ที่ บช. 013/2565
วันที่ 26 มีนาคม 2565
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
2. แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี /รายงานประจา ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้ องออก
จากตาแหน่งตามวาระ
4. ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ)
5. ข้ อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
9. ใบตอบรับเข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
10. ข้ อปฎิบตั ิสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้
เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2565

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ได้ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ ว และเห็นว่าถูกต้ องครบถ้ วนตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 บริษัทฯ ได้ จดั ส่งรายงานการประชุม
ดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกาหนด และได้ เผยแพร่รายงานการ
ประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.humanica.com เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้ อง
ได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึง่ ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ใู ดคัดค้ านหรือขอแก้ ไขแต่อย่างใดรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 จึงเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นว่ารายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565 มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และนับแต่ที่ได้
เผยแพร่ รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้น ผู้มีส่วนได้ เสีย หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องคัดค้ าน ทักท้ วง หรื อโต้ แย้ ง แต่
ประการใด ดังนัน้ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
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การลงมติ
การพิจารณาวาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ประจาปี 2564

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 113 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่ ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติ ม) (“พ.ร.บ. บริ ษั ท
มหาชน”) กาหนดให้ คณะกรรมการต้ องจัดส่งรายงานประจาปี ให้ กับผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม สามัญประจาปี โดยบริ ษัทฯ ได้ จัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2564 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้ องครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทฯ จึงประสงค์นารายงานผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2564 ซึ่งได้ จัดส่งมาในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) มาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
ตามรายละเอียดที่ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นควรนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ในรอบปี 2564 โดยไม่ต้องมีการลงมติ
การลงมติ
วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริษัทย่ อย สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่ าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯแล้ ว

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน มาตรา 112 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 55 ที่ กาหนดให้ คณะกรรมการบริษัท
ต้ องจัดให้ มีการทางบการเงิน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บัญชี (สิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ) ของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินและงบการเงินรวมรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาปี 2564
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
รายการตามงบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2564
1,591.65
1,770.01
324.80
332.39
1,266.85
1,437.62
740.34
770.49
164.86
165.34
0.24
0.25
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริ ษัทมีความถูกต้ อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจาปี
2564
การลงมติ
การพิจารณาวาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจาปี 2564

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลจากงบเฉพาะ
กิจการ ทังนี
้ ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลขึ ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้ อจากัดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ถ้ ามี) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวนและแก้ ไขนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต ความต้ องการใช้ เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน รวมถึ ง
ปั จจัยด้ านอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เว้ นแต่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายปั นผลได้ เป็ น ครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริ ษัทฯ มีผลกาไร
สมควรพอจะทาเช่นนันได้
้ แล้ วให้ รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. มหาชนจากัด และข้ อ 47 - 50 แห่งข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดห้ ามมิให้ บริ ษัทฯ
จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรซึง่ รวมถึงกาไรสะสม ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล โดยเงิน
ปั นผลให้ แบ่งจ่ายตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปั นผลจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ต้ องจัดสรรกาไร
สุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิหกั ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สาหรับการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2564 นัน้ บริ ษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปั นผลในรู ปแบบของเงินสด ทัง้ นี ้
บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นจานวน 0.10 บาทต่อหุ้น เป็ นเงิน 68,000,000 บาท หรือเป็ นเงินทังปี
้ จานวน 108,800,000 บาท คิดเป็ นจานวน 0.16 บาท
ต่อหุ้น คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 59.0 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับปี ที่ผ่านมา ดังนี ้

กาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
กาไรต่อหุ้น**
- เงินปั นผลระหว่างกาล
- เงินปั นผลประจาปี
รวมเงินปั นผลทังสิ
้ ้น (บาท)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล (รวมเงินปั นผลระหว่างกาล)
* หากได้รับการอนุมตั ิ จากผูถ้ ือหุ้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565

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

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

ปี 2564
184,437,707
0.27
0.06
0.10*
108,800,000
ร้ อยละ 59.0
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** กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุ้นถัว่ เฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้ นสามัญที่
ออกอยู่ในระหว่างปี
ทัง้ นี ้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ วันที่ 6
พฤษภาคม 2565 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประกอบการของบริษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่
1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และจัดสรรไว้ เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย มีรายละเอียด ดังนี ้
(1)
รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท และพิจารณาอนุมตั ิ
การจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากกาไรสุทธิหลังหักภาษีของงบ
เฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และกาหนดให้ วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็ นวันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date)
(2)
การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นจานวน 500,000 บาท หรือคิดเป็ น
ร้ อยละ 0.3 ของกาไรสุทธิประจาปี ตามที่กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดไว้ ทาให้ บริ ษัทฯ มีทุนสารองตามกฎหมายรวมเป็ นเงินจานวน
34,500,000 บาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียน
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสาหรับเงินที่ได้ จากการได้ รับเงินปั นผลในอัตราตามที่กฎหมายกาหนด
การลงมติ
การพิจารณาวาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 18 กาหนดว่าในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จานวนที่ใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง ทัง้ นี ้ กรรมการที่ออกตา มวาระนัน้
อาจได้ รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ นัน้ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 มีกรรมการที่ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 2 ท่าน ได้ แก่
(1)
(2)

