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ที่ บช. 007/2564 
 

         วนัที่ 19 มีนาคม 2564 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
  บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งที่สง่มาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
 2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ประชมุเม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2563 
 3. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 4. รายนามและประวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้องออก

จากต าแหน่งตามวาระ  
 5. สาระส าคัญการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 

(HUMAN-W1) 
 6. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
 7. สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่ออกใหมข่องบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 
 8. ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉันทะ) 
 9. เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ และขัน้ตอนในการเข้าร่วมประชมุ 
 10 ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 11. แผนที่สถานที่จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 12. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 13. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 14. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
  
 ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2564 ประชมุเม่ือวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2564 มีมติให้
เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรอง
เมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 
 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
  การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้จัดขึน้เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม
ระเบียบข้อบังคบัและตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และได้จดัส่งรายงานดงักล่าว
ให้แก่กระทรวงพาณิชน์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้ เผยแพร่รายงานการประชมุและเทปบันทึกภาพการประชมุ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.humanica.com หมวดนักลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) ตัง้แต่วนัที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องได้พิจารณาความถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สง่มาด้วย 2 
 
  ความเหน็คณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และนับแต่ที่ได้
เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสีย หรือผู้ ที่เก่ียวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง  แต่
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ประการใด ดังนัน้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 
เมษายน 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สง่มาด้วย 2 
 
  การลงมติ 
  การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการ  าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจ าปี 2563 
 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
  ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ ร บ  บริษัท
มหาชน”) ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัส่งรายงานประจ าปีให้กับผู้ ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามญัประจ าปี โดยบริษัทฯ ได้จดัท า
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 ซึ่งมีข้อมลูถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณ ์ที่  พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ
หลกัเกณ ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงประสงค์น ารายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2563 ซึ่งได้จดัส่งมาในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุนี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
ตามรายละเอียดที่ปรากฎในสิ่งที่สง่มาด้วย 3 
 
  ความเหน็คณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย ในรอบปี 2563 โดยไมต้่องมีการลงมติ 
   
  การลงมติ 
  วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3  รับทราบการแตงตงักรรมการแทนกรรมการที่ลาออกกอนครบวาระ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติอนมุติัการแต่งตัง้นางสาวปิยพร 

พรรณเชษฐ์ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแทนนายพนา จนัทรวิโรจน์ ซึ่งลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ โดยให้มีผล
ตัง้แตว่นัที่ 3 กมุภาพนัธ์ 256  เป็นต้นไป  

 
ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท เห็นควรน าเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 256  ได้รับทราบการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ ของนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ แทนนายพนา จนัทรวิโรจน์ กรรมการซึง่ลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ โดยไมต้่อง
มีการลงมติ 

 
การลงมติ 

  วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย สินสุ วันที่ 31 ันวาคม 2563 ่งผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว 

 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
  เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 55 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท
ต้องจัดให้มีการท างบการเงิน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบญัชี (สิน้สุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ บริษัทฯ จงึขอเสนองบการเงินและงบการเงินรวมรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2563 

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชมุ
พิจารณาอนมุตัิ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สง่มาด้วย 3 โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
 

รายการตามงบการเงนิรวม 
รอบระยะเวลาบัญชีสินสุ วันที่ 31 ันวาคม 

2562 2563 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,375.59 1,591.66 
หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 181.64 324.80 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,193.95 1,266.80 
รายได้รวม (ล้านบาท) 613.86 740.34 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 147.72 164.86 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.21 0.24 

 
  ความเหน็คณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทมีความถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 
2563  
   
  การลงมติ 
  การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจั สรรก า รสุท ิเพื่อเป็นทุนส ารองตามก หมาย และการจายเงนิปันผลจากผลการ  าเนินงาน

ของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบเฉพาะ
กิจการ ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยูก่ับแผนการลงทนุ เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญากู้ยืมเงินหรือสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจยัที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจา่ยเงิน
ปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทนุ และเงินทนุหมนุเวียน รวมถึ ง
ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ที่เห็นสมควร โดยการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วจะไมเ่กินก าไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายปันผลได้เป็นครัง้คราวเม่ือเห็นว่าบริษัทฯ มีผลก าไร
สมควรพอจะท าเชน่นัน้ได้แล้วให้รายงานที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 
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ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. มหาชนจ ากัด และข้อ 47 - 50 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดห้ามมิให้บริษัทฯ 
จา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรซึง่รวมถึงก าไรสะสม ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จา่ยเงินปันผล โดยเงิน
ปันผลให้แบง่จ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ  กัน และการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไร
สทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
  ส าหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 นัน้ บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด ทัง้นี ้ 
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วเม่ือวนัที่ 10 กันยายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวน 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 54,400,000 บาท หรือเป็นเงินทัง้ปีจ านวน 95,200,000 บาท คิดเป็นจ านวน 0.14 บาท
ตอ่หุ้น คิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลในอตัราร้อยละ 73.0 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีของงบเฉพาะกิจการ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผล
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัปีที่ผ่านมา ดงันี ้
 

 ปี 2562 ปี 2563 
ก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 119,197,798 130,496,581 
ก าไรตอ่หุ้น** 0.18 0.19 
- เงินปันผลระหวา่งกาล 
- เงินปันผลประจ าปี 

0.06 
0.06 

0.06 
0.08* 

รวมเงินปันผลทัง้สิน้ (บาท) 81,600,000 95,200,000 
อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหวา่งกาล) ร้อยละ 68.5 ร้อยละ 73.0 

* หากได้รบัการอนมุติัจากผู้ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
** ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่) ด้วยจ านวนหุ้นถัว่เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุ้ นสามญัที่
ออกอยู่ในระหว่างปี 
  ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 หากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้จา่ยเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้วนัองัคารที่ 
27 เมษายน 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจา่ยเงินปันผลวนัจนัทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 
 
  ความเหน็คณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลประกอบการของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัที่ 
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และจดัสรรไว้เป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย มีรายละเอียด ดงันี ้
  (1) รับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลเม่ือวนัที่ 10 กนัยายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท และพิจารณาอนมุตัิ
การจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จากก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีของงบ
เฉพาะกิจการ ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัจนัทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 และก าหนดให้วนัองัคารที่ 27 เมษายน 2564 
เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
  (2) การจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 สว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 11,289,580 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 8.7 ของก าไรสุทธิประจ าปีตามที่กฎหมายและข้อบังคบัของบริษัทฯ ก าหนดไว้  ท าให้บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายรวมเป็นเงิน
จ านวน 34,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ของทนุจดทะเบียน 
  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะหกัภาษี ณ ที่จา่ยส าหรับเงินที่ได้จากการได้รับเงินปันผลในอตัราตามที่กฎหมายก าหนด 
 
  การลงมติ 
  การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออก
เสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแตงตงักรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนงตามวาระ 
 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดวา่ในการประชมุสามญั
ประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนที่ใกล้ที่สดุกับสว่นหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั
สลากกันวา่ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการที่ออกตา มวาระนัน้
อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้นัน้ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 
   

(1) นายสนุทร   เดน่ธรรม  รองประธานกรรมการ 
(2) นายภทัร   ยงวณิชย์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
(3) นายธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและ

เท่าเทียมกนั บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นวา่มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.humanica.com ทัง้นี ้เม่ือครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด  

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้จึงได้พิจารณาถึง

ความเหมาะสมเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุในการด าเนินงานของบริษัทฯ และได้พิจารณาคณุสมบตัิ
ของกรรมการผู้ที่จะพ้นต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ทัง้ 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ ร บ  หลักทรัพยฯ”) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง จงึเห็นควรเสนอให้แตง่ตัง้บคุคลทัง้ 3 ทา่นดงักลา่วกลบัเข้าด ารงต าแหน่งของ
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ส าหรับนายภทัร ยงวณิชย์ และนายธนชาติ นุ่มนนท์ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้
ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าบุคคลทัง้สองท่านดังกล่าว เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนด 
คณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลกัเกณ ์ที่เก่ียวข้องซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายนา ม
และประวตัิของกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 4 

 
ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัท

ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นวา่ กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีมี้คณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด อีกทัง้ เป็น
ผู้ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ อนัจะเป็นประโยชน์และชว่ย
สนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จ ส าหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ (1) นาย
สนุทร เดน่ธรรม (2) นายภทัร ยงวณิชย์ และ (3) นายธนชาติ นุ่มนนท์ ซึง่เป็นกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 
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การลงมติ 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ทัง้นี ้เพ่ือการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตัง้กรรมการในครัง้นี ้จะเสนอให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหน คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งก าหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
บริษัทฯ ก าหนดหลักเกณ ์และขัน้ตอนในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนจะพิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพ่ือพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ส าหรับปี 256  และ
โบนัสกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมทัง้ทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนในอตุสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง
ความเหมาะสมในการขยายตวัของธุรกิจ ผลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย 
และเห็นควรเสนอก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดงันี ้

ก. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ยอย 
ต าแหนง ปี 2564 (ปีที่เสนอ  

คาเบยีประชุม 
บาท คน ครัง  

ปี 2563 
คาเบยีประชุม 
บาท คน ครัง  

ประธานกรรมการบริษัท 35,000 35,000  

กรรมการบริษัท 25,000 25,000  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000  

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5,000 5,000  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5,000 5,000  
ประธานกรรมการการลงทนุ 5,000 5,000  
กรรมการการลงทนุ 5,000 5,000  

 
ข. บนัสส าหรับผลการ  าเนินงานประจ าปี 2563 

- ไมมี่การจา่ยโบนสัคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 

ค. สิท ิประ ยชนอื่น 
- ไมมี่ - 

 
ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกลั่นกรองการก าหนด

คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย โดยค านึงถึงความเหมาะสม และความจ าเป็นอยา่งรอบคอบแล้ว จงึเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการ ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น 
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การลงมติ 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุ 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงตังผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทยอย และก าหน คาสอบบัญชีประจ าปี 2564 
 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้แต่งตัง้ผู้สอบ
บัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้ สอบ บัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และอ้างถึงประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวข้องก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณี
ที่ผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ด (7) รอบบญัชีไมว่า่จะติดตอ่กัน
หรือไม ่บริษัทฯ สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหมจ่ากสงักดัส านักงานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ บริษัทฯ จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีราย
ที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่เน่ืองจากหมนุเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบญัชีติดต่อกนั
นบัแตว่นัที่ผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 
 
  ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอยา่งถ่ีถ้วน ทัง้ในเร่ืองของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการท างาน และความเหมาะสม
ของค่าตอบแทน โดยได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ ากัด (“Deloitte”) เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เน่ืองจาก Deloitte เป็นบริษัทสอบบญัชีที่มีชื่อเสียงในระดบัสากล มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการ
สอบบญัชี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการท างานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีอตัราคา่สอบบญัชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในระดับเดียวกัน รวมทัง้ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
   
  ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงึเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 3 บริษัท ประจ าปี 2564 และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

1. แตงตังผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ยมีรายนาม ังตอ ปนี 
รายช่ือผู้สอบบัญชี 

 
ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

จ านวนปีที่ผู้สอบบัญชี ้รับการแตงตัง
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 
1. นางสาววิมลพร บณุยษัเฐียร 4067 แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบ

การเงินของบริษัทฯ ปี 2562 - 2563 จ านวน 2 
ปี 

2. นายชพูงษ์ สรุชตุิกาล 4325 ไมเ่คยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน 

3. นางสาวจนัทิรา จนัทราชยัโชติ 6326 ไมเ่คยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน 
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โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และในกรณี
ที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ Deloitte จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของ Deloitte ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 
  นอกจากนี ้Deloitte และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอชื่อดงักลา่วไมมี่ความสมัพนัธ์และ หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

  อนึ่ง ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศ และบริษัทยอ่ยในประเทศ 1 บริษัทที่ได้มีการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากส านักงานอ่ืน เน่ืองจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการด าเนิน
ธุรกิจ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้การจดัท างบการเงินรวมให้สามารถด าเนินการให้ทนัตามก าหนดเวลา 

1. อนุมัติคาตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564  
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจ าปีและการสอบทานงบ

การเงินดงักลา่วรายไตรมาส รวมคา่ตอบแทนทัง้สิน้ 2,962,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 75,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 
 

 ปี 2564 ปีที่เสนอ  
บาท  

ปี 2563 
บาท  

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ  2,020,000 1,975,000 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยจ านวน 4 บริษัท 942,000 912,000 
คา่บริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่ 
รวม* 2,962,000 2,887,000 

* ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องอืน่  เช่น ค่าเอกสาร/ส่ิงพิมพ ค่าติดต่อสือ่สาร เป็นต้น ละไม่รวม า ี มูลค่าเพ่ิม 
   

การลงมติ 
  การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ ข วงตราส าคัญของบริษัทฯ และการแก้ ขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 62 เร่ือง วง

ตราของบริษัทฯ 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
  การปรับเปลี่ยนสญัลกัษณ์จะท าให้อตัลกัษณ์ของบริษัทฯ มีความทนัสมยั สะอาดตาและมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึน้ แต่
ยงัคงสะท้อนถึงเอกลกัษณ์ของบริษัทฯ ด้วยสญัลกัษณ์ “โบว์” ซึ่งเป็นที่รู้จกัดีในกลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้เปลี่ยนตราประทบัของบริษัทฯ และอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 62 เร่ืองดวงตราของบริษัทฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนตราประทบัของบริษัท รวมทัง้มีความถกูต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
   
                          ตราประทบัเ ิม                                                    ตราประทบั หม 
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ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิให้เปลี่ยนตราประทบัของบริษัทฯ 

และอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 62 เร่ืองดวงตราของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนตราประทบัของบริษัท รวมทั ง้มีความ
ถกูต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 
การลงมติ 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ (3 ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย บส าคัญแส งสิท ิที่จะ ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออก ห้แกกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครังที่ 1 (HUMAN-W1  จ านวน 10,000,000 หนวย เพื่อจั สรร ห้แกกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตาม ครงการการเสนอขายหลักทรัพยที่ออก หมแกกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ESOP  ครังที่ 1 

 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

   เพ่ือเป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ให้มีความตัง้ใจในการท างาน
เพื่อประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทฯและผู้ ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานที่มีผลงานโด ดเด่นและทดแทนได้ยากในท างานให้กับ
บริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (HUMAN-W1) จ านวน 10,000,000 หน่วย ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สง่มาด้วย 5  
  

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (HUMAN-W1) จ านวน 10,000,000 หน่วย รายละเอียดตามที่เสนอทกุ
ประการ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ และเง่ือนไขใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงักลา่ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สง่มาด้วย 5 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้ มีอ านาจดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (HUMAN-W1) เท่าที่กฎหมายก าหนดให้
กระท าได้และอยูใ่นสว่นที่ไมใ่ชส่าระส าคญั เชน่ วนั เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ เป็นต้น 

