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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 

ของ 
บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 

 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ได้จดัการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 31 มีนาคม 
2565 เวลา 10.30 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

 

เร่ิมการประชุม 

 

นางสาว ฐิตารีย์ วงศ์สว่างพานิช ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 
กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชมุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  บริษัทฯ 
ได้ติดตามและมีความห่วงใยตอ่ความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างยิง่ จึงได้พิจารณาให้มีการจดัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2565 ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และนอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมและมาตราการป้องกันและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 

(Covid-19) ส าหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้ เก่ียวข้องในการประชมุ และผู้ประสานงานการจดัการประชมุด้วยเช่นกนั 

 

นายอโณทยั อดุลพนัธุ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชมุ (“ประธานฯ”) ผู้ด าเนินการประชมุได้
กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชมุ ดงัรายนามตามล าดบั
ต่อไปนี ้ 
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายอโณทยั อดลุพนัธุ์  ประธานกรรมการ 

2. นายสนุทร เด่นธรรม  รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                
3. นายภทัร ยงวณิชย์   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายไผท ผดงุถิ่น  กรรมการอิสระ 

5. นายธนชาติ นุ่มนนท์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

-ไม่มี- 
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มีกรรมการทัง้หมด 6 ท่านที่เข้าร่วมประชมุ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือ
หุ้นรายย่อย ทัง้นีก้รรมการอิสระดงักล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้พิเศษในทกุระเบียบวาระการประชมุ  
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม 

1. นางสาวหทยัชนก สวุรรณจาง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี 
2. Ms. Bee Bee Lim ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการการพาณิชย์และธุรกิจระหว่างประเทศ 

3. นายธรรมนญู ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เบญจา แอดไวซอร่ี จ ากัด 

1. นายเลิศฤทธ์ิ เพชรวรกลุ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ จาก บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด 

1. นายณฐัวตัร กิตติอคัรเสถียร 

เมื่อเร่ิมการประชุม มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้หมด 796 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 465,114,404 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 68.3922 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดจ านวน 680,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุ ตามข้อบงัคบัของบริษัท
ฯ ข้อที่ 37 โดยมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ท าหน้าที่เป็นผู้ รับลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นและนบัคะแนน 

 

ต่อจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีเก่ี ยวกับการ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ บริษัทฯ ได้ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุ้นท่ีตนถือ
อยู่  

2. ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนได้ ยกเว้นเป็นผู้ดแูลหลกัทรัพย์ของนกัลงทนุ
ชาวต่างชาติที่ถือใบมอบฉนัทะแบบ ค. ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ถือใบมอบฉนัทะแบบ ข . ต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้
มอบฉนัทะได้ลงคะแนนไว้แล้ว  

3. การลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุมีด้วยกนั 3 รูปแบบได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

4. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในเร่ืองที่เก่ียวกับวาระ
การประชุมนัน้ ๆ ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามให้ยกมือขึน้และแจ้งชื่อ นามสกุลพร้อมทัง้ชีแ้จ้งว่าเป็นผู้ ถือหุ้นที่มา
ด้วยตนเอง หรือเป็นผู้มอบฉนัทะให้ที่ประชมุทราบ 

5. เนื่องจากการประชุมในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ เข้าร่วม
ประชมุ 

6. ในการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนในแต่
ละวาระภายในเวลาที่ก าหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครัง้นึงว่า ยืนยนั
การลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการเปล่ียนการลงคะแนน
สามารถท าได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ แต่หากวาระได้ถกูปิดโหวตไปแล้ว ผู้ ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน 
หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ 
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7. ส าหรับวาระการประชมุที่ 1 และ 6 ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน และส าหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 และด าเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือ
เชิญประชมุตามล าดบั ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชมุเมื่อ
วนัที่ 19 เมษายน 2564 และได้ส่งส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ โดย
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ไว้อย่าง
ถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

 

ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ประชมุเมื่อวนัที่ 
19 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

เห็นด้วย 465,174,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง  

 

 

หมายเหตุ: 
ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มา
เข้าร่วมประชมุจ านวน 798 ราย มีจ านวนหุ้นรวมทัง้หมด 465,174,805 หุ้น 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group ซึ่ งเป็นการเข้าท ารายการได้มาซึ่ ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนูญ  ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนี ้โดยนายธรรมนูญ ได้น าเสนอข้อมลูเบือ้งต้นของกลุ่มบริษัทฯ DataOn Group ในรูปแบบวี
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ดีทัศน์ และได้เรียนเชิญคุณสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับประโยชน์ที่
บริษัทฯและผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการซือ้กิจการในครัง้นี ้ดงันี ้

ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทฯจะได้รับ 

- ช่วยให้งานบริการด้านทรัพยากรบคุคล และงานบริการบริหารจดัการบญัชีและการเงิน ของกลุ่มบริษัทฯ 
มีความคลอบคลมุและหลากหลายมากขึน้  

- ขยายตลาดไปมากกว่า 13 ประเทศทัว่ภมูิภาคเอเชีย ผ่านทางเครือข่ายผู้จดัจ าหน่ายในต่างประเทศของ 
DataOn นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนหลกัแล้ว ยงัครอบคลมุไปถึง ญ่ีปุ่ น เกาหลี และตะวนัออกกลาง  

- สถานะทางการเงินมีความมั่นคงเพิ่มขึน้ จากฐานลูกค้าที่จะช่วยสร้างรายได้ประจ า เพิ่มขึน้ โดยการ
รวมกลุ่มกันท าให้ธุรกิจหลักมีฐานผู้ ใช้งานซึ่งเป็นพนักงานของลูกค้ามากกว่า 2 ล้านราย และมีฐาน
ลกูค้ารวมกนัมากกว่า 5,000 บริษัท ซึง่จะช่วยเพิ่มรายได้และก าไรจากการจดัท างบการเงินรวม  

- การบูรณาการในด้านการพฒันาเทคโนโลยี เนื่องจาก DataOn มีทีมงานในด้านการพฒันาซอฟท์แวร์
และเทคโนโลยีที่มีศกัยภาพ เมื่อรวมทีมงานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จะช่วยส่งเสริมและพฒันาซอฟท์แวร์
ร่วมกนัให้มีประสิทธิภาพและทนัสมยั และจะช่วยสร้างนวตักรรมใหม่ๆร่วมกนั 

- ร่วมกนัพฒันาผลิตภณัฑ์ซอฟท์แวร์ระบบบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลใหม่ ภายใต้แบรนด์ WorkPlaze 

ซึง่เป็น ผลิตภณัฑ์ Flagship ใหม่ ท่ีคาดว่าจะเร่ิมให้บริการได้ในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี ้
 

จากนัน้ นายธรรมนญู จึงได้ชีแ้จงรายละเอียดของรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการเก่ียวโยงต่อที่ประชมุ ดงันี ้
 

รายการได้มาซึง่สินทรัพย์ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 14 ธันวาคม 2564 ได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group ซึ่งเป็นการเข้าซือ้หุ้นสามญัของกลุ่ม
บริษัท DataOn Groupได้แก่  

1. บริษัทฯจะซือ้หุ้ นสามญัทัง้หมดของ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”) ซึ่งรวม
บริษัทย่อยได้แก่ PT. Synergy Group Asia (อินโดนีเซีย) (“SGA”) 

2. บริษัทฯจะซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”)  
3. บริษัทฯจะซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของ บริษัท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”)  
4. บริษัท Humanica Asia Pte Ltd. (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) จะซือ้หุ้นสามัญจ านวนร้อยละ 55 ของหุ้น

สามญัทัง้หมดของ บริษัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (“SGMY”)  
จากบริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Gordon Enns และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai และ Ms. 

Piyalak Boonyoprakarn (“ผู้ขาย”) โดยมีมูลค่าของส่ิงตอบแทนในการซือ้กิจการของ DataOn Group จ านวน 
1,991.53 ล้านบาท บริษัทฯจะช าระโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯในจ านวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น 
โดยก าหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 10.60 บาทให้แก่ผู้ขาย รวมเป็นมลูค่าไม่เกิน 1 ,986.90 ล้านบาท ส าหรับการ
ซือ้หุ้นสามญัของ INI DOI และ SGA และช าระเป็นเงินสดจ านวน 4.63 ล้านบาท เฉพาะส าหรับการซือ้หุ้นสามญั
ของ DOT และ SGMY ทัง้นี ้(รายละเอียดปรากฎตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเก่ียวกับรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั) 
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ข้อมลูทางการเงินของกลุ่มบริษัท DataOn Group 

 
 

 
งบการเงินรวมเสมือนอ้างอิงตามรายงานสอบทานสถานะทางการเงินของ INI ซ่ึงรวมถึงหุ้นสามญัของ SGA ที่เป็นบริษัทย่อยของ INI ในสดัส่วนร้อยละ 100 
และ DOI ที่สอบทานโดยโดยบริษัท RSM Corporate Advisory Pte. Ltd. 

