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วนัท่ี 29 มีนาคม 2565 

เร่ือง  เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 

 2. รายงานประจาํปี 2564 (ผูถื้อหุน้สามารถ Download ไดต้าม QR Code ท่ีปรากฏบนหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น) 

3. ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ   

4. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น  

5. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก.  แบบ ข.  และ แบบ ค. (ผูถื้อหุ้นสามารถ Download ไดต้าม QR Code ท่ีปรากฏบน

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น) 

6. ขอ้มูลกรรมการอิสระเพ่ือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  

7. วิธีการลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

8. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม 

9. มาตรการจดัการประชุมภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งนาํมาในวนัประชุม) 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 

น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล  ชั้ น 7 เลขท่ี  98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 โดยไดมี้การจดัทาํรายงานการประชุม

ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงไดแ้นบสาํเนารายงานการประชุมมาพร้อมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 

1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  

วนัท่ี 28 เมษายน 2564 ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้นตามมติท่ีประชุม  เห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ดงักล่าว 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการและรายงานประจําปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

คณะกรรมการไดพิ้จารณารายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2564 ของบริษทัฯ แลว้ เห็นว่า

ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยผู ้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code  

ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 

2564 ของบริษทัฯ 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  

วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
  

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยไดรั้บ

การตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้ ง

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ห็นชอบแลว้ ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าว ว่ามีความ

ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน

หมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้ง

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ห็นชอบแลว้ 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

การจัดสรรกําไรสุทธิของบริษัทฯ เพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้ 45 ของ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯไดก้าํหนด (โดยสรุป) ว่า บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานในปี 2564 เป็นขาดทุนสุทธิ บริษทัฯ จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดัสรรกาํไร

สุทธิเพ่ือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 
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การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบ

การเงินเฉพาะกิจการหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว อาจมีการเปล่ียนแปลง โดย

คาํนึงถึงปัจจยัต่างๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น 
 

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการสําหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีขาดทุนสุทธิ จํานวน -

14,532,783.9 บาท เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 คณะกรรมการบริษทั

พิจารณาแลว้และเห็นควรให้ประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล สาํหรับปี 2564  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย และงดอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564  

 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมต ิ

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตกิารออกจากตําแหน่งตามวาระของกรรมการ และพจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน

กรรมการท่ีออกจากตําแหน่ง 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดว่า ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทกุคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบั 1 ใน 3 
 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ถา้ขอ้บงัคบัมิได้

กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ก็ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้น

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นาย พรศกัด์ิ ตนัตาปกุล          กรรมการ 

2. นาย ไพโรจน์ เจตนชยั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน                                          

3. นาย ประพนัธ์ พิชยัวฒัน์โกมล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน                                          
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรือกรรมการท่ีถูกพิจารณา

จะไม่ร่วมพิจารณา และงดออกเสียง) ไดพิ้จารณาคุณสมบติัการเป็นกรรมการท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และนโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษทั และคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจาํเป็นท่ียงั

ขาดอยู่ในคณะกรรมการแลว้มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี มี

ผลงานเป็นท่ีน่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตาํแหน่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง 1) นายพรศกัด์ิ ตนัตาปกุล 2) นาย ไพโรจน์ เจตนชยั 

และ 3) นายประพนัธ์ พิชยัวฒัน์โกมล กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  รายละเอียดขอ้มูลของ

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสาร (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทนในการเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนไดแ้ก่ 1) นายพรศกัด์ิ ตนัตาปกุล 2) นาย ไพโรจน์ เจตนชยั และ 3) นายประพนัธ์ 

พิชยัวฒัน์โกมล กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ   

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

  
วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดว่า กรรมการ

มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 โดย

คํานึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้

คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สวสัดิการค่ารักษาทาง

ทนัตกรรม และการจดัทาํประกนัภยัความรับผิดของกรรมการ ประจาํปี 2565 โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 

พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการแต่ละท่านจะไดรั้บค่าตอบแทนในรูปแบบของเบ้ียประชุมต่อคร้ัง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตําแหน่ง ปี 2565 ปี 2564 

- ประธานกรรมการบริษทั 17,000 บาท 17,000 บาท 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 12,000 บาท 12,000 บาท 

- กรรมการตรวจสอบ 14,000 บาท 14,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท 10,000 บาท 

- กรรมการบริษทั 12,000 บาท 12,000 บาท 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  

 

สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม สําหรับกรรมการและครอบครัว (เฉพาะคู่สมรสตามกฏหมาย บุตรและ

ธิดา) 

ค่ารักษาทางทันตกรรม ปี 2565 ปี 2564 

50,000 บาทแรก ฟรี ฟรี 

ส่วนท่ีเกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ไดรั้บส่วนลด 15% ไดรั้บส่วนลด 15% 

 

การจัดทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี (D&O Insurance) 

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย ปี 2565 ปี 2564 

วงเงินเอาประกนัภยั  50 ลา้นบาท 50 ลา้นบาท 

ระยะเวลาเอาประกนัภยั 365 วนั 365 วนั 

ค่าเบ้ียประกนัภยั 120,000.00 บาท 120,000.00 บาท 

บริษทัรับประกนัภยั กรุงเทพประกนัภยั กรุงเทพประกนัภยั 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 ตามท่ีเสนอ

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  

วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุม 

 

 

  



 
 

6/11 

 

บริษทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)   
DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED   

สาํนักงานใหญ่ 157 ชัน้ 2 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โทร.(66) 2 245 7197-98     
Head Office 157, 2nd Floor, Ratchadaphisek Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400  Tel. (66) 2 245 7197-98 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107559000281 Company Registration No. 0107559000281  

วาระท่ี 7   พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาํหนดว่า "ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั

ประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได"้ 

ในการคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ จากผลการปฏิบติังาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบติังานเป็นท่ี

ยอมรับและอตัรา ค่าสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีเสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

ประจาํปี 2565 ทั้งน้ี ไดก้าํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

1. นางสุวิมล    กฤตยาเกียรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี (ปี 2558, ปี 2564)) 

2. นางสาวสมจินตนา  พลหิ รัญรัตน์   ผู ้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ                           

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ 

         (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

ทั้งน้ี บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั มิไดมี้ความสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / 

บริษทัย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล และมีมาตรฐานการปฏิบติังานเป็นท่ี

ยอมรับในระดบัสากล มีความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี ทาํให้มัน่ใจว่างานตรวจสอบ

ของบริษทัฯ จะดาํเนินไปอยา่งรวดเร็ว มีคุณภาพ และน่าเช่ือถือ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนสําหรับผูส้อบบญัชีของ

บริษัทฯ และ บริษทัย่อย ประจําปี 2565 เท่ากับ 1,030,000 บาท และ 1,265,000 บาท ตามลาํดับ ทั้งน้ี 

ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าเดินทาง  ค่าท่ีพกั (กรณีไป

ปฏิบติังานต่างจงัหวดั) ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีท่ีเสนอสําหรับปี 2565 กบัปีท่ี

ผา่นมา ไดด้งัน้ี  

รายละเอียด ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท) 

- ค่าสอบบญัชีของบริษทั 1,030,000 1,030,000 

- ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย* 1,265,000 1,265,000 

รวม 2,295,000 2,295,000 

* ค่าสอบบัญชีสาํหรับบริษัทย่อย จาํนวน 4 บริษัท  
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง นางสุวิมล 

กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 5128 หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จากบริษทั 

สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2565 โดยให้ผูส้อบบญัชี

คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และพิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จาํนวน 1,030,000 บาท และ 1,265,000 

บาทต่อปี ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2564 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

  ทั้งน้ี บริษทัไดก้าํหนดให้วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้น ประจาํปี 2565 (Record Date)  อน่ึง บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

บริษทัฯ www.dentalcorpthailand.com/ir ในหัวขอ้ นักลงทุนสัมพนัธ์/การประชุมผูถื้อหุ้น แลว้ และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามท่ี

ตอ้งการให้บริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนาํเสนอคร้ังน้ีสามารถติดต่อมายงับริษทัฯ ไดท้างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี : 

Touchanon.ph@thailanddentalcorp.com หรือโทรศพัท์หมายเลข 02-245-7197 ต่อ 204 ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียน

ตั้งแต่เวลา 8:00 น. และเพ่ือป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการ

และแนวปฏิบติัการประชุมภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดงัรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 โดย

ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุ้นและผูเ้ขา้ร่วมประชุม โปรดพิจารณาและปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด และอาจทาํให้ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

ลงทะเบียนมากกว่าปกติ จึงขออภยัในความไม่สะดวก และเพ่ือให้การลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความรวดเร็วย่ิงขึ้น จึง

ขอให้ท่านผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีจะเขา้ประชุมโปรดนาํหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 มาแสดง เพ่ือ

สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม รวมถึงในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทัฯ โปรดส่งหลกัฐานตาม

รายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5,6 มายงับริษทัฯ เพ่ือดาํเนินการตามความประสงคข์องท่านต่อไป 

 ขอแสดงความนบัถือ  

              

           นายพรศกัด์ิ  ตนัตาปกุล 

                             ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

                   ไดรั้บมอบหมายโดยประธานกรรมการ 
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ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท  

แทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 

 

1. นายพรศักด์ิ   ตันตาปกุล 

อาย ุ   : 50  ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทั : รองประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก   :      ปี 2551 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั   :   13 ปี  (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2564) 

การศึกษาและการอบรม : ปริญญาโท การจดัฟัน University of London 

ปริญญาตรี ทนัตแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 128/2016 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

 2551 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  บมจ. เดนทลั คอร์ปอเรชัน่   

2548 – ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. บางกอก อินเตอร์เนชัน่ เดนทลั เซ็นเตอร์ 

2550 – ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. เดนทลั วิชัน่ (ประเทศไทย) 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. เดนทลั ออล (ประเทศไทย) 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) : ร้อยละ 55.36 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั : ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2564   : การประชุมคณะกรรมการบริษทั   4/4  คร้ัง 

 

2. นายไพโรจน์  เจตนชัย 

อาย ุ   : 53  ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก   :      21 ธนัวาคม 2558 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั   :  6 ปี  (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2564) 

การศึกษาและการอบรม : ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโยลีพระจอมเกลา้ ลาดกระบงั 

    หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 134/2017 

ประสบการณ์การทาํงาน : 
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 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ     บมจ. เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  

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

 2555 – 2561 Production Division Manager บจก. อินแกรม ไมโครคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 

 2554 – 2556 Sales and Marketing Manager บจก. ซีดีเอน็เอ 

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

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มี.ค. 2564) : ร้อยละ 0.00  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั : ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2564   : การประชุมคณะกรรมการบริษทั   4/4  คร้ัง 

   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   4/4  คร้ัง 

   การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 1/1  คร้ัง 

 

 

3. นาย ประพนัธ์ พชัิยวัฒน์โกมล 

อาย ุ   : 50  ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทั : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก   :      21 ธนัวาคม 2558 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั   :  6 ปี  (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2564)  

การศึกษา และการอบรม : ปริญญาโท Financial Services, University of New South Wales  

    ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 134/2017 

ประสบการณ์การทาํงาน : 

 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ   บมจ. เดนทลั คอร์ปอเรชัน่    

 2553 – ปัจจุบนั Partner   บจก. สาํนกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) : ร้อยละ 0 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั : ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2564   : การประชุมคณะกรรมการบริษทั   4/4  คร้ัง 

   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   4/4  คร้ัง 

   การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 1/1  คร้ัง 
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ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 14. ให้บริษทัมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน

กรรมการ และตาํแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 16.  ให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1) ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นท่ีตนถือ 

2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบคุคลหลายคน

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง

ในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในลาํดบัถดัมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง

ในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 17.  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัราดงักล่าว ถา้จาํนวน

กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

ขอ้ 22.  ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 

(3/4) ของจาํนวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมหุีน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของ

บริษทั  

 

 การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

หรือเมื่อผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือ

ขอให้กรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน

หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถ้ือหุ้น 

 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือ

หุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถ้ือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนั

ครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคขา้งตน้ ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชุมผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นการเรียก

ประชุมเพราะผูถ้ือหุ้น จาํนวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไว ้ ผูถ้ือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเป็นผูร้้องขอให้เรียก

ประชุมผูถ้ือหุ้นในคร้ังนั้นตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

 

ขอ้ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 

และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา 

พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม

ดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 
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ขอ้ 34. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ตอ้งมีจาํนวนผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุ้น (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน

หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้

ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบ

เป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้ือ

หุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม ่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุ้นไม่นอ้ยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน

วนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไมจ่าํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถ้ือ

หุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 

ขอ้ 38. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้

ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว ้

 

เร่ืองอ่ืนๆ  

ขอ้ 43.  ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถ้ือหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้ งทางหนังสือพิมพ์เป็น

ระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีมีมติเช่นว่านั้น 

 

ขอ้ 44.   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษทัมีกาํไรพอสมควรท่ีจะ

