
หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนส ำหรับผูถื้อหุน้ในกำรเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้และ 

กำรเสนอช่ือบุคคลหน่ึงคนหรือมำกกวำ่หน่ึงคนเพ่ือเขำ้รับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทั  

ขอ้ 1. เจตนำรมณ์ 

 บริษทั ฮิวแมนิกำ้ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีซ่ึงเป็นปัจจยัส ำคญั
ในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ทุกรำย  บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผู ้
ถือหุ้นตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Corporate Good Governance) บริษทัฯ จึงเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบ
วำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจำรณำเขำ้รับกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษทั เป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมสำมญั
ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวำระในกำรประชุมตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก ำหนดต่อไป ทั้งน้ีบริษทัฯไดใ้ห้
สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมทั้ งเสนอรำยช่ือผูท้รงคุณวุฒิเขำ้รับพิจำรณำเลือกตั้ งเป็น
กรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษทั ตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 

1.1 กำรเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อทรำบ เพื่อพิจำรณำ หรือเพื่ออนุมติั และ 

1.2 กำรเสนอช่ือบุคคลหน่ึงคน หรือมำกกว่ำหน่ึงคน เพ่ือเขำ้รับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทั ในกรณีท่ี 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรของบริษทัฯ 

ขอ้ 2. ค ำนิยำม 

“คณะกรรมกำร”
  

หมำยถึง คณะกรรมกำรของบริษทั 

“บริษทัฯ” หมำยถึง บริษทั ฮิวแมนิกำ้ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ขอ้ 3. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ 

 ผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิยืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยซ่ึงถือหุน้ (และตอ้งถือหุน้ต่อเน่ืองจนถึง
วนัประชุมผูถื้อหุน้) รวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 

ขอ้ 4. ขอ้เสนอ 

 คณะกรรมกำรบริษัทจะเสนอข้อเสนอท่ีผู ้ถือหุ้นเสนอมำต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 
คณะกรรมกำรบริษทัมีสิทธิปฏิเสธท่ีจะไม่รับขอ้เสนอท่ีผูถื้อหุน้เสนอมำ 

(1) ขอ้เสนอท่ีเสนอไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑน้ี์ 

(2) ขอ้เสนอเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ และขอ้เท็จจริงท่ีกล่ำวอำ้งโดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดงถึง
เหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกบัควำมไม่ปกติของเร่ืองดงักล่ำว 



(3) ขอ้เสนอท่ีอยูน่อกเหนืออ ำนำจท่ีบริษทัฯ จะด ำเนินกำรใหเ้กิดผลตำมท่ีประสงค ์

(4) ขอ้เสนอท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจำรณำในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ และขอ้เสนอ
ดงักล่ำวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัฯ โดยท่ีขอ้เท็จจริงในขอ้เสนอดงักล่ำวยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

ขอ้ 5. กำรเสนอวำระกำรประชุมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือทรำบ เพื่อพิจำรณำ หรือเพื่ออนุมติั 

 5.1  ผูถื้อหุน้จะตอ้งน ำส่งแบบฟอร์ม ก. พร้อมดว้ยเอกสำรประกอบมำยงับริษทัฯ ตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดไวใ้น
หลกัเกณฑข์อ้ 7. ดำ้นล่ำงน้ี 

  บริษทัฯ อำจขอเอกสำรหรือขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกผูถื้อหุน้ได ้ หำกบริษทัฯ พิจำรณำแลว้เห็นวำ่เอกสำรหรือ
ขอ้มูลนั้นจ ำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษทั 

 5.2 กำรพิจำรณำ 

  5.2.1 เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ ถำ้ขอ้มูลไม่ครบถว้น เลขำนุกำร
บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทรำบเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข หำกข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ ทั้งน้ี ค  ำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรบริษทั ถือเป็นท่ีสุด 

  5.2.2 เร่ืองท่ีผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั จะบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุมสำมญั
ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ในหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุม 

    5.2.3 เร่ืองท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั บริษทัฯ จะแจง้เป็นระเบียบวำระเพื่อ
ทรำบในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ พร้อมระบุเหตุผลในกำรปฏิเสธดว้ย 

ขอ้ 6. กำรเสนอช่ือบุคคลหน่ึงคนหรือมำกกวำ่หน่ึงคนเพ่ือเขำ้รับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทั 

6.1 บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเพ่ือเขำ้รับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทัจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