นายไผท
นางสาวปิ ยพร

ผดุงถิ่น
พรรณเชษฐ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและ
เท่าเทียมกัน บริ ษัทฯ จึงได้ ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริ ษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เป็ นการล่วงหน้ า ตัง้ แต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.humanica.com ทัง้ นี ้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้ จึงได้ พิจารณาถึง
ความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2565 โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดในการดาเนินงานของบริษัทฯ และได้ พิจารณาคุณสมบัติ
ของกรรมการผู้ที่จะพ้ นตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ทัง้ 2 ท่านแล้ ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตาม
วาระทัง้ 2 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตลอดจนมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็นควรเสนอให้ แต่งตังบุ
้ คคลทัง้ 2 ท่านดังกล่าวกลับเข้ าดารงตาแหน่งของ
กรรมการของบริ ษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี ้ สาหรับ นายไผท ผดุงถิ่น และนางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้
ได้ ร่วมกันพิจารณาแล้ วว่าบุคคลทัง้ สองท่านดังกล่าว เป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนที่จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อกาหน ด
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ องซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ โดยรายนาม
และประวัติของกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริษัท
ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นีม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด อีกทัง้ เป็ น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้ างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็ นประโยชน์และช่วย
สนับ สนุนให้ ธุรกิจของบริ ษัท ฯ ประสบความส าเร็ จ ส าหรั บ กรรมการที่ เป็ นกรรมการอิส ระก็เป็ นผู้มีคุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ กาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ (1) นายไผท
ผดุงถิ่น และ (2) นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์ ซึง่ เป็ นกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง
การลงมติ
การพิจารณาวาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้ เพื่อการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตังกรรมการในครั
้
ง้ นี ้ จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจาปี 2565

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน ซึ่งกาหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
บริ ษัท ฯ กาหนดหลักเกณฑ์ แ ละขัน้ ตอนในการกาหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2565 และ
โบนัสกรรมการ โดยคานึงถึงความเหมาะสมทัง้ ทางด้ านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้ สอดคล้ องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง
ความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ตลอดจนภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
และเห็นควรเสนอกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ดังนี ้
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ก. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อย
ตาแหน่ ง
ปี 2564
ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )
ประธานกรรมการบริษัท
35,000
กรรมการบริษัท
25,000

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )
35,000
25,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000

30,000

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการการลงทุน

25,000
5,000
5,000
5,000
5,000

25,000
15,000
10,000
15,000
10,000

ข. โบนัสสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
- ไม่มีการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
ค. สิทธิประโยชน์ อ่ นื
- ไม่มี ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ มีการกลั่นกรองการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคานึงถึงความเหมาะสม และความจาเป็ นอย่างรอบคอบแล้ ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี ้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการ ประจาปี 2565 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
การลงมติ
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่ อย และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2565

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญ ชี และกาหนดจานวนเงิน ค่ า สอบบัญ ชีข องบริ ษั ท ฯ ในการแต่ งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชีจ ะแต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชีค นเดิ ม อีก ก็ได้ และอ้ า งถึงประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ องกาหนดให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณี
ที่ผ้ สู อบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ วเจ็ด (7) รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกัน
หรือไม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่จากสังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ บริษัทฯ จะแต่งตังผู
้ ้ ส อบบัญชีราย
ที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่เนื่องจากหมุนเวียนผู้ สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยห้ า (5) รอบปี บัญชีติดต่อกัน
นับแต่วนั ที่ผ้ สู อบบัญชีรายดังกล่าวพ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทังในเรื
้ ่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทางาน และความเหมาะสม
ของค่าตอบแทน โดยได้ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีแห่งบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จากัด (“Deloitte”) เป็ น
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2565 เนื่องจาก Deloitte เป็ นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการ
สอบบัญชี มีความเข้ าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการทางานที่มีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน รวมถึงมีอตั ราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับ
ปริ ม าณงานและอัต ราค่ า สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ในระดับ เดี ย วกัน รวมทัง้ ยัง สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นปี ที่ ผ่ า นมาได้ เ ป็ นอย่ า งดี โดยเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาและเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก Deloitte เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจานวน 3 บริ ษัท ประจาปี 2565 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายนามดังต่ อไปนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับ
จานวนปี ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ รับการแต่ งตัง้
อนุญาตเลขที่
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาววิมลพร บุณยัษเฐี ยร

