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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท ฮวิแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั มหาชน (“บริษัทฯ”) ได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2565 
เวลา 9.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆท่ีเก่ียวข้องโดยท าการถ่ายทอดสดจากห้องประชมุของบริษัทฯ อาคารเลขท่ี  2 ซอยรอง
เมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

 
เร่ิมการประชุม 
นางสาว ฐิตารีย์ วงศ์สว่างพานิช ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 (“ผู้ด าเนินการประชมุ”) กล่าว

ต้อนรับผู้ ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชมุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  บริษัทฯ ได้
ติดตามและมีความห่วงใยต่อความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้พิจารณาให้มีการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2565 ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และนอกจากนีบ้ริษัทยงัมกีาร
ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมและมาตราการป้องกันและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 

(Covid-19) ส าหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้ เก่ียวข้องในการประชมุ และผู้ประสานงานการจดัการประชมุด้วยเช่นกนั 

 
โดยมีนายอโณทยั อดลุพนัธุ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชมุ (“ประธานฯ”) ผู้ด าเนินการประชมุได้กล่าว
แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีและท่ีปรึกษากฎหมายซึง่ได้เข้าร่วมประชมุ ดงัรายนามตามล าดบัต่อไปนี ้ 

 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายอโณทยั  อดลุพนัธุ์  ประธานกรรมการ 
2. นายสนุทร เด่นธรรม  รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                
3. นายภทัร    ยงวณิชย์  ประการคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายไผท  ผดงุถิ่น  กรรมการอิสระ 
5. นายธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นางสาวปิยพร  พรรณเชษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

มีกรรมการทัง้หมด 6 ท่านที่เข้าร่วมประชมุ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 
 
อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย ทัง้นีก้รรมการอิสระดงักล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้พเิศษ
ในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ วาระที่ 6 “พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
ประจ าปี 2565” ซึง่ถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม 
1. นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร-ธุรกิจด้านทรัพยากรบคุคล 
2. นางสาวหทยัชนก สวุรรณจาง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี 

3. Ms. Bee Bee Lim ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการการพาณิชย์และธุรกิจระหว่างประเทศ 

4. นายสมศกัดิ์ ตนัติธนวฒัน์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จ ากดั 

5. นายธรรมนญู ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชแีละการเงิน 

 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด 

1. นางสาววิมลพร  บณุยษัเฐียร 
2. นางสาวเมธินี อนนัต์สวสัดิ์กลุ 

 
ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เบญจา แอดไวซอร่ี จ ากัด 

1. นายเลิศฤทธ์ิ เพชรวรกลุ 

เมื่อเร่ิมการประชุม มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้หมด 786 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 451,963,446 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 66.4652 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 ากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ บริษัทฯ ได้ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่
ตนถืออยู่  

2. ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนได้ ยกเว้นเป็นผู้ดแูลหลกัทรัพย์ของนกั
ลงทุนชาวต่างชาติที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ค. ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ข . ต้องลงคะแนน
เสียงตามที่ผู้มอบฉนัทะได้ลงคะแนนไว้แล้ว  

3. การลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุมีด้วยกนั 3 รูปแบบได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
4. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในเร่ืองที่เก่ียวกับ

วาระการประชมุนัน้ ๆ ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะสอบถามให้ยกมือขึน้และแจ้งชื่อ นามสกลุพร้อมทัง้ชีแ้จ้งว่าเป็นผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้มอบฉนัทะให้ที่ประชมุทราบ 

5. เนื่องจากการประชุมในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับ
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

6. ในการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนใน
แต่ละวาระภายในเวลาที่ก าหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครัง้นึงว่า 
ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ ถือหุ้ นต้องการเปล่ียนการ
ลงคะแนนสามารถท าได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ ถือหุ้นจะไม่
สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ 
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7. ส าหรับวาระการประชมุที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน วาระการประชมุที่ 2 เป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการออกเสียงลงคะแนน วาระการ

ประชมุที่ 6 ต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุ และวาระการประชมุที่ 8 ต้องผ่านการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (3/4) ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ  

จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 และด าเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือ
เชิญประชมุตามล าดบั ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2565 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักล่าวแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติ
ของที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 บริษัทฯ ได้จดัส่งรายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด และได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมดงักล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.humanica.com เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม
และสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึง่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่าง
ใดรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชมุดงักล่าว 

