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HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

ที่ บช. 013/2565 

 

         วนัที่ 26 มีนาคม 2565 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

  บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 ประชมุเม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 2565 

 2. แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ า ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 

 3. รายนามและประวตัิของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ  

 4. ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ) 
 5. ข้อบงัคบัของบริษัทที่เกี่ยวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

 6. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
 7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
 9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

 10. ข้อปฎิบตัิส าหรับการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

  

 ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2565 ประชมุเม่ือวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2565 มีมติให้
เรียกประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2565  
 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

  การประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 ได้จัดขึน้เม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรอง
รายงานการประชมุดงักล่าวแล้ว และเห็นว่าถกูต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 บริษัทฯ ได้จดัส่งรายงานการประชมุ
ดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด และได้เผยแพร่รายงานการ
ประชมุดงักล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.humanica.com เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึง่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใดรายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชมุดงักล่าว 

 

  ความเหน็คณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และนับแต่ที่ได้
เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง แต่
ประการใด ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 
2565  ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 

 

http://www.humanica.com/
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  การลงมติ 
  การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 

 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

  ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน”) ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจ าปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามญัประจ าปี โดยบริษัทฯ ได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่  พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ
หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงประสงค์น ารายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งมาในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
ตามรายละเอียดที่ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

  ความเหน็คณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ในรอบปี 2564 โดยไม่ต้องมีการลงมติ 
   

  การลงมติ 
  วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯแล้ว 

 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

  เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 55 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท
ต้องจัดให้มีการท างบการเงิน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบญัชี (สิน้สุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินและงบการเงินรวมรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุม
พิจารณาอนมุตัิ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
 

รายการตามงบการเงินรวม 
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 2564 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,591.65 1,770.01 

หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 324.80 332.39 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,266.85 1,437.62 

รายได้รวม (ล้านบาท) 740.34 770.49 

ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 164.86 165.34 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.24 0.25 
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  ความเหน็คณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทมีความถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 
2564  
   

  การลงมติ 
  การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบเฉพาะ
กิจการ ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญากู้ยืมเงินหรือสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจยัที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน รวมถึ ง
ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนุมตัิให้จ่ายปันผลได้เป็นครัง้คราวเม่ือเห็นว่าบริษัทฯ มีผลก าไร
สมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้แล้วให้รายงานที่ประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

  ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. มหาชนจ ากัด และข้อ 47 - 50 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดห้ามมิให้บริษัทฯ 
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรซึง่รวมถึงก าไรสะสม ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยเงิน
ปันผลให้แบ่งจ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ  กัน และการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไร
สทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

  ส าหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 นัน้ บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด ทัง้นี ้ 
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเม่ือวนัที่ 8 กันยายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
เพ่ิมเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ านวน 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 68,000,000 บาท หรือเป็นเงินทัง้ปีจ านวน 108,800,000 บาท คิดเป็นจ านวน 0.16 บาท
ต่อหุ้น คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 59.0 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีของงบเฉพาะกิจการ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัปีที่ผ่านมา ดงันี ้
 

 ปี 2563 ปี 2564 

ก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 130,496,581 184,437,707 

ก าไรต่อหุ้น** 0.19 0.27 

- เงินปันผลระหว่างกาล 

- เงินปันผลประจ าปี 

0.06 

0.08 

0.06 

0.10* 
รวมเงินปันผลทัง้สิน้ (บาท) 95,200,000 108,800,000 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่างกาล) ร้อยละ 73.0 ร้อยละ 59.0 

* หากได้รับการอนมุติัจากผูถื้อหุ้นในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
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** ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนหุ้นถัว่เฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัของหุ้ นสามญัที่
ออกอยู่ในระหว่างปี 

  ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 หากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้วันที่ 6 

พฤษภาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัที่ 24 พฤษภาคม 2565 

 

  ความเหน็คณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประกอบการของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 
1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และจดัสรรไว้เป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย มีรายละเอียด ดงันี ้
  (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัที่ 8 กันยายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท และพิจารณาอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จากก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีของงบ
เฉพาะกิจการ ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัที่ 24 พฤษภาคม 2565 และก าหนดให้วนัที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นวนัก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
  (2) การจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 500,000 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.3 ของก าไรสุทธิประจ าปีตามที่กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดไว้ ท าให้บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจ านวน 
34,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ของทนุจดทะเบียน 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะหกัภาษี ณ ที่จ่ายส าหรับเงินที่ได้จากการได้รับเงินปันผลในอตัราตามที่กฎหมายก าหนด 

 

  การลงมติ 
  การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชมุสามญั
ประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการที่ออกตามวาระนัน้
อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้นัน้ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 
   

(1) นายไผท   ผดงุถิ่น  กรรมการอิสระ 

(2) นางสาวปิยพร  พรรณเชษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกนั บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.humanica.com ทัง้นี ้เม่ือครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด  

 

http://www.humanica.com/
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้จึงได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมเกี่ยวกบัคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุในการด าเนินงานของบริษัทฯ และได้พิจารณาคณุสมบตัิ
ของกรรมการผู้ที่จะพ้นต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ทัง้ 2 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 2 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมี
คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตัง้บคุคลทัง้ 2 ท่านดงักล่าวกลบัเข้าด ารงต าแหน่งของ
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ส าหรับนายไผท ผดุงถิ่น และนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้
ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าบุคคลทัง้สองท่านดังกล่าว เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนด 
คุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายนาม
และประวตัิของกรรมการมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัท
ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีมี้คณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด อีกทัง้ เป็น
ผู้ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ อนัจะเป็นประโยชน์และช่วย
สนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จ ส าหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ (1) นายไผท 
ผดงุถิ่น และ (2) นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ซึง่เป็นกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง 

 

การลงมติ 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ทัง้นี ้เพ่ือการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตัง้กรรมการในครัง้นี ้จะเสนอให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งก าหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่
ประชมุผู้ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

