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วนัท่ี 4 ตุลาคม 2561 

เร่ือง  เชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั 
  บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
 2. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) 

3. สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)   
4. ขอ้บงัคบับริษทั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้  
5. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.  แบบ ข.  และ แบบ ค.  
6. ขอ้มูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  
7. วธีิการลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
8. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งน ามาในวนัประชุม) 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรจดัให้มีการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561  ในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 
น.   ณ อาคารบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล เดนทลั เซ็นเตอร์  ชั้น 1 เลขท่ี 157 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
เพ่ือพิจารณาวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

ววาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 โดยไดมี้การจดัท ารายงาน
การประชุมภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 1) 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่ รายงานการประชุมไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้ง และสมควรเสนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 
2561 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ 
ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 
  

  



 
 

 

2 
 

บริษทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   
DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED   
ส ำนกังำนใหญ่ 157 ชัน้ 2 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  โทร.(66) 2 245 7197-98     
Head Office 157, 2nd Floor, Ratchadaphisek Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400  Tel. (66) 2 245 7197-98 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107559000281 Company Registration No. 0107559000281  

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็นจ านวน  
110,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็นจะตอ้งใชเ้งินทุนเพื่อ (1) ใชช้ าระคืนเงินกูย้มืใหก้บัสถาบนัการเงิน รวมทั้งใช้
ช าระคืนภาระหน้ีอ่ืนท่ีบริษทัอาจมีข้ึนในอนาคต และ (2) ใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนส าหรับค่าตกแต่งอาคาร และ
ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัตกรรมในโรงพยาบาลทนัตกรรม และแผนการลงทุนอ่ืนในธุรกิจทนัตกรรม
หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษัท  จึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการการเพ่ิมทุนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 
100,000,000 บาท เป็นจ านวน 110,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 20,000,000 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เงินทุนท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจะสร้างความแข็งแกร่งทางโครงสร้างทาง
การเงินและเพ่ิมความยืดหยุน่ทางการเงินของบริษทั ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการด าเนินธุรกิจและ
ขยายธุรกิจของบริษทั เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั ลดภาระดอกเบ้ีย และช่วยปรับโครงสร้างเงินทุน
และโครงสร้างหน้ีของบริษทัใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั
การเพ่ิมทุนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็นจ านวน 110,000,000 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ 
วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุน
จดทะเบียนของบริษัท 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติอนุมติัให้
น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 110,000,000  บาท                (หน่ึงร้อยสิบลา้นบาท) 

  แบ่งออกเป็น  220,000,000  หุน้  (สองร้อยยีสิ่บลา้นหุน้) 

  มูลค่าหุน้ละ   0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแยกออกเป็น 

  หุน้สามญั  220,000,000  หุน้  (สองร้อยยีสิ่บลา้นหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ   -       หุน้    - 



 
 

 

3 
 

บริษทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   
DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED   
ส ำนกังำนใหญ่ 157 ชัน้ 2 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  โทร.(66) 2 245 7197-98     
Head Office 157, 2nd Floor, Ratchadaphisek Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400  Tel. (66) 2 245 7197-98 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107559000281 Company Registration No. 0107559000281  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ 
วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 20,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
เพือ่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบริษัท 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามท่ีบริษทัจะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 100,000,000 บาท เป็น 110,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 20,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 ขา้งตน้โดยบริษทัจะด าเนินการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท โดยมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นภายใต้
เง่ือนไขวา่การก าหนดราคาเสนอขายในราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุ้นต่อผูล้งทุน 
กล่าวคือ เป็นราคาท่ีไม่ต ่ากวา่ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ยอ้นหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวนัท าการ
ติดต่อกนั (ราคาตลาด) ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย ทั้งน้ี บริษทัอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลด
ไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดงักล่าว หรือไม่ต ่ากวา่ราคาท่ีก าหนดโดยผ่านกระบวนการท่ี
เปิดให้ผูล้งทุนสถาบันแสดงความประสงค์ท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาท่ีตอ้งการ 
(Book Building) ซ่ึงผ่านการส ารวจโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั 
 
นอกจากน้ี ให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บ

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด 

และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลใน

วงจ ากดั ซ่ึงจะตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคร้ังๆ ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราการจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทุน การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญา

