รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ของ
บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ได้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
เวลา 9.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้ องโดยทาการถ่ายทอดสดจากห้ องประชุมของบริษัทฯ อาคารเลขที่ 2 ซอยรอง
เมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
นางสาว ฐิ ตารี ย์ วงศ์สว่างพานิช ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 (“ผู้ดาเนินการประชุม”) กล่าว
ต้ อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ด้ วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) บริษัทฯ ได้
ติดตามและมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างยิ่ง จึงได้ พิจารณาให้ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และนอกจากนี ้บริษัทยังมีการ
กาหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุม และมาตราการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
(Covid-19) สาหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้เกี่ยวข้ องในการประชุม และผู้ประสานงานการจัดการประชุมด้ วยเช่นกัน
โดยมีนายอโณทัย อดุลพันธุ์ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในการประชุม (“ประธานฯ”) ผู้ดาเนินการประชุมได้ กล่าว
แนะนากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุม ดังรายนามตามลาดับต่อไปนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายอโณทัย อดุลพันธุ์
2. นายสุนทร เด่นธรรม
3. นายภัทร
ยงวณิชย์
4. นายไผท
ผดุงถิ่น
5. นายธนชาติ นุ่มนนท์
6. นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประการคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มีกรรมการทังหมด
้
6 ท่านที่เข้ าร่ วมประชุม คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100
อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ทังนี
้ ้กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้ เสียและส่วนได้ พเิ ศษ
ในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้ นระเบียบวาระที่ วาระที่ 6 “พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ
ประจาปี 2565” ซึง่ ถือว่ามีส่วนได้ เสียพิเศษ
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ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมการประชุม
1. นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร-ธุรกิจด้ านทรัพยากรบุคคล
2. นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านเทคโนโลยี
3. Ms. Bee Bee Lim ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการการพาณิชย์และธุรกิจระหว่างประเทศ
4. นายสมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์ กรรมการผู้จดั การ บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จากัด
5. นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
1. นางสาววิมลพร บุณยัษเฐี ยร
2. นางสาวเมธินี อนันต์สวัสดิ์กลุ
ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เบญจา แอดไวซอรี่ จากัด
1. นายเลิศฤทธิ์ เพชรวรกุล
เมื่อเริ่ มการประชุม มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
786 ราย นับจานวนหุ้นได้ 451,963,446 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 66.4652 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดจ
้
านวน 680,000,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุม ตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ฯ ข้ อที่ 37 โดยมีบริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ทาหน้ าที่เป็ นผู้รับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและนับคะแนน
ต่อจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมว่าเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทฯ ได้ ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
1.
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่
ตนถืออยู่
2.
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนได้ ยกเว้ นเป็ นผู้ดแู ลหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนชาวต่างชาติที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ค. สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ข . ต้ องลงคะแนน
เสียงตามที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ลงคะแนนไว้ แล้ ว
3.
การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมมีด้วยกัน 3 รูปแบบได้ แก่ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
4.
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
วาระการประชุมนัน้ ๆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามให้ ยกมือขึ ้นและแจ้ งชื่อ นามสกุลพร้ อมทังชี
้ ้แจ้ งว่าเป็ นผู้ถือ
หุ้นที่มาด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้มอบฉันทะให้ ที่ประชุมทราบ
5.
เนื่ อ งจากการประชุม ในครั ง้ นี เ้ ป็ นการประชุม ผ่ านสื่ อ อิเ ล็ กทรอนิก ส์ จึ ง ไม่ มี ก ารพิ มพ์ บัตรลงคะแนนให้ กับ
ผู้เข้ าร่วมประชุม
6.
ในการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้ าต่าง E-Voting เพื่อทาการลงคะแนนใน
แต่ละวาระภายในเวลาที่กาหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครัง้ นึงว่า
ยืนยันการลงคะแนนหรื อไม่ ให้ กดตกลงเพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผ้ ูถือหุ้ นต้ องการเปลี่ยนการ
ลงคะแนนสามารถทาได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ แต่หากวาระได้ ถูกปิ ดโหวตไปแล้ ว ผู้ถือหุ้นจะไม่
สามารถลงคะแนน หรื อเปลี่ยนการลงคะแนนได้
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7.