บริษัทฯ ก าหนดหลักเกณฑ์และขัน้ตอนในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ถือ
หุ้นเพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ส าหรับปี 2565 และ
โบนัสกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมทัง้ทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง
ความเหมาะสมในการขยายตวัของธุรกิจ ผลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
และเห็นควรเสนอก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ดงันี ้
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ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

ต าแหน่ง ปี 2564  
ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ครัง้) 

ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 
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 15,000  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5,000 10,000  
ประธานกรรมการการลงทนุ 5,000 15,000  
กรรมการการลงทนุ 5,000 10,000  

 

ข. โบนัสส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

- ไม่มีการจ่ายโบนสัคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

 

ค. สิทธิประโยชน์อื่น 

- ไม่มี - 
 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกลั่นกรองการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย โดยค านึงถึงความเหมาะสม และความจ าเป็นอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้น 
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น 

 

การลงมติ 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชมุ 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้แต่งตัง้ผู้สอบ
บัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และอ้างถึงประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เกี่ยวข้องก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณี
ที่ผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ด (7) รอบบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกัน
หรือไม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่จากสงักดัส านักงานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีราย
ที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่เนื่องจากหมุนเวียนผู้ สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบญัชีติดต่อกนั
นบัแต่วนัที่ผู้สอบบญัชีรายดงักล่าวพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 
 

  ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ทัง้ในเร่ืองของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการท างาน และความเหมาะสม
ของค่าตอบแทน โดยได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ ากัด (“Deloitte”) เป็น
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ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เนื่องจาก Deloitte เป็นบริษัทสอบบญัชีที่มีชื่อเสียงในระดบัสากล มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการ
สอบบญัชี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการท างานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีอตัราค่าสอบบญัชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในระดับเดียวกัน รวมทัง้ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิ 
   

  ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวน 3 บริษัท ประจ าปี 2565 และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

1. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้

รายช่ือผู้สอบบัญชี 

 

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 

จ านวนปีท่ีผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตัง้
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 

1. นางสาววิมลพร บณุยษัเฐียร 4067 แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัทฯ ปี 2562 - 2564 จ านวน 3 
ปี 

2. นายชพูงษ์ สรุชตุิกาล 4325 ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน 

3. นางสาวจนัทิรา จนัทราชยัโชติ 6326 ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน 

  โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณี
ที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ Deloitte ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ 

  นอกจากนี ้Deloitte และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด 

  อนึ่ง ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศ และบริษัทย่อยในประเทศ 2 บริษัทที่ได้มีการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากส านกังานอ่ืน เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการด าเนิน
ธุรกิจ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้การจดัท างบการเงินรวมให้สามารถด าเนินการให้ทนัตามก าหนดเวลา 

 

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565  
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจ าปีและการสอบทานงบ

การเงินดงักล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 3,430,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2564 จ านวน 240,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 

 

 ปี 2564  
(บาท) 

ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 
(บาท) 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ  2,270,000 2,460,000 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยจ านวน 3 บริษัท 920,000 970,000 

ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี 

รวม* 3,190,000 3,430,000 

* ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่น ค่าเอกสาร/ส่ิงพิมพ์ ค่าติดต่อสือ่สาร เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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การลงมติ 
  การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ 

 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

  เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการให้เช่าพืน้ที่ส านกังานกบับริษัทในเครือที่อยู่ในตกึส านักงานเดียวกัน คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอ
ต่อที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้เพ่ิมวตัถปุระสงค์ในหนงัสือรับรองของบริษัทฯ ข้อ 32 เร่ืองประกอบกิจการให้เช่าและให้บริการทรัพย์สนิ 
เพ่ือความถกูต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

  

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือ
รับรองของบริษัทฯ ข้อ 32 เร่ืองประกอบกิจการให้เช่าและให้บริการทรัพย์สิน 

 

การลงมติ 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
   

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

  ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้” 
 

  ความเหน็คณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้ในการประชมุครัง้นี ้
 

 อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ในวนัที่ 15 มีนาคม 2565 จึง
ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประ ชุมได้ และมี
ความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่บริษัทฯไ ด้เสนอชื่อให้เป็นผู้ รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นัน้ กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือ 
แบบ ข  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือ แบบ ค (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนงัสือมอบฉนัทะได้ที่เว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ www.humanica.com ในหวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯได้ส่งแบบฟอร์มส าหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-EGM) 

ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รวมทัง้รายละเอียดข้อบงัคบัของบริษัทฯส าหรับการเข้าประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้น าส่งมาพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

 

 

 

 

 

http://www.humanica.com/
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ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสยัหรือค าถามที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชมุ สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับริษัทฯ ได้ที่  
คณุธรรมนญู ก่อเกียรติวนิช  
เลขานกุารบริษัท  
บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330   
หรือส่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ที่ thammanoon.k@humanica.comขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

 

นายอโณทยั อดลุพนัธุ์                  
     ประธานกรรมการ 

 

        

 

mailto:thammanoon.k@humanica.comขอแสดงความนับถือ
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 

ของ 
บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 

 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

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

 

เร่ิมการประชุม 

 

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

(Covid-19) ส าหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้ เก่ียวข้องในการประชมุ และผู้ประสานงานการจดัการประชมุด้วยเช่นกนั 

 

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายอโณทยั อดลุพนัธุ์  ประธานกรรมการ 

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

4. นายไผท ผดงุถิ่น  กรรมการอิสระ 

5. นายธนชาติ นุ่มนนท์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม 

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

3. นายธรรมนญู ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เบญจา แอดไวซอร่ี จ ากัด 

1. นายเลิศฤทธ์ิ เพชรวรกลุ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ จาก บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด 

1. นายณฐัวตัร กิตติอคัรเสถียร 

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

 

ต่อจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีเก่ี ยวกับการ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ บริษัทฯ ได้ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุ้นท่ีตนถือ
อยู่  

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

3. การลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุมีด้วยกนั 3 รูปแบบได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

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

5. เนื่องจากการประชุมในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ เข้าร่วม
ประชมุ 

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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 

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

 

ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ประชมุเมื่อวนัที่ 
19 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

เห็นด้วย 465,174,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง  

 

 

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

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติเข้าซือ้กิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group ซึ่ งเป็นการเข้าท ารายการได้มาซึ่ ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