6.1.1 จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีก ำหนดไวใ้น พรบ. บริษัทมหำชน  
พรบ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎข้อบังคับอ่ืนใดของตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  หรือ หลกัเกณฑอ่ื์นๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ 

6.1.2 มีควำมสำมำรถ ควำมรู้ ควำมเป็นอิสระ ปฎิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรดว้ยควำมระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์
และประสบกำรณ์ท่ีส ำคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรบญัชี 
กำรเงิน และบริหำรทรัพยก์รมนุษย ์



6.1.3 สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและมีควำมรับผิดชอบต่อบริษทัฯ ในกรณีท่ีด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัหลำยแห่งในขณะเดียวกนั 

6.2 ผูถื้อหุ้นจะตอ้งจดัเตรียมเอกสำรประกอบของบุคคลท่ีเสนอช่ือเพื่อเขำ้รับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำร
บริษทั เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษทั 

6.2.1 ประวติักำรศึกษำและกำรท ำงำน (Curriculum Vitae) 

6.2.2 ส ำเนำหลกัฐำนกำรศึกษำ พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

6.2.3 ส ำเนำใบส ำคญักำรผำ่นงำน (ถำ้มี) พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

6.2.4 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และทะเบียน
บำ้น พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

6.2.5 หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อเขำ้รับกำรคดัเลือกเป็น
กรรมกำรบริษทั 

บริษทัฯ อำจขอเอกสำรหรือขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกผูถื้อหุน้ได ้หำกบริษทัฯ พิจำรณำแลว้เห็นวำ่เอกสำรหรือ
ขอ้มูลนั้นจ ำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษทั 

6.3 ผูถื้อหุ้นจะตอ้งน ำส่งแบบฟอร์ม ข. พร้อมดว้ยเอกสำรประกอบตำมขอ้ 6.2 มำยงับริษทัฯ ตำมขั้นตอนท่ี
ก ำหนดไวใ้นหลกัเกณฑข์อ้ 7. ดำ้นล่ำงน้ี                                                                       

6.4 กำรพิจำรณำ 

6.4.1 เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ ถำ้ขอ้มูลไม่ครบถว้น เลขำนุกำร
บริษทัจะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบเพ่ือด ำเนินกำรแกไ้ข  หำกขอ้มูลครบถว้นจะรวบรวม
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำ  เพ่ือพิจำรณำคุณสมบติัของบุคคลดงักล่ำว และใหค้วำมเห็น
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท  เพ่ือพิจำรณำว่ำควรเสนอรำยช่ือบุคคลดังกล่ำวเพ่ือเข้ำรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นหรือไม่  ทั้ งน้ี ค  ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
บริษทัถือเป็นท่ีสุด 

6.4.2 บุคคลท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและคณะกรรมกำรบริษทั จะไดรั้บกำร
บรรจุช่ือในระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ในหนังสือบอกกล่ำวนดั
ประชุม 

6.4.3 บุคคลท่ีไม่ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั  บริษทัฯ จะแจ้งให้ทรำบในกำร
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้  



ขอ้ 7. ขั้นตอนในกำรน ำส่งขอ้เสนอ 

7.1 ผูถื้อหุ้นตอ้งน ำส่งแบบฟอร์ม ก. หรือแบบฟอร์ม ข. แลว้แต่กรณี ซ่ึงได้ลงนำมเรียบร้อยแลว้  มำยงั
เลขำนุกำรบริษทั โดยทำงอีเมล์ ท่ี sayan.w@humanicafas.com  โดยทำงโทรสำรหมำยเลข 662-646-
4200 หรือโดยทำงโปรษณียล์งทะเบียนมำยงัท่ีอยูด่ำ้นล่ำงน้ี  

บริษทั ฮิวแมนิกำ้ จ ำกดั (มหำชน) 
2  ซ.รองเมือง 5 ถนนรองเมือง เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย 

7.2 ใหน้ ำส่งเอกสำรประกอบดงัต่อไปน้ี พร้อมกบักำรน ำส่งแบบฟอร์ม ก. หรือแบบฟอร์ม ข.   