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทั้ งด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามในค าขออนุญาตต่างๆ ค าขอผ่อนผนัต่างๆ (ถา้มี) และ

หลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน รวมถึงการจดัการและการยืน่ค  า

ขออนุญาตต่างๆ ค าขอผ่อนผนัต่างๆ (ถา้มี) และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมี

อ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวขา้งตน้ 

ทั้งน้ี รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และรายละเอียดของการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ปรากฏ

ตาม แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) และสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและออกหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ
บริษทั เพื่อ(1) ใชช้ าระคืนเงินกูย้มืให้กบัสถาบนัการเงิน รวมทั้งใชช้ าระคืนภาระหน้ีอ่ืนท่ีบริษทัอาจมีข้ึน
ในอนาคต และ (2) ใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนส าหรับค่าตกแต่งอาคาร และค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัตกรรม
ในโรงพยาบาลทันตกรรม และแผนการลงทุนอ่ืนในธุรกิจทันตกรรมหรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 
รวมถึงใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษทั  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่5 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี  
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 3 ตุลาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 

1/2561 (Record Date) 
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บริษทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)
DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED   
ส ำนกังำนใหญ่ 157 ชัน้ 2 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  โทร.(66) 2 245 7197-98     
Head Office 157, 2nd Floor, Ratchadaphisek Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400  Tel. (66) 2 245 7197-98 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107559000281 Company Registration No. 0107559000281 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษทัจะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 

8.00 น. ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามารถจะเขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะหรือกรรมการ

อิสระของบริษทั ดงัมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 (ขอ้มูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ) เขา้ประชุมและออกเสียงแทนท่านใน

การประชุม และเพ่ือให้การลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน จึงขอให้ท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

โปรดกรอกขอ้ความพร้อมลงลายมือช่ือในหลกัฐานตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 (หนงัสือมอบฉันทะ) ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม หรือน ามาแสดงแก่

เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม 

ขอแสดงความนบัถือ 

นายพรศกัด์ิ  ตนัตาปกลุ 

          ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

  ไดรั้บมอบหมายโดยประธานกรรมการ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
18 กนัยายน 2561 

ข้าพเจ้าบริษัท เดนทลั คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 18 กนัยายน 2561 เวลา 9.30 น. ("ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท") ซึ่งเก่ียวข้องกับการเพิ่มทนุ และการเสนอ
ขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 100,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหมจ่ านวน 110,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 20,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการ
ใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 20,000,000 0.50 10,000,000 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป - - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

ระยะเวลาจองซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น

หมายเหตุ 

บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ซึง่
ไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยง
กนัของบริษัท 

ไม่เกิน
20,000,000 หุ้น 

- โปรดพิจารณา
หมายเหตขุ้อ (ก) 

- โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ

ข้อ (ก) และ (ข) 

หมายเหตุ 

(ก) การก าหนดราคาเสนอขายหุ้ นให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บคุคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะเป็นราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในราคาที่ดีที่สดุในช่วงที่เสนอ
ขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้เง่ือนไขว่าการก าหนดราคา
เสนอขายในราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ กลา่วคือ เป็นราคาที่ไม่ต ่ากวา่ราคาถวัเฉลี่ย
ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงัไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัท า



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

-2- 

การติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัท าการติดต่อกนั (ราคาตลาด) ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย ทัง้นี ้บริษัทอาจก าหนด
ราคาเสนอขายโดยมีสว่นลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดงักลา่ว หรือไม่ต ่ากว่าราคาที่ก าหนดโดยผ่าน
กระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหมข่องบริษัท ณ ระดบัราคาที่ต้องการ (Book 
Building) ซึง่ผา่นการส ารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ  .72/2558 
เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั 

(ข) คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บคุคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่จะต้องอยูภ่ายใต้บงัคบั
ของหลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นครัง้เดียว
หรือเป็นครัง้ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น 
รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง 
และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนั
เก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ (3) ลงนามในค าขออนญุาตตา่งๆ ค าขอผอ่นผนัตา่งๆ (ถ้ามี) และ
หลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึงการจดัการและการยื่นค าขออนญุาต
ต่างๆ ค าขอผ่อนผนัต่างๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
การน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น
และสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วข้างต้น 