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

ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทฯจะได้รับ 

- ช่วยให้งานบริการด้านทรัพยากรบคุคล และงานบริการบริหารจดัการบญัชีและการเงิน ของกลุ่มบริษัทฯ 
มีความคลอบคลมุและหลากหลายมากขึน้  

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

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

- การบูรณาการในด้านการพฒันาเทคโนโลยี เนื่องจาก DataOn มีทีมงานในด้านการพฒันาซอฟท์แวร์
และเทคโนโลยีที่มีศกัยภาพ เมื่อรวมทีมงานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จะช่วยส่งเสริมและพฒันาซอฟท์แวร์
ร่วมกนัให้มีประสิทธิภาพและทนัสมยั และจะช่วยสร้างนวตักรรมใหม่ๆร่วมกนั 

- ร่วมกนัพฒันาผลิตภณัฑ์ซอฟท์แวร์ระบบบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลใหม่ ภายใต้แบรนด์ WorkPlaze 

ซึง่เป็น ผลิตภณัฑ์ Flagship ใหม่ ท่ีคาดว่าจะเร่ิมให้บริการได้ในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี ้
 

จากนัน้ นายธรรมนญู จึงได้ชีแ้จงรายละเอียดของรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการเก่ียวโยงต่อที่ประชมุ ดงันี ้
 

รายการได้มาซึง่สินทรัพย์ 

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

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

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

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

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

 
 

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

 

งบแสดงฐานะการเงนิของ INI และ DOI

หน่วย: ลา้น

USD THB USD THB USD THB

สนิทรพัยห์มนุเวยีน    3.07  102.80 3.96   132.31    5.57  186.44 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน    1.68    56.15 1.48     49.48    1.30    43.56 

สนิทรพัยร์วม    4.75  158.94 5.44   181.79    6.88  230.01 

หนีส้นิหมนุเวยีน    2.21    73.82 2.83     94.56    4.05  135.48 

สว่นของผูถ้อืหุน้    2.55    85.12 2.61     87.23    2.83    94.53 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ และ
หน่วย ลา้น

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

งบการเงนิรวม
งวดปีส ิน้สดุ 31 ธนัวาคม

รายไตรมาส 

สิน้สดุ 30 

กนัยายน
2562 2563 2564

งบการเงนิรวม
งวดปีส ิน้สดุ ธนัวาคม

งวด เดอืน
สิน้สดุ
กนัยายน

งบแสดงฐานะการเงนิของ และ
หน่วย ลา้น

สนิทรพัยห์มนุเวยีน
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
สนิทรพัยร์วม
หนีส้นิหมนุเวยีน
สว่นของผูถ้อืหุน้

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ INI และ DOI

หน่วย: ลา้น

USD THB USD THB USD THB

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน    7.63  255.28    8.37  279.98    7.23  241.94 

รายไดอ้ืน่ (ดอกเบีย้รับ)    0.02      0.77    0.06      2.17    0.05      1.66 

รายไดร้วม    7.66  256.04    8.44  282.15    7.28  243.60 

ตน้ทนุขายและบรกิาร    0.20      6.82    0.48    16.05    0.57    19.22 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร    6.33  211.60 6.19   207.00    4.59  153.50 

ก าไรกอ่นภาษี    1.13    37.63 1.77     59.10    2.12    70.87 

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

ก าไรสทุธิ    0.99    33.14 1.64     54.99    1.81    60.64 

งบการเงนิรวม
งวดปีส ิน้สดุ ธนัวาคม

รายไตรมาส
สิน้สดุ
กนัยายน

งบการเงนิรวม
งวดปีส ิน้สดุ 31 ธนัวาคม

งวด 9 เดอืน
สิน้สดุ 30 

กนัยายน
2562 2563 2564
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ขนาดรายการของรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ 

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

 

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

1) ธุรกิจที่ได้มามีลกัษณะของธุรกิจที่คล้ายคลงึและเสริมกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเปล่ียนแปลงที่ส าคญัในธุรกิจหลกั  
3) กลุ่มบริษัทท่ีได้มาซึง่สินทรัพย์มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษัท และอ านาจการควบคมุบริษัทฯ หรือ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

 

รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของ DataOn Group (รายละเอียดตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 14) 

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

1) การตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูควรจดัให้มีการประเมินเป็นประจ า 

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

Assessment) ควรจดัท าให้เป็นรูปแบบท่ีเป็นทางการ 

3) การตัง้ส ารองหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงาน ควรน า มาตรฐานการบัญชี เร่ือง 
ผลประโยชน์พนกังาน มาปฏิบตัิใช้และจดัให้มีการประเมินเป็นรายปี 

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

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าไม่มีความเส่ียงที่มีนยัส าคญัที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การด ารงสถานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เกณฑ์รายการเก่ียวโยง 

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

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

รายช่ือกรรมการบริษัทฯหลังเข้าท ารายการ ต าแหน่ง 
1. นายอโณทยั อดลุพนัธุ์  ประธานกรรมการ 

2. นายสนุทร เด่นธรรม รองประธานกรรมการ 

3. นายภทัร ยงวณิชย์  กรรมการอิสระ 

4. นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ 

        5. นายไผท ผดงุถิ่น กรรมการอิสระ 

6. *อยู่ระหว่างการสรรหา กรรมการอิสระ 

7. น.ส.ปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ 

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

 

รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 

ก่อนการเข้าท ารายการ หลังการเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น 
สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มครอบครัวเด่นธรรม     

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

    1.2 นางเพ็ญศิริ เด่นธรรม 500,000 0.07 500,000 0.06 

    1.3นางสาวธัญญา เด่นธรรม 500,000 0.07 500,000 0.06 

    1.4 นายภริูกร เด่นธรรม 381,000 0.06 381,000 0.04 

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

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

4. กลุ่มผู้ขาย - - 187,443,576 21.61 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เงื่อนไขส าคญัหลงัเข้าท ารายการเรียบร้อยแล้ว 

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

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

นายณัฐวัตร กิตติอัครเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด ได้รายงาน

รายละเอียดสรุปรายงานความเห็นให้แก่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ โดยจากการพิจารณาความสมเหตุสมผล 

