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 สารบัญ  

หน้า 

 หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561                   3 

 แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวนัประชมุ) 

(สิง่ที่สง่มาด้วย 1)       โปรดดเูอกสาร        

   อีกฉบบัหนึง่ 

 ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 24 สงิหาคม 2560 

(สิง่ที่สง่มาด้วย 2)                                                                                                                                  14 

 รายงานประจ าปี 2560 

(สิง่ที่สง่มาด้วย 3)                                                                                                                 โปรดด ูCD-ROM 

 ประวตัิกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระปี 2561 

และได้รับการเสนอให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

(สิง่ที่สง่มาด้วย 4)           17 

 ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชมุ และ 

การออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(สิง่ที่สง่มาด้วย 5)            22 

 ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(สิง่ที่สง่มาด้วย 6)            25 

 ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนในการรับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(สิง่ที่สง่มาด้วย 7)            28 

 แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(สิง่ที่สง่มาด้วย 9)            31 
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ที่ บช.008/2561        

21 มีนาคม 2561 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้าจ ากดั (มหาชน)  

สิง่ที่สง่มาด้วย  1. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

  2. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 วนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 

  3. รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม 

  4. ประวตัิกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระปี 2561 

         และได้รับการเสนอให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

  5. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารกอ่นเข้าประชมุ 

                                และการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนในการรับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 

9. แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 
2 เมษายน 2561 เวลา 14:00-17:00 น. ณ ห้องสรุศกัดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ
คณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 24 
สิงหาคม 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 และบริษัทได้จัดท ารายงานการ
ประชมุดงักลา่ว พร้อมทัง้ได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อย 
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แล้ว ซึง่การประชมุในขณะนัน้บริษัทยงัมิได้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ รายละเอียดรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่วได้ท าการบนัทกึข้อมลูไว้โดยถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จึง
เห็นสมควร เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2560 เมื่อวนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 ตามรายงานการประชมุที่คณะกรรมการบริษัทได้น าเสนอ 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 มีรายละเอียดดงัที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท ที่ได้จดัสง่ไปให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 รับทราบผลการ ด าเนินงานและการ
เปลีย่นแปลง ท่ีส าคญัของบริษัทในรอบปี 2560 ดงักลา่ว 

การลงมต ิ

วาระนีไ้มต้่องได้รับการลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ประจ าปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 55 
คณะกรรมการได้จดัให้มีการท างบการเงิน ประจ าปี 2560 สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิโดยงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 



 
 

5 
 

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

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดท ารายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดีเพียงพอที่ท าให้มัน่ใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่าง
ถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบญัชีที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและ
ทนัเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หรือผู้ใช้งบการเงินในการตดัสนิใจลงทนุ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ประจ าปี 
2560 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานในรอบปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 50 ก าหนดให้บริษัทต้อง
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกว่าทนุส ารองจะมีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยในปัจจุบนับริษัทได้มีทุนส ารองไว้แล้วเป็นเงินจ านวน 7,000,000 บาท (เจ็ด
ล้านบาท) และบริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิของปี 2560 ไว้เป็นทนุส ารองอีกจ านวนเงิน 4,543,906 บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่
หมื่นสามพันเก้าร้อยหกบาท) ซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และจะท าให้บริษัทมีทุนส ารองตาม
กฎหมาย รวมเป็นเงินจ านวน 11,543,906 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพนัเก้าร้อยหกบาท) หรือร้อยละ 3.4 ของ
ทนุจดทะเบียน นอกจากนี ้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ก าหนดวา่ในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตจุ าเป็นอื่นใด บริษัทมี
นโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บุคคลแล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย
อยา่งมีนยัส าคญั  
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ในปี 2560 บริษัทมีผลก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจ านวนเงิน 90 ,878,129 บาท คิดเป็น
ก าไรตอ่หุ้น เทา่กบั 0.26 บาทตอ่หุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อที่ 47 และ 49 ซึ่งได้ก าหนดห้ามมิให้
ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 
ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลก าไรสุทธิในปี  2560  บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้ 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติน าเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานประจ าปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้ นละ 0.03 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 
20,400,000 บาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ตารางตอ่ไปนีเ้ปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2559 และ ปี 2560 

                                                                                                                         ปี 2559              ปี 2560  
ก ำไรสทุธิ จำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)           68,342,766  90,878,129  
ก ำไรตอ่หุ้น**                      0.55  0.26  
- เงินปันผลระหวำ่งกำล                                                                                                               - 0.125 
- เงินปันผลประจ ำปี                      8.18 0.03*  
รวมเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้             90,000,000  82,900,000  
อตัรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล รวมเงินปันผลระหวำ่งกำล                 131.69%  91.22%  

 

หมายเหต ุ

* หากได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในครัง้นี  ้
** ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ านวนหุ้นถัว่เฉลีย่ถ่วง
น า้หนกัของหุ้นสามญัที่ออกอยูใ่นระหว่างปี 

 

ทัง้นี ้สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไม่แนน่อนจนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2561 ในครัง้นี ้หากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 9 เมษายน 2561 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

นอกจากนีท้ี่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 24 พฤศจิกายน 
2560 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  2 /2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2560 อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวดผลประกอบการตัง้แต ่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 
กนัยายน 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวน 62,500,000 บาท 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไร
สทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 รวมถึง
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญช ีประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็น
ว่าการด าเนินงานของผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด ในปี 2560 เป็นที่น่าพอใจ โดยผู้ สอบบัญชีมี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ย เป็นอยา่งดี 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แต่งตัง้บริษัท ส านกังาน
อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2561 โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2561 

1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5419 หรือ 

2. นางสาววธ ู ขยนัการนาว ี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5423 หรือ 

3. นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3844 

ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด และผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 รายจาก 
บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั ตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นปีที่ 5  

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั จัดหาผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานเดียวกนัที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เทียบเท่า หรือ ดีกวา่มาปฏิบตัิงาน
แทนได้  
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นอกจากนี ้บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือสว่นได้
เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ย่างใด 

ในสว่นคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถงึภาระหน้าทีใ่นการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับบริษัท ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,825,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ฮวิแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 

คา่สอบทานงบการเงินไตรมาสละ 245,000 บาท (3 ไตรมาส) จ านวน                     735,000  บาท 

คา่สอบบญัชี ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน                     970