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วนัท่ี 9 เมษายน 2561 

เร่ือง  เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั 
  บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2560 
 2. แผน่ขอ้มูลรายงานประจ าปี 2560 

3. ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ   
4. ขอ้บงัคบับริษทั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้  
5. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.  แบบ ข.  และ แบบ ค.  
6. ขอ้มูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  
7. วธีิการลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
8. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งน ามาในวนัประชุม) 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561  ในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. 
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์หอ้งพาราโนม่า 1 ชั้น 14 เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาวาระ
การประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

ววาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่2/2560 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษทัไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 โดยไดมี้การจดัท ารายงาน
การประชุมภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 1) 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่ รายงานการประชุมไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้ง และสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2560 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ  
ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และรายงานประจ าปี 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานประจ าปี 2560 ของบริษทัแลว้ เห็นว่า
ถูกตอ้ง และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ัง
น้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงาน 
และรายงานประจ าปี 2560 ของบริษทั 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ 
วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

  
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของ
บริษทัไดต้รวจสอบแลว้ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นไปตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอตามท่ีปรากฏในหมวด “งบการเงิน” 
ของรายงานประจ าปี 2560 และบริษทัไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 2) ซ่ึงสรุปสาระส าคญัของงบการเงินรวม ไดด้งัน้ี 

รายการ จ านวนเงิน 
    สินทรัพยร์วม 553 ลา้นบาท 
    หน้ีสินรวม 144 ลา้นบาท 
    รายไดร้วม 468 ลา้นบาท 
    ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 46 ลา้นบาท 
    ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 0.25 บาทต่อหุน้ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบแลว้ และผา่น
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ 
ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล และการจดัสรรเงนิไว้เป็นทุนส ารอง ประจ าปี 2560 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
การจดัสรรก าไรสุทธิของบริษัท เพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้ 45 ของ
ขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนด (โดยสรุป) ว่า บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 
การจ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว อาจมีการเปล่ียนแปลง โดย
ค านึงถึงปัจจยัต่างๆเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
 
ในปี 2560 บริษทัมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 48,418,398.02 บาท คิดเป็น 0.26 บาทต่อหุ้น 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ใหก้บัผู ้
ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 44.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 90.87 ของก าไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงสูงกวา่อตัราท่ีก าหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั โดยท่ีบริษทั
ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้หุ้นละ 0.12 บาท เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 คงเหลือจ่ายในงวดน้ีอีก
หุน้ละ 0.10 บาท ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 โดยใหจ้ดัสรรร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2560 จ านวน 2,420,919.90 บาทเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ดงัน้ี    

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 
1. ก าไรสุทธิ (บาท) 48,418,398.02 
2. จ านวนหุน้ (หุน้) 

- จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

200,000,000 
- จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือ 200,000,000 

3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 
- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 

0.22 
0.12 

- เงินปันผลงวดสุดทา้ย (บาท/หุน้) 0.10 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 44,000,000.00 
5. อตัราการจ่ายเงินปันผล 90.87% 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
ให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายส่วนท่ีเหลือหุน้ละ 0.10 บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 
15 พฤษภาคม 2561 และให้จดัสรรร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2560 จ านวน 2,420,919.90 บาทเป็น
ทุนส ารองตามกฏหมาย 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ
ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารออกจากต าแหน่งตามวาระของกรรมการ และพจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่ง 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดวา่ ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั 1 ใน 3 
 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ถา้ขอ้บงัคบัมิได้
ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ก็ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
1. นางณฏัฐา    รัตนเลิศ                ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายวบูิลย ์   พจนาลยั                กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา 

                                                  และพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางลูซินดา   เฉิน                      กรรมการ/กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรือกรรมการท่ีถูกพิจารณา

จะไม่ร่วมพิจารณา และงดออกเสียง) ไดพิ้จารณาคุณสมบติัการเป็นกรรมการท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และนโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบั

ดูแลกิจการของบริษทั และคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงั

ขาดอยูใ่นคณะกรรมการแลว้มีความเห็นวา่ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี มี