กระทาํเช่นนั้นได ้และเมื่อไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นทราบในการประชุมผูถ้ือหุ้นคราวต่อไป 

 

ขอ้ 45.   บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกล่าว 

คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทุนสํารองอ่ืน ตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการกิจการของบริษทั

ดว้ยก็ได ้

เมื่อบริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุนสาํรองอ่ืน ทุนสาํรองตามกฏหมาย และทุนสํารองส่วนลํ้ามูลค่าหุ้น

ตามลาํดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้

 

ขอ้ 48.   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นในการ

ประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

 

ขอ้ 49.  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูถ้ือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มูลประกอบรายงานดงักล่าว 

 

ขอ้ 52.  ผูส้อบบญัชีของบริษทัตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 

 

ขอ้ 54.  ผูส้อบบญัชีมีสิทธิทาํคาํช้ีแจงเป็นหนงัสือแสดงต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น และมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัทุก

คร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีกาํไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถ้ือหุ้น และให้บริษทัจดัส่ง

รายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถ้ือหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถ้ือหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนท่ี...................................................................... 

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

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

อยูบ่า้นเลขท่ี................................ถนน.....................................................................ตาํบล/แขวง..................................................

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

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม................................................หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั..............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

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

  อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ตาํบล/แขวง.......................................................... 

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

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

  อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ตาํบล/แขวง.......................................................... 

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

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล ชั้น 7 เลขท่ี 98  ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

               กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

                                                       ลงช่ือ..................................................................ผูม้อบฉันทะ 

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

           ลงช่ือ..................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนท่ี...................................................................... 

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

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

อยูบ่า้นเลขท่ี................................ถนน.....................................................................ตาํบล/แขวง..................................................

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

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม................................................หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั..............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

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

  อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ตาํบล/แขวง.......................................................... 

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

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

  อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ตาํบล/แขวง.......................................................... 

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

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล ชั้น 7 เลขท่ี 98  ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 

 วาระท่ี 1   เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2564 

   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 2   เร่ือง  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการและรายงานประจาํปี 2564 

(วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
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    วาระท่ี 3               เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 4  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564  

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 5 เร่ือง   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   1)  ช่ือกรรมการ   นาย พรศกัด์ิ ตนัตาปกุล           

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

   2)  ช่ือกรรมการ   นาย ไพโรจน์ เจตนชยั  

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

   3)  ช่ือกรรมการ   นาย ประพนัธ์ พิชยัวฒัน์โกมล 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 6  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565  

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 7  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2565  

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 8  เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
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  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน 

กรณีท่ี ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง

หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใดใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

 

 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

  

 

 

 ลงช่ือ ผูม้อบฉนัทะ 

 ( ) 

 

 

 

 ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  จาํกดั (มหาชน) 

 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์

เนชัน่แนล  ชั้น 7 เลขท่ี 98 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน

ดว้ย 

 วาระท่ี เร่ือง  

   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

  วาระท่ี เร่ือง  

   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                                        เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

  

  วาระท่ี เร่ือง  

   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ. 2550 

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

                                                                                       เขียนท่ี........................................................ 

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

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

สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี......................................ถนน................................................ตาํบล/แขวง...................................................

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

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ใหก้บั......................................................................................... 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม............................................หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั..............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

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

     อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ตาํบล/แขวง.................................................. 

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

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

     อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ตาํบล/แขวง.................................................. 

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

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล ชั้น 7 เลขท่ี 98  ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

    มอบฉนัทะตามจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุ้นสามญั...............................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................เสียง 

                หุ้นบุริมสิทธิ..........................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด...............................เสียง 
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 วาระท่ี 1   เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2564 

   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 2   เร่ือง  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการและรายงานประจาํปี 2564 

(วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

   

    วาระท่ี 3               เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 4  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564  

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 5 เร่ือง   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   1)  ช่ือกรรมการ   นายพรศกัด์ิ ตนัตาปกุล   

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

   2)  ช่ือกรรมการ   นายไพโรจน์ เจตนชยั     

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

   3)  ช่ือกรรมการ   นายประพนัธ์ พิชยัวฒัน์โกมล 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 6  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565  

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 10  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2564  
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  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 7  เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  

  ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

 

(4) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

(5) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี ท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เทจ็จริงประการใดให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

ให้ถือเสมือนว่าขพ้เจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ                      

 

                                            ลงช่ือ...........................................................ผูม้อบฉนัทะ  

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

 