4067

แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัทฯ ปี 2562 - 2564 จานวน 3
ปี
2. นายชูพงษ์ สุรชุติกาล
4325
ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน
3. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ
6326
ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน
โดยกาหนดให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณี
ที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้
นอกจากนี ้ Deloitte และผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท ฯ บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
อนึ่ ง ผู้ส อบบัญ ชีข องบริ ษัท ฯ และผู้ส อบบัญ ชีข องบริ ษัท ย่อย สังกัด ส านักงานสอบบัญ ชีเดี ยวกัน ยกเว้ น บริ ษัท ย่อยใน
ต่างประเทศ และบริ ษัทย่อยในประเทศ 2 บริ ษัทที่ได้ มีการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากสานักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดาเนิน
ธุรกิจ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ การจัดทางบการเงินรวมให้ สามารถดาเนินการให้ ทนั ตามกาหนดเวลา
2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 สาหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจาปี และการสอบทานงบ
การเงินดังกล่าวรายไตรมาส 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/สิ่ งพิ มพ์ ค่าติดต่อสือ่ สาร เป็ นต้น และไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม
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การลงมติ
การพิจารณาวาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องด้ วยบริ ษัทฯ มีการให้ เช่าพืน้ ที่สานักงานกับบริษัทในเครือที่อยู่ในตึกสานักงานเดียวกัน คณะกรรมการบริ ษัทจึงขอเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ข้ อ 32 เรื่องประกอบกิจการให้ เช่าและให้ บริการทรัพย์สนิ
เพื่อความถูกต้ องและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือ
รับรองของบริษัทฯ ข้ อ 32 เรื่องประกอบกิจการให้ เช่าและให้ บริการทรัพย์สิน
การลงมติ
การพิจารณาวาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน กาหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้ พื่อเปิ ดโอกาสแก่ผ้ ูถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดไว้ ในการประชุมครัง้ นี ้
อนึ่ง บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 จึง
ขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประ ชุมได้ และมี
ความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่วมประชุมแทน หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ที่บริ ษัทฯได้ เสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 นัน้ กรุณากรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6) หรื อ
แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7) หรือ แบบ ค (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม หนังสือมอบฉันทะได้ ที่เว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ www.humanica.com ในหัวข้ อนักลงทุนสัมพันธ์
ทัง้ นี ้ เพื่อความสะดวกในการเข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทฯได้ ส่งแบบฟอร์ มสาหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-EGM)
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9 รวมทัง้ รายละเอียดข้ อบังคับของบริ ษัทฯสาหรับการเข้ าประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 ซึ่งได้ นาส่งมาพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
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8

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือคาถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม สามารถส่งคาถามล่วงหน้ ามายังบริษัทฯ ได้ ที่
คุณธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช
เลขานุการบริษัท
บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือส่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ที่ thammanoon.k@humanica.comขอแสดงความนับถือ

นายอโณทัย อดุลพันธุ์
ประธานกรรมการ
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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)

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

ข้ อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท DataOn Group
งบแสดงฐานะการเงินของ INI และ DOI
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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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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจา ปี /รายงานประจา ปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

บริ ษัทฯ ได้ จัดทำ แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำ ปี /รำยงำนประจำ ปี 2564(แบบ 56-1 One Report) ซึ่งท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถรับแบบแสดงรำยกำร
ข้ อมูล ประจำ ปี /รำยงำนประจำ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่ำ ว โดยกำรดำวน์ โหลดข้ อ มูล ผ่ำ น QR Code ตำมที่ ป รำกฏในแบบ
ลงทะเบียนและด้ ำนล่ำงนี ้

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้ รับเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล
นายไผท ผดุงถิ่น
อายุ
42 ปี
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่ งปั จจุบัน:
กรรมการอิสระ
วันเริ่มต้ นตาแหน่ งกรรมการบริษัท
31 มกราคม 2562
วาระการดารงตาแหน่ ง
วาระที่ 1: 31 มกราคม 2562 – 27 เมษายน 2563
วาระที่ 2: 27 เมษายน 2563 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2565
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ
3 ปี 3 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บญ
ั ฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 158/2562

ประสบการณ์ ทางาน
ระยะเวลา
2562 - ปจั จุบนั

กรรมการอิสระ

2561 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2554 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
บริษทั บิลค์ วัน กรุ๊ป จากัด
ซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บิลค์เอเชีย จากัด
B2B อีคอมเมิรซ์ วัสดุก่อสร้าง
บริษทั เทคซอส มีเดีย จากัด
ธุรกิจประเภทข่าวสารทางธุรกิจและเทคโนโลยี

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
• ในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
• ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
• ในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ฯ:
การถือหลักทรัพย์ ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564:
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี
จานวน 3 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้ างต้ น)
ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
ไม่มี
ไม่มี

จานวนครั ง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท:
7/7 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:
ไม่มี
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา : ไม่มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
:
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
:
2. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
:
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าทีไ่ ด้ อย่างเป็ นอิสระ
4. เป็ นผู้ประกอบกิจการหรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้ างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา :
หรือถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั สาคัญ

