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คุณสมบัติผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 

ผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ีเสนอระเบียบ

วาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไดโ้ดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นตํ่าไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 0.50 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

 

ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นจะตอ้งส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานและส่งให้คณะกรรมการ

พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีกาํหนด ดงัน้ี 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลท. 

2. เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 

 

ขั้นตอนการเสนอช่ือกรรมการ 

ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอช่ือกรรมการและส่งให้คณะกรรมการพร้อมเอกสารท่ี 

เก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีกาํหนด ดงัน้ี 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจาก ตลท. 

2. หลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัไดแ้ก่ การศึกษา

และ ประวติัการทาํงาน ของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

3. เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 

 

การส่งเอกสาร 

 ผูถื้อหุ้นส่งแบบรายการและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ฝ่ายเลขานุการบริษทั ตามท่ีอยู ่ดงัน้ี 

ฝ่ายเลขานุการ บริษทั เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 157 ชั้น 2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพฯ 10400 

 

ขั้นตอนการพจิารณา 

ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู ้รับผิดชอบในการสอบทานความครบถ้วนของข้อเสนอของผู ้ถือหุ้น และนําเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซ่ึงขอ้วินิจฉยัของคณะกรรมการต่อขอ้เสนอของผูถื้อหุ้นถือเป็นท่ีสุด 

  



บริษทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

สาํนักงานใหญ่ 157 ชัน้ 2ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 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 

 
 

 
 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 

 1. ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชั ่น จาํกดั 

(มหาชน) จํานวน.......................................หุ้น อยู่บ้านเลขท่ี...................................ถนน................................... ...  

ตาํบล/แขวง................................ อาํเภอ/เขต......................................... จงัหวดั.............................. รหัสไปรษณีย.์........................  

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ..........................หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีทาํงาน................................E-mail ................................................. 

 2. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565  เร่ือง 

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

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

 3. ขอ้เทจ็จริงและเหตุผลประกอบการพิจารณา  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ซ่ึงมีเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน.......................... แผน่  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ขอ้ความในแบบเสนอระเบียบวาระ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถูกตอ้งทุก

ประการ  

        ลงช่ือ...................................................ผูถื้อหุ้น  

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

                           วนัท่ี............................................  

หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือ 

หลกัฐานท่ีออกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ละสําเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคลให้แนบ

สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของกรรมการ 

ผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งช่ือไวใ้นแบบน้ี พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

2. ผู ้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ได้ทาง Email ท่ี cfo@dentalcorpthailand.com ก่อนส่งต้นฉบับภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือ

คณะกรรมการบริษทัฯ จะไดพิ้จารณาความเหมาะสมท่ีจะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมฯ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯกาํหนด 

3. ในกรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม ให้กรอกแบบคนละใบ โดยให้ผูถื้อหุ้นรายแรกกรอกขอ้มูลในแบบ 

ให้ครบถว้น (ย่อหน้า 1 - 3) พร้อมลงช่ือ และผูถื้อตั้งแต่รายท่ี 2 เป็นตน้ไปให้กรอกขอ้มูลเฉพาะย่อหน้าท่ี 1 และ 2 พร้อมลงช่ือแลว้

รวบรวมแบบทั้งหมดและหลกัฐานการถือหุ้นและสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้งจดัเป็นชุดเดียวกนัส่งให้

บริษทัฯ 

4. ให้จดัทาํแบบ 1 แบบต่อ 1 เร่ืองท่ีเสนอ 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท 

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 

 1. ขา้พเจา้(นาย/นางนางสาว) ..................................................................... เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) จาํนวน................................หุ้นอยู่บา้นเลขท่ี............................ถนน.............................ตาํบล/แขวง.......................... 

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

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น........................................E-mail address….............................................. 

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

บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ  และมีหลกัฐาน

การให้ความยินยอมของบคุคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา และประวติัการ

ทาํงาน และ เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน..................................แผน่ 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบฯ น้ี หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้ง

ทุกประการ  

        ลงช่ือ.................................................ผูถื้อหุ้น 

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

             วนัท่ี.............................................. 

 3. ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการตามท่ีผูถื้อหุ้น เสนอช่ือ

ขา้งตน้ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ รวมทั้งยอมรับการปฏิบติั ตามการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

       ลงช่ือ.................................................บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

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

               วนัท่ี.............................................. 

หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือ 

หลกัฐานท่ีออกโดยตลาดหลกัทรัพย ์และสําเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคลให้แนบสําเนา

หนงัสือ รับรองนิติบุคคลและสําเนาบตัรประจาตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลง

นามท่ีไดล้งช่ือไวใ้นแบบน้ี พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 2. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งแบบไดท้าง Email ท่ี cfo@dentalcorpthailand.com ก่อนส่งตน้ฉบบัภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะไดพิ้จารณากลัน่กรองคดัเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทั เพ่ือเสนอช่ือ

ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยรายช่ือบุคคลท่ีผ่านการสรรหาและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดรั้บการบรรจุเป็นวาระการ

เลือกตั้งกรรมการในการประชุมฯ ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ 

 3. ในกรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม ให้กรอกแบบคนละใบ โดยให้ผูถื้อหุ้นรายแรกกรอกขอ้มูล 

ในแบบให้ครบถว้น (ยอ่หนา้ 1-3) พร้อมลงช่ือ และผูถื้อตั้งแต่รายท่ี 2 เป็นตน้ไปให้กรอกขอ้มูลเฉพาะยอ่หนา้ท่ี 1 และ 2 พร้อมลงช่ือ แลว้

รวบรวมแบบทั้งหมด และหลกัฐานการถือหุ้นและสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง จดัเป็นชุดเดียวกนัส่งให้

บริษทัฯ 

 4. ให้จดัทาํแบบ 1 แบบต่อ 1 เร่ืองท่ีเสนอ 


