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วนัท่ี 30 มีนาคม 2566 

เร่ือง  เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 
 2. รายงานประจ าปี 2565 (ผูถื้อหุน้สามารถ Download ไดต้าม QR Code ท่ีปรากฏบนหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น) 
 3. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) 

4. ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ   
5. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น  
6. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก.  แบบ ข.  และ แบบ ค. (ผูถื้อหุ้นสามารถ Download ไดต้าม QR Code ท่ีปรากฏบน

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น) 
7. ขอ้มูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  
8. วิธีการลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
9. แผนที่ของสถานท่ีจดัประชุม 
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งน ามาในวนัประชุม) 
 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2566 เวลา 9.00 
น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้ น 7 เลขท่ี 98 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

ววาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2565 โดยไดมี้การจดัท ารายงานการประชุม
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมน้ี (ส่ิงที่ส่งมาด้วย_1) 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  
วนัท่ี 26 เมษายน 2565 ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้นตามมติท่ีประชุม  เห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ดงักล่าว 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ  
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการและรายงานประจ าปี 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานประจ าปี 2565 ของบริษทัฯ แลว้ เห็นว่า
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยผู ้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code  
ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และรายงานประจ าปี 
2565 ของบริษทัฯ 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ  
วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
  

วาระท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 4 
 
 
  

พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 โดยไดรั้บ
การตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้ ง
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ห็นชอบแลว้ ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าว ว่ามีความ
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้ง
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ห็นชอบแลว้ 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ  
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
 

พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง 
ประจ าปี 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
การจัดสรรก าไรสุทธิของบริษัทฯ เพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้ 45 ของ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนด (โดยสรุป) ว่า บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน    
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เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลการด าเนินงานในปี 2565 เป็นผลก าไรสุทธิ 57.57 ลา้นบาท จึงจดัสรรทุนส ารองตาม
กฏหมายเพ่ิมเติมจ านวน 2,880,000 บาท 

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ตามข้อ 43 และ 44 ของข้อบังคบัของบริษทัฯ ก าหนดเร่ืองการจ่ายเงินปันผล (โดยสรุป) ว่า ห้ามมิให้
ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏว่า บริษทัฯมีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือ
ไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไป ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยค านึงถึง
ปัจจยัต่างๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น  
 
โดยบริษทัมีก าไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามรายละเอียดดงัน้ี 

ก าไรสะสมยงัไมจ่ดัสรร @ 31 ธ.ค. 2564 (13,085,247)  บาท                                                             

ก าไรส าหรับปี 2565   57,573,728   บาท                                                 

ส ารองตามกฏหมาย   (2,880,000) บาท                                                     

เงินปันผลระหว่างกาล   (18,116,150) บาท                                                

คงเหลือ ก าไรสะสม  @ 31 ธ.ค. 2565  23,492,331  บาท 

เพ่ือเป็นการให้ผลตอบแทนการลงทุนแก่ผูถื้อหุ้นบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ 0.06 

บาทต่อหุ้นคิดเป็นจ านวนเงิน 18.1 ลา้นบาท และไดพิ้จารณาจ่ายหุ้นปันผลเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง

ให้กบัหุ้นของบริษทั รวมถึงเป็นการกนัส ารองเงินสดเพ่ือไปไวข้ยายกิจการรวมถึงจ่ายคืนเงินตน้ให้แก่

ธนาคารในรูปแบบการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสด 

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จากก าไรสุทธิของบริษทัฯส าหรับปี 2565 ให้แก่ผูถื้อ
หุ้นของบริษทัในอตัรา 7.5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัปันผล เป็นจ านวนไม่เกิน 40.26 
ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 20.13 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
มูลค่าเท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.06667 บาทต่อหุ้น ในกรณีมีเศษหุ้นจะปัดทิ้งและไม่มี
การชดเชยส าหรับเศษหุ้น 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด เพื่อช าระภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย ในอตัราหุ้นละ 0.00741  บาทต่อหุ้น หรือ
คิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2.24 ลา้นบาท (เพื่อรองรับภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ 10 
ของเงินไดต้ามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฏากร ให้กบัผูรั้บหุ้นและเงินปันผล) 
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การจ่ายปันผลของบริษทัตามขอ้ 1 และ 2 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายปันผล หน่วย: บาทต่อหุ้น 

หุ้นปันผล (ในอตัรา 7.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล) 0.06667 

เงินสดปันผล 0.00741 

รวมจ่ายปันผลคร้ังน้ี 0.07408 

หกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย (10%) 0.00741 

คงเหลือประมาณ 0.06667 

 
สรุปรวมการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2565 ทั้งส้ินเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินประมาณ 40.49 ลา้นบาท โดยไดมี้
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในระหว่างปีเป็นเงินทั้งส้ิน 18.12 ลา้นบาท คงเหลือการจ่ายเงิน
ปันผลตามขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดรวมในอตัราหุ้นละ 0.07408 บาท คิด
เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 22.37 ล้านบาท ซ่ึงเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมาย
ก าหนด ภายหลงัการจ่ายปันผลในคร้ังน้ี บริษทัจะมีก าไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการคงเหลือเป็น
จ านวน 1.12 ลา้นบาท 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดประจ าปี 2565 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พจิารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 17,031,080.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
168,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 150,968,919.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลอืจาก
การไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ D-W1 จ านวน 34,062,161 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ก าหนดไวว่้า บริษทัจะเพ่ิมทนุจากจ านวนท่ี
จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมขึ้นจะกระท าไดเ้ม่ือ 
(1) หุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้นแลว้หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ
หุ้นท่ีเหลือตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 
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(2) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและ 
(3) น ามตินั้นไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมลงมติดงักล่าว 
        สืบเน่ืองจากบริษทัฯมีความประสงคจ์ะจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั ดงันั้นบริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้ง
เพ่ิมทุนจดทะเบียน แต่บริษทัยงัมีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 34,062,161 หุ้นจากการไม่ใช้
สิทธิแปลงสภาพ D-W1 ดงันั้นเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฏหมายก าหนด บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียน
ของบริษทัจ านวน 17,031,080.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 168,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 150,968,919.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัคงเหลือจากการไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ D-
W1 จ านวน 34,062,161 หุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 
ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯและให้ใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ี 
 