(ข) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ค) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (HUMAN-W1) ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการ
ติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ  

(ง) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (HUMAN-W1) ตามความสมควร 

 
การลงมติ 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3 4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีมีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 1  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
ออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจ ทะเบียน อีกจ านวน 5,000,000 บาท จากทุนจ ทะเบียนเ ิม 340,000,000 บาท เป็น

จ านวน 345,000,000 บาท ยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 10,000,000 หุ้น มูลคาที่ตรา ว้หุ้นละ 0.50 บาท 
และการแก้ ขหนังสือบริคณหสน ิ ข้อ 4  เร่ืองทุนจ ทะเบียน เพื่อ ห้สอ คล้องกับการเพิ่มทุนจ ทะเบียน 

  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
สืบเน่ืองจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 5,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 340,000,000 
บาท เป็นจ านวน 345,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 10,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (HUMAN-W1) 

ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ . โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพั นา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 345,000,000 บาท  (สามร้อยสี่สิบห้าล้านบาท) 
  แบง่ออกเป็น  690,000,000 หุ้น  (หกร้อยเก้าสิบล้านหุ้น) 
  มลูคา่หุ้นละ  0.50 บาท   (ห้าสิบสตางค์) 
  โดยแยกออกเป็น: 
  หุ้นสามญั   690,000,000 หุ้น  (หกร้อยเก้าสิบล้านหุ้น) 
  หุ้นบริุมสิทธิ              -        หุ้น  ( - )” 

 
ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทอีกจ านวน 5,000,000 

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 345,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 
690,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท และอนมุตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
ตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ  

 
การลงมติ 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ (3 ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจั สรรหุ้นเพิ่มทุน จ านวน  10,000,000  หุ้น มูลคาที่ตรา ว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ ช้
สิท ิตาม บส าคัญแส งสิท ิที่จะ ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออก ห้แกกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
ฯ ครังที่ 1 (HUMAN-W1) 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

  สืบเน่ืองจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (HUMAN-W1) ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 5 บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
10,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ .5  บาท (ห้าสิบสตางค์) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออก
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (HUMAN-W1)  
 

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการด าเนิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 10,000,000 หุ้น 

มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (HUMAN-W1) และเสนอให้
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มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียง 

(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ การก าหนดระยะเวลาเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอ
ขาย การช าระคา่หุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว  

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ  

(3) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และการแต่งตัง้ผู้ จดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ที่ปรึกษาตา่งๆ 
( )  

(4) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว  

ทัง้นี ้รายละเอียดรของการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มาด้วย 6) และสารสนเทศเก่ียวกบั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุที่ออกใหมข่องบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่สง่มาด้วย ) 

 
การลงมติ 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอื่น  ถ้ามี  
   

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
  ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดให้ “ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้” 
 
  ความเหน็คณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้ในการประชมุครัง้นี ้
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วข้างต้น โดยบริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัพฤหสับดีที่ 11 มีนาคม 2564 ซึง่บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถลงทะเบียนและยื่น
เอกสารตา่ง ๆ ณ สถานที่จดัการประชมุได้ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. เป็นต้นไป 
 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ได้จดัให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชมุและเอกสารต่าง ๆ  ที่
เก่ียวข้องกบัการประชมุในครัง้นีผ้่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.humanica.com) ตัง้แตว่นัที่ 19 มีนาคม 2564  

ผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชมุด้วยตนเอง กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดง  หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไม่สามารถเข้าประชมุด้วยตนเองได้ 
และมีความประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. เท่านัน้) ตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่สง่มาด้วย12 และ 13 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
พร้อมแนบเอกสารหรือหลกัฐาน แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ และน ามามอบให้ที่ประชมุก่อนเร่ิมการประชมุ 
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ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เป็นการ
ลว่งหน้า ภายในวนัที่ 7 เมษายน 2564  ด้วยจกัขอบพระคณุยิ่ง  

ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ ากและดแูลหุ้น สามารถใช้หนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ค. (ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 14)  
 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้  
ได้แก่ นายไผท ผดงุถ่ิน (รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 8) ซึ่งกรรมการอิสระท่านดงักลา่วไม่ได้มี
สว่นได้เสียพิเศษแตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืน 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการ
ลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะน าแบบฟอร์มลงทะเบียน ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาแสดงในวนั
ประชมุพร้อมทัง้เอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุสิ่งที่สง่มาด้วย 9 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

นายอโณทยั อดลุพนัธุ์                  
     ประธานกรรมการ 

 
หมายเหตุ  หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจ าปี 2563 ใน บบรูปเล่ม สามารถขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ในวนั
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564        
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ของ 
บริษัท ิวแมนิก้า จ ากั  มหาชน  

 
วัน เวลาและสถานที่ประชุม  
บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ 
ห้องประชมุของบริษัทฯ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
เร่ิมการประชุม 
นางสาวธนญัญา พิพิธวณิชการ ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (“ผู้  าเนินการประชุม”) ของบริษัทฯ ในครัง้นี ้โดย
มีนายอโณทัย อดุลพันธุ์  ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม (“ประ านฯ”) ผู้ ด าเนินการประชุมได้กล่าวแนะน ากรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีและที่ปรึกษากฎหมายซึง่ได้เข้าร่วมประชมุ ดงัรายนามตามล าดบัตอ่ไปนี ้ 
กรรมการที่เข้ารวมประชุม 

1. นายอโณทยั  อดลุพนัธุ์  ประธานกรรมการ 
2. นายสนุทร  เดน่ธรรม  รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ  กรรมการและกรรมการอิสระ 
4. นายพนา  จนัทรวิโรจน์ กรรมการและกรรมการอิสระ 
5. นายภทัร     ยงวณิชย์   ประการคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นายไผท   ผดงุถ่ิน  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการที่ ม ้เข้ารวมประชุม 
1. นายธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ผู้บริหารที่เข้ารวมการประชุม 
1. นางศศิธร   หิรัญศกัด ิ            ประธานเจ้าหน้าที่ปฏบิตักิาร – ธรุกิจด้านบริหารจดัการบญัชแีละการเงิน 
2. นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ    ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ – ธุรกิจด้านทรัพยากรบคุคล 
3. นายสายณัห์  ไวรางกรู  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ่ ายการเงินและเลขานกุารบริษัท 
4. นางสาวหทยัชนก สวุรรณจาง ประธานเจ้าหน้าทีด้่านเทคโนโลยี 
5. นายสมศกัด ิ ตนัติธนวั น์  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1 ) จ ากดั 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ีลอยท ทู้ช มัทสุ ชยย  สอบบัญชี จ ากั  
1. นางสาววิมลพร  บณุยษัเฐียร 
2. นายพิชวสัภ์ ลิขิตกาญจนกลุ  

ที่ปรกษาและเลขานุการบริษัทฯ จากบริษัท พิสุท ิ แอน  พารทเนอรส จ ากั  
1. นางสาวสธิุดา  ชยัสวุรรณ 

 
เม่ือเร่ิมการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 1,024 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 509,250,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8897 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดจ านวน 680,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 37 โดยมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั ท าหน้าที่เป็นผู้ รับลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นและนบัคะแนน 
ตอ่จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งให้ที่ประชมุวา่เพื่อให้การประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเก่ียวกบัการออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชมุ บริษัทฯ ได้ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทกุทา่นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู ่ 
2. ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะไมส่ามารถแบง่คะแนนเสียงในการลงคะแนนได้ ยกเว้นเป็นผู้ดแูลหลกัทรัพย์ของนกัลงทนุชาวตา่งชาติที่ถือใบ

มอบฉันทะแบบ ค. ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ข . ต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนไว้แล้ว  
3. การลงคะแนนเสียงในที่ประชมุมีด้วยกนั 3 รูปแบบได้แก่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
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4. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในเร่ืองที่เก่ียวกบัวาระการประชมุนัน้ ๆ ผู้ ถือ
หุ้นที่ประสงค์จะสอบถามให้ยกมือขึน้และแนะน าตวัเองให้ที่ประชมุทราบ 

5. การนับคะแนนเสียงจะนับด้วยระบบบาร์โค้ดและจะมีการประกาศผลเม่ือจบวาระการประชุมนัน้ ๆ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ประธานฯ จะมีสิทธิออกเสียงชีข้าด  

6. บตัรลงคะแนนจะถือวา่เป็นโม ะในกรณีที่มีการลงคะแนนมากกวา่ 1 ตวัเลือก หรือมีแก้ไขการลงคะแนนโดยไมมี่การลงลายมือชื่อก ากับ 
หรือบตัรลงคะแนนนัน้ไมมี่ลายมือชื่อของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ 

7. ส าหรับวาระการประชุมที่ 1, 4 - 6 และวาระที่ 9 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน วาระการประชมุที่ 2 และ 3 เป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน วาระการประชมุที่ 7 ต้องผ่านการอนมุัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และส าหรับวาระที่ 8 ต้องผ่านการอนมุตัิด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยไมมี่เสียงคดัค้านตัง้แตร้่อย
ละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงนัน้ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และด าเนินการประชมุตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชมุตามล าดบั 
ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่าบริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 29 เมษายน 
2562 และได้สง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็
วา่ได้มีการบนัทกึรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จงึเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
ผู้ ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อยา่งใด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยวาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ประชมุเม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นด้วย 510,024,514 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง   

บตัรเสีย - เสียง   

 ไมน่บัผู้ที่งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
หมายเหตุ: 
ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชมุ
จ านวน 1,026 ราย มีจ านวนหุ้นรวมทัง้หมด 510,024,514 หุ้น 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการ  าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
 ในวาระนีป้ระธานฯ ได้มอบหมายให้นายสนุทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2562 ให้ที่ประชมุทราบ 
นายสนุทร เด่นธรรม ได้รายงานต่อที่ประชมุถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษี ( EBIT) ประจ าปี 
2562 เป็นจ านวน 162.28 ล้านบาท ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึน้จากปี 2561 ซึ่งมียอดก าไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษีดังกลา่วเป็นจ านวน 
139.49 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มสงูขึน้เป็นร้อยละ 16.3 ทัง้นี ้การเพิ่มสงูขึน้ของอตัราก าไรดงักลา่วมาจากการเติบโตของธุรกิจ
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ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solutions) ของบริษัทฯ ซึ่งมีอตัราก าไรในส่วนธุรกิจดงักล่าวในปี 2562 นีเ้ป็นจ านวน 137.61 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้จากปี 2561 ซึง่มีก าไรในสว่นธุรกิจด้านทรัพยากรบคุคลจ านวน 109.18 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 26.0 
นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมถึงผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ในส่วนธุรกิจด้านการบริหารจัดการบญัชีและการเงิน 
(Financial and Accounting Solutions) มีก าไรเป็นจ านวน 13.85 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีก าไรเป็นจ านวน 31.58 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอตัราสว่นการลดลงของก าไรในอตัราร้อยละ 56.1  
ประเทศไทยยงัคงเป็นตลาดที่ส าคญัของบริษัทฯ ธุรกิจด้านทรัพยากรบคุคลซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง
และท ารายได้ให้กับบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 84.8 ของรายได้ทัง้หมด ในขณะท่ีธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงินก็เติบโต
เชน่เดียวกนัถึงแม้จะยงัคงเป็นรายได้สว่นน้อยของบริษัทฯ คือร้อยละ 8.5 
นอกจากนี ้ในภาพรวมนายสนุทรได้แจ้งต่อที่ประชมุว่าในสว่นผลประกอบการประจ าปี 2562 นีมี้การเข้าร่วมลงทนุกบั Tigersoft ซึง่
การประกอบกิจการของ Tigersoft นัน้มีการด าเนินกิจการในสว่นที่เป็น hardware มากกวา่ software ซึง่การด าเนินธุรกิจในส่วนนีมี้
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการมากกวา่การด าเนินธุรกิจในส่วนของ software อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึน้
ในประเทศไทย (COVID-19) นี ้บริษัทฯ เห็นว่าแม้ว่าสถานการณ์ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจบ้าง แต่เช่ือว่าจะส่งผลบวกกับ
ธุรกิจประเภท hardware ของ Tigersoft เน่ืองจากในส่วนของภาคธุรกิจจะน าเทคโนโลยีเก่ียวกับ  Facial Recognition เข้ามาแทน 
Finger Scan เพ่ือลดการสมัผสักบัสิ่งของตา่ง ๆ ซึง่บริษัทฯ ได้เตรียมการพั นา software และปรับใช้กบั hardware ของ Tigersoft 
เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจในสว่นนี ้

 
ผู้ ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อยา่งใด ผู้ด าเนินการประชมุจงึแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จงึ
ไมมี่การลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการแตงตงักรรมการแทนกรรมการที่ลาออกกอนครบวาระ 
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ของนายพนา จนัทรวิโรจน์ แทน
นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ซึง่ลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นต้นไป 
ผู้ ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อยา่งใด ผู้ด าเนินการประชมุจงึแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จงึ
ไมมี่การลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย สินสุ วันที่ 31 ันวาคม 2562 ่งผานการสอบ
ทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว 
ประธานฯ ได้เชิญ นายสนุทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงบการเงินและงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ 
และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีส าเนางบการเงินประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ส่ิงที่สงมา ้วย 3 เพ่ือให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ  
นายสนุทรแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ โดยภาพรวมผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทฯ มีความถกูต้องตามควร
ในสาระส าคญัและในการท างานสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ผู้สอบบญัชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและไม่มีข้อขดัแย้งใด ๆ 
กับทางผู้บริหารของบริษัทฯ ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีมีข้อสงัเกตและข้อแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าการประเมินมลูค่าของค่าความนิยม และ
การปันส่วนราคาซือ้ของไทเกอร์ซอฟท์ (Purchase Price Allocation  PPA) ซึ่งควรจะต้องท าให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 
2563 เพราะจะครบก าหนดระยะเวลาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่การได้มาของไทเกอร์ซอฟท์ 
คณะกรรมการตรวจสอบจงึได้เสนอให้บริษัทฯ เตรียมความพร้อมเก่ียวกบัการด าเนินการประเมินมลูคา่ของคา่ความนิยม (goodwill) 
ของไทเกอร์ซอฟท์ ซึง่อาจมีมลูคา่สงูเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ได้ในปี 2563 ด้วย  
ผู้ ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนี ้โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถาม
ดงัตอ่ไปนี ้
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1 นางสาวศิริพร ขตัตพงษ์ ผู้ รับมอบฉันทะของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามบริษัทฯ ดงันี ้ตามงบการเงิน

ของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่ามีลูกหนีก้ารค้าซึ่งมีระยะเวลาค้างช าระเกินกว่า 12 เดือนเพิ่มมากขึน้ และมีการตัง้
ส ารองมากขีน้ อยากทราบวา่ในสว่นของลกูหนีก้ารค้าที่ค้างช าระดงักลา่ว บริษัทฯ ได้รับช าระมาบ้างหรือไม่ 

 ตอบ  ่ ายบญัชีของบริษัทฯ แจ้งว่า การที่บริษัทฯ มีการตัง้ส ารองในปี 2562 เพิ่มขึน้นัน้ เน่ืองจาก บริษัทฯ มีลกูหนี ้
ทางการค้าเพิ่มมากขึน้ โดยบริษัทฯ ยงัคงยึดนโยบายในการตัง้ส ารองตามหลักการบัญชีเช่นเดิมคือ การตัง้ส ารอง
ลกูหนีก้ารค้าเกินกวา่ 12 เดือนดงักลา่ว ส าหรับที่ค้างช าระในปี 2561 บริษัทฯได้รับช าระมาแล้วบางสว่น 

2 นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้ รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถามบริษัทฯ ดังนี ้อ้างถึงงบ
การเงินของบริษัทฯ ในส่วนของเงินลงทนุระยะยาวและการตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ซึ่งมีจ านวนไม่ได้แตกตา่งจาก
งบการเงินปีอ่ืน บริษัทฯ มีหลกัการในการลงบญัชีในสว่นนีอ้ยา่งไร 

 ตอบ ่ ายบญัชีของบริษัทฯ แจ้งว่าการตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ของบริษัทฯ ในส่วนนีม้าจากเงินลงทนุระยะยาวใน
บริษัทพั นาที่ดินไทยซึง่เป็นรายการที่มีการตัง้คา่เผ่ือตัง้แตก่่อนจะน าบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนและเสนอขายหุ้น
ในตลาดหลกัทรัพย์ (IPO) โดยจนถึงปัจจบุันบริษัทฯ ยงัไม่ได้ด าเนินกิจการเก่ียวกับการพั นาที่ดินดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากที่ดินดังกล่าวจัดเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่มีมลูค่าซึ่ง
สามารถพั นาได้ บริษัทฯ จงึยงัคงมีการตัง้คา่เผ่ือในสว่นนัน้ไว้ก่อน 

3 นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้ รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถามบริษัทฯ ดังนี ้อ้างถึงงบ
การเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึน้ แต่เห็นว่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้จากปี 2561 
มากขึน้เชน่กนั อยากทราบถึงคา่ใช้จา่ยในสว่นนี ้

 ตอบ นายสนุทรได้ชีแ้จ้งในค าถามนีว้า่ คา่ใช้จา่ยที่เพ่ิมขึน้ดงักลา่วมาจากการเข้าร่วมลงทนุกบั Tigersoft ซึง่มา
จากการรวมงบการเงินของ Tigersoft  รวมถึงคา่ใช้จา่ยด้านการขายด้วย 

เม่ือไมมี่ผู้ ใดสอบถามเพ่ิมเติม ผู้ด าเนินการประชมุจงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ แล้ว โดยวาระนีต้้องผา่นการ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 510,024,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง - เสียง   

บตัรเสีย - เสียง   

 ไมน่บัผู้ที่งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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หมายเหตุ: 
ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชมุ
จ านวน 1,028 ราย มีจ านวนหุ้นรวมทัง้หมด 510,024,635 หุ้น 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจั สรรก า รสุท ิเพื่อเป็นทุนส ารองตามก หมาย และการจายเงินปันผลจากผลการ  าเนินงานของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2562 
ประธานฯ ได้เชิญ นายสนุทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจดัสรรก าไรสทุธิ
เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เพื่อให้ที่ประชมุพิจารณา
อนมุตัิ  
นายสนุทรแจ้งต่อที่ประชมุว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีนิติบคุคล
จากงบเฉพาะกิจการ ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทนุ เงื่อนไขและข้อจ ากดัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญากู้ยืมเงิน
หรือสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจยัที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจ
พิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อนาคต ความต้องการใช้เงินลงทนุ และเงินทนุหมนุเวียน รวมถึงปัจจยัด้านอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไม่
เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่ เก่ียวข้อง ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายปันผลได้เป็นครัง้คราวเม่ือเห็นว่าบริษัทฯ มีผลก า ไรสมควรพอจะท า
เชน่นัน้ได้แล้วให้รายงานที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 
ตามมาตรา 115 และ 116 แหง่พ.ร.บ. มหาชนจ ากดั และข้อ 47 - 50 แหง่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จา่ยเงินปัน
ผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรซึง่รวมถึงก าไรสะสม ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จา่ยเงินปันผล เงิน
ปันผลให้แบ่งจ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ 
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ส าหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 นัน้ บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเม่ือวนัที่ 11 กันยายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มี
มติให้เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวน 0.60 บาท เป็นเงิน 40,800,000 บาท หรือเป็นเงินทัง้ปีจ านวน 81,600,000 
บาท คิดเป็นจ านวน 0.12 ต่อหุ้นคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 68.46 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะ
กิจการ แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง และภายหลงัหกัเงินส ารองตา่ง ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัปีที่ผ่านมา ดงันี ้

 ปี 2561 ปี 2562 
ก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 104,132,468 119,197,798 
ก าไรตอ่หุ้น  0.15 0.18 
- เงินปันผลระหวา่งกาล 
- เงินปันผลประจ าปี 

0.04 
0.06 

0.06 
0.06  

รวมเงินปันผลทัง้สิน้ (บาท) 68,000,000 81,600,000 
อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล  
(รวมเงินปันผลระหวา่งกาล) 

ร้อยละ 65.30 ร้อยละ 68.46 

* หากได้รบัการอนมุติัจากผู้ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
**ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไรส าหรบัปี (ไม่รวมก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่) ด้วยจ านวนหุ้นถัว่เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั
ของหุ้นสามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการก าหนดให้วนัศกุร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และ
ก าหนดจา่ยเงินปันผลวนัองัคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 
ผู้ ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนี ้โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถาม
ดงัตอ่ไปนี ้

1 นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้ รับมอบฉันทะของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีการ
ช าระเงินปันผลทัง้ปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวนก่ีบาท 

 ตอบ นายสนุทรได้ตอบค าถามในประเด็นนีว้า่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.06 บาท ซึ่งได้มีการช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว ในส่วนของเงินปันผลประจ าปี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นอีกในอตัรา 0.06 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ปี จ านวน 0.12 บาทตอ่หุ้น 

 
เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชมุจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ดงัตอ่ไปนี ้
(1) จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2562 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 5,959,889 บาท หรือคิดเป็นจ านวนไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีตามที่กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดไว้ ท าให้บริษัทฯ มีทนุส ารองตาม
กฎหมายรวมเป็นเงินจ านวน 22,710,419 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของทนุจดทะเบียน 

(2) จา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จากก าไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีของงบเฉพาะกิจการ ในอตัรา 0.06 บาทตอ่หุ้น โดยก าหนดจา่ยเงินปันผลเป็นวนัองัคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 
และก าหนดให้วนัศกุร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 

ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 510,024,735 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง - เสียง   

บตัรเสีย - เสียง   

 ไมน่บัผู้ที่งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
หมายเหตุ: 
ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 1 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชมุ
จ านวน 1,029 ราย มีจ านวนหุ้นรวมทัง้หมด 510,024,735 หุ้น 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตงักรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนงตามวาระ 
ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งต่อที่ประชมุวา่ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุ รวมถึงเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ล่วงหน้า 
ตัง้แตว่นัที่ 30 มกราคม 2563 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุ 
หรือเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเข้ามายงับริษัทฯ  
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โดยที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ โดยไมร่วมกรรมการที่มีสว่นได้เสียในวาระนี ้ได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุในการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบงัคบัข้องบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชมุสามญัประจ าปีทกุ
ครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนที่ใกล้ที่สดุกับสว่นหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท
นัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี  ้
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้นัน้ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 มี
กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 

(1) นายอโณทยั อดลุพนัธุ์  ประธานกรรมการ 
(2) นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ  กรรมการอิสระ 
(3) นายไผท  ผดงุถ่ิน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ ร บ  หลักทรัพยฯ”) ตลอดจน
ประกาศที่เก่ียวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่านดงักล่าวกลบัเข้าด ารงต าแหน่งของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้
ส าหรับนายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ และนายไผท ผดงุถ่ิน คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ววา่
บุคคลทัง้สองท่านดังกล่าว เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนด คุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณ ์ที่เก่ียวข้องซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ความ เห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดย
รายนามและประวตัิของกรรมการมีรายละเอียดตามส่ิงที่สงมา ้วย 4 
ผู้ ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อยา่งใด ผู้ด าเนินการประชมุจงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยวาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) นายอโณทยั อดลุพนัธุ์ ประธานกรรมการ 

เห็นด้วย 492,279,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.5207 

ไมเ่ห็นด้วย 17,745,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.4793 

งดออกเสียง - เสียง   

บตัรเสีย - เสียง   

 ไมน่บัผู้ที่งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

(2) นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 510,024,735 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง   
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บตัรเสีย - เสียง   

 ไมน่บัผู้ที่งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

(3) นายไผท ผดงุถ่ิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

เห็นด้วย 510,024,735 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง   

บตัรเสีย - เสียง   

 ไมน่บัผู้ที่งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหน คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

ประธานฯ ได้เชิญนายสนุทร เดน่ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ  
นายสนุทรแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย 
ส าหรับปี 2563 และโบนสักรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมทัง้ทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกบัคา่ตอบแทนใน
อตุสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตวัของธุรกิจ ผลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกลั่นกรองการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชดุยอ่ย โดยค านึงถึงความเหมาะสม และความจ าเป็นอยา่งรอบคอบแล้ว จงึเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการ ประจ าปี 2563 ดงันี ้
ก. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุ ยอย 

ต าแหนง ปี 2563  
ปีที่เสนอ  

คาเบยีประชุม 
บาท คน ครัง  

ปี 2562 
คาเบยีประชุม 
บาท คน ครัง  

ประธานกรรมการบริษัท 35,000 35,000  

กรรมการบริษัท 25,000 25,000  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000  

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5,000 5,000  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5,000 5,000  
 

ข. บนัสส าหรับผลการ  าเนินงานประจ าปี 2562 
- ไมมี่การจา่ยโบนสัคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 - 

ค. สิท ิประ ยชนอื่น 
- ไมมี่ – 

ผู้ ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนด
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 510,024,735 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคการ ช้เงินตามแบบแส งรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยและราง

หนังสือชีชวน 
ประธานฯ ได้เชิญ นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
วตัถปุระสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชีช้วน ให้เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่
ประชมุ  
นายสนุทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกเม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกายน  1 
ธันวาคม และ 4 ธันวาคม 2560 จ านวน 180,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4 00 บาท รวมเป็นเงิน 720,000,000 ล้านบาท และเข้าท า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยมีวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินตามที่ได้ระบไุว้ในหนังสือ
ชีช้วนเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ นัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัการประกอบกิจการในปัจจบุนั ซึง่บริษัทฯ 
มีการจัดสรรเงินทุนหมนุเวียนได้ดี และไม่มีความจ าเป็นต้องจัดสรรเงินส ารองเพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียน ซึ่งในการจัดเก็บเงินทนุ
หมนุเวียนไว้มากเกินความต้องการนัน้ส่งผลให้ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นลดลง จงึพิจารณาเห็นวา่ควรจดัสรรเงินทนุหมนุเวียนดงักล่าว
ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงิน โดยบริษัทฯ มีความต้องการที่จะน าเงิน จ านวน 300,000,000 บาท จากกลุ่มเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนิน
ธุรกิจไปไว้ในกลุ่มการลงทุนในบริษัทอ่ืนที่ส่งผลดีกับการประกอบกิจการกับบริษัทฯ มากย่ิงขึน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทนุจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) 
อย่างไม่เป็นนัยส าคญัด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมลูไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทนุจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครัง้แรก 
(IPO) อยา่งไมเ่ป็นนยัส าคญัด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินนัน้ไมจ่ าต้องให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจ
ในการพิจารณาตามประกาศที่ สจ. 63 2561 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่สง่ผลต่อการลงทนุของบริษัทฯ เพื่อการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิเสมือนหน่ึงเป็นรายการการเปลี่ยนแปลงข้อมลูอยา่งเป็นนยัส าคญั 
ผู้ ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ด าเนินการประชมุจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุัติการเปลี่ยนแปลง
วตัถปุระสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วน โดยวาระนีต้้องผ่านการอนมุัติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียง
คดัค้านตัง้แตร้่อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงนัน้ 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชีช้วน ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 510,024,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 0000 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 0000 
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งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแตงตังผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทยอย และก าหน คาสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธานฯ ได้เชิญนายสนุทร เดน่ธรรม ให้เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ  
นายสุนทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วน ทัง้ในเร่ืองของความเชี่ยว ชาญ มาตรฐานในการ
ท างาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้น าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการให้พิจารณาผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท ดีลอยท์ 
ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ จ ากัด Deloitte”) เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เน่ืองจาก Deloitte เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มี
ชื่อเสียงในระดับสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีอตัราคา่สอบบญัชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัท
ในระดบัเดียวกนั รวมทัง้ยงัสามารถปฏิบตัิหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอยา่งดี  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 3 บริษัท 
ประจ าปี 2563 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. แตงตังผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ยมีรายนาม ังตอ ปนี 

รายช่ือผู้สอบบัญชี 
 

ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาติเลขที่ 

จ านวนปีที่ผู้สอบบัญชี ้รับการแตงตัง
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

1. นางสาววิมลพร บณุยษัเฐียร 4067 แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัทฯ ปี 2562 จ านวน 1 ปี  

2. นายชพูงษ์ สรุชตุิกาล 4325 
ไมเ่คยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัทฯ มาก่อน 

3. นางสาวจนัทิรา จนัทราชยัโชติ 6326 ไมเ่คยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัทฯ มาก่อน 

  โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และในกรณี
ที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ Deloitte จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ Deloitte ท าหน้าที่
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 
นอกจากนี ้Deloitte และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอชื่อดงักลา่วไมมี่ความสมัพนัธ์และ หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ
แตอ่ยา่งใด 
อนึ่ง ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศที่ได้มีการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากส านักงานอ่ืน เน่ืองจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะดแูลให้การจดัท างบการเงินรวมสามารถด าเนินการให้ทนัตามก าหนดเวลา 

2. อนุมัติคาตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ยมีรายละเอีย  ังนี 
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจ าปีและการสอบทานงบ
การเงินดงักล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 1,975,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 105,000 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5 6 
 
 
 
 

 

 
HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED 

2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 510,024,735 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 0000 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคการ ช้เงินตามแบบแส งรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยและราง

หนังสือชีชวน 
ประธานฯ ได้เชิญ นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
วตัถปุระสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชีช้วน ให้เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่
ประชมุ  
นายสนุทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกเม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกายน – 1 
ธันวาคม และ 4 ธันวาคม 2560 จ านวน 180,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงิน 720,000,000 ล้านบาท และเข้าท า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยมีวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินตามที่ได้ระบไุว้ในหนังสือ
ชีช้วนเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ นัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัการประกอบกิจการในปัจจบุนั ซึง่บริษัทฯ 
มีการจัดสรรเงินทุนหมนุเวียนได้ดี และไม่มีความจ าเป็นต้องจัดสรรเงินส ารองเพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียน ซึ่งในการจัดเก็บเงินทนุ
หมนุเวียนไว้มากเกินความต้องการนัน้ส่งผลให้ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นลดลง จงึพิจารณาเห็นวา่ควรจดัสรรเงินทนุหมนุเวียนดงักล่าว
ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงิน โดยบริษัทฯ มีความต้องการที่จะน าเงิน จ านวน 300,000,000 บาท จากกลุ่มเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนิน
ธุรกิจไปไว้ในกลุ่มการลงทุนในบริษัทอ่ืนที่ส่งผลดีกับการประกอบกิจการกับบริษัทฯ มากยิ่งขึน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทนุจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) 
อย่างไม่เป็นนัยส าคญัด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมลูไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทนุจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครัง้แรก 
(IPO) อยา่งไมเ่ป็นนยัส าคญัด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินนัน้ไมจ่ าต้องให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจ
ในการพิจารณาตามประกาศที่ สจ. 63/2561 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่สง่ผลต่อการลงทนุของบริษัทฯ เพื่อการก ากับดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิเสมือนหน่ึงเป็นรายการการเปลี่ยนแปลงข้อมลูอยา่งเป็นนยัส าคญั 
ผู้ ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ด าเนินการประชมุจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุัติการเปลี่ยนแปลง
วตัถปุระสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วน โดยวาระนีต้้องผ่านการอนมุัติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียง
คดัค้านตัง้แตร้่อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงนัน้ 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชีช้วน ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 510,024,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 0000 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแตงตังผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทยอย และก าหน คาสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธานฯ ได้เชิญนายสนุทร เดน่ธรรม ให้เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ  
นายสุนทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วน ทัง้ในเร่ืองของความเชี่ยว ชาญ มาตรฐานในการ
ท างาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้น าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการให้พิจารณาผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท ดีลอยท์ 
ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ จ ากัด (“Deloitte”) เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เน่ืองจาก Deloitte เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มี
ชื่อเสียงในระดับสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีอตัราคา่สอบบญัชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัท
ในระดบัเดียวกนั รวมทัง้ยงัสามารถปฏิบตัิหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอยา่งดี  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 3 บริษัท 
ประจ าปี 2563 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. แตงตังผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ยมีรายนาม ังตอ ปนี 

รายช่ือผู้สอบบัญชี 
 

ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาติเลขที่ 

จ านวนปีที่ผู้สอบบัญชี ้รับการแตงตัง
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

1. นางสาววิมลพร บณุยษัเฐียร 4067 แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัทฯ ปี 2562 จ านวน 1 ปี  

2. นายชพูงษ์ สรุชตุิกาล 4325 
ไมเ่คยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัทฯ มาก่อน 

3. นางสาวจนัทิรา จนัทราชยัโชต ิ 6326 ไมเ่คยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัทฯ มาก่อน 

  โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และในกรณี
ที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ Deloitte จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ Deloitte ท าหน้าที่
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 
นอกจากนี ้Deloitte และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอชื่อดงักลา่วไมมี่ความสมัพนัธ์และ หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ
แตอ่ยา่งใด 
อนึ่ง ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศที่ได้มีการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากส านักงานอ่ืน เน่ืองจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะดแูลให้การจดัท างบการเงินรวมสามารถด าเนินการให้ทนัตามก าหนดเวลา 

2. อนุมัติคาตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ยมีรายละเอีย  ังนี 
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจ าปีและการสอบทานงบ
การเงินดงักล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 1,975,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 105,000 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.6 
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 ปี 2563  
ปีที่เสนอ  

บาท  

ปี 2562 
บาท  

คา่สอบบญัชีบริษัทฯ (Audit Fee) 1,975,000 1,870,000 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยจ านวน 3 บริษัท *895,000 885,000 
คา่บริการอ่ืน (Non-audit Fee) 555,000 325,000 
รวม 3,420,000 3,080,000 

* ในปี 2562 ไม่มีค่าตอบ ทนผู้สอบบญัชีในหน่งในบริ ัทย่อย ่งบริ ัท  ได้เข้าร่วมลงทนุในปี 2562 ทีผ่่านมา 
ผู้ ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ด าเนินการประชมุจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จ ากัด (“Deloitte”) เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2563 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) นางสาววิมลพร บณุยษัเฐียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4067 หรือ 
(2) นายชพูงษ์  สรุชตุิกาล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4325 หรือ 
(3) นางสาวจนัทิรา  จนัทราชยัโชติ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6326 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่
ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ Deloitte มาท าหน้าที่
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ ทัง้นี ้ที่ประชมุได้อนมุตัิ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวนไมเ่กิน 3,420,000 บาท 

 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 510,024,735 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 0000 

งดออกเสียง  เสียง   

บตัรเสีย  เสียง   

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น  ถ้ามี  
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซกัถามคณะกรรมการหรือ ่ ายบริหารของบริษัทฯ 

1 นางสาวศรุตา จนัทะดวง ผู้ รับมอบฉันทะของนายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ สอบถามบริษัทฯ ดงันี ้ในวิกฤติการณ์
โรคระบาด (COVID 19) ในครัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบบ้างหรือไม ่อยา่งไร 

 ตอบ  บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ในครัง้นีบ้้าง โดยรายได้ของบริษัทฯ ในไตรมาสท่ี 1 อาจจะไมไ่ด้เติบโต
เท่าที่ตัง้ใจหรือคาดการณ์ไว้ โดยในไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบมากขึน้ เน่ืองจากวิกฤติการณ์ในครัง้นี ้
กระทบตอ่การลดจ านวนลงของพนกังานของบริษัทลกูค้าซึง่อาจส่งผลตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ บ้าง 
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* ในปี 2562 ไม่มีค่าตอบ ทนผู้สอบบญัชีในหน่งในบริ ัทย่อย ่งบริ ัท  ได้เข้าร่วมลงทนุในปี 2562 ทีผ่่านมา 
ผู้ ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ด าเนินการประชมุจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จ ากัด (“Deloitte”) เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2563 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) นางสาววิมลพร บณุยษัเฐียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4067 หรือ 
(2) นายชพูงษ์  สรุชตุิกาล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4325 หรือ 
(3) นางสาวจนัทิรา  จนัทราชยัโชติ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6326 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่
ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ Deloitte มาท าหน้าที่
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ ทัง้นี ้ที่ประชมุได้อนมุตัิ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวนไมเ่กิน 3,420,000 บาท 

 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 510,024,735 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง - เสียง   

บตัรเสีย - เสียง   

เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ ด าเนินการประชมุจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ เร่ืองอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้ในการประชมุครัง้นีผ้่านทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว เว็บไซด์ของบริษัท แต่ปรากฏวา่
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชมุเข้ามา จงึไมมี่วาระการประชมุอ่ืนใดให้ที่ประชมุพิจารณาอีกแตอ่ยา่งใด   
 
อีกทัง้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชมุว่า รายงานการประชมุในครัง้นีจ้ะมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่สนใจได้อ่ านและหากผู้ ถือ
หุ้นทา่นใดต้องการแก้ไขสามารถติดตอ่ไปยงับริษัทฯ ได้  
 
จากนัน้ ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชมุและปิดประชมุเวลา 14.30 น. 
 
 
 
 

 (นายอโณทยั อดลุยพนัธุ์) 
                           ประธานการประชมุ 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น  ถ้ามี  
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซกัถามคณะกรรมการหรือ ่ ายบริหารของบริษัทฯ 

1 นางสาวศรุตา จนัทะดวง ผู้ รับมอบฉันทะของนายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ สอบถามบริษัทฯ ดงันี ้ในวิกฤติการณ์
โรคระบาด (COVID-19) ในครัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบบ้างหรือไม ่อยา่งไร 

 ตอบ  บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ในครัง้นีบ้้าง โดยรายได้ของบริษัทฯ ในไตรมาสท่ี 1 อาจจะไมไ่ด้เติบโต
เท่าที่ตัง้ใจหรือคาดการณ์ไว้ โดยในไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบมากขึน้ เน่ืองจากวิกฤติการณ์ในครัง้นี ้
กระทบตอ่การลดจ านวนลงของพนกังานของบริษัทลกูค้าซึง่อาจส่งผลตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ บ้าง 
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กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ช่ือ – นามสกุล    นายสนุทร เดน่ธรรม 
อายุ     63 ปี 
สัญชาติ     ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน:    รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการบริษัท  14 กรกฎาคม 2560 
วาระการด ารงต าแหน่ง  วาระที่ 1: 14 กรกฎาคม 2560 – 29 เมษายน 2562 
          วาระที่ 2: 29 เมษายน 2562  – การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2564 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการบริษัท  
คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม 

 ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัรชัน้สงู การสอบบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559 
 หลกัสตูร Executive Program : Strategic Planning    -   Sasin & University of Michigan 
 หลกัสตูร E Business Program -  University of Melbourne 
 หลกัสตูร Leading in a Disruptive World Program – Stanford University 
 หลกัสตูร Role of  the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563 

ประสบการณ์ท างาน 
2546 – ปัจจบุนั ผู้ก่อตัง้/รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด 

(มหาชน) 
บริษัทประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจดัท าเงินเดือน 

2559 – ปัจจปัุน    กรรมการ - บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูช่ันส์ จ ากัด 
บริษัทประกอบธุรกิจด้านการบริการจดัท าเงินเดือน 

2559 - ปัจจบุนั   กรรมการ - บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จ ากัด 
บริษัทประกอบธุรกิจด้านการบริการด้านบญัช ี

2559 - ปัจจบุนั   กรรมการ - Humanica Asia Pte. Ltd.  
บริษัทประกอบธุรกิจด้านการบริการจดัท าเงินเดือน 

2561 - ปัจจบุนั   กรรมการ - บริษัท โคนิเคิล จ ากัด 
    บริษัทประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์องค์กร 

2561 - ปัจจบุนั   กรรมการ - บริษัท เรดดีแ้พลนเน็ต จ ากัด 
บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเว็บไซต์ 

2562 - ปัจจบุนั   กรรมการ - บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จ ากัด 
    บริษัทประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจดัท าเงินเดือน  

2563 - ปัจจบุนั   กรรมการ - บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
    บริษัทประกอบธุรกิจทีป่รึกษาด้านธุรกิจและบริหารจดัการ 

2563 - ปัจจบุนั   กรรมการ - บริษัท ฮิวแมนเชส แคปปีตอล จ ากัด  
    บริษัทประกอบธุรกิจบริการการเงิน 

2563 – ปัจจบุนั   กรรมการ - บริษัท เบนนิกซ์ จ ากัด 
    บริษัทประกอบธุรกิจบริการนายหน้าประกนัชีวิตและวินาศภยั 
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2564 – ปัจจบุนั   กรรมการ - บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จ ากัด 
    บริษัทประกอบธุรกิจบริการด้านการเงิน 
1 ม ค  2564 – 25 ก  2564  กรรมการ - บริษัท ดีวี8 จ ากัด (มหาชน) 
    บริษัทประกอบธุรกิจบริการด้านมีเดีย นวตักรรม และ ลงังานทดแทน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:     จ านวน 1 บริษัท ปรดดู ้อมลู ้างต้น) 
 ในกิจการอ่ืนที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน:    จ านวน 10 บริษัท ปรดดู ้อมลู ้างต้น) 
 ในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความ ดัแย้งทางผลประ ยชน์ตอ่บริษัท : ไมมี่การด ารงต าแหน่ง 

การ ือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563:    
 ตนเอง  จ านวน 261,277,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38 4) 
 คูส่มรส  จ านวน        500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 1) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:   ไมมี่ 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท:     4/4 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางก หมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา    ไมมี่ 
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กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ช่ือ – นามสกุล    นายภทัร ยงวณิชย์ 
อายุ     45 ปี 
สัญชาติ     ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน:    ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการบริษัท  14 กรกฎาคม 2560 
วาระการด ารงต าแหน่ง  วาระที่ 1: 14 กรกฎาคม 2560 –  เมษายน 2562 
          วาระที่ 2: 29 เมษายน 2562  – การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2564 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  3 ปี 8 เดือน  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ  
คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม 

 ปริญญา ท บริหารธุรกิจ Cornell University, U.S.A   
 ปริญญา ท วิศวกรรมอตุสาหการ Stanford University, U.S.A. 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล Cornell University, U.S.A. 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2560   

ประสบการณ์ท างาน 
2557 - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจดัท าเงินเดือน 
2556 - ปัจจบุนั   กรรมการ - บริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัทประกอบธุรกิจจ าหนา่ยซอฟต์แวร์ 
2562 - ปัจจบุนั   กรรมการ - บริษัท รีเลช่ันชิพ รีพับบลิค จ ากัด 
    บริษัทประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษาที่ด้านการบริหารความสมั นัธ์ลกูค้า 
2563 - ปัจจบุนั   กรรมการ - บริษัท เงนิติดล้อ จ ากัด (มหาชน) 
    บริษัทประกอบธุรกิจด้านการสื่อสาร และ ทรคมนาคม 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:     ไมมี่การด ารงต าแหน่ง 
 ในกิจการอ่ืนที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน:    จ านวน 3 บริษัท ปรดดู ้อมลู ้างต้น) 
 ในกิจการอ่ืนที่อาจเกิดความ ดัแย้งทางผลประ ยชน์ตอ่บริษัท :  จ านวน 1 บริษัท  

บริษัท ไรป์ เทค น ลยี ประเทศไทย) จ ากดั 
การ ือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563:    

 ตนเอง  จ านวน 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:   ไมมี่ 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท:     4/4 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    4/4 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดทางก หมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา    ไมมี่ 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด  ที่บริษัท  หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา :   ไมมี่ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน นกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า : ไมเ่ป็น 
2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชี  เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไมเ่ป็น 
3. มีความสมั นัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าทีไ่ด้อยา่งเป็นอิสระ : ไมมี่ 
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง นกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง องจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด องกิจการที่มีสภา อยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แ ่ง นัที่มีนยัส าคญั 