ผลงานเป็นท่ีน่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอใหพิ้จารณาแต่งตั้ง  นางณฏัฐา รัตนเลิศ  นายวบูิลย ์พจนาลยั และ         
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นางลูซินดา เฉิน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  (รายละเอียดขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการ

เสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นสอดคลอ้งกบัความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนวา่ นางณัฏฐา รัตนเลิศ  นายวิบูลย ์พจนาลยั และ นางลูซิน
ดา เฉิน เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 
ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ  
ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดวา่ กรรมการ
มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 โดย
ค านึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ  โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สวสัดิการค่ารักษาทาง
ทนัตกรรม และการจดัท าประกนัภยัความรับผิดของกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยเสนอใหมี้ผลในปีปฏิทิน 
พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการแต่ละท่านจะไดรั้บค่าตอบแทนในรูปแบบของเบ้ียประชุมต่อคร้ัง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2560 
- ประธานกรรมการบริษทั 17,000 บาท 15,000 บาท 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 13,000 บาท 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 12,000 บาท 12,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบ 14,000 บาท 12,000 บาท 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท 10,000 บาท 
- กรรมการบริษทั 12,000 บาท 10,000 บาท 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากเป็น
ผูบ้ริหารของบริษทั  
 
สวสัดกิารค่ารักษาทางทนัตกรรม ส าหรับกรรมการและครอบครัว (เฉพาะคู่สมรสตามกฏหมาย และบุตร) 

ค่ารักษาทางทนัตกรรม ปี 2561 ปี 2560 
50,000 บาทแรก ฟรี ฟรี 

ส่วนท่ีเกินกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป ไดรั้บส่วนลด 15% ไดรั้บส่วนลด 15% 
 

การจดัท าประกนัภัยความรับผดิของกรรมการและเจ้าหน้าที ่(D&O Insurance) 

รายละเอยีดกรมธรรม์ประกนัภัย ปี 2561 ปี 2560 
วงเงินเอาประกนัภยั  100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 365 วนั 365 วนั 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 149,000 บาท 153,600 บาท 
บริษทัรับประกนัภยั กรุงเทพประกนัภยั กรุงเทพประกนัภยั 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนวา่ ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สวสัดิการการรักษาทางทนัตกรรม และการ
จดัท าประกนัภยัความรับผิดของกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ 
วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที ่7   พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
คณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินการคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 ตามกระบวนการท่ีก าหนด และ
ไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2561 เน่ืองจาก
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดท้ าการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัและบริษทั
ย่อยตั้งแต่ปี 2557 สามารถให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพนัธ์ 
หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่
อยา่งใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั นอกจากน้ียงัเป็น
บริษทัท่ีไดรั้บการยอมรับ และมีทีมงานท่ีมีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของ
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บริษทัเป็นอย่างดี ทั้ งน้ี ได้ก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
1. นางสุวมิล                กฤตยาเกียรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2558)) 
2. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
3. นายนพฤกษ ์           พิษณุวงษ ์         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2557 2559 และ 2560 )) 
 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีของ

บริษทั ประจ าปี 2561 เท่ากบัปีท่ีผา่นมา คือ 1,150,000 บาท แต่เน่ืองจากในปีน้ี บริษทัมีการซ้ือคลินิกทนัตก

รรม 3 แห่ง จึงมีค่าตรวจสอบเพ่ิมเติม จ านวน 80,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 

เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,230,000 บาทตอ่ปี ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็อ่ืนๆ ของ

ผูส้อบบญัชี เช่น ค่าเดินทาง  ค่าท่ีพกั (กรณีไปปฏิบติังานต่างจงัหวดั) ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชีท่ีเสนอส าหรับปี 2561 กบัปีท่ีผา่นมา ไดด้งัน้ี 

รายละเอยีด ค่าตอบแทนทีเ่สนอ          

ส าหรับปี 2561 (บาท) 

ค่าตอบแทน                      

ส าหรับปี 2560 (บาท) 

บริษทั 

- ค่าสอบบญัชีของบริษทั 
- ค่าตรวจสอบเพ่ิมเติมจากการ
ซ้ือคลินิกทนัตกรรม 3 แห่ง 

 

1,150,000 
       80,000 

 

1,150,000 
    - 

บริษทัยอ่ย 

- ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย* 

 