ขอ้ 4.              ทุนจดทะเบียนจ านวน 150,968,919.50 บาท   (หน่ึงร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนหกหม่ืนแปด  
                                                                                                        พนัเกา้ร้อยสิบเกา้บาทห้าสิบสตางค)์ 
                       แบ่งออกเป็น  301,937,839  หุ้น        (สามร้อยหน่ึงลา้นเกา้แสนสามหม่ืนเจด็พนั  
                                                                                                         แปดร้อยสามสิบเกา้หุ้น)        
                       มูลค่าหุ้นละ  0.50  บาท      (ห้าสิบสตางค)์ 
                       โดยแยกออกเป็น: 
                        หุ้นสามญั  301,937,839  หุ้น        (สามร้อยหน่ึงลา้นเกา้แสนสามหม่ืนเจด็พนั 
                                                                                                          แปดร้อยสามสิบเกา้หุ้น)           
                        หุ้นบุริมสิทธิ   -     หุ้น   
ทั้งน้ี ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคนห์สนธิท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 17,031,080.50 
บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 168,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 150,968,919.50 บาท 
โดยการตดัหุ้นสามญัคงเหลือจากการไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ D-W1 จ านวน 34,062,161 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.5 บาท และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พจิารณาอนุมัติเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 20,129,189.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน
150,968,919.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 171,098,109 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 
40,258,379 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขเพิม่เติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
สืบเน่ืองจากบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 20,129,189.50 บาทจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน150,968,919.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 171,098,109 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัใหม่จ านวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ
การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัตามขอ้ความท่ีปรากฏดา้นล่าง ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย_3 แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
ขอ้ 4.    ทุนจดทะเบียนจ านวน 171,098,109  บาท     (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบเอด็ลา้นเกา้หม่ืนแปดพนั          
                                                                                                        หน่ึงร้อยเกา้บาท) 
             แบ่งออกเป็น  342,196,218  หุ้น        (สามร้อยส่ีสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืน   
                                                                                                        หกพนัสองร้อยสิบแปดหุ้น)        
             มูลค่าหุ้นละ  0.50  บาท      (ห้าสิบสตางค)์ 
             โดยแยกออกเป็น: 
              หุ้นสามญั  342,196,218  หุ้น        (สามร้อยส่ีสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืน 
                                                                                                        หกพนัสองร้อยสิบแปดหุ้น)           
               หุ้นบุริมสิทธิ   -     หุ้น   
 
ทัง้นี้ ใหบ้คุคลทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยในกำรจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคินหส์นธทิีก่รม
พฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มอี ำนำจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของ
นำยทะเบยีน 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 20,129,189.50 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน150,968,919.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 171,098,109 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปัน
ผล และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทั 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทเพือ่รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั (Stock 
Dividend) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพจิารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
ท่ีมีสิทธิไดรั้บหุ้นปันผล ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บหุ้นปันผล (Record Date) ในอตัราการ
จดัสรร 7.5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีเศษหุ้นจะถูกตดัทิ้ง 
นอกจากน้ี เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2566 พจิารณาอนุมติัการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

2. การเขา้เจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด าเนินการต่างๆอนั
เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ 

3. ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนัต่างๆและหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้เพ่ิมทนุดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการย่ืนขออนุญาติหรือขอผอ่นผนั เอกสาร
และหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนั
จ าเป็น และสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 
40,258,379 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิไดรั้บหุ้นปันผล ณ วนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บหุ้นปันผล (Record Date) ในอตัราการจดัสรร 7.5 หุน้เดิมต่อ 1 หุ้น
ใหม่ ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีเศษหุน้จะถูกตดัทิ้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจในการ
ด าเนินการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระท่ี 8 
 
 
 
 
 
  

พจิารณาอนุมัติการออกจากต าแหน่งตามวาระของกรรมการ และพจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการที่ออกจากต าแหน่ง 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดว่า ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทกุคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั 1 ใน 3 
 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ถา้ขอ้บงัคบัมิได้
ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ก็ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นาง ณัฏฐา รัตนเลิศ               ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. น.ส. เสาวณีย ์บุญผลิต กรรมการอิสระ  
3. นาง ลูซินดา เฉิน                    กรรมการ                                         

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรือกรรมการท่ีถูกพิจารณา
จะไม่ร่วมพิจารณา และงดออกเสียง) ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัการเป็นกรรมการท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และนโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษทั และคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงั
ขาดอยู่ในคณะกรรมการแลว้มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี มี
ผลงานเป็นท่ีน่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอใหพิ้จารณาเลือกตั้ง 1) นาง ณัฏฐา รัตนเลิศ  2) น.ส. เสาวณีย ์บุญผลิต และ 
3) นาง ลูซินดา เฉิน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  รายละเอียดขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสาร (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนในการเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนไดแ้ก่ 1) นำง ณัฏฐำ รตันเลศิ  2) น.ส. เสาวณีย ์บุญผลิต และ 3) นาง ลูซินดา 
เฉิน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ   
วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระท่ี 9  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดว่า กรรมการ
มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 โดย
ค านึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สวสัดิการค่ารักษาทาง
ทนัตกรรม และการจดัท าประกนัภยัความรับผิดของกรรมการ ประจ าปี 2566 โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 
พ.ศ. 2566 เป็นตน้ไป โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการแต่ละท่านจะไดรั้บค่าตอบแทนในรูปแบบของเบ้ียประชุมต่อคร้ัง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ต าแหน่ง ปี 2566 ปี 2565 
- ประธานกรรมการบริษทั 19,000 บาท 17,000 บาท 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,000 บาท 15,000 บาท 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 14,000 บาท 12,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบ 16,000 บาท 14,000 บาท 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 12,000 บาท 10,000 บาท 
- กรรมการบริษทั 14,000 บาท 12,000 บาท 

 
สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม ส าหรับกรรมการและครอบครัว (เฉพาะคู่สมรสตามกฏหมาย บุตรและ
ธิดา) 

ค่ารักษาทางทันตกรรม ปี 2566 ปี 2565 
50,000 บาทแรก ฟรี ฟรี 

ส่วนท่ีเกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ไดรั้บส่วนลด 15% ไดรั้บส่วนลด 15% 
 
การจัดท าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี (D&O Insurance) 

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย ปี 2566 ปี 2565 
วงเงินเอาประกนัภยั  25 ลา้นบาท 50 ลา้นบาท 
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 365 วนั 365 วนั 
ค่าเบ้ียประกนัภยั 100,000.00 บาท 120,000.00 บาท 
บริษทัรับประกนัภยั กรุงเทพประกนัภยั กรุงเทพประกนัภยั 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 ตามท่ีเสนอ
คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ  
วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม 
  

วาระท่ี 10   พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2566 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า "ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได"้ 
ในการคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ จากผลการปฏิบติังาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบติังานเป็นท่ี
ยอมรับและอตัรา ค่าสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีเสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2566 ทั้งน้ี ไดก้ าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
1. นางสุวิมล    กฤตยาเกียรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2558, ปี 2564, ปี 2565)) 
2. นางสาวสมจินตนา  พลหิ รัญรัตน์   ผู ้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ                           

