
                                                                                             บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ท่ี DEMCO 010/2564                      วนัท่ี   30 เมษำยน  2564 
 
เร่ือง แจง้ยกเลิกสถำนท่ีประชุมและเปล่ียนรูปแบบประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เป็นกำรประชุมผำ่นส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
อำ้งถึง หนงัสือของบริษทั เลขท่ี DEMCO009/2564 ลงวนัท่ี 25 เมษำยน 2564 เร่ืองแจง้กำรเล่ือนประชุมสำมญั 
 ผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 (แกไ้ข) 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1.  ระเบียบและวธีิกำรในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ

กำรมอบฉนัทะ 
           2.  แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
     

ตำมท่ี บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) มีมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั (วำระพิเศษ) 
คร้ังท่ี 2/2564 วนัท่ี 25 เมษำยน 2564 อนุมติัใหเ้ล่ือนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ท่ีก ำหนดไวใ้นวนัท่ี 
27 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องมิรำเคิล แกรนด์ ซี ชั้น 4 โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่  ออกไป
ก่อน โดยยงัคงวนัก ำหนดรำยช่ือเพื่อสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 15 มีนำคม 2564 ตำมเดิม 
โดยบริษทัจะก ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ข้ึนใหม่โดยเร็ว รำยละเอียดตำมหนงัสือท่ีอำ้งถึง นั้น 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั (วำระพิเศษ) คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 30 เมษำยน 2564 ท่ีประชุม
ไดพ้ิจำรณำขอ้ก ำหนด ค ำสั่ง และประกำศต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของภำครัฐท่ีส่งผลต่อกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 
ประจ ำปี 2564 เห็นวำ่บริษทัมีควำมพร้อมท่ีจะปฏิบติัตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐอยำ่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนั
กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ดงันั้น ท่ีประชุมจึงมีมติอนุมติัใหก้ ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 
พร้อมทั้งเปล่ียนรูปแบบและสถำนท่ีในกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ดงัน้ี 

1. ก ำหนดใหจ้ดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ในวนัพุธท่ี 12 พฤษภำคม 2564 เวลำ 14.00 น. 
2. รูปแบบกำรประชุมเป็นกำรประชุมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดใน

กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ำยทอดสดจำกห้องประชุม
ส ำนักงำนใหญ่ บริษทั เด็มโก้ จ  ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 59 หมู่ 1 ต ำบลสวนพริกไทย อ ำเภอเมือง
ปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี  12000 

 
ทั้งน้ี วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 

และระเบียบวำระกำรประชุมให้คงเดิมตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 
ตำมท่ีปรำกฎในหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  

 
 



 

  อยำ่งไรก็ดี หำกผูถื้อหุ้นไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดงักล่ำว บริษทัจะ
ใชห้นงัสือมอบฉนัทะฉบบัเดิมท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษทั โดยกรรมกำรอิสระดงักล่ำว
จะได้ลงมติในแต่ละวำระตำมท่ีผูถื้อหุ้นก ำหนดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ แต่หำกท่ำนผูถื้อหุ้นท่ำนใดตอ้งกำร
เปล่ียนแปลงกำรลงมติสำมำรถท่ีจะแจ้งบริษทั พร้อมส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัใหม่ รวมถึงส่งค ำถำมหรือ
ควำมเห็นเก่ียวกับวำระกำรประชุมมำยงับริษัทล่วงหน้ำ ภำยในวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2564 โดยทำงอีเมล์  
corp_secretary@demco.co.th  หรือ orawan@demco.co.th  
 บริษทัไดน้ ำส่งขั้นตอนในกำรประชุมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มำตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และกรุณำแจง้ใหน้กัลงทุนทรำบต่อไป 
 
    

               ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
                      (นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั) 
            กรรมกำรผูจ้ดักำร         

         ผูมี้อ  ำนำจรำยงำนสำรสนเทศ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบและวธีิการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
 

