หลักเกณฑ์ และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นและ
กำรเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนหรือมำกกว่ ำหนึ่งคนเพือ่ เข้ ำรับกำรคัดเลือกเป็ นกรรมกำรบริษัท
ข้อ 1.

เจตนารมณ์

บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการที่ดีซ่ ึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
ดาเนิ นธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกราย บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance) บริ ษทั ฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2564 เพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนดต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นใน
การเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้อมทั้งเสนอรายชื่ อผูท้ รงคุณวุฒิเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1.1 การเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรื อเพื่ออนุมตั ิ และ
1.2 การเสนอชื่ อ บุ ค คลหนึ่ งคน หรื อ มากกว่า หนึ่ งคน เพื่ อ เข้า รั บ การคัด เลื อ กเป็ นกรรมการบริ ษ ัท ในกรณี ที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริ ษทั ฯ
ข้อ 2.

คานิยาม
“คณะกรรมการ”

หมายถึง

คณะกรรมการของบริ ษทั

“บริ ษทั ฯ”

หมายถึง

บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)

“การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ” หมายถึง

ข้อ 3.

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุ ้นที่จะมีสิทธิ ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายเดียวหรื อหลายรายซึ่ งถือหุน้ (และต้องถือหุ ้นต่อเนื่ องจนถึงวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ) รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ

ข้อ 4.

ข้อเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั จะเสนอข้อเสนอที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอมาต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ คณะกรรมการ
บริ ษทั มีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่รับข้อเสนอที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอมา
(1)

ข้อเสนอที่เสนอไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์น้ ี
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(2)

ข้อเสนอเกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ ้นมิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว

(3)

ข้อเสนอที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4)

ข้อเสนอที่ผถู ้ ือหุน้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และข้อเสนอดังกล่าว
ได้รับมติสนับสนุนด้วยเสี ยงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดย
ที่ขอ้ เท็จจริ งในข้อเสนอดังกล่าวยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ

ข้อ 5.

การเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรื อเพื่ออนุมตั ิ
5.1

ผูถ้ ือหุ ้นจะต้องนาส่ งแบบฟอร์ ม ก. พร้อมด้วยเอกสารประกอบมายังบริ ษทั ฯ ตามขั้นตอนที่ กาหนดไว้ใน

หลักเกณฑ์ขอ้ 7. ด้านล่างนี้
บริ ษทั ฯ อาจขอเอกสารหรื อข้อมูลเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหุ ้นได้ หากบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็ นว่าเอกสารหรื อ
ข้อมูลนั้นจาเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
5.2

การพิจารณา
5.2.1 เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริ ษทั จะ

ดาเนิ นการแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบเพื่อดาเนิ นการแก้ไข หากข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ถือ
เป็ นที่สุด
5.2.2 เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2563 ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม
5.2.3 เรื่ องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะแจ้งเป็ นระเบียบวาระเพื่อทราบ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย
ข้อ 6.

การเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนหรื อมากกว่าหนึ่งคนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั
6.1

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั จะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
6.1.1

จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ล ั ก ษณะต้อ งห้ า มตามที่ ก าหนดไว้ใ น พรบ. บริ ษัท มหาชน
พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎข้อบังคับอื่นใดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย หรื อ หลักเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ

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

6.1.2

มีความสามารถ ความรู ้ ความเป็ นอิสระ ปฎิบตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่ อสัตย์ และ
ประสบการณ์ที่สาคัญต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ การบัญชี การเงิน
และบริ หารทรัพย์กรมนุษย์

6.1.3

สามารถปฏิ บัติหน้าที่ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี ความรั บผิดชอบต่อบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั หลายแห่งในขณะเดียวกัน

6.2

ผูถ้ ือหุ ้นจะต้องจัดเตรี ยมเอกสารประกอบของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
6.2.1

ประวัติการศึกษาและการทางาน (Curriculum Vitae)

6.2.2

สาเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

6.2.3

สาเนาใบสาคัญการผ่านงาน (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

6.2.4

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) และทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

6.2.5

หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริ ษทั

บริ ษทั ฯ อาจขอเอกสารหรื อข้อมูลเพิ่มเติมจากผูถ้ ื อหุ ้นได้ หากบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็ นว่าเอกสารหรื อ
ข้อมูลนั้นจาเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
6.3

ผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องนาส่ งแบบฟอร์ ม ข. พร้ อมด้วยเอกสารประกอบตามข้อ 6.2 มายังบริ ษทั ฯ ตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ขอ้ 7. ด้านล่างนี้

6.4

การพิจารณา
6.4.1

เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริ ษทั จะ
ดาเนิ นการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบเพื่อดาเนิ นการแก้ไข หากข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมนาเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหา เพื่ อ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลดั ง กล่ า ว และให้ ค วามเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่ อบุ คคลดัง กล่ า วเพื่ อเข้ารั บ การพิจ ารณา
เลือกตั้งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ หรื อไม่ ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นที่สุด

6.4.2

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับการบรรจุ
ชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม
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6.4.3

บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้

ข้อ 7.

