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วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 
ลงทะเบียน เวลา 11.00 - 13.00 น.

ณ ห้องจามจุรี บอลลูม เอ 
โรงแรมปทุมวันปริ๊สเซส
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นโยบายและมาตรการป้องกนัการติดต่อของไวรัส COVID – 19 

 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ผู้บริหารร่วมกบัคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบถงึแนวทางต่างๆ ในการด าเนินการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ตามท่ีได้วางไว้  
 บริษัทฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของสขุภาพของผู้ ถือหุ้น พนกังาน และคณะกรรมการของบริษัทฯ และได้มีการก าหนด
นโยบายและมาตรการป้องกนัการติดตอ่ของไวรัส COVID - 19 ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ทกุคน
ปลอดภยั ดงันี ้

1. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทฯ จะจัดท า webcast 
พ ร้ อ ม กั น กั บ ก า ร ด า เนิ น ก า ร ป ระ ชุ ม ส า มั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น  ซึ่ ง ท่ า น ส า ม า ร ถ เข้ า สู่ เว็ บ ไซ ต์ ข อ ง บ ริษั ท ฯ  ไ ด้ ท่ี 
https://www.humanica.com/investors ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ  webcast อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่สามารถ
ลงคะแนนผ่าน webcast ได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถท่ีจะมอบหมายฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายภทัร ยง
วณิชย์ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะตามท่ีได้ระบุไว้ในหนงัสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นนี ้

2. บริษัทฯ จะจดัเตรียมสถานท่ีเพ่ือจะลดความแออดัของผู้ เข้าร่วมประชมุ เช่น: 
 จดัท่ีนัง่ในสถานท่ีประชมุให้เว้นระยะหา่งกนั 
 บริษัทฯ จะแจกเคร่ืองดื่มและกล่องขนม ณ จดุลงทะเบียน 
 บริษัทฯ จะเพิ่มเคาน์เตอร์จดุลงทะเบียน 

3. นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะด าเนินการตามข้อแนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่รวมถงึ 
 ด าเนินการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย จดัเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกคน

ต้องลงนามในแบบฟอร์มสุขภาพและระบุประวตัิการเดินทางและรายละเอียดการติดต่อ (เพ่ือความสะดวก
ในการตดิตามหากมีความจ าเป็น) ก่อนเข้าห้องประชมุ 

 เพ่ือรับประกนัสขุภาพของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้ท่านเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้นี ้ส าหรับผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีไม่สบายเช่นเดียวกบัผู้ ท่ีมีประวตักิารเดินทางไปยงับางประเทศ / ภมูิภาค 
14 วนัก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตามแนวทางที่รัฐบาลประกาศ 

เพ่ือประโยชน์ของสขุภาพของส่วนรวม และของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ขอสนบัสนนุให้ท่าน 
ก) มีการมอบฉนัทะโดยไม่ต้องเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
ข) หากทา่นต้องการเข้าร่วมการประชมุด้วยตนเอง ทา่นจะต้องร่วมมือปฏิบตัติามมาตรการป้องกนัท่ีบริษัทฯ ได้เตรียมไว้ 

และ 
ค) ทา่นจะต้องไม่เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีห้ากท่านรู้สกึไม่สบาย เคยตดิตอ่กบัผู้ ป่วย COVID-19 อย่างใกล้ชิด 

หรือได้รับค าสัง่กกัตวัให้อยู่ท่ีบ้าน 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอบพระคณุอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้  

หมายเหตุ เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจบุนัมีความไม่แน่นอน ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ืออพัเดตสถานการณ์
ล่าสดุของการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2563 
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F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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ที่ บช. 005/2563 

 

         วนัท่ี  30 มีนาคม 2563 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

  บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2562 

 3. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และงบการเงินประจ าปี 2562 สิน้สดุ
  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 4. รายนามและประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 5. ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ) 

 6. เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ 

 7. ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

 9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 
 10. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 11. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

  

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวนัที่ 25 

กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2562 

 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ได้จัดขึน้เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดท า
รายงานการประชุมภายใน 14 วนันับจากวันประชุม และเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ส่งให้กระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

 

  ความเห็นคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 มีความถกูต้อง ครบถ้วนและ
ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยี หรือผู้ที่เก่ียวข้องคดัค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 

  การลงมต ิ
  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจ าปีให้กับผู้ ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปี และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจ าปี 2562 และได้
จัดส่งมาในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้โดยมีรายละเอียดตาม  

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 

  ความเห็นคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรน าเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้รับทราบผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

   

  การลงมติ 
  วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
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ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 3  พิจารณารับทราบการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้นายพนา จันทรวิโรจน์ ให้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการและกรรมการอิสระแทนนายธันวา เลาหศิริวงศ์ ซึง่ลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ โดยให้มีผลตัง้แต่
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นต้นไป 

 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าน าเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้รับทราบ

การเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ของนายพนา จนัทรวิโรจน์ แทนกรรมการซึ่งลาออกจากต าแหน่งก่อน
ครบวาระ  

การลงมติ 
  วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว 

 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการท างบ
การเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี (สิน้สดุในวนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี) ของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบ
การเงินส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานและ
เห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 

  ความเห็นคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา่งบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ ได้จดัท าตามหลกัการบญัชี
ที่รับรองทัว่ไป จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

   

  การลงมติ 
  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

 

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)
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รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีนิติบคุคล
จากงบเฉพาะกิจการ ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ เง่ือนไขและข้อจ ากดัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
กู้ ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการ
เติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ี
เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนมุตัิ
ให้จ่ายปันผลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นวา่บริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้แล้วให้รายงานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ
ในการประชมุคราวถดัไป 

  ตามมาตรา 115 และ 116 แหง่พ.ร.บ. มหาชนจ ากดั และข้อ 47 - 50 แหง่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนด
ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรซึ่งรวมถึงก าไรสะสม ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผล
จะต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่ งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน 

  ส าหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 นัน้ บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบ
ของเงินสด ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วเมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท ทัง้นี ้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 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 ตอ่หุ้นคิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลใน
อตัราร้อยละ 68.46 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัปีที่ผา่นมา ดงันี ้
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 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีนิติบคุคล
จากงบเฉพาะกิจการ ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ เง่ือนไขและข้อจ ากดัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
กู้ ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการ
เติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ี
เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนมุตัิ
ให้จ่ายปันผลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นวา่บริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้แล้วให้รายงานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ
ในการประชมุคราวถดัไป

ตามมาตรา และ  แหง่พ.ร.บ. มหาชนจ ากดั และข้อ 7  50 แหง่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนด
ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรซึ่งรวมถึงก าไรสะสม ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยงัมียอด
ขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผล
จะต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่ งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ ของก าไรสทุธิหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีไมน้่อยกวา่ร้อยละ ของ
ทนุจดทะเบียน

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี นัน้ บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบ
ของเงินสด ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วเมื่อวนัท่ี กนัยายน ในอตัราหุ้นละ . บาท ทัง้นี ้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี กรกฎาคม ถึงวนัที่ ธันวาคม เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวน . บาท เป็นเงิน 

บาท หรือเป็นเงินทัง้ปีจ านวน บาท คิดเป็นจ านวน . ตอ่หุ้นคิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลใน
อตัราร้อยละ .  ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัปีที่ผา่นมา 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 

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่าง
กาล) 

ร้อยละ 65.30 ร้อยละ 68.46 

* หากได้รบัการอนมุติัจากผู้ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
** ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ านวนหุ้นถัว่เฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัของหุ้น
สามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี 

  ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 หากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัท
เสนอ คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้วนัศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัองัคารท่ี 26 พฤษภาคม 2563 

 

  ความเห็นคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมตัิการ
จ่ายเงินปันผลประกอบการของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และจดัสรรไว้เป็นเงินทนุ
ส ารองตามกฎหมาย มีรายละเอียด ดงันี ้
  (1) จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2562 จากก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีของงบเฉพาะกิจการ ในอตัรา 0.06 บาทตอ่หุ้น โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลวนั
องัคารท่ี 26 พฤษภาคม 2563 และก าหนดให้วนัศกุร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปัน
ผล (Record Date) 
  (2) บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2562 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็น
จ านวน 5,959,889 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีตามท่ีกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดไว้ 

ท าให้บริษัทฯ มีทนุส ารองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจ านวน 22,710,419 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของทนุจดทะเบียน 

 