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่เป็ น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้ รับเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล
นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์
อายุ
55 ปี
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่ งปั จจุบัน:
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วันเริ่มต้ นตาแหน่ งกรรมการบริษัท
3 กุมภาพันธ์ 2564
วาระการดารงตาแหน่ ง
วาระที่ 1: 3 กุมภาพันธ์ 2564 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2565
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ
1 ปี 2 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม
• ปริญญาโท การพัฒนาด้ านอสังหาริมทรัพย์ Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A.
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Hampshire, U.S.A.
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Executive Coaching Certification & Leadership Intensive, Berkeley Executive Coaching Institute, UC Berkeley
•
•
•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
หลักสูตร E: Engage Empower and Execute ปี 2562 สถาบัน SAEC

ประสบการณ์ ทางาน
ระยะเวลา
2564 - ปจั จุบนั

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2564 - ปจั จุบนั

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

2563 - ปจั จุบนั

กรรมการและกรรมการบริหาร

2551 - ปจั จุบนั

รองประธานคณะกรรมการ CPMG

2562 - ปจั จุบนั

กรรมการและเหรัญญิก

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
บริษทั ทีซเี อ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ผลิต จัดจาหน่าย และติดตัง้ พรม ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึง
ลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ทีซเี อ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ผลิต จัดจาหน่าย และติดตัง้ พรม ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึง
ลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
วิจยั พัฒนาและทีป่ รึกษา
มูลนิธิ 100 ต้นสน
ให้บริการสถานทีจ่ ดั นิทรรศการ
บริษทั เวชาไชย จากัด
ลงทุนในกิจการอื่น
บริษทั คาร์เปท อินเตอร์แนชันแนล
่
ไทยแลนด์ จากัด (มหาชน)
ผูผ้ ลิตและจาหน่ายพรม
บริษทั ทีซเี อ็มซี เอชเค (2017) จากัด
จัดจาหน่ายพรม
บริษทั รอยัลไทย เอชเค (2017) จากัด
จัดจาหน่ายพรม

ระยะเวลา
2564 - ปจั จุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการและกรรมการบริหาร

2560 - 2563

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

2562 - 2563

กรรมการ

2562 - 2563

กรรมการ

2562 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 – 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั แอนเดอร์ร่ี จากัด
บริษทั ลงทุน
บริษทั ออนเซ็น จากัด
บริษทั ลงทุน
บริษทั รอยัลไทย อเมริกา ( 2017 ) จากัด
จัดจาหน่ายพรม
บริษทั รอยัลไทย คาร์เปท (โฟซาน) จากัด
จัดจาหน่ายพรม
บริษทั ที.ซี.เอช ซูมโิ นเอะ จากัด
ผลิตและจัดจาหน่ายสิง่ ทอและพรมเพือ่ ใช้เป็นวัสดุหมุ้ เบาะทีน่ งั ่
และตกแต่งภายในสาหรับรถยนต์
บริษทั ทีซเี อ็ม ลิฟวิง่ จากัด
ลงทุนในกิจการเฟอร์นิเจอร์
บริษทั ทีซเี อ็ม เฟอร์นิเจอร์ จากัด
ลงทุนในกิจการเฟอร์นิเจอร์
บริษทั มาเนอร์ (2016)โฮลดิง้ ส์ จากัด
ลงทุนในกิจการอื่น
บริษทั เจมส์ อเล็กซานเดอร์ จากัด
ผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์
บริษทั ยู ซิต้ี จากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ยู ซิต้ี จากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ยู ฮอสพิทอลลิต้ี โฮลดิง้ (มอริเชียส)
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เวียนนา อินเตอร์เนชันแนล
่
แอสเสทส์ จากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและห้องชุด
เวียนนา เฮ้าส์ ดิโพลแมต ปราก อาร์ อี จากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม
บริษทั ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิต้ี จากัด
ลงทุนในหลักทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงแรม
บริษทั อีจเี อส แอสเสทส์ จากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและห้องชุด
บริษทั ขอนแก่นบุร ี จากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
บริษทั ยูนิซนั วัน จากัด
ให้เช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงาน
บริษทั เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
บริษทั ปราณคีร ี แอสเซ็ทส์ จากัด

ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
บริษทั สยาม เพจจิง้ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ธนายง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จากัด
อาหารและเครื่องดืม
บริษทั บีทเี อส แลนด์ จากัด
โรงแรมและห้องชุด
บริษทั ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั มรรค๘ จากัด
ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ธนายง พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จากัด
ให้บริการบริหารและจัดการอาคาร
บริษทั ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ธนาซิต้ี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จากัด
ให้บริการสถานที่
บริษทั แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วสิ จากัด
โรงแรมและห้องชุด
บริษทั คียส์ โตน เอสเตท จากัด
เช่าและดาเนินงานเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
บริษทั คียส์ โตน แมเนจเม้นท์ จากัด
ให้บริการบริหารและจัดการอาคาร
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ วัน จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทู จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทรี จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ไฟฟ์ จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ซิกส์ จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ เซเว่น จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ เอท จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2560 - 2563