                                             ลงช่ือ........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล 
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5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  จาํกดั (มหาชน) 

 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล ชั้น 

7 เลขท่ี 98  ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

   วาระท่ี...........................เร่ือง........................................................................................................... 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 

   วาระท่ี...........................เร่ือง............................................................................................................ 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 

   วาระท่ี...........................เร่ือง............................................................................................................ 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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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ข้อมูลกรรมการอสิระเพ่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

ช่ือ - นามสกุล  : นายไพโรจน์   เจตนชยั 

เจตนชยัตาํแหน่ง  :               กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ   : 53  ปี 

ท่ีอยู ่   : 730/18  ซอยสุขมุวิท 101 แขวงบางจาก 

    เขตพระโขนง  กรุงเทพ  

การศึกษา   : ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์   

สถาบนัเทคโนโยลีพระจอมเกลา้ ลาดกระบงั 

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  :   ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ  

 

 

ช่ือ - นามสกุล  : นายประพนัธ์  พิชยัวฒัน์โกมล 

ตาํแหน่ง   : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ   : 50  ปี 

ท่ีอยู ่   : 88/153  ตรอกว่ิงววั 101 แขวงบางคอ้ 

    เขตจอมทอง  กรุงเทพ  

การศึกษา   : ปริญญาโท  Financial Service, University of New South Wales 

    ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  :   ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ    

 

 

ช่ือ - นามสกุล  : นายวิบูลย ์ พจนาลยั 

ตาํแหน่ง   : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ   : 45  ปี 

ท่ีอยู ่   : 268  ซอยพฒันาการ 20  แขวงสวนหลวง 

    เขตสวนหลวง  กรุงเทพ  

การศึกษา   : ปริญญาโท  การเงินการลงทุน,  Georgia State University 

    ปริญญาตรี พาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  :   ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ 
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วิธีการลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ  

และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การลงทะเบียน 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุม

ก่อนเวลาการประชุม ไดต้ั้งแต่เวลา 8.00 น. ในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ชั้น 7 เลขท่ี 98 ซอยสุขมุวิท 2  ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีจดั

ประชุมท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบัน้ี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ทั้งน้ี เอกสารและหลกัฐานท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งนาํมาแสดงตนในการเขา้

ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั และไม่มีลกัษณะ

กีดกนัหรือสร้างภาระให้แก่ผูถื้อหุ้นเกินสมควร 

2. หลกัฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 

1) บุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

- บตัรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 

- หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

1.2 กรณีมอบฉนัทะ 

- หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหน่ึง) ตามแบบท่ีบริษทัจดัส่งให้โดยผูถื้อหุ้น

สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉนัทะดงักล่าวจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือผา่น QR Code ท่ี

นาํส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- สาํเนาบตัรประชาชน บตัรขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบ

ฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2) นิติบคุคล 

- หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหน่ึง) ตามแบบท่ีบริษทัจดัส่งให้โดยผูถื้อหุ้น

สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉนัทะดงักล่าวจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือผา่น QR Code ท่ี

นาํส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั และ

ประทบัตรา (ถา้มี) พร้อมทั้งแนบสาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ (สาํเนาหนงัสือเดินทาง 

กรณีผูล้งนามเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูล้งนาม 

3) ผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) 

- ให้เตรียมเอกสารของคสัโตเดียน (Custodian) และแสดงหลกัฐานเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล โดยอาจ

เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

- หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 
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- หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมีตน้ฉบบัเป็นภาษาต่างประเทศท่ีมิใช่ภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษมาพร้อมดว้ย และ

ให้ผูถื้อหุ้น หรือ ผูแ้ทนนิติบคุคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

3. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน 3 แบบ คือ แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผูถื้อหุ้นเลือกใช ้ตามท่ีกาํหนด

ไวใ้นประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองกาํหนดแบบหนงัสือแบบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 

2550 เป็นดงัน้ี 

แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น (ใชไ้ดส้าํหรับผูถื้อหุน้ทุกกรณี) 

แบบ ข. เป็นแบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั (ใชไ้ดส้าํหรับผูถื้อหุ้นทุกกรณี) 

แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 

 

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงเพียงรายเดียวตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น  หรือเลือกมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึง (ขอ้มูลกรรมการอิสระเพ่ือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) 

โดยให้ระบุช่ือ พร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ 

บริษทัฯ ขอแนะนาํให้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนงัสือ 

มอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงั  

 