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 
3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ 
         (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

ทั้งน้ี บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มิไดมี้ความสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / 
บริษทัย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล และมีมาตรฐานการปฏิบติังานเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล มีความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี ท าให้มัน่ใจว่างานตรวจสอบ
ของบริษทัฯ จะด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว มีคุณภาพ และน่าเช่ือถือ 
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจ าปี 2566 เท่ากับ 1,030,000 บาท และ 1,355,000 บาท ตามล าดับ ทั้งน้ี 
ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าเดินทาง  ค่าท่ีพกั (กรณีไป
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บริษทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   
DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED   
ส ำนักงำนใหญ่ 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  

ปฏิบติังานต่างจงัหวดั) ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีท่ีเสนอส าหรับปี 2565 กบัปีท่ี
ผา่นมา ไดด้งัน้ี  

รายละเอียด ปี 2566 (บาท) ปี 2565 (บาท) 
- ค่าสอบบญัชีของบริษทั 1,030,000 1,030,000 
- ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย* 1,355,000 1,265,000 

รวม 2,385,000 2,295,000 
* ค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทย่อย จ านวน 4 บริษัท  
ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง นางสุวิมล 
กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 5128 หรือผูส้อบบญัชีท่านอื่นจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จากบริษทั 
สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2565 โดยให้ผูส้อบบญัชี
คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ านวน 1,030,000 บาท และ 1,355,000 
บาทต่อปี ตามล าดบั ซ่ึงเพ่ิมขึ้น 4% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ 
วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
 

วาระท่ี 11 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ  
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บริษทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   
DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED   
ส ำนักงำนใหญ่ 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  

     ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดให้วนัท่ี 13 มีนาคม 2566 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้น ประจ าปี 2566 (Record Date)  อน่ึง บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

บริษทัฯ www.dentalcorpthailand.com/ir ในหัวขอ้ นักลงทุนสัมพนัธ์/การประชุมผูถื้อหุ้น แลว้ และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถามท่ี

ตอ้งการให้บริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอคร้ังน้ีสามารถติดต่อมายงับริษทัฯ ไดท้างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี : 

cfo@dentalcorpthailand.com หรือโทรศพัท์หมายเลข 02-245-7197 ต่อ 204 ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 

8:00 น.  และเพ่ือให้การลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความรวดเร็วย่ิงขึ้น จึงขอให้ท่านผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีจะ

เขา้ประชุมโปรดน าหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีก าหนดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม รวมถึงในกรณีท่ีผู ้

ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทัฯ โปรดส่งหลกัฐานตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6,7 มายงับริษทัฯ เพื่อ

ด าเนินการตามความประสงคข์องท่านต่อไป 

 

 ขอแสดงความนบัถือ  

              
           นายพรศกัด์ิ  ตนัตาปกุล 

                             ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

                   ไดรั้บมอบหมายโดยประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 

ของ 

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา สถานท่ี 

ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล ชั้น 7 เลขท่ี 

98 ซอยสุขมุวิท 2 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางณัฏฐา รัตนเลิศ   ประธานกรรมการ 

2. นายพรศกัด์ิ  ตนัตาปกุล  รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. นางลูซินดา  เฉิน   กรรมการ 

4. นายอุดมเดช ศรีมาเสริม  กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 

5. นางสาวเสาวณีย ์บุญผลิต  กรรมการอิสระ 

6. นายไพโรจน์  เจตนชยั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นายประพนัธ์  พิชยัวฒัน์โกมล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

8. นายวิบูลย ์ พจนาลยั  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน/เลขานุการบริษทั 

 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 

1. คุณระวีวรรณ ช่ืนชม    

2. คุณภวิกา  นิพทัธ์ธรรมกุล    

เร่ิมประชุม 

มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมนบัจาํนวนได ้33 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 212,240,014 หุ้น แบ่งเป็นผู ้

ถือหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง 14 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 197,169,205 หุ้น และผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบฉันทะ 19 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้น

ทั้งส้ิน 15,073,009 หุ้น จากจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั จาํนวน  240,000,000  หุ้น หรือเท่ากบัร้อยละ 73.69 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีกาํหนดองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อ

หุ้นตอ้งประกอบดว้ย ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมี

จาํนวนหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม    
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ฝ่ายจดัการประชุมไดช้ี้แจงวิธีการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผูถื้อหุ้นทราบ ดงัน้ี 

1. การนบัคะแนนจะถือตามเสียงของผูถื้อหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง 

2. ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไดใ้นใบลงคะแนนท่ี

ไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน  

3. หากผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแลว้ยกมือเพ่ือให้

เจา้หนา้ท่ีรับไปนบัคะแนน 

4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบ

วาระเท่านั้น โดยจะนาํคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดวักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม

ประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นดว้ยตามท่ีเสนอในวาระนั้นๆ 

5. ผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อ

หุ้น บริษทั ไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นบนัทึกรวมไวใ้น

เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการลงมติไวแ้ลว้ โดยบริษทั จะแสดงผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมรับทราบทั้งเห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเม่ือเทียบกบัจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ภายหลงัการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ 

6. สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 บริษทั ขอให้ผูถื้อหุ้นถามคาํถามท่ีเขียนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยจะมีเจา้หน้าท่ีจดัเตรียมกระดาษและปากกาให้ และจะจดัการ

ประชุมท่ีกระชบัท่ีสุดภายในเวลา 2 ชัว่โมง คาํถามทุกคาํถามท่ีไม่ไดต้อบในห้องประชุม บริษทั จะดาํเนินการตอบ

และโพสต์ขึ้นบนเวบ็ไซด์ของบริษทั ทั้งน้ี ก่อนท่ีจะทาํการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือทาํการอนุมติัในแต่ละวาระ 

ท่านผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมสามารถส่งกระดาษคาํถามต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ได ้   กรณีท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการ

จะส่งกระดาษคาํถามกรุณายกมือ และขอให้ระบุช่ือ นามสกุล พร้อมทั้งระบุดว้ยว่าเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง หรือ

เป็นผูรั้บมอบฉนัทะไวใ้นกระดาษคาํถามดว้ย  

7. ในกรณีท่ีผลการนบัคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานฯ จะทาํการลงคะแนนเสียงเพ่ิมอีก 1 เสียงเพ่ือเป็นคะแนนเสียงช้ีขาด 

ฝ่ายจดัการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมติัวาระในการประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี มี

รายละเอียดดงัน้ี 

วาระท่ี 1, 3, 4,  5  และ 7 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม  