  การลงมติ 
  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม รวมถึงเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ล่วงหน้า 
ตัง้แต่วนัท่ี 30 มกราคม 2563 โดยประกาศผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุข้าเป็นวาระ
การประชุม หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเข้ามายงับริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระนี ้จึงได้พิจ ารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกับ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุในการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 71 แหง่พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบงัคบัข้องบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดวา่ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ 
ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออก
โดยจ านวนที่ใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็น
ผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก็่ได้นัน้ ส าหรับการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 
   

(1) นายอโณทยั อดลุพนัธุ์  ประธานกรรมการ 

(2) นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ 

(3) นายไผท  ผดงุถ่ิน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

   

ซึง่กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตัง้บคุคลทัง้ 3 ทา่นดงักลา่วกลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ส าหรับนายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ และนายไผท ผดงุถ่ิน คณะกรรมการบริษัทฯ 
ซึ่งไม่มีสว่นได้เสียในวาระนี ้ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าบุคคลทัง้สองท่านดงักล่าว เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนที่จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก าหนด คณุสมบติักรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายนามและประวติัของกรรมการมีรายละเอียด
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 

 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียพิจารณาตามข้อเสนอท่ีคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอแล้ว มีความเห็นว่าบคุคลทัง้ 3 ทา่นเป็นผู้มีคณุสมบติัเหมาะสม โดยตลอดระยะเวลา
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เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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ในการด ารงต าแหน่งท่ีผ่านมา กรรมการทัง้ 3 ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีประสบการณ์ในการ
ท างานท่ีเหมาะสมกับต าแหน่ง จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาเลือกตัง้ (1) นาย
อโณทัย อดุลพันธุ์  (2) นายอนุพนัธ์ กิจนิจชีวะ และ (3) นายไผท ผดุงถ่ิน ซึ่งเป็นกรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ กลบัเข้ารับต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 

การลงมติ 
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย 

ส าหรับปี 2563 และโบนสักรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมทัง้ทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกบั
ค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบติังานของบริษัทฯ 
ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย  

 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการ

กลัน่กรองการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถึงความเหมาะสม และความจ าเป็นอย่าง
รอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและคา่
เบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการ ประจ าปี 2563 ดงันี ้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
 

ต าแหน่ง ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

ปี 2562 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

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  
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สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
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ข. โบนัสส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
- ไมม่ีการจ่ายโบนสัคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 - 

 

ค. สิทธิประโยชน์อ่ืน 
- ไมม่ี - 

 

การลงมติ 
วาระนีต้้องผ่านมติการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการ

เสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วน 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สจ.63/2561 เร่ือง การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วน 
(“ประกาศที่  สจ. 63/2561”) นัน้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยส าคัญ กล่าวคือ การ  

เปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ สามารถกระท าได้เมื่อได้รับการ 

อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานการเปลีย่นแปลงดงักล่าวตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชมุคราว 

ถดัไป ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทต้องระบุความเห็นเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินตามรายละเอียดท่ี
ก าหนด ไว้ตามประกาศท่ี สจ. 63/2561 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ . 71/2561 เร่ือง รายการใน
หนงัสือนดัประชุม ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสอืชีช้วน  

 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน – 1 และ 4 
ธนัวาคม 2560 จ านวน 180 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงิน 720 ล้านบาท และเข้าท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 8 ธันวาคม 2560 โดยมีวตัถุประสงค์ในการใช้เงินตามท่ีได้ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน
เสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ นัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการประกอบกิจการในปัจจุบนั ซึ่ง
บริษัทฯ มีการจดัสรรเงินทนุหมนุเวียนได้ดี และไมม่ีความจ าเป็นต้องจดัสรรเงินส ารองเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน ซึง่ในการ
จดัเก็บเงินทนุหมนุเวียนไว้มากเกินความต้องการนัน้สง่ผลให้ผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นลดลง จึงพิจารณาเห็นว่าควรจดัสรร
เงินทนุหมนุเวียนดงักลา่วด้วยวิธีการเกลีย่วงเงิน โดยบริษัทฯ มีความต้องการที่จะน าเงิน จ านวน 300,000,000 บาท จาก
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจไปไว้ในกลุม่การลงทุนในบริษัทอ่ืนท่ีสง่ผลดีกับการประกอบกิจการกับบริษัทฯ 
มากยิ่งขึน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการ



>    9

 

 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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ข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชีช้วน จ านวน 300,000,000 บาท จากเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน
ตามวตัถปุระสงค์ข้อ 5. มาเป็นการลงทนุในบริษัทอื่นที่ให้กบักลุม่บริษัท (M&A) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ 4. 

  ความเห็นคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอตอ่ที่ประชุมสามญัประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณา
รับทราบการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์ของการใช้เงินท่ีได้จากการระดมทนุจากการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก 
(IPO) อยา่งไมเ่ป็นนยัส าคญัด้วยวธีิการเกลีย่วงเงินระหวา่งรายการท่ีมีการเปิดเผยข้อมลูไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทนุจากการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยส าคัญด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินนัน้ไม่จ าต้องให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติ 
เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัท  มีอ านาจในการพิจารณาตามประกาศที่ สจ. 63/2561 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินดงักล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการลงทนุของบริษัทฯ เพื่อการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเสมือนหน่ึงเป็นรายการการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
อยา่งเป็นนยัส าคญั 

 

การลงมติ 
วาระนีต้้องผา่นมติการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคดัค้านตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงนัน้ 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
และอ้างถึงประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรั พย์แห่ง
ประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบหรือสอบทาน และ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ด (7) รอบบญัชีไมว่า่จะติดตอ่กนัหรือไม ่บริษัทฯ สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชีรายใหม่จากสงักัดส านกังานสอบบัญชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจาก
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 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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ลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั (“Deloitte”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เน่ืองจาก Deloitte เป็นบริษัท
สอบบญัชีที่มีช่ือเสียงในระดับสากล มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีความเข้าใจในธุรกิจของ  

บริษัทฯ มีการท างานท่ีมีประสทิธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีอตัราคา่สอบบญัชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกบัปริมาณงาน
และอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทในระดบัเดียวกนั รวมทัง้ยงัสามารถปฏิบตัิหน้าที่ในปีที่ผา่นมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
   

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจ านวน 3 บริษัท ประจ าปี 2563 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

1. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้

 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี

 

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

จ านวนปีที่ ผู้สอบบัญชีได้รับการ
แต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ 

 

1. นางสาววมิลพร บณุยษัเฐียร 4067 แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทฯ ปี 2562 จ านวน 1 
ปี 

2. นายชพูงษ์ สรุชตุกิาล 4325 ไมเ่คยแสดงความเห็นและลงลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มากอ่น 

3. นางสาวจนัทิรา จนัทราชยัโชติ 6326 ไมเ่คยแสดงความเห็นและลงลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มากอ่น 

  โดยก าหนดให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ Deloitte จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
อื่นของ Deloitte ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบญัชี
ดงักลา่วได้ 

  นอกจากนี ้Deloitte และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์และ/หรือสว่นได้เสีย
กบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 
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  อนึง่ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั ยกเว้น
บริษัทย่อยในต่างประเทศที่ได้มีการแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีจากส านกังานอ่ืน เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการ
ด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท จะดแูลให้การจดัท างบการเงินรวมให้สามารถด าเนินการให้ทนัตามก าหนดเวลา 

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563  
คา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจ าปี

และการสอบทานงบการเงินดงักลา่วรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 1,975,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2562 จ านวน 
105,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 

 
 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ  1,975,000 1,870,000 

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยจ านวน 3 บริษัท 895,000 885,000 

คา่บริการอื่น ไมม่ี ไมมี่ 

รวม* 2,870,000 2,755,000 

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  เช่น ค่าเอกสาร/ส่ิงพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น  และไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

  การลงมติ 
  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
   

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
  ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนมาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดให้ “ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่
ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดั
ประชมุอีกก็ได้” 

 

  ความเห็นคณะกรรมการ 
  เห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้ในการประชมุครัง้นี ้
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 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิ
เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนัพธุที่ 11 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ เข้าร่วม
ประชมุสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารตา่ง ๆ ณ สถานท่ีประชมุได้ตัง้แต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมในครัง้นีผ้่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.humanica.com)  ตัง้แต่
วนัท่ี 30 มีนาคม 2563  

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุด้วยตนเอง กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดง  หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมส่ามารถ
เข้าประชมุด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้
นี ้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. เท่านัน้) ตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบ
ฉนัทะท่ีแนบมา (สิ่งที่สง่มาด้วย 9 และ 10 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลกัฐาน แสดงความ
เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และน ามามอบให้ท่ีประชุมก่อนเร่ิมการประชมุ ทัง้นี ้เพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วในการประชมุ บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากทา่นโปรดกรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ เป็น
การลว่งหน้า ภายในวนัท่ี 16 เมษายน 2563  ด้วยจกัขอบพระคณุยิ่ง  

ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้น สามารถใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. (ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 11)  
 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มีกรรมการอิสระท่ีสามารถรับมอบฉนัทะเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้  ได้แก่ นายภทัร ยงวณิชย์ (รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับ
มอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งกรรมการอิสระท่านดงักล่าวไม่ได้มีสว่นได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการ
ทา่นอื่น 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพ่ือช่วยให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนและ
การประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะน าแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 1 มาแสดงในวนัประชมุพร้อมทัง้เอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่
ระบสุิง่ที่สง่มาด้วย 6 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายอโณทยั อดลุพนัธุ์                  
     ประธานกรรมการ 

 
หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรบัรายงานประจ าปี 2562 ในแบบรูปเล่ม สามารถขอรบัได้ทีเ่จ้าหนา้ทีล่งทะเบียน ในวนั
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563        
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HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
ของ 

บริษัท ฮวิแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 
 

วนั, เวลาและสถานท่ี  
บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั มหาชน (“บริษัทฯ”) ได้มีการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัจนัทร์ที่ 29 เมษายน 
2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง สรุศกัดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร (“การประชุม / ท่ีประชุม”) มีนายธันวา เลาหศิริวงศ์ ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในการ
ประชมุ ประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชมุและแนะน ากรรมการ, ผู้บริหาร และผู้ที่ได้รับเชิญที่เข้าร่วมประชมุตอ่ที่ประชมุ  
 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายธนัวา เลาหศิริวงศ์  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายสนุทร เดน่ธรรม  รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ  กรรมการ 

4. นายอโณทยั อดลุพนัธุ์  กรรมการ 

5. นายธนชาติ นุม่นนท์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นายไผท  ผดงุถ่ิน   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

กรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

1. นายภทัร   ยงวณิชย์   ประการคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชมุ 

1. นางสาวช่ืนชม เตชรุ่งเกียรติ    ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบตักิาร – ธุรกิจด้านทรัพยากรบคุคล 

2. นางศศิธร หิรัญศกัดิ์               ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบตักิาร – ธุรกิจด้านบริหารจดัการบญัชีและการเงิน 

3. นายธนวทัธ ถาวรประดิษฐ์  ประธานเจ้าหน้าทีด้่านบญัชีและการเงินและเลขานกุารบริษัท 

4. Miss Lim Bee Bee       ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร - การพาณิชย์ และธุรกิจตา่งประเทศ 

 

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
1. นางสาววธู ขยนัการนาว ี  
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ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

 

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบญจา แอดไวซอร่ี จ ากดั  
1. นายฤกษ์ฤทธ์ิ เพชรวรกลุ  

 

รับลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นและนบัคะแนนโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 

ในขณะท่ีเร่ิมการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือโดยผู้ รับมอบฉันทะทัง้สิน้ 163 ราย ถือหุ้นรวมกนัเป็น
จ านวน 493,473,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5696 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 37 

 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับวิธีการลงคะแนนเสียง โดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะแต่ละคนมี
คะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหุ้นหนึ่งหุ้นท่ีถืออยู ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนได้ 
ยกเว้นแต่เป็นผู้ดแูลหลกัทรัพย์ของนกัลงทุนชาวต่างชาติท่ีถือใบมอบฉันทะแบบ ค ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีถือใบมอ บ
ฉันทะแบบ ข ต้องลงคะแนนเสียงตามท่ีผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนไว้แล้ว การลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมมีด้วยกัน 3 

รูปแบบได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุจะมีการเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในเร่ืองที่เก่ียวกบัวาระการประชุมนัน้ ๆ  ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะสอบถามให้ยกมือขึน้และแนะน าตวัเองแก่
ที่ประชมุ   การนบัคะแนนเสยีงจะถกูนบัโดยระบบบาร์โค้ดและจะมีการประกาศผลเมื่อจบวาระการประชมุนัน้ ๆ   ในกรณี
ท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานฯ จะมีสิทธิออกเสียงชีข้าด   บตัรลงคะแนนจะถือว่าเป็นโมฆะในกรณีที่มีการลงคะแนน
มากกวา่ 1 ตวัเลือก หรือมีแก้ไขการลงคะแนนโดยไมม่ีการลงลายมือช่ือก ากบั หรือบตัรลงคะแนนนัน้ปราศจากลายมือช่ือ
ของผู้ที่มาประชมุ ระเบียบวาระการประชมุที่ 1 และ 2 เป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทราบและจะไมม่ีการออกเสียงลงคะแนน ระเบียบ
วาระการประชมุที่ 3 ถึง 6 ต้องการคะแนนเสยีงสว่นมากของผู้ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง   ระเบียบวาระการประชมุที่ 
7 ต้องการคะแนนเสยีงอยา่งน้อย 2 ใน 3 ของคะแนนเสยีงของผู้ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

การประชมุด าเนินไปตามระเบียบวาระการประชมุและมีมติดงัตอ่ไปนี ้

 

ระเบียบวาระที่ 1: รับทราบรายงานการประชุมครัง้ก่อนหน้า 
 

ประธานฯ แจ้งท่ีประชุมทราบว่า ภายหลงัจากการประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่ 2 

เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดท าและเผยแพร่รายงานการประชุมครัง้ดงักลา่วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 17 

เมษายน 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมการประชุมในครัง้ดงักลา่วเสนอการแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม
ครัง้ดงักลา่วแล้ว แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดน าสง่ข้อเสนอในการแก้ไข 
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 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม 

 

ที่ประชมุรับทราบรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัทฯ  
 

 

ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

ประธานฯ ได้เชิญ นายสนุทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 
2561 ให้ที่ประชมุทราบ ดงันี:้ 
 

ในสว่นของก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษี (EBIT) ในปี 2561 ในภาพรวมเพิ่มขึน้จาก 109.66 ล้านบาท เป็น 140.32 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 28 จากปีก่อนหน้า โดยก าไรดงักล่าวมาจากการเติบโตร้อยละ 22.6 ของธุรกิจด้าน
ทรัพยากรบคุคล (HR Solutions) ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้จาก 89.08 ล้านบาท เป็น 109.18 ล้านบาท สว่นธุรกิจด้านบริหาร
จดัการบญัชีและการเงิน (Financial and Accounting Solutions) ของบริษัทฯ นัน้ก็มีการเติบโตของก าไรร้อยละ 32.7 จาก 
23.94 ล้านบาท เป็น 31.78 ล้านบาท 

 

ประเทศไทยยงัคงเป็นตลาดที่ส าคญัของบริษัทฯ ธุรกิจด้านทรัพยากรบคุคลซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ยงัคงเติบโตอยา่ง
ต่อเนื่องและท ารายได้ให้กบับริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 77.8 ของรายได้ทัง้หมด ในขณะที่ธุรกิจด้านบริหารจดัการบญัชีและ
การเงินก็เติบโตเช่นเดียวกนัถึงแม้จะยงัคงเป็นรายได้สว่นน้อยของบริษัทฯ คือร้อยละ 22.6  

 

บริษัทฯ ให้บริการธุรกิจด้านทรัพยากรบคุคลในประเทศไทย รวมทัง้ในประเทศมาเลเซียและสงิคโปร์ซึง่เป็นสองประเทศอื่น
ที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ   จากร้อยละ 77.8 ของรายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ที่มาจากธุรกิจด้านทรัพยากรบคุคล รายได้ร้อย
ละ 63.2 เป็นรายได้จากในประเทศไทยและรายได้ร้อยละ 14.6 มาจากตา่งประเทศ อตัราการเติบโตของบริษัทฯ ในตลาด
ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 15.6 ซึ่งน้อยกว่าในประเทศไทยท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 24.3 เหตุผลหลกัคือบริษัทฯ ยังคงเน้นการ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของแผนการที่ด าเนินมาตัง้แตปี่ที่แล้ว บริษัทฯ จะพยายามน าเสนอส
สินค้าและบริการใหม่ ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะการขยายฐานลกูค้าจากเดิมท่ีเน้นบริษัทขนาดใหญ่ไปสู่กิจการขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SME)  

 

อตัราการเติบโตแบบทบต้นเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตัง้แต่ปี 2557 ถึงปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 
25.2 โดยมีการเติบโตของรายรับอย่างต่อเน่ือง   ปีที่แล้วอตัราการเติบโตของรายรับของบริษัทฯ เติบโตไม่ถึงร้อยละ 10 

