รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565
ของ
บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม
บริ ษัท ฮิวแมนิก้า จากัด มหาชน (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดั การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม
2565 เวลา 10.30 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
เริ่มการประชุม
นางสาว ฐิ ตารี ย์ วงศ์สว่างพานิช ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565 (“ผู้ดาเนินการประชุม”)
กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ด้ วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) บริ ษัทฯ
ได้ ติดตามและมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างยิง่ จึงได้ พิจารณาให้ มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และนอกจากนี ้บริษัทยังมีการ
กาหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมและมาตราการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ ร ะบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
(Covid-19) สาหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้เกี่ยวข้ องในการประชุม และผู้ประสานงานการจัดการประชุมด้ วยเช่นกัน
นายอโณทัย อดุลพันธุ์ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในการประชุม (“ประธานฯ”) ผู้ดาเนินการประชุมได้
กล่าวแนะนากรรมการ ผู้บริ หาร ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้ เข้ าร่ วมประชุม ดังรายนามตามลาดับ
ต่อไปนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายอโณทัย อดุลพันธุ์
2. นายสุนทร เด่นธรรม
3. นายภัทร ยงวณิชย์
4. นายไผท ผดุงถิ่น
5. นายธนชาติ นุ่มนนท์
6. นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
-ไม่มี-
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มีกรรมการทังหมด
้
6 ท่านที่เข้ าร่ วมประชุม คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้นรายย่อย ทังนี
้ ้กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้ เสียและส่วนได้ พิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมการประชุม
1. นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านเทคโนโลยี
2. Ms. Bee Bee Lim ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการการพาณิชย์และธุรกิจระหว่างประเทศ
3. นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เบญจา แอดไวซอรี่ จากัด
1. นายเลิศฤทธิ์ เพชรวรกุล
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด
1. นายณัฐวัตร กิตติอคั รเสถียร
เมื่อเริ่ มการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
796 ราย นับจานวนหุ้นได้ 465,114,404 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 68.3922 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 นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ ยวกับการ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทฯ ได้ ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ
อยู่
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนได้ ยกเว้ นเป็ นผู้ดแู ลหลักทรัพย์ของนักลงทุน
ชาวต่างชาติที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ค. สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ข . ต้ องลงคะแนนเสียงตามที่ผ้ ู
มอบฉันทะได้ ลงคะแนนไว้ แล้ ว
3. การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมมีด้วยกัน 3 รูปแบบได้ แก่ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
4. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามในเรื่ องที่เกี่ยวกับวาระ
การประชุมนัน้ ๆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามให้ ยกมือขึ ้นและแจ้ งชื่อ นามสกุลพร้ อมทังชี
้ ้แจ้ งว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที่มา
ด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้มอบฉันทะให้ ที่ประชุมทราบ
5. เนื่องจากการประชุมในครัง้ นี ้เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีก ารพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ กับผู้เข้ าร่ วม
ประชุม
6. ในการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้ าต่าง E-Voting เพื่อทาการลงคะแนนในแต่
ละวาระภายในเวลาที่กาหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครัง้ นึงว่า ยืนยัน
การลงคะแนนหรื อไม่ ให้ กดตกลงเพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผ้ ูถือหุ้นต้ องการเปลี่ยนการลงคะแนน
สามารถทาได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ แต่หากวาระได้ ถกู ปิ ดโหวตไปแล้ ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน
หรื อเปลี่ยนการลงคะแนนได้
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7. สาหรับวาระการประชุมที่ 1 และ 6 ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และสาหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
จากนัน้ ประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565 และดาเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุมตามลาดับ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2564 และได้ ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม โดย
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ไว้ อย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่
19 เมษายน 2564 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

465,174,805 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

หมายเหตุ:
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจานวน 2 คน รวมเป็ นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มา
เข้ าร่วมประชุมจานวน 798 ราย มีจานวนหุ้นรวมทังหมด
้
465,174,805 หุ้น
วาระที่ 2

พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ ข้ า ซื อ้ กิ จ การของกลุ่ มบริ ษั ท DataOn Group ซึ่ ง เป็ นการเข้ า ท ารายการได้ ม าซึ่ ง
สินทรัพย์ ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียดในวาระนี ้ โดยนายธรรมนูญ ได้ นาเสนอข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุ่มบริ ษัทฯ DataOn Group ในรูปแบบวี
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ดีทัศน์ และได้ เรี ยนเชิญคุณสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ที่
บริษัทฯและผู้ถือหุ้นจะได้ รับจากการซื ้อกิจการในครัง้ นี ้ ดังนี ้
ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทฯจะได้ รับ
- ช่วยให้ งานบริการด้ านทรัพยากรบุคคล และงานบริการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน ของกลุ่มบริษัทฯ
มีความคลอบคลุมและหลากหลายมากขึ ้น
- ขยายตลาดไปมากกว่า 13 ประเทศทัว่ ภูมิภาคเอเชีย ผ่านทางเครื อข่ายผู้จดั จาหน่ายในต่างประเทศของ
DataOn นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนหลักแล้ ว ยังครอบคลุมไปถึง ญี่ปนุ่ เกาหลี และตะวันออกกลาง
- สถานะทางการเงินมีความมั่นคงเพิ่มขึน้ จากฐานลูกค้ าที่จะช่วยสร้ างรายได้ ประจา เพิ่มขึน้ โดยการ
รวมกลุ่มกันทาให้ ธุรกิจหลักมีฐานผู้ใช้ งานซึ่งเป็ นพนักงานของลูกค้ ามากกว่า 2 ล้ านราย และมีฐาน
ลูกค้ ารวมกันมากกว่า 5,000 บริ ษัท ซึง่ จะช่วยเพิ่มรายได้ และกาไรจากการจัดทางบการเงินรวม
- การบูรณาการในด้ านการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจาก DataOn มีทีมงานในด้ านการพัฒนาซอฟท์แวร์
และเทคโนโลยีที่มีศกั ยภาพ เมื่อรวมทีมงานเทคโนโลยีเข้ าด้ วยกัน จะช่วยส่งเสริ มและพัฒนาซอฟท์แวร์
ร่วมกันให้ มีประสิทธิภาพและทันสมัย และจะช่วยสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆร่วมกัน
- ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหม่ ภายใต้ แบรนด์ WorkPlaze
ซึง่ เป็ น ผลิตภัณฑ์ Flagship ใหม่ ที่คาดว่าจะเริ่มให้ บริการได้ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี ้
จากนัน้ นายธรรมนูญ จึงได้ ชี ้แจงรายละเอียดของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงต่อที่ประชุม ดังนี ้
รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้ มีมติให้ นาเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มบริ ษัท DataOn Group ซึ่งเป็ นการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของกลุ่ม
บริษัท DataOn Groupได้ แก่
1. บริ ษัทฯจะซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
บริ ษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”) ซึ่งรวม
บริษัทย่อยได้ แก่ PT. Synergy Group Asia (อินโดนีเซีย) (“SGA”)
2. บริษัทฯจะซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”)
3. บริษัทฯจะซื ้อหุ้นสามัญทัง้ หมดของ บริษัท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”)
4. บริ ษัท Humanica Asia Pte Ltd. (บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) จะซื ้อหุ้นสามัญจานวนร้ อยละ 55 ของหุ้น
สามัญทังหมดของ
้
บริษัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (“SGMY”)
จากบริ ษั ท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Gordon Enns และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai และ Ms.
Piyalak Boonyoprakarn (“ผู้ขาย”) โดยมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนในการซื ้อกิจการของ DataOn Group จานวน
1,991.53 ล้ านบาท บริษัทฯจะชาระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในจานวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น
โดยกาหนดราคาเสนอขายที่ห้ นุ ละ 10.60 บาทให้ แก่ผ้ ขู าย รวมเป็ นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้ านบาท สาหรับการ
ซื ้อหุ้นสามัญของ INI DOI และ SGA และชาระเป็ นเงินสดจานวน 4.63 ล้ านบาท เฉพาะสาหรับการซื ้อหุ้นสามัญ
ของ DOT และ SGMY ทัง้ นี ้ (รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 สารสนเทศเกี่ ยวกับรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน)
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ข้ อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท DataOn Group
งบแสดงฐานะการเงินของ INI และ DOI
งบแสดงฐานะการเงิ
นของ INI และ DOI
หน่
วย: ล ้าน
หน่วย: ล ้าน
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ิ ทร ัพย์หมุนเวียน
สน
ส
น
ทร ัพย์
ัพย์ไ
หม่
มุห
นมุ
เวีนยเวี
นยน
ิิ ทร
สน
สน
น
ทร ัพย์
ัพย์ร
ไวม
ม่หมุนเวียน
ิิ ทร
ส
ิ ทริ ัพย์รวม
สน
้ นหมุนเวียน
หนี
ส
ิ หมุนเวียน
้ น
หนี
ส
สว่ นของผู
ถ
้ อ
ื หุน
้
สว่ นของผูถ
้ อ
ื หุน
้

้ิ สุด 31 ธ ันวาคม
งวดปี สน
ิ้ สุด 31 ธ ันวาคม
งวดปี สน
2562
2563
2562
2563
USD
THB
USD
THB
USD
THB
USD
THB
3.07 102.80 3.96 132.31
3.07 102.80
3.96 132.31
1.68
56.15 1.48
49.48
1.68
56.15
1.48
49.48
4.75 158.94 5.44 181.79
4.75 158.94
5.44 181.79
2.21
73.82 2.83
94.56
2.21
73.82
2.83
94.56
2.55 85.12 2.61
87.23
2.55 85.12 2.61
87.23

