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หลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  

และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 
1. วตัถุประสงค์  

 บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) (“DEMCO” หรือ “บริษทั”) มีเจตนารมณ์ท่ีจะด ารงไว ้ซ่ึงการเป็นบริษทัท่ีมี
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั  การ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ เป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพราะจะเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่ง
เป็นธรรม และเท่าเทียมกนั ดงันั้น เพ่ือให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส บริษทัจึงได้
ก  าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเสนอช่ือกรรมการล่วงหน้าข้ึน 
ซ่ึงจะช่วยกลัน่กรองเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  
2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี และ เสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  
2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษทัขั้นต ่าไม่นอ้ยกว  ่าร้อยละ 2.5 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่าย และเรียกช าระแลว้ โดย

อาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้ 
2.3 ถือหุน้บริษทัในสดัส่วนท่ีก  าหนดตาม 2.2 ต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ือง  

 
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม  

3.1  เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  
3.1.1 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย กฎระเบียบ หลกัเกณฑข์องหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี ก ากบัดูแล

บริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทั 

3.1.2 เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  
3.1.3 เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ ทั้งน้ี จะไม่จ  ากดัการ น าเสนอขอ้แนะน าท่ี

เป็นประโยชน์จากผูถื้อหุน้  
3.1.4 เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นอย่าง ชดัเจนถึง

ความผดิปกติ 
3.1.5 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้ 
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3.1.6 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา และได้รับมติ
สนับสนุนด้วยเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง ทั้ งหมด เว ้นแต่
ขอ้เท็จจริงในเร่ืองดงักล่าวไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

3.1.7 เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง   
3.1.8 เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 2  
3.1.9 เร่ืองอ่ืนท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็นวาระ  

 
3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา  

3.2.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามข้อ 2 ตอ้งจดัส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม ส ามญั
ประจ าปีผูถื้อหุ้นต่อคณะกรรมการ หรือแจ้งระเบียบวาระอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสาร
ห ม า ย เ ล ข   02-9595811 ต่ อ  2 0 1 8  , E-mail Address ข อ ง เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท ท่ี  
corp_secretary@demco.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบัต่อคณะกรรมการภายหลงัได ้ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ตอ้งส่ง
ตน้ฉบบัของแบบฟอร์มพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน พร้อมหลกัฐานการถือครองหุน้ อาทิ หนงัสือ
รับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ  ากดั ให้ถึงบริษทัภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 16 มกราคม ของปีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
หากวนัท่ี 16 มกราคม เป็นวนัหยดุท าการบริษทั ใหเ้ล่ือนเป็นวนัท าการถดัไปเพื่อใหค้ณะกรรมการ
มีเวลาเพียงพอในการพิจารณา ระเบียบวาระการประชุมได ้บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณา
เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กรอกขอ้มูล หรือแนบเอกสารหลกัฐานไม่ถูกตอ้งครบถว้น 
หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถติดต่อได ้โดยผูถื้อหุ้นสามารถจดัส่งแบบฟอร์มเอกสารตน้ฉบบั
มาท่ี เลขานุการบริษทั บริษัท เด็มโก้ จ  ากัด (มหาชน) เลขท่ี 59  หมู่ท่ี 1  ต  าบลสวนพริกไทย  
อ  าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี  12000 (เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อ
หุน้)  

3.2.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นราย
แรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญั ประจ าปีผูถื้อหุ้นให้ครบถว้น 
พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และส าหรับผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกขอ้มูลเฉพาะในส่วน
ท่ี 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการ ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุก
ราย และรวบรวมแบบฟอร์ม และหลกัฐานการถือครองหุน้พร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถา้มี) 
ของผูถื้อหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยรวมเป็นชุดเดียวกนั และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ  

3.2.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู ้
ถือหุ้นตอ้งกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัประจ าปี  ผูถื้อหุ้น 1 แบบฟอร์มต่อ 1 
ระเบียบวาระ พร้อมลงลายช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งใหค้รบถว้น  
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3.2.4 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมการบริษทั โดยมีหลกัเกณฑ ์
ดงัน้ี  
3.2.4.1 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือ

แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่าเร่ืองดงักล่าวจะไม่ไดรั้บการพิจารณา โดยคณะกรรมการภายใน
เวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 21 มกราคม ของปีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น หากวนัท่ี 16 
มกราคม เป็นวนัหยดุท าการบริษทั ใหเ้ล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป  

3.2.4.2 ในกรณีท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 เลขานุการบริษทัจะแจง้ผู ้
ถือหุน้ ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 21 มกราคม ของปีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ หาก
วนัท่ี 16 มกราคม เป็นวนัหยดุท าการบริษทั ให้เล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป  อย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อใหท้ราบว่าเร่ืองดงักล่าวจะไม่ไดรั้บการ พิจารณาโดยคณะกรรมการ  

3.2.4.3 เร่ืองท่ีไม่เข้าข่ายตาม ข้อ 3.2.4.1 หรือ 3.2.4.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการ  

3.2.5 คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอซ่ึง
จะตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 3.1  

3.2.6 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งก่อน
น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขั้นสุดทา้ย  

3.2.7 เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดรั้บการบรรจุเป็นระเบียบวาระการ ประชุมใน
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ส าหรับ เร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่ง เป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 

4. คุณสมบัตขิองบุคคลเพ่ือพจิารณาเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
4.1 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย ซ่ึงไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
4.2 ไม่เคยถูกจ าคุกจากการตดัสินซ่ึงเป็นท่ีสุดของศาล ท่ีเป็นคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเจตนาทุจริต  
4.3 ไม่เคยถูกไล่ออกหรือถูกโยกยา้ยจากต าแหน่งจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนในคดีทุจริตต่อ

หนา้ท่ี 
4.4 เป็นผูม้ีจริยธรรมทางวิชาชีพและชีวิตส่วนตวั  
4.5 มีคุณสมบัติท่ีไม่ขัดกบั พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน ราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีก  ากบัดูแลบริษทั หรือไม่ขดักบัวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทั  

4.6 มีความรับผดิชอบและมีเวลาอยา่งเพียงพอส าหรับการปฏิบติัภารกิจของกรรมการบริษทั รวมถึง สามารถ
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  
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5. ขั้นตอนในการพจิารณา 
 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจดัท า 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็น
กรรมการ และ 2) แบบข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด  ารงต าแหน่งกรรมการ ในส่วนท้ายของ
หลกัเกณฑ์น้ี และยื่นเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจแจ้งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข       02-
9595811  ต่อ 2018 หรือ E-mail Address ของเลขานุการบริษทัท่ี corp_secretary@demco.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบัต่อ
คณะกรรมการภายหลงัได ้ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ตอ้งส่งตน้ฉบบัของแบบฟอร์มดงักล่าวพร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
และเอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ีก  าหนดในแบบฟอร์ม โดยส่งถึงบริษทั ภายในวนัท่ี 16 มกราคม ของปีการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น หากวนัท่ี 16 มกราคม เป็นวนัหยุดท าการบริษทั ให้เล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป  เพื่อให้
คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการท่ีผูถื้อหุน้เสนอในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กรอกขอ้มูลหรือแนบเอกสารหลกัฐานไม่ถูกตอ้งครบถว้น 
หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถติดต่อได ้ 

โดยผู้ถือหุ้นสามารถจดัส่งแบบฟอร์มและเอกสารต้นฉบับมาที่  
เลขานุการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน)  
5 9 หมู่ที่ 1  ต าบลสวนพริกไทย  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี  12000    
(เสนอบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ)  
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อ 

คณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 และตอ้งจดัเตรียมแบบฟอร์มเพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการดงัน้ี  

 ผูถื้อหุ้นรายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้
ครบถว้นพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และส าหรับผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกขอ้มูลเฉพาะ
ในส่วนท่ี 1ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหค้รบถว้นและลงช่ือไว  ้
เป็นหลกัฐานทุกราย และรวบรวมแบบฟอร์มและหลกัฐานการถือครองหุน้พร้อมเอกสารประกอบ 
เพ่ิมเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ีก  าหนดในแบบฟอร์ม 
เป็นชุดเดียวกนั  

 ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัให้บุคคลท่ีจะเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ กรอกแบบขอ้มูล 
ของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหค้รบถว้นและลงช่ือไว ้และจดัให้มี 
เอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ีก  าหนดในแบบฟอร์ม  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นตอ้งกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ชุด 
ต่อการเสนอบุคคลท่ีรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 คน  
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เลขานุการบริษทั จะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมการบริษทั โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี  
1) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบริษทัจะส่งหนังสือแจง้ให้ผูถื้อหุ้น 

ทราบว่าเร่ืองดงักล่าวจะไม่ไดรั้บการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทัภายในวนัท่ี 21 มกราคม ของปีการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ หากวนัท่ี 21 มกราคม เป็นวนัหยดุท าการบริษทั ใหเ้ล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป 

2) ในกรณีท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 เลขานุการบริษทั จะแจง้ผูถื้อหุ้น ภายใน
วนัท่ี 21 มกราคม ของปีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น หากวนัท่ี 21 มกราคม เป็นวนัหยุดท าการบริษทั ให้
เล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป 

3)  อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อทราบว่าเร่ืองดงักล่าวจะไม่ไดรั้บ การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทั  
4) เร่ืองท่ีไม่เขา้ข่ายตาม 1) หรือ 2) เลขานุการบริษทั จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ ก ากบั

ดูแลกิจการ  
5) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ พิจารณากลัน่กรองเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอ

รายช่ือบุคคล ท่ีผา่นการพิจารณาใหค้ณะกรรมการพิจารณาเป็นขั้นสุดทา้ย  
6) คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  
7) บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม พร้อม

ความเห็นของคณะกรรมการ ส าหรับบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการท่ีไม่ผา่น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมทั้งช้ีแจง เหตุผลอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษร  
 

6. ตดิต่อบริษัท  
หากมีขอ้สงสยัประการใด ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้  
เลขานุการบริษทั  
โทรศพัท ์02-9595811  ต่อ 2116  
อีเมล ์corp_secretary@demco.co.th 
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แบบเสนอบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

 
ส่วนที่1 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………นามสกลุ…………………………………………….........…... 
ท่ีอยู…่……….……………………………………...……………………………………………………….......… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............…
หมายเลขโทรศพัทท่ี์บา้น/ท่ีท างาน……………………….……หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ………..…….……… 
อีเมล ์(ถา้มี) 
…………………………………………………………………….......................................................................
จ านวนหุน้ท่ีถือ……………………………………………………………………………...…………………  
ส่วนที่2  
กรุณาระบุเหตุผลสนบัสนุน และขอ้มูลประกอบ ในการน าเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลท่ีขา้พเจา้ไดเ้สนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบฟอร์ม หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถูกตอ้งทุกประการ 
และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือก ากบัไว ้ดงัน้ี 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................…………. ผูถื้อหุน้  
      (……………………………….…………….) 
วนัท่ี ...…….. เดือน ………............ พ.ศ. ……...... 
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หมายเหตุ  
1.  ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบเอกสารประกอบแบบฟอร์มดงัต่อไปน้ี  

1.1. หลกัฐานการถือหุน้ อาทิ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานจากบริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั (TSD)  

1.2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวั 
ประชาชน/หนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง  

1.3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (ใน
กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

8) ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัส่ง 1) แบบเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ 2) แบบขอ้มูลของ
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ต่อคณะกรรมการ โดยสามารถจดัส่งอยา่งไม่เป็น  
ทางการท่ีโทรสารหมายเลข 02-9595811  ต่อ 2018 หรือเลขานุการบริษทัท่ี corp_secretary@demco.co.th  
และส่งต้นฉบับภายในวนัท่ี 16 มกราคม ของปีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  หากวนัท่ี 16 มกราคม เป็น
วนัหยดุท าการบริษทั ใหเ้ล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป 