ขั้นตอนในการนาส่งข้อเสนอ
7.1

ผูถ้ ือหุน้ ต้องนาส่งแบบฟอร์ม ก. หรื อแบบฟอร์ม ข. แล้วแต่กรณี ซึ่งได้ลงนามเรี ยบร้อยแล้ว มายังเลขานุการ
บริ ษทั โดยทางอี เมล์ ที่ account@humanica.com โดยทางโทรสารหมายเลข 662-646-4200 หรื อโดยทาง
โปรษณี ยล์ งทะเบียนมายังที่อยูด่ า้ นล่างนี้
บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
2 ซ.รองเมือง 5 ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

7.2

ให้นาส่งเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ พร้อมกับการนาส่งแบบฟอร์ม ก. หรื อแบบฟอร์ม ข.
(1)

หลักฐานการถือหุน้ ของบริ ษทั ณ ปั จจุบนั

(2)

หลักฐานการแสดงตนของผูถ้ ือหุน้
(ก)

กรณี บุคคลธรรมดา - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ)

(ข)

กรณี นิติบุคคล – สาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล บัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อ
เดินทางของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ลงนามในแบบฟอร์ม หรื อหนังสื อมอบอานาจ

* บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผูถ้ ือหุ ้น (กรณี บุคคลธรรมดา) ที่ เสนอข้อเสนอผ่าน
ผูร้ ับมอบอานาจ
7.3

ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นมากกว่าหนึ่ งคนได้ยื่นข้อเสนอนั้น ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละรายจะต้องกรอกแบบฟอร์ ม ก. หรื อ
แบบฟอร์ ม ข. แล้วแต่กรณี และลงนามในแบบฟอร์ ม ทั้งนี้ บรรดาเอกสารประกอบที่จะต้องนาส่ งบริ ษทั
สามารถนาส่งมาเป็ นชุดเดียวกัน
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2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330

แบบฟอร์ม ก.
แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้

(1)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน) ถือหุน้ เป็ นจานวนร้อยละ
ทั้งหมดที่ออกโดยบริ ษทั และเป็ นจานวนร้อยละ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ซอย
ถนน
จังหวัด

ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
แขวง

ประเทศ

เขต

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน
(2)

ของหุน้

อีเมล์ (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (โปรดระบุวา่ เรื่ องที่ขอเสนอนั้น

เป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรื อเพื่ออนุมตั ิ)

(3)

(2.1)

___________________________________________________________

(2.2)

___________________________________________________________

(2.3)

___________________________________________________________.

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบของแบบฟอร์ม ก. ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 7.2 ของหลักเกณฑ์น้ ี

และเอกสารหรื อข้อมูลเพิ่มเติมที่จาเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้

(4)

(3.1)

_________________________________

(3.2)

_________________________________

(3.3)

_________________________________

(3.4)

_________________________________

(3.5)

_________________________________

(3.6)

_________________________________

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารและข้อมูลที่ได้นาส่งมาด้วยนี้ ถูกต้องและสมบูรณ์ ทั้งนี้ จานวนของเอกสารที่

นาส่งมีท้ งั หมด_________ หน้า
ลายมือชื่อของผูถ้ ือหุน้
(

)

วันที่
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แบบฟอร์ม ข.
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั

(1)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน) ถือหุน้ เป็ นจานวนร้อยละ
ทั้งหมดที่ออกโดยบริ ษทั และเป็ นจานวนร้อยละ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ซอย
ถนน
จังหวัด

ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
แขวง

ประเทศ

อายุ

เขต

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน
(2)

ของหุน้

อีเมล์ (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
ปี เป็ นกรรมการบริ ษทั โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6.1 ของหลักเกณฑ์น้ ี

(3)

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบของแบบฟอร์ม ข. ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6.2 และข้อ 7.2 ของหลักเกณฑ์น้ ี

และบรรดาเอกสารเพิ่มเติมที่มิได้กาหนดไว้ในข้อ 6.2 และข้อ 7.2 มีดงั นี้

(4)

(3.1)

_________________________________

(3.2)

_________________________________

(3.3)

_________________________________

(3.4)

_________________________________

(3.5)

_________________________________

(3.6)

_________________________________

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารและข้อมูลที่ได้นาส่งมาด้วยนี้ ถูกต้องและสมบูรณ์ ทั้งนี้ จานวนของเอกสารที่

นาส่งมีท้ งั หมด_________ หน้า
ลายมือชื่อของผูถ้ ือหุน้
(

)

วันที่

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