สาหรับวาระการประชุมที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน วาระการประชุมที่ 2 เป็ นเรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน วาระการ
ประชุมที่ 6 ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุม และวาระการประชุมที่ 8 ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (3/4) ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนัน้ ประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 และดาเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุมตามลาดับ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ ว และเห็นว่าถูกต้ องครบถ้ วนตามมติ
ของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 บริษัทฯ ได้ จดั ส่งรายงานการประชุมดังกล่ าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกาหนด และได้ เผยแพร่รายงานการ
ประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.humanica.com เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบรายงานการประชุม
และสามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึง่ ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อขอแก้ ไขแต่อย่าง
ใดรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ที่ได้ จดั ขึ ้นเมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

452,023,854 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

*ไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ: ในวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จานวน 2 คน รวมเป็ นถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่มาเข้ าร่วมประชุมจานวน 788 ราย มีจานวนหุ้นรวมทังหมด
้
452,023,854 หุ้น

HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ประจาปี 2564
ในวาระนี ้ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็ น
ผู้รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564 ให้ ที่ประชุมทราบ
นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ได้ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดาเนินงานของบริษัทฯประจาปี 2564 ดังนี ้
- โดยภาพรวมบริ ษัท ฯมีผลประกอบการปรั บ ตัวดีขึ น้ จากปี ก่ อ นเล็ กน้ อ ย เนื่ อ งจากสถานการณ์ ทาง
เศรษฐกิจที่ยังคงได้ รับผลกระทบจาก COVID 19 โดยรายได้ เติบโตเล็กน้ อยจากปี ก่อน ประมาณ 8.9
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 และกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 0.5 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.3 จากปี ก่อน

- รายได้ แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เติบโตจากปี ก่อนดังนี ้
▪ กลุ่มให้ บริการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เติบโต +5.5 ล้ านบาท
▪ กลุ่มให้ บริการทางด้ านการเงิน เติบโต +3.4 ล้ านบาท
- รายได้ แยกตามลักษณะ เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อนดังนี ้
▪ รายได้ ไม่ประจาเติบโต +12.9 ล้ านบาท หรื อ +5.4% จากรายได้ ค่าติดตั ้งลูกค้ าใหม่
▪ รายได้ ประจาลดลง -4.0 ล้ านบาท หรื อ -0.8% จากการลดลงของจานวนพนักงานของลูกค้ า
ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหาร จากผลกระทบของ COVID
- กาไรขันต้
้ นลดลง -4.5 ล้ านบาท เนื่องจาก รายได้ เพิ่มขึ ้น +8.9 ล้ านบาท แต่ต้นทุนเพิ่มขึ ้น -13.3 ล้ าน
บาท โดยต้ นทุนเพิ่มขึ ้นจากการปรับปรุงระบบด้ านความปลอดภัยทางไอที และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ ้น
จากการขยายพื ้นที่ออฟฟิ ศ
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- ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร เพิ่มขึน้ -16.7 ล้ านบาท จากรายการด้ อยค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลง
สภาพของ CXA จานวน -8.6 ล้ านบาทและรายการตัดจาหน่ายดอกเบี ้ยค้ างรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
CXA จ านวน -5.1 ล้ า นบาท ค่ า ใช้ จ่ า ยจากธุ ร กิ จ ใหม่ (Benix/EEC) -6.1 ล้ า นบาท และ รายการ
ค่าใช้ จ่ายครัง้ เดียวที่เกิดขึ ้นในปี ก่อนหน้ าของ Tiger Soft จานวน +3.2 ล้ านบาท
- กาไรจากการดาเนินงานลดลง -21.1 ล้ านบาท จากกาไรขันต้
้ นลดลง -4.5 ล้ านบาท และ ค่าใช้ จ่ายใน
การขายและบริหาร เพิ่มขึ ้น -16.7 ล้ านบาท
- กาไรสุทธิ เติบโตเล็กน้ อย +0.4 ล้ านบาท จากกาไรจากการดาเนินงานลดลง -21.1 ล้ านบาท รายได้ อื่น
เ
พิ่
ม
ขึ ้ น
+
20.4
ล้
า
น
บ
า
ท
(รายได้ อื่นเพิ่มขึน้ จากกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน +9.4 ล้ านบาท และ รายการต้ นทุนลดลงซึ่งเป็ น
รายการครัง้ เดียว +8.9 ล้ านบาท) ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น -1.0 ล้ านบาท และ ภาษีเงินได้ ลดลง +2.2
ล้ านบาท
นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ได้ รายงานต่อที่ประชุมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯประจาปี 2564 ดังนี ้
ฐานะทางการเงิน มีรายละเอียดดังนี ้
สรุปฐานะทางการเงิน
ิ ทรัพย์รวม
สน
ิ ทรัพย์หมุนเวียน
สน
ิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สน
ิ รวม
หนีส
้ น
ิ หมุนเวียน
หนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวียน
หนิส
้ น
สว่ นของผู ้ถือหุ ้น