(1) หลกัฐำนกำรถือหุน้ของบริษทั ณ ปัจจุบนั 

(2) หลกัฐำนกำรแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

(ก) กรณีบุคคลธรรมดำ - ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงประเทศ) 

(ข) กรณีนิติบุคคล – ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ ำตวัประชำชน หรือ
หนงัสือเดินทำงของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมท่ีลงนำมในแบบฟอร์ม หรือหนงัสือ
มอบอ ำนำจ 

* บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจำรณำขอ้เสนอของผูถื้อหุ้น (กรณีบุคคลธรรมดำ) ท่ีเสนอขอ้เสนอ
ผำ่นผูรั้บมอบอ ำนำจ 

7.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมำกกวำ่หน่ึงคนไดย้ื่นขอ้เสนอนั้น ผูถื้อหุ้นแต่ละรำยจะตอ้งกรอกแบบฟอร์ม ก. หรือ
แบบฟอร์ม ข. แลว้แต่กรณี และลงนำมในแบบฟอร์ม  ทั้ งน้ี บรรดำเอกสำรประกอบท่ีจะตอ้งน ำส่ง
บริษทัสำมำรถน ำส่งมำเป็นชุดเดียวกนั 

 



แบบฟอร์ม ก. 

แบบฟอร์มกำรเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 (1) ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว         

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ฮิวแมนิกำ้ จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้เป็นจ ำนวนร้อยละ       ของหุน้ 

ทั้งหมดท่ีออกโดยบริษทั และเป็นจ ำนวนร้อยละ            ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  
อยูบ่ำ้นเลขท่ี  ซอย  ถนน   แขวง  เขต   

จงัหวดั   ประเทศ   หมำยเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี     

หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน    อีเมล ์(ถำ้มี)     

(2) ขำ้พเจำ้ขอเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ดงัต่อไปน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (โปรดระบุวำ่เร่ืองท่ีขอเสนอ
นั้นเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทรำบ เพ่ือพิจำรณำ หรือเพ่ืออนุมติั) 

 (2.1) ___________________________________________________________ 

 (2.2)  ___________________________________________________________   
 (2.3)  ___________________________________________________________. 

(3) ขำ้พเจำ้ไดแ้นบเอกสำรประกอบของแบบฟอร์ม ก. ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 7.2 ของหลกัเกณฑน้ี์  
และเอกสำรหรือขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีจ ำเป็นหรือเป็นประโยชนต์่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษทั ดงัน้ี 

 (3.1) _________________________________ 

 (3.2) _________________________________ 

 (3.3) _________________________________ 

 (3.4) _________________________________ 

 (3.5) _________________________________ 

 (3.6) _________________________________ 

(4) ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ เอกสำรและขอ้มูลท่ีไดน้ ำส่งมำดว้ยน้ี ถูกตอ้งและสมบูรณ์ ทั้งน้ี จ ำนวนของ
เอกสำรท่ีน ำส่งมีทั้งหมด_________ หนำ้ 

    ลำยมือช่ือของผูถื้อหุน้ 

(    ) 
วนัท่ี    

 



แบบฟอร์ม ข. 

แบบฟอร์มกำรเสนอช่ือบุคคลเพือ่เขำ้รับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทั 

 

 (1) ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว         

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ฮิวแมนิกำ้ จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้เป็นจ ำนวนร้อยละ       ของหุน้ 

ทั้งหมดท่ีออกโดยบริษทั และเป็นจ ำนวนร้อยละ            ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  
อยูบ่ำ้นเลขท่ี  ซอย  ถนน   แขวง  เขต   

จงัหวดั   ประเทศ   หมำยเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี     

หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน    อีเมล ์(ถำ้มี)     

 (2) ขำ้พเจำ้ขอเสนอช่ือ นำย/นำง/นำงสำว        

อำย ุ  ปี เป็นกรรมกำรบริษทั โดยบุคคลดงักล่ำวมีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.1 ของหลกัเกณฑน้ี์ 

 (3) ขำ้พเจำ้ไดแ้นบเอกสำรประกอบของแบบฟอร์ม ข. ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.2 และขอ้ 7.2 ของ
หลกัเกณฑน้ี์ และบรรดำเอกสำรเพ่ิมเติมท่ีมิไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ 6.2 และขอ้ 7.2  มีดงัน้ี 

 (3.1) _________________________________ 

 (3.2) _________________________________ 

 (3.3) _________________________________ 

 (3.4) _________________________________ 

 (3.5) _________________________________ 

 (3.6) _________________________________ 

 (4) ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ เอกสำรและขอ้มูลท่ีไดน้ ำส่งมำดว้ยน้ี ถูกตอ้งและสมบูรณ์ ทั้งน้ี จ ำนวนของ
เอกสำรท่ีน ำส่งมีทั้งหมด_________ หนำ้ 

    ลำยมือช่ือของผูถื้อหุน้ 

(    ) 
วนัท่ี    

 