   845,000  

 

800,000 
รวม 2,075,000 1,950,000 

* ค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทย่อย จ านวน 3 บริษัท 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นวา่ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติั
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั คนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2561 
1. นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ 
2. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ
3. นายนพฤกษ์   พิษณุวงษ ์         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ โดยก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 1,230,000 บาทต่อปี ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น 
ค่าเดินทาง  ค่าท่ีพกั (กรณีไปปฏิบติังานต่างจงัหวดั) ฯลฯ นอกจากน้ี หากบริษทัมีธุรกิจเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นยัส าคญั ค่าตอบแทนดงักล่าวอาจตอ้งมีการทบทวนอีกคร้ังหน่ึง 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ
ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัใิห้แก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัข้อ 32 ของบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่หวัหนา้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีได้มีค  าสั่งท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฏหมายเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ขอ้บงัคบัขอ้ 32. (ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั) 
“ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือน 
นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ ให้เรียกวา่ “ประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็
ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดเขา้ช่ือกนัท าหนังสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุวา่ใหเ้รียกประชุมเพ่ือการใด
ไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน หน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
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ขอ้บงัคบัขอ้ 32. (ท่ีเสนอแกไ้ข) 
“ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือน 
นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ ให้เรียกวา่ “ประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็
ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ
(10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็น
การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบั
ไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคขา้งตน้ ใน
กรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ึคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัต้องรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีท่ีปรากฎ
วา่ การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้น จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังนั้นตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใช่จ่ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั” 
 
ทั้งน้ี มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอ านาจในการจดทะเบียนแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัท าการแกไ้ขเพ่ิมเติม
ขอ้บงัคบั ขอ้ 32. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีได้มีค  าสั่งท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติม
กฏหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ตามท่ีเสนอ 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ
วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  



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

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107559000281 Company Registration No. 0107559000281 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการไดก้ าหนดให้วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2561 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) (ซ่ึงสิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งไดรั้บ

การอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษทัจะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 

8.00 น. ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามารถจะเขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะหรือกรรมการ

อิสระของบริษทั ดงัมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 (หนงัสือมอบฉันทะ) เขา้ประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุม และเพ่ือให้

การลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน จึงขอให้ท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ โปรดกรอกขอ้ความ

พร้อมลงลายมือช่ือในหลกัฐานตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 (หนงัสือมอบฉนัทะ) ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม หรือน ามาแสดงแก่เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน

ก่อนเร่ิมการประชุม 

ขอแสดงความนบัถือ 

นายพรศกัด์ิ  ตนัตาปกลุ 

          ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

  ไดรั้บมอบหมายโดยประธานกรรมการ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  

แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

 

1. นางณฏัฐา  รัตนเลศิ 

อาย ุ   : 64  ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก   :      3 มิถุนายน 2559 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั   :  1 ปี  7 เดือน (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2560) 

การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรี สงัคมศาสตร์  

    สาขาบญัชี/บริหาร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   

หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 134/2017 

ประสบการณ์ : 

 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ  บมจ. เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  

 2538 – ปัจจุบนั กรรมการ     บจก. แปซิฟิค ริม อินเตอร์เทรด 

 2555 – 2556 อคัรราชทูต ฝ่ายการพาณิชย ์   กระทรวงพาณิชย ์

 2551 – 2555 รองอธิบดี กรมส่งเสริมการคา้ ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2560   : การประชุมคณะกรรมการบริษทั   7/7  คร้ัง 

 

2. นายวบูิลย์  พจนาลยั 

อาย ุ   : 41  ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก   :      3 มิถุนายน 2559 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั   :  1 ปี  7 เดือน (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2560) 

การศึกษา   : ปริญญาโท  การเงินการลงทุน,  Georgia State University 

    ปริญญาตรี พาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

    หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 134/2017 
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ประสบการณ์ : 

 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  

 2557 – ปัจจุบนั หุน้ส่วน     บจก. แกรนด ์ออดิท 

 2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บิวต้ี คอมมูนิต้ี 

 2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          บจก. โรงพยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์เนชัน่แนล 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ     บจก. เอเชียเหมืองแร่ อุตสาหกรรม 