ปี 2564
1,769.3
571.5
1,197.8
331.7
155.7
176.0
1,437.6

ปี 2563 เปลีย
่ นแปลง %
1,591.7
177.6 10%
653.4
(81.9) -14%
938.2
259.5 22%
324.8
6.9
2%
151.1
4.6
3%
173.7
2.3
1%
1,591.7
(154.0) -11%

- สินทรัพย์ เติบโต +177.6 ล้ านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง -81.9 ล้ านบาท จากเงินสดเพิ่มขึ ้น
+87.8 ล้ านบาท แต่ สินทรัพย์ทางการเงินลดลง -174.3 ล้ านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ ้น +259.5 ล้ านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนใน บ.ร่ วม เพิ่มขึ ้น
+35.1 ล้ านบาท (ลงทุนในบริษัท โคนิเคิล +17.7 ล้ านบาท และ ฟาร์ มแคร์ +15.4 ล้ านบาท)
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น เพิ่มขึ ้น +241.9 ล้ านบาท จากการลงทุนในบริษัท แรบบิท แคช +40.0 ล้ านบาท
/Publica Holding +68 ล้ านบาท และ บมจ.เอ็นฟอร์ ซ ซีเคียว +139.0 ล้ านบาท (ต้ นทุน 82 ล้ านบาท +
ปรับมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ ้น 57 ล้ านบาท)
- หนี ้สินเพิ่มขึ ้น+6.9 ล้ านบาท จากการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินสัญญาเช่าทางการเงิน จากการขยายพื ้นที่เช่า
ออฟฟิ ศ
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เติบโต +170.8 ล้ านบาท จากกาไรสุทธิส่วนของบริ ษัทใหญ่ +169.8 ล้ านบาท เงินปั น
ผลจ่ า ย -95.2 ล้ า นบาท การปรั บ มูลค่ าผลประโยชน์ พนัก งาน +11.4 ล้ า นบาท และก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ ้น +54.2 ล้ านบาท จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของงเนลงทุนใน บมจ.เอ็นฟอร์ ซ ซีเคียว
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ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดาเนินการประชุมจึงแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ว่าวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย สิน้ สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่ านการตรวจสอบจากผู้ สอบบั ญ ชี รั บ
อนุญาตของบริษัทแล้ ว
ประธานฯ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมฯว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สิน้ สุดวันที่ 31
ธั น วาคม 2563 ซึ่ง ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีรั บอนุญาตของบริ ษั ทฯ และผ่ า นการพิจารณาโดย
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เพื่อให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และตามข้ อบังคับของบริษัทฯ
ข้ อ 55 ที่กาหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้ องจัดให้ มีการทางบการเงิน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชี (สิ ้นสุดในวันที่
31 ธันวาคม ของทุกปี ) ของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ บริ ษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินและงบการเงินรวมรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2564 สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาเนางบการเงินประจาปี 2564 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 เพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้

รายการตามงบการเงินรวม

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2564

1,591.65

1,770.01

324.80

332.39

1,266.85

1,437.62

รายได้ รวม (ล้ านบาท)

740.34

770.49

กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)

164.86

165.34

0.24

0.25

สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)

กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ งบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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เห็นด้ วย