 
ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 ที่ได้จดัขึน้เมื่อ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

เห็นด้วย 452,023,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 *ไม่นบัผู้ที่งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
หมายเหตุ: ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะที่มาเข้าร่วมประชมุจ านวน 788 ราย มีจ านวนหุ้นรวมทัง้หมด 452,023,854 หุ้น 
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 
 ในวาระนีป้ระธานฯ ได้มอบหมายให้นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็น

ผู้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ให้ที่ประชมุทราบ 

 
นายธรรมนญู ก่อเกียรติวนิช ได้รายงานต่อที่ประชมุถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯประจ าปี 2564 ดงันี ้

- โดยภาพรวมบริษัทฯมีผลประกอบการปรับตัวดีขึน้จากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่ยังคงได้รับผลกระทบจาก COVID 19 โดยรายได้เติบโตเล็กน้อยจากปีก่อน ประมาณ 8.9 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 และก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 0.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.3 จากปีก่อน 

 
 

- รายได้แยกตามกลุ่มผลิตภณัฑ์ เติบโตจากปีก่อนดงันี ้
▪ กลุ่มให้บริการระบบบริหารทรัพยากรบคุคล เติบโต +5.5 ล้านบาท 
▪ กลุ่มให้บริการทางด้านการเงิน เติบโต +3.4 ล้านบาท 

- รายได้แยกตามลกัษณะ เปล่ียนแปลงจากปีก่อนดงันี ้
▪ รายได้ไม่ประจ าเติบโต +12.9 ล้านบาท หรือ +5.4% จากรายได้ค่าติดตัง้ลกูค้าใหม่ 
▪ รายได้ประจ าลดลง -4.0 ล้านบาท หรือ -0.8% จากการลดลงของจ านวนพนกังานของลกูค้า

ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร จากผลกระทบของ COVID 

- ก าไรขัน้ต้นลดลง -4.5 ล้านบาท เนื่องจาก รายได้เพิ่มขึน้  +8.9 ล้านบาท แต่ต้นทุนเพิ่มขึน้ -13.3 ล้าน
บาท โดยต้นทุนเพิ่มขึน้จากการปรับปรุงระบบด้านความปลอดภยัทางไอที และค่าเส่ือมราคาที่เพิ่มขึน้
จากการขยายพืน้ท่ีออฟฟิศ 
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- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึน้ -16.7 ล้านบาท จากรายการด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลง
สภาพของ CXA จ านวน -8.6 ล้านบาทและรายการตดัจ าหน่ายดอกเบีย้ค้างรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ 
CXA จ านวน -5.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากธุรกิจใหม่ (Benix/EEC) -6.1 ล้านบาท และ รายการ
ค่าใช้จ่ายครัง้เดียวที่เกิดขึน้ในปีก่อนหน้าของ Tiger Soft จ านวน +3.2 ล้านบาท 

- ก าไรจากการด าเนินงานลดลง -21.1 ล้านบาท จากก าไรขัน้ต้นลดลง -4.5 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร เพิ่มขึน้ -16.7 ล้านบาท 

- ก าไรสทุธิ เติบโตเล็กน้อย +0.4 ล้านบาท จากก าไรจากการด าเนินงานลดลง -21.1 ล้านบาท รายได้อื่น
เ พิ่ ม ขึ ้ น  + 20.4 ล้ า น บ า ท 
(รายได้อื่นเพิ่มขึน้จากก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน +9.4 ล้านบาท และ รายการต้นทุนลดลงซึ่งเป็น
รายการครัง้เดียว +8.9 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ -1.0 ล้านบาท และ ภาษีเงินได้ลดลง +2.2 
ล้านบาท 

 
นายธรรมนญู ก่อเกียรติวนิช ได้รายงานต่อที่ประชมุถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯประจ าปี 2564 ดงันี ้
ฐานะทางการเงิน มีรายละเอียดดงันี ้
 

  
 

- สินทรัพย์ เติบโต +177.6 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมนุเวียนลดลง -81.9 ล้านบาท  จากเงินสดเพิ่มขึน้ 
+87.8 ล้านบาท แต่ สินทรัพย์ทางการเงินลดลง -174.3 ล้านบาท 

- สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน เพิ่มขึน้ +259.5 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนใน บ.ร่วม เพิ่มขึน้ 
+35.1 ล้านบาท (ลงทนุในบริษัท โคนิเคิล +17.7 ล้านบาท และ ฟาร์มแคร์ +15.4 ล้านบาท) 

- เงินลงทนุระยะยาวอื่น เพิ่มขึน้ +241.9 ล้านบาท จากการลงทนุในบริษัท แรบบิท แคช +40.0 ล้านบาท 
/Publica Holding +68 ล้านบาท และ บมจ.เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว +139.0 ล้านบาท (ต้นทนุ 82 ล้านบาท + 
ปรับมลูค่ายตุิธรรมเพิ่มขึน้ 57 ล้านบาท) 

- หนีสิ้นเพิ่มขึน้+6.9 ล้านบาท จากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นสญัญาเช่าทางการเงิน จากการขยายพืน้ที่เช่า
ออฟฟิศ 

- ส่วนของผู้ ถือหุ้น เติบโต +170.8 ล้านบาท จากก าไรสทุธิส่วนของบริษัทใหญ่ +169.8 ล้านบาท เงินปัน
ผลจ่าย -95.2 ล้านบาท การปรับมูลค่าผลประโยชน์พนักงาน +11.4 ล้านบาท และก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึน้ +54.2 ล้านบาท จากการปรับมลูค่ายตุิธรรมของงเนลงทนุใน บมจ.เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว 

สรปุฐานะทางการเงนิ ปี 2564 ปี 2563 เปลีย่นแปลง %

สนิทรัพยร์วม 1,769.3      1,591.7      177.6              10%

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 571.5         653.4         (81.9)              -14%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 1,197.8      938.2         259.5              22%

หนีส้นิรวม 331.7         324.8         6.9                  2%

หนีส้นิหมนุเวยีน 155.7         151.1         4.6                  3%

หนิส้นิไมห่มนุเวยีน 176.0         173.7         2.3                  1%

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,437.6      1,591.7      (154.0)            -11%
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ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ด าเนินการประชมุจึงแจ้งให้ที่ประชมุทราบ
ว่าวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทแล้ว 
ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมฯว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อ 55 ท่ีก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี (สิน้สดุในวนัที่ 
31 ธันวาคม ของทุกปี) ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณา
อนุมตัิ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินและงบการเงินรวมรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 สิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีส าเนางบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
 

รายการตามงบการเงินรวม 

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2564 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,591.65 1,770.01 

หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 324.80 332.39 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น (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 

 
ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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เห็นด้วย 452,023,954 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 *ไม่นบัผู้ที่งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
หมายเหตุ: 
ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 1 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มา

เข้าร่วมประชมุจ านวน 789 ราย มีจ านวนหุ้นรวมทัง้หมด 452,023,954 หุ้น 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผล

การด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ได้ เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ  
 
ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงั
หกัภาษีนิติบคุคลจากงบเฉพาะกิจการ ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ เงื่อนไขและข้อจ ากดั
ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญากู้ยืมเงินหรือสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และ
ปัจจยัที่เก่ียวข้องอื่น ๆ  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น
ครัง้คราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และ
เงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่
ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เ ก่ียวข้อง ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายปันผลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่า
บริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้แล้วให้รายงานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

 
ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพ.ร.บ. มหาชนจ ากดั และข้อ 47 - 50 แห่งข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดห้ามมิให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรซึ่งรวมถึงก าไรสะสม ในกรณีที่ บริษัทฯ ยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงิน
ปันผลจะต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุ
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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ส าหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 นัน้ บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงนิสด 
ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวนัที่  8 กันยายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท ทัง้นี ้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวน 0.10 
บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 68,000,000 บาท หรือเป็นเงินทัง้ปีจ านวน 108,800,000 บาท คิดเป็นจ านวน 0.16 บาทต่อ
หุ้น คิดเป็นอตัราการจ่ายเงนิปันผลในอตัราร้อยละ 59.0 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีของงบเฉพาะกิจการ ซึง่เป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 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 
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (รวมเงินปันผลระหว่าง
กาล) 

ร้อยละ 73.0 ร้อยละ 59.0 

* หากไดร้ับการอนมุติัจากผูถื้อหุ้นในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
** ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ยจ านวนหุ้นถัว่เฉลี่ยถ่วง
น ้าหนกัของหุ้นสามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี 

  ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นใน
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2565 หากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น
ที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

 
ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยวาระนี ้
ต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ดงัต่อไปนี ้

1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท และ
พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากก าไรสุทธิหลังหักภาษีของงบเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 
โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และก าหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นวนั
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
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2) การจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 500,000 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของก าไรสทุธิประจ าปีตามที่กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดไว้ ท าให้
บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจ านวน 34,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ของ
ทนุจดทะเบียน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายส าหรับเงินท่ีได้จากการได้รับเงินปันผลในอตัราตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 452,023,954 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 *ไม่นบัผู้ที่งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการ
ประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชมุ
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.humanica.com ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเข้ามายงับริษัทฯ แต่อย่างใด 

 
โดยที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้
พิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบงัคบัข้องบริษัท
ฯ ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนั
ว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้นัน้  ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

 
(1) นายไผท   ผดงุถิ่น  กรรมการอิสระ 
(2) นางสาวปิยพร  พรรณเชษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 



 

 
HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

ซึง่กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตัง้บุคคลทัง้ 2 ท่าน
ดงักล่าวกลบัเข้าด ารงต าแหน่งของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ส าหรับกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
นี ้ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าบุคคลทัง้สองท่านดงักล่าว เป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก าหนด คุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึง่
กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายนามและประวตัิของกรรมการมีรายละเอียดตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 
ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ดงัต่อไปนี ้

(1) นายไผท  ผดงุถิ่น กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 452,023,954 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 *ไม่นบัผู้ที่งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 (2) นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 443,460,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1056 

ไม่เห็นด้วย 8,563,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.8944 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 *ไม่นบัผู้ที่งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 
 

ประธานฯ ได้เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ โดยได้แจ้งต่อที่ประชมุว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งก าหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
บริษัทฯ ก าหนดหลักเกณฑ์และขัน้ตอนในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ส าหรับปี 
2565 โดยค านึงถึงความเหมาะสมทัง้ทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมในการขยายตวัของธุรกิจ ผลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ตลอดจน
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดุย่อย  

 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกลัน่กรองการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถึงความเหมาะสม และความจ าเป็นอย่างรอบคอบแล้ว จึง
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้
ประชมุส าหรับคณะกรรมการ ประจ าปี 2565 ดงันี ้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
 

ต าแหน่ง ปี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

ปี 2564 
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 าหนดค่าตอบแทน 15,000  5,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 10,000  5,000 
ประธานการกรรมการลงทนุ 15,000  5,000 
กรรมการการลงทนุ 10,000  5,000 
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ข. โบนัสส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 
- ไม่มีการจ่ายโบนสัคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 - 

 

ค. สิทธิประโยชน์อื่น 
- ไม่มี - 

 
ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุ อนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

เห็นด้วย 431,674,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.4982 

ไม่เห็นด้วย 20,349,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.5018 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 *ไม่นบัผู้ที่งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานฯ ได้เชิญนายภทัร  ยงวณิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดย
แจ้งต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วน ทัง้ในเร่ืองของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานใน
การท างาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้พิจารณาผู้สอบ
บัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ จ ากัด (“Deloitte”) เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 
เนื่องจาก Deloitte เป็นบริษัทสอบบญัชีที่มีชื่อเสียงในระดบัสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบ
บัญชี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีการท างานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบ
บัญชีที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในระดับเดียวกัน รวมทัง้ยัง
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี  

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยจ านวน 3 บริษัท ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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1. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก Deloitte เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี 

 
ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

จ านวนปีท่ีผู้สอบบัญชีได้รับการ
แต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 
1. นางสาววิมลพร บณุยษัเฐียร 4067 แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบ

การเงินของบริษัทฯ ปี 2562 - 2564 
จ านวน 3 ปี 

2. นายชพูงษ์ สรุชตุิกาล 4325 ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน 

3. นางสาวจนัทิรา จนัทราชยัโชติ 6326 ไม่เคยแสดงความเห็นและลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน 

 โดยก าหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของ Deloitte ท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
แทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ 
 นอกจากนี ้Deloitte และผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มีความสมัพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด 