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ INI และ DOI
งบก
าไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็จของ INI และ DOI
หน่
วย:
ล ้าน
หน่วย: ล ้าน
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
รายได ้จากการดาเนินงาน
รายได ้อื้จากการด
าเนิ
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น
่ (ดอกเบี
ย
้ น
รับงาน
)
รายได
้อื
น
่
(ดอกเบี
ย
้
รั
บ
)
รายได ้รวม
รายได
้รวม
ต
้นทุนขายและบริ
การ
ต
้นทุ
น
ขายและบริ
การ
้
ค่าใชจ่ายในการขายและบริ
หาร
ค่าาไรก่
ใชจ่้ าอยในการขายและบริ
หาร
ก
นภาษี
กาาไรก่
นภาษี
ค่
ใชจ่้ าอยทางภาษี
ค่าาไรสุ
ใชจ่้ าทยทางภาษี
ก
ธิ
กาไรสุทธิ

ิ้ สุด 31 ธ ันวาคม
งวดปี สน
ิ้ สุด 31 ธ ันวาคม
งวดปี สน
2562
2562
USD
THB
USD
THB
7.63 255.28
7.63 255.28
0.02
0.77
0.02
0.77
7.66 256.04
7.66 256.04
0.20
6.82
0.20
6.82
6.33 211.60
6.33 211.60
1.13
37.63
1.13
37.63
(0.13) (4.49)
(0.13)
0.99 (4.49)
33.14
0.99 33.14

2563
2563
USD
THB
USD
THB
8.37 279.98
8.37 279.98
0.06
2.17
0.06
2.17
8.44 282.15
8.44 282.15
0.48
16.05
0.48
16.05
6.19 207.00
6.19 207.00
1.77
59.10
1.77
59.10
(0.12) (4.11)
(0.12)
(4.11)
1.64
54.99
1.64
54.99

รายไตรมาส
รายไตรมาส
ิ้ สุด 30
สน
ิ้ ันยายน
สกน
สุด 30
ก ันยายน
2564
2564
USD
THB
USD
THB
5.57 186.44
5.57 186.44
1.30
43.56
1.30
43.56
6.88 230.01
6.88 135.48
230.01
4.05
4.05 135.48
2.83
94.53
2.83 94.53

งวด 9 เดือน
งวด
อน
ิ้ สุ9ดเดื
สน
30
ิ้ ันยายน
สกน
สุด 30
ก ันยายน
2564
2564
USD
THB
USD
THB
7.23 241.94
7.23 241.94
0.05
1.66
0.05
1.66
7.28 243.60
7.28 243.60
0.57
19.22
0.57
19.22
4.59 153.50
4.59 153.50
2.12
70.87
2.12
70.87
(0.31) (10.23)
(0.31)
1.81 (10.23)
60.64
1.81 60.64