452,023,954 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

*ไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ:
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจานวน 1 คน รวมเป็ นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มา
เข้ าร่วมประชุมจานวน 789 ราย มีจานวนหุ้นรวมทังหมด
้
452,023,954 หุ้น
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564
ประธานฯ ได้ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564 เพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ประธานฯแจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลัง
หักภาษีนิติบคุ คลจากงบเฉพาะกิจการ ทังนี
้ ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลขึ ้นอยู่กบั แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้ อจากัด
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญากู้ยืมเงินหรื อสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน และ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนและแก้ ไขนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ น
ครัง้ คราว เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต ความต้ องการใช้ เงินลงทุน และ
เงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปั จจัยด้ านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกาไรสะสมที่
ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ และเป็ นไปตามกฎหมายที่เ กี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ อาจ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริษัทฯ โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ เป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอานาจอนุมัติให้ จ่ายปั นผลได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่า
บริษัทฯ มีผลกาไรสมควรพอจะทาเช่นนันได้
้ แล้ วให้ รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. มหาชนจากัด และข้ อ 47 - 50 แห่งข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดห้ ามมิให้
บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรซึ่งรวมถึงกาไรสะสม ในกรณี ที่ บริ ษัทฯ ยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลให้ แบ่งจ่ายตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงิน
ปั นผลจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุน
สารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิหกั ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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สาหรับการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2564 นัน้ บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปั นผลในรูปแบบของเงินสด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ทังนี
้ ้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนินงานตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นจานวน 0.10
บาทต่อหุ้น เป็ นเงิน 68,000,000 บาท หรื อเป็ นเงินทังปี
้ จานวน 108,800,000 บาท คิดเป็ นจานวน 0.16 บาทต่อ
หุ้น คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 59.0 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ซึง่ เป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับปี ที่ผ่านมา ดังนี ้

กาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
กาไรต่อหุ้น**
- เงินปั นผลระหว่างกาล
- เงินปั นผลประจาปี
รวมเงินปั นผลทังสิ
้ ้น (บาท)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล (รวมเงินปั นผลระหว่าง
กาล)

ปี 2563
130,496,581
0.19
0.06
0.08
95,200,000
ร้ อยละ 73.0

ปี 2564
184,437,707
0.27
0.06
0.10*
108,800,000
ร้ อยละ 59.0

* หากได้รับการอนุมตั ิ จากผูถ้ ือหุ้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565
** กาไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน คานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุ้นถัว่ เฉลี่ยถ่วง
น้าหนักของหุ้นสามัญทีอ่ อกอยู่ในระหว่างปี

ทังนี
้ ้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นใน
การประชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565 หากที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น มี ม ติ อ นุ มัติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติ การจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564 ดังต่อไปนี ้
1) รั บทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อวัน ที่ 8 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท และ
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากกาไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และกาหนดให้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็ นวัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date)
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2) การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นจานวน 500,000 บาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.3 ของกาไรสุทธิประจาปี ตามที่กฎหมายและข้ อบังคับของบริษัทฯ กาหนดไว้ ทาให้
บริ ษัทฯ มีทุนสารองตามกฎหมายรวมเป็ นเงินจานวน 34,500,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.0 ของ
ทุนจดทะเบียน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสาหรับเงินที่ได้ จากการได้ รับเงินปั นผลในอัตราตามที่กฎหมาย
กาหนด
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

452,023,954 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

*ไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเข้ าเป็ นวาระการ
ประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เป็ นการล่วงหน้ า ตัง้ แต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.humanica.com ทังนี
้ ้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเข้ ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด
โดยที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้ ได้
พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประจาปี 2565 โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดในการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้ อบังคับข้ องบริ ษัท
ฯ ข้ อ 18 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตาแหน่ง
ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
โดยกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั สลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ทัง้ นี ้
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ นนั ้ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน ได้ แก่
(1) นายไผท
(2) นางสาวปิ ยพร