บริษทัขอแจ้งให้ทรำบถึงแนวปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 ผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดงัน้ี 

 

1. ขอควำมร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะแทนกำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
1.1. บริษทัสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นพิจำรณำมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระแทนกำรเขำ้ร่วมประชุมด้วย

ตนเอง โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสำรประกอบ (ซ่ึงแนบทำ้ยหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผู ้
ถือหุน้ ประจ ำปี 2564 ล ำดบัท่ี 10) ใหแ้ก่บริษทัล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม โดยสำมำรถส่งหนงัสือ 
มอบฉันทะดงักล่ำวพร้อมเอกสำรประกอบมำตำมท่ีอยู่ดำ้นล่ำงน้ี หรือสแกนหรือถ่ำยรูปส่งมำยงั
บริษทัโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ Email address: corp_secretary@demco.co.th ภำยในวนัท่ี 7 
พฤษภำคม 2564 

โดยจ่าหน้าซอง : หนังสือมอบฉันทะ 

บริษทั เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน)   
ส านักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษทั 

เลขที ่59 หมู่ที ่1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศัพท์: 02-959-5811 

1.2. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนนอกเหนือจำกกรรมกำรอิสระของบริษทั  
เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณำส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำรประกอบ(ซ่ึงแนบ
ท้ ำ ย ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม ส ำ มั ญ ผู ้ ถื อ หุ้ น  ป ร ะ จ ำ ปี  2564 ล ำ ดั บ ท่ี  10) ม ำ ย ั ง 
บริษัทตำมท่ีอยู่ ท่ีระบุในข้อ 1.1 ข้ำงต้น หรือสแกนหรือถ่ำยรูปส่งมำยงับริษัทโดยจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ Email address: corp_secretary@demco.co.th ภำยในวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2564 

1.3 บริษทัจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะฉบบัเดิมท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทั โดย

กรรมกำรอิสระดงักล่ำวจะไดล้งมติในแต่ละวำระตำมท่ีผูถื้อหุ้นก ำหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ 

แต่หำกท่ำนผูถื้อหุ้นท่ำนใดท่ีต้องกำรเปล่ียนแปลงกำรลงมติท่ีได้ลงไวแ้ล้ว ก็สำมำรถท่ีจะแจ้ง

บริษทั พร้อมส่งหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัใหม่พร้อมเอกสำรประกอบมำยงับริษทัตำมท่ีอยู ่ ท่ีระบุใน

ขอ้ 1.1 ขำ้งตน้  

 

2. กรณีผูถื้อหุ้นมีควำมประสงค์จะเขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมกำร
อิสระ ผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
2.1. กำรยนืยนัตวัตนของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1 



 

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งลงทะเบียน โดยส่งแบบลงทะเบียนและส ำเนำบตัรประชำชน
หรือหนงัสือเดินทำงของผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ (ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีกำรมอบฉนัทะ) เพื่อ
ยนืยนัตวัตน มำยงับริษทัตำมท่ีอยูท่ี่ระบุในขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ หรือสแกนหรือถ่ำยรูปส่งมำยงับริษทั
โดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ Email address: corp_secretary@demco.co.th ภำยในวนัท่ี 7 
พฤษภำคม 2564 

2.2. กำรเขำ้ร่วมประชุมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ภำยหลงัจำกท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะได้ยืนยนัตวัตนตำมขอ้ 2.1 และบริษทัได้ตรวจสอบ
รำยช่ือผูถื้อหุ้นตำมข้อมูลสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วม
ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 และผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะไดย้ืนยนัตวัตนแจง้กลบัมำ
ยงับริษทัภำยในวนัท่ีก ำหนดแลว้ ล้ิงค์เขำ้ร่วมประชุมเฉพำะบุคคล รวมถึงคู่มือกำรเขำ้ใช้งำนใน
ระบบ จะถูกจดัส่งไปยงัอีเมลท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไดล้งทะเบียนไวก้บับริษทัเพื่อใชใ้น
กำรเข้ำร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่ำนทำงระบบของบริษทั  
โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนัก่อนวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 
2564 ผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 1 รำย ต่อ 1 อีเมล เท่ำนั้น 