2.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

-ไมม่ี- 

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ("ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น") จะมีขึน้ในวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น.
ณ อาคารบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ ชัน้ 1 เลขที่ 157 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เป็นวนัที่ 3 ตุลาคม
2561 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะยื่นค าขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมตัิให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ตามข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงนิทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

วตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุ คือ
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5.1 ใช้ช าระคืนเงินกู้ยืมให้กบัสถาบนัการเงิน รวมทัง้ใช้ช าระคืนภาระหนีอ้ื่นที่บริษัทอาจมีขึน้ในอนาคต  คิดเป็นประมาณร้อย
ละ 60 ถึงร้อยละ 90 ของจ านวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยระยะเวลาที่คาดวา่จะใช้เงินเป็นภายในปี 2562-2563 

5.2 ใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับค่าตกแต่งอาคาร และค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทันตกรรมในโรงพยาบาลทันตกรรม และ
แผนการลงทนุอื่นในธุรกิจทนัตกรรมหรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่องในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของ
บริษัท คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 40 ของจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) โดยระยะเวลาที่คาดวา่จะใช้เงินเป็นตัง้แตปี่ 2562 เป็นต้นไป 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะสร้างความแข็งแกร่งทางโครงสร้างทางการเงินและเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินของ
บริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการด าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ลด
ภาระดอกเบีย้ และช่วยปรับโครงสร้างเงินทนุและโครงสร้างหนีข้องบริษัทให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมาย 
หากไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึน้อยูก่บัผลการด า เนินงาน ฐานะทางการเงินของ
บริษัท สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ รวมถึงปัจจยั ที่เก่ียวข้องกบัในการบริหารงาน ความจ า เป็น และความเหมาะสมอื่นๆ 
ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทัง้นี ้มติคณะกรรมการ
บริษัทเก่ียวกบัการอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในการเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท นบัแตท่ี่ผู้จองซือ้หุ้น
เพิ่มทนุได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการ
ประกาศจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน

โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการเพิ่มทุน วัน เดือน ปี
1. ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 มีมตเิร่ืองการเพิ่ม

ทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
18 กนัยายน 2561 

2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/25561 (Record Date) 

3 ตลุาคม 2561 

3. วนัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 4 พฤศจิกายน 2561 

4. ด าเนินการจดทะเบียนมตเิพิ่มทนุจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเตมิ
หนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นมี
มตอินมุตัิ 

5. ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะแจ้งให้ทราบภายหลงั  
(โปรดพิจารณาหมายเหตขุ้อ (ข) ข้อ 2 

การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ) 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

ขอแสดงความนบัถือ 

( นายประทีป วาณิชย์ก่อกลุ ) 
ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ
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สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 4/2561 วนัที่ 18 กนัยายน 2561 
ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 100,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 110,000,000 บาท โดย
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำ  กัด (Private 
Placement) ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท  

ทัง้นี ้ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งเป็นนกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง
เป็นเร่ืองที่มีนัยส าคัญ ดังนัน้ บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ ถือหุ้ นตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนมุตัิการ
ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิให้
จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน ไม่เกิน 20,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้ นละ 0.50 บาท ให้แก่บุ คคลในวงจ ากัด
(Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นภายใต้เง่ือนไขว่าการก าหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สดุ
ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กลา่วคือ เป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของ
บริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่
เกินสิบห้าวนัท าการติดตอ่กนั (ราคาตลาด) ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย ทัง้นี ้บริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมี
สว่นลดได้แต่ต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดงักลา่ว หรือไมต่ ่ากว่าราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้
ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหมข่องบริษัท ณ ระดบัราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึง่ผา่นการ
ส ารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั

ส าหรับในการออกและเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในครัง้นี ้บริษัทจะพิจารณา
คัดเลือกนักลงทุนในประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนทางการเงิน (Financial Investors) และนักลงทุนเชิงกลยุทธ์
(Strategic Investors) เนื่องจากนักลงทุนทัง้ 2 ประเภทดังกล่าว มีประสบการณ์ในการลงทุนอย่างมากและเป็น
ระยะเวลายาวนาน และได้มีการศึกษาท าความเข้าใจในธุรกิจก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยนักลงทุนดังกล่าวต้องมี
ศกัยภาพในการลงทนุและสามารถลงทนุในบริษัทได้จริง ทัง้นี ้นกัลงทนุที่บริษัทจะพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้
อาจเป็นนกัลงทนุรายเดียวหรือหลายราย และถ้าหากจะให้นกัลงทุนที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนสามารถเสนอช่ือ
บคุคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัท จะมีการน าเสนอวาระดงักลา่วให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงนกั
ลงทนุแตล่ะรายจะไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนั
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นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บคุคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด และ/หรือ แก้ไขเปลีย่นแปลง
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
หลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยอาจรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นครัง้เดียวหรือ
เป็นครัง้ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระคา่หุ้น รวมถึง
เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่ างๆ อัน
เก่ียวเนื่องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามในค าขออนุญาตต่างๆ ค าขอผ่อนผนัต่างๆ (ถ้ามี) 
และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นค าขอ
อนญุาตตา่งๆ ค าขอผอ่นผนัตา่งๆ (ถ้ามี) และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอัน
จ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วข้างต้น 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ

บริษัทจะน าเงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไปใช้ดงันี ้

2.1 ใช้ช าระคืนเงินกู้ยืมให้กบัสถาบนัการเงิน รวมทัง้ใช้ช าระคืนภาระหนีอ้ื่นท่ีบริษัทอาจมีขึน้ในอนาคต คิดเป็นประมาณร้อย
ละ 60 ถึงร้อยละ 90 ของจ านวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยระยะเวลาที่คาดวา่จะใช้เงินเป็นภายในปี 2562-2563 

2.2 ใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับค่าตกแต่งอาคาร และค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทันตกรรมในโรงพยาบาลทันตกรรม และ
แผนการลงทนุอื่นในธุรกิจทนัตกรรมหรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่องในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของ
บริษัท คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 40 ของจ านวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) โดยระยะเวลาที่คาดวา่จะใช้เงินเป็นตัง้แตปี่ 2562 เป็นต้นไป 

3. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้น =  จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ / (จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ) 
= 20,000,000 / (200,000,000 + 20,000,000) 
= ร้อยละ 9.09 

3.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ครัง้นี ้ ยงัไมส่ามารถค านวณ
ผลกระทบด้านราคาได้ เนือ่งจากยงัไมไ่ด้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เนื่องจากต้องรอ
คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บคุคลอื่นใดซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาทีด่ีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงทีเ่สนอขายหุ้นตอ่
ผู้ลงทนุ อยา่งไรก็ตาม เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) แล้ว อาจจะสง่ผลให้
ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)  
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3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per Share Dilution) 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร = (ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย – ก าไรตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย) / 
ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย 

โดยที ่
ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย = ก าไรสทุธิของ 12 เดือนลา่สดุ / จ านวนหุ้นช าระแล้ว 

= 46,290,061 / 200,000,000 
= 0.23 บาทตอ่หุ้น 

ก าไรตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย = ก าไรสทุธิของ 12 เดือนลา่สดุ / (จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นเพิ่มทนุ) 
= 46,290,061 / (200,000,000 + 20,000,000) 
= 0.21 บาทตอ่หุ้น 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร = (0.23 – 0.21) / 0.23  
= ร้อยละ 9.09 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่ บริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบยีนและออกหุ้นสามญัเพิม่
ทนุเพื่อเสนอขายบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท เพื่อ(1) ใช้ช าระคืนเงิน
กู้ยืมให้กบัสถาบนัการเงิน รวมทัง้ใช้ช าระคืนภาระหนีอ้ื่นท่ีบริษัทอาจมีขึน้ในอนาคต และ (2) ใช้เป็นแหลง่เงินทนุส าหรับ
คา่ตกแตง่อาคาร และคา่เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทนัตกรรมในโรงพยาบาลทนัตกรรม และแผนการลงทนุอื่นในธุรกิจทนัตก
รรมหรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่องในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัท ตามรายละเอียดที่กลา่ว
ไว้ในข้อ 2 วตัถปุระสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทนุและแผนการใช้เงิน