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 เป็นวาระเป็นเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 6 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ฝ่ายจดัการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม  บริษทัขอเรียนเชิญ

อาสาสมคัรจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงดว้ย อย่างไรก็ตามไม่มีผูเ้ป็นอาสาสมคัรใน

การตรวจนบัคะแนนเสียงในการประชุมในคร้ังน้ี 
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เม่ือผูถื้อหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนบัคะแนนเสียงตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระการประชุมท่ีกาํหนดในหนงัสือนดัประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษทั เป็นผูน้าํเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า มีการ

บนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตามมติท่ีประชุม และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมเพ่ือ

ตรวจสอบล่วงหนา้แลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานฯ เห็นว่า เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอย่างอ่ืน จึงไดข้อมติจากท่ี

ประชุม 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 

เมษายน 2564 โดยไม่มีการแกไ้ข ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   212,240,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   

  ไม่เห็นดว้ย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

  งดออกเสียง   0 เสียง  

  บตัรเสีย    0 เสียง  

  

วาระท่ี 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ เลขานุการบรษิัท เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของ

บริษทัในรอบปี 2564 ท่ีผา่นมาให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติม โดยมีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม สรุปได้

ดงัน้ี  
นายคมสันต์ อรพิมพนัธ์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า  ลูกค้าต่างชาติ เช่น ออสเตรเลีย เร่ิมกลบัมาหรือยงั 

(ปัจจุบนั ออสเตรเลียเปิดประเทศหรือยงั) อะไรเป็นอุปสรรคหลกัๆท่ีทาํให้ลูกคา้ต่างชาติยงัไม่กลบัมา 

นายพรศักด์ิ  ตันตาปกุล ช้ีแจงว่า ปัจจุบันเร่ิมเห็นการมาใช้บริการของลูกค้าต่างชาติอย่างต่อเน่ือง ประเทศ

ออสเตรเลียได้เปิดประเทศแล้วและมีเขา้มาใช้บริการทันตกรรมบ้าง  อุปสรรคอย่างเดียวท่ีลูกค้าต่างชาติยงัไม่มาไม่เต็มท่ีคือ

มาตรการจาํกดัเดินทางของภาครัฐของแต่ละประเทศ และสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศนั้นๆ 

นายคมสันต์ อรพิมพนัธ์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า  BIDH ปัจจุบนัรายไดเ้ดือนละเท่าไหร่และแนวโน้ม

ล่าสุดเป็นอยา่งไร 

นายพรศกัด์ิ  ตนัตาปกุล ช้ีแจงว่า BIDH ปัจจุบนัทาํรายไดสู้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2565 มีรายไดต้่อเดือน 7 ลา้นบาท

ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีถึงจุดคุม้ทุนแลว้และจะสามารถทาํกาํไรไดใ้นอนาคต 
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นายสิทธิเตธ สุขเสมอ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า  วิกฤตเศรษฐกิจฝ่ังยุโรปส่งผลกระทบต่อบริษทั มากน้อย

แค่ไหน 

นายพรศกัด์ิ  ตันตาปกุล ช้ีแจงว่า วิกฤตเศรษฐกิจต่างๆไม่มีผลกระทบต่อบริษทัอย่างมีนัยยะสําคญัไม่ว่าจะเป็น 

แฮมเบอร์เกอร์ หรือตม้ยาํกุง้ เน่ืองจากการทาํฟันเป็นการรักษาท่ีคนไขจ้ะตอ้งทาํอยู่แลว้ ส่ิงท่ีมีผลต่อเราอยา่งมากคือมาตรการจาํกดั

การเดินทางเขา้ออก เน่ืองจากคนไขไ้ม่สามารถมาใชบ้ริการกบัเราได ้

นายณัฐกิต์ิ สุนทรบุระ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า  สถานการณ์ลูกคา้ต่างชาติในปัจจุบนั รวมถึง จุดเด่น กล

ยทุธ์ของบริษทัท่ีจะดึงดูดลูกคา้ต่างชาติ เพ่ือมาเดินทางรักษาฟันในประเทศไทย 

นายพรศกัด์ิ  ตนัตาปกุล ช้ีแจงว่า บริษทัเร่ิมเห็นจาํนวนคนไขต้่างชาติกลบัมาโดยเฉพาะท่ีเป็น expat ท่ีพาํนกัอยู่ใน

ประเทศไทย จุดเด่นของเราคือการบริการท่ีมีมาตรฐานระดบัสูงเน่ืองจากเรามีทนัตแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญ และราคาท่ีคุม้ค่า เม่ือ

เปรียบเทียบแลว้ ราคาของเราจะตํ่ากว่าในยุโรปถึง 40%-50% ลูกคา้กลุ่มยุโรปจึงเป็นเป้าหมายสําคญัของเราซ่ึงตอ้งการบริการท่ีมี

ความเช่ียวชาญและมีมาตรฐานระดบัสูง 

นอกจากน้ีกลุ่มลูกค้าชาวจีนถือเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีสําคญัของบริษทั โดยเฉพาะ BIDC ซ่ึงตั้งอยู่บนถนน

รัชดาภิเษก ท่ีเป็นแหล่งพกัอาศยัและท่องเท่ียวยอดนิยมของชาวจีน บริษทัไดด้าํเนินการติดป้ายโฆษณาศูนยท์นัตกรรม BIDC เป็น

ภาษาจีนไวด้า้นหน้าคลินิกเพ่ือขยายฐานลูกคา้ชาวจีน รวมถึงมีพนกังานท่ีสามารถส่ือสารภาษาจีนไดท้ั้งท่ี BIDC รัชดาภิเษก และ 

BIDC สาขาสยามพารากอน แต่ดว้ยขอจาํกดัในการเดินทางของชาวต่างชาติเขา้มาในประเทศไทย การทาํการตลาดในปัจจุบนัจะ

มุ่งเนน้ไปท่ีชาวจีนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

นายณัฐกิต์ิ สุนทรบุระ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า  การตั้งสาํรองสินคา้ของ Dental vision จะมีอีกไหม 

นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ ช้ีแจงว่า ไม่มีเพ่ิมเติม บริษทัตั้งสาํรองครบถว้นแลว้ในงบการเงินปี 2564  

นายณัฐกิต์ิ สุนทรบุระ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า  ราคาโดยเฉล่ียของคนไทยท่ีมารักษาแบบเดียวกนัเท่ากบั 

หรือตํ่ากว่าของต่างชาติ และตํ่ากว่าประมาณเท่าไหร่ 

นายพรศกัด์ิ  ตนัตาปกุล ช้ีแจงว่าเราดาํเนินกลยุทธ์ราคา One price policy มาโดยตลอด เราคิดราคาเท่ากนัไม่ว่าจะ