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) [เลขานุการบริษัท – นายณัฐสิทธิ์ สุรพนัธ์ไพโรจน์] เลขท่ี 157 ชั้นท่ี 

2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 เพ่ือความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความ

ร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ โดยมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนน

เสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ย

กว่าจาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและ

ดูแลหุ้น ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
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4. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชุมจะแจง้รายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงัน้ี 

1. การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ

เท่านั้น โดยจะนาํคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม

ประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นดว้ยตามท่ีเสนอในวาระนั้นๆ 

2. หากผูถื้อหุ้น ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลว้ยกมือเพ่ือให้

เจา้หนา้ท่ีรับไปนบัคะแนน 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปน้ี 

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

2. กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงกฏหมาย หรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไป

ตามท่ีกฏหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง

เป็นเสียงช้ีขาด 
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แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

 
ห้องประชุมช้ัน 7 โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์

เนช่ันแนล (BIDH) 

98 ซอยสุขมุวิท 2 แขวงคลองเตย, 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ทางเขา้ทั้งทางเขา้ซอยดวงพิทกัษ ์และสุขมุวิท ซอย 2 

 

เส้นทางการเดินทาง 

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 

หากเดินทางโดยใชท้างพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางออกถนนพระราม 4 จากนั้นเล้ียวขวาแลว้ยเูทิร์น ตรงทางออกของบริษทัไทย

ทาบาสโก ้(โรงงานยาสูบ) มุ่งหนา้เขา้สู่ถนนสุขมุวิท ระยะทางประมาณ 500 เมตร  

หากเดินทางโดยใชถ้นนปกติ มุ่งหนา้เขา้สู่ถนนสุขมุวิท เล้ียวเขา้สู่สุขมุวิทซอย 2 หรือ ซอยดวงพิทกัษ ์ 

เดินทางโดยการเดิน 

จากบีทีเอสสถานีเพลินจิต ใชท้างออก 4 เดินไปตามทาง skywalk แลว้ลงบนัไดไปสู่ระดบัพ้ืนถนน เล้ียวขวาตรงมุมถนนท่ีมีร้าน

สตาร์บตัตั้งอยู ่เดินเขา้ซอยมา 400 เมตร ซ่ึงจะผา่นโรงแรมDouble tree และโรงแรมไอค่อน จากนั้นจะเห็นตึกกระจกสีเขียว 7 

ชั้น ซ่ึงมีป้ายช่ือโรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชัน่แนล(BIDH) 

จากบีทีเอสสถานีนานา ใชท้างออก 2 เดินลงบนัไดไปสู่ระดบัพ้ืนถนน เล้ียวซา้ยตรง JW Marriott  เดินเขา้ซอยมา 400 เมตร ซ่ึง

จะผา่นโรงแรมDouble tree และโรงแรมไอค่อน จากนั้นจะเห็นตึกกระจกสีเขียว 7 ชั้น ซ่ึงมีป้ายช่ือโรงพยาบาลทนัตกรรม

กรุงเทพอินเตอร์เนชัน่แนล(BIDH) 
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มาตรการและแนวปฏิบัตกิารประชุม 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) (“เช้ือไวรัส COVID-19”) บริษทัฯ 

มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุ้น พนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน รวมถึงไดต้ระหนกั

และให้ความสาํคญักบัการดาํเนินการเฝ้าระวงั และป้องกนัการแพร่ระบาดอยา่งเขม้งวด ในปีน้ีจะดาํเนินการประชุมอยา่งกระชบั

และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกาํหนดไว ้จึงขอแจง้ให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบติั และขอความร่วมมือ

จากผูถื้อหุ้นทุกท่าน ดงัน้ี 

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใกล้ชิดท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น มีการเดินทางหรือผา่นในพ้ืนท่ี หรือสถานท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัส 

COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือท่ีราชการประกาศกาํหนด เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วนัก่อนวนั

ประชุมหรือมีไข ้และ/หรืออาการท่ีอาจสงสัยว่าจะติดเช้ือไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

ของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุม และมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ แทน 

1.2 ผู้ท่ีไม่อยู่ในกลุ่มเส่ียง เพ่ือสุขอนามยัของตวัท่านเอง บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

บริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถหนงัสือมอบฉนัทะทางเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ พร้อมแนบหลกัฐาน ใส่ซองไปรษณียส่์งกลบัมายงับริษทัฯ 

ท่ี 

เลขานุการบริษัท (นายณัฐสิทธิ์ สุรพนัธ์ไพโรจน์) 