2.  เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษทั และ น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้  
3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเพ่ือเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อ 

คณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัเตรียมแบบฟอร์มเพ่ือเสนอระเบียบวาระต่อคณะกรรมการดงัน้ี  
 ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้

ครบถว้นพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และส าหรับผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกขอ้มูลเฉพาะใน
ส่วนท่ี 1 ของแบบเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐานทุกรายแลว้ และรวบรวมแบบฟอร์มและหลกัฐานการถือหุน้พร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม 
(ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทุกราย และเอกสารประกอบการพจิารณาตามท่ีก  าหนดในแบบฟอร์มเป็นชุด
เดียวกนั  

 ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัใหบุ้คคลท่ีจะเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการกรอกแบบขอ้มูลของ
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหค้รบถว้นและลงช่ือไวพ้ร้อมเอกสาร 
ประกอบการพิจารณาตามท่ีก  าหนดในแบบฟอร์ม  

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายราย เสนอบุคคลท่ีรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน 
ต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกแบบขอเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ 
แบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลท่ีรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 คน  

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการเปล่ียนค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ หรือนามสกุล ผูถื้อหุน้จะตอ้งแนบหลกัฐานการเปล่ียน 
ดงักล่าวและรับรองความถูกตอ้ง  
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โดยผูถื้อหุน้สามารถจดัส่งเอกสารตน้ฉบบัมาท่ี  
เลขานุการบริษทั บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน)  
5 9 หมู่ท่ี 1  ต  าบลสวนพริกไทย  อ  าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี  12000  
(เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ) 
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แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

1. ขอ้มูลส่วนตวั  
1.1 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………… นามสกุล……………………………………...  
1.2 ท่ีอยู ่...............……….……………………………………………………………………………..…… 
……..…….……………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศพัทท่ี์บา้น/ท่ีท างาน……………...…….……หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ………....…..……..…… 
อีเมล ์(ถา้มี) ……………………………………………………………………………..............  
1.3วนัเดือนปีเกิด …………………………………………………………………….…............................  
1.4 ปัจจุบนัอาย.ุ............................ ปี  
 
2. ขอ้มูลคู่สมรส  
2.1 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)………………………… ……..………นามสกุล………………………………....... 2.2
วนัเดือนปีเกิด ………………………………………………............................…………............................... 2.3 
ปัจจุบนัอาย ุ...................................... ปี  
2.4 สถานท่ีท างาน  

สถานท่ีท างาน ต าแหน่ง 

 

 

 

 

 
3. ขอ้มูลบุตร 

ช่ือ – สกุล อาย ุ สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา ต าแหน่ง 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
4. ประวติัการศึกษา / การอบรม  

สถาบนัการศึกษา / สถาบนัการ

อบรม 

ปีท่ีจบการศกึษา / การอบรม วุฒิการศึกษา / วิชาเอก / หลกัสูตร 

 

 

  

 
5. ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบนั  
บริษทั / ช่ือสถานท่ี

ท างาน 

ท่ีอยู ่ ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาท างาน 

 

 

 

    

 
6. จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ถือในบริษทัฯ ณ วนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ณ วนัท่ี.....................................................  

หลกัทรัพยท่ี์ถือโดย 

จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ถือ 

หุน้สามญั (หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ 

(หุน้) 

ใบส าคญัแสดง

สิทธิ (ระบุช่ือ) 

(หน่วย) 

หุน้กู ้(ระบุช่ือ) 

(หน่วย) 

1. ตนเอง     
2. คู่สมรส     
3 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ     
4. บุคคลอ่ืน ตาม ม. 258 
(โปรดระบุ) 
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7. ประวติัการถูกด าเนินคดีในการกระท าความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัตลาดทุน ในระยะเวลา 10 ปียอ้นหลงั (ระบุปี พ.ศ. ท่ีเกิดเหตุ ขอ้กล่าวหา และผลการ
ด าเนินคดี/ผลการพิจารณาของศาล) 
………….………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………..…………
….…………………………………………………………………………………………….… 

8. ในกรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (โปรด 
ระบุลกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สียพร้อมจ านวนเงินของผลไดผ้ลเสีย) 
………….………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………….. 