เป็นคนไทยหรือต่างชาติ อนัน้ีเป็นจุดแข็งของเราอย่างหน่ึงตั้งแต่ต้น ทาํให้คนไข้ต่างชาติมั่นใจมารักษากับเราและได้ราคาท่ี

สมเหตุสมผล 

ประธานฯ เห็นว่า เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงาน

ผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2564 ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาความถูกตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ซ่ึงผู ้

ถือหุ้นสามารถ Download ไดต้าม QR Code ท่ีนาํส่งไปพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมเพ่ือตรวจสอบล่วงหนา้แลว้   

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2564 ตามท่ีรายงาน ซ่ึงวาระน้ีเป็น

เร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผูร้ายงานสรุปงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ให้ท่ีประชุมพิจารณา   

 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผูส้อบบัญชีของบริษทัได้

ตรวจสอบแลว้ และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ห็นชอบแลว้ ผูส้อบบญัชี
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ไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าว ว่ามีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี

รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถ 

Download ไดต้าม QR Code ท่ีนาํส่งไปพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมเพ่ือตรวจสอบล่วงหนา้แลว้   

สรุปสาระสาํคญัของงบการเงินรวม ไดด้งัน้ี  

 

รายการ จาํนวนเงิน 

    สินทรัพยร์วม 1,108.29 ลา้นบาท 

    หน้ีสินรวม 656.88 ลา้นบาท 

    รายไดร้วม 528.50 ลา้นบาท 

    กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี (24.23) ลา้นบาท 

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (24.23) ลา้นบาท 

    กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (0.08) บาทต่อหุน้ 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานฯ เห็นว่า เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   212,240,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   

  ไม่เห็นดว้ย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

  งดออกเสียง   0 เสียง  

  บตัรเสีย    0 เสียง  

 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงินปันผล  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ เลขานุการบรษิทั เป็นผูร้ายงานรายละเอียดโดยสรุปได้

ดงัน้ี  

 

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงั

หกัภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล และเงินสาํรองต่างๆ ทกุประเภทตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม การ

จ่ายเงินปันผลดงักล่าว อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น 

 

 เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานในปี 2564 เป็นขาดทนุสุทธิจาํนวน 14.53 ลา้นบาทตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้และเห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 

ประธานฯ เห็นว่า เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการงด

จ่ายเงินปันผล  

 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

  เห็นดว้ย   212,242,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   

  ไม่เห็นดว้ย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

  งดออกเสียง   0 เสียง  

  บตัรเสีย    0 เสียง   

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติการออกจากตําแหน่งตามวาระของกรรมการ และพจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออก

จากตําแหน่ง 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ เลขานุการบรษิทั เป็นผูร้ายงานรายละเอียดการออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระของกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งให้ท่ีประชุมพิจารณา  โดยนาย

ณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ รายงานต่อท่ีประชุมโดยสรุปไดด้งัน้ี  

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดว่า ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็น 

3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบั 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้าํหนดไว้

เป็นอยา่งอ่ืน ก็ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  ซ่ึงในปีน้ีมี

กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

 

1. นายพรศกัดิ์ ตนัตาปกลุ          รองประธานกรรมการ/กรรมการ 

2. นายไพโรจน ์เจตนชยั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน                                          

3. นายประพนัธ ์พิชยัวฒันโ์กมล    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน                                          

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรือกรรมการท่ีถูกพิจารณาจะไม่ร่วม

พิจารณา และงดออกเสียง) ไดพิ้จารณาคุณสมบติัการเป็นกรรมการท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และ

นโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั และคุณสมบติัของกรรมการท่ี

ตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจาํเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการแลว้มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามท่ีกล่าวขา้งตน้ รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี มี
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ผลงานเป็นท่ีน่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอ

ให้พิจารณาเลือกตั้งนายพรศกัด์ิ ตันตาปกุล นายไพโรจน์ เจตนชัย และ นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอีกวาระหน่ึง  (รายละเอียดขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบั

ท่ี 4) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติม  

 

ประธานฯ เห็นว่า เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั

แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระโดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล  

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกจากตําแหน่งตามวาระของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซ่ึง

ประกอบดว้ย นายพรศกัด์ิ ตนัตาปกุล นายไพโรจน์ เจตนชยั และ นายประพนัธ์ พิชยัวฒัน์โกมล  และอนุมติัการแต่งตั้ง นายพรศกัด์ิ 

ตนัตาปกุล นายไพโรจน ์เจตนชยั และ นายประพนัธ ์พิชยัวฒันโ์กมล  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

1. นาย พรศกัดิ์ ตนัตาปกลุ           กรรมการ 

  เห็นดว้ย   52,794,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   

  ไม่เห็นดว้ย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

  งดออกเสียง   0 เสียง  

  บตัรเสีย    0 เสียง  

  

2. นาย ไพโรจน ์เจตนชยั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  เห็นดว้ย   212,201,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.98   

  ไม่เห็นดว้ย           40,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.01 

  งดออกเสียง   0 เสียง  

  บตัรเสีย    0 เสียง  

  

3. นายประพนัธ ์พิชยัวฒันโ์กมล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา 

เห็นดว้ย   212,200,266 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98   

ไม่เห็นดว้ย           40,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.01 

งดออกเสียง   0 เสียง  

บตัรเสีย    0 เสียง  
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วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ เลขานุการบรษิทั เป็นผูร้ายงานรายละเอียดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจาํปี 2565 ให้ท่ีประชุมพิจารณา  โดย นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ รายงานต่อท่ีประชุมโดยสรุปไดด้งัน้ี 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดว่า กรรมการมีสิทธิ

ได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตาม

ขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 โดยคาํนึงถึงการ

ปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษทัหรือ

ใกลเ้คียงกบับริษทั มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

สวสัดิการค่ารักษาทางทนัตกรรม และการจดัทาํประกนัภยัความรับผิดของกรรมการ ประจาํปี 2565 โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน 

พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

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 บุตรและธิดา) 

ค่ารักษาทางทันตกรรม ปี 2565 ปี 2564 

50,000 บาทแรก ฟรี ฟรี 

ส่วนท่ีเกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ไดรั้บส่วนลด 15% ไดรั้บส่วนลด 15% 

 

การจัดทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี (D&O Insurance) 

รายละเอียดกรมธรรม์ประกนัภัย 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 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 

ประธานฯ เห็นว่า เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 

  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 ดว้ยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 

3  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   212,242,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   