ผดุงถิ่น
พรรณเชษฐ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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ซึง่ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตาม
พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ เลือกตั ้งบุคคลทัง้ 2 ท่าน
ดังกล่าวกลับเข้ าดารงตาแหน่งของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทังนี
้ ้ สาหรับกรรมการบริษัทฯ ซึง่ ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระ
นี ้ ได้ ร่วมกันพิจารณาแล้ วว่าบุคคลทังสองท่
้
านดังกล่าว เป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระ ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อกาหนด คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องซึง่
กรรมการอิสระสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ โดยรายนามและประวัติของกรรมการมีรายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยวาระนีต้ ้ องผ่านการอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้ างมากอนุมตั ิการแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ดังต่อไปนี ้
(1) นายไผท ผดุงถิ่น
เห็นด้ วย

กรรมการอิสระ
452,023,954 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

*ไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
(2) นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

443,460,854 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

98.1056

8,563,100 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

1.8944

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

*ไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจาปี 2565
ประธานฯ ได้ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่ง
พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน ซึ่งกาหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
บริ ษัทฯ กาหนดหลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาหรับปี
2565 โดยค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมทัง้ ทางด้ า นประเภท ขนาดธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า ตอบแทนใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ตลอดจน
ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ มีการกลัน่ กรองการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคานึงถึงความเหมาะสม และความจาเป็ นอย่างรอบคอบแล้ ว จึง
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี ้ย
ประชุมสาหรับคณะกรรมการ ประจาปี 2565 ดังนี ้
ก. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่ อย
ตาแหน่ ง

ปี 2565
(ปี ที่เสนอ)
ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )
35,000

ปี 2564
ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )

กรรมการบริษัท

25,000

25,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000

30,000

กรรมการตรวจสอบ

25,000

25,000

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

15,000

5,000

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานการกรรมการลงทุน
กรรมการการลงทุน

10,000
15,000
10,000

5,000
5,000
5,000

ประธานกรรมการบริษัท
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35,000

ข. โบนัสสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2565
- ไม่มีการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2565 ค. สิทธิประโยชน์ อ่ ืน
- ไม่มี ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ ประจาปี 2565 โดยวาระนีต้ ้ องผ่านการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุม อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2565 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

431,674,454 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

95.4982

20,349,400 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

4.5018

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

*ไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่ อย และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2565
ประธานฯ ได้ เชิญนายภัทร ยงวณิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดย
แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทังในเรื
้ ่ อ งของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานใน
การทางาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้ พิจารณาผู้สอบ
บัญชีแห่งบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จากัด (“Deloitte”) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2565
เนื่องจาก Deloitte เป็ นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบ
บัญชี มีความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ มีการทางานที่มีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบ
บัญ ชี ที่ เ หมาะสมเปรี ยบเที ยบกับ ปริ มาณงานและอัต ราค่าสอบบัญชีข องบริ ษัท ในระดับเดีย วกัน รวมทัง้ ยัง
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในปี ที่ผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาและเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
และบริษัทย่อยจานวน 3 บริษัท ประจาปี 2565 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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1. แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายนามดังต่ อไปนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับ
จานวนปี ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ รับการ
อนุญาตเลขที่
แต่ งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาววิมลพร บุณยัษเฐี ยร

4067

แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัทฯ ปี 2562 - 2564
จานวน 3 ปี
2. นายชูพงษ์ สุรชุติกาล
4325
ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน
3. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ
6326
ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน
โดยกาหนดให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของ Deloitte ทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้
นอกจากนี ้ Deloitte และผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อส่วนได้ เสีย
กับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้ น
บริ ษัทย่อ ยในต่างประเทศ และบริ ษัทย่อ ยในประเทศ 2 บริ ษัทที่ได้ มีการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีจ ากสานักงานอื่ น
เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดาเนินธุรกิจ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ การจัด ทางบการเงิน
รวมให้ สามารถดาเนินการให้ ทนั ตามกาหนดเวลา
2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 สาหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจาปี และการสอบ
ทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทังสิ
้ ้น 3,430,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2564 จานวน 240,000
บาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 7.5
ปี 2564
ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
(บาท)
(บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
2,270,000
2,460,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจานวน 3 บริษัท
920,000
970,000
ค่าบริการอื่น
ไม่มี
ไม่มี
รวม*
3,190,000
3,430,000
* ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าติ ดต่อสือ่ สาร เป็ นต้น และไม่รวม
ภาษี มูลค่าเพิ่ม
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ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 โดยวาระนี ้
ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ท่ี ป ระชุ ม ที่ ป ระชุม มี ม ติ เ ป็ นเอกฉัน ท์ แ ต่ ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ดี ลอยท์ ทู้ช โธมัท สุ ไชยยศ จ ากัด
(“Deloitte”) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2565 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) นางสาววิมลพร บุณยัษเฐี ยร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรื อ
(2) นายชูพงษ์
สุรชุติกาล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรื อ
(3) นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326
โดยกาหนดให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย และในกรณีที่ผ้ ูสอบบัญชีดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของ Deloitte มาทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ทังนี
้ ้ ที่ประชุมได้ อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 จานวน
ไม่เกิน 3,430,000 บาท
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

