผล เป็นตน้ คือ 
            
                                                       
ซ่ีงมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ  านวน       แผน่ 
  
 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบ แบบ AGM น้ี หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมด
ถูกตอ้งทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัดว้ยแลว้  
   
                           ผูถื้อหุน้ 
       (                   ) 
       วนัท่ี                     
หมายเหตุ   

 1. ผูถ้ือหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานจากบริษทั ศูนยรั์บฝาก
 หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 
 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้น พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 หรือบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างดา้วที่ยงัไม่หมดอายุของผูถ้ือหุ้น หรือ
 กรรมการผูมี้อ  านาจของนิติบุคคลที่ไดล้งลายมือช่ือในแบบ AGM   ฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้งไวทุ้กหนา้ 

   กรณีผูถ้ือหุน้มีการแกไ้ขค าน าหน้า ช่ือ สกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้งลงนาม
 รับรองส าเนาถูกตอ้งไวทุ้กหนา้ 

 2. เอกสารประกอบอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ผูถ้ือหุน้จะตอ้งลงนามรับรองความถูกตอ้งไวทุ้กหนา้  
 3. การจดัท าแบบ AGM 1 ใหด้  าเนินการ ดงัน้ี 
  3.1 แบบ AGM 1 ฉบบัใชส้ าหรับ 1 วาระ 
  3.2 กรณีเสนอวาระโดยผูถ้ือหุน้หลายรายรวมกนั ใหผู้ถ้ือหุน้ 1 รายกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือในแบบ AGM  ส่วนผูถ้ือ

หุน้ที่เหลือทุกรายใหก้รอกขอ้มูลของตนและลงลายมือช่ือในใบต่อ 
 4. ผูถ้ือหุ้นที่มีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อไดจ้ะไม่ไดรั้บสิทธิ

 เสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ 
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ใบต่อ 
 

        วนัท่ี........................................... 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว          
เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน)        จ  านวน    หุน้ 
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั   หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ                
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน   Email (ถา้มี)       

                                     ผูถ้ือหุน้ 
         (                    ) 
       วนัท่ี                     
 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว          
เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน)        จ  านวน    หุน้ 
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั   หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ                
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน   Email (ถา้มี)       

                                     ผูถ้ือหุน้ 
         (                    ) 
       วนัท่ี                     
 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว          
เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน)        จ  านวน    หุน้ 
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั   หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ                
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน   Email (ถา้มี)       

                                     ผูถ้ือหุน้ 
         (                    ) 
       วนัท่ี                     
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แบบส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี ............... 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือ (นาย,นาง,นางสาว,บริษทั,อื่นๆ/นามสกลุ) :         
 ท่ีอยู่ปัจจุบนั/ท่ีติดต่อได ้: 
  เลขท่ี      หมู่บา้น/อาคาร      
  หมู่ท่ี      ตรอก/ซอย      
  ถนน      ต าลบ/แขวง      
  อ าเภอ/เขต    จงัหวดั       
  รหสัไปรษณีย ์    ประเทศ       
  โทรศพัท ์    โทรสาร       
  E-mail            
  ท่ีอยู่ในต่างประเทศ :      (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยู่ท่ีติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 
                

2. จ านวนหุ้นท่ีถือครอง    ณ วนัท่ี       

3. ค าถามที่ต้องการส่งล่วงหน้า :  
 3.1 ค าถามท่ี 1            
 รายละเอยีด            
              
   (  ) มีเอกสารประกอบจ านวน.............ฉบบั  (  ) ไม่มีเอกสารประกอบ 
 3.2 ค าถามท่ี 2            
 รายละเอยีด            
              
   (  ) มีเอกสารประกอบจ านวน.............ฉบบั  (  ) ไม่มีเอกสารประกอบ 
 3.3 ค าถามท่ี 3            
 รายละเอยีด            
              
   (  ) มีเอกสารประกอบจ านวน.............ฉบบั  (  ) ไม่มีเอกสารประกอบ 
 3.4 ค าถามท่ี 4            
 รายละเอยีด            
              
   (  ) มีเอกสารประกอบจ านวน.............ฉบบั  (  ) ไม่มีเอกสารประกอบ 
 3.5 ค าถามท่ี 5            
 รายละเอยีด            
              
   (  ) มีเอกสารประกอบจ านวน.............ฉบบั  (  ) ไม่มีเอกสารประกอบ 
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4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นท่ีต้องแนบพร้อมแบบเสนอเร่ือง 
 4.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ 
  (  ) หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์        
  (ประเทศไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หรือส าเนาใบ 
  หุน้ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 4.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่  
  (   )  กรณีผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง  
  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
  (   )  กรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวั 
  ประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้ง 
  ช่ือในแบบขอเสนอน้ี พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
5. ค ารับรอง 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม และยินยอมให้บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสาร
หลกัฐานดงักล่าวได ้
 
 
    ลงช่ือ                      ผูถ้ือหุน้ 
                (                           ) 
    วนัท่ี                           

 