 อน่ึง ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย สงักัดส านักงานสอบบญัชีเดียวกัน ยกเว้น
บริษัทย่อยในต่างประเทศ และบริษัทย่อยในประเทศ 2 บริษัทท่ีได้มีการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากส านักงานอื่น 
เน่ืองจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้การจัดท างบการเงิน
รวมให้สามารถด าเนินการให้ทนัตามก าหนดเวลา 

 
2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565  

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ส าหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจ าปีและการสอบ
ทานงบการเงินดงักล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 3,430,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2564 จ านวน 240,000 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 
 
 ปี 2564  

(บาท) 
ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ  2,270,000 2,460,000 
ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยจ านวน 3 บริษัท 920,000 970,000 

ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี 
รวม* 3,190,000 3,430,000 

* ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/ส่ิงพิมพ์ ค่าติดต่อสือ่สาร เป็นตน้ และไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยวาระนี ้
ต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ จ ากัด 

(“Deloitte”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) นางสาววิมลพร บณุยษัเฐียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4067 หรือ 

(2) นายชพูงษ์ สรุชตุิกาล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4325 หรือ 

(3) นางสาวจนัทิรา จนัทราชยัโชติ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6326 

โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของ Deloitte มาท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ ทัง้นี ้ที่ประชุมได้อนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 จ านวน
ไม่เกิน 3,430,000 บาท 

 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 452,023,954 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 *ไม่นบัผู้ที่งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ 
ประธานฯ ได้เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการให้เช่า
พืน้ที่ส านักงานกับบริษัทในเครือที่อยู่ในตึกส านักงานเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้เพิ่มวตัถุประสงค์ในหนงัสือรับรองของบริษัทฯ ข้อ 32 เร่ืองประกอบกิจการให้
เช่าและให้บริการทรัพย์สิน เพื่อความถกูต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 
ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ด าเนินการประชมุจึงเสนอให้ที่ประชมุ
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พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ในหนงัสือรับรองของบริษัทฯโดยวาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นด้วย 452,023,954 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 *นบัผู้ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 
 

  นาย อภิบาล อริยกลุกาญจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามบริษัทฯ ดงันี ้ 
1. บริษัทฯได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม จากการคว ่าบาตรต่อประเทศรัสเซียบ้างหรือไม่อย่างไร 

ตอบ ณ ปัจจบุนั บริษัทฯยงัไม่ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักล่าวแต่อย่างใด 
2. ธุรกิจของบริษัทฯอยู่บนเทคโนโลยีที่เข้าใจว่าพฒันาโดยสหรัฐในอนาคตถ้าเทคโนโลยี ถกูใช้เป็นอาวธุใน

การคว ่าบาตร จะมีผลกระทบต่อการบริการให้ลกูค้าที่ไม่เป็นมิตรกบัสหรัฐหรือไม่ 
ตอบ เทคโนโลยีของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่พฒันาโดยบริษัทฯเอง จึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่อลกูค้าของบริษัทฯในกรณีดงักล่าว 

3. แพลตฟอร์มของบริษัทฯ มีเทคโนโลยีอื่นส ารองหาก สหรัฐสามารถ คว่าบาตรด้วยเทคโนโลยีทีบ่ริษัทฯใช้
บริการลกูค้าอยู่หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ แพลตฟอร์มของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่พัฒนาโดยบริษัทฯเอง จึง ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อลกูค้าของบริษัทฯในกรณีดงักล่าว 

4. “ระเบียบโลกใหม่ (New World Order)” เป็นภยัคกุคามต่อธุรกจิบริษัทฯ อย่างไรและเรามีแผนรองรับ
อย่างไรหรือไม ่
ตอบ บริษัทฯจะต้องไม่หยุดนิ่งและต้องมีการพฒันาในด้านต่างๆและต้องมีการปรับตวัตามกระแสการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ตลอดเวลา 
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เมื่อไม่มีผู้ ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้ในการประชุมครัง้นีผ่้านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว/เว็บไซด์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา จึงไม่มีวาระการประชุมอื่นใดให้ที่
ประชมุพิจารณาอีกแต่อย่างใด   
 
อีกทัง้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชมุว่า รายงานการประชมุในครัง้นีจ้ะมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจ
ได้อ่านและหากผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขสามารถติดต่อไปยงับริษัทฯ ได้  
 
จากนัน้ ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชมุและปิดประชมุเวลา 10.19 น. 
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