ข้อดีข้อเสียของการท ารายการ ความเส่ียงจากการเข้าท ารายการ มลูค่าที่เหมาะสมของการท ารายการ ที่ปรึกษาฯ 

จึงมีความเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนมุตัิการท ารายการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอในครัง้นี ้

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

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

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

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

โดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท 

 

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

 

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

 

เห็นด้วย 465,190,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง  

 

 

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

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนูญ  ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชีแ้จง
รายละเอียดต่างๆในวาระนี ้

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

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

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

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

 

เห็นด้วย 465,190,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง  

 

 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามรายละเอียดในวาระที่ 3 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนูญ  ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็น ผู้ชีแ้จง
รายละเอียดต่างๆในวาระนี ้

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

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

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

 

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

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

 

เห็นด้วย 465,190,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง  

 

 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเข้า
ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนูญ  ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็น ผู้ชีแ้จง
รายละเอียดต่างๆในวาระนี ้

นายธรรมนูญ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่ Viko Technologies 

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

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

▪ ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัในช่วงเวลาดงักล่าว
จึงก าหนดให้เป็นราคาเสนอขายที่เหมาะสม  

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

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

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

- ด้านสิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้น (Control dilution) ลดลงในอตัราร้อยละ 21.61 

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

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5) 

  

ความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุ 

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

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

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

4. Mr. Gordon Enns เป็นผู้ ก่อตัง้และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของกลุ่มบริษัท DataOn Group 

มากกว่า 20 ปี เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญระดบัสงูในธุรกิจ Human Resource Software ซึ่ง
จะเข้ามาช่วยดแูลการพฒันาซอฟท์แวร์และผลิตภณัฑ์ต่างๆของบริษัทฯ 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

เห็นด้วย 465,162,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9939 

ไม่เห็นด้วย 28,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0061 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง  

 

 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนูญ  ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็น ผู้ชีแ้จง
รายละเอียดต่างๆในวาระนี ้

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

รายช่ือกรรมการบริษัทฯ ต าแหน่ง 
1. นายอโณทยั อดลุพนัธุ์  ประธานกรรมการ 

2. นายสนุทร เด่นธรรม รองประธานกรรมการ 

3. นายภทัร ยงวณิชย์  กรรมการอิสระ 

4. นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ 

     5. นายไผท ผดงุถิ่น กรรมการอิสระ 

6. *อยู่ระหว่างการสรรหา กรรมการอิสระ 

7. น.ส.ปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ 

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

 

ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน   
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. 

Gordon Enns ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
 

เห็นด้วย 461,968,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3073 

ไม่เห็นด้วย 3,222,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6927 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง  

 

 

 

วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

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

อย่างไรบ้าง และจะได้บริการลกูค้าในประเทศอะไรบ้าง 

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

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

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

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

2. แผนการเติบในปี65เป็นอยา่งไรบ้าง 

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

 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติม ประธานฯจึงกล่าวขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชมุและปิดประชมุใน
เวลา 12.06 น. 

 

______________________________ 

      (นายอโณทยั อดลุยพนัธุ์) 
          ประธานการประชมุ 

 

____________________________ 

    (นายธรรมนญู ก่อเกียรตวินิช) 
    ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ า ปี/รายงานประจ า ปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 

 

 

บริษัทฯ ได้จัดท ำ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำ ปี/รำยงำนประจ ำ ปี2564(แบบ 56-1 One Report) ซึ่งท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถรับแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ ำ ปี/รำยงำนประจ ำ ปี2564 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่ำว โดยกำรดำวน์โหลดข้อมูลผ่ำน QR Code ตำมที่ปรำกฏในแบบ
ลงทะเบียนและด้ำนล่ำงนี ้
 

 

 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

กรรมการท่ีต้องออกตามวาระและได้รับเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ – นามสกุล    นายไผท ผดงุถิ่น 

อาย ุ     42 ปี 

สัญชาติ     ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบัน:    กรรมการอิสระ 

วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการบริษัท  31 มกราคม 2562 

วาระการด ารงต าแหน่ง  วาระที่ 1: 31 มกราคม 2562 – 27 เมษายน 2563 

          วาระที่ 2: 27 เมษายน 2563  – การประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2565 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  3 ปี 3 เดือน 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม 

• ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บญัฑิต (วิศวกรรมโยธา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 158/2562   

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 

2562 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 

  
ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 

2561 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั บลิค ์วนั กรุ๊ป จ ากดั 

  
ซอฟต์แวรบ์รหิารธุรกจิก่อสรา้งและอสงัหารมิทรพัย ์

2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั บลิคเ์อเชยี จ ากดั 

 
 

B2B อคีอมเมริซ์ วสัดุก่อสรา้ง  
2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เทคซอส มเีดยี จ ากดั 

  ธุรกจิประเภทขา่วสารทางธุรกจิและเทคโนโลย ี

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:     ไม่มี 

• ในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:    จ านวน 3 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
• ในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564:   ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:   ไม่มี 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

• การประชมุคณะกรรมการบริษัท:     7/7 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา:   ไม่มี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ สัญญา :   ไม่มี 

 
 
 
 
 
 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า : ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 

4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้างพนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัที่มีนยัส าคญั 

: ไม่เป็น 

  



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

กรรมการท่ีต้องออกตามวาระและได้รับเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ – นามสกุล    นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ 

อาย ุ     55 ปี  

สัญชาติ     ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบัน:    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการบริษัท  3 กมุภาพนัธ์ 2564 

วาระการด ารงต าแหน่ง  วาระที่ 1: 3 กมุภาพนัธ์ 2564 – การประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2565 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  1 ปี 2 เดือน  

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ  
คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม 

• ปริญญาโท การพฒันาด้านอสงัหาริมทรัพย์ Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A. 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Hampshire, U.S.A. 

