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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  

แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

 

1. นางสาวเสาวณีย์  บุญผลติ 

อาย ุ   : 70  ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั : กรรมการอิสระ 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก   :      3 มิถุนายน 2559 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั   :  3 ปี  7 เดือน (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2562) 

การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 134/2017 

ประสบการณ์การท างาน : 

 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  บมจ. เดนทลั คอร์ปอเรชัน่    

2537 – 2553 รองผูอ้  านวยการ  องคก์ารคลงัสินคา้ 

 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ณ วนัท่ี 27 พ.ค. 2563) : ร้อยละ 0.15  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั : ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2562   : การประชุมคณะกรรมการบริษทั   4/5  คร้ัง 

 

 

2. นายไพโรจน์  เจตนชัย 

อาย ุ   : 52  ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก   :      3 มิถุนายน 2559 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั   :  3 ปี  7 เดือน (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2562) 

การศึกษาและการอบรม : ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

    ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโยลีพระจอมเกลา้ ลาดกระบงั 

    หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 134/2017 

ประสบการณ์การท างาน : 

 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ     บมจ. เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  

 2561 – ปัจจุบนั Solution Client Manager  บจก. ไดเมนชัน่ ดาตา้ (ประเทศไทย) 

 2555 – 2561 Production Division Manager บจก. อินแกรม ไมโครคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 
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 2554 – 2556 Sales and Marketing Manager บจก. ซีดีเอน็เอ 

 2551 – 2554 Sales Division Manager  บจก. ฟจิูตสึ ซิสเตม็ บิสซิเนส (ประเทศไทย) 

 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ณ วนัท่ี 27 พ.ค. 2563) : ร้อยละ 0.00  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั : ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2562   : การประชุมคณะกรรมการบริษทั   5/5  คร้ัง 

   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   4/4  คร้ัง 

   การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1  คร้ัง 

 

 

3. นางลูซินดา  เฉิน 

อาย ุ   : 43  ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั : กรรมการ / กรรมการบริหาร 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก   :      3 มิถุนายน 2559 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั   :  3 ปี  7 เดือน (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2562)  

การศึกษา และการอบรม : ปริญญาโท  Analysis Design and Management of  

Information System, University of London, LSE 

    ปริญญาตรี Accounting and Finance, University of London,  

LSE Economics and Political Science 

หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 134/2017 

ประสบการณ์การท างาน : 

 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ   บมจ. เดนทลั คอร์ปอเรชัน่    

 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ   บจก. บางกอก อินเตอร์เนชัแ่นล เดนทลั เซ็นเตอร์ 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ   บจก. อนัดาเทว ีรีสอร์ท แอนด ์สปา 

 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั (ณ วนัท่ี 27 พ.ค. 2563) : ร้อยละ 64.99  (นบัรวมหุน้ของคู่สมรส นายพรศกัด์ิ  ตนัตาปกลุ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั : ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2562   : การประชุมคณะกรรมการบริษทั   5/5  คร้ัง 

   การประชุมคณะกรรมการบริหาร   2/2  คร้ัง 
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ข้อบังคบับริษัท เฉพาะทเีกยีวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 14. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการคณะหนึง ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย หา้ (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนกรรมการ

ทงัหมดตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร และใหค้ณะกรรมการเลือกตงักรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน

กรรมการ และตาํแหน่งอืนตามทีเห็นเหมาะสมดว้ยกไ็ด ้รองประธานกรรมการมีหนา้ทีตามขอ้บงัคบัในกิจการซึงประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 16.  ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี 

1) ผูถ้ือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ทีตนถือ 

2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทีมีอยูเ่ลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณีทีเลือกตงับุคคลหลายคน

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด ้

3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงั

ในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บเลือกตงัในลาํดบัถดัมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงั

ในครังนนั ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

ขอ้ 17.  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึงในสาม (1/3) โดยอตัราดงักล่าว ถา้จาํนวน

กรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีสุดกบัส่วนหนึงในสาม (1/3) 

ขอ้ 22.  ทีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งกอ่นถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี 

(3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึงหนึง (1/2) ของจาํนวนหุน้ทีถือโดยผู ้

ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี (4) เดือนนบัแตว่นัสินสุดรอบปีบญัชีของ

บริษทั  

 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอืน ๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมือใดกไ็ดสุ้ดแตจ่ะเห็นสมควร 