เพราะบริษัทฯ มีโปรเจคใหญ่ท าให้ไม่มีก าลงัผลิตรับงานใหญ่อื่น ๆ   ในสว่นของอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) 
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ของบริษัทฯ มีการเติบโตขึน้ทกุปีจากร้อยละ 32.2 ในปี 2557 มาเป็นร้อยละ 44.6 ในปี 2561   สว่นอตัราก าไรสทุธิ (Net 

Profit Margin) ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จากร้อยละ 12.3 ในปี 2557 ขึน้มาเป็นร้อยละ 23.3 ในปี 2561   

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองของก าไรมากและมีเป้าหมายที่จะท าก าไรสทุธิให้ได้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 30 ของรายรับ
เพราะโดยโครงสร้างธุรกิจแล้วบริษัทฯ มีรายได้ทีเ่กิดขึน้เป็นประจ าในขณะทีต้่นทนุและคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ คอ่นข้างคงที ่  
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงคาดหวงัอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีดีขึน้เร่ือย ๆ 

 

ในส่วนของสินทรัพย์และหนีส้ิน ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) ปี 2560 สินทรัพย์ของ
บริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดด สว่นใหญ่เป็นเงินสดท่ีได้มาจากการระดมทนุ   ในปี 2561 สินทรัพย์ของบริษัทฯ ยงัคง
เติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่องและมีการเปลีย่นแปลงระหวา่งสนิทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์หมนุเวียนเพราะบริษัทฯ น าเอาเงินสดที่
ได้รับจากการระดมทุนไปลงทุนในด้านต่าง ๆ ในส่วนของหนีส้ินของบริษัทฯ ระหว่างปี 2559 ถึง 2561 นัน้ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากนกั โดยบริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนที่ดีขึน้จาก 0.83 ในปี 2558 เป็น 0.09 ในปี 2561 หนีส้ินของ
บริษัทฯ สว่นมากเป็นหนีห้มนุเวียนทางการค้าตามปกติ 
 

บริษัทฯ ยงัคงให้ความส าคญักบัธุรกิจหลกัในปัจจุบนัคือธุรกิจด้านทรัพยากรบคุคลและธุรกิจด้านบริหารจดัการบญัชีและ
การเงิน องค์กรขนาดใหญ่ยงัคงเป็นสิง่ที่บริษัทฯ ให้ความส าคญัส าหรับธุรกิจด้านทรัพยากรบคุคล แตข่ณะเดียวกนับริษัทฯ 
จะมีการออกสนิค้าและบริการใหม ่ๆ เพื่อน าเสนอให้ลกูค้าปัจจบุนัและลกูค้าใหมโ่ดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุม่ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเนื่องจากเป็นตลาดสว่นที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของประเทศไทย   ในอดีต บริษัทฯ ไม่ได้เจาะตลาดธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเพราะเป็นตลาดที่มีการแข่งขนัสงูและเป็นการแข่งขนัท่ีเน้นด้านราคา แต่ในปัจจุบนับริษัทฯ มีความ
พร้อมที่จะเข้าสูต่ลาดนีโ้ดยการน าเสนอผลติภณัฑ์ WorkPlaze ซึง่เป็นแอปพลเิคชนัซอฟต์แวร์ตวัใหมส่ าหรับงานทรัพยากร
บคุคลซึง่ใช้งานได้ผา่นโทรศพัท์มือถือและเป็นผลติภณัฑ์ที่พฒันาขึน้ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยเฉพาะ   น่ี
เป็นสว่นหนึ่งของแผนธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีด าเนินการต่อเน่ืองมาจากปีท่ีแล้วแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในระหวา่ง
กระบวนการพฒันา   บริษัทฯ ได้มีการร่วมทนุกบัพาร์ทเนอร์ซึ่งมีการตัง้บริษัท start-up ขึน้ท่ีประเทศสิงคโปร์เพ่ือพฒันา
ผลิตภณัฑ์นี ้  นอกจากการร่วมลงทุนแล้วบริษัทฯ ยงัเป็นผู้ รับผิดชอบตลาดในไทยของผลิตภณัฑ์นี ้นอกจากนี ้บริษัทฯ 
วางแผนที่จะปรับปรุงเร่ืองการตลาดเพื่อให้เจาะตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มซึง่เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่โดยการ
ท าตลาดคูก่บัสถาบนัการเงินและองค์กรอื่น ๆ ซึง่เป็นเร่ืองที่อยูร่ะหวา่งการพดูคยุ 

 

ผลิตภณัฑ์ที่ส าคญัอีกตวัหนึ่งของบริษัทฯ คือ สวสัดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ส าหรับพนกังาน   ผลิตภณัฑ์นี ้
เป็นระบบปฎิบตัิการ (platform) และการบริการให้ปรึกษา   สวสัดิการแบบยืดหยุน่เป็นแนวโน้มของโลกซึ่งมีการน าไปใช้
ในประเทศท่ีพฒันาแล้ว เช่น ท่ีประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง แต่ในประเทศไทยสว่นมากจะยงัคงใช้รูปแบบสวสัดิการแบบ
ตายตัวมากกว่า   การที่จะใช้สวสัดิการแบบยืดหยุ่นจะต้องมีทัง้ความเข้าใจด้านงานบุคคลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์   
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>    17

 

 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
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ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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บริษัทฯ จะมีทีมงานให้ค าปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลอืแก่ลกูค้าในการน าสวสัดิการแบบยืดหยุน่มาใช้งานเนื่องจากลกูค้า
สว่นมากไมม่ีความรู้ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง   ฝ่ายบริหารเช่ือวา่ผลติภณัฑ์นีเ้ป็นผลติภณัฑ์ใหม่ส าหรับประเทศไทยและและเป็น
โอกาสใหม่ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพราะเจ้าของระบบปฏิบตัิการท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนันีใ้นต่างประเทศยงัไม่สามารถ
เข้ามาท าการตลาดในประเทศไทยได้ด้วยเหตผุลทางด้านคา่ใช้จ่ายที่สงู 

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม 

 

ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และแผนธุรกิจในอนาคต 

 

ระเบียบวาระที่ 3: การอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 
 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณางบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีและได้มีการจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม 

 

มติที่ประชมุ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้ว ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 

   เห็นด้วย  504,864,990 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9901 

   ไมเ่ห็นด้วย         0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  00.0000 

   งดออกเสยีง           50,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  00.0099  

   บตัรเสยี         0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  00.0000 

 

หมายเหต ุในขณะท่ีมกีารลงมตใินวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม รวมมจี านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
การประชมุเพิ่มขึน้ 11,441,493 หุ้น 

 

ระเบียบวาระที่ 4: การจ่ายเงนิปันผล  
 

ประธานฯ ได้เชิญ นายสนุทร เดน่ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องกบัเงินปันผล
และการจดัสรรทนุส ารองให้ที่ประชมุทราบ  
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ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
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ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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····················›››››››››››››››››--------::::::::::::::::::::::::::::::///////////////············››››››››››››››››››››› 

 

คณุสนุทรแจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยค านึงถึงสภาพคลอ่งและนโยบายของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของรอบปีบญัชี คณะกรรมการเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ในอตัรารวม 
0.10 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.3 ของก าไรสทุธิของบริษัทฯ ในปี 2561   และเนื่องจากได้มีการประกาศและจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลในอตัรา 0.04 บาทตอ่หุ้น (รวมเป็นเงินปันผลระหวา่งการที่จ่ายทัง้หมดจ านวน 27.20 ล้านบาท) ให้กบัผู้ ถือ
หุ้นไปก่อนหน้านีแ้ล้วจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 3/2561 ที่มีขึน้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561   ดังนัน้ คณะกรรมการจึงเสนอให้ท่ี
ประชมุมีมติประกาศจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอตัรา 0.06 บาทตอ่หุ้น 

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม 

 

มติที่ประชมุ  ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างการและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 ในอตัรา 0.06 บาทต่อหุ้น (รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมทัง้สิน้
จ านวน 40.80 ล้านบาท) ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

   เห็นด้วย   504,878,990 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9901 

   ไมเ่ห็นด้วย         0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  00.0000 

   งดออกเสยีง           50,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  00.0099  

   บตัรเสยี         0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  00.0000 

 

หมายเหต ุในขณะท่ีมีการลงมตใินวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม รวมมจี านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
การประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 14,000 หุ้น 

 

ระเบียบวาระที่ 5: การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  
 

ประธานฯ ได้เชิญ นายธนชาติ นุน่นนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ทีป่ระชมุ  
 

คณุธนชาติแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและมีข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการ ดงันี ้

ก. สมควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2562 

ดงันี ้

   นางสาววมิลพร บณุยษัเฐียร  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4067); 



>    19

 

 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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   นายชพูงษ์ สรุชิติกาล     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4325); และ/หรือ 

   นางสาวจนัทิรา จนัทราชยัโชต ิ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6326); และ 