• ปริญญาตรี สาขาบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• หลกัสตูร Executive Coaching Certification & Leadership Intensive, Berkeley Executive Coaching Institute, UC Berkeley 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

• หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

• หลกัสตูร E: Engage Empower and Execute ปี 2562 สถาบนั SAEC 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 

  
ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 

2564 - ปจัจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ทซีเีอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

  

ผลติ จดัจ าหน่าย และตดิตัง้พรม ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึ
ลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง  

2563 - ปจัจุบนั กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั ทซีเีอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

  

ผลติ จดัจ าหน่าย และตดิตัง้พรม ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึ
ลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง  

2551 - ปจัจุบนั รองประธานคณะกรรมการ CPMG สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย 

  
วจิยัพฒันาและทีป่รกึษา 

2562 - ปจัจุบนั กรรมการและเหรญัญกิ มลูนิธ ิ100 ตน้สน 

  
ใหบ้รกิารสถานทีจ่ดันิทรรศการ 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เวชาไชย จ ากดั 

  
ลงทุนในกจิการอื่น 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั คารเ์ปท อนิเตอรแ์นชัน่แนล ไทยแลนด ์จ ากดั (มหาชน)  

  
ผูผ้ลติและจ าหน่ายพรม 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ทซีเีอม็ซ ีเอชเค (2017) จ ากดั 

  
จดัจ าหน่ายพรม 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั รอยลัไทย เอชเค (2017) จ ากดั 

  
จดัจ าหน่ายพรม 



ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั แอนเดอรร์ี ่ จ ากดั 

  
บรษิทัลงทุน 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ออนเซน็ จ ากดั 

  
บรษิทัลงทุน 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั รอยลัไทย อเมรกิา ( 2017 ) จ ากดั 

  
จดัจ าหน่ายพรม 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั รอยลัไทย คารเ์ปท (โฟซาน) จ ากดั 

  
จดัจ าหน่ายพรม 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ท.ีซ.ีเอช ซูมโินเอะ จ ากดั 

  

ผลติและจดัจ าหน่ายสิง่ทอและพรมเพือ่ใชเ้ป็นวสัดุหุม้เบาะทีน่ัง่
และตกแต่งภายในส าหรบัรถยนต์ 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ทซีเีอม็ ลฟิวิง่ จ ากดั 

  
ลงทุนในกจิการเฟอรน์ิเจอร ์

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ทซีเีอม็ เฟอรน์ิเจอร ์จ ากดั 

  
ลงทุนในกจิการเฟอรน์ิเจอร ์

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั มาเนอร ์(2016)โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

  
ลงทุนในกจิการอื่น 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เจมส ์อเลก็ซานเดอร ์จ ากดั 

  
ผลติและส่งออกเฟอรน์ิเจอร ์

2561 - 2563 กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 

  
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2560 - 2563 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 

  
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2562 - 2563  กรรมการ ย ูฮอสพทิอลลติี้ โฮลดิง้ (มอรเิชยีส) 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2562 - 2563 กรรมการ เวยีนนา อนิเตอรเ์นชัน่แนล แอสเสทส ์จ ากดั 

  
ประกอบธุรกจิโรงแรมและหอ้งชุด 

2562 - 2563 กรรมการ เวยีนนา เฮา้ส ์ดโิพลแมต ปราก อาร ์อ ีจ ากดั 

  
ประกอบธุรกจิโรงแรม 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ย ูโกลบอล ฮอสพทิอลลติี้ จ ากดั 

  
ลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละประกอบธุรกจิโรงแรม 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั อจีเีอส แอสเสทส ์จ ากดั 

  
ประกอบธุรกจิโรงแรมและหอ้งชุด 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ขอนแก่นบุร ีจ ากดั 

  
ประกอบธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ยนูิซนั วนั จ ากดั 

  
ใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารส านักงาน 

2561 – 2563 กรรมการ บรษิทั เมอืงทอง แอสเซท็ส ์จ ากดั 

  
ประกอบธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ปราณครี ีแอสเซท็ส ์จ ากดั 



ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 

  
ซื้อและขายอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั สยาม เพจจิง้ แอนด ์คอมมวินเิคชัน่ จ ากดั 

  
ซื้อและขายอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ธนายง ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากดั 

  
อาหารและเครื่องดมื 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แลนด ์จ ากดั 

  
โรงแรมและหอ้งชุด 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ไนน์ สแควร ์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 

  
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั มรรค๘ จ ากดั 

  
ซื้อและขายอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ธนายง พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

  
ใหบ้รกิารบรหิารและจดัการอาคาร 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ราษฎรบ์ูรณะ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 

  
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ธนาซติี้ กอลฟ์ แอนด ์สปอรต์ คลบั จ ากดั 

  
ใหบ้รกิารสถานที ่

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั แอ๊บโซลูท โฮเตล็ เซอรว์สิ จ ากดั 

  
โรงแรมและหอ้งชุด 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั คยีส์โตน เอสเตท จ ากดั 

  
เช่าและด าเนินงานเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั คยีส์โตน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

  
ใหบ้รกิารบรหิารและจดัการอาคาร 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ วนั จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทู จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทร ีจ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ โฟร ์จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ไฟฟ์ จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ซกิส ์จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ เซเว่น จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ เอท จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์



ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ไนน์ จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั นูโว ไลน์ เอเจนซี ่จ ากดั 

  
ซื้อและขายอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ อเีลฟเว่น จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวลฟ์ จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ โฟรท์นี จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ฟิฟทนี จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ซกิซ์ทนี จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ เซเว่นทนี จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั รชัดา อลัไลแอนซ์ จ ากดั 

  
ซื้อและขายอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ไนน์ทนี จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีจ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีวนั จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีทู จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีทร ีจ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีโฟว ์จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีไฟฟ์ จ ากดั                             

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั สริพิฒัน์ ทร ีจ ากดั 

  
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2560 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ เธอรท์นี จ ากดั 

  
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2560 - 2563 ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแล รคีปู ทวัร ์ เอ เอส  

  
บรกิารการท่องเทยีว  

2560 - 2563 กรรมการ บรษิทั กา้มกุง้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 



ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 

  
โรงแรมและหอ้งชุด 

2560 - 2563 กรรมการ บรษิทั แนเชอรลั พารค์ วลิล ์จ ากดั 

  
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2560 - 2563 กรรมการ บรษิทั แนเชอรลั เรยีลเอสเตท จ ากดั 

