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หลกัเกณฑ์และขั้นตอนส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นและ 

กำรเสนอช่ือบุคคลหนึ่งคนหรือมำกกว่ำหนึ่งคนเพือ่เข้ำรับกำรคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบริษัท  

ขอ้ 1. เจตนารมณ์ 

 บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ด าเนินธุรกิจเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ทุกราย  บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Good Governance) บริษทัฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2564 เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนดต่อไป ทั้งน้ีบริษทัฯไดใ้ห้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นใน
การเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมทั้งเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิเขา้รับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ
บริษทั ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 

1.1 การเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมติั และ 

1.2 การเสนอช่ือบุคคลหน่ึงคน หรือมากกว่าหน่ึงคน เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีท่ี 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษทัฯ 

ขอ้ 2. ค านิยาม 

“คณะกรรมการ”
  

หมายถึง คณะกรรมการของบริษทั 

“บริษทัฯ” หมายถึง บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 

“การประชุมสามญัผูถื้อหุน้” หมายถึง การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 

ขอ้ 3. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ 

 ผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิยื่นขอ้เสนอจะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซ่ึงถือหุน้ (และตอ้งถือหุ้นต่อเน่ืองจนถึงวนั
ประชุมผูถื้อหุน้) รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 

ขอ้ 4. ขอ้เสนอ 

 คณะกรรมการบริษทัจะเสนอขอ้เสนอท่ีผูถื้อหุน้เสนอมาต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการ
บริษทัมีสิทธิปฏิเสธท่ีจะไม่รับขอ้เสนอท่ีผูถื้อหุน้เสนอมา 

(1) ขอ้เสนอท่ีเสนอไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑน้ี์ 
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(2) ขอ้เสนอเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดงถึงเหตุ
อนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

(3) ขอ้เสนอท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์

(4) ขอ้เสนอท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และขอ้เสนอดงักล่าว
ไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดย
ท่ีขอ้เท็จจริงในขอ้เสนอดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

ขอ้ 5. การเสนอวาระการประชุมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมติั 

 5.1  ผูถื้อหุ้นจะตอ้งน าส่งแบบฟอร์ม ก. พร้อมดว้ยเอกสารประกอบมายงับริษทัฯ ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัเกณฑข์อ้ 7. ดา้นล่างน้ี 

  บริษทัฯ อาจขอเอกสารหรือขอ้มูลเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้นได ้ หากบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าเอกสารหรือ
ขอ้มูลนั้นจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 

 5.2 การพิจารณา 

  5.2.1 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ ถา้ขอ้มูลไม่ครบถว้น เลขานุการบริษทัจะ
ด าเนินการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบเพ่ือด าเนินการแกไ้ข หากขอ้มูลครบถว้นจะรวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ทั้งน้ี ค  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการบริษทั ถือ
เป็นท่ีสุด 

  5.2.2 เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2563 ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม 

    5.2.3 เร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ จะแจง้เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธดว้ย 

ขอ้ 6. การเสนอช่ือบุคคลหน่ึงคนหรือมากกวา่หน่ึงคนเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

6.1 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

6.1.1 จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ใน พรบ. บริษัทมหาชน  
พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืนใดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  หรือ หลกัเกณฑอ่ื์นๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
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6.1.2 มีความสามารถ ความรู้ ความเป็นอิสระ ปฎิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์และ
ประสบการณ์ท่ีส าคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ การบญัชี การเงิน 
และบริหารทรัพยก์รมนุษย ์

6.1.3 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อบริษทัฯ ในกรณีท่ีด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัหลายแห่งในขณะเดียวกนั 

6.2 ผูถื้อหุ้นจะตอ้งจดัเตรียมเอกสารประกอบของบุคคลท่ีเสนอช่ือเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 

6.2.1 ประวติัการศึกษาและการท างาน (Curriculum Vitae) 

6.2.2 ส าเนาหลกัฐานการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

6.2.3 ส าเนาใบส าคญัการผา่นงาน (ถา้มี) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

6.2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และทะเบียนบา้น 
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

6.2.5 หลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการ
บริษทั 

บริษทัฯ อาจขอเอกสารหรือขอ้มูลเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้นได ้หากบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าเอกสารหรือ
ขอ้มูลนั้นจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 

6.3 ผูถื้อหุ้นจะตอ้งน าส่งแบบฟอร์ม ข. พร้อมด้วยเอกสารประกอบตามขอ้ 6.2 มายงับริษทัฯ ตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัเกณฑข์อ้ 7. ดา้นล่างน้ี                                                                       

6.4 การพิจารณา 

6.4.1 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ ถา้ขอ้มูลไม่ครบถว้น เลขานุการบริษทัจะ
ด าเนินการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบเพ่ือด าเนินการแกไ้ข  หากขอ้มูลครบถว้นจะรวบรวมน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหา  เพื่ อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั  เพ่ือพิจารณาว่าควรเสนอรายช่ือบุคคลดังกล่าวเพ่ือเขา้รับการพิจารณา
เลือกตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้หรือไม่  ทั้งน้ี ค  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัถือเป็นท่ีสุด 

