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   สงิทสี่งมาด้วย 3 

หนา้ที 1 

รายละเอยีดเบอืงต้นของการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามัญของ 

บริษัท เดนทลั คอรป์อเรชัน จาํกัด (มหาชน) ครังท ี1 

ทจีัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดมิทจีองซือหุน้เพมิทุนของบรษัิท 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของ บริษัท เดนทัล คอรป์อเรชัน 

จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครงัที 1 (D-W1) (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) 

วตัถปุระสงคข์องการออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

: เพือใช้ในการดาํเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต การลงทุนขยายธุรกิจ 

และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทาํธุรกิจของบริษัท  เมือมีการใช้

สิทธิซอืหุน้สามญัของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบชืุอผูถื้อและโอนเปลียนมือได ้

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีออก : ไม่เกิน  40,000,000 หน่วย ทงันี การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง

สิทธิ ครงัที 1 จะดาํเนินการเมอืไดร้บัอนมุติัจากทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครงัที 1/2562 และ ภายหลงัการจัดสรรหุน้สามญัเพิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิม (Right Offering) ตามทีคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหเ้สนอ

ต่อทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : -0- บาท (ศนูยบ์าท) 

อตัราการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญั : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุน้สามญัได ้1 หุน้  

ราคาการใชส้ิทธิซือหุน้สามญั : 4.00  บาทตอ่หุน้ (เวน้แต่จะมีการปรบัราคาใชส้ิทธิตามเงือนไขการปรบั

สิทธิ ทงันีราคาการใชส้ิทธิจะไม่ตาํกว่ามลูค่าทีตราไวข้องหุน้สามญัของ

บริษัท) 

จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรบั

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

: ไมเ่กิน 40,000,000 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 16.671ของสดัส่วนจาํนวนหุน้รองรบัต่อจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทงัหมดของบริษัท ซงึรวมจาํนวนหุน้ทีจะออกใหม่เพือเสนอขายใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้เดิม (Right Offering) ตามทีคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้

                                                      
1 วิธีการคาํนวณสดัสว่นจาํนวนหุน้รองรบั : (จาํนวนหุน้รองรบั warrant ทีเสนอขายในครงันี) + (จาํนวนหุน้รองรบั CD หรอื warrant ทีเสนอขายใน

ครงัอนื ซงึไมร่วมหุน้ทีจดัไวร้องรบั ESOP-CD หรอื ESOP-warrant) / (จาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบรษัิท ซงึรวมจาํนวนหุน้ทีจะออกใหม่

เพอืเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตามทีคณะกรรมการบรษัิทมีมติเห็นชอบใหเ้สนอตอ่ทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัท ี1/2562) 
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หนา้ที 2 

เสนอต่อทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562 

ลกัษณะการจดัสรร : จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัท ทีมีรายชือปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียน 

ณ วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิจองซือหุน้สามญัของบริษัท และได้

จองซือและชาํระราคาคา่จองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบริษัทซงึเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัใหม่ต่อ 1 

หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ (D-W1) โดยหากคาํนวณแล้วมีเศษของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิตาํกว่า 1 หน่วย ใหปั้ดเศษดงักลา่วทิงทงัจาํนวน  

วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัทีทีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิใหบ้ริษัท

เสนอขาย D-W1 

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไมเ่กิน 2 ปี นบัจากวนัทีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาและกาํหนดการใชส้ิทธิ : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนั

ทําการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิ งหาคม และ

พฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดย

วนัใชส้ิทธิวนัสุดทา้ยคือวันครบกาํหนดอายุใบสาํคญัแสดงสิทธิ และใน

กรณีวนัใชส้ิทธิครงัสุดทา้ยตรงกับวนัหยุดทาํการของบริษัทใหเ้ลือนวนั

กาํหนดใชส้ิทธิครงัสดุทา้ยดงักลา่วเป็นวนัเปิดทาํการสดุทา้ยก่อนหนา้วนั

ใชส้ิทธิครงัสุดทา้ยดงักล่าว ซึงคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลทีไดร้ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณากาํหนดการใชส้ิทธิ

ครงัสดุทา้ยตอ่ไป 

ระยะเวลาแสดงความจาํนงในการ

ใชส้ิทธิ 

: ผูถ้ือใบสาํคัญแสดงสิทธิทีประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือหุน้สามัญของ

บริษัท จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญของบริษัท 

ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อน

วันใช้สิทธิในแต่ละครัง ยกเว้นการใช้สิทธิครังสุดท้ายกําหนดให้มี

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิครงัสุดทา้ยจะตอ้งไม่นอ้ย

กว่า 15 วนัก่อนวนัใชส้ิทธิครงัสดุทา้ย 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ D-W1 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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หนา้ที 3 