  ไม่เห็นดว้ย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

  งดออกเสียง   0 เสียง  

  บตัรเสีย    0 เสียง  

 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ เลขานุการบรษิทั เป็นผูร้ายงานรายละเอียดการแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2565 ให้ท่ีประชุมพิจารณา  โดยนายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์ รายงานต่อท่ีประชุม

โดยสรุปไดด้งัน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินการคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2565 ตามกระบวนการท่ีกาํหนด และไดเ้สนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2565 เน่ืองจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั สามารถให้

คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทั นอกจากน้ียงัเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการยอมรับ และมีทีมงานท่ีมีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของ

บริษทั เป็นอยา่งดี ทั้งน้ี ไดก้าํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษทั 

1. นางสุวิมล                กฤตยาเกียรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี (ปี 2558 และปี 2564)) 

2. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

3. นายวิโรจน์              สจัจธรรมนกุลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 

        (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีแลว้ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ

บริษทัพิจารณา เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนสาํหรับผูส้อบบญัชีของบริษทั และ บริษทัยอ่ย ประจาํปี 2565 เป็น

จาํนวนเงินไม่เกิน 1,030,000 บาท และ 1,265,000 บาทต่อปี ตามลาํดบั ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็อ่ืนๆ 
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ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าเดินทาง  ค่าท่ีพกั (กรณีไปปฏิบติังานต่างจงัหวดั) ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีท่ีเสนอ

สาํหรับปี 2564 กบัปีท่ีผา่นมา 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 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติม  

 

ประธานฯ เห็นว่า เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2565 

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นาย

วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2564 และกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2564  เป็นจาํนวนเงิน

ไม่เกิน 1,030,000 บาท และ 1,265,000 บาท ตามลาํดบั ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   212,242,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100   

  ไม่เห็นดว้ย           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0 

  งดออกเสียง   0 เสียง 

  บตัรเสีย    0 เสียง  

วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้พิจารณา  

ปิดประชุมเวลา 10.16 น.     

 

                ลงช่ือ                  นางณัฏฐา รัตนเลิศ    ประธานท่ีประชุม 

                                      (นางณัฏฐา รัตนเลิศ) 

 

 

ลงช่ือ           นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์           ผูบ้นัทึกการประชุม 

          (นายณัฐสิทธ์ิ สุรพนัธ์ไพโรจน์) 



AC Director
เส้น

AC Director
กล่องข้อความ
จันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566



AC Director
เส้น

AC Director
กล่องข้อความ
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
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ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  

แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 

1. นางณฏัฐา  รัตนเลิศ 

อาย ุ   : 69  ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก   :      3 มิถุนายน 2559 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั   :  6 ปี  7 เดือน (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2565) 

การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรี สังคมศาสตร์  

    สาขาบญัชี/บริหาร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

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 ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2565  : การประชุมคณะกรรมการบริษทั   4/4  คร้ัง 

 

2. นางสาวเสาวณีย์  บุญผลิต 

อาย ุ   : 73  ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั : กรรมการอิสระ 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก   :      3 มิถุนายน 2559 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั   :  6 ปี  7 เดือน (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2565) 

การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 134/2017 

ประสบการณ์การท างาน : 

 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  บมจ. เดนทลั คอร์ปอเรชัน่    

2537 – 2553 รองผูอ้  านวยการ  องคก์ารคลงัสินคา้ 

 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2565   : การประชุมคณะกรรมการบริษทั   4/4  คร้ัง 
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3. นางลูซินดา  เฉิน 

อาย ุ   : 46  ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั : กรรมการ / กรรมการบริหาร 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก   :      3 มิถุนายน 2559 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั   :  6 ปี  7 เดือน (ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2565)  

การศึกษา และการอบรม : ปริญญาโท  Analysis Design and Management of  

Information System, University of London, LSE 

    ปริญญาตรี Accounting and Finance, University of London,  

LSE Economics and Political Science 

หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 134/2017 

ประสบการณ์การท างาน : 

 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ   บมจ. เดนทลั คอร์ปอเรชัน่    

 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ   บจก. บางกอก อินเตอร์เนชัแ่นล เดนทลั เซ็นเตอร์ 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ   บจก. อนัดาเทวี รีสอร์ท แอนด ์สปา 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2565) : ร้อยละ 61.92  (นบัรวมหุ้นของคูส่มรส นายพรศกัด์ิ  ตนัตาปกุล) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั : ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2565   : การประชุมคณะกรรมการบริษทั   4/4  คร้ัง 
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ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 14. ให้บริษทัมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน

กรรมการ และต าแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 16.  ให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1) ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบคุคลหลายคน

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง

ในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

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

กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

ขอ้ 22.  ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมหุีน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู ้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของ
บริษทั  

 
 การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
หรือเมื่อผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ
ขอให้กรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถ้ือหุ้น 
 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือ
หุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถ้ือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคขา้งตน้ ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบ
คา่ใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชุมผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถ้ือหุ้น จ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้ ผูถ้ือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเป็นผูร้้องขอให้เรียก
ประชุมผูถ้ือหุ้นในคร้ังนั้นตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 
 
ขอ้ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา 
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม
ดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 
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ขอ้ 34. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ตอ้งมีจ านวนผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุ้น (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้ือ
หุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม ่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุ้นไม่นอ้ยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน
วนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไมจ่ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
 
ขอ้ 37. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู ้ถือ
หุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 
ขอ้ 38. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้
 
เร่ืองอื่นๆ  
ขอ้ 43.  ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถ้ือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้ งทางหนังสือพิมพ์เป็น
ระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีมีมติเช่นว่านั้น 
 
ขอ้ 44.   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษทัมีก าไรพอสมควรท่ีจะ
กระท าเช่นนั้นได ้และเมื่อไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นทราบในการประชุมผูถ้ือหุ้นคราวต่อไป 
 
ขอ้ 45.   บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองดังกล่าว 
คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทุนส ารองอ่ืน ตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการกิจการของบริษัท
ดว้ยก็ได ้

เมื่อบริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฏหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้น
ตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้
 

ขอ้ 48.   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นในการ

ประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

 
ขอ้ 49.  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูถ้ือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มูลประกอบรายงานดงักล่าว 

 
ขอ้ 52.  ผูส้อบบญัชีของบริษทัตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 

 

ขอ้ 54.  ผูส้อบบญัชีมีสิทธิท าค าช้ีแจงเป็นหนงัสือแสดงต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น และมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัทุก

คร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถ้ือหุ้น และให้บริษทัจดัส่ง

รายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถ้ือหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถ้ือหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

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

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

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม................................................หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง ดงัน้ี 

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1) (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ......................................ปี 
  อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
      อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................... หรือ 
(2) (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ......................................ปี 
  อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
      อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................... 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2566 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล ชั้น 7 เลขท่ี 98  ถนนสุขมุวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 
               กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

                                                       ลงช่ือ..................................................................ผูม้อบฉันทะ 
                                            (...............................................................)    