6.4.2 บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บการบรรจุ
ช่ือในระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม 
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6.4.3 บุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  บริษทัฯ จะแจง้ให้ทราบในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้  

ขอ้ 7. ขั้นตอนในการน าส่งขอ้เสนอ 

7.1 ผูถื้อหุน้ตอ้งน าส่งแบบฟอร์ม ก. หรือแบบฟอร์ม ข. แลว้แต่กรณี ซ่ึงไดล้งนามเรียบร้อยแลว้  มายงัเลขานุการ
บริษทั โดยทางอีเมล์ ท่ี account@humanica.com โดยทางโทรสารหมายเลข 662-646-4200 หรือโดยทาง
โปรษณียล์งทะเบียนมายงัท่ีอยูด่า้นล่างน้ี  

บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 
2  ซ.รองเมือง 5 ถนนรองเมือง เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

7.2 ใหน้ าส่งเอกสารประกอบดงัต่อไปน้ี พร้อมกบัการน าส่งแบบฟอร์ม ก. หรือแบบฟอร์ม ข.   

(1) หลกัฐานการถือหุน้ของบริษทั ณ ปัจจุบนั 

(2) หลกัฐานการแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

(ก) กรณีบุคคลธรรมดา - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) 

(ข) กรณีนิติบุคคล – ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือ
เดินทางของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามท่ีลงนามในแบบฟอร์ม หรือหนงัสือมอบอ านาจ 

* บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูถื้อหุ้น (กรณีบุคคลธรรมดา) ท่ีเสนอขอ้เสนอผ่าน
ผูรั้บมอบอ านาจ 

7.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมากกว่าหน่ึงคนได้ยื่นขอ้เสนอนั้น ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะตอ้งกรอกแบบฟอร์ม ก. หรือ
แบบฟอร์ม ข. แลว้แต่กรณี และลงนามในแบบฟอร์ม  ทั้ งน้ี บรรดาเอกสารประกอบท่ีจะตอ้งน าส่งบริษทั
สามารถน าส่งมาเป็นชุดเดียวกนั 
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แบบฟอร์ม ก. 

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 (1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว         

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้เป็นจ านวนร้อยละ       ของหุน้ 

ทั้งหมดท่ีออกโดยบริษทั และเป็นจ านวนร้อยละ            ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  
อยูบ่า้นเลขท่ี  ซอย  ถนน   แขวง  เขต   

จงัหวดั   ประเทศ   หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี     

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน    อีเมล ์(ถา้มี)     

(2) ขา้พเจา้ขอเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ดงัต่อไปน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (โปรดระบุวา่เร่ืองท่ีขอเสนอนั้น
เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่อพจิารณา หรือเพื่ออนุมติั) 

 (2.1) ___________________________________________________________ 

 (2.2)  ___________________________________________________________   
 (2.3)  ___________________________________________________________. 

(3) ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารประกอบของแบบฟอร์ม ก. ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 7.2 ของหลกัเกณฑน้ี์  
และเอกสารหรือขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีจ าเป็นหรือเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

 (3.1) _________________________________ 

 (3.2) _________________________________ 

 (3.3) _________________________________ 

 (3.4) _________________________________ 

 (3.5) _________________________________ 

 (3.6) _________________________________ 

(4) ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ เอกสารและขอ้มูลท่ีไดน้ าส่งมาดว้ยน้ี ถูกตอ้งและสมบูรณ์ ทั้งน้ี จ านวนของเอกสารท่ี
น าส่งมีทั้งหมด_________ หนา้ 

    ลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ 

(    ) 
วนัท่ี    

 



 

 

HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

แบบฟอร์ม ข. 

แบบฟอร์มการเสนอช่ือบุคคลเพือ่เขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

 

 (1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว         

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้เป็นจ านวนร้อยละ       ของหุน้ 

ทั้งหมดท่ีออกโดยบริษทั และเป็นจ านวนร้อยละ            ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  
อยูบ่า้นเลขท่ี  ซอย  ถนน   แขวง  เขต   

จงัหวดั   ประเทศ   หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี     

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน    อีเมล ์(ถา้มี)     

 (2) ขา้พเจา้ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว        

อาย ุ  ปี เป็นกรรมการบริษทั โดยบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.1 ของหลกัเกณฑน้ี์ 

 (3) ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารประกอบของแบบฟอร์ม ข. ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.2 และขอ้ 7.2 ของหลกัเกณฑน้ี์ 
และบรรดาเอกสารเพ่ิมเติมท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 6.2 และขอ้ 7.2  มีดงัน้ี 

 (3.1) _________________________________ 

 (3.2) _________________________________ 

 (3.3) _________________________________ 

 (3.4) _________________________________ 

 (3.5) _________________________________ 

 (3.6) _________________________________ 

 (4) ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ เอกสารและขอ้มูลท่ีไดน้ าส่งมาดว้ยน้ี ถูกตอ้งและสมบูรณ์ ทั้งน้ี จ านวนของเอกสารท่ี
น าส่งมีทั้งหมด_________ หนา้ 

    ลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ 

(    ) 
วนัท่ี    

 

 

 