กรรมการ

2560 - 2563

ประธานคณะกรรมการกากับดูแล

2560 - 2563

กรรมการ

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ไนน์ จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จากัด
ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ อีเลฟเว่น จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทเวลฟ์ จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ โฟร์ทนี จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ฟิฟทีน จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ซิกซ์ทนี จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ เซเว่นทีน จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั รัชดา อัลไลแอนซ์ จากัด
ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ไนน์ทนี จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทเวนที จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทเวนที วัน จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทเวนที ทู จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทเวนที ทรี จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทเวนที โฟว์ จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทเวนที ไฟฟ์ จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั สิรพิ ฒ
ั น์ ทรี จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ เธอร์ทนี จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
รีคปู ทัวร์ เอ เอส
บริการการท่องเทียว
บริษทั ก้ามกุง้ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด

ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

2560 - 2563

กรรมการ

2560 - 2563

กรรมการ

2560 - 2563

กรรมการ

2560 - 2563

กรรมการ

2560 - 2563

กรรมการ

2560 - 2563

กรรมการ

2560 - 2562

ประธานคณะกรรมการกากับดูแล

2560 - 2562

กรรมการ

2553 - 2560

กรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพย์สนิ

2556 - 2559

ทีป่ รึกษา

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
โรงแรมและห้องชุด
บริษทั แนเชอรัล พาร์ค วิลล์ จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั แนเชอรัล เรียลเอสเตท จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั พาร์ค โอเปร่า จากัด
ทาธุรกิจด้านความบันเทิง โรงละคร
บริษทั ริชชี่ พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จากัด
บริการบริหารทรัพย์สนิ
บริษทั พาร์ค กูรเ์ ม่ต์ จากัด
บริการร้านอาหาร
บริษทั โปรเจค กรีน จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เวียนนา เฮ้าส์ โฮเทลแมแนทเม้นท์ จากัด
โรงแรมและรีสอร์ท
บริษทั หมอชิตแลนด์ จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โซเนวา รีสอร์ท (เดิมบริษทั Six Senses Resort and Spa)
โรงแรมและรีสอร์ท
สานักงานจัดการทรัพย์สนิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใช้เช่าอสังหาริมทรัพย์

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
• ในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
• ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

จานวน 1 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้ างต้ น)
จานวน 15 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้ างต้ น)

• ในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:
การถือหลักทรัพย์ ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564:
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

จานวนครั ง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท:
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/7 ครัง้
5/5 ครัง้

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:
ไม่มี
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา : ไม่มี

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
:
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
:
2. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน)
:
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
:
4. เป็ นผู้ประกอบกิจการหรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้ างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา
หรือถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่
มีนยั สาคัญ

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่เป็ น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล
อายุ
สัญชาติ

นายภัทร ยงวณิชย์
46 ปี
ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม
•
•
•
•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Cornell University, U.S.A.
ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Stanford University, U.S.A.
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล Cornell University, U.S.A.
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2017

ประสบการณ์ ทางาน
2563 - ปั จจุบนั

กรรมการ - บริษัท เงินติดล้ อ จากัด (มหาชน)
บริษัทซึง่ ประกอบธุรกิจด้ านเงินทุนและหลักทรัพย์
กรรมการ - บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จากัด
บริษัทซึง่ ประกอบธุรกิจด้ านทีป่ รึกษาด้ านการบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้ า
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
บริษัทซึง่ ประกอบธุรกิจด้ านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
กรรมการ - บริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทซึง่ ประกอบธุรกิจด้ านตัวแทนจาหน่ายซอฟต์แวร์

2562 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
•
•
•

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น:
ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น:
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ฯ:

จานวน 1 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้ างต้ น)
จานวน 2 บริษัท (โปรดดูข้อมูลข้ างต้ น)
จานวน 1 บริษัท
บริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด

การถือหลักทรัพย์ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:
•

ตนเอง

จานวน 500,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

จานวนครั ง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
•

ประชุมคณะกรรมการบริษัท:

7/7 ครัง้

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:
ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอ
• วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจาปี 2565
• ไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 17.

ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคล
หลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ เลือกโดยวิธีจบั ฉลากเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่พึงจะมี
ข้ อ 23.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 34.

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้ เคียง

ข้ อ 35.

คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ ห้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การ
ประชุมสามัญดังกล่าวให้ จดั ให้ มีขึ ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้ เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือ ขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ โดยจะต้ องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทัง้ หลายซึ่ง
เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนั ้ จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคข้ า งต้ น และให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ค ณะกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร ทัง้ นี ้ หากจานวนผู้ถือหุ้นซึง่
มาเข้ าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เป็ นผู้ร้องขอให้ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นันจะต้
้ องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริษัท

ข้ อ 36.