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู่เลขท่ี 157 ช้ันท่ี 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 

 

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้า โดยถึงวันจันทร์ ท่ี 19 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี ้

2.1 จดหมาย: สามารถส่งพร้อมกบัหนังสือมอบฉันทะ ตามท่ีอยู่ข้างต้น 

2.2 Email: cfo@dentalcopthailand.com 

 

3. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีประสงค์เข้าร่วมประชุม บริษทัฯ มีมาตรการดงัน้ี 

3.1 การตั้งจุดคัดกรอง โดยจุดคดักรองจะอยูท่ี่บริเวณชั้น 1 ก่อนเขา้อาคาร ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะตอ้งตอบแบบ 

คดักรองตนเอง และตอ้งผา่นเคร่ืองตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/ 

หรือ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมหรือบุคคลใกลชิ้ดมีการเดินทาง หรือผ่านในพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัส COVID-19 

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือท่ีราชการประกาศกาํหนด เป็นระยะเวลานอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม และ/

หรือมีอาการท่ีอาจสงสัยว่าจะติดเช้ือไวรัส COVID-19 ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในบริเวณหรือสถานท่ีจัด

ประชุมและในกรณีท่ีท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวติัการเดินทางอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญติั

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 



 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

ทั้งน้ี เพ่ือลดความเส่ียงในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ขอความร่วมมือดงัน้ี 

1) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีผา่นการคดักรองตอ้งติดสต๊ิกเกอร์ และสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นบริเวณหรือ 

สถานท่ีจดัประชุม และทาํความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ซ่ึงจดัเตรียมไว ้ณ จุดต่างๆ 

2) หากระหว่างการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาการไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีนํ้ามูก หายใจเหน่ือยหอบ และ/หรือ อาการท่ี 

อาจสงสัยว่าจะติดเช้ือไวรัส COVID-19 โปรดออกจากบริเวณ หรือสถานท่ีจดัประชุมโดยทนัที 

 

อยา่งไรก็ตาม ผูท่ี้ไม่ผา่นการคดักรองสามารถส่งคาํถามไวท่ี้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เพ่ือทาํการรวบรวมบนัทึกไวใ้นรายงาน

การประชุมได ้กรณีท่ีเป็นผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข เพ่ือ

แสดงความประสงคใ์นการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้

 

3.2 การเตรียมพื้นท่ีจัดประชุม และการลงทะเบียน เพ่ือลดความแออดัในพ้ืนท่ีการจดัประชุม บริษทัฯ กาํหนดมาตรการ 

ดงัน้ี 

1) ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุม โปรดปฏิบติัตนในการรักษาสุขอนามยัส่วนบุคคล ตามขอ้แนะนาํของกรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข โดยการลา้งมือให้สะอาดอยู่เสมอ และหลีกเล่ียงการสัมผสั หรือใชภ้าชนะส่ิงของร่วมกบั

ผูอ่ื้น และโปรดเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 

2) เวน้ระยะห่าง 1 เมตรในการต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และการนัง่ประชุม 

3) งดบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม รวมถึงงดจัดสถานท่ีนั่งรับประทานอาหาร และ ห้ามนําอาหาร และเคร่ืองด่ืมมา 

รับประทานตลอดเวลาท่ีอยู่ในท่ีประชุม 

4) การดาํเนินการประชุมจะเป็นไปอย่างกระชับ รักษาเวลา และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกาํหนดไวโ้ดย

บริษทัฯต้องดาํเนินการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาอนัส้ัน เพ่ือลดเวลาในการท่ีคนจาํนวนมากรวมอยู่ในสถานท่ี

เดียวกนั อนัเป็นการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 อยา่งเคร่งครัด 

5) ลดการถาม/ตอบในท่ีประชุม และงดจัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะสอบถาม บริษทัฯ 

จะจดัเตรียมกระดาษเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นเขียนคาํถามและส่งมอบให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ณ จุดลงทะเบียน หรือภายใน

ห้องประชุมโดยบริษทัจะตอบคาํถามต่างๆในวนัประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯในภายหลงั ทั้งน้ี เพ่ือ

กระชบัเวลาในการประชุมซ่ึงจะช่วยลดโอกาสการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 บริษทัฯ ขอความร่วมมือให้ผู ้

ถือหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้ท่ี  cfo@dentalcopthailand.com (แทนการส่งคาํถามในวนัประชุม) โดยบริษทัฯ จะเร่งทยอย