ข. สมควรก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 1.87 ล้านบาท 

 

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นวา่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั เป็นบริษัทที่ให้บริการสอบบญัชีชัน้น า
ในระดบัสากลและมีความเช่ียวชาญด้านการตรวจสอบบญัชี, ค่าสอบบญัชีที่เสนอมามีความเหมาะสมแล้ว และบริษัท ดี
ลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จ ากัด และผู้สอบบญัชีทุกรายตามรายช่ือข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกบั
บริษัทฯ , บริษัทยอ่ย, ผู้บริหาร, ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องในลกัษณะที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมวา่ บริษัทฯ ได้ใช้บริการบริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ดงันัน้
ตามหลกัปฏิบตัิที่ดี คณะกรรมการเช่ือวา่การเปลีย่นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ จึงมีความเหมาะสมแล้ว 

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม 

 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารแตง่ตัง้นางสาววมิลพร บณุยษัเฐียร (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4067) นายชู
พงษ์ สรุชิติกาล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4325) และ นางสาวจนัทิรา จนัทราชยัโชต ิ (ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6326) ทัง้สามทา่นจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ภายนอกของบริษัทฯ และที่ประชมุมีมติอนมุตัิคา่สอบบญัชีของปี 2562 รวมเป็นเงินทัง้หมดจ านวน 
1.87 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

   เห็นด้วย  504,883,790 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  99.9901 

   ไมเ่ห็นด้วย         0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  00.0000 

   งดออกเสยีง           50,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  00.0099  

   บตัรเสยี         0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  00.0000 

 

หมายเหต ุในขณะท่ีมีการลงมตใินวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม รวมจ านวนหุ้นเข้าร่วมการ
ประชมุเพิม่ขึน้ 4,800 หุ้น  

 

ระเบียบวาระที่ 6: การเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง  
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 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

 

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

 

····················›››››››››››››››››--------::::::::::::::::::::::::::::::///////////////············››››››››››››››››››››› 
····················›››››››››››››››››--------::::::::::::::::::::::::::::::///////////////············››››››››››››››››››››› 
····················›››››››››››››››››--------::::::::::::::::::::::::::::::///////////////············››››››››››››››››››››› 
····················›››››››››››››››››--------::::::::::::::::::::::::::::::///////////////············››››››››››››››››››››› 
····················›››››››››››››››››--------::::::::::::::::::::::::::::::///////////////············››››››››››››››››››››› 
····················›››››››››››››››››--------::::::::::::::::::::::::::::::///////////////············››››››››››››››››››››› 
····················›››››››››››››››››--------::::::::::::::::::::::::::::::///////////////············››››››››››››››››››››› 
····················›››››››››››››››››--------::::::::::::::::::::::::::::::///////////////············››››››››››››››››››››› 
····················›››››››››››››››››--------::::::::::::::::::::::::::::::///////////////············››››››››››››››››››››› 
····················›››››››››››››››››--------::::::::::::::::::::::::::::::///////////////············››››››››››››››››››››› 
····················›››››››››››››››››--------::::::::::::::::::::::::::::::///////////////············››››››››››››››››››››› 
····················›››››››››››››››››--------::::::::::::::::::::::::::::::///////////////············››››››››››››››››››››› 

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่าในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้ น ให้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดใน
คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ซึ่งในการประชุมครัง้นี ้มีกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ทา่น โดยกรรมการทัง้สามทา่นมีสทิธิที่จะได้รับการเลอืกตัง้กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1. นายสนุทร เดน่ธรรม  กรรมการ 

2. นายภทัร  ยงวณิชย์  กรรมการอิสระ 

3. นายธนชาติ นุม่นนท์  กรรมการอิสระ 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาคณุสมบตัิด้านตา่ง ๆ ของผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวฒุิ, ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการปฎิบติังานในฐานะ
กรรมการของบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 
3 ท่านแล้วมีความเห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ท่านควรได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง จึงเสนอต่อที่ประชมุให้เลอืกตัง้
กรรมการทัง้ 3 ทา่นท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  
 

เพ่ือความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระออกจากห้อง
ประชมุก่อนการลงคะแนนเสยีง และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นถามค าถาม 

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม 

 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุรับทราบการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระและมีมติอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่
ตามวาระให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

 วาระการประชุมที่ 6.1: นายสนุทร เดน่ธรรม (กรรมการ) 
 

   เห็นด้วย  502,970,491 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  98.5401 

   ไมเ่ห็นด้วย     7,451,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  1.4599 

   งดออกเสยีง                    0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.0000  

   บตัรเสยี         0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 

หมายเหต ุในขณะที่มีการลงมติในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีจ านวนหุ้นที่เข้าร่วมการ
ประชมุเพิ่มขึน้ 5,488,401 หุ้น  
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ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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 วาระการประชุมที่ 6.2: นายภทัร ยงวณิชย์ (กรรมการอิสระ)  
   

   เห็นด้วย   415,273,591 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  81.3588 

   ไมเ่ห็นด้วย    95,148,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  18.6411 

   งดออกเสยีง                    0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0000  

   บตัรเสยี         0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

 วาระการประชุมที่ 6.3: นายธนชาติ  นุม่นนท์ (กรรมการอิสระ)  

   

   เห็นด้วย   510,422,191 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

   ไมเ่ห็นด้วย       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

   งดออกเสยีง                    0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0000  

   บตัรเสยี         0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 
วาระการประชุมที่ 7: พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ  
 

ประธานฯ ได้เชิญ นายอโณทัย อดุลพันธ์ุ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ  

 

คุณอโณทัย ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  
(จ านวนเทา่กบัของปีที่แล้ว) ดงันี ้

 

ต าแหนง่ คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท / คน / ครัง้) 

ประธานกรรมการบริษัท 35,000 

กรรมการบริษัท 25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5,000 
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 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม 

 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 

   เห็นด้วย  515,822,091 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    99.9903 

   ไมเ่ห็นด้วย       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

   งดออกเสยีง          50,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.0097

   บตัรเสยี         0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

 
หมายเหต ุในขณะท่ีมีการลงมตใินวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม รวมมจี านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
การประชมุเพิ่มขึน้ 5,449,900 หุ้น 

 

วาระการประชุมที่ 8: พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเร่ื องอื่น ๆ ผ่านทางตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว แตป่รากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชมุเข้ามา จึงไมม่ีวาระการประชมุอืน่ใด
ให้ที่ประชมุพิจารณาอีกแตอ่ยา่งใด 

 

อยา่งไรก็ตาม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

 

นายอภิบาล อริยกลุกาญจน์ ผู้ ถือหุ้น ถามค าถามดงันี ้
 

1. บริษัทฯ มีลูกค้าที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) แล้วหรือยัง? และบริษัทฯ 
สามารถเปิดเผยรายช่ือลกูค้าดงักลา่วอยา่งน้อยหนึง่รายได้หรือไม่?  

 

2. บริษัทฯ มีลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหญ่แล้วหรือยัง? และบริษัทฯ สามารถเปิดเผย
รายช่ือลกูค้าดงักลา่วอยา่งน้อยหนึง่รายได้หรือไม่? หรือวา่ผลติภณัฑ์นีย้งัอยูใ่นระหวา่งการพฒันา? 

 

3. เนื่องจากบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีคอ่นข้างมาก บริษัทฯ มีระบบป้องกนัอะไรบ้างที่ท าให้มัน่ใจวา่ข้อมลูทัง้หลายจะ
ไมถ่กูแฮ็ก? 
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ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุสนุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบค าถามผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 

1. บริษัทฯ ยงัไม่สามารถเปิดเผยรายช่ือลกูค้าท่ีใช้บริการสวสัดิการแบบยืดหยุ่นได้ในขณะนี ้แต่บริษัทฯ ได้มีการ
พูดคุยกับลูกค้าท่ีสนใจอยู่หลายรายและมีบางรายเร่ิมท า Workshop แล้ว แต่ทัง้นีก็้ยังอยู่ในขัน้ของการ
เตรียมการท่ีจะน าเสนอซึ่งลกูค้าล้วนแต่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ เน่ืองจากบริษัทฯ มีลกูค้าอยู่ในหลายประเทศ 

ลกูค้าในต่างประเทศได้ใช้และมีความคุ้นเคยกับระบบปฏิบตัิการในลกัษณะนีอ้ยู่แล้ว และก าลงัรอให้บริษัทฯ 
น าเสนอบริการดงักลา่ว ขณะนี ้บริษัทฯ ก าลงัเตรียมระบบการปฎิบตัิการภายในและทีมงานเพื่อให้พร้อมในการ
ให้บริการเมื่อมีการเปิดตวัผลติภณัฑ์อยา่งเป็นทางการ ซึง่ในกระบวนนีน้า่จะใช้เวลาประมาน 2 เดือนถึงจะพร้อม
ให้บริการ  
 