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดวา่จะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ไมเ่ป็น
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท รวมทัง้ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั โดยบริษัทจะน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุดงักลา่วไป (1) ใช้ช าระคืนเงินกู้ยืมให้กบัสถาบนั
การเงิน รวมทัง้ใช้ช าระคืนภาระหนีอ้ื่นท่ีบริษัทอาจมีขึน้ในอนาคต และ (2) ใช้เป็นแหลง่เงินทนุส าหรับคา่ตกแตง่อาคาร
และคา่เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทนัตกรรมในโรงพยาบาลทนัตกรรม และแผนการลงทนุอื่นในธุรกิจทนัตกรรมหรือธุรกิจที่
เก่ียวเนื่องในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนในการด าเนนิงานของบริษัท ตามรายละเอยีดที่กลา่วไว้ในข้อ 2
วตัถปุระสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทนุและแผนการใช้เงิน โดยบริษัทคาดวา่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุในช่วง 1-2 ปีภายหลงัจากด าเนินการเพิ่มทนุส าเร็จ

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะด าเนินการ
รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่ การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private
Placement) ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท มีความเหมาะสมเนื่องจากเงินทนุท่ีได้รับจากการเพิม่ทนุจะสร้าง
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ความแข็งแกร่งทางโครงสร้างทางการเงินและเพิ่มความยืดหยุน่ทางการเงินของบริษัท ซึง่จะชว่ยเพิ่มความสามารถใน
การด าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั ลดภาระดอกเบีย้ และช่วยปรับโครงสร้าง
เงินทนุและโครงสร้างหนีข้องบริษัทให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงาน
ของบริษัท อนัเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่ การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท จะท าให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินท่ีแขง็แกร่งมากขึน้ มีความ
ยืดหยุน่ทางการเงินมากขึน้ และมีโครงสร้างทางเงินทนุและโครงสร้างหนีข้องบริษัทให้มคีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ ซึง่
คาดวา่จะไมส่ง่ผลกระทบในทางลบตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บริษัท 

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากดั ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและ
ความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาและมีความเห็นวา่ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนัของบริษัท จะมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว จะถกูก าหนดขึน้ตามสภาวะตลาดในราคาที่ดีที่สดุในช่วงที่เสนอขายหุ้นตอ่ผู้ลงทนุ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั โดย
การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นอยูภ่ายใต้เง่ือนไขวา่การก าหนดราคาเสนอขายในราคาทีด่ีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่
เสนอขายหุ้นตอ่ผู้ลงทนุ กลา่วคอื เป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ย้อนหลงัไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัท าการติดตอ่กนั แตไ่มเ่กินสบิห้าวนัท าการติดตอ่กนั (ราคาตลาด) ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอ
ขาย ทัง้นี ้ บริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีสว่นลดได้แตต้่องไมเ่กินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดงักลา่ว หรือไมต่ า่
กวา่ราคาที่ก าหนดโดยผา่นกระบวนการท่ีเปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ที่จะซือ้หุ้นท่ีออกใหมข่องบริษัท ณ 
ระดบัราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึง่ผา่นการส ารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) มคีวามเหมาะสมเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
โดยปกติจะสามารถคาดการณ์จ านวนเงินเพิม่ทนุได้คอ่นข้างแนน่อน และคาดวา่จะใช้ระยะเวลาไมน่านในการเพิม่ทนุได้
ส าเร็จ  

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมป่ฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ โดยการ
กระท าการ หรือละเว้นการกระท าการใดอนัเป็นการไมป่ฏิบตัิตอ่หน้าที่ดงักลา่วและก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท
บริษัทสามารถเรียกคา่สนิไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได้ แตห่ากบริษัทไมเ่รียกคา่สนิไหมทดแทนดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นซึง่
ถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการเรียกร้องได้ และหาก
บริษัทไมด่ าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้ง ผู้ ถือหุ้นนัน้ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องคา่เสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทน
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บริษัทได้ตามมาตรา 85 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้
หากการกระท าการ หรือละเว้นการกระท าการใดของกรรมการ อนัเป็นการไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการสง่คืนผลประโยชน์ดงักลา่วแก่บริษัทได้ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทจะแจ้งให้
บริษัทด าเนินการดงักลา่วได้ ซึง่หากบริษัทไมด่ าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่วสามารถใช้สทิธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอยา่งรอบคอบแล้วถึงวตัถปุระสงค์ เหตผุลและความจ าเป็น และความ
สมเหตสุมผลของเพิ่มทนุครัง้นี ้ตามรายละเอียดที่ได้อธิบายในสารสนเทศรายงานฉบบันี ้

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศรายงานฉบบันีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