: ไมเ่ป็น 
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กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ช่ือ – นามสกุล    นายธนชาติ นุ่มนนท์ 
อายุ     55 ปี 
สัญชาติ     ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการบริษัท  14 กรกฎาคม 2560  
วาระการด ารงต าแหน่ง  วาระที่ 1: 14 กรกฎาคม 2560 –  เมษายน 2562 
          วาระที่ 2: 29 เมษายน 2562  – การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2564 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  3 ปี 8 เดือน  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ  
คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม 

 ปริญญาเอก Electrical & Electronic Engineering, University of Auckland, New Zealand  
 ปริญญา ท Electrical & Electronic Engineering, University of Auckland, New Zealand 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลยั อนแก่น 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12 / 558 
 หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2559 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 242/2560 
 หลกัสตูร Role of the Chairman Program  (RCP)  รุ่นที่ 41/2560 
 หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 35/2561 
 หลกัสตูร Strategic Board Master Class  (SBM)   รุ่นที่ 5/2561 
 หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 19/2563 

ประสบการณ์ท างาน 
2558 - ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจดัท าเงินเดือน 
2556 - ปัจจบุนั   กรรมการสภามหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   สถาบนัการศกึษา 
2556 - ปัจจบุนั   กรรมการ - บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

   บริษัทประกอบธุรกิจบริการจดัเก็บ ้อมลูและทีป่รึกษาทางการตลาด 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบ กรรมการ - บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
    บริษัทประกอบธุรกิจอปุกรณ์เคร่ืองคอม ิวเตอร์ 
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท สยามอีสต์ โซลูช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) 
 บริษัทประกอบธุรกิจสินค้าอตุสาหกรรม 
2562 – ปัจจบุนั   กรรมการสภามหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   สถาบนัการศกึษา 
2560 – 2562   ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ - ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) 
    บริษัทประกอบธุรกิจธนาคาร าณิชย์ 
2558 – 2560   นายกสมาคม – สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
    หน่วยงานภาครั  
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:     จ านวน 3 บริษัท ปรดดู ้อมลู ้างต้น) 
 ในกิจการอ่ืนที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน    จ านวน 4 กิจการ ปรดดู ้อมลู ้างต้น) 
 ในกิจการอ่ืนที่อาจเกิดความ ดัแย้งทางผลประ ยชน์ตอ่บริษัท :  ไมมี่การด ารงแหน่ง  

การ ือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563:   ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:   ไมมี่ 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท:     4/4 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    4/4 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดทางก หมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา    ไมมี่ 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด  ที่บริษัท  หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา :   ไมมี่ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
5. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน นกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า : ไมเ่ป็น 
6. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชี  เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไมเ่ป็น 
7. มีความสมั นัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าทีไ่ด้อยา่งเป็นอิสระ : ไมมี่ 
8. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง นกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง องจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด องกิจการที่มีสภา อยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แ ่ง นัที่มีนยัส าคญั 

: ไมเ่ป็น 
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ส่ิงที่สงมา ้วย 5 

รายละเอีย ครงการเสนอขาย บส าคัญแส งสิท ิที่จะ อืหุ้นสามัญของบริษัท ิวแมนิกา จ ากั  มหาชน   
ที่ออก ห้แกกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ิวแมนิกา จ ากั  (มหาชน  ครังที่ 1 (HUMAN-W1  

1. วัตถุประสงคและความจ าเป็น นการเสนอขาย บส าคัญแส งสิท ิที่จะ อืหุ้นสามัญ 
เพ่ือเป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ให้มีความตัง้ใจในการท างานเพ่ือประโยชน์สงูสดุให้แก่
บริษัทและผู้ ถือหุ้น และสร้างแรงจงูใจให้ผู้บริหารและพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและทดแทนได้ยากท างานให้กับบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลดีตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทตอ่ไปในระยะยาว 

2. รายละเอีย เกี่ยวกับ บส าคัญแส งสิท ิที่จะ อืหุ้นสามัญ 
ชื่อใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ฮิวแมนิกา จ ากดั (มหาชน) ที่ออกให้แก่

กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัท ฮิวแมนิกา จ ากัด (มหาชน)  ครัง้ที่  1  
(HUMAN-W1) 

ประเภทและชนิด : ชนิดระบุชื่อผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการ
โอนให้แก่ทายาทหรือผู้ แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอ่ืนใดที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัจากวนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออก : ไมเ่กิน 10,000,000 หน่วย  

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

วนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ : คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจะเป็นผู้ ก าหนดวนั
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ HUMAN-W1 ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ระยะเวลาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ HUMAN-W1 ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

วิธีการเสนอขาย : - ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้ เป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คุณสุนทร เด่นธรรม หรือ
บุคคลอ่ืนซึ่งได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท  ร่วมกันพิจารณาก าหนด
คณุสมบตัิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทผู้ มีสิทธิได้รับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทแต่ละ
รายดังกล่าวจะได้รับ ทัง้นี ้จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้บริหารและ
พนักงานแต่ละรายไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน ขึน้อยู่กับต าแหน่ง อายุงาน 
ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน และศักยภาพหรือ
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ  

- จัดสรรให้แก่ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้ รับช่วงซือ้หลักทรัพย์  
ทัง้นี ้ไมมี่กรรมการได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ HUMAN-W1  

อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ  หน่วยต่อหุ้ นสามัญ  หุ้ น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

จ านวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ HUMAN W1 

 ไม่เกิน 10 000 000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0 50 บาท คิดเป็นร้อยละ 1 47 ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัที่  กุมภาพนัธ์ 2564 จ านวน 680,000,000 
หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนีใ้ห้แล้วเสร็จตามอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
HUMAN W1 

ราคาใช้สิทธิ  10 90 บาท สิบบาทเก้าสิบสตางค์) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ 

โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาไม่ต ่ากว่าราคาตลาด ซึ่ง
ค านวณโดยอ้างอิงกบัราคาซือ้ขายถวัเ ลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ 

 วนัท าการก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติในครัง้นี ้(ค านวณจากราคาตลาดระหวา่งวนัที่ 
3 กมุภาพนัธ์  23 กมุภาพนัธ์ 2564  ราคาหุ้นละ 10 84 บาท) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้บริหารและพนกังานไมส่ามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ ดงัที่
ก าหนดไว้ในข้อ 3 2 2 ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใช้สิทธิตามวัน
ก าหนดการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 3 3 รวมถึงเงื่อนไขและระยะเวลาการการใช้สิทธิ
ตามที่ระบใุนข้อ 3 4 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัทจะต้อง
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วนัท า
การก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับ
วันหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดังกล่าวเป็นวันท าการ
สดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักล่าว ยกเว้นการแสดงความจ านงในการ
ใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันท าการ
ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ  บริษัทจะไม่น าใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน และศักยภาพหรือ
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ  

- จัดสรรให้แก่ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้ รับช่วงซือ้หลักทรัพย์  
ทัง้นี ้ไมมี่กรรมการได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ HUMAN-W1  

อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ  หน่วยต่อหุ้ นสามัญ  หุ้ น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

จ านวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ HUMAN-W1 

: ไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.47 ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัที่  กุมภาพนัธ์ 2564 จ านวน 680,000,000 
หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนีใ้ห้แล้วเสร็จตามอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
HUMAN-W1 

ราคาใช้สิทธิ : 10.90 บาท (สิบบาทเก้าสิบสตางค์) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ 

โดยราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาไม่ต ่ากว่าราคาตลาด ซึ่ง
ค านวณโดยอ้างอิงกบัราคาซือ้ขายถวัเ ลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ 

 วนัท าการก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติในครัง้นี ้(ค านวณจากราคาตลาดระหวา่งวนัที่ 
3 กมุภาพนัธ์ – 23 กมุภาพนัธ์ 2564  ราคาหุ้นละ 10.84 บาท) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้บริหารและพนกังานไมส่ามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ ดงัที่
ก าหนดไว้ในข้อ 3.2.2 ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใช้สิทธิตามวัน
ก าหนดการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 3.3 รวมถึงเงื่อนไขและระยะเวลาการการใช้สิทธิ
ตามที่ระบใุนข้อ 3.4 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัทจะต้อง
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิในระหว่าง 5 วนัท า
การก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับ
วันหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดังกล่าวเป็นวันท าการ
สดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักล่าว ยกเว้นการแสดงความจ านงในการ
ใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันท าการ
ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่น าใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงที่ออกในครัง้นีเ้ข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน (Exercise Price) 
และ อตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Exercise Ratio) ของใบส าคญัแสดง
สิทธิได้ ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ HUMAN-W1 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่
ก าหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ  34/2551 เร่ือง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหมแ่ละหุ้นที่
ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ( ประกา  ทจ  34/2551 ) และ หรือ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องวา่ต้องมีการปรับสิทธิ 
โดยในส่วนของรายละเอียด มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้ มีอ านาจพิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน  ที่
เก่ียวข้องกับการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อ
กฎหมาย ประกาศและข้อบังคับต่าง  ที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ได้ตามที่ เห็นสมควร ทัง้นี ้
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ HUMAN-W1 ให้ไมใ่ห้ด้อย
ไปกวา่เดิม 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิ 

: เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ
สิทธิตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ HUMAN-W1 ซึ่งเป็นเหตุที่
ก าหนดไว้ในข้อ11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ  34/2551 

สิทธิและประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากประโยชน์
ตามปกติของหุ้นสามญั 

: ไมมี่ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : 1. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวน ,000,  
หน่วย สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมจะลดลงในอตัราร้อยละ  

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
ราคาใช้สิทธิตามที่ก าหนดเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าราคาตลาด ซึ่งค านวณโดย
อ้างอิงกบัราคาซือ้ขายถวัเ ลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์  
วันท าการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครัง้นี ้(ค านวณจากราคาตลาด
ระหว่างวันที่  กุมภาพันธ์ –  กุมภาพันธ์   ราคาหุ้ นละ  บาท) 
ดังนัน้ การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นีจ้ะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น 
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3. หลักเกณ และเงื่อน ข นการจั สรร บส าคัญแส งสิท ิและการ ช้สิท ิตาม บส าคัญแส งสิท ิ 
3.1 หลักเกณ และเงื่อน ข นการจั สรร บส าคัญแส งสิท ิ 

3.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และตวัแทนคณะกรรมการบริษัท 1 ทา่น ได้แก่ คณุสนุทร เดน่ธรรม หรือบคุคลอ่ืน
ซึ่งได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ได้รับมอบหมายจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ให้มีอ านาจร่วมด าเนินการ 
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) พิจารณาก าหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานผู้ มีสิทธิได้จดัสรรรับใบส าคญัแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่

ผู้บริหารและพนกังานแตล่ะรายดงักลา่วจะได้รับ  
ทัง้นี ้จะไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิทัง้หมด 

(2) เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิของผู้บริหารและพนกังานที่ได้รับการจดัสรรไปแล้ว 
3.1.2 ในกรณีที่มีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรายใดไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ดงัที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2.2 บริษัทจะไมน่ า

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่สิน้ผลหรือได้รับคืนในกรณีดังกล่าวมาจดัสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรายอ่ืน โดยบริษัทจะด าเนินการ
ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วในภายหลงั 

3.1.3 คณุสมบตัิของผู้บริหารและพนกังานที่จะมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  
(1) กรณีผู้บริหารและพนกังาน 

ต้องเป็นผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ซึง่ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบตัิงานให้แก่บริษัทฯ ณ วนัที่  24 กมุภาพนัธ์ 2564 
(2) จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่กรรมการผู้บริหารและพนกังานแตล่ะรายจะได้รับไมจ่ าเป็นต้องมีจ านวนเทา่กนั ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บั

ต าแหน่ง ประสบการณ์ ผลงาน ศกัยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ท าให้แก่บริษัท 
(3) ในกรณีอ่ืน  นอกจากข้อ ( ) และ (2) ข้างต้น ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และตวัแทนคณะกรรมการ

บริษัท 1 ทา่น ได้แก่ คณุสนุทร เดน่ธรรม หรือบคุคลอ่ืนซึง่ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาร่วมกันเป็น
กรณีพิเศษ 

3.2 หลักเกณ และเงื่อน ข นการ ช้สิท ิตาม บส าคัญแส งสิท ิ 
3.2.1 ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทที่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิไปแล้วจะต้องยงัคงมีสถานภาพเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน

ของบริษัท ในวนัก าหนดการใช้สิทธินัน้   เว้นแตเ่ป็นกรณียกเว้นที่ระบไุว้ในข้อ 3.2.2 หรือเป็นไปตามข้อ 3.2.4 
3.2.2 เง่ือนไขส าหรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีตา่ง  ดงันี ้

(1) กรณีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ตกเป็นผู้ ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ สาบสญู หรือเหตอ่ืุนใดซึง่
ส่งผลให้ไม่สามารถจดัการงานหรือทรัพย์สินของตนเองได้ทายาท ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดงักล่าวแล้วแต่กรณี 
สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิแทนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้จนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(2) กรณีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนกังานเน่ืองจากเกษียณอาย ุถกูปลดออกโดยมิได้กระท า
ความผิด หรือเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคมุในบริษัท ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีนีย้งัคงสามารถใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้จนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(3) กรณีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนกังาน เน่ืองจากเป็นบคุลากรตามโครงการมอบหมายให้
ไปปฏิบัติงานระหว่างองค์กรที่ถูกส่งมาปฏิบัติงานให้แก่บริษัท และถูกบริษัทต้นสังกัดเรียกตัวกลับในระหว่างอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีนีย้งัคงสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้จนครบอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เว้นแตจ่ะพ้นสถานภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทต้นสงักดัดงักลา่ว 

(4) หากผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วครบอายตุามที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่า ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
เหลือดงักลา่ว โดยผู้บริหาร และพนกังานดงักลา่วไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่เสียหายใด  จากบริษัท 

3.2.3 กรณีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นพนักงานสิน้สภาพการจ้างงานเน่ืองจากการลาออก โดยการเลิกจ้างหรือให้ออกจากงานไมว่า่
ด้วยสาเหตใุด  เว้นแตก่รณีตามข้อ 2.2.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิทัง้หมดจะถกูยกเลิกไปพร้อมกนั 

3.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และตวัแทนคณะกรรมการบริษัท 1 ทา่น ได้แก่ คณุสนุทร เดน่ธรรม หรือบคุคลอ่ืน
ซึ่งได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจโดยสมบรูณ์ในการร่วมกนัพิจารณาก าหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่อาจแตกตา่งไปจากที่ได้ระบมุาข้างต้นได้ 

3.3 วันก าหน การ ช้สิท ิ  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมข่องบริษัทฯ ได้ทกุวนัที่ 30 ของเดือนมิถนุายนและเดือนธันวาคม 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 วันก าหน การ ช้สิท ิ ) และวนั
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย จะตรงกับระยะเวลา 10 วนัท าการก่อนวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี นับแต่วนัที่บริษัทฯ ได้ออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ วันก าหน การ ช้สิท ิครังสุ ท้าย ) ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิใด  ตรงกบัวนัหยดุท าการ
ของบริษัทฯ ให้เลื่อนก าหนดวนัใช้สิทธิดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