2. ในส่วนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากการท่ีบริษัทฯ ได้ส ารวจตลาดร่วมกับ Channel Partner ที่มี
ศกัยภาพท่ีเป็นธนาคาร มีผู้ให้ความสนใจในผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ อยูห่ลายราย ตวัระบบนัน้เสร็จแล้วแต่ตอนนี ้
ก าลงัอยูร่ะหวา่งการทดสอบ น่าจะพร้อมใช้งานได้ภายในไตรมาสที่ 3 นอกจากนี ้บริษัทฯ อยู่ในขัน้ตอนของการ
เตรียมทีมฝ่ายขายและการตลาด และทีมปฏิบตัิการ เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ได้ขายซอฟต์แวร์ให้กลุ่มลกูค้าธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพียงอย่างเดียวแต่ยงัมีการน าเสนอบริการให้กบัลกูค้าเก่ียวกบังาน Outsource ใน
ลกัษณะ Total Back Office Solutions ซึ่งได้แก่ด้านบญัชี, การเงิน, ทรัพยากรบคุคล, Payroll และ IT ที่เป็นงาน 
Back Office เต็มรูปแบบ บริษัทฯ มีความว่ามีความต้องการส าหรับบริการสนบัสนนุเหลา่นี ้ เพราะธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีข้อเสียเปรียบเน่ืองจากคนส่วนใหญ่อยากจะท างานในองค์กรใหญ่  ๆ    ดงันัน้ แม้ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีงบประมาณในการจ้างคนเท่ากับองค์กรใหญ่ แต่ถ้าคนเลือกได้เขาก็จะเลือก
ท างานกบัองค์กรใหญ่ ดงันัน้ จึงมีความต้องการจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่จะท าอย่างไรให้ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมรู้จกับริษัทฯ ในอดีตบริษัทฯ ยงัไม่ได้เป็นที่รู้จกันกัส าหรับกลุม่ลกูค้าธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเน่ืองจากบริษัทฯ เน้นไปที่องค์กรขนาดใหญ่   นี่เป็นประเด็นท่ีบริษัทฯ ต้องพฒันาต่อไปว่าจะ
พฒันาการตลาดและการประชาสมัพนัธ์อยา่งไร บริษัทฯ อาจจะไม่ได้เน้นการจ านวนของทีมฝ่ายขายแต่จะเป็น
ด้านของ Digital marketing และ Channel Partner อยา่งไรก็ตาม ทีมฝ่ายขายใหมส่ าหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มโดยเฉพาะก็เป็นสิง่ที่จ าเป็นเช่นกนัเนื่องจากต้องอาศยัวิธีการการขายที่ตา่งกนั 

 

3. ส าหรับค าถามท่ีสามเก่ียวกบัความปลอดภยัของข้อมลู บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัความเสี่ยงทางด้าน IT เป็น
อย่างมากเพราะบริษัทฯ ให้บริการบบระบบปฎิบตัิการท่ีเป็นเทคโนโลยีจึงไมส่ามารถปลอ่ยให้ระบบลม่ได้ ไม่ใช่
เพียงเร่ืองของการถกูแฮ็กเทา่นัน้แตร่วมไปถึงปัจจยัตา่ง ๆ ที่อาจสง่ผลตอ่การลม่ของระบบได้   บริษัทฯ ลงทนุใน
เร่ืองนีค้่อนข้างมากเพราะเทคโนโลยีเป็นจุดนึงที่ท าให้บริษัทฯ แตกต่างจากคู่แขง่   คู่แข่งสว่นใหญ่ไม่สามารถ
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ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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เทียบกบับริษัทฯ ได้การเพราะการบริหารจดัการความเสี่ยงด้านความปลอดภยัต้องอาศยัเงินลงทนุที่สงูมาก ทัง้
การสร้างระบบปฏิบตัิการที่สามารถรองรับการออนไลน์ของระบบตลอดเวลาต้องใช้เงินลงทนุท่ีสงูมากเช่นกนั ท า
ให้บริษัทขนาดเล็กไม่สามารถท าได้แม้ว่าเขาจะมีเงิน เพราะต้องอาศยัองค์ประกอบหลายอย่างทัง้ความพร้อม
และประสบการณ์   นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้รับ ISO27001 ซึ่งเป็น ISO ในด้านของการรักษาความปลอดภยัของ
ข้อมูลซึ่งเป็นเร่ืองที่บริษัทฯ ท าตัง้แต่ก่อนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ สิ่งที่บริษัทฯ ลงทุนไปทัง้หมดนีจ้ะสร้างความ
เช่ือมัน่ให้องค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะองค์กรข้ามชาติรวมทัง้พาร์ทเนอร์สของบริษัทฯ ที่ท าการตรวจสอบระบบ
ของบริษัทฯ อยูเ่ป็นประจ า 

 

นายโชคชยั สกลุวิสฎิฐ์  ผู้ ถือหุ้น ถามค าถามดงันี ้ 
 

1. บริษัทฯ ตัง้เป้าอตัราก าไรสทุธิ (Net Profit Margin) ไว้ที่ร้อยละ 30 แล้วบริษัทฯ ได้ตัง้เป้าหมายเก่ียวกบัจ านวน
ผู้ ใช้ (User) ส าหรับธุรกิจด้านทรัพยากรบคุคลใน 3 ปีข้างหน้าหรือไม่? เพราะเท่าท่ีผมศึกษามา ในไตรมาสที่ 3 

ของปี 2560 ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทฯ มีผู้ ใช้ (User) ประมาน 300,000 ราย แต่ไม่แนใ่จวา่
ปัจจบุนัเติบโตเทา่ไหร่?  

 

2. เป้าหมายของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการเติบโตของบริษัทฯ ใน 3 ปีหน้าเป็นอย่างไร เมื่อค านึงถึงว่าธุรกิจด้าน
ทรัพยากรบคุคลเป็นรายได้หลกัของบริษัทฯ ?   

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุสนุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบค าถามดงันี ้
 

1. เป้าหมายของบริษัทฯ ไม่ได้มีแค่เร่ืองอตัราก าไรไม่ว่าจะเป็นอตัราก าไรสทุธิและอตัราก าไรขัน้ต้นเท่านัน้ เพราะ
อตัราก าไรเป็นเพียงเป้าหมายในมิติเดียว แผนการเติบโตของบริษัทฯ เน้นทัง้ในเร่ืองของ Top-line และ Bottom-

line รวมไปถึงจ านวน Headcount บริษัทฯ มีเป้าหมายวา่ภายใน 3 ปีจ านวน Headcount ควรเกิน 500,000   แต่
ที่บริษัทฯ เน้นมากกว่าคือบริษัทฯ สามารถไปขายอะไรให้พนกังานของลกูค้าของบริษัทฯ เพิ่มได้หรือไม่ โดยที่
ไมไ่ด้มองในแง่ของการ Hard Sell แตเ่ป็นการเข้าไปช่วยพนกังานของลกูค้าให้มีชีวิตสว่นตวัที่ดีขึน้และมีสว่นชว่ย
ให้เขาท างานได้ดีขึน้ ซึ่งเร่ืองนีเ้ป็นพนัธกิจของบริษัทฯ อยู่แล้ว ยกตวัอย่างเร่ืองของ Flexible Benefits บริษัทฯ 
ไม่ได้ขายประกันแต่บริษัทฯ เข้าไปช่วยลกูค้าให้สามารถดูแลพนกังานของเขาได้ดียิ่งขึน้ เพียงแต่สวสัดิการที่
บริษัทสว่นใหญ่ให้กบัพนกังานเป็นการประกนัแบบกลุม่ ทัง้หมดนีค้ือสิง่ที่บริษัทฯ จะท า  

 

2. ในประเด็นของรูปแบบธุรกิจ (Business model) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ด าเนินการไปในทิศทางไหน บริษัทฯ 
จะไมท่ าอะไรถ้ายงัไมม่ีความพร้อมที่ดีพอ บริษัทฯ ไมใ่ช่องค์กรที่จดังานแถลงขา่วบอ่ย ๆ เพื่อสร้างภาพพจน์หรือ



>    25

 

 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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ช่ือเสียงที่ดี เป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือการช่วยเหลือพนักงานของลูกค้าและตัวลูกค้าเอง  บริษัทฯ ให้
ความส าคญักบัรูปแบบธุรกิจแบบ B2B2C บริษัทฯ จะไม่แจกซอฟต์แวร์ฟรีเพื่อสร้างจ านวน Headcount โดยไม่
ค านงึถึงผลก าไรขาดทนุอยา่งเช่นที่บริษัท Start-up อื่น ๆ ท า 

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม 

 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ รายงานการประชมุในครัง้นีจ้ะมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจได้
อา่นและหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการแก้ไขสามารถติดตอ่ไปยงับริษัทฯ ได้  
 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและปิดการประชมุในเวลา 10.20 นาฬิกา  
 

 

 

  

______________________________ 

นายธนัวา เลาหศิริวงศ์ 

ประธานการประชมุ 

 

____________________________ 

     นางสาวชตุกิานต์ วจันรัตน์ 

    ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท) 
ช่ือ – นามสกุล    นายอโณทยั อดลุพนัธุ์ 
อายุ     47 ปี 

สัญชาติ     ไทย 

วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการบริษัท  14 กรกฎาคม 2560 

วาระการด ารงต าแหน่ง  วาระที่ 1: 14 กรกฎาคม 2560 – 2 เมษายน 2561 

          วาระที่ 2:   2 เมษายน 2561  – การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2563 

 

คุณวุฒทิางการศกึษาและหลักสูตรการอบรม 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management,  

Northwestern University, U.S.A.   