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

หมายเหต ุ
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

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

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

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม................................................หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง ดงัน้ี 

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1) (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ......................................ปี 
  อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
      อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................... หรือ 
(2) (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ......................................ปี 
  อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
      อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................... 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2566 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล ชั้น 7 เลขท่ี 98  ถนนสุขมุวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

 วาระท่ี 1   เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 2   เร่ือง  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการและรายงานประจ าปี 2565 
(วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไมต่อ้งลงคะแนนเสียง) 
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    วาระท่ี 3               เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 4  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดประจ าปี 2565  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 5  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 17,031,080.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
168,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 150,968,919.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัคงเหลือจากการไม่ใชสิ้ทธิแปลง
สภาพ D-W1 จ านวน 34,062,161 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี  6 เร่ือง   พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 20,129,189.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน
150,968,919.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 171 ,098,109 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 40 ,258,379 หุ้น 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 7  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั (Stock 
Dividend)  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 8 เร่ือง   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
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   1)  ช่ือกรรมการ   นาง ณัฏฐา รัตนเลิศ             

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
   2)  ช่ือกรรมการ   น.ส. เสาวณีย ์บุญผลิต  

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
   3)  ช่ือกรรมการ   นาง ลูซินดา เฉิน 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 9  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 10  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2566  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 11  เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือใน 
กรณีท่ี ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใดใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
  
 
 ลงช่ือ ผูม้อบฉนัทะ 
 ( ) 
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 ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 
 
 

หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์
เนชัน่แนล  ชั้น 7 เลขท่ี 98 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น
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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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ. 2550 
                                                                              .......................................  
                                                                                       เขียนท่ี........................................................ 
                                                                              วนัท่ี..........เดือน...................พ.ศ ............... 

(1) ขา้พเจา้..........................................................................................................................................................................................
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี......................................ถนน................................................ต าบล/แขวง...................................................
อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.....................................................
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ใหก้บั......................................................................................... 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม............................................หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง ดงัน้ี 

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

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
(1) (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................อายุ......................ปี 
     อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต าบล/แขวง.................................................. 
     อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................................... หรือ 
(2) (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................อายุ......................ปี 
     อยูบ่า้นเลขท่ี.............................ถนน..................................ต าบล/แขวง.................................................. 

อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2566 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล ชั้น 7 เลขท่ี 98  ถนนสุขมุวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
    มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด...............................เสียง 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 
 วาระท่ี 1   เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 2   เร่ือง  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการและรายงานประจ าปี 2565 
(วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไมต่อ้งลงคะแนนเสียง) 

  
    วาระท่ี 3               เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 4  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดประจ าปี 2565  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 5  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 17,031,080.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
168,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 150,968,919.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัคงเหลือจากการไม่ใชสิ้ทธิแปลง
สภาพ D-W1 จ านวน 34,062,161 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี  6 เร่ือง   พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 20,129,189.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน
150,968,919.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 171 ,098,109 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 40 ,258,379 หุ้น 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
วาระท่ี 7  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั (Stock 
Dividend)  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 8 เร่ือง   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   1)  ช่ือกรรมการ   นาง ณัฏฐา รัตนเลิศ             

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
   2)  ช่ือกรรมการ   น.ส. เสาวณีย ์บุญผลิต  

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
   3)  ช่ือกรรมการ   นาง ลูซินดา เฉิน 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 9  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 10  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2566  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 11  เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)  
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

 



                                                                                                                                                                              ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(4) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

(5) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี ท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใดให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนว่าขพ้เจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ                      

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

 
หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เดนทลั คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2566 ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล ชั้น 
7 เลขท่ี 98  ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 
   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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ข้อมูลกรรมการอสิระเพือ่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

ช่ือ - นามสกุล  : นายไพโรจน์   เจตนชยั 
เจตนชยัต าแหน่ง  :               กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ   : 54  ปี 
ท่ีอยู ่   : 730/18  ซอยสุขมุวิท 101 แขวงบางจาก 
    เขตพระโขนง  กรุงเทพ  
การศึกษา   : ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์   

สถาบนัเทคโนโยลีพระจอมเกลา้ ลาดกระบงั 
ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  :   ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวาระ  
 

 

ช่ือ - นามสกุล  : นายประพนัธ ์ พิชยัวฒัน์โกมล 
ต าแหน่ง   : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ   : 51  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 
ต าแหน่ง   : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ   : 46  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 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุม

ก่อนเวลาการประชุม ไดต้ั้งแต่เวลา 8.00 น. ในวนัท่ี 27 เมษายน 2566 ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ชั้น 7 เลขท่ี 98 ซอยสุขมุวิท 2  ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีจดั
ประชุมท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบัน้ี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ทั้งน้ี เอกสารและหลกัฐานท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้

ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 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

น าส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาบตัรประชาชน บตัรขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบ

ฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2) นิติบคุคล 

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

สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉนัทะดงักล่าวจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือผา่น QR Code ท่ี

น าส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจผกูพนับริษทั และ

ประทบัตรา (ถา้มี) พร้อมทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ (ส าเนาหนงัสือเดินทาง 

กรณีผูล้งนามเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูล้งนาม 

3) ผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) 

- ให้เตรียมเอกสารของคสัโตเดียน (Custodian) และแสดงหลกัฐานเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล โดยอาจ

เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

- หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 
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- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมีตน้ฉบบัเป็นภาษาต่างประเทศท่ีมิใช่ภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษมาพร้อมดว้ย และ

ให้ผูถื้อหุ้น หรือ ผูแ้ทนนิติบคุคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

3. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษทัไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผูถื้อหุ้นเลือกใช ้ตามท่ีก าหนด

ไวใ้นประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือแบบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5)  พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 

2550 เป็นดงัน้ี 

แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น (ใชไ้ดส้ าหรับผูถื้อหุน้ทุกกรณี) 

แบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั (ใชไ้ดส้ าหรับผูถื้อหุ้นทุกกรณี) 

แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 

 

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงัน้ี 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงเพียงรายเดียวตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น  หรือเลือกมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึง (ขอ้มูลกรรมการอิสระเพื่อเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) 

โดยให้ระบุช่ือ พร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะ 

บริษทัฯ ขอแนะน าให้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนงัสือ 

มอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงั  

 

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

2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความ

ร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2566 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ โดยมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน

เสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ย

กว่าจ านวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและ

ดูแลหุ้น ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
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4. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชุมจะแจง้รายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงัน้ี 

1. การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ

เท่านั้น โดยจะน าคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม

ประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นดว้ยตามท่ีเสนอในวาระนั้นๆ 

2. หากผูถื้อหุ้น ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลว้ยกมือเพื่อให้

เจา้หนา้ท่ีรับไปนบัคะแนน 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

2. กรณีอื่นๆ ซ่ึงกฏหมาย หรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไป

ตามท่ีกฏหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึง

เป็นเสียงช้ีขาด 
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แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

 
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) 



Shareholder’s Registration No.
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บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Notice of Meeting
หนังสือเชิญประชุม

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

 03 เมษายน 2566

Meeting Date   :    Thursday, April 27, 2023 at 09:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น.