3.4 เงื่อน ขและระยะเวลาการ ช้สิท ิ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นของบริษัทฯ ได้เม่ือได้รับผลการประเมินผลงานในขัน้ดี (ระดบั 4) หรือดีเยี่ยม ระดบั 5) และ
ท างานตามชว่งเวลาดงันี ้

 
 

ราคาการ 
ช้สิท ิ 

 

จ านวน บส าคัญแส งสิท ิที่สามารถ ช้สิท ิ ้ นแตละชวงเวลา 1   
ร้อยละของจ านวน บส าคัญแส งสิท ิทงัหม ที่ ้ รับจั สรร  

เมื่อครบ 24 เ ือน 
นับจากวันที่ออก บส าคัญ

แส งสิท ิ 

เมื่อครบ 36 เ ือน 
นับจากวันที่ออก บส าคัญ

แส งสิท ิ 

เมื่อครบ 48 เ ือน 
นับจากวันที่ออก
บส าคัญแส งสิท ิ 

เมื่อครบ 60 เ ือน 
นับจากวันที่ออก บส าคัญ

แส งสิท ิ 

10 90 บาทตอ่หุ้น 
 

ไมเ่กินร้อยละ  20 ใช้สิทธิเพ่ิมได้อีก 
ไมเ่กินร้อยละ 20 

ใช้สิทธิเพ่ิมได้อีก 
ไมเ่กินร้อยละ 30 

ใช้สิทธิได้ทัง้หมด 

หมายเหตุ      1  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิใด  สามารถสะสมเพื่อ
น าไปใช้สิทธิได้ในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อ  ไปได้ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ แตห่ากครบก าหนดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว ใบส าคญัแสดงสิทธิใด  ที่ไมถ่กูใช้สิทธิจะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป 

4. รายช่ือกรรมการที่ ้ รับการจั สรร บส าคัญแส งสิท ิ นครังนี  
ไมมี่  

5. รายช่ือพนักงานที่ ้ รับการจั สรรและเสนอชาย บส าคัญแส งสิท ิเกินกวาร้อยละ 5 ของจ านวน บส าคัญแส งสิท ิทงัหม
ที่เสนอขาย นครังนี 
ไมมี่  

6. ลักษณะเงื่อน ขของ บส าคัญแส งสิท ิ 
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครัง้ที่ 1 ตามโครงการ HUMAN W1 นี ้จะเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ  32 2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ตอ่กรรมการหรือพนกังาน ลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ  34 2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหมแ่ละหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่
ใช้บงัคบัแทน รวมทัง้กฎและระเบียบอ่ืน  ที่เก่ียวข้อง 
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3.2.3 กรณีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นพนักงานสิน้สภาพการจ้างงานเน่ืองจากการลาออก โดยการเลิกจ้างหรือให้ออกจากงานไมว่า่
ด้วยสาเหตใุด  เว้นแตก่รณีตามข้อ 2 2 2 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิทัง้หมดจะถกูยกเลิกไปพร้อมกนั 

3.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และตวัแทนคณะกรรมการบริษัท 1 ทา่น ได้แก่ คณุสนุทร เดน่ธรรม หรือบคุคลอ่ืน
ซึ่งได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจโดยสมบรูณ์ในการร่วมกนัพิจารณาก าหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่อาจแตกตา่งไปจากที่ได้ระบมุาข้างต้นได้ 

3.3 วันก าหน การ ช้สิท ิ  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมข่องบริษัทฯ ได้ทกุวนัที่ 30 ของเดือนมิถนุายนและเดือนธันวาคม 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (“วันก าหน การ ช้สิท ิ ) และวนั
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย จะตรงกับระยะเวลา 10 วนัท าการก่อนวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี นับแต่วนัที่บริษัทฯ ได้ออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วันก าหน การ ช้สิท ิครังสุ ท้าย ) ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิใด  ตรงกบัวนัหยดุท าการ
ของบริษัทฯ ให้เลื่อนก าหนดวนัใช้สิทธิดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

3.4 เงื่อน ขและระยะเวลาการ ช้สิท ิ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นของบริษัทฯ ได้เม่ือได้รับผลการประเมินผลงานในขัน้ดี (ระดบั 4) หรือดีเยี่ยม (ระดบั 5) และ
ท างานตามชว่งเวลาดงันี ้

 
 

ราคาการ 
ช้สิท ิ 

 

จ านวน บส าคัญแส งสิท ิที่สามารถ ช้สิท ิ ้ นแตละชวงเวลา 1/  
ร้อยละของจ านวน บส าคัญแส งสิท ิทงัหม ที่ ้ รับจั สรร  

เมื่อครบ 24 เ ือน 
นับจากวันที่ออก บส าคัญ

แส งสิท ิ 

เมื่อครบ 36 เ ือน 
นับจากวันที่ออก บส าคัญ

แส งสิท ิ 

เมื่อครบ 48 เ ือน 
นับจากวันที่ออก
บส าคัญแส งสิท ิ 

เมื่อครบ 60 เ ือน 
นับจากวันที่ออก บส าคัญ

แส งสิท ิ 

10.90 บาทตอ่หุ้น 
 

ไมเ่กินร้อยละ  20 ใช้สิทธิเพ่ิมได้อีก 
ไมเ่กินร้อยละ 20 

ใช้สิทธิเพ่ิมได้อีก 
ไมเ่กินร้อยละ 30 

ใช้สิทธิได้ทัง้หมด 

หมายเหตุ      1/ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิใด  สามารถสะสมเพื่อ
น าไปใช้สิทธิได้ในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อ  ไปได้ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ แตห่ากครบก าหนดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว ใบส าคญัแสดงสิทธิใด  ที่ไมถ่กูใช้สิทธิจะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป 

4. รายช่ือกรรมการที่ ้ รับการจั สรร บส าคัญแส งสิท ิ นครังนี  
-ไมมี่- 

5. รายช่ือพนักงานที่ ้ รับการจั สรรและเสนอชาย บส าคัญแส งสิท ิเกินกวาร้อยละ 5 ของจ านวน บส าคัญแส งสิท ิทงัหม
ที่เสนอขาย นครังนี 
-ไมมี่- 

6. ลักษณะเงื่อน ขของ บส าคัญแส งสิท ิ 
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครัง้ที่ 1 ตามโครงการ HUMAN-W1 นี ้จะเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ  32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ตอ่กรรมการหรือพนกังาน ลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ  34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหมแ่ละหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่
ใช้บงัคบัแทน รวมทัง้กฎและระเบียบอ่ืน  ที่เก่ียวข้อง 
 7. ข้อผูกพันระหวางบริษัท และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย นการจั สรร บส าคัญแส งสิท ิ 

เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิ 
8. สิท ิของผู้ถือหุ้น นการคั ค้านการเสนอขาย บส าคัญแส งสิท ิครังนี 

ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ  32/2551 ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ
ต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุออกเสียงคดัค้านการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว 
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ส่ิงที่สงมา ้วย 6 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ิวแมนิกา จ ากั  มหาชน  

วันที่ 24 กุม าพัน   2564 
ข้าพเจ้าบริษัท ฮิวแมนิกา จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท ครัง้ที่ 2/256  เม่ือวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์  

2564 ระหวา่งเวลา 10:00 ถึง 12:00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงัตอ่ไปนี ้
1.  การเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติอนมุัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  256  เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ขึน้อีก 5,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 340,000,000 บาท เป็น 345,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
ใหม ่จ านวน 10,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเ ทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลคาที่ตรา ว้ 
บาทตอหุ้น  

รวม 
บาท  

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน
การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 10,000,000 0.50 5,000,000 

แบบมอบอ านาจทัว่ไป -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- -ไมมี่- 
(General Mandate)     

 
2. การจั สรรหุ้นเพิ่มทุนแบบก าหน วัตถุประสงค นการ ช้เงินทุน 
 ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั จ านวน 10,0  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 5,000  บาท โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
.1  รายละเอียดการจดัสรร   

จั สรร ห้แก จ านวนหุ้น 
 

อัตราสวน 
เ ิม  หม  

ราคาขาย 
บาทตอหุ้น  

วัน เวลา จอง อื และช าระ
เงนิคาหุ้น 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่
ก ร ร ม ก า ร  ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
พนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 
(HUMAN-W1)  

ไมเ่กิน  
10   หุ้น 

- จัดสรรใ ห้แก่ผู้ บ ริหาร  และ หรือ
พนักงานของบริษัท และ หรือบริษัท
ยอ่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ 
 
ราคาใช้สิทธิ ที่ 10.90 บาท (สิบบาท
เก้าสิบสตางค์) 

ก าหนดภายหลงัเม่ือได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

หมายเหตุ  รายละเอียดโครงการปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 

ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ มี
อ านาจดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ

บริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (HUMAN-W1) เท่าที่กฎหมายก าหนดให้กระท าได้และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคญั เชน่ วนั เวลา และวธีิการในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นต้น 

(ข) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(ค) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัตา่งๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 

ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (HUMAN-W1) ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อน
ผนัเอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ  

(ง) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (HUMAN-W1) ตามความสมควร 
2.2  การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น 

 -ไมมี่- 
3. ก าหน วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจั สรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 256  ในวนัที่ 1  เมษายน 256  เวลา 1  น. ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 2 
ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 256  ใน
วนัที่ 11 มีนาคม 2564 

 การขออนุญาตเพิ่มทุน จั สรรหุ้นเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อน ข การขออนุญาต  
(1) บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่เก่ียวข้อง และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุ

ช าระแล้วตอ่กระทรวงพาณิชย์ 
(2) บริษัทฯ จะขออนมุตัิตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

  วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการ ช้เงนิทุน นสวนที่เพิ่ม 
5 1 วตัถปุระสงค์ของการเพ่ิมทนุ 
 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัทฯ ครัง้ที่ 1 HUMAN W1  
5 2 การใช้เงินทนุในสว่นที่เพ่ิม 
 บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทนุใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ ทัง้จ านวน 

 ประ ยชนที่บริษัทฯ จะพง ้รับจากการเพิ่มทุน จั สรรหุ้นเพิ่มทุน 
6.1 เพ่ือเป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานให้แก่ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ  
6.2 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความตัง้ใจในการท างาน  เพื่อ

ประโยชน์สงูสดุให้กบับริษัท อนัจะสง่ผลประโยชน์ทางอ้อมต่อผู้ ถือหุ้ น รวมถึงเป็นการรักษาบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่ง
มีความส าคญัตอ่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท 

 ประ ยชนที่ผู้ถือหุ้นจะพง ้รับจากการเพิ่มทุน จั สรรหุ้นเพิ่มทุน 
7 1 นโยบายเงินปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจา่ยเงินปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้ใน
การพิจารณาจา่ยเงินปันผลในแตล่ะคราว บริษัทฯ จะพิจารณาจา่ยเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั  
7 2 ผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แตง่วดหลงัจากที่ได้ใช้สิทธิ 

สิทธิของหุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีจ้ะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้านีแ้ล้ว และมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับตัง้แตว่นัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ HUMAN W1 ได้ใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 
7 3  อ่ืนๆ 
 ไมมี่  
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ข เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ค ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัตา่งๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 

ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 HUMAN W1) ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อน
ผนัเอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ  

ง ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 HUMAN W1) ตามความสมควร 

2  การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น 
 -ไมมี่- 

3. ก าหน วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจั สรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 256  ในวนัที่ 1  เมษายน 256  เวลา 1 .  น. ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 2 

ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 256  ใน
วนัที่ 11 มีนาคม 2564 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน จั สรรหุ้นเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อน ข การขออนุญาต  

(1) บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่เก่ียวข้อง และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุ
ช าระแล้วตอ่กระทรวงพาณิชย์ 

(2) บริษัทฯ จะขออนมุตัิตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
5   วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการ ช้เงนิทุน นสวนที่เพิ่ม 

5.1 วตัถปุระสงค์ของการเพ่ิมทนุ 
 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (HUMAN-W1) 
5.2 การใช้เงินทนุในสว่นที่เพ่ิม 
 บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทนุใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ ทัง้จ านวน 

6. ประ ยชนที่บริษัทฯ จะพง ้รับจากการเพิ่มทุน จั สรรหุ้นเพิ่มทุน 
6.1 เพ่ือเป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานให้แก่ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ  
6.2 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความตัง้ใจในการท างาน  เพื่อ

ประโยชน์สงูสดุให้กบับริษัท อนัจะสง่ผลประโยชน์ทางอ้อมต่อผู้ ถือหุ้ น รวมถึงเป็นการรักษาบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่ง
มีความส าคญัตอ่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท 

7. ประ ยชนที่ผู้ถือหุ้นจะพง ้รับจากการเพิ่มทุน จั สรรหุ้นเพิ่มทุน 
7.1 นโยบายเงินปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจา่ยเงินปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้ใน
การพิจารณาจา่ยเงินปันผลในแตล่ะคราว บริษัทฯ จะพิจารณาจา่ยเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั  
7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แตง่วดหลงัจากที่ได้ใช้สิทธิ 

สิทธิของหุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีจ้ะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้านีแ้ล้ว และมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับตัง้แตว่นัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ HUMAN-W1 ได้ใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 
7.3  อ่ืนๆ 
 -ไมมี่- 
 8. รายละเอีย อ่ืน ที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อ ช้ประกอบการตั สิน จ นการอนุมัติการเพิ่มทุน/จั สรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  
 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวน 1 ,000,  หน่วย สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมจะ

ลดลงในอตัราร้อยละ 1.  
8.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
 ราคาใช้สิทธิตามที่ก าหนดเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าราคาตลาด ซึ่งค านวณโดยอ้างอิงกับราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้น

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 1  วันท าการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครัง้นี ้(ค านวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 3 
กุมภาพนัธ์ –  กุมภาพนัธ์ 256   ราคาหุ้นละ 1 .  บาท) ดงันัน้ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิท ธิในครัง้นีจ้ะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ราคาหุ้น 

9. ตารางระยะเวลาการ  าเนินการ นกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ ห้เพิ่มทุน จั สรรหุ้นเพิ่มทุน 

 
บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 
ลายมือชื่อ.........................................................กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
                     นายสนุทร เดน่ธรรม  

 
 

 
ลายมือชื่อ..........................................................กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
                            (นายอโณทยั อดลุพนัธุ์) 

 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิให้เพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
2 วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 11 มีนาคม 2564 
3 ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่ออนมุตัิให้เพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 19 เมษายน 256  
4 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพั นาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 1  วนั นบัแตว่นัประชมุ 

สามญัผู้ ถือหุ้น 
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ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ราคาหุ้น 
9. ตารางระยะเวลาการ  าเนินการ นกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ ห้เพิ่มทุน จั สรรหุ้นเพิ่มทุน 