 

งบแสดงฐานะการเงนิของ INI และ DOI

หน่วย: ลา้น

USD THB USD THB USD THB

สนิทรพัยห์มนุเวยีน    3.07  102.80 3.96   132.31    5.57  186.44 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน    1.68    56.15 1.48     49.48    1.30    43.56 

สนิทรพัยร์วม    4.75  158.94 5.44   181.79    6.88  230.01 

หนีส้นิหมนุเวยีน    2.21    73.82 2.83     94.56    4.05  135.48 

สว่นของผูถ้อืหุน้    2.55    85.12 2.61     87.23    2.83    94.53 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ และ
หน่วย ลา้น

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน
รายไดอ้ืน่ ดอกเบีย้รับ
รายไดร้วม
ตน้ทนุขายและบรกิาร
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร
ก าไรกอ่นภาษี
คา่ใชจ้า่ยทางภาษี
ก าไรสทุธิ

งบการเงนิรวม
งวดปีส ิน้สดุ 31 ธนัวาคม

รายไตรมาส 

สิน้สดุ 30 

กนัยายน
2562 2563 2564

งบการเงนิรวม
งวดปีส ิน้สดุ ธนัวาคม

งวด เดอืน
สิน้สดุ
กนัยายน

งบแสดงฐานะการเงนิของ และ
หน่วย ลา้น

สนิทรพัยห์มนุเวยีน
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
สนิทรพัยร์วม
หนีส้นิหมนุเวยีน
สว่นของผูถ้อืหุน้

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ INI และ DOI

หน่วย: ลา้น

USD THB USD THB USD THB

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน    7.63  255.28    8.37  279.98    7.23  241.94 

รายไดอ้ืน่ (ดอกเบีย้รับ)    0.02      0.77    0.06      2.17    0.05      1.66 

รายไดร้วม    7.66  256.04    8.44  282.15    7.28  243.60 

ตน้ทนุขายและบรกิาร    0.20      6.82    0.48    16.05    0.57    19.22 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร    6.33  211.60 6.19   207.00    4.59  153.50 

ก าไรกอ่นภาษี    1.13    37.63 1.77     59.10    2.12    70.87 

คา่ใชจ้า่ยทางภาษี  (0.13)    (4.49) (0.12)    (4.11)  (0.31)  (10.23)

ก าไรสทุธิ    0.99    33.14 1.64     54.99    1.81    60.64 

งบการเงนิรวม
งวดปีส ิน้สดุ ธนัวาคม

รายไตรมาส
สิน้สดุ
กนัยายน

งบการเงนิรวม
งวดปีส ิน้สดุ 31 ธนัวาคม

งวด 9 เดอืน
สิน้สดุ 30 

กนัยายน
2562 2563 2564
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ขนาดรายการของรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ 

 ขนาดรายการสูงสุดที่ค านวณได้มาจากเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยอ้างอิงงบการเงินรวมของ
บริษัทฯงวด ล่าสดุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เท่ากบั ร้อยละ 117.11 ซึง่เมื่อรวมกบัรายการได้มาอื่นๆ ใน
รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนจะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 128.58 จึงถือเป็น
รายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป หรือการเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์โดย
อ้อม (Backdoor Listing) เนื่องจากขนาดรายการเกินร้อยละ 100  

 

 อย่างไรก็ดี การได้มาซึง่สินทรัพย์ดงักล่าวของบริษัทฯ เข้าหลกัเกณฑ์ครบถ้วนทัง้ 4 ข้อที่จะได้รับยกเว้น ไม่
ต้องยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม่ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ด้วยเหตผุล ดงัต่อไปนี ้คือ 

1) ธุรกิจที่ได้มามีลกัษณะของธุรกิจที่คล้ายคลงึและเสริมกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเปล่ียนแปลงที่ส าคญัในธุรกิจหลกั  
3) กลุ่มบริษัทท่ีได้มาซึง่สินทรัพย์มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษัท และอ านาจการควบคมุบริษัทฯ หรือ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

 

รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของ DataOn Group (รายละเอียดตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 14) 