  
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2560 - 2563 กรรมการ บรษิทั พารค์ โอเปร่า จ ากดั 

  
ท าธุรกจิดา้นความบนัเทงิ โรงละคร 

2560 - 2563 กรรมการ บรษิทั รชิชี ่พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

  
บรกิารบรหิารทรพัยส์นิ 

2560 - 2563 กรรมการ บรษิทั พารค์ กูรเ์ม่ต์ จ ากดั 

  
บรกิารรา้นอาหาร 

2560 - 2563 กรรมการ บรษิทั โปรเจค กรนี จ ากดั 

  
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแล เวยีนนา เฮา้ส ์โฮเทลแมแนทเมน้ท ์จ ากดั 

  
โรงแรมและรสีอรท์ 

2560 - 2562 กรรมการ บรษิทั หมอชติแลนด ์จ ากดั 

  
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2553 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยส์นิ โซเนวา รสีอรท์ (เดมิบรษิทั Six Senses Resort and Spa) 

  
โรงแรมและรสีอรท์ 

2556 - 2559 ทีป่รกึษา ส านักงานจดัการทรพัยส์นิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  
ใชเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:     จ านวน 1 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
• ในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:    จ านวน 15 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
• ในกิจการอ่ืนที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:  ไม่มี 

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564:   ไม่มี    

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:   ไม่มี 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

• การประชมุคณะกรรมการบริษัท:     5/7 ครัง้ 

• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    5/5 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา:   ไม่มี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ สัญญา :   ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า : ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย ทีป่รึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 

4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้างพนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่
มีนยัส าคญั 

: ไม่เป็น 
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รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ช่ือ – นามสกุล    นายภทัร ยงวณิชย์ 

อาย ุ     46 ปี 

สัญชาติ     ไทย 

คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม 

• 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) รุ่นที่ 134/2017 

ประสบการณ์ท างาน 

2563 - ปัจจบุนั  กรรมการ - บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) 
    บริษัทซึง่ประกอบธุรกิจด้านเงินทนุและหลกัทรัพย์ 

2562 - ปัจจบุนั  กรรมการ - บริษัท รีเลช่ันชิพ รีพับบลิค จ ากัด 

    บริษัทซึง่ประกอบธุรกิจด้านทีป่รึกษาด้านการบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า 

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

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

    บริษัทซึง่ประกอบธุรกิจด้านตวัแทนจ าหน่ายซอฟต์แวร์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:     จ านวน 1 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
• ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน:    จ านวน 2 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
• ในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ: จ านวน 1 บริษัท  

บริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั 

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564:    

• ตนเอง  จ านวน 500,000 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:   ไม่มี 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม 

• ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     7/7 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา:   ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอ 

• วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

• ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ  
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 17. ให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคล
หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้เลือกโดยวิธีจบัฉลากเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่พึงจะมี 

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
(3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 34. การประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า  “ประชุมสามญั” การ
ประชมุสามญัดงักล่าวให้จดัให้มีขึน้ภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าชื่อกนัท าหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใด
ก็ได้ โดยจะต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชมุผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วนันับแต่วนัที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า ( 45) วนันับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม  โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี  ้หากจ านวนผู้ถือหุ้นซึง่
มาเข้าร่วมประชมุดงักล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชมุ ผู้ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้นัน้จะต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 
และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือ
เพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วนัก่อนวนัประชมุ โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า ( 25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ( 1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอันระงบัไป ถ้าการ



ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะจะต้องท าเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ 
หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอย่างน้อยให้มีรายการดงัต่อไปนี ้

(1) จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

(2) ชื่อผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เม่ือที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชมุได้ 

ในกรณีที่ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และ
จ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนัด
ประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค า
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนั
ติดต่อกนั 

ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 41 ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 42 เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรืการอนุมตัิ
กิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืน
เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(4) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(5) การเพิ่มทนุและการลดทนุ 



(6) การออกหุ้นกู้ 

(7) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท 

  

      

 

 



 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 

 

 

เขียน       

      วนัที่  เดือน   พ.ศ.    

 (1) ข้าพเจ้า      สญัชาติ  อยู่บ้านเลขที่    

 ถนน       ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั          รหสัไปรษณีย์      

 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั      ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     

หุ้นบริุมสิทธิ   -   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั          -  เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

❑ 1.     อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขที่      
ถนน     ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

 2.      อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที่      

ถนน     ต าบล/แขวง       

อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

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

 ❑ กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายภัทร ยงวณิชย์ (ข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญั  

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

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

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

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

(...…………………...…………………….) 
 

หมายเหต/ุRemarks: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

 

 

เขียน       

 

      วนัที่  เดือน   พ.ศ.    

 

 )1(  ข้าพเจ้า     สญัชาติ    อยู่บ้านเลขที ่    
ถนน     ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต      

จงัหวดั         รหสัไปรษณีย์      

 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั      ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     

หุ้นบริุมสิทธิ   -   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั          -  เสียง 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

❑ 1.     อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขที่      
ถนน     ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

 2.      อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที่      

ถนน     ต าบล/แขวง       

อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

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

 ❑ กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายภัทร ยงวณิชย์ )ข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4(  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้นประจ าปี   2565 ในวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

❑  วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2565  
❑ )ก(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
❑ )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันีไ้ม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ 

❑ เห็นด้วย  ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
 

❑ วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

   ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
❑ วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทฯ แล้ว 

❑ )ก(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



 

❑ )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจาก 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564  
❑ )ก( ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
❑ )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

❑ วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

❑ )ก(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
❑ )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

❑ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

❑ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1.  ช่ือกรรมการ     นายไผท ผดงุถิ่น 
 

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

2.  ช่ือกรรมการ     นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ 

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
 

 

❑ วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

❑ )ก( ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
❑ )ข( ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

❑ เห็นด้วย  ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
 

 

❑ วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

❑ )ก( ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
❑ )ข( ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

❑ เห็นด้วย  ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
 

❑ วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ 

❑ )ก(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
❑ )ข(   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

❑ เห็นด้วย  ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 
 

❑ วาระท่ี 9  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)   
❑ )ก( ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
❑ )ข( ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