งบการเงิ นรวมเสมือนอ้างอิ งตามรายงานสอบทานสถานะทางการเงิ นของ INI ซึ่ งรวมถึงหุ้นสามัญของ SGA ที่เป็ นบริ ษัทย่อยของ INI ในสัดส่วนร้อยละ 100
และ DOI ที่สอบทานโดยโดยบริ ษัท RSM Corporate Advisory Pte. Ltd.
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ขนาดรายการของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
ขนาดรายการสูงสุดที่คานวณได้ มาจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้ างอิงงบการเงินรวมของ
บริษัทฯงวด ล่าสุด สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ ร้ อยละ 117.11 ซึง่ เมื่อรวมกับรายการได้ มาอื่นๆ ใน
รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 128.58 จึงถือเป็ น
รายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป หรื อการเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดย
อ้ อม (Backdoor Listing) เนื่องจากขนาดรายการเกินร้ อยละ 100
อย่างไรก็ดี การได้ มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวของบริ ษัทฯ เข้ าหลักเกณฑ์ครบถ้ ว นทัง้ 4 ข้ อที่จะได้ รับยกเว้ น ไม่
ต้ องยื่นคาขอให้ รับหลักทรัพย์ใหม่ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ด้ วยเหตุผล ดังต่อไปนี ้ คือ
1) ธุรกิจที่ได้ มามีลกั ษณะของธุรกิจที่คล้ ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
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2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในธุรกิจหลัก
3) กลุม่ บริษัทที่ได้ มาซึง่ สินทรัพย์มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
4) ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในคณะกรรมการของบริษัท และอานาจการควบคุมบริษัทฯ หรื อ
ผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ DataOn Group (รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 14)
DataOn Group ได้ รับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจาก RSM Risk Advisory Pte Ltd. แล้ ว โดยจาก
การตรวจสอบพบว่ามีประเด็ นที่เ ป็ นความเสี่ยงระดับต่าและระดับกลาง และไม่มีประเด็นที่เป็ นความเสี่ ย ง
ระดับสูง โดยประเด็นที่อาจส่งผลกระทบมีดงั นี ้
1) การตั ้งสารองหนี ้สงสัยจะสูญควรจัดให้ มีการประเมินเป็ นประจา
2) การกาหนดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและการประเมินลูกค้ าอย่างต่อ เนื่อง(On-Boarding and On-going
Assessment) ควรจัดทาให้ เป็ นรูปแบบที่เป็ นทางการ
3) การตัง้ สารองหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงานตามกฎหมายแรงงาน ควรนา มาตรฐานการบัญชี เรื่ อง
ผลประโยชน์พนักงาน มาปฏิบตั ิใช้ และจัดให้ มีการประเมินเป็ นรายปี
คณะกรรมการบริ หารมีความเห็นให้ DataOn Group ดาเนินการแก้ ไขและนานโยบายและระบบควบคุม
ภายในของบริ ษัทฯมาปฏิบัติใช้ ทัง้ นีผ้ ้ ูบริ หารของ DataOn Group จะดาเนินการแก้ ไขประเด็นดังกล่าวภายใน
เดือนเมษายน 2565 นี ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การดารงสถานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ
เกณฑ์รายการเกี่ยวโยง
Viko Technologies และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai จะเข้ ามาถือหุ้นในบริ ษัทฯ คิดเป็ นร้ อยละ 21.61 ของหุ้น
ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ รวมทังมี
้ การส่งตัวแทน 1 ท่าน ได้ แก่ Mr. Gordon Enns ซึ่งเป็ นกรรมการและผู้ถือ
หุ้นของ Viko จะเข้ ามาเป็ นกรรมการ ในบริษัทฯ ดังนันจึ
้ งเข้ าข่ายการเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีมลู ค่าของสิง่
ตอบแทนเท่ากับ 1,991.53 ล้ านบาท คิดเป็ นขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 218.73 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของ
บริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้ านบาท หรื อมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของบริษัทฯ
บริ ษัทฯจึงต้ องทาการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่ม าประชุม
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รายละเอียดคณะกรรมการของบริษัทฯหลังการเข้ าทารายการ
รายชื่อกรรมการบริษัทฯหลังเข้ าทารายการ

ตาแหน่ ง

1. นายอโณทัย อดุลพันธุ์

ประธานกรรมการ

2. นายสุนทร เด่นธรรม

รองประธานกรรมการ

3. นายภัทร ยงวณิชย์

กรรมการอิสระ

4. นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการอิสระ

5. นายไผท ผดุงถิ่น

กรรมการอิสระ

6. *อยู่ระหว่างการสรรหา

กรรมการอิสระ

7. น.ส.ปิ ยพร พรรณเชษฐ์

กรรมการอิสระ

8. Mr. Gordon Enns

กรรมการเพิ่มเติม (ซึง่ เป็ นตัวแทนจากผู้ขาย)

* หมายเหตุ เนื่องจาก นายอนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ ได้ ลาออกจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 23 ธ.ค. 64 ซึง่ บริษัทฯอยู่ระหว่างการสรร
หาผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อทาหน้ าที่กรรมการอิสระของบริษัทฯต่อไป

รายละเอียดโครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทฯ
หลังการเข้ าทารายการ

ก่ อนการเข้ าทารายการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)

จานวนหุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)