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 122/2015 

 

ประสบการณ์ท างาน 

2557 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจดัท าเงินเดือน 

2562 – ปัจจปัุน    กรรมการ - บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากัด 

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการจ าหน่ายระบบ Cyber Security 

2561 - ปัจจุบนั   กรรมการ - บริษัท เอเอเอ แอสเสทส์ จ ากัด 

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทนุ 

2561 - ปัจจุบนั   กรรมการ - บริษัท ฟาร์ม่า แมเนจเม้นท์ จ ากัด  

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทนุ 

2560 - ปัจจุบนั   กรรมการ - บริษัท เอฌ็องซ์ จ ากัด 

    บริษัทประกอบธุรกิจจ าหน่ายเวชส าอางค์ 
2557 - ปัจจุบนั   กรรมการ - Hudson Asia Holdings Pte. Ltd. 

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทนุ 

2555 - ปัจจุบนั   กรรมการ - บริษัท ซีลิค คอร์พ จ ากัด (มหาชน)  
    บริษัทประกอบธุรกิจจ าหน่ายเคมีภณัฑ์  

2552 - ปัจจุบนั   กรรมการ - บริษัท เลคชอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

    บริษัทประกอบธุรกิจบริการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจและการจดัการ  

2559 - 2561   กรรมการ - บริษัท เรดดีแ้พลนเน็ต จ ากัด 

    บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเวบ็ไซต์ 
2558 - 2562   กรรมการ - บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ ากัด  

    บริษัทประกอบธุรกิจร้านอาหาร 
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 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   จ านวน 1 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
 ในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  จ านวน 6 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
 ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ: ไม่มี 

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:    

 ตนเอง  จ านวน 300,000 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     5/5 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:   ไม่มี 
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 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

 

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการ/กรรมการอิสระ  
ช่ือ – นามสกุล    นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ 

อายุ     56 ปี 

สัญชาติ     ไทย 

วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการบริษัท  14 กรกฎาคม 2560 

วาระการด ารงต าแหน่ง  วาระที่ 1: 14 กรกฎาคม 2560 – 2 เมษายน 2561 

          วาระที่ 2:   2 เมษายน 2561  – การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2563 

คุณวุฒทิางการศกึษาและหลักสูตรการอบรม 

 ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 130/2010 

 หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 17/2014 

 หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 38/2016 

 หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 26/2016   

ประสบการณ์ท างาน 

2557 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ - บริษัท ฮวิแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจดัท าเงินเดือน 

2557 - ปัจจุบนั   ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทประกอบธุรกิจด้านการจ าหน่ายแผ่นอะคริลิค 

2547 - ปัจจุบนั   กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ส านักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ ากัด 

    บริษัทประกอบธุรกิจด้านท่ีปรึกษากฎหมายและภาษี 

2557 - 2561   ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
    บริษัทประกอบธุรกิจด้านการส่ือสาร และโทรคมนาคม 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   จ านวน 1 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
 ในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  จ านวน 1 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
 ในกิจการอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ: ไม่มี 

 

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:    

 ตนเอง  จ านวน 500,000 หุ้น 

 คูส่มรส  จ านวน 4,639,100 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     5/5 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:   ไม่มี  
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 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ช่ือ – นามสกุล    นายไผท ผดงุถิ่น 

อายุ     40 ปี 

สัญชาติ     ไทย 

วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการบริษัท  31 มกราคม 2562 

วาระการด ารงต าแหน่ง  วาระที่ 1: 31 มกราคม 2562 – การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2563 

   

คุณวุฒทิางการศกึษาและหลักสูตรการอบรม 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บญัฑิต (วศิวกรรมโยธา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 158/2019 

 

ประสบการณ์ท างาน 

2562 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ฮวิแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจดัท าเงินเดือน 

2561 - ปัจจุบนั   กรรมการ - บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จ ากัด 

   บริษัทประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์เพ่ือบริหารธุรกิจก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์ 

2554 - ปัจจุบนั   กรรมการ - บริษัท บิลค์ เอเชีย จ ากัด 

   บริษัทประกอบธุรกิจด้าน E-Commerce (อีคอมเมิร์ซ) และวสัดกุ่อสร้าง 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   ไม่มี 

 ในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  จ านวน 2 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
 ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ: ไม่มี  

 

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:   ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 

 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     5/5 ครัง้ 

 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:   ไม่มี 

 



>    30

 

 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

 

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ช่ือ – นามสกุล    นายภทัร ยงวณิชย์ 
อายุ     44 ปี 
สัญชาติ     ไทย 

 
คุณวุฒทิางการศกึษาและหลักสูตรการอบรม 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Cornell University, U.S.A.  

 ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหการ Stanford University, U.S.A. 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล Cornell University, U.S.A. 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 134/2017 

 
ประสบการณ์ท างาน 

2562 - ปัจจุบนั  กรรมการ - บริษัท รีเลช่ันชิพ รีพับบลิค จ ากัด 

    บริษัทซึง่ประกอบธุรกิจด้านท่ีปรึกษาด้านการบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า 

2557 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทซึง่ประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจดัท าเงินเดือน 

2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ - บริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
    บริษัทซึง่ประกอบธุรกิจด้านตวัแทนจ าหน่ายซอฟต์แวร์ 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   ไม่มี 

 ในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  จ านวน 2 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
 ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ: จ านวน 1 บริษัท  

บริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั 

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:    

 ตนเอง  จ านวน 500,000 หุ้น 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 

 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     4/5 ครัง้ 

 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:   ไม่มี 
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 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
 

ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนและ
การนับผลการลงคะแนนเสียง ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

บริษัท ฮวิแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 
วันที่ 27 เมษายน 2563 

ก. วธีิการมอบฉันทะ  

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจ านวนสาม (3) แบบตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ เสนอไว้ใน
เอกสารแนบ 5 เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทน ดงันี ้

1. แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน (ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 9) 
2. แบบ ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตวั (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 

10) 
3. แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 11) 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการ ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นจะต้องเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้  
 ผู้ถือหุ้นท่ัวไป สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านัน้ 
 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ

เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
 ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึง่เป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 ผู้ ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้ถกูต้องครบถ้วน 
 ผู้ รับมอบฉันทะต้องน าหนงัสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหนังสือ

มอบฉนัทะ ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ นายภัทร ยงวณิชย์ กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอไว้ในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 

เป็นผู้ รับมอบฉันทะ ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานตามท่ี
ปรากฎด้านล่าง มายงัเลขานกุารบริษัทฯ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรอง
เมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330 ภายในวนัศกุร์ท่ี 10 เมษายน 2563 หรือส่งมอบ ณ สถานท่ีจดัการประชมุ 
 

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องจามจุรี 
บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค เซน็เตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี) 
1. หากเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

1.1 บคุคลธรรมดา 
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 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

 

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึง่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงลายมือช่ือ (ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 1) 
(2) เอกสารประจ าตวัฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร

ประจ าตวัข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือหรือนามสกลุ ขอให้
ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย  
 

1.2 นิตบิคุคลโดยผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการผู้ มีอ านาจ) 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึง่ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้ มีอ านาจ) ท่ีมาด้วยตนเองเป็นผู้ลงลายมือช่ือ (ส่ิงที่ส่ง

มาดว้ย 1) 
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึง่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน และ

รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้ มีอ านาจ) และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้ มีอ านาจ) ท่ีมาประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) เอกสารประจ าตัวฉบับจริงท่ีส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ แทนนิติบุคคล 
(กรรมการผู้ มีอ านาจ) 

 
2.  การเข้าร่วมประชมุโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
(1)  แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะเป็นผู้ลงลายมือช่ือ (ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 1) 
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและ 