 2556 – 2557 กรรมการบริหาร    บจก. บีพีอาร์ ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี 

 2547 – 2556 ผูจ้ดัการอาวโุส    บจก. เอเอสที มาสเตอร์ 

 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2560   : การประชุมคณะกรรมการบริษทั   7/7  คร้ัง 

   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   5/5  คร้ัง 

 

3. นางลูซินดา  เฉิน 

อาย ุ   : 40  ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั : กรรมการ / กรรมการบริหาร 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก   :      3 มิถุนายน 2559 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั   :  1 ปี  7 เดือน (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2560)  

การศึกษา   : 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 

ประสบการณ์ : 

 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ   บมจ. เดนทลั คอร์ปอเรชัน่    

 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ   บจก. บางกอก อินเตอร์เนชัแ่นล เดนทลั เซ็นเตอร์ 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ   บจก. อนัดาเทว ีรีสอร์ท แอนด ์สปา 

 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2560   : การประชุมคณะกรรมการบริษทั   7/7  คร้ัง 

   การประชุมคณะกรรมการบริหาร   2/2  คร้ัง 

  
 

 



  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 14. ให้บริษทัมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย ห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน

กรรมการ และต าแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 16.  ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ  านวนหุ้นท่ีตนถือ 

2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบคุคลหลายคน

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ  านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง

ในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง

ในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 17.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัราดงักล่าว ถา้จ  านวน

กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

ขอ้ 22.  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี 

(3/4) ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู ้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32.   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนๆ ให้เรียกวา่ “ประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือ
เม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ายีสิ่บห้า (25) 
คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายได้ทั้งหมดเขา้ช่ือกนัท าหนังสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใดไวใ้ห้ชดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดั
ประชุมภายใน หน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 
 
ขอ้ 33.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อม
ทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดย
จะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 
 
ขอ้ 34.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะ
ครบเป็นองคป์ระชุม 
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ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้น
มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม ในการคร้ังหลงัน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
 
ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 
ขอ้ 38.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฏหมายจะก าหนดไว ้
 

เร่ืองอืน่ๆ  
ขอ้ 43.  ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้งทางหนงัสือพิมพเ์ป็นระยะเวลา
สาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีมีมติเช่นวา่นั้น 
 
ขอ้ 44.   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า บริษทัมีก าไรพอสมควรท่ีจะ
กระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไป 
 
ขอ้ 45.   บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจ
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทุนส ารองอ่ืน ตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการกิจการของบริษทัดว้ยก็ได ้

เม่ือบริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฏหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้น
ตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้
 

ขอ้ 48.   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการ

ประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

 

ขอ้ 49.  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มูลประกอบรายงานดงักล่าว 

 

ขอ้ 52.  ผูส้อบบญัชีของบริษทัตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 
 

ขอ้ 54.  ผูส้อบบญัชีมีสิทธิท าค  าช้ีแจงเป็นหนงัสือแสดงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุก

คร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น และให้บริษทัจดัส่ง

รายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

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

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

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

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

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

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

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์หอ้งพาราโนม่า 1  ชั้น 14 เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์หอ้งพาราโนม่า 1  ชั้น 14  เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระท่ี 1   เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 2 เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินการ และรายงานประจ าปี 2560
(วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
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วาระท่ี 3    เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 4 เร่ือง   พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงินไดเ้ป็นทุนส ารอง ประจ าปี 2560 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 5 เร่ือง   พิจารณาอนุมติัการออกจากต าแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

1) ช่ือกรรมการ   นางณฏัฐา   รัตนเลิศ
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

2) ช่ือกรรมการ   นายวบูิลย ์  พจนาลยั
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

3) ช่ือกรรมการ   นางลูซินดา   เฉิน
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 6  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 7  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
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วาระท่ี 8  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัขอ้ 32 ของบริษทั 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 9  เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน
กรณีท่ี ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใดใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ ผูม้อบฉนัทะ 
( ) 

ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
( ) 

หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั  เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 เวลา  9.00 น.  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์ หอ้งพาราโนม่า 1 
ชั้น 14  เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย