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเกิดจาก

การใชสิ้ทธิ 

: บริษัทจะนาํหุน้สามญัทีเกิดจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้

จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้กาํหนดกรณีทีมีใบสาํคญัแสดง

สิทธิเหลืออยู่ 

: บริษัทจะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีเหลืออยู่ทงัจาํนวน 

สิทธิและผลประโยชนอ์ืน : หุน้สามัญทีออกตามการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในครงันี จะมี

สิทธิและฐานะของหุน้เทียบเท่ากับหุน้สามัญของบริษัททีออกไปก่อน

หนา้ทกุประการ 

ผลกระทบตอ่ผูถ้ือหุน้ :  

1. หุน้สามญัใหม่ทีเกิดจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในครงันี จะมีสิทธิและผลประโยชนเ์ท่าเทียมกับ

หุน้สามญัเดิมทีออกและเรียกชาํระเต็มมลูค่าของบริษัททกุประการ 

2. ผลกระทบตอ่ผูถ้ือหุน้จากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม มีดงันี 

 ผลกระทบตอ่สดัส่วนการถือหุน้และสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 

หากผูถื้อหุน้เดิมใชส้ิทธิทงัจาํนวน ผูถื้อหุน้จะไม่ไดร้บัผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้และสิทธิออกเสียง

ของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เนืองจากเป็นการออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน อย่างไร

ก็ตาม หากมีการใชส้ิทธิครบถว้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยบุคคลอืนทีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทงัหมด จะมี

ผลกระทบตอ่สดัส่วนการถือหุน้และสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิมลดลงรอ้ยละ 16.67 

Control dilution  =                                    จาํนวนหุน้รองรบัทีเสนอขายครงันี  

 (จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของบริษัทซงึรวมจาํนวนหุน้ทีจะออกใหม่เพือ

เสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิม (Right Offering) ตามทีคณะกรรมการบริษัทมีมติ

เห็นชอบใหเ้สนอต่อทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562) 

=   40,000,000 / 240,000,000    =   16.67% 

 ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)  

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม หากมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิทงัจาํนวนแลว้ จะมีผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)  เท่ากบัรอ้ยละ 10.02 หรือ ไม่ม ี

Price Dilution เนืองจากราคาตลาดหลงัเสนอขายสงูกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
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Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  –  ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= (5.01 – 4.50) / 5.01 = 10.02% 

โดยราคาตลาดก่อนเสนอขาย เท่ากบั 5.01 บาทต่อหุน้ เป็นราคาถัวเฉลียถ่วงนาํหนักหุน้สามญัของบริษัท

ทีทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที

คณะกรรมการมมีติใหเ้สนอวาระต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพือขออนุมตัิใหบ้ริษัทเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ในวนัที 7 ตลุาคม 2562 และ 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย     

                               = (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย x จาํนวนหุน้ทีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทงัหมดของบรษัิท) + (ราคาใชส้ทิธิ x จาํนวนหุน้ที

เสนอขายใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตามทีคณะกรรมการบรษัิทมีมติเห็นชอบใหเ้สนอตอ่ที

ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัท ี1/2562)  + (ราคาใชส้ิทธิ (D-W1) x จาํนวนหุน้รองรบัทเีสนอขายครงันี) 

 

จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัทซงึรวมจาํนวนหุน้ทีจะออกใหม่เพือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิม (Right Offering) ตามทีคณะกรรมการบรษัิทมีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้

ครงัท ี1/2562  + จาํนวนหุน้รองรบัทเีสนอขายครงันี 

= (5.01 x 200,000,000) + (2.50 x 40,000,000) + (4.00 x 40,000,000) = 4.50 บาทตอ่หุน้ 

                              240,000,000 + 40,000,000 

 ผลกระทบตอ่สว่นแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) 

หากผูถ้ือหุน้เดิมใชส้ิทธิทงัจาํนวน ผูถ้ือหุน้จะไม่ไดร้บัผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) 

เนืองจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิ

ครบถว้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยบคุคลอืนทีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทงัหมด จะมผีลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร

ต่อผูถื้อหุน้เดิมเท่ากบั  

โดยกาํไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย    =                             กาํไรสทุธิ ในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา  

จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัทซงึรวมจาํนวนหุน้ทีจะ 

ออกใหมเ่พือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering)  

ตามทีคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อทีประชมุวิสามญั 

ผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562 

              =    20,325,710.69 / 240,000,000   

=    0.085 บาทต่อหุน้ 
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        กาํไรตอ่หุน้หลงัเสนอขาย           =                              กาํไรสทุธิ ในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา 

จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัทซงึรวมจาํนวนหุน้ทีจะ 

ออกใหมเ่พือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) 

ตามทีคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อทีประชมุวิสามญั 

ผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562 + จาํนวนหุน้รองรบัทีเสนอขายครงันี 

              =    20,325,710.69 / (240,000,000+40,000,000)  

                                                           =    0.073 บาทตอ่หุน้ 

การปรบัสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และอตัราการใชส้ิทธิในการ

ซือหุน้สามญัตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิเมือเกิดเหตกุารณใ์ด

เหตุการณห์นึงดงัต่อไปนี โดยมีวตัถุประสงคเ์พือรกัษาผลประโยชน์

ตอบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไมใ่หน้อ้ยไปกวา่เดิม 

1. เมอืมีการเปลียนแปลงมลูคา่ทีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัท อนั

เป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ ซงึการเปลียนแปลง

ราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตงัแต่

วนัทีไดมี้การเปลียนแปลงมลูคา่ทีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัท 

2. เมือบริษัทเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ใดๆ ในราคาต่อหุ้นของหุ ้น

สามญัทีออกใหมต่าํกวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดซงึเป็นวิธีการ

คาํนวณตามทีไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

3. เมอืบริษัทเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ โดยทีหลกัทรพัยน์นั

ให้สิท ธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือ

เปลียนเป็นหุน้สามญั หรือใหส้ิทธิในการซือหุน้สามญั โดยทีราคา

ต่อหุน้ของหุน้สามญัทีออกใหม่เพือรองรบัสิทธิดังกล่าว ตาํกว่า

รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดซงึเป็นวิธีการคาํนวณตามทีไดร้ะบุไว้

ในขอ้กาํหนดสิทธิ 

4. เมอืบริษัทจ่ายเงินปันผลทงัหมดหรือบางสว่นเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ของบริษัท 
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5. เมือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตรารอ้ยละ 80 ของ

กาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได ้

สาํหรบัการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ 

6. เมือมีการอืนใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง  5 ทีทําให้ผล

ประโยชนต์อบแทนใดๆ ทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเมือมี

การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม 

ทังนี  ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นผูมี้อาํนาจในการพิจารณากาํหนดเงือนไข

และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้องกับการปรับหรือการเปลียนแปลง

อตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชส้ิทธิ 

เงือนไขอืนๆ : ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท เป็นผูมี้อาํนาจในการ (1) กาํหนดเงือนไข และรายละเอียดอืนๆ 

อนัจาํเป็นและสมควรเกียวเนืองกับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ เช่น 

วันทีออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใชส้ิทธิ วนัสินสดุของการ

ใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที

จาํเป็นและเกียวข้องกับการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ ซึงรวมถึงการ

ติดต่อและการยืนคําขออนุญาต ค ําขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที

เกียวขอ้ง (3) ดาํเนินการตา่งๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกียวเนืองกบั

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ในครงันี 

ทงันี บริษัทจะไมข่ยายอายุใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่แกไ้ขเปลียนแปลง

ราคาและอตัราการใชส้ิทธิเวน้แตจ่ะเป็นการปรบัตามเงือนไขการปรบั

สิทธิ 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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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.์............................... 

 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 

1/2562 ในวนัที 17 ธนัวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชนัแนล  ชนั 7 เลขที 98 ซอยสุขมุวทิ 2  ถนน

สุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย 

 

               กิจการใดทีผูรั้บมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนนั ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

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

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

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

 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครังที 

1/2562 ในวนัที 17 ธนัวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชนัแนล  ชนั 7  เลขที 98 ซอยสุขมุวทิ 2  

ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี 

 วาระที 1   เรือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
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( ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ) 

 

    วาระที 2               เรือง  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระที 3  เรือง   พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพมิเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพือให้สอดคลอ้งกบัการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษทั  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 
 

วาระที 4  เรือง   พิจารณาอนุมติัการเพมิทุนจดทะเบียนของบริษทั  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 
วาระที 5  เรือง   พิจารณาและอนุมตัิการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพือให้สอดคลอ้งกบัการ

เพมิทุนจดทะเบียนของบริษทั  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 
วาระที 6  เรือง   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น เพือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมของบริษทั (Right Offering) และเพอืรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ D-W1 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 
วาระที 7  เรือง   พิจารณาอนุมตัิการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (D-W1) ทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
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วาระที 8  เรือง   พิจารณาอนุมตัิการมอบอาํนาจ  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 
วาระที 9  เรือง   พิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี)  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียง

นนัไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน 
กรณีที ทีประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลง

หรือเพมิเติมขอ้เทจ็จริงประการใดใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  

 กิจการใดทีผูรั้บมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

  

 

 ลงชือ ผูม้อบฉนัทะ 

 ( ) 

 

 

 ลงชือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 

 
 
หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  เดนทลั คอร์ปอเรชนั  จาํกดั (มหาชน) 

 

 ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2562 ในวนัที 17 ธนัวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์

เนชนัแนล ชนั 7 เลขที 98  ซอยสุขมุวทิ 2  ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา 

และสถานทีอนืดว้ย 
 

 วาระที เรือง  

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

  วาระที เรือง  

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

                                                        เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

  

  วาระที เรือง  

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  

  วาระที เรือง  เลือกตงักรรมการ  ( ต่อ ) 

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

                   เห็นดว้ย                   ไมเ่ห็นดว้ย                    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.์............................................... 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครังที 

1/2562 ในวนัที 19 ธนัวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชนัแนล ชนั 7  เลขที 98  ซอยสุขมุวทิ 2 ถนน

สุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย 

 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดงันี 

    มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

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

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

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

 วาระที 1  เรือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

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

 

    วาระที 2               เรือง  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

 

วาระที 3  เรือง   พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพือให้สอดคลอ้งกบัการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษทั  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

 
วาระที 4  เรือง   พิจารณาอนุมตัิการเพมิทุนจดทะเบียนของบริษทั  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

 

วาระที 5  เรือง   พิจารณาและอนุมตัิการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพือให้สอดคลอ้งกบัการ

เพมิทุนจดทะเบียนของบริษทั  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

 

วาระที 6  เรือง   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น เพือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมของบริษทั (Right Offering) และเพอืรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ D-W1 

  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
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( ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ) 

 

วาระที 7  เรือง   พิจารณาอนุมตัิการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (D-W1) ทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 
วาระที 8  เรือง   พิจารณาอนุมตัิการมอบอาํนาจ  
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 
วาระที 9  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 
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( ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ) 

 

2. หลกัฐานทีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2)  หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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( ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ) 

 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชนั  จาํกดั (มหาชน) 

 

 ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2562 ในวนัที 17 ธนัวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์

เนชนัแนล ชนั 7  เลขที 98  ซอยสุขมุวทิ 2  ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา 

และสถานทีอนืดว้ย 

 

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

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

 

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

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

 

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

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 ุ   : 51  ปี 

ทอียู ่   : 730/18  ซอยสุขมุวิท 101 แขวงบางจาก 

    เขตพระโขนง  กรุงเทพ  

การศึกษา   : ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์   

สถาบนัเทคโนโยลีพระจอมเกลา้ ลาดกระบงั 

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  :   ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ  

 

 

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 

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  :   ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ    

 

 

ชือ - นามสกุล  : นายวิบูลย ์ พจนาลยั 

ตาํแหน่ง   : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ   : 43  ปี 

ทอียู ่   : 268  ซอยพฒันาการ 20  แขวงสวนหลวง 

    เขตสวนหลวง  กรุงเทพ  

การศึกษา   : ปริญญาโท  การเงินการลงทุน,  Georgia State University 

    ปริญญาตรี พาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  :   ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ 
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วธีิการลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การลงทะเบียน 

ผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืนเอกสารหรือหลกัฐานเพือการตรวจสอบ ณ สถานทีประชุมก่อนเวลาการประชุม 

ไดต้งัแต่เวลา 8.30 น. ในวนัองัคารที 17 ธนัวาคม 2562  ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชนัแนล ชนั 7  เลขที 98 ซอยสุขมุวทิ 2  

ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามแผนทีแสดงสถานทีจดัประชุมทีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบันี ตามสิงทีส่งมา

ดว้ย ลาํดบัที 8 ทงันี เอกสารและหลกัฐานทีผูถื้อหุ้นตอ้งนาํมาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2562 เป็นไปตามแนวทาง

ปฏิบตัิตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั และไม่มีลกัษณะกีดกนัหรือสร้างภาระใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเกินสมควร 

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 แลว้ยกมือเพือใหเ้จา้หนา้ทีรับไปนบั

คะแนน 

มติของทีประชุมผูถ้ือหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

1. กรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที

ประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

2. กรณีอืนๆ ซึงกฏหมาย หรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะเป็นไปตามทีกฏหมายหรือ

ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนด โดยประธานในทีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักล่าว ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 