1. กลุ่มครอบครัวเด่นธรรม
261,277,200

38.42

261,277,200

30.12

1.2 นางเพ็ญศิริ เด่นธรรม

500,000

0.07

500,000

0.06

1.3นางสาวธัญญา เด่นธรรม

500,000

0.07

500,000

0.06

1.4 นายภูริกร เด่นธรรม

381,000

0.06

381,000

0.04

2. ผู้บริหารและกรรมการบริษัท

12,612,100

1.85

12,612,100

1.45

3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

68,100,000

10.01

68,100,000

7.85

4. กลุ่มผู้ขาย

-

-

187,443,576

21.61

4.1 Viko Technologies Pte. Ltd.

-

-

183,707,888

21.18

4.2 Mr. Benjamin Ho Chi Wai

-

-

3,735,688

0.43

336,629,700

49.50

336,629,700

38.81

680,000,000

100.00

867,443,576

100.00

1.1 นายสุนทร เด่นธรรม

5. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
รวม
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เงื่อนไขสาคัญที่ต้องดาเนินการก่อนเข้ าทารายการ
1) ผู้ขายและผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขายจะดาเนินการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นภายใน เพื่อให้ Viko Technologies Pte Ltd. เป็ น
ผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน INI และร้ อยละ 88.07 ใน DOI และ Benjamin Ho Chi Wai เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 11.93 ใน DOI
(โดย ณ ปั จจุบนั ผู้ขายได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นภายในเสร็จสิ ้นแล้ ว)
2) บริษัทฯในฐานะผู้ซื ้อต้ องได้ รับการอนุมตั ิให้ เข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (บริษัทฯได้ กาหนดวันประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิรายการในวันที่ 31 มีนาคม 2565)
3) การเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้ แ ก่บุคคลในวงจากัด ได้ รั บการอนุญ าตจากสานักงาน ก.ล.ต. ( บริ ษัทจะเสนอขอ
อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. หลังจากได้ รับมติอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น)
4) การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน ต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็จโดยถูกต้ องและครบถ้ วน (โดย ณ ปั จจุบนั
การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน ได้ ดาเนินการเสร็จสิ ้นและครบถ้ วนแล้ ว ผลการตรวจสอบพบว่าไม่มี
ความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญในการดาเนินธุรกิจหรือการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น)
5) ผู้ขายและผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขายจะดาเนินการให้ ธุรกิจสร้ างใหม่ (Startup company) ทาสัญญาแต่งตังให้
้ บริ ษัทฯเป็ น
ผู้จัดจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สาหรับ Human Resource Software บนมือถือสาหรับ SMEs ที่พฒ
ั นาโดย
ธุรกิจสร้ างใหม่ (Startup company) ที่ผ้ ขู ายเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีอานาจควบคุม (โดย ณ ปั จจุบนั สัญญาแต่งตังให้
้
บริษัทฯเป็ นผู้จดั จาหน่ายดังกล่าวได้ ดาเนินการเสร็จสิ ้นแล้ ว)

เงื่อนไขสาคัญหลังเข้ าทารายการเรี ยบร้ อยแล้ ว
1) ผู้ขายจะส่งตัวแทนเข้ ามาเป็ นกรรมการจานวน 1 ท่าน ได้ แก่ Mr. Gordon Enns โดยกรรมการที่เป็ นตัวแทนจาก
ผู้ขายดังกล่าว ไม่ได้ เป็ นผู้บริหารที่มีอานาจในการตัดสินใจในการดาเนินงาตามปกติของบริษัทฯแต่อย่างใด
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2) ผู้ขายจะนาหุ้นเพิ่มทุนที่ได้ รับจากการเสนอขายจานวนร้ อยละ 80 ของหุ้นที่ได้ รับทังหมด
้
ฝากไว้ กับบริ ษัทฯเป็ น
ระยเวลา 2 ปี
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
นายณัฐ วัต ร กิ ต ติ อัค รเสถี ย ร ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระ จาก บริ ษั ท สี ลม แอ๊ ด ไวเซอรี่ จ ากัด ได้ ร ายงาน
รายละเอียดสรุปรายงานความเห็นให้ แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ รับทราบ โดยจากการพิจารณาความสมเหตุสมผล
ข้ อดีข้อเสียของการทารายการ ความเสี่ยงจากการเข้ าทารายการ มูลค่าที่เหมาะสมของการทารายการ ที่ปรึกษาฯ
จึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมตั ิการทารายการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอในครัง้ นี ้
(รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันทื่ 18 ก.พ. 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มบริ ษัท DataOn Group ซึ่งเป็ น
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนจานวน 60 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
หรื อเทียบเท่า 1,991.53 ล้ านบาท บริ ษัทฯจะชาระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯในจานวนไม่เกิน
187,443,576 หุ้น โดยกาหนดราคาเสนอขายที่ห้ ุนละ 10.60 บาทให้ แก่ผ้ ูขาย รวมเป็ นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90
ล้ านบาท และชาระเป็ นเงินสดจานวน 4.63 ล้ านบาท
และเสนอให้ พิจารณาอนุมตั ิ มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริหาร และ/หรื อ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็ นผู้เจรจาทาความตกลง
กาหนด แก้ ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นเกี่ยวกับการเข้ าซื ้อกิจการ ของ
DataOn Group การลงนามในสัญ ญา บัน ทึ ก ข้ อ ตกลง และเอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การติ ด ต่ อกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นและสมควรด้ วย
โดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุ มและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
สาหรับการลงมติในวาระที่ 2 นี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมตั ิ บริ ษัทฯจะไม่นาเสนอวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 และ
หากเรื่ องใดเรื่ อง หนึ่งในวาระดังกล่าวไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถื อหุ้นจะถือว่าเรื่ องอื่นๆที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว
เป็ นอันยกเลิก และไม่พิจารณา เรื่ องอื่นๆต่อไป เนื่องจากเป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกันทังหมด
้
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ การเข้ าซื ้อกิจการของกลุ่มบริ ษัท DataOn Group ซึ่งเป็ นการเข้ า
ทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/
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หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากบุคคล
ดังกล่าว เป็ นผู้เจรจาทาความตกลงกาหนด แก้ ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และดาเนิ นการใดๆ ที่จาเป็ น
เกี่ ยวกับการเข้ าซือ้ กิจการ ของ DataOn Group การลงนามในสัญญา บันทึกข้ อตกลง และเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นและสมควร ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