DataOn Group ได้รับการตรวจสอบระบบควบคมุภายในจาก RSM Risk Advisory Pte Ltd. แล้ว โดยจาก
การตรวจสอบพบว่ามีประเด็นที่เป็นความเส่ียงระดับต ่าและระดับกลาง และไม่มีประเด็นที่เป็นความเส่ียง
ระดบัสงู โดยประเด็นที่อาจส่งผลกระทบมีดงันี ้

1) การตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูควรจดัให้มีการประเมินเป็นประจ า 

2) การก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและการประเมินลกูค้าอย่างต่อเนื่อง(On-Boarding and On-going 

Assessment) ควรจดัท าให้เป็นรูปแบบท่ีเป็นทางการ 

3) การตัง้ส ารองหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงาน ควรน า มาตรฐานการบัญชี เร่ือง 
ผลประโยชน์พนกังาน มาปฏิบตัิใช้และจดัให้มีการประเมินเป็นรายปี 

คณะกรรมการบริหารมีความเห็นให้ DataOn Group ด าเนินการแก้ไขและน านโยบายและระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯมาปฏิบัติใช้ ทัง้นีผู้้บริหารของ DataOn Group จะด าเนินการแก้ไขประเด็นดังกล่าวภายใน
เดือนเมษายน 2565 นี ้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าไม่มีความเส่ียงที่มีนยัส าคญัที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การด ารงสถานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เกณฑ์รายการเก่ียวโยง 

Viko Technologies และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 21.61 ของหุ้น
ช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ รวมทัง้มีการส่งตวัแทน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ ถือ
หุ้นของ Viko จะเข้ามาเป็นกรรมการ ในบริษัทฯ ดงันัน้จึงเข้าข่ายการเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีมลูค่าของสิง่
ตอบแทนเท่ากับ 1,991.53 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 218.73 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุธิของ
บริษัทฯ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสงูกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมลูค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของบริษัทฯ 

บริษัทฯจึงต้องท าการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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รายละเอียดคณะกรรมการของบริษัทฯหลงัการเข้าท ารายการ 

รายช่ือกรรมการบริษัทฯหลังเข้าท ารายการ ต าแหน่ง 
1. นายอโณทยั อดลุพนัธุ์  ประธานกรรมการ 

2. นายสนุทร เด่นธรรม รองประธานกรรมการ 

3. นายภทัร ยงวณิชย์  กรรมการอิสระ 

4. นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ 

        5. นายไผท ผดงุถิ่น กรรมการอิสระ 

6. *อยู่ระหว่างการสรรหา กรรมการอิสระ 

7. น.ส.ปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ 

8. Mr. Gordon Enns กรรมการเพิ่มเติม (ซึง่เป็นตวัแทนจากผู้ขาย) 
* หมายเหต ุเน่ืองจาก นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ ได้ลาออกจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 23 ธ.ค. 64 ซึง่บริษัทฯอยู่ระหว่างการสรร
หาผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพื่อท าหน้าท่ีกรรมการอิสระของบริษัทฯต่อไป 

 

รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 

ก่อนการเข้าท ารายการ หลังการเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น 
สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มครอบครัวเด่นธรรม     

    1.1 นายสนุทร เด่นธรรม 261,277,200 38.42 261,277,200 30.12 

    1.2 นางเพ็ญศิริ เด่นธรรม 500,000 0.07 500,000 0.06 

    1.3นางสาวธัญญา เด่นธรรม 500,000 0.07 500,000 0.06 

    1.4 นายภริูกร เด่นธรรม 381,000 0.06 381,000 0.04 

2. ผู้บริหารและกรรมการบริษัท 12,612,100 1.85 12,612,100 1.45 

3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 68,100,000 10.01 68,100,000 7.85 

4. กลุ่มผู้ขาย - - 187,443,576 21.61 

4.1 Viko Technologies Pte. Ltd. - - 183,707,888 21.18 

4.2 Mr. Benjamin Ho Chi Wai - - 3,735,688 0.43 

5. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 336,629,700 49.50 336,629,700 38.81 

รวม 680,000,000 100.00 867,443,576 100.00 
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เงื่อนไขส าคญัท่ีต้องด าเนินการก่อนเข้าท ารายการ 