9. ในกรณีท่ีมีการถือหุน้ เป็นกรรมการ หรือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการท่ีด าเนินธุรกิจใน 
ลกัษณะเดียวกนั หรือเป็นคู่แข่งกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (โปรดระบุช่ือหา้ง
หุน้ส่วน/ช่ือบริษทั จ  านวนหุน้ท่ีถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจท่ีด าเนินการ หรือ
ลกัษณะ ของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สียพร้อมจ านวนเงินของผลไดผ้ลเสีย) 
………….………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………..…………
….………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลใดๆ ท่ีปรากฏในแบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการขา้งตน้ และเอกสารประกอบเป็นจริง และถูกตอ้งทุกประการ  
 

    ลงช่ือ...............................................…………. ผูถื้อหุน้  
(…..……………………….…………….) 

วนัท่ี ...…….. เดือน ………............ พ.ศ. ……...... 
 
หมายเหตุ 
เอกสารประกอบแบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของบุคคลท่ีไดรั้บการ เสนอช่ือ
และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
2. ส าเนาการศึกษา / การเขา้รับการอบรม ของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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แบบเสนอระเบียบวาระประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น 
 
ส่วนที่ 1 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).....................................................นามสกุล.................................................................. 
ท่ีอยู.่....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัทท่ี์บา้น/ท่ีท างาน.......................................หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ........................................ 
อีเมลล.์..............................................................จ  านวนหุน้ท่ีถือ............................................................ 
 
ส่วนที่ 2 
ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ 
กรุณาระบุระเบียบวาระการประชุม เหตุผลสนับสนุน และวตัถุประสงคข์องระเบียบวาระการประชุมท่ีเสนอ (เพื่อ
ขออนุมติัหรือเพื่อพิจารณาหรือเพื่อแจง้ใหท้ราบ) 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบฟอร์ม หลกัฐานการถือครองหุน้ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถูกตอ้งทุก
ประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือก ากบัไว ้ดงัน้ี 
 
       ลงช่ือ.................................................ผูถื้อหุน้ 
                    (................................................) 
       วนัท่ี........เดือน............................พ.ศ........... 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานการถือครองหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานจากบริษทั 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั (TSD) 
2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน/

หนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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3.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาจะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) และรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. ผูถื้อหุ้นสามารถจดัส่งระเบียบวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-9595811  ต่อ  
2018 หรือ E-mail Address ของเลขานุการบริษทัท่ี corp_secretary@demco.co.th   ก่อนส่งตน้ฉบบัมาท่ีบริษทั 

5. เอกสารตน้ฉบบัตอ้งส่งมาใหถึ้งบริษทั ยในเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 16 มกราคม ของปีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
หากวนัท่ี 16 มกราคม เป็นวนัหยดุท าการบริษทั ใหเ้ล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป 

6. ในกรณีท่ีผถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นรายแรกตอ้งกรอก
ขอ้มูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นให้ครบถว้น พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
และส าหรับผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 เป็นตน้ไป ให้กรอกขอ้มูลเฉพาะในส่วนท่ี 1 ของแบบเสนอระเบียบวารระการ
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย และรวบรวมแบบฟอร์มและหลกัฐานการถือ
ครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ี
ก  าหนดในแบบฟอร์มเป็นชุดเดียวกนั 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นตอ้ง
กรอกแบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 ระเบียบวาระ 

8. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการเปล่ียนค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ หรือนามสกุล ผูถื้อหุน้จะตอ้งแนบหลกัฐานการเปล่ียนดงักล่าว 
และรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

9. แนบเอกสารอ่ืนๆ (ถา้มี) และรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกหนา้ 
 
โดยผูถื้อหุน้สามารถจดัส่งเอกสารตน้ฉบบัมาท่ี 
เลขานุการบริษทั  
บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน)  
5 9 หมู่ท่ี 1  ต  าบลสวนพริกไทย   
อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี  12000  
(เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้) 

 
 