สถานที่ประชุม   :   โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 7 เลขที่ 98 ซ.สุขุมวิท 2 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Meeting Venue :   Bangkok International Dental Hospital,7th floor located at 98,Soi Sukhumvit 2,Sukhumvit Road,Khlong Toei, Bangkok.

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

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

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=D&date=230427 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: https://dentalcorpthailand.com/ir/ / โทร 0-2692-4333, 0 ต่อ - / email : -
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For registration convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring along this set of documents for your registration. The
Company reserves the rights not to register if the supporting document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified.
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=230427
You can also contact the issuer for the annual report
Website : https://dentalcorpthailand.com/ir/ /Tel. +66 -2692-4333, 0 Ext. - / email : -
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999



โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อดังนี้

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 25651
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 25652
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทประจำปี 2565

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรู้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25653
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้เห็นชอบแล้ว

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ประจำปี 25654
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2565

รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 40.49 ล้านบาท
โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในระหว่างปีเป็นเงินทั้งสิ้น 18.12 ล้านบาท
คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล (7.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่)
และเงินสดรวมในอัตราหุ้นละ 0.07408 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 22.37 ล้านบาท

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17,031,080.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168,000,000 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150,968,919.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ D-W1
จำนวน 34,062,161 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

5

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ D-W1 จำนวน 34,062,161 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5
บาทและเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 20,129,189.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน150,968,919.50
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 171,098,109 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,258,379 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

6

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการ
จ่ายหุ้นปันผลโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 20,129,189.50  บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
และเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Dividend)7
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จำนวน 40,258,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ8
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนได้แก่ 1) นาง
ณัฏฐา รัตนเลิศ 2) น.ส. เสาวณีย์ บุญผลิต และ 3) นาง ลูซินดา เฉิน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 25669
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2) สวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรม
3) การจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance)

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 256610
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี
2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 2,385,000 บาท

(นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุล)

กรรมการผู้อำนาจลงนาม

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 20221
Opinion of
board of directors

The boards views that it is appropriate to propose the shareholder’s meeting to
approve the minute of of Shareholders of the year 2022.

To Acknowledge the Group’s Operating Results for the year 2022.2
Opinion of
board of directors

In order to provide shareholders with the opportunity to be informed on the
operating results for the year 2022 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 2022.3
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 2022,
which have been audited by the auditor and reviewed by the Audit Committee
that it is correct. The boards has also endorsed such Audited Financial
Statement.

To consider and approve the allocation of Profits for reserved fund and for dividend payment (Payment
made in common stock dividend and cash) for the year 2022.

4

Opinion of
board of directors

The boards views that it is appropriate to propose the shareholder’s meeting to
approve the dividend payment from net profit for the year 2022 was
approximately 40.49 million baht, which interim dividends were paid in cash
during the year totaling 18.12 million baht, the remaining of dividend payment is
in form of common stock dividend (7.5 existing share/ 1 new share) and cash
are at the rate of THB 0.07408 per share or equaling to THB 22.37 million.

To consider and approve the decrease of register capital of the Company by THB 17,031,080,50 from
existing registered capital of THB 168,000,000 to THB 150,968,919.50 by cancelling 34,062,161
unissued shared from the unexercised D-W1, with a par value of THB 0.5 per share and approve the
amendment of Clause 4. Of the Memorandum of Association of Company.

5

Opinion of
board of directors

The boards views that it is appropriate to propose the shareholder’s meeting to
approve the decrease of register capital of the Company by cancelling
34,062,161 unissued shared from the unexercised D-W1, with a par value of
THB 0.5 per share and approve the amendment of Clause 4. Of the
Memorandum of Association of Company.

To consider and approve the increase of register capital of the Company by THB 20,129,189.50 from
existing registered capital of THB 150,968,919.50 to THB 171,098,109 by issuing new ordinary shares
of 40,258,379, with a par value of THB 0.5 per share to reserve for share dividend payment and
approve the amendment of Clause 4. Of the Memorandum of Association of Company.

6

Opinion of
board of directors

The boards views that it is appropriate to propose the shareholder’s meeting to
approve the increase of register capital of the Company by THB 20,129,189.50
by issuing new ordinary shares of 40,258,379, with a par value of THB 0.5 per
share to reserve for share dividend payment and approve the amendment of
Clause 4. Of the Memorandum of Association of Company to be in line with the
increase of Company’s registered capital.

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to support stock dividend
payment

7

Opinion of
board of directors

The boards views that it is appropriate to propose the shareholder’s meeting to
approve the allocation of newly issued ordinary 40,258,379 shares at par value
of Baht 0.50 per share to support stock dividend payment.

To consider and approve the appointment of new directors in replacement of those who are due to
retire by rotation.

8

Opinion of
board of directors

The board, which excludes interested directors agreed with the Nomination and
Remuneration Committee (NRC) to propose the shareholder’s meeting to
approve the re-appointment of those three directors who retired by rotation
namely 1) Mrs. Natha Ratanalert 2) Miss. Saovanee Boonphalit and 3) Mrs.
Lucinda Chen to be directors of the Company for another term.

To consider and approve the director’s remuneration in the year of 2023.9
Opinion of
board of directors

The boards views that it is appropriate to propose the shareholder’s meeting to
approve the 2023 director’s remuneration, details which are as follow;
1) Remuneration and Meeting Allowance of Directors
2) Dental Care Benefit
3) Directors and Officers Liability Insurance (D&O Insurance)

DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Notice of Meeting

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



Summary of the meeting and the opinion of board of directors

To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fees in the year
of 2023

10

Opinion of
board of directors

The boards agree with the Audit Committee to propose the shareholder’s
meeting to appoint  D I A International Audit Co., Ltd., to act as the Company’s
auditor for the year 2023, and consider the auditor’s remunerations for the year
2023 of the Company and Subsidiaries in the amount of Baht 2,385,000.

(Mr. Pornsak Tantapakul)

Authorized director
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