465,190,805 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

หมายเหตุ:
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจานวน 1 ราย รวมเป็ นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มา
เข้ าร่วมประชุมจานวน 799 ราย มีจานวนหุ้นรวมทังหมด
้
465,190,805 หุ้น
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 345,000,000 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 438,721,788 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จานวน 187,443,576
หุ้นมูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียดต่างๆในวาระนี ้
นายธรรมนูญ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้ มีมติให้ นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
จากทุนจดทะเบียนเดิม 345,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 438,721,788 บาท โดยออกหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวน 187,443,576 หุ้น มูลค่ า ที่ ต ราไว้ 0.50 บาทต่ อ หุ้น ให้ แ ก่ บุค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) ได้ แก่ บริ ษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai เพื่อเป็ นค่าตอบแทน
การเข้ าซื ้อหุ้นของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group ได้ แก่ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”)
และ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”) ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามวาระที่ 2
โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ดังกล่าว เพื่อใช้ เป็ นค่าตอบแทนใน
การเข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัทในกลุ่ม DataOn Group ซึ่งมีความเห็นว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื ้อและสัดส่วนการแลก
หุ้นนันมี
้ ความเหมาะสม โดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการ
บริษัท
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ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
345,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 438,721,788 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน
187,443,576 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

วาระที่ 4

465,190,805 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้ องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามรายละเอียดในวาระที่ 3
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียดต่างๆในวาระนี ้
นายธรรมนูญ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามวาระที่ 3 บริ ษัทฯจะต้ อง
แก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4
ทุนจดทะเบียนจานวน 438,721,788 บาท
(สี่ร้อยสามสิบแปดล้ านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้ อยแปดสิบแปดบาท)

แบ่งออกเป็ น

877,443,576 หุ้น

(แปดร้ อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ านสี่แสนสี่หมื่นสามพันห้ าร้ อยเจ็ดสิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
877,443,576 หุ้น

(แปดร้ อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ านสี่แสนสี่หมื่นสามพันห้ าร้ อยเจ็ดสิบหกหุ้น)

บุริมสิทธิ

หุ้

น

- หุ้น (-)”

โดยคณะกรรมการได้ มีความเห็นว่าควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ
4. และในการนี ้ ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรื อกรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย จาก คณะกรรมการ
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บริษัทฯ หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร เป็ นผู้ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า รวมทังมี
้ อานาจในการแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ 4 เรื่ องทุนจด
ทะเบียน และมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้จัดการ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย จาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิของ
บริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า รวมทังมี
้ อานาจในการแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
นายทะเบียนด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

วาระที่ 5

465,190,805 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ให้ กับบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งเข้ า
ข่ ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียดต่างๆในวาระนี ้
นายธรรมนูญ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรให้ แก่ Viko Technologies
จ านวน 183,707,888 หุ้ น และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai จ านวน 3,735,688 หุ้ น เพื่ อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
ค่าตอบแทนในการเข้ าซื ้อกิจการของ DataOn Group รวมเป็ นจานวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.5 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.60 บาท
▪ ราคาเสนอขาย 10.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษัทฯ และผู้ขาย อ้ างอิงจาก
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลัง 15 วันทาการ
ติดต่อกัน ก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2564 คือตั ้งแต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564
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▪
▪

▪

▪

ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 10.66 บาทต่อหุ้น (โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 10.60 บาทต่อหุ้นคิดเป็ น
ส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 0.61)
ราคาเสนอขายเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในช่วงเวลาดังกล่าว
จึงกาหนดให้ เป็ นราคาเสนอขายที่เหมาะสม
เป็ นการเพิ่มทุนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกาหนดราคาขายไว้ ชดั เจน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ บริ ษัทฯจะต้ องได้ รับอนุญาตจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ทังนี
้ ้หากราคาเสนอขาย ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะสัง่ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริ ษัทฯมีหน้ าที่ห้ามมิให้ ผ้ ลู งทุนขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทังหมดภายในระยเวลา
้
1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เริ่ มทาการ
ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสัง่
ห้ ามขายดังกล่าวได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถูกสัง่ ห้ ามขายทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศตลาดฯ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ ้น มีดงั นี ้
- ผลกระทบด้ านราคา (Price dilution) เท่ากับร้ อยละ 0
- ด้ านสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) ลดลงในอัตราร้ อยละ 21.61
- ผลกระทบต่อกาไรต่อผู้ถือหุ้น (Earning per Share Dilution) ลดลงในอัตราร้ อยละ 20.00
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 และ 5)