ขอแสดงความนบัถือ 

( นายประทีป วาณิชย์ก่อกลุ ) 
ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 
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ข้อบังคบับริษทั เฉพาะที่เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของ
บริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกวา่ “ประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
หรือเม่ือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือ
กนัท าหนงัสือขอให้กรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น ผูถื้อ
หุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนั
นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคขา้งตน้ ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดย
บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีท่ีปรากฏวา่ 
การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้น จ  านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้
ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังนั้นตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการ
ประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือ
พิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั
มหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า
สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 34. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บห้า (25) คน
หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ
ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม ่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่
นอ้ยกวา่ เจด็ (7) วนัก่อน วนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้น
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ้ 38. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

................................................................ 
เขียนท่ี...................................................................... 
วนัท่ี...............เดือน...................พ.ศ......................... 

(1) ขา้พเจา้........................................................................................................สญัชาติ......................................................................
อยูบ่า้นเลขท่ี................................ถนน.....................................................................ต าบล/แขวง..................................................
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม................................................หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั..............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1) (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อาย.ุ.....................................ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................... หรือ 

(2) (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อาย.ุ.....................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต  าบล/แขวง.......................................................... 
อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................... 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/ 2561 ในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ อาคารบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล เดนทลั เซ็นเตอร์  ชั้น 1  เลขท่ี  157  ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

  ลงช่ือ..................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
 (...............................................................)  

  ลงช่ือ..................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (................................................................)   

หมายเหต ุ
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

................................................................ 
เขียนท่ี...................................................................... 
วนัท่ี...............เดือน...................พ.ศ......................... 

(1) ขา้พเจา้........................................................................................................สญัชาติ......................................................................
อยูบ่า้นเลขท่ี................................ถนน.....................................................................ต าบล/แขวง..................................................
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม................................................หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั..............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1) (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อาย.ุ.....................................ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต  าบล/แขวง.......................................................... 
อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................... หรือ 

(2) (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อาย.ุ.....................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................... 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/ 2561 ในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ อาคารบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล เดนทลั เซ็นเตอร์  ชั้น 1  เลขท่ี  157  ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระท่ี 1   เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 รับรอง  ไม่รับรอง งดออกเสียง 
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 วาระท่ี 2    เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 100,000,000 บาท เป็น
จ านวน 110,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 3 เร่ือง   พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษทั 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 4 เร่ือง   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 5  เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน
กรณีท่ี ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใดใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ ผูม้อบฉนัทะ 
( ) 

ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
( ) 

หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/ 2561 ในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ อาคารบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล 
เดนทลั เซ็นเตอร์  ชั้น 1  เลขท่ี  157  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย

วาระท่ี เร่ือง 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี เร่ือง 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

วาระท่ี เร่ือง 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี เร่ือง 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณผีู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5 ) พ.ศ. 2550 
....................................... 

เขียนท่ี........................................................ 
วนัท่ี..........เดือน...................พ.ศ ............... 

(1) ขา้พเจา้..........................................................................................................................................................................................
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี......................................ถนน................................................ต าบล/แขวง...................................................
อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.....................................................
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั......................................................................................... 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม............................................หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั..............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ.........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
(1) (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................อาย.ุ.....................ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................................... หรือ 

(2) (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................อาย.ุ.....................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต  าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................................... 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/ 2561 ในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ อาคารบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล เดนทลั เซ็นเตอร์  ชั้น 1  เลขท่ี  157  ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั...............................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ..........................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด...............................เสียง 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
วาระท่ี 1  เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี

 รับรอง.....................เสียง    ไม่รับรอง.....................เสียง    งดออกเสียง...............เสียง 

 วาระท่ี 2    เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 100,000,000 บาท เป็น
จ านวน 110,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 3 เร่ือง   พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษทั 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 4 เร่ือง   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 5  เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี ท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใดใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 ลงช่ือ......................................................ผูม้อบฉนัทะ 
  (.....................................................) 

    ลงช่ือ...................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  (....................................................) 

หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ

(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน
(2)  หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/ 2561 ในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ อาคารบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล 
เดนทลั เซ็นเตอร์  ชั้น 1  เลขท่ี  157  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

  วาระท่ี...........................เร่ือง........................................................................................................... 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.................เสียง   งดออกเสียง...............เสียง 

  วาระท่ี...........................เร่ือง............................................................................................................ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.................เสียง   งดออกเสียง...............เสียง 

  วาระท่ี...........................เร่ือง............................................................................................................ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.................เสียง   งดออกเสียง...............เสียง 

วาระท่ี...........................เร่ือง............................................................................................................ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.................เสียง   งดออกเสียง...............เสียง 
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ข้อมูลกรรมการอสิระเพือ่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ช่ือ - นามสกลุ : นายไพโรจน์   เจตนชยั 
เจตนชยัต าแหน่ง :     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : 49  ปี 
ท่ีอยู ่  : 730/18  ซอยสุขมุวทิ 101 แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง  กรุงเทพ  
การศึกษา   : ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  
สถาบนัเทคโนโยลีพระจอมเกลา้ ลาดกระบงั 

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  :   ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ  

ช่ือ - นามสกลุ : นายประพนัธ ์ พิชยัวฒัน์โกมล 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 46  ปี 
ท่ีอยู ่ : 88/153  ตรอกวิง่ววั 101 แขวงบางคอ้ 

เขตจอมทอง  กรุงเทพ 
การศึกษา   : ปริญญาโท  Financial Service, University of New South Wales 

ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  :   ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ  

ช่ือ - นามสกลุ : นายวบูิลย ์ พจนาลยั 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 41  ปี 
ท่ีอยู ่ : 268  ซอยพฒันาการ 20  แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง  กรุงเทพ  
การศึกษา   : ปริญญาโท  การเงินการลงทุน,  Georgia State University 

ปริญญาตรี พาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  :   ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ
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วธีิการลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การลงทะเบียน

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมก่อนเวลาการประชุม

ไดต้ั้งแต่เวลา 8.00 น. ในวนัอาทิตยท่ี์ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล เด็นทลั เซ็นเตอร์ ชั้น 1 เลขท่ี 157 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชุมท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบัน้ี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
ล าดบัท่ี 8 ทั้งน้ี เอกสารและหลกัฐานท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เป็นไปตามแนวทาง

ปฏิบติัตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั และไม่มีลกัษณะกีดกนัหรือสร้างภาระให้แก่ผูถื้อหุ้นเกินสมควร 

2. หลกัฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
1) บุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง

- บตัรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 

- หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
1.2 กรณีมอบฉนัทะ 

- หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหน่ึง) ตามแบบท่ีบริษทัจดัส่งให้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดย

กรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาบตัรประชาชน บตัรขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบ
ฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2) นิติบุคคล 

- หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหน่ึง) ตามแบบท่ีบริษทัจดัส่งให้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดย

กรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจผกูพนับริษทั และประทบัตรา (ถา้มี) 
พร้อมทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ (ส าเนาหนงัสือเดินทาง กรณีผูล้งนามเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

กรรมการผูล้งนาม 

3) ผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

- ให้เตรียมเอกสารของคสัโตเดียน (Custodian) และแสดงหลกัฐานเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล โดยอาจเลือกใชห้นงัสือ
มอบฉนัทะ แบบ ค. 

- หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมีตน้ฉบบัเป็นภาษาต่างประเทศท่ีมิใช่ภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค  าแปลภาษาองักฤษมาพร้อมดว้ย และให้ผูถื้อหุ้น หรือ 
ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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3. วธีิการมอบฉันทะ
บริษทัไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผูถื้อหุ้นเลือกใช ้ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือแบบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2550 เป็นดงัน้ี 

แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น (ใชไ้ดส้ าหรับผูถื้อหุ้นทุกกรณี) 

แบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั (ใชไ้ดส้ าหรับผูถื้อหุ้นทุกกรณี) 
แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุ้น 

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงัน้ี 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. มอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงรายเดียวตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น  หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั

คนใดคนหน่ึง (ขอ้มูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) โดยให้ระบุช่ือ พร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผู ้

ถือหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะ

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น โดยมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุ้น
จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ  านวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น 

Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชุมจะแจง้รายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงัน้ี 

1. การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะน า

คะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และถือวา่คะแนนเสียงส่วนท่ี
เหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นดว้ยตามท่ีเสนอในวาระนั้นๆ

2. หากผูถื้อหุ้น ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลว้ยกมือเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีรับไปนบั

คะแนน 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด

2. กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงกฏหมาย หรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฏหมายหรือ

ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด
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