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือ
เพื่อพิจารณา พร้ อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัด
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3)
วันก่อนวันประชุม โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้ อ 37.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า ( 25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ( 1/3) ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการ

ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้ อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้ องทาเป็ น
หนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ
หรือบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
(1) จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(3) ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 39.

การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับ
ระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสื อนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัด
ประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนั ดประชุม หรื อเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็ จ และ
จาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัด
ประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดต่อกัน

ข้ อ 40

ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม

ข้ อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้

ข้ อ 42

เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อกรณีอื่ นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื การอนุมตั ิ
กิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอืน่
(2) การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(3) การทา แก้ ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่น
เข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(4) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
(5) การเพิ่มทุนและการลดทุน

(6) การออกหุ้นกู้
(7) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียน
วันที่

(1) ข้ าพเจ้ า
ถนน
จังหวัด

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
(3) ขอมอบฉันทะให้
❑ 1.

-

หุ้นและ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

อายุ

-

เสียง

ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

2.

อายุ

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

3.

อายุ

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

รหัสไปรษณีย์

หรือ

รหัสไปรษณีย์

หรือ

ปี อยู่บ้านเลขที่

ปี อยู่บ้านเลขที่

❑

กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายภัทร ยงวณิชย์ (ข้ อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียน
วันที่

)1( ข้ าพเจ้ า
ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์

อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
❑ 1.
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
2.
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
3.
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

หุ้นและ

เสียง

หรือ

หรือ

หรือ

❑ กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายภัทร ยงวณิชย์ )ข้ อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4(
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
❑ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565
❑ )ก( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ )ข( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนีไ้ ม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย
❑ งดออกเสียง
❑ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564
ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
❑ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทฯ แล้ ว
❑ )ก( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

❑ )ข(

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย
❑
ไม่เห็นด้ วย

❑

งดออกเสียง

❑ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผลจาก
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564
❑ )ก( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ )ข( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย
❑
ไม่เห็นด้ วย
❑ งดออกเสียง
❑ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
❑ )ก( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ )ข( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย
❑ งดออกเสียง
❑ การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายไผท ผดุงถิ่น
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย
❑ งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย
❑ งดออกเสียง
❑ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจาปี 2565
❑ )ก( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ )ข( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย
❑ งดออกเสียง
❑ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2565
❑ )ก( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ )ข( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย
❑ งดออกเสียง
❑ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ
❑ )ก( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ )ข( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย
❑ งดออกเสียง
❑ วาระที่ 9 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
❑ )ก( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ )ข( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย
❑ งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่าการลงคะแนนไม่
ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประ การใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ...............................................................ผู้มอบฉันทะ
).................................................................(
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
).................................................................(
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
).................................................................(
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
).................................................................(
หมายเหตุ :
.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการรายบุ
้
คคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ในวัน วัน ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ในรู ป แบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ )E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
❑ วาระที่
เรื่อง
❑ )ก( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ )ข( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย
❑ งดออกเสียง
❑ วาระที่
เรื่อง
❑ )ก( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ )ข( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย
❑ งดออกเสียง
❑ วาระที่
เรื่อง
❑ )ก( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ )ข( ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย
❑ เห็นด้ วย
❑ เห็นด้ วย
❑ วาระที่
เรื่องเลือกตัง้ กรรมการ
ชื่อกรรมการ............................................................................................................
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย

❑ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ............................................................................................................
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย

❑ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ............................................................................................................
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย

❑ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ............................................................................................................
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย

❑ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ............................................................................................................
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย

❑ งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน)
้

ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท
เขียน
วันที่

(1)

ข้ าพเจ้ า
ถนน
จังหวัด

สัญชาติ
ตาบล/แขวง

เดือน

พ.ศ.

อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
❑ หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
❑ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
❑ 1
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
❑ 2
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
❑ 3
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
❑ กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายภัทร ยงวณิชย์ (ข้ อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4)
คนหนึ่งคนใดเพี ย งคนเดี ย ว เป็ นผู้แ ทนของข้ า พเจ้ า เพื่อเข้ า ประชุมและออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ า ในการประชุ ม สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
❑ (ก) มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
❑ (ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ
❑ หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
❑ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

-

เสียง
เสียง
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รวมสิทธิคะแนนออกเสียงได้ ทงหมด
ั้
เสียง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
❑ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565

❑
❑

❑

❑

❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย
เสียง
❑ ไม่เห็นด้ วย
เสียง
❑ งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564
ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุ มั ติ งบการเงิ นส าหรั บปี สิ น้ สุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 ซึ่ งผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ ว
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย
เสียง
❑ ไม่เห็นด้ วย
เสียง
❑ งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย
เสียง
❑ ไม่เห็นด้ วย
เสียง
❑ งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
❑ การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
❑ เห็นด้ วย
เสียง
❑ ไม่เห็นด้ วย
เสียง
❑ งดออกเสียง
เสียง
❑ การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายไผท ผดุงถิ่น
❑ เห็นด้ วย
เสียง
❑ ไม่เห็นด้ วย
เสียง
❑ งดออกเสียง
เสียง
2. ชื่อกรรมการ นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์
❑ เห็นด้ วย
เสียง
❑ ไม่เห็นด้ วย
เสียง
❑ งดออกเสียง
เสียง