 

ทั้งน้ี กำรใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของบริษทัสำมำรถใช้ไดก้บั คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค 
แท็ปเล็ต หรือโทรศพัท์มือถือ ผ่ำน Web Browser: Chrome อินเตอร์เน็ตควำมเร็ว 4G หรือ อินเตอร์เน็ตบ้ำน
พื้นฐำน โดยระบบรองรับกำรเขำ้ร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตำมวิธีกำรทั้งแบบมำดว้ยตนเอง 
และกำรมอบฉนัทะ 

กรณีมีข้อสอบถำมเก่ียวกับกำรแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อ 
คุณพณัณพรรษ พรหมมำพนัธ์ุ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั โทรศพัท์ 097-087-2591, 097-237-0094, 
099-220-5685 หรือโดยอีเมลผูป้ระสำนงำน phannapas@ojconsultinggroup.com 
 

3. ช่องทำงส ำหรับผูถื้อหุ้นในกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวำระกำรประชุมคร้ังน้ี หรือ
ขอ้มูลอ่ืน ๆ ของบริษทั ดงัน้ี 
3.1 ในระหว่ำงกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บฉันทะท่ีเขำ้ร่วมประชุม

สำมำรถส่งค ำถำมหรือค ำแนะน ำไดผ้ำ่นโปรแกรมกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
3.2 ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมหรือค ำแนะน ำล่วงหน้ำให้ถึงเลขำนุกำรบริษทัตำมท่ีอยู่ท่ีระบุในขอ้ 1.1 

ขำ้งตน้ หรือโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ Email address: corp_secretary@demco.co.th 

 

 

 

 

 

 

mailto:หรือโดยอีเมลผู้ประสานงานOJ@ojconsultinggroup.com
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แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
(E-AGM) Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform 

       เขียนท่ี......................................................................................  
  Written at                 

   วนัท่ี ..........เดือน.............................พ.ศ.................  
   Date.........Month………………..Year………… 

       
ขำ้พเจำ้........................................................หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง...............................   
I/We,      Identification Card/Passport number 
สัญชำติ.......................................อยูบ่ำ้นเลขท่ี..................ถนน..............................ต ำบล/แขวง.................................  
Nationality             Residing at No.        Road                  Sub district  

อ ำเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์......................................  
District              Province            Postal Code 
อีเมล.์..............................................................โทรศพัทมื์อถือ...................................................................................  
E-mail                     Mobile Phone  

เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)   โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม..............................................หุน้  
As a shareholder of DEMCO Public Company Limited,   holding a total number of    shares. 
 

ขำ้พเจำ้ขอยืนยืนเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 ในวนัพุธท่ี  
12 พฤษภำคม 2564  เวลำ 14.00 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) กรุณำส่งล้ิงค์เขำ้ร่วมประชุมเฉพำะบุคคล
ส ำหรับเขำ้ร่วมประชุมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  
I confirm to attend the meeting and vote at Annual General Meeting of Shareholders 2021 on 12 May 2021 at 
02.00 p.m. Please send individual link to attend the E-AGM in accordance with relevant laws. 
 
 
ลงทะเบียนแจง้ควำมประสงคโ์ดยส่งแบบฟอร์มมำยงับริษทั หรือโดยสแกนหรือถ่ำยรูปมำยงับริษทัท่ีอีเมล 
corp_secretary@demco.co.th ภำยในวนัท่ี  7  พฤษภำคม 2564  
Register via sending this form to The Company or scanning or taking photos and send them to Email: 
corp_secretary@demco.co.th  Within 7 May 2021 
  
  ลงช่ือ/Signed.......................................................ผูถื้อหุน้/Shareholder 
         (..................................................................) 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 
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