 
บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 
ลายมือชื่อ.........................................................กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
                     (นายสนุทร เดน่ธรรม) 

 
 

 
ลายมือชื่อ..........................................................กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
                            (นายอโณทยั อดลุพนัธุ์) 

 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิให้เพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
2 วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 11 มีนาคม 2564 
3 ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่ออนมุตัิให้เพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 19 เมษายน 256  
4 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพั นาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 1  วนั นบัแตว่นัประชมุ 

สามญัผู้ ถือหุ้น 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 

 
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ 

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 
  

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบิรษัท ิวแมนิก้า จ ากดั มหาชน) ครัง้ที่ 2/2564 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 24 กมุภา นัธ์ 2564 ได้มีมติอนมุตัิ
การเ ิ่มทนุจดทะเบียน องบริษัทจ านวน 5,000,000 บาท ดยการออกหุ้นสามญัเ ิ่มทนุใหมจ่ านวน 10,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 345,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ จ านวน 
690,000,000 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เ ื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั องบริษัท  ที่ออกให้แก่
กรรมการ ผู้บริหารและ นกังาน องบริษัท  ครัง้ที่ 1 HUMAN-W1) ดยมีรายละเอียดดงันี ้
1.  รายละเอียดของการเสนอขาย 

หุ้นสามญัเ ิ่มทนุ องบริษัท จ านวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดยจดัสรรหุ้นสามญัเ ิ่มทนุเ ื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ องบริษัท  ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ นักงาน องบริษัท  ครัง้ที่ 1 
HUMAN-W1)  

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร องบริษัท  หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการบริหาร องบริษัท  มีอ านาจ ิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น  ที่เก่ียว ้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเ ิ่มทนุดงักลา่ว 
ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเ ียง 

(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเ ิ่มทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว  การก าหนดระยะเวลาเสนอ าย การก าหนดราคาเสนอ าย การ
ช าระคา่หุ้น รวมถึงเงื่อนไ และรายละเอียดอื่น  ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเ ิ่มทนุดงักลา่ว  

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเ ิ่มทุนเ ื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ องบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและ นกังาน องบริษัท 

(3) การเ ้ าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง  ที่เก่ียว ้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเ ิ่มทนุดงักล่าว 
รวมทัง้ด าเนินการต่าง  อนัเก่ียวเน่ืองกับการจดัสรรหุ้นสามญัเ ิ่มทนุ และการแต่งตัง้ผู้ จดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรั ย์ ที่
ปรึกษาตา่ง   

(4) ลงนามในเอกสารค า ออนญุาตต่าง  และหลกั านที่จ าเป็นและเก่ียว ้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเ ิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึง
การติดตอ่และการยื่นค า ออนญุาต เอกสารและหลกั านดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียว ้อง และการน า
หุ้นสามัญเ ิ่มทุน องบริษัท เ ้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรั ย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนั
จ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเ ิ่มทนุดงักลา่ว  

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงนิเพิ่มทุน 
เ ื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ องบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ นักงาน องบริษัท  

ครัง้ที่ 1 HUMAN-W1) ดยบริษัท  จะน าเงินทนุที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน องบริษัท  ทัง้จ านวน 
3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การออกและเสนอ ายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและ นักงาน องบริษัท  จะไม่มีผลกระทบใด  ต่อผู้ ถือหุ้นใน ณะออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียง องผู้ ถือหุ้นเดิม Control Dilution) เม่ือมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้หากมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน 10,000,000 หน่วย จะท าให้สดัสว่นการถือหุ้น องผู้ ถือหุ้นเดิมจะ
ลดลงในอตัราร้อยละ 1.47 อย่างไรก็ดี เน่ืองจากราคาใช้สิทธิตามที่ก าหนดเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าราคาตลาด ซึ่งค านวณ ดยอ้างอิงกบัราคาซือ้

ายถวัเ ลี่ยถ่วงน า้หนกั องหุ้นบริษัทในตลาดหลกัทรั ย์ 14 วนัท าการก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติในครัง้นี ้ ค านวณจากราคาตลาดระหว่าง
วนัที่ 3 กุมภา นัธ์ –23กุมภา นัธ์ 2564 ราคาหุ้นละ 10.84 บาท) ดงันัน้ การออกและเสนอ ายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีจ้ะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น 
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ดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5 รายละเอียดเบือ้งต้น องใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั องบริษัท  
ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ นกังาน องบริษัท  ครัง้ที่ 1 (HUMAN-W1)  
4. ความเหนของค ะกรรมการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้ ิจารณาแล้วมีความเห็นเก่ียวกบัการเ ิ่มทนุครัง้นี ้ดงันี ้
1) เหตุผลและความจ าเปนของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ บริษัท  มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเ ิ่มทนุจดทะเบียนและออกหุ้นสามญัเ ื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั องบริษัท  ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ นกังาน องบริษัท  ครัง้ที่ 1 
(HUMAN-W1) ซึง่ออกให้แก่ผู้บริหาร และ นกังาน องบริษัท  เ ื่อเป็นแรงจงูใจและตอบแทนการป ิบตัิงาน องผู้บริหาร และ

นักงาน องบริษัท  ให้มีความตัง้ใจในการท างานเ ื่อประ ยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น และสร้างแรงจงูใจให้ผู้บริหาร
และ นักงานที่มีผลงาน ดดเด่นและทดแทนได้ยากให้ท างานให้กบับริษัท  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการด าเนินธุรกิจ องบริษัท  
ตอ่ไปในระยะยาว 

2) ความเปน ป ด้ของแผนการใช้เงนิที่ ด้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
บริษัท  จะน าเงินที่ได้รับจากการเ ิ่มทนุในครัง้นี ้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน องบริษัท  ทัง้จ านวน 

3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ ด้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทงัความพอเพียง
ของแหล่งเงนิทุน 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ การจดัสรรหุ้นสามญัเ ิ่มทนุเ ื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั

องบริษัท  ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ นกังาน องบริษัท  ครัง้ที่ 1 HUMAN-W1) ในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผลและ
เหมาะสม เน่ืองจากจะท าให้บริษัท  มีเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินกิจการเ ิ่มมาก ึน้ 

4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขนต่อการประกอบ ุรกิจของบริษัท ตลอดจน ตลอดจน านะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินที่บริษัท  ได้รับจากการเ ิ่มทนุนัน้จะสามารถน าไปช่วยรักษาสภา คล่อง องเงินทุน
หมนุเวียน และท าให้บริษัท  มีเงินทนุเ ียง อส าหรับการด าเนินกิจการ  

5.  ค ารับรองของกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัท อรับรองว่า  คณะกรรมการบริษัทได้ป ิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประ ยชน์

องบริษัท  ในเร่ืองที่เก่ียวกับการเ ิ่มทนุในครัง้นีแ้ล้ว อย่างไรก็ดี หากในการป ิบัติหน้าที่ดงักล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท  ผู้ ถือหุ้น
สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท  ได้ตาม มาตรา 85 แห่ง ระราชบัญญัติหลักทรั ย์และตลาด
หลักทรั ย์ ศ 2535 และหากการป ิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตุให้กรรมการ  หรือบุคคลที่มีความเก่ียว ้องได้ประ ยชน์ไป ดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประ ยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษัท  ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง ระราชบัญญัติหลักทรั ย์และตลาด 
หลกัทรั ย์ ศ 2535 ได้ 

บริษัท  อรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 
 

ลายมือชื่อ กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
                        (นายสนุทร เดน่ธรรม) 

 
 

 
 

ลายมือชื่อ กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
                        (นายอ ณทยั อดลุ นัธุ์) 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบ ันทะในการประชุมผู้ ือหุ้น 
ช่ือ – นามสกุล    นายไผท ผดงุถ่ิน 

ต าแหน่งกรรมการ    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อายุ     41 ปี 
สัญชาติ     ไทย 

   

คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บญัฑิต (วิศวกรรมโยธา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 158/2562 

 
ประสบการณ์ท างาน 
2562 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจดัท าเงินเดือน 

2561 - ปัจจบุนั   กรรมการ - บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จ ากัด 

   บริษัทประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์เพ่ือบริหารธุรกิจก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์ 

2554 - ปัจจบุนั   กรรมการ - บริษัท บิลค์ เอเชีย จ ากัด 
   บริษัทประกอบธุรกิจด้าน E-Commerce (อีคอมเมิร์ซ) และวสัดกุ่อสร้าง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:     ไมมี่ 

 ในบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนอ่ืน:    จ านวน 2 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
 ในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ: ไมมี่  

การ ือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563:   ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:   ไมมี่ 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 
 ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     4/4 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดทางก หมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา    ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ 

 วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

 ไมมี่สว่นได้เสียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนๆ  
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ค าชีแจงวิ ีการมอบ ันทะ การลงทะเบียน และการแส งเอกสารกอนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการ
ลงคะแนนเสียง นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษัท ิวแมนิก้า จ ากั  มหาชน  
วันที่ 19 เมษายน 2564 

ก. วิ ีการมอบ ันทะ  

บริษัทฯ ได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะจ านวนสาม (3) แบบตามที่กรมพั นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ตามประกาศกรม
พั นาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เสนอไว้ในเอกสารแนบ 5 เป็นผู้ รับมอบฉันทะ
เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแทน ดงันี ้
1. แบบ ก   เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 12) 
2. แบบ ข   เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 13) 
3. แบบ ค   เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ากและดแูลหุ้น (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 14) 
ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการ ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นจะต้องเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเ ียวเทานัน  
 ผู้ถือหุ้นทั่ว ป สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบ แบบหน่งเทานัน 
 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนตางประเท และแตงตัง ห้คัส ตเ ียน นประเท ทยเป็นผู้รับ ากและ ูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ค.  
 ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 ผู้ ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะให้ถกูต้องครบถ้วน 
 ผู้ รับมอบฉันทะต้องน าหนงัสือมอบฉันทะไปยื่นตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพ่ือตรวจสอบความสมบรูณ์ถกูต้องของหนงัสือมอบฉันทะ ณ 

สถานที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉันทะจะเข้าประชมุ 
 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ นาย ผท ผ ุงถิ่น กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8เป็นผู้ รับ

มอบฉันทะ ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่หนงัสือมอบฉันทะซึง่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและแนบเอกสารหลกัฐานตามที่ปรากฎด้านลา่ง มายงั
เลขานุการบริษัทฯ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) เลขที่  2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวนัศกุร์ที่  เมษายน 2564 หรือสง่มอบ ณ สถานที่จดัการประชมุ 

ข. การลงทะเบียนและการแส งเอกสารกอนเข้าประชุม 

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะตัง้แต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงเอกสาร
ดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี) 
1. หากเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

1.1 บคุคลธรรมดา 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึง่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อ (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1) 
(2) เอกสารประจ าตวัฉบบัจริงที่ส่วนราชการออกให้และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ขอให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย  
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1.2 นิติบคุคลโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มีอ านาจ) 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึง่ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มีอ านาจ) ที่มาด้วยตนเองเป็นผู้ลงลายมือชื่อ (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1) 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน และรับรอง

ส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มีอ านาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้ มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มีอ านาจ) ที่มาประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) เอกสารประจ าตวัฉบบัจริงที่สว่นราชการออกให้และยงัไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มี
อ านาจ) 

2.  การเข้าร่วมประชมุโดยผู้ รับมอบฉันทะ 
2.1  ผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดา 

(1)  แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉันทะเป็นผู้ลงลายมือชื่อ (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1) 
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและ 

ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(3) ส าเนาเอกสารประจ าตวัที่สว่นราชการออกให้และยงัไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะและผู้มอบฉันทะได้

ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
(4) เอกสารประจ าตวัฉบบัจริงที่สว่นราชการออกให้และยงัไมห่มดอายขุองผู้ รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2) 

2.2 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อ (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1)  
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและ 

ลงลายมือชื่อของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้ มีอ านาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ
พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองนิติบคุคล ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงหลกัฐานหนงัสือมอบอ านาจทกุทอดตลอดสายที่ระบใุห้บคุคลที่มาประชมุมี
สิทธิเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบคุคล พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(3) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนัประชมุ 
และรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) ทัง้นีต้้องมีข้อความที่
แสดงให้เห็นวา่บุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้น 

(4) ส าเนาเอกสารประจ าตวัที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 (2) ของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลและบคุคลดงักลา่วได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาความถกูต้อง 

(5) เอกสารประจ าตวัฉบบัจริงที่สว่นราชการออกให้และยงัไมห่มดอายขุองผู้ รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2) 
2.3 ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ ากและดแูลหุ้น 

(1) แบบฟอร์มการลงทะเบียน ซึง่คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยลงลายมือชื่อ (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1) 
(2) หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึง่ได้กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ 

พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(3) เอกสารเชน่เดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคลตามข้อ 1.2 (2) หรือข้อ 2.2 (3) ซึง่ผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล

ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) 
(4) หนังสือยืนยันว่าผู้ รับมอบฉันทะซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) ในกรณีที่ต้นฉบบัเอกสารไมใ่ชภ่าษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษ และรับรองความถกูต้อง
ของค าแปลโดยผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัท 

(5) ส าเนาเอกสารประจ าตวัที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 (2) ของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลและบคุคลดงักลา่วได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาความถกูต้อง 

(6) เอกสารประจ าตวัฉบบัจริงที่สว่นราชการออกให้และยงัไมห่มดอายขุองผู้ รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2) 
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หมายเหตุ 
โปรดติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมทัง้ขีด ่าและลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว 
ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ประธานในที่ประชมุ (“ประ านฯ”) จะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชมุทราบก่อนเข้าสูว่าระ
การประชมุถดัไป  
1. การออกเสียงลงคะแนน  

- ให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง  
- การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้ นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยก

มือขึน้  
 หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นบนัทึกการลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบตัร

ลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่น าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่ไมเ่ห็นด้วย
หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่ยกมือในที่ประชุมจะถือว่าออกเสียงลงคะแนนอนุมัติตามที่
ประธานฯ ในแตล่ะวาระ 

 หากไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมตัิตามที่ประธานฯ 
เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหุ้นได้ท าเคร่ืองหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ววา่ประสงค์จะลงมติ
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงประการใด ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสียงที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงดงักลา่วนัน้ในการ
ลงมติในแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว  

 ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชมุแทนและให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ 
ผู้ ถือหุ้ นตามที่ผู้ ถือหุ้ นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนัน้บริษัทฯจะน าการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ ถือหุ้ นระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะดงักล่าวไปบนัทกึรวบรวมไว้ลว่งหน้าเม่ือผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะไมต้่องกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในที่ประชมุอีก และน าคะแนนเสียงดงักลา่วมารวม
กบัการออกเสียงลงคะแนนข้างต้น 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง  
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ และของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ

ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บนัทกึไว้ลว่งหน้า โดยจะน าคะแนนเสียงที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหกัออกจาก
จ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ  

-  ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
สิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงก่ีเสียง และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเทา่ใด 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 17. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นที่ตนถือ  

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคล
หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เทา่จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้เลือกโดยวิธีจบั ลากเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่พงึจะมี 

ข้อ 23. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
(3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 34. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า  “ประชมุสามญั” การ
ประชมุสามญัดงักลา่วให้จดัให้มีขึน้ภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน  ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าชื่อกนัท าหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใด
ก็ได้ โดยจะต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วนันับแต่วนัที่ได้รับหนังสือจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ ถือหุ้นอ่ืน  รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วนันับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี  ้หากจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาเข้าร่วมประชมุดงักลา่วไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้จะต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 36. ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 
และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ  หรือ
เพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และให้โ ษณาค าบอกกลา่วนัดประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) 

วนัก่อนวนัประชมุ โดยจะต้องโ ษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ ันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า ( 25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบ
เป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชมุใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบ ันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ ันทะจะต้องท าเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบ ันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยใ ห้มอบแก่ประธานกรรมการ 
หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบ ันทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) จ านวนหุ้นที่ผู้มอบ ันทะนัน้ถืออยู่ 

(2) ชื่อผู้ รับมอบ ันทะ 

(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบ ันทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 39  การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2 3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เม่ือที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กวา่หนึ่งในสาม (1 3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชมุได้ 

ในกรณีที่ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนดัประชมุ หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และ
จ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนัด
ประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โ ษณาค า
บอกกล่าวนัดประชมุในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโ ษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนั
ติดตอ่กนั 

ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุ หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 41 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุ้น 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 42 เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด   หรืการอนมุตัิ
กิจการใด  ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3 4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืน
เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(4) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(5) การเพิ่มทนุและการลดทนุ 
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ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชมุใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบ ันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ ันทะจะต้องท าเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบ ันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยใ ห้มอบแก่ประธานกรรมการ 
หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบ ันทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) จ านวนหุ้นที่ผู้มอบ ันทะนัน้ถืออยู่ 

(2) ชื่อผู้ รับมอบ ันทะ 

(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบ ันทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 39. การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เม่ือที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชมุได้ 

ในกรณีที่ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนดัประชมุ หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และ
จ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนัด
ประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โ ษณาค า
บอกกล่าวนัดประชมุในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโ ษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนั
ติดตอ่กนั 

ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุ หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 41 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุ้น 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 42 เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด   หรืการอนมุตัิ
กิจการใด  ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืน
เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(4) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(5) การเพิ่มทนุและการลดทนุ 
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(6) การออกหุ้นกู้  

(7) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท 

ข้อ 62 ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะ ดงันี ้
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ส่ิงที่สงมา ้วย 11 
 

บริษัท ิวแมนิก้า จ ากั  มหาชน  
แผนที่ของสถานที่จั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

              ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง 
               แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 12 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 
 
 

เขียน       

      วนัที่  เดือน   พ.ศ.    

 (1) ข้าพเจ้า      สญัชาติ  อยูบ้่านเลขที่    
 ถนน       ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั          รหสัไปรษณีย์      
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั      ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     

หุ้นบริุมสิทธิ   -   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั          -  เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 1.     อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่      

ถนน     ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

 2.      อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที่      
ถนน     ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

 3.     อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่      
ถนน     ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   หรือ 

  กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายไผท ผดุงถิ่น (ข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 7)  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 แขวงรอง
เมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหต/ุRemarks: ผูถื้อหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผูร้ับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผูร้ับมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



49HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED

2 Soi  Rongmuang  5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok  10330

หน้า 1 ของ 4 

ส่ิงที่สงมา ้วย 13 
หนังสือมอบ ันทะ แบบ ข  

 
 

 
เขียน       

 
      วนัที่  เดือน   พ.ศ.    
 
 )1(  ข้าพเจ้า     สญัชาติ    อยูบ้่านเลขที ่    
ถนน     ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั         รหสัไปรษณีย์      
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ิวแมนิก้า จ ากั  มหาชน  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั      ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     
หุ้นบริุมสิทธิ   -   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั          -  เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 1.     อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่      

ถนน     ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

 2.      อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที่      
ถนน     ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

 3.     อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่      
ถนน     ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   หรือ 

  กรรมการอิสระของบริษัทฯ นาย ผท ผ ุงถิ่น )ข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 7(  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั )มหาชน( เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 แขวงรอง

เมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 
 )ก(   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันีไ้มมี่การลงคะแนนในวาระนี ้ 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการ  าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

   ไมมี่การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
 วาระที่ 3   รับทราบการแตงตงักรรมการแทนกรรมการที่ลาออกกอนครบวาระ 

  ไมมี่การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
 วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สินสุ วันที่ 31 ันวาคม 2563 ่ งผานการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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 )ก(   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการจั สรรก า รสุท ิเพื่อเป็นทุนส ารองตามก หมาย และการจายเงนิปันผลจาก 
ผลการ  าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563  

 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแตงตังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนงตามวาระ 

 )ก(   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.  ช่ือกรรมการ     นายสนุทร เดน่ธรรม  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
2.  ช่ือกรรมการ     นายภทัร ยงวณิชย์ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
3.  ช่ือกรรมการ     นายธนชาติ นุ่มนนท์ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหน คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข( ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแตงตังผู้สอบบัญชี และก าหน คาสอบบัญชีประจ าปี 2564 
 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข( ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ ข วงตราส าคัญของบริษัทฯ และการแก้ ขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ  

เร่ือง วง ตราของบริษัทฯ 
 )ก(   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย บส าคัญแส งสิท ิที่จะ อืหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออก ห้แก

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครังที่  (HUMAN-W  จ านวน ,000,  หนวย เพื่อจั สรร ห้แก
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตาม ครงการการเสนอขายหลักทรัพยที่ออก หมแกกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP  ครังที่  

 )ก(   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
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 วาระที่  11   พิจารณาอนุมัติการเพิ่ มทุนจ ทะเบียน อีกจ านวน ,000,  บาท จากทุนจ ทะเบียนเ ิม 
340,000,  บาท เป็นจ านวน ,000,  บาท ยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน ,000,  หุ้น มูลคาที่
ตรา ว้หุ้นละ  บาท และการแก้ ขหนังสือบริคณหสน ิ ข้อ  เร่ืองทุนจ ทะเบียน เพื่อ ห้สอ คล้องกับการ
เพิ่มทุนจ ทะเบียน 

 )ก(   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจั สรรหุ้นเพิ่มทุน จ านวน  10,000,000  หุ้น มูลคาที่ตรา ว้หุ้นละ 0 50 บาท เพื่อ

รองรับการ ช้สิท ิตาม บส าคัญแส งสิท ิที่จะ ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออก ห้แกกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ครังที่ 1 (HUMAN-W1) 

 )ก(   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 วาระที่ 13  เร่ืองอื่น  ถ้ามี    

 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข( ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนไม่
ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าใน านะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประ การใด  
ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
       ลงช่ือ...............................................................ผู้มอบฉันทะ 
              ).................................................................( 
 
       ลงช่ือ...............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              ).................................................................( 
 
       ลงช่ือ...............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              ).................................................................( 
 
       ลงช่ือ...............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              ).................................................................( 
หมายเหตุ : 
1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการรายบคุคล 
3.     ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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บประจ าตอแบบหนังสือมอบ ันทะแบบ ข  
 

การมอบฉันทะใน านะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ิวแมนิก้า จ ากั  มหาชน   
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั )มหาชน( 
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  หรือ จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่น 
 

 วาระที่            เร่ือง                                                                                                    
 )ก(  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระที่            เร่ือง                                                                                                   
 )ก(  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระที่            เร่ือง                                                                                         
  )ก(  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  เห็นด้วย  เห็นด้วย 
 วาระที่              เร่ืองเลือกตงักรรมการ   

 
        ชื่อกรรมการ............................................................................................................ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

        ชื่อกรรมการ............................................................................................................ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
        ชื่อกรรมการ............................................................................................................ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

        ชื่อกรรมการ............................................................................................................ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
          ชื่อกรรมการ............................................................................................................ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
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ส่ิงที่สงมา ้วย 14 
หนังสือมอบ ันทะ แบบ ค  

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ ากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้) 

 
 
 
 
 

เขียน       
 
      วนัที่  เดือน   พ.ศ.    
 

(1)  ข้าพเจ้า     สญัชาติ    อยูบ้่านเลขที ่     
 ถนน     ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต     
 จงัหวดั         รหสัไปรษณีย์    

 
ใน านะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้ รับ ากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ิวแมนิก้า จ ากั  มหาชน   
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม        หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั        เสียง ดงันี ้

 หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ  - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั          -  เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
 1     อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที ่     

ถนน     ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      หรือ 

 2     อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที ่     
ถนน     ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      หรือ 

 3     อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที ่     
ถนน     ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์       

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ นาย ผท ผ ุงถิ่น )ข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 7) 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 แขวงรอง
เมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 )ก( มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 )ข( มอบฉันทะบางสว่น คือ 

 หุ้นสามญั           หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  - เสียง 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

หน้า 2 ของ 6

รวมสิทธิคะแนนออกเสียงได้ทัง้หมด          เสียง 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 

)ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
)ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เห็นด้วย      เสียง ไมเ่ห็นด้วย               เสียง    งดออกเสียง           เสียง 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการ  าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้
วาระที่ 3 รับทราบการแตงตงักรรมการแทนกรรมการที่ลาออกกอนครบวาระ 

ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สินสุ วันที่  31 ันวาคม 2563 ่ งผานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตของบริษัทฯ แล้ว 
)ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
)ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เห็นด้วย               เสียง ไมเ่ห็นด้วย               เสียง    งดออกเสียง           เสียง 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจั สรรก า รสุท ิเพื่อเป็นทุนส ารองตามก หมาย และการจายเงนิปันผลจากผลการ

 าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563  
)ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
)ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เห็นด้วย               เสียง ไมเ่ห็นด้วย               เสียง    งดออกเสียง           เสียง 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตงักรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนงตามวาระ 

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
เห็นด้วย               เสียง ไมเ่ห็นด้วย               เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
1.  ช่ือกรรมการ     นายสนุทร เดน่ธรรม  

เห็นด้วย               เสียง ไมเ่ห็นด้วย               เสียง    งดออกเสียง           เสียง 
2 ชื่อกรรมการ     นายภทัร ยงวณิชย์ 

เห็นด้วย               เสียง ไมเ่ห็นด้วย               เสียง    งดออกเสียง           เสียง 
3 ชื่อกรรมการ     นายธนชาติ นุ่มนนท์ 

เห็นด้วย               เสียง ไมเ่ห็นด้วย               เสียง    งดออกเสียง           เสียง  
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหน คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 256   

)ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
)ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เห็นด้วย               เสียง ไมเ่ห็นด้วย  เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงตังผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และก าหน คาสอบบัญชีประจ าปี 256  
)ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
)ข(  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เห็นด้วย               เสียง ไมเ่ห็นด้วย               เสียง    งดออกเสียง           เสียง 
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รวมสิทธิคะแนนออกเสียงได้ทัง้หมด          เสียง 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 

 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 
 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการ  าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้
 วาระที่ 3 รับทราบการแตงตงักรรมการแทนกรรมการที่ลาออกกอนครบวาระ 

ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สินสุ วันที่  31 ันวาคม 2563 ่ งผานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตของบริษัทฯ แล้ว 
 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจั สรรก า รสุท ิเพื่อเป็นทุนส ารองตามก หมาย และการจายเงนิปันผลจากผลการ

 าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563  
 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตงักรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนงตามวาระ 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
1.  ช่ือกรรมการ     นายสนุทร เดน่ธรรม  

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 
2.   ชื่อกรรมการ     นายภทัร ยงวณิชย์ 

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 
3.   ชื่อกรรมการ     นายธนชาติ นุ่มนนท์ 

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง  
 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหน คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564  
 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงตังผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และก าหน คาสอบบัญชีประจ าปี 2564 
 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 
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 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ ข วงตราส าคัญของบริษัทฯ และการแก้ ขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ  เร่ือง
วง ตราของบริษัทฯ 

 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่  10   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย บส าคัญแส งสิท ิที่จะ ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ  ที่ออก ห้แก
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครังที่  1 (HUMAN-W1  จ านวน 10,000,000 หนวย เพื่อจั สรร ห้แก
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตาม ครงการการเสนอขายหลักทรัพยที่ออก หมแกกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน (ESOP  ครังที่ 1 

 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจ ทะเบียน อีกจ านวน 5,000,000 บาท จากทุนจ ทะเบียนเ ิม 340,000,000 
บาท เป็นจ านวน 345,000,000 บาท ยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 10,000,000 หุ้น มูลคาที่ตรา ว้หุ้นละ 0.50 
บาท และการแก้ ขหนังสือบริคณหสน ิ ข้อ 4  เร่ืองทุนจ ทะเบียน เพื่อ ห้สอ คล้องกับการเพิ่มทุนจ ทะเบียน 

 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจั สรรหุ้นเพิ่มทุน จ านวน  10,000,000  หุ้น มูลคาที่ตรา ว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ
การ ช้สิท ิตาม บส าคัญแส งสิท ิที่จะ ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออก ห้แกกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ ครังที่ 1 (HUMAN-W1) 

 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอื่น  ถ้ามี 
 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 

(5( การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถกูต้อง
และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าใน านะผู้ ถือหุ้น 

(6( ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
       ลงช่ือ.................................................................ผู้มอบฉันทะ 
              (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              (.................................................................) 
 
 
หมายเหตุ  
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปราก ชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ ากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกั านที่ต้องแนบพร้อมหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน   
(2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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บประจ าตอแบบหนังสือมอบ ันทะ แบบ ค.) 
การมอบฉันทะใน านะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ิวแมนิก้า จ ากั  มหาชน  
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

 วาระที่            เร่ือง                                                                                                   
 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข( ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 
 

 วาระที่            เร่ือง                                                                                                   
 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข( ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 
 

 วาระที่            เร่ือง                                                                                                   
 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข( ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 
 

 วาระที่             เร่ือง                                                                                        
 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข( ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 
 

 วาระที่             เร่ือง                                                                                                   
 )ก( ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 )ข( ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 
 

 วาระที่            เร่ือง เลือกตงักรรมการ ตอ) 
 

  ช่ือกรรมการ                                                                                                
 

  เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 
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หน้า 6 ของ 6

 ช่ือกรรมการ                                                                                                 
 

  เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                 
 

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                 
 

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                 
 

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                 
 

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                 
 

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                 
 

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 
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