วาระท่ี เร่ือง 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี เร่ือง 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

วาระท่ี เร่ือง 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ  ( ต่อ ) 
    ช่ือกรรมการ................................................................................................................ 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    ช่ือกรรมการ................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ.................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์หอ้งพาราโนม่า 1  ชั้น 14 เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั...............................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ..........................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด...............................เสียง 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
วาระท่ี 1  เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี

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

วาระท่ี 2 เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินการ และรายงานประจ าปี 2560
(วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

วาระท่ี 3    เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 4 เร่ือง   พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงินไดเ้ป็นทุนส ารอง ประจ าปี 2560 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 5 เร่ือง   พิจารณาอนุมติัการออกจากต าแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

1) ช่ือกรรมการ   นางณฏัฐา   รัตนเลิศ
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

2) ช่ือกรรมการ   นายวบูิลย ์  พจนาลยั
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

3) ช่ือกรรมการ   นางลูซินดา   เฉิน
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 6  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
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วาระท่ี 7  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 8  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัขอ้ 32 ของบริษทั 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

วาระท่ี 9  เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี ท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใดใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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

    ลงช่ือ...................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  (....................................................) 
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หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ

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

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 30 เมษายน  2561  เวลา 9.00 น.  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์หอ้งพาราโนม่า 1 
ชั้น 14  เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

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

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

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

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

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

  วาระท่ี...........................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................... 
  เห็นดว้ย................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.................เสียง   งดออกเสียง...............เสียง 
ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  เห็นดว้ย................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.................เสียง   งดออกเสียง...............เสียง 
ช่ือกรรมการ................................................................................................................................. 
  เห็นดว้ย................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.................เสียง   งดออกเสียง...............เสียง 
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ข้อมูลกรรมการอสิระเพือ่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

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

เขตพระโขนง  กรุงเทพ  
การศึกษา   : ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  
สถาบนัเทคโนโยลีพระจอมเกลา้ ลาดกระบงั 

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  :   ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ  

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

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

ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  :   ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ  

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

เขตสวนหลวง  กรุงเทพ  
การศึกษา   : ปริญญาโท  การเงินการลงทุน,  Georgia State University 

ปริญญาตรี พาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  :   ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ
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วธีิการลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การลงทะเบียน

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมก่อนเวลาการประชุม

ไดต้ั้งแต่เวลา 8.00 น. ในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด ์ห้องพาราโนม่า 1  ชั้น 14 เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน

แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชุมท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบัน้ี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 9 ทั้งน้ี เอกสาร
และหลกัฐานท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัตามกฏหมายและ

ขอ้บงัคบัของบริษทั และไม่มีลกัษณะกีดกนัหรือสร้างภาระให้แก่ผูถื้อหุ้นเกินสมควร 

2. หลกัฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
1) บุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง

- บตัรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 

- หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
1.2 กรณีมอบฉนัทะ 

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

กรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

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

2) นิติบุคคล 

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

กรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

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

กรรมการผูล้งนาม 

3) ผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

- ให้เตรียมเอกสารของคสัโตเดียน (Custodian) และแสดงหลกัฐานเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล โดยอาจเลือกใชห้นงัสือ
มอบฉนัทะ แบบ ค. 

- หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 

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

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

แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น (ใชไ้ดส้ าหรับผูถื้อหุ้นทุกกรณี) 

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

ฝากและดูแลหุ้น 

 

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงัน้ี 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2. มอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงรายเดียวตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น  หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั

คนใดคนหน่ึง (ขอ้มูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) โดยให้ระบุช่ือ พร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผู ้

ถือหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะ 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น โดยมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุ้น
จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ  านวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น 

Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

 

ประธานท่ีประชุมจะแจง้รายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงัน้ี 

1. การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะน า

คะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และถือวา่คะแนนเสียงส่วนท่ี
เหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นดว้ยตามท่ีเสนอในวาระนั้นๆ 

2. หากผูถื้อหุ้น ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลว้ยกมือเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีรับไปนบั

คะแนน 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

2. กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงกฏหมาย หรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฏหมายหรือ

ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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