❑ เห็นด้วย  ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนไม่
ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  



 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

       ลงช่ือ...............................................................ผู้มอบฉนัทะ 

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

       ลงช่ือ...............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

       ลงช่ือ...............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

       ลงช่ือ...............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

              ).................................................................( 
หมายเหตุ : 
1 .  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. คลวาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการรายบคุ  

3.     ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 



 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน)  
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 ในวันวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ )E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 

❑ วาระท่ี            เร่ือง                                                                                                   
❑ )ก(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
❑ )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี ้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

 

❑ วาระท่ี            เร่ือง                                                                                                  
❑ )ก(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
❑ )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี ้

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

 

❑ วาระท่ี            เร่ือง                                                                                         

❑  )ก(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
❑ )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี ้

❑ เห็นด้วย ❑ เห็นด้วย ❑ เห็นด้วย 

❑ วาระท่ี              เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ   
 

        ชื่อกรรมการ............................................................................................................ 
❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

 

        ชื่อกรรมการ............................................................................................................ 
❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

 

        ชื่อกรรมการ............................................................................................................ 
❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

 

        ชื่อกรรมการ............................................................................................................ 
❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

 

          ชื่อกรรมการ............................................................................................................ 
❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง 

 

 



หน้า 1 ของ 4 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้) 
 

 

 

 

 

เขียน       

 

      วนัที่  เดือน   พ.ศ.    

 

(1)  ข้าพเจ้า     สญัชาติ    อยู่บ้านเลขที ่     
 ถนน     ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต     

 จงัหวดั         รหสัไปรษณีย์    

 

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั      

ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม        หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั        เสียง ดงันี ้
❑ หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
❑ หุ้นบริุมสิทธิ  - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั          -  เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

❑ 1     อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที ่     

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

❑ 2     อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที ่     

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

❑ 3     อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที ่     

ถนน     ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์       

❑ กรรมการอิสระของบริษัทฯ นายภัทร ยงวณิชย์ (ข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  

ผู้ถือหุ้นประจ าปี   2565 ในวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

❑ (ก) มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

❑ (ข) มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

❑ หุ้นสามญั           หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 

❑ หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  - เสียง 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



หน้า 2 ของ 4 

 

รวมสิทธิคะแนนออกเสียงได้ทัง้หมด          เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
❑ วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

❑ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี ้
❑ เห็นด้วย               เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย               เสียง    ❑ งดออกเสียง           เสียง 

❑ วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้
❑ วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

❑ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี ้
❑ เห็นด้วย               เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย               เสียง    ❑ งดออกเสียง           เสียง 

❑ วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564  
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

❑ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี ้
❑ เห็นด้วย               เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย               เสียง    ❑ งดออกเสียง           เสียง 

❑ วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

❑ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

❑ เห็นด้วย               เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย               เสียง    ❑ งดออกเสียง           เสียง 
❑ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

1.  ช่ือกรรมการ     นายไผท ผดงุถิ่น 
 

❑ เห็นด้วย               เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย               เสียง    ❑ งดออกเสียง           เสียง 
2.   ชื่อกรรมการ     นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ 

❑ เห็นด้วย               เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย               เสียง    ❑ งดออกเสียง           เสียง 
 

 

❑ วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2565  
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

❑ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี ้
❑ เห็นด้วย               เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย               เสียง    ❑ งดออกเสียง           เสียง 

❑ วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

❑  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี ้
❑ เห็นด้วย               เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย               เสียง    ❑ งดออกเสียง           เสียง 

❑ วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

❑ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี ้
❑ เห็นด้วย               เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย               เสียง    ❑ งดออกเสียง           เสียง 
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❑ วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ถ้ามี 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

❑ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดงันี ้
❑ เห็นด้วย               เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย               เสียง    ❑ งดออกเสียง           เสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้อง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

       ลงช่ือ.................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

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

       ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

       ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

       ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

หมายเหตุ: 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน   
(2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 ในวนัวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

 

❑ วาระท่ี            เร่ือง                                                                                                   
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

❑ เห็นด้วย                          เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย                เสียง    ❑ งดออกเสียง                  เสียง 
 

❑ วาระท่ี            เร่ือง                                                                                                   
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

❑ เห็นด้วย                          เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย                เสียง    ❑ งดออกเสียง                  เสียง 
 

❑ วาระท่ี            เร่ือง                                                                                                   
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

❑ เห็นด้วย                          เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย                เสียง    ❑ งดออกเสียง                  เสียง 
 

❑ วาระท่ี            เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
❑  ช่ือกรรมการ                                                                                                

 

❑  เห็นด้วย                          เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย                เสียง    ❑ งดออกเสียง                  เสียง 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                 
 

❑  เห็นด้วย                          เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย                เสียง    ❑ งดออกเสียง                  เสียง 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                 
 

❑ เห็นด้วย                          เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย                เสียง    ❑ งดออกเสียง                  เสียง 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                 
 

❑ เห็นด้วย                          เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย                เสียง    ❑ งดออกเสียง                  เสียง 
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วนัท่ี......................เดือน......................พ.ศ....................... 
                                                                                                                   Date                    Month                    Year 

(1) ขา้พเจา้.............................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง................................................. 
I/We,                                                                 Identification Card/Passport number 

สัญชาติ........................บา้นเลขท่ี........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง...................................... 
Nationality                  Residing at No.               Road                                             Sub district 

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                                                       Province                                              Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Humanica Public Company Limited 

โดยถือหุ้นรวมทั้งส้ิน ........................................................................................ หุ้น 

 Holding the total amount of                                                                               shares  

ลงช่ือ/Signed.........................................................ผูถื้อหุ้น/Shareholder  

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

         ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 
Acceptance for the invitation of online meeting of Humanica Public Company Limited 

                            d          y 

                         ประสงคจ์ะร่วมประชุมและลงคะแนนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  
                         I would like to participate the E-EGM for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders. 
 f 

                                                            เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 

                                  Self-Attending 

                                  มอบฉนัทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

                                  Proxy to                                                                                                                 attend the meeting. 
                 (3)  ขอ้มูลในการจดัส่งวิธีการเขา้ร่วมประชุม 