452,023,954 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

*ไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้ วยบริ ษัทฯ มีการให้ เช่า
พืน้ ที่สานักงานกับบริ ษัทในเครื อที่อยู่ในตึกสานักงานเดียวกัน คณะกรรมการบริ ษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริ ษัทฯ ข้ อ 32 เรื่ องประกอบกิจการให้
เช่าและให้ บริการทรัพย์สิน เพื่อความถูกต้ องและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุม
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พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯโดยวาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติท่ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

452,023,954 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

*นับผู้ที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามคณะกรรมการหรื อฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ
นาย อภิบาล อริยกุลกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทฯ ดังนี ้
1. บริษัทฯได้ รับผลกระทบโดยตรงหรื อโดยอ้ อม จากการคว่าบาตรต่อประเทศรัสเซียบ้ างหรื อไม่อย่างไร
ตอบ ณ ปั จจุบนั บริษัทฯยังไม่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าวแต่อย่างใด
2. ธุรกิจของบริษัทฯอยู่บนเทคโนโลยีที่เข้ าใจว่าพัฒนาโดยสหรัฐในอนาคตถ้ าเทคโนโลยี ถูกใช้ เป็ นอาวุธใน
การคว่าบาตร จะมีผลกระทบต่อการบริการให้ ลกู ค้ าที่ไม่เป็ นมิตรกับสหรัฐหรื อไม่
ตอบ เทคโนโลยีของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่พฒ
ั นาโดยบริษัทฯเอง จึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ต่อลูกค้ าของบริษัทฯในกรณีดงั กล่าว
3. แพลตฟอร์ มของบริษัทฯ มีเทคโนโลยีอื่นสารองหาก สหรัฐสามารถ คว่าบาตรด้ วยเทคโนโลยีทบี่ ริษัทฯใช้
บริการลูกค้ าอยู่หรื อไม่ อย่างไร
ตอบ แพลตฟอร์ ม ของบริ ษั ท ฯโดยส่ ว นใหญ่ พัฒ นาโดยบริ ษั ท ฯเอง จึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ น
สาระสาคัญต่อลูกค้ าของบริษัทฯในกรณีดงั กล่าว
4. “ระเบียบโลกใหม่ (New World Order)” เป็ นภัยคุกคามต่อธุรกิจบริษัทฯ อย่างไรและเรามีแผนรองรับ
อย่างไรหรื อไม่
ตอบ บริ ษัทฯจะต้ องไม่หยุดนิ่งและต้ องมีการพัฒนาในด้ านต่างๆและต้ องมีการปรับตัวตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ตลอดเวลา
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เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมจึงแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดไว้ ในการประชุมครัง้ นี ้ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ ว/เว็บไซด์ของบริ ษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเข้ ามา จึงไม่มีวาระการประชุมอื่นใดให้ ที่
ประชุมพิจารณาอีกแต่อย่างใด
อีกทัง้ ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมในครัง้ นี ้จะมีการเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่สนใจ
ได้ อ่านและหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการแก้ ไขสามารถติดต่อไปยังบริษัทฯ ได้
จากนัน้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่วมประชุมและปิ ดประชุมเวลา 10.19 น.

______________________________
(นายอโณทัย อดุลยพันธุ์)
ประธานการประชุม

____________________________
(นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
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