1) ผู้ขายและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขายจะด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใน เพื่อให้ Viko Technologies Pte Ltd. เป็น
ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน INI และร้อยละ 88.07 ใน DOI และ Benjamin Ho Chi Wai เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 11.93 ใน DOI 
(โดย ณ ปัจจบุนัผู้ขายได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในเสร็จสิน้แล้ว) 

2) บริษัทฯในฐานะผู้ซือ้ต้องได้รับการอนมุตัิให้เข้าท ารายการจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (บริษัทฯได้ก าหนดวนัประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิรายการในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565) 

3) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ได้รับการอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ( บริษัทจะเสนอขอ
อนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. หลงัจากได้รับมติอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น) 

4) การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยถกูต้องและครบถ้วน (โดย ณ ปัจจุบนั 
การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน ได้ด าเนินการเสร็จสิน้และครบถ้วนแล้ว ผลการตรวจสอบพบว่าไม่มี
ความเสี่ยงท่ีมีนยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจหรือการเปลี่ยนแปลงผู้ ถือหุ้น) 

5) ผู้ขายและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขายจะด าเนินการให้ธุรกิจสร้างใหม่  (Startup company) ท าสญัญาแต่งตัง้ให้ บริษัทฯเป็น
ผู้จัดจ าหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย ส าหรับ  Human Resource Software บนมือถือส าหรับ SMEs ท่ีพฒันาโดย 
ธุรกิจสร้างใหม่  (Startup company) ท่ีผู้ขายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และมีอ านาจควบคุม (โดย ณ ปัจจุบนั สญัญาแต่งตัง้ให้ 
บริษัทฯเป็นผู้จดัจ าหน่ายดงักล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว) 

เงื่อนไขส าคญัหลงัเข้าท ารายการเรียบร้อยแล้ว 

1) ผู้ขายจะส่งตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการจ านวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns โดยกรรมการที่เป็นตวัแทนจาก
ผู้ขายดงักล่าว ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีอ านาจในการตดัสินใจในการด าเนินงาตามปกติของบริษัทฯแต่อย่างใด 
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2) ผู้ขายจะน าหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายจ านวนร้อยละ 80 ของหุ้นที่ได้รับทัง้หมด ฝากไว้กับบริษัทฯเป็น
ระยเวลา 2 ปี 

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

นายณัฐวัตร กิตติอัครเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด ได้รายงาน

รายละเอียดสรุปรายงานความเห็นให้แก่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ โดยจากการพิจารณาความสมเหตุสมผล 

ข้อดีข้อเสียของการท ารายการ ความเส่ียงจากการเข้าท ารายการ มลูค่าที่เหมาะสมของการท ารายการ ที่ปรึกษาฯ 

จึงมีความเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนมุตัิการท ารายการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอในครัง้นี ้

(รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวนัท่ื 18 ก.พ. 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group ซึ่งเป็น
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยก าหนดมลูค่าส่ิงตอบแทนจ านวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท บริษัทฯจะช าระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในจ านวนไม่เกิน 
187,443,576 หุ้ น โดยก าหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 10.60 บาทให้แก่ผู้ ขาย รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 
ล้านบาท และช าระเป็นเงินสดจ านวน 4.63 ล้านบาท  

และเสนอให้พิจารณาอนมุตัิ มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ เจรจาท าความตกลง
ก าหนด แก้ไข เปล่ียนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการเข้าซือ้กิจการ ของ 
DataOn Group การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นและสมควรด้วย  

โดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท 

 

ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน   
ส าหรับการลงมติในวาระที่ 2 นี ้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่อนุมตัิ บริษัทฯจะไม่น าเสนอวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 และ
หากเร่ืองใดเร่ือง หน่ึงในวาระดงักล่าวไม่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะถือว่าเร่ืองอื่นๆที่ได้รับอนมุตัิแล้ว
เป็นอนัยกเลิก และไม่พิจารณา เร่ืองอื่นๆต่อไป เนื่องจากเป็นวาระท่ีเก่ียวเนื่องกนัทัง้หมด  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group ซึ่งเป็นการเข้า
ท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/
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หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคล
ดงักล่าว เป็นผู้ เจรจาท าความตกลงก าหนด แก้ไข เปล่ียนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็น
เก่ียวกับการเข้าซือ้กิจการ ของ DataOn Group การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นและสมควร  ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

 

เห็นด้วย 465,190,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง  

 

 