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน
1. มูลค่ า การเข้ าซือ้ กิจการของ DataOn Group ที่ 1,991.53 ล้ า นบาท โดยเกณฑ์ ที่ ใช้ ในการกาหนด
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนได้ แก่ วิธีคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด มีความเหมาะสม
2. การกาหนดวิธีการชาระค่าตอบแทนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น ที่
ราคาเสนอขาย 10.60 บาท ให้ แก่ผ้ ขู ายมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของบริ ษัทฯย้ อนหลัง 15 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และไม่เป็ นการเสนอขายราคาต่า
3. ไม่ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญในโครงสร้ างของผู้ถือหุ้น และอานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ เนื่องจาก คุณสุนทร เด่นธรรม ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริ ษัทฯ และการเพิ่มกรรมการ 1
ตาแหน่งซึ่งเป็ นตัวแทนจากผู้ขาย ได้ แก่ Mr. Gordon Enns โดยกรรมการท่านดังกล่าวไม่มีอานาจใน
การตัดสินใจในการดาเนินการธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่อย่างใด
4. Mr. Gordon Enns เป็ นผู้ก่ อ ตัง้ และเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ หาร ของกลุ่มบริ ษัท DataOn Group
มากกว่า 20 ปี เป็ นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญระดับสูงในธุรกิจ Human Resource Software ซึ่ง
จะเข้ ามาช่วยดูแลการพัฒนาซอฟท์แวร์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริ ษัทฯ
5. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการชาระด้ วยเงินสดเป็ นส่วนใหญ่นนั ้ จะส่งผลให้ บริษัทฯไม่ต้องมีภาระ
ต้ นทุนทางการเงิน
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6. บริ ษั ท ฯได้ รั บ ประโยชน์ ทัง้ ในด้ า นการเพิ่ ม ขึ น้ ของรายได้ แ ละก าไรจากการจัด ท างบการเงิ น รวม
เนื่องจาก DataOn Group มีผลประกอบการที่มีกาไรมาอย่างต่อเนื่องมาตลอด
โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถื อหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่ ม ทุน
จานวน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยมี
ราคาเสนอขาย 10.60 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการเข้ าซื ้อหุ้นของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group และมอบ
อานาจแก่ คณะกรรมการบริ หาร และ/ หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้มีอานาจใน
การพิจารณากาหนด รายละเอียด เงื่อนไข และการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
จัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื ้อ การกาหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร พร้ อมทังให้
้ อานาจในการ ลงนามในเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
และดาเนินการต่างๆ ตามความจาเป็ นสมควร เพื่อประโยชน์อนั เกี่ยวเนื่องกับการ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในครัง้ นี ้ โดยรวมถึงการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ บุคคลในวงจากัดต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศ คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด การยื่นเอกสาร เพื่อนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์และให้ ข้อมูลและเอกสารต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้ องด้ วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้ กบั บุคคลในวงจากัด ได้ แก่ บริษัท Viko
Technologies จานวน 183,707,888 หุ้น และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai จานวน 3,735,688 หุ้น เพื่อเป็ นส่วน
หนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้ าซื ้อกิจการของ DataOn Group รวมเป็ นจานวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ ุนละ 0.5 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.60 บาท และมอบอานาจแก่ คณะกรรมการบริ หาร และ/ หรื อ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณากาหนด รายละเอียด เงื่อนไข
และการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง การ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื ้อ การกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร
พร้ อมทังให้
้ อานาจในการ ลงนามในเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และดาเนินการต่างๆ ตามความจาเป็ นสมควร เพื่อ
ประโยชน์อนั เกี่ยวเนื่องกับการ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ โดยรวมถึงการยื่นขออนุญาตเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ต่อ บุคคลในวงจากัดต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด การยื่นเอกสาร เพื่อ
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นาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และให้ ข้อมูลและเอกสารต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

วาระที่ 6

465,162,305 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9939

28,500 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0061

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

พิจารณาอนุมัติเพิ่มจานวนกรรมการ และแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ จานวน 1 ท่ าน
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียดต่างๆในวาระนี ้
นายธรรมนูญ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
เพิ่มจานวนกรรมการและแต่งตั ้งกรรมการใหม่ จานวน 1 ท่าน ได้ แก่ Mr. Gordon Enns ซึ่งเป็ นตัวแทนจากผู้ขาย
(ประวัติของกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6) โดยกรรมการท่านดังกล่าวไม่มีอานาจในการตัดสินใจในการ
ดาเนินการธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ แต่อย่างใด ภายหลังจากการเข้ าทารายการแล้ ว จะมีคณะกรรมการบริ ษัท
ทังหมดจ
้
านวน 8 ท่าน จากเดิมที่มี 7 ท่าน อย่างไรก็ดี บริษัทฯยังคงมีสดั ส่วนของคณะกรรมการอิสระ เกิน 1 ใน 3
ของ คณะกรรมการบริษัททังคณะ
้
คณะกรรมการบริษัท หลังจากการเข้ าทารายการแล้ วเสร็จ เป็ นดังนี ้
รายชื่อกรรมการบริษัทฯ