หรือเมือผูถื้อหุน้คนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมดเขา้ชือกนัทาํหนงัสือ

ขอให้กรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน

หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมภายในสีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

 

  ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาสีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ ผูถื้อ

หุน้ทงัหลายซึงเขา้ชือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามทีบงัคบัไวน้นัจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนั

ครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคขา้งตน้ ในกรณีเช่นนี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ทีคณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบ

คา่ใชจ่้ายอนัจาํเป็นทีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีทีปรากฏวา่ การประชุมผูถื้อหุน้ทีเป็นการเรียก

ประชุมเพราะผูถื้อหุ้น จาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไว ้ ผูถื้อหุน้ทงัหลายซึงเป็นผูร้้องขอใหเ้รียก

ประชุมผูถื้อหุน้ในครังนนัตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้า่ใชจ่้ายทีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมในครังนนัใหแ้ก่บริษทั 

 

ขอ้ 33. ในการบอกกลา่วเรียกประชุมผูถื้อหุน้นนั ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 

และเรืองทีจะเสนอตอ่ทีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเรืองทีเสนอเพือทราบ เพอือนุมตัิ หรือเพือพิจารณา 

พร้อมทงัความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักลา่ว และจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุม

ดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 
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ขอ้ 34. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ยสิีบห้า (25) คน

หรือไม่น้อยกวา่กึงหนึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายได้

ทงัหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 

  ในกรณีทีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครังใด เมือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง (1) ชวัโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบ

เป็นองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนนัไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อ

หุน้นนัมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม ่และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อน

วนัประชุม ในการประชุมครังหลงันีไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงตอ่หนึงหุ้น ในกรณีทผีูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใด ผูถื้อ

หุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการ 

 

ขอ้ 38. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในทีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้

ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืนในขอ้บงัคบันี หรือกรณีอืนตามทีกฎหมายจะกาํหนดไว ้

 

เรืองอืนๆ  

ขอ้ 43.  ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของทีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีทีมีการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนงัทางหนังสือพิมพ์เป็น

ระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในหนึง (1) เดือนนบัแตว่นัทีมมีติเช่นวา่นนั 

 

ขอ้ 44.   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นครังคราวได้ เมือปรากฏแก่กรรมการว่า บริษทัมีกาํไรพอสมควรทีจะ

กระทาํเช่นนนัได ้และเมือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหที้ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

 

ขอ้ 45.   บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกล่าว 

คณะกรรมการอาจเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทนุสาํรองอืน ตามทีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการกิจการของบริษทั

ดว้ยกไ็ด ้

เมือบริษทัไดรั้บอนุมตัิจากทีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัอาจโอนทุนสํารองอืน ทุนสาํรองตามกฏหมาย และทุนสํารองส่วนลาํมูลค่าหุ้น

ตามลาํดบั เพือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้

 

ขอ้ 48.   คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ในการ

ประชุมสามญัประจาํปีเพือพิจารณาอนุมตัิ โดยคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จกอ่นนาํเสนอตอ่ทีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 49.  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใหผู้ถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนทีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มูลประกอบรายงานดงักล่าว 

 

ขอ้ 52.  ผูส้อบบญัชีของบริษทัตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใดๆ ของบริษทั 

 

ขอ้ 54.  ผูส้อบบญัชีมีสิทธิทาํคาํชีแจงเป็นหนงัสือแสดงต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้ และมีหนา้ทีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุก

ครังทีมีการพิจารณางบดุล บญัชีกาํไรขาดทุน และปัญหาเกียวกบับญัชีของบริษทั เพือชีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษทัจดัส่ง

รายงานและเอกสารของบริษทัทีผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้ครังนนัแกผู่ส้อบบญัชีดว้ย 
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( ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ) 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทวัไปซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเรือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท ี5) พ.ศ. 2550 

................................................................ 

เขียนที...................................................................... 

วนัที...............เดือน...................พ.ศ......................... 

(1) ขา้พเจา้........................................................................................................สญัชาติ......................................................................

อยูบ่า้นเลขที................................ถนน.....................................................................ตาํบล/แขวง..................................................

อาํเภอ/เขต........................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม................................................หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง ดงันี 

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

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1) (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ......................................ปี 

  อยูบ่า้นเลขที.............................ถนน..................................ตาํบล/แขวง.......................................................... 

      อาํเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................... หรือ 

(2) (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ......................................ปี 

  อยูบ่า้นเลขที.............................ถนน..................................ตาํบล/แขวง.......................................................... 

      อาํเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................... 

 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2563 ในวนัที 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชนัแนล ชนั 7 เลขที 98  ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย 

 

               กิจการใดทีผูรั้บมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนนั ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

                                                       ลงชือ..................................................................ผูม้อบฉันทะ 

                                            (...............................................................)    

           ลงชือ..................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                            (................................................................)    

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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( ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ) 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทกีาํหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทลีะเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเรือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท ี5) พ.ศ. 2550 

................................................................ 

เขียนที...................................................................... 

วนัที...............เดือน...................พ.ศ......................... 

(1) ขา้พเจา้........................................................................................................สญัชาติ......................................................................

อยูบ่า้นเลขที................................ถนน.....................................................................ตาํบล/แขวง..................................................

อาํเภอ/เขต........................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม................................................หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง ดงันี 

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

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1) (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ......................................ปี 

  อยูบ่า้นเลขที.............................ถนน..................................ตาํบล/แขวง.......................................................... 

      อาํเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................... หรือ 

(2) (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ......................................ปี 

  อยูบ่า้นเลขที.............................ถนน..................................ตาํบล/แขวง.......................................................... 

      อาํเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................... 

 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2563 ในวนัที 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชนัแนล ชนั 7 เลขที 98  ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี 

 วาระที 1   เรือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2562 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

 
 วาระที 2   เรือง  พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินการ และรายงานประจาํปี 2562 

(วาระนีเป็นเรืองเพอืทราบ จึงไมต่อ้งลงคะแนนเสียง) 
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    วาระที 3               เรือง  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระที 4  เรือง   พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงินไดเ้ป็นทุนสาํรอง ประจาํปี 2562  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 
วาระที 5  เรือง   พิจารณาอนุมติัการออกจากตาํแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตงักรรมการใหม่แทน

กรรมการทีออกจากตาํแหน่ง  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   1)  ชือกรรมการ   นางสาวเสาวณีย ์บุญผลิต 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

   2)  ชือกรรมการ   นายไพโรจน์ เจตนชยั 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

   3)  ชือกรรมการ   นางลูซินดา เฉิน 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 
วาระที 6  เรือง   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 
วาระที 7  เรือง   พิจารณาอนุมตัิแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2563  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
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วาระที 8  เรือง   พิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี)  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียง

นนัไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน 
กรณีที ทีประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลง

หรือเพมิเติมขอ้เทจ็จริงประการใดใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  

 กิจการใดทีผูรั้บมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

  

 

 

 ลงชือ ผูม้อบฉนัทะ 

 ( ) 

 

 

 

 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 

 

 
 
 
หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 



                                                                                                                                                                              สิงทีส่งมาดว้ย 5 

( ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ) 

 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  เดนทลั คอร์ปอเรชนั  จาํกดั (มหาชน) 

 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัที 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์

เนชนัแนล  ชนั 7 เลขที 98 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนื

ดว้ย 
 วาระที เรือง  

   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

  วาระที เรือง  

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

                                                        เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

  

  วาระที เรือง  

   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  

  วาระที เรือง  เลือกตงักรรมการ  ( ต่อ ) 

      ชือกรรมการ................................................................................................................ 

                   เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสียง 

                       ชือกรรมการ................................................................................................................... 

                   เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 

            ชือกรรมการ.................................................................................................................. 

                   เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทใีช้เฉพาะกรณผีู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท ี5 ) พ.ศ. 2550 

                                                                              .......................................  

                                                                                       เขียนที........................................................ 

                                                                              วนัที..........เดือน...................พ.ศ ............... 

(1) ขา้พเจา้..........................................................................................................................................................................................

สาํนกังานตงัอยูเ่ลขที......................................ถนน................................................ตาํบล/แขวง...................................................

อาํเภอ/เขต.................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.....................................................

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั......................................................................................... 

ซึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชนั  จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม............................................หุน้ 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง ดงันี 

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

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

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

(1) (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................อายุ......................ปี 

     อยูบ่า้นเลขที.............................ถนน..................................ตาํบล/แขวง.................................................. 

     อาํเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................................... หรือ 

(2) (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................อายุ......................ปี 

     อยูบ่า้นเลขที.............................ถนน..................................ตาํบล/แขวง.................................................. 

อาํเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................................... 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2563 ในวนัที 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชนัแนล ชนั 7 เลขที 98  ถนนสุขมุวทิ 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย 

 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดงันี 

    มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั...............................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................เสียง 

                หุน้บุริมสิทธิ..........................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้งัหมด...............................เสียง 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนีดงันี 

 วาระที 1  เรือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2562 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   เห็นดว้ย................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.................เสียง      งดออกเสียง...............เสียง 

 

 วาระที 2   เรือง  พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินการ และรายงานประจาํปี 2562 
(วาระนีเป็นเรืองเพอืทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

  
    วาระที 3               เรือง  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

 

วาระที 4  เรือง   พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงินไดเ้ป็นทุนสาํรอง ประจาํปี 2562  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

 
วาระที 5  เรือง   พิจารณาอนุมติัการออกจากตาํแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตงักรรมการใหม่แทน

กรรมการทีออกจากตาํแหน่ง  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   1)  ชือกรรมการ   นางสาวเสาวณีย ์บุญผลิต 

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

   2)  ชือกรรมการ   นายไพโรจน์ เจตนชยั 

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

   3)  ชือกรรมการ   นางลูซินดา เฉิน 

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

 
วาระที 6  เรือง   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เห็นดว้ย................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.................เสียง      งดออกเสียง...............เสียง 
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วาระที 7  เรือง   พิจารณาอนุมตัิแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2563  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

 
วาระที 8  เรือง   พิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี)  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียง

นนัไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที ทีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติม

ขอ้เทจ็จริงประการใดใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 กิจการใดทีผูรั้บมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ                      

 

                                            ลงชือ...........................................................ผูม้อบฉนัทะ  

                                                                    (..........................................................) 

 

                                             ลงชือ........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                (..........................................................) 

หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใชเ้ฉพาะกรณีทีผูถื้อหุน้ทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตงัใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านนั 

2. หลกัฐานทีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2)  หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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( ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ) 

 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชนั  จาํกดั (มหาชน) 

 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัที 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์

เนชนัแนล ชนั 7 เลขที 98  ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนื

ดว้ย 

 

   วาระที...........................เรือง........................................................................................................... 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

 

   วาระที...........................เรือง............................................................................................................ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

 

   วาระที...........................เรือง............................................................................................................ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

 

   วาระที...........................เรือง เลือกตงักรรมการ (ต่อ) 

ชือกรรมการ............................................................................................................................... 

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

ชือกรรมการ................................................................................................................................ 

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

ชือกรรมการ................................................................................................................................. 

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

 

ชือ - นามสกุล  : นายไพโรจน์   เจตนชยั 

เจตนชยัตาํแหน่ง  :               กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ   : 52 ปี 

ทอียู ่   : 730/18  ซอยสุขมุวิท 101 แขวงบางจาก 

    เขตพระโขนง  กรุงเทพ  

การศึกษา   : ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์   

สถาบนัเทคโนโยลีพระจอมเกลา้ ลาดกระบงั 

ส่วนไดเ้สียพิเศษทแีตกต่างจากกรรมการท่านอืนๆ ในระเบียบวาระการประชุม  :   วาระท ี5  

 

 

ชือ - นามสกุล  : นายประพนัธ์  พิชยัวฒัน์โกมล 

ตาํแหน่ง   : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ   : 48  ปี 

ทอียู ่   : 88/153  ตรอกวงิววั 101 แขวงบางคอ้ 

    เขตจอมทอง  กรุงเทพ  

การศึกษา   : ปริญญาโท  Financial Service, University of New South Wales 

    ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่วนไดเ้สียพิเศษทแีตกต่างจากกรรมการท่านอืนๆ ในระเบียบวาระการประชุม  :   ไม่มี 

    

 

ชือ - นามสกุล  : นายวิบูลย ์ พจนาลยั 

ตาํแหน่ง   : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ   : 44  ปี 

ทอียู ่   : 268  ซอยพฒันาการ 20  แขวงสวนหลวง 

    เขตสวนหลวง  กรุงเทพ  

การศึกษา   : ปริญญาโท  การเงินการลงทุน,  Georgia State University 

    ปริญญาตรี พาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่วนไดเ้สียพิเศษทแีตกต่างจากกรรมการท่านอืนๆ ในระเบียบวาระการประชุม  :   ไม่มี 
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วธีิการลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การลงทะเบียน 

ผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืนเอกสารหรือหลกัฐานเพือการตรวจสอบ ณ สถานทีประชุมก่อนเวลาการประชุม 

ไดต้งัแต่เวลา 8.00 น. ในวนัพุธที 17 มิถนุายน 2563  ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชนัแนล ชนั 7 เลขที 98 ซอยสุขมุวิท 2  ถนน

สุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามแผนทีแสดงสถานทีจดัประชุมทีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบันี ตามสิงทีส่งมาดว้ย 

ลาํดบัที 8 ทงันี เอกสารและหลกัฐานทีผูถื้อหุน้ตอ้งนาํมาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ

ตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั และไม่มีลกัษณะกีดกนัหรือสร้างภาระใหแ้กผู่ถื้อหุน้เกินสมควร 

2. หลกัฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 

1) บุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

- บตัรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 

- หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

1.2 กรณีมอบฉนัทะ 

- หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึง) ตามแบบทีบริษทัจดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดย

กรอกรายละเอียดถกูตอ้งครบถว้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- สาํเนาบตัรประชาชน บตัรขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบ

ฉนัทะ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2) นิติบุคคล 

- หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึง) ตามแบบทีบริษทัจดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดย

กรอกรายละเอียดถกูตอ้งครบถว้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั และประทบัตรา (ถา้มี) 

พร้อมทงัแนบสาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ (สาํเนาหนงัสือเดินทาง กรณีผูล้งนามเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

กรรมการผูล้งนาม 

3) ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) 

- ใหเ้ตรียมเอกสารของคสัโตเดียน (Custodian) และแสดงหลกัฐานเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล โดยอาจเลือกใชห้นงัสือ

มอบฉนัทะ แบบ ค. 

- หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

- หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นทีเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 

ทงันี เอกสารทีมตีน้ฉบบัเป็นภาษาต่างประเทศทีมิใช่ภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษมาพร้อมดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้ หรือ 

ผูแ้ทนนิติบุคคลนนัรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
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3. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน 3 แบบ คือ แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้ถื้อหุ้นเลือกใช ้ตามทีกาํหนดไวใ้นประกาศกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ เรืองกาํหนดแบบหนงัสือแบบฉันทะ (ฉบบัที 5)  พ.ศ. 2550 ลงวนัที 2 กมุภาพนัธ์ 2550 เป็นดงันี 

แบบ ก. เป็นแบบทวัไปซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซบัซ้อน (ใชไ้ดส้าํหรับผูถื้อหุ้นทุกกรณี) 

แบบ ข. เป็นแบบทีกาํหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั (ใชไ้ดส้าํหรับผูถื้อหุ้นทุกกรณี) 

แบบ ค. เป็นแบบทีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุน้ 

 

ผูถ้ือหุ้นทีไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโ้ดยดาํเนินการ ดงันี 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่านนั พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. มอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงเพียงรายเดียวตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น  หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั

คนใดคนหนึง (ขอ้มลูกรรมการอิสระเพือเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ตามสิงทีส่งมาดว้ย 6) โดยใหร้ะบุชือ พร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผู ้

ถือหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะ 

ทงันี ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ โดยมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้

จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นทีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนทีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น 

Custodian ทีผูถื้อหุน้ซึงเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแต่งตงัใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 

4. การออกเสียงลงคะแนนในทปีระชุมผู้ถือหุ้น 

วิธีปฏิบตัใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานทีประชุมจะแจง้รายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ทีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงันี 

1. การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ทีลงคะแนนเสียง ไมเ่ห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านนั โดยจะนาํ

คะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหกัออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้ร่วมประชุม และถือวา่คะแนนเสียงส่วนที

เหลือเป็นคะแนนเสียงทีลงมติเห็นดว้ยตามทีเสนอในวาระนนัๆ 

2. หากผูถื้อหุน้ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลว้ยกมือเพือใหเ้จา้หนา้ทีรับไปนับ

คะแนน 

มติของทีประชุมผูถ้ือหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

1. กรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที

ประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

2. กรณีอืนๆ ซึงกฏหมาย หรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะเป็นไปตามทีกฏหมายหรือ

ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนด โดยประธานในทีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักล่าว ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 
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