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
(3) ส าเนาเอกสารประจ าตวัท่ีส่วนราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะและผู้มอบ

ฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
(4) เอกสารประจ าตวัฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกให้และยงัไม่หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะตามข้อ 1.1 (2) 
 

2.2 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือ (ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 1)  
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและ 

ลงลายมือช่ือของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มีอ านาจ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบ
ฉันทะพร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) ในกรณีท่ีผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้ มีอ านาจลง
นามตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ผู้ เข้าประชุมจะต้องแสดงหลกัฐานหนงัสือมอบอ านาจทกุทอดตลอดสายท่ี
ระบุให้บุคคลท่ีมาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล  พร้อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท 

(3) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อน
วนัประชุม และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) 
ทัง้นีต้้องมีข้อความท่ีแสดงให้เห็นว่าบุคคลท่ีลงลายมือช่ือเป็นผู้ มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้ มี
อ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(4) ส าเนาเอกสารประจ าตวัท่ีส่วนราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ มีอ านาจกระท าการ
แทนนิตบิคุคลและบคุคลดงักล่าวได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาความถูกต้อง 
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เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

(5) เอกสารประจ าตวัฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกให้และยงัไม่หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะตามข้อ 1.1 (2) 
2.3 ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

(1) แบบฟอร์มการลงทะเบียน ซึง่คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยลงลายมือช่ือ (ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 1) 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึง่ได้กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับ

มอบฉนัทะ พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
(3) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลตามข้อ 1.2 (2) หรือข้อ 2.2 (3) ซึง่ผู้ มีอ านาจกระท าการแทน

นิตบิคุคลลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) 
(4) หนังสือยืนยันว่าผู้ รับมอบฉันทะซึ่งลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคสั

โตเดียน (Custodian) ในกรณีท่ีต้นฉบบัเอกสารไม่ใช่ภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษ และ
รับรองความถกูต้องของค าแปลโดยผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัท 

(5) ส าเนาเอกสารประจ าตวัท่ีส่วนราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ มีอ านาจกระท าการ
แทนนิตบิคุคลและบคุคลดงักล่าวได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาความถูกต้อง 

(6) เอกสารประจ าตวัฉบบัจริงท่ีส่วนราชการออกให้และยงัไม่หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะตามข้อ 1.1 (2) 
 
หมายเหตุ 
โปรดตดิอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่าและลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 
 
ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) จะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อน
เข้าสู่วาระการประชมุถดัไป  
1. การออกเสียงลงคะแนน  

- ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง  
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียงโปรดยกมือขึน้  
 หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นบนัทกึการลงมตไิม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสียง

ในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีน าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือ
หุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ยกมือในท่ีประชุมจะถือว่าออกเสียง
ลงคะแนนอนมุตัติามที่ประธานฯ ในแตล่ะวาระ 

 หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามท่ี
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิเว้นแตก่รณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ท าเคร่ืองหมายในหนงัสือมอบฉันทะไว้แล้ว
ว่าประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงประการใด ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียงดงักล่าวนัน้ในการลงมตใินแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว  

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บริษัทฯ จะน าการออกเสียงลงคะแนนตามท่ี 

ผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า เม่ือผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้วเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม
อีก และน าคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมกบัการออกเสียงลงคะแนนข้างต้น  
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เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง  
- การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ และของผู้ ถือหุ้นท่ี

มอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่บริษัทฯ บนัทกึไว้ล่วงหน้า โดยจะน าคะแนนเสียงท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียงมาหกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ  

-  ประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะ
วาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียงก่ีเสียง และคดิเป็นสดัส่วนร้อยละเทา่ใด 
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ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นท่ีตนถือ  

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้
บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้เลือกโดยวธีิจบัฉลากเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีพงึจะมี 

ข้อ 23. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 34. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุม
สามญั” การประชมุสามญัดงักล่าวให้จดัให้มีขึน้ภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวสิามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกนัท าหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ โดยจะต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในส่ีสิบห้า (45) วนันับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) 

วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเป็นผู้ เรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร ทัง้นี ้หากจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุดงักล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชมุ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เป็นผู้ ร้องขอให้
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้จะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่
บริษัท 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนมุตั ิหรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิตอ่กนั 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า 
(25) คนหรือไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น
อนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือ
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และ
อย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

(2) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 39. การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้เปล่ียน
ล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ี
ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มเตมิไม่
เสร็จ และจ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมด้วย 
โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิตอ่กนั 

ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ี
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 41 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 42 เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ การออกเสียงลงมตใิด ๆ หรืการ
อนมุตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ้
ขาด 

มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3 4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้
บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(4) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(5) การเพิ่มทนุและการลดทนุ 

(6) การออกหุ้นกู้  

(7) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท 
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เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้
บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(4) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(5) การเพิ่มทนุและการลดทนุ 

(6) การออกหุ้นกู้  

(7) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท 
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เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
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กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
 

บริษัท ฮวิแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 
แผนที่ของสถานที่จดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

ณ ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขที่ 444 อาคารเอม็บีเค เซ็นเตอร์  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 
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 นายภัทร ยงวณิชย์ (ข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 5)  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขที่ 444 
อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่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 
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เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น
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รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
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ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563
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เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
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หน้า 1 ของ 4 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
 

 
เขียน       

 
      วนัที่  เดือน   พ.ศ.    
 
 )1(  ข้าพเจ้า     สญัชาติ    อยูบ้่านเลขที ่    
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 นายภัทร ยงวณิชย์ (ข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 5)  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั  

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขที่ 444 
อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันีไ้มมี่การลงคะแนนในวาระนี ้ 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
   ไมมี่การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

 วาระที่ 3   รับทราบการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ 
  ไมมี่การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

 วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

หน้า 2 ของ 4 

 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลจาก 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1.  ชื่อกรรมการ     นายอโณทยั อดลุพนัธุ์ 
 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

2.  ช่ือกรรมการ     นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

3.  ช่ือกรรมการ     นายไผท ผดงุถ่ิน 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี    
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี    
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง
 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

และร่างหนังสือชีช้วน 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 10  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนไม่
ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

 

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
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ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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(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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน)  
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องจามจรีุ บอลลมู 
เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  หรือ จะพึง
เลื่อนไปในวนั 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              เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ   
 
        ชื่อกรรมการ............................................................................................................ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

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

 

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

 

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

 

          ชื่อกรรมการ............................................................................................................ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
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หน้า 1 ของ 6

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 11 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้) 

 
 

 

 

 

เขียน       

 

      วนัที่  เดือน   พ.ศ.    

 

((1  ข้าพเจ้า     สญัชาติ    อยูบ้่านเลขที ่     

 ถนน     ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต     

 จงัหวดั         รหสัไปรษณีย์    

 

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั      

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (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 นายภัทร ยงวณิชย์ (ข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 5) 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขที่ 444 

อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่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 
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 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

หน้า 2 ของ 6

รวมสิทธิคะแนนออกเสียงได้ทัง้หมด          เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้

 วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ 
ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทฯ แล้ว 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

1.  ช่ือกรรมการ     นายอโณทยั อดลุพนัธุ์ 
 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

2.   ชื่อกรรมการ     นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

3.   ชื่อกรรมการ     นายไผท ผดงุถ่ิน 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วน 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

 

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

หน้า 3 ของ 6

 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ถ้ามี 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย               เสียง  ไมเ่ห็นด้วย               เสียง     งดออกเสียง           เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถกูต้อง
และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

       ลงช่ือ.................................................................ผู้มอบฉันทะ 

              (.................................................................)  

 

       ลงช่ือ............................................................. ...ผู้ รับมอบฉันทะ 

              (.................................................................) 
 

       ลงช่ือ........................................................... .....ผู้ รับมอบฉันทะ 

              (.................................................................)  

 

       ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

              (.................................................................)  

หมายเหตุ: 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

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

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

หน้า 4 ของ 6

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบ
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

หน้า 5 ของ 6

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ 

โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวนั 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 เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

 

  ช่ือกรรมการ                                                                                                

 

  เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 
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 T.662 636 6999 

F.662 646 4200  

HUMANICA Public Company Limited  

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

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

 

ที่ บช  

วนัท่ี  มีนาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ประชมุเมื่อวนัท่ี เมษายน 
รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ ( ) และงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี ธนัวาคม 
รายนามและประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ)
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชมุ
ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ ประชุมเมื่อวนัที่ 
กุมภาพนัธ์ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ในวนัจนัทร์ท่ี เมษายน เวลา น. ณ 
ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เลขท่ี อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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