 หมายเหตุ: 
ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 1 ราย รวมเป็นถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มา
เข้าร่วมประชมุจ านวน 799 ราย มีจ านวนหุ้นรวมทัง้หมด 465,190,805 หุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 345 ,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 438,721,788 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 187,443,576 
หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนูญ  ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชีแ้จง
รายละเอียดต่างๆในวาระนี ้

นายธรรมนญู ได้ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2564 ซึ่งประชมุเมื่อ
วนัท่ี 14 ธันวาคม 2564 ได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 345,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 438,721,788 บาท โดยออกหุ้ น
สามัญเพิ่มทุน จ านวน 187,443,576 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้ น ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) ได้แก่ บริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai เพื่อเป็นค่าตอบแทน
การเข้าซือ้หุ้นของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group ได้แก่ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”) 
และ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”) ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามวาระท่ี 2  

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัให้แก่บคุคลในวงจ ากัด (Private Placement) ดงักล่าว เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนใน
การเข้าซือ้หุ้นของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group ซึ่งมีความเห็นว่ามลูค่าของสินทรัพย์ที่ซือ้และสัดส่วนการแลก
หุ้นนัน้มีความเหมาะสม โดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการ
บริษัท 
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ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
345,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 438,721,788 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวน 
187,443,576 หุ้นมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

เห็นด้วย 465,190,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง  

 

 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามรายละเอียดในวาระที่ 3 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนูญ  ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็น ผู้ชีแ้จง
รายละเอียดต่างๆในวาระนี ้

นายธรรมนูญ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามวาระที่ 3 บริษัทฯจะต้อง
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดงันี ้
“ข้อ 4  ทนุจดทะเบียนจ านวน 438,721,788 บาท  
  (สี่ร้อยสามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนหนึ่งพนัเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาท) 
  แบ่งออกเป็น  877,443,576 หุ้น  
  (แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หม่ืนสามพนัห้าร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น) 
  มลูค่าหุ้นละ  0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
  โดยแบ่งออกเป็น 

  หุ้นสามญั  877,443,576 หุ้น  
  (แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หม่ืนสามพนัห้าร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)    หุ้ น
บริุมสิทธิ  - หุ้น (-)” 
 

โดยคณะกรรมการได้มีความเห็นวา่ควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 
4. และในการนี ้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย จาก คณะกรรมการ
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บริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ต่อกรม
พฒันาธุรกิจการค้า รวมทัง้มีอ านาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้ เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

 

ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทนุจด
ทะเบียน  และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์ สนธิของ
บริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า รวมทัง้มีอ านาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

เห็นด้วย 465,190,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง  

 

 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเข้า
ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนูญ  ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็น ผู้ชีแ้จง
รายละเอียดต่างๆในวาระนี ้

นายธรรมนูญ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่ Viko Technologies 

จ านวน 183,707,888 หุ้ น และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai จ านวน  3,735,688 หุ้ น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าตอบแทนในการเข้าซือ้กิจการของ DataOn Group รวมเป็นจ านวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.5 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.60 บาท 

▪ ราคาเสนอขาย 10.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย อ้างอิงจาก
ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงั 15 วนัท าการ
ติดต่อกัน ก่อนวนัที่ 14 ธันวาคม 2564 คือตัง้แต่วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 13 ธันวาคม 2564 
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ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 10.66 บาทต่อหุ้น (โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 10.60 บาทต่อหุ้นคิดเป็น
ส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 0.61) 

▪ ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัในช่วงเวลาดงักล่าว
จึงก าหนดให้เป็นราคาเสนอขายที่เหมาะสม  

▪ เป็นการเพิ่มทุนโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาขายไว้ชดัเจน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 ภายหลังจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติ บริษัทฯจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

▪ ทัง้นีห้ากราคาเสนอขาย ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ
จะสัง่รับหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เร่ิมท าการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสัง่
ห้ามขายดงักล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ามขายทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศตลาดฯ 

▪ ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึน้ มีดงันี ้
- ผลกระทบด้านราคา (Price dilution) เท่ากบัร้อยละ 0 

- ด้านสิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้น (Control dilution) ลดลงในอตัราร้อยละ 21.61 

- ผลกระทบต่อก าไรต่อผู้ ถือหุ้น (Earning per Share Dilution) ลดลงในอตัราร้อยละ 20.00  

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5) 

  

ความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุ 

1. มูลค่าการเข้าซือ้กิจการของ DataOn Group ที่ 1,991.53 ล้านบาท โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนด
มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนได้แก่ วิธีค านวณมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด มีความเหมาะสม  

2. การก าหนดวิธีการช าระค่าตอบแทนโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น ที่
ราคาเสนอขาย 10.60 บาท ให้แก่ผู้ขายมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของบริษัทฯย้อนหลัง 15 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และไม่เป็นการเสนอขายราคาต ่า  

3. ไม่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัในโครงสร้างของผู้ ถือหุ้น และอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ เนื่องจาก คุณสุนทร เด่นธรรม ยังคงเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ และการเพิ่มกรรมการ 1 
ต าแหน่งซึ่งเป็นตวัแทนจากผู้ขาย ได้แก่ Mr. Gordon Enns โดยกรรมการท่านดงักล่าวไม่มีอ านาจใน
การตดัสินใจในการด าเนินการธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่อย่างใด  

4. Mr. Gordon Enns เป็นผู้ ก่อตัง้และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของกลุ่มบริษัท DataOn Group 

มากกว่า 20 ปี เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญระดบัสงูในธุรกิจ Human Resource Software ซึ่ง
จะเข้ามาช่วยดแูลการพฒันาซอฟท์แวร์และผลิตภณัฑ์ต่างๆของบริษัทฯ 

5. การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุแทนการช าระด้วยเงินสดเป็นส่วนใหญ่นัน้ จะส่งผลให้บริษัทฯไม่ต้องมีภาระ
ต้นทนุทางการเงิน  
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6. บริษัทฯได้รับประโยชน์ทัง้ในด้านการเพิ่มขึน้ของรายได้และก าไรจากการจัดท างบการเงินรวม 
เนื่องจาก DataOn Group มีผลประกอบการท่ีมีก าไรมาอย่างต่อเนื่องมาตลอด 

 

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จ านวน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยมี
ราคาเสนอขาย 10.60 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนการเข้าซือ้หุ้นของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group และมอบ
อ านาจแก่ คณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้มีอ านาจใน
การพิจารณาก าหนด รายละเอียด เงื่อนไข และการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและ
จัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง การเปล่ียนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การก าหนด 
เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ได้ตามที่เห็นสมควร พร้อมทัง้ให้อ านาจในการ ลงนามในเอกสาร ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
และด าเนินการต่างๆ ตามความจ าเป็นสมควร เพื่อประโยชน์อนัเก่ียวเนื่องกับการ ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนในครัง้นี ้โดยรวมถึงการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ บุคคลในวงจ ากดัต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั การยื่นเอกสาร เพื่อน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์และให้ข้อมลูและเอกสารต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆท่ี
เก่ียวข้องด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท 

 

ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ให้กบับคุคลในวงจ ากดั ได้แก่ บริษัท  Viko 

Technologies  จ านวน 183,707,888  หุ้น และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai จ านวน 3,735,688 หุ้น เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าซือ้กิจการของ DataOn Group รวมเป็นจ านวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.60 บาท และมอบอ านาจแก่ คณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด รายละเอียด เงื่อนไข 
และการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและจดัสรรหุ้น สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมถึง การ
เปล่ียนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การก าหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 
พร้อมทัง้ให้อ านาจในการ ลงนามในเอกสาร ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และด าเนินการต่างๆ ตามความจ าเป็นสมควร เพื่อ
ประโยชน์อนัเก่ียวเนื่องกบัการ ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้โดยรวมถึงการยื่นขออนุญาตเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ต่อ บุคคลในวงจ ากัดต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 
72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั การยื่นเอกสาร เพื่อ
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น าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และให้ข้อมูลและเอกสารต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

เห็นด้วย 465,162,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9939 

ไม่เห็นด้วย 28,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0061 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง  

 

 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนูญ  ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็น ผู้ชีแ้จง
รายละเอียดต่างๆในวาระนี ้