❑ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจาปี 2565
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย
เสียง
❑ ไม่เห็นด้ วย
เสียง
❑ งดออกเสียง

เสียง

❑ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2565
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย
เสียง
❑ ไม่เห็นด้ วย
เสียง
❑ งดออกเสียง

เสียง

❑ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย
เสียง
❑ ไม่เห็นด้ วย
เสียง
❑ งดออกเสียง

เสียง
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❑ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ ามี
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย
เสียง
❑ ไม่เห็นด้ วย
เสียง
❑ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้ อง
และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชั ดเจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็ จจริ ง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)

หมายเหตุ:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ูถือหุ้น ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่า งประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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เสียง

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ในวันวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
❑ วาระที่
เรื่อง
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย

เสียง

❑ ไม่เห็นด้ วย

เสียง

❑

งดออกเสียง

เสียง

❑

งดออกเสียง

เสียง

❑ วาระที่
เรื่อง
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย

เสียง

❑ ไม่เห็นด้ วย

เสียง

❑ วาระที่
เรื่อง
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
❑ เห็นด้ วย

❑ ไม่เห็นด้ วย

เสียง

❑

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

❑ ไม่เห็นด้ วย

เสียง

❑

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

❑ ไม่เห็นด้ วย

เสียง

❑

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

❑ ไม่เห็นด้ วย

เสียง

❑

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

❑ ไม่เห็นด้ วย

เสียง

❑

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

❑ วาระที่
เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่ อ)
❑ ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้ วย

หน้ า 4 ของ 4

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9

ใบตอบรับเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of Humanica Public Company Limited
วันที่......................เดือน......................พ.ศ.......................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.............................................................หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสื อเดินทาง.................................................
I/We,
Identification Card/Passport number
สัญชาติ........................บ้านเลขที่........................ถนน.............................................ตาบล/แขวง......................................
Nationality
Residing at No.
Road
Sub district
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................................
District
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Humanica Public Company Limited
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ........................................................................................ หุ้น
Holding the total amount of
shares
d

y

ประสงค์จะร่ วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565
I would like to participate the E-EGM for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.
f

เข้าร่ วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending
มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ได้เข้าร่ วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to
attend the meeting.
(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่ วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email
g

พ

อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบุ)
E-Mail
Please fil in the blank.
โทรศัทพ์มือถือ………………………………………………………………....(โปรดระบุ)
Mobile Number
Please fil in the blank.
(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 10 วิธีการเข้าร่ วมประชุม ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565
Please submit the required document per an Enclosure 10 by April 22, 2022.
(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริ ษทั ฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่ วมประชุมและวิธีการเข้าร่ วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email
(6) ในวันประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องเตรี ยม เลขบัญชีผถู ้ ือหุน้ และเลขบัตรประชาชนไว้ สาหรับการเข้าร่ วมประชุม
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.
ลงชื่อ/Signed.........................................................ผูถ้ ือหุ้น/Shareholder
(..........................................................)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10
ข้ อปฎิบัติสาหรับการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมต้ องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษทั ภายใน วันที่ 22
เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ ตรวจสอบข้ อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้ อมูลปิ ดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมฯ ถูกต้ อ งครบถ้ วน
แล้ ว ผู้ให้ บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สาหรับการเข้ าร่วมประชุมและคู่มือการเข้ าใช้ งานไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ ส่งมาแจ้ งบริษัท
โดยจะส่ง link ล่วงหน้ า 2 วันก่อนวันประชุม
การแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้ าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่จะเข้ าร่วมประชุม ด้ วยวิธีส่งข้ อมูลทาง E-Mail หรือ
ไปรษณีย์
กรณีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้ วยวิธีการส่ งข้ อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 9) โดยขอให้ ท่านระบุอีเมล์ (Email) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ ชดั เจน สาหรับใช้ ในการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม

2. แนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้ าร่วมประชุม E-EGM
2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
•

กรณีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o สาเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวราชการ หรือ
ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้ วย

•

กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้ วนแล้ ว
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องของผู้มอบฉันทะ
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
•

กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) ประสงค์เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ รับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ที่มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบคุ คล(กรรมการ) เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ
หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

•

กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ เข้ าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้ วนแล้ ว
o สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ รับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ที่มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล

o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบคุ คล(กรรมการ) เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ
หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้ กล่าวข้ างต้ น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้ องแสดงเอกสารคาแปลฉบับภาษาอัง กฤษ
ซึง่ ลงนามรับรองคาแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ (ในกรณีเป็ นนิตบิ คุ คล)

3. ส่งเอกสารแจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้ อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้ อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้ อ2) โดย
จัดส่งมาให้ บริษัท 22 เมษายน 2565
•