ตาแหน่ ง

1. นายอโณทัย อดุลพันธุ์

ประธานกรรมการ

2. นายสุนทร เด่นธรรม

รองประธานกรรมการ

3. นายภัทร ยงวณิชย์

กรรมการอิสระ

4. นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการอิสระ

5. นายไผท ผดุงถิ่น

กรรมการอิสระ

6. *อยู่ระหว่างการสรรหา

กรรมการอิสระ

7. น.ส.ปิ ยพร พรรณเชษฐ์

กรรมการอิสระ

8. Mr. Gordon Enns

กรรมการเพิ่มเติม (ซึง่ เป็ นตัวแทนจากผู้ขาย)

* หมายเหตุ เนื่องจาก นายอนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ ได้ ลาออกจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 23 ธ.ค. 64 ซึง่ บริษัทฯอยู่ระหว่างการสรร
หาผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อทาหน้ าที่กรรมการอิสระของบริษัทฯต่อไป
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โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้ง Mr. Gordon Enns เป็ น
กรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ เพิ่มจานวนกรรมการ และแต่งตั ้งกรรมการใหม่ จานวน 1 ท่าน ได้ แก่ Mr.
Gordon Enns ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
เห็นด้ วย

461,968,205 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.3073

3,222,600 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.6927

ไม่เห็นด้ วย

วาระที่ 7

งดออกเสียง

0 เสียง

บัตรเสีย

0 เสียง

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามคณะกรรมการหรื อฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ
นายดุสิต บุดดี ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีคาถามดังนี ้
1. การรวมตัวของบริษัทฮิวแมนิก้า และ Dataon Group ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “WorkPlaze” จะเริ่มมีรายได้ หรื อกาไร
อย่างไรบ้ าง และจะได้ บริการลูกค้ าในประเทศอะไรบ้ าง
คุณสุนทร เด่นธรรม ตอบว่า บริ ษัทฯคาดว่าผลิตภัณฑ์ ซอฟท์ แวร์ “WorkPlaze” จะเริ่ มให้ บริ การได้ ในช่วงเดื อ น
พฤศจิกายน 2565 และจะเริ่ มให้ บริ การในประเทศไทย อินโดนีเ ซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็ นหลัก และจะเริ่ มขยาย
ไปยังประเทศอื่นที่บริษัทฯมีช่องทางในการจาหน่ายผ่านกลุ่มบริษัท DataOn Group
2. Ecosystem ของ Benix และ Pharmcare เป็ นลักษณะอย่างไร และกลุ่มลูกค้ าคือใคร และปั จจุบนั มี implement เชิง
รายได้ หรื อ impact มากน้ อยขนาดไหน
คุณ สุน ทร เด่ น ธรรม ตอบว่ า Benix เป็ นการให้ บ ริ ก ารสวัสดิ ก ารพนัก งาน และ Pharmcare เป็ นแพลตฟอร์ ม ที่
ให้ บริ การแบบ E-Pharmacy และให้ คาปรึ กษาดดยเภสัชกรทางออนไลน์ ทัง้ สองแพลตฟอร์ มได้ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
ของฮิวแมนิก้า รายได้ จะเริ่มเห็นอย่างมีสาระสาคัญในปี 2565
นายเมธาสิทธิ์ พงศ์ยมัด ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีคาถามดังนี ้
1. งบการเงินสาหรับปี 2564 ของ Data on มีกาไรเท่าไหร่
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คุณสุนทร เด่นธรรม ตอบว่ากาไรงวด 9 เดือน ปี 2564 ของกลุ่มบริษัท DataOn ประมาณ 60 ล้ านบาท ส่วนงบ
การเงินสาหรับปี 2564 อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
2. แผนการเติบในปี 65เป็ นอย่างไรบ้ าง
คุณสุนทร เด่นธรรม ตอบว่าสาหรับปี 2565 บริษัทฯคาดการณ์การเติบโตของรายได้ อย่างน้ อยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20 จาก
ปี ก่อน และตั ้งเป้ากาไรสุทธิไว้ ประมาณร้ อยละ 30 ของรายได้
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติม หรื อเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่วมประชุมและปิ ดประชุมใน
เวลา 12.06 น.
______________________________
(นายอโณทัย อดุลยพันธุ์)
ประธานการประชุม
____________________________
(นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
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