เผยแพร่คาํตอบผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ให้ท่านทราบโดยเร็ว 

6) หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง หรือมีข้อกาํหนดจากหน่วยงานราชการเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดประชุม หรือ

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 บริษทัฯ อาจปรับเปล่ียนการดาํเนินการเพ่ือให้สอดคลอ้ง

กบัมาตรการดงักล่าว และจะแจง้ให้ทราบทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.dentalcorpthailand.com/ir/) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการและแนวปฏิบติัขา้งตน้อย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี ใน

กรณีท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนมาก อาจทาํให้เกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ขออภยั

ในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 

http://www.dentalcorpthailand.com/ir/
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เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

เรียน
To

Address
บ้านเลขที่

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of shares/units

หุ้น/หน่วย

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
Preferred share
หุ้นบุริมสิทธิ

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย

Attachment

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=D&date=220426

สิ่งที่ส่งมาด้วย

The meeting agenda is attachment

Nationality
สัญชาติ

Subject
วันที่

เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Details of meeting document

Date

Company / Securities Information

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Notice of Meeting
หนังสือเชิญประชุม

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

 01 เมษายน 2565

Meeting Date   :    Tuesday, April 26, 2022 at 09:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น.

สถานที่ประชุม   :   โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
Meeting Venue :   Bangkok International Dental Hospital, 7th floor located at 98, Soi  Sukhumvit 2, Sukhumvit Road, Khlong Toei,

ของ      บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
of            DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

which the identification (ID) number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

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

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=D&date=220426 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: http://www.dentalcorpthailand.com/ / โทร 086008125 ต่อ - / email : cfo@dentalcorpthailand.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or
passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=D&date=220426
You can also contact the issuer for the annual report
Website : http://www.dentalcorpthailand.com/ /Tel. +66 86008125 Ext. - / email : cfo@dentalcorpthailand.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999



โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อดังนี้

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 25641
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่

วันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม
รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทประจำปี 25642
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทประจำปี 2564

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรู้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25643
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้เห็นชอบแล้ว

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 25644
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายปันผลเนื่องจาก บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี

2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ5
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3

คนได้แก่ 1) นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล 2) นาย ไพโรจน์ เจตนชัย และ 3) นายประพันธ์
พิชัยวัฒน์โกมล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 25656
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับปี

2564
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 25657
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565
และกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,030,000 บาท และ 1,265,000 บาท
ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2564

(นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุม

DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED



Summary of the meeting and the opinion of board of directors

To consider and approve the Annual General Meeting of Shareholders of the year 20211
Opinion of
board of directors

Minute of Annual General Meeting of the year 2021, as held on 28 April 2021, is
correctly and completely recorded according to the resolution of the meeting.

To consider and acknowledge the operational results report of the Company for the year 20212
Opinion of
board of directors

In order to provide shareholders with the opportunity to be informed on the
operating results for the year 2021 thoroughly and equally, the board views that
it is appropriate to present the operating results for the year to the shareholders.

To consider and approve Audited Financial Statement for the year ended 31st December 20213
Opinion of
board of directors

The boards views that it is appropriate to propose the shareholder’s meeting to
approve Audited Financial Statement for the year ended 31st December 2021,
which have been audited by the auditor and reviewed by the Audit Committee
that it is correct.

To consider and approve for no dividend payment for the year 20214
Opinion of
board of directors

The boards views that it is appropriate to propose the shareholder’s meeting to
approve for no dividend payment for the year 2021 due to the operation is loss
from COVID-19 situation.

To approve the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation.5
Opinion of
board of directors

to approve the re-appointment of those three directors who retired by rotation
namely 1) Mr. Pornsak Tantapakul 2) Mr. Phairoj Jetanachai and 3) Mr.
Praphan Phichaiwatkamol to be directors of the Company for another term.

To consider and approve the director’s remuneration in the year of 2022.6
Opinion of
board of directors

it is appropriate to propose the shareholder’s meeting to approve the 2022
director’s remuneration as the same as the year 2021

To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fees in the year
of 2022

7

Opinion of
board of directors

To propose the shareholder’s meeting to appoint CPA from D I A International
Audit Co., Ltd. to be the Company and Subsidiaries’ auditors for the year 2022
and the audit fee as not exceeding of Baht 1,030,000 and Baht 1,265,000
respectively, equivalent to the 2021 audit fees.

(Mr. Pornsak Tantapakul)

Chief executive officer
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