ช่องทาง E-Mail : ACCOUNT@HUMANICA.COM

•

ช่องทางไปรษณีย์ : คุณธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช
เลขานุการบริษัท
บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่แจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมประชุมและได้ รับการตรวจสอบครบถ้ วนแล้ ว ท่านจะได้ รับ E-Mail จากทางผู้
ให้ บริ การจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็ น Link สาหรับการเข้ าร่วมประชุม และคู่มือการเข้ าใช้ งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือ
วิธีการใช้ งานระบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยงั ไม่ได้ รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ให้ ติดต่อบริษัทโดย
ทันที
2. การเข้ าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ ได้ กบั คอมพิวเตอร์ / โน๊ ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet)
และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้ วยอินเตอร์ เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์ เน็ตบ้ านพื ้นฐาน
หมายเหตุ : กรณีเข้ าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้ องติดตังโปรแกรม
้
Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้ าร่วม
ประชุม ซึง่ สามารถ download ได้ ดงั นี ้

ระบบ iOS

ระบบ Android

https: / / apps. apple. com/ th/ app/ zoom- cloud- https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.vid
meetings/id546505307
eomeetings

3. ระบบจะเปิ ดให้ เข้ าร่วมประชุมล่วงหน้ า 30 นาที ก่อนเริ่ มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านัน้
4. การเข้ าสู่ระบบผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องใช้ ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บตั รประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง อย่าง
ใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณี ที่ไม่ได้ ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็ นเห็นด้ วยโดยทันที (ใช้ วิธีการนับคะแนน
โดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้ วย)
6. กรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมมีเหตุขดั ข้ องหรือติดปั ญหาในการใช้ งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ตามเบอร์ โทรศัพท์ที่ระบุไว้ ใน E-Mail ที่จดั ส่งคู่มือการใช้ งานระบบไปให้ ท่าน
*** การประชุม E-AGM นีจ้ ะเป็ นการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่ านัน้ และจะไม่ มีการจัดสถานที่การประชุมในรู ปแบบเดิม ขอ
ความร่ วมมือผู้ถือหุ้นไม่ เดินทางมาที่บริษัท***
กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีความประสงค์ จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมแบบ E-EGM ด้ วยตนเองหรื อไม่สามารถมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะท่านอื่นเข้ าร่วมประชุมแบบ
E-EGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 หรื อ 7) โดยระบุผ้ รู ับมอบฉันทะ
เป็ นกรรมการอิสระตามที่บริษัทได้ กาหนดไว้ พร้ อมเอกสารประกอบ ให้ บริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
•

ทางอีเมล์ : ACCOUNT@HUMANICA.COM

•

ทางไปรษณีย์:

คุณธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช
เลขานุการบริษัท
บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเหตุ : กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทาการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึง่
ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านันไม่
้ สามารถแบ่งการ
ออกคะแนนเสียงเป็ นบางส่วนได้ (เว้ นแต่เป็ นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)
กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
กรุณานาส่งข้ อมูลต่อไปนี ้
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบ
ฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบคุ คลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอานาจ พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
3. หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทo
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

6. จัดส่งข้ อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
•

ทางอีเมล์ : ACCOUNT@HUMANICA.COM

•

ทางไปรษณีย์:

คุณธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช
เลขานุการบริษัท
บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
การส่ งคาแนะนาหรือคาถามเกี่ยวข้ องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้ องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาใน
การประชุม E-EGM
กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคาแนะนาหรือคาถามต่าง ๆ สามารถกระทาได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้
1. ส่งคาแนะนาหรือคาถามล่ วงหน้ าให้ บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
•

อีเมล์ : ACCOUNT@HUMANICA.COM

•

โทรศัพท์ : 02-636-6999 ต่อ 1616

•

ทางไปรษณีย์ :

คุณธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช
เลขานุการบริษัท
บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. ส่งคาแนะนาหรื อคาถามระหว่างการประชุม สาหรับผู้ที่เข้ าร่วมประชุม E-EGM โดยผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องระบุชื่อและนามสกุล พร้ อม
แจ้ งว่าเป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคาแนะนาหรื อคาถามทุกครัง้ บริ ษัทเปิ ดช่องทางในการ
ส่งคาแนะนาและคาถามระหว่างประชุม ดังนี ้
•

ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

•

ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้ าร่ วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิ ดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่
เจ้ าหน้ าที่ควบคุมระบบส่งคาเชิญให้ ท่านสนทนาได้ และกรุ ณาปิ ดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็ จทุกครัง้ (สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากคู่มือการเข้ าร่วมประชุมที่ถกู จัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้ าร่วมประชุม)

ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ดังนี ้
1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถาม
ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
2. เรื่ องขัน้ ตอนการเข้ าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้ องและ
ครบถ้ วนแล้ ว ติดต่อบริ ษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ตามเบอร์ โทรศัพท์ที่ระบุไว้ ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้ งานระบบไปให้
ท่าน