นายธรรมนูญ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
เพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns ซึ่งเป็นตวัแทนจากผู้ขาย 
(ประวตัิของกรรมการ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) โดยกรรมการท่านดงักล่าวไม่มีอ านาจในการตดัสินใจในการ
ด าเนินการธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่อย่างใด ภายหลังจากการเข้าท ารายการแล้ว จะมีคณะกรรมการบริษัท 
ทัง้หมดจ านวน 8 ท่าน จากเดิมที่มี 7 ท่าน อย่างไรก็ดี บริษัทฯยงัคงมีสดัส่วนของคณะกรรมการอิสระ เกิน 1 ใน 3 
ของ คณะกรรมการบริษัททัง้คณะ  
คณะกรรมการบริษัท หลงัจากการเข้าท ารายการแล้วเสร็จ เป็นดงันี ้
 

รายช่ือกรรมการบริษัทฯ ต าแหน่ง 
1. นายอโณทยั อดลุพนัธุ์  ประธานกรรมการ 

2. นายสนุทร เด่นธรรม รองประธานกรรมการ 

3. นายภทัร ยงวณิชย์  กรรมการอิสระ 

4. นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ 

     5. นายไผท ผดงุถิ่น กรรมการอิสระ 

6. *อยู่ระหว่างการสรรหา กรรมการอิสระ 

7. น.ส.ปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ 

8. Mr. Gordon Enns กรรมการเพิ่มเติม (ซึง่เป็นตวัแทนจากผู้ขาย) 
* หมายเหต ุเน่ืองจาก นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ ได้ลาออกจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 23 ธ.ค. 64 ซึง่บริษัทฯอยู่ระหว่างการสรร
หาผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพื่อท าหน้าท่ีกรรมการอิสระของบริษัทฯต่อไป 
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โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ Mr. Gordon Enns เป็น
กรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน 

 

ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน   
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. 

Gordon Enns ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
 

เห็นด้วย 461,968,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3073 

ไม่เห็นด้วย 3,222,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6927 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง  

 

 

 

วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

นายดสิุต บดุดี   ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มคี าถามดงันี ้
1. การรวมตวัของบริษัทฮิวแมนิก้า และ Dataon Group ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ “WorkPlaze” จะเร่ิมมีรายได้หรือก าไร 

อย่างไรบ้าง และจะได้บริการลกูค้าในประเทศอะไรบ้าง 

คุณสุนทร เด่นธรรม ตอบว่า บริษัทฯคาดว่าผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ “WorkPlaze” จะเร่ิมให้บริการได้ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2565 และจะเร่ิมให้บริการในประเทศไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์และมาเลเซีย เป็นหลกั และจะเร่ิมขยาย
ไปยงัประเทศอื่นท่ีบริษัทฯมีช่องทางในการจ าหน่ายผ่านกลุ่มบริษัท DataOn Group 

2. Ecosystem ของ Benix และ Pharmcare เป็นลกัษณะอย่างไร และกลุ่มลกูค้าคือใคร และปัจจบุนัมี implement เชิง
รายได้ หรือ impact มากน้อยขนาดไหน 

คุณสุนทร เด่นธรรม ตอบว่า Benix เป็นการให้บริการสวัสดิการพนักงาน และ Pharmcare เป็นแพลตฟอร์มที่
ให้บริการแบบ E-Pharmacy และให้ค าปรึกษาดดยเภสัชกรทางออนไลน์ ทัง้สองแพลตฟอร์มได้ให้บริการแก่ลกูค้า
ของฮิวแมนิก้า รายได้จะเร่ิมเห็นอย่างมีสาระส าคญัในปี 2565 

นายเมธาสิทธ์ิ พงศ์ยมดั ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มคี าถามดงันี ้
1. งบการเงินส าหรับปี 2564 ของ Data on มกี าไรเทา่ไหร่ 
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คณุสนุทร เด่นธรรม ตอบวา่ก าไรงวด 9 เดือน ปี 2564 ของกลุ่มบริษัท DataOn ประมาณ 60 ล้านบาท ส่วนงบ
การเงินส าหรับปี 2564 อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 

2. แผนการเติบในปี65เป็นอยา่งไรบ้าง 

คณุสนุทร เด่นธรรม ตอบว่าส าหรับปี 2565 บริษัทฯคาดการณ์การเติบโตของรายได้อย่างน้อยเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 จาก
ปีก่อน และตัง้เป้าก าไรสทุธิไว้ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้ 

 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติม ประธานฯจึงกล่าวขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชมุและปิดประชมุใน
เวลา 12.06 น. 

 

______________________________ 

      (นายอโณทยั อดลุยพนัธุ์) 
          ประธานการประชมุ 

 

____________________________ 

    (นายธรรมนญู ก่อเกียรตวินิช) 
    ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 