                        Please send the Link to join the meeting by below email 
          g 
                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 
 E-Mail        Please fil in the blank.       พ 
                                         โทรศทัพมื์อถือ………………………………………………………………....(โปรดระบ)ุ 
 Mobile Number      Please fil in the blank. 
                 (4)  จดัส่งเอกสารเพื่อยืนยนัตวัตน ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 วิธีการเขา้ร่วมประชุม ภายในวนัที่ 22 เมษายน 2565 

                        Please submit the required document per an Enclosure 10 by April 22, 2022. 
                 (5)  เม่ือไดรั้บการยืนยนัตวัตน บริษทัฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมและวิธีการเขา้ร่วมประชุมไปยงัอเีมลท่ีท่านไดร้ะบุ               
                        Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 

                 (6)  ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งเตรียม เลขบญัชีผูถื้อหุน้ และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม 

                        Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  
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ข้อปฎิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชมุต้องส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบไุว้ มายงับริษทัภายใน วนัที่ 22 
เมษายน 2565 เม่ือบริษัทได้ตรวจสอบข้อมลูตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมลูปิดสมดุทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุฯ ถกูต้องครบถ้วน
แล้ว ผู้ให้บริการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link ส าหรับการเข้าร่วมประชมุและคู่มือการเข้าใช้งานไปยงัอีเมล์ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท 
โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วนัก่อนวนัประชมุ  

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชมุ ด้วยวิธีส่งข้อมลูทาง E-Mail หรือ
ไปรษณีย์ 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์  

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 9) โดยขอให้ท่านระบอีุเมล์ (E-
mail) และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของท่านให้ชดัเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเข้าร่วมประชมุ E-EGM  
2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอาย ุเช่นบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัราชการ หรือ

ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ-สกลุ ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลกัฐานประกอบด้วย 

• กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบ

ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว 
o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้มอบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนา

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องของผู้มอบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล 

• กรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนติิบคุคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผู้ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนา

ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้แทนนติิบคุคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ 
หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

• กรณีที่มีการมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะ เข้าร่วมประชมุแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบ

ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
o ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนติิบคุคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผู้ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนา

ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 



o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้แทนนติิบคุคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ 
หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ 
ซึง่ลงนามรับรองค าแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิตบิคุคล) 

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดย
จดัส่งมาให้บริษัท 22 เมษายน 2565 

• ช่องทาง E-Mail : ACCOUNT@HUMANICA.COM 

• ช่องทางไปรษณีย์ : คณุธรรมนญู ก่อเกียรติวนิช  
                                             เลขานกุารบริษัท  
                                             บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)  
                                             เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330   

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

1. เม่ือผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ  E-Mail จากทางผู้
ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศึกษาคู่มือ
วิธีการใช้งานระบการประชมุ E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยงัไม่ได้รับ E-Mail ดงักล่าวภายในวนัที่ 25 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดย
ทนัที 

2. การเข้าร่วมประชมุและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กบัคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) 
และโทรศทัพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพืน้ฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัท์มือถือ จะต้องติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วม
ประชมุ ซึง่สามารถ download ได้ดงันี ้

ระบบ iOS 

 

ระบบ Android 

 
 



https: / / apps. apple. com/ th/ app/ zoom- cloud-
meetings/id546505307 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.vid

eomeetings 

 

 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชมุล่วงหน้า 30 นาที ก่อนเร่ิมการประชมุ อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเร่ิมเม่ือถึงเวลาประชมุเท่านัน้  
4. การเข้าสู่ระบบผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องใช้ข้อมลูเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บตัรประชาชนของผู้ถือหุ้น 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่าง
ใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทนัที (ใช้วิธีการนับคะแนน
โดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

6. กรณีที่ผู้ เข้าร่วมประชุมมีเหตขุดัข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
ตามเบอร์โทรศพัท์ที่ระบไุว้ใน E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

*** การประชุม E-AGM นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ และจะไม่มีการจัดสถานท่ีการประชุมในรูปแบบเดิม ขอ
ความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาท่ีบริษัท*** 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุแบบ E-EGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะท่านอ่ืนเข้าร่วมประชมุแบบ  

E-EGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉนัทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือ 7) โดยระบุผู้ รับมอบฉนัทะ
เป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันท่ี 22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล์ : ACCOUNT@HUMANICA.COM 

• ทางไปรษณีย์:  คณุธรรมนญู ก่อเกียรติวนิช  
เลขานกุารบริษัท  
บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330   

หมายเหต ุ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบกุารลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบมุาในหนังสือมอบฉนัทะ ซึง่
ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการ
ออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งข้อมลูต่อไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามแทน
นิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผู้ รับมอบอ านาจ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

3. หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทo 

4. หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ

ฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


6. จดัส่งข้อมลู ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล์ : ACCOUNT@HUMANICA.COM 

• ทางไปรษณีย์:  คณุธรรมนญู ก่อเกียรติวนิช  
เลขานกุารบริษัท  
บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330   

การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาใน
การประชุม E-EGM  

 กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้
• อีเมล์ : ACCOUNT@HUMANICA.COM 

• โทรศพัท์ : 02-636-6999 ต่อ 1616 

• ทางไปรษณีย์ :  คณุธรรมนญู ก่อเกียรติวนิช  
เลขานกุารบริษัท  
บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330   

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องระบชุื่อและนามสกลุ พร้อม
แจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือค าถามทุกครัง้ บริษัทเปิดช่องทางในการ
ส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุ ดงันี ้

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  
• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้ เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลงัจากที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถกูจดัส่งไปยงัอีเมล์ของผู้ เข้าร่วมประชมุ) 

ทัง้นี ้หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสยัเกี่ยวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดงันี ้

1. เร่ืองการส่งเอกสารยืนยนัตวัตนเพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานกุารบริษัทเพ่ือสอบถาม
ข้อมลูเพ่ิมเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

2. เร่ืองขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยนัตวัตนอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ตามเบอร์โทรศพัท์ที่ระบไุว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้
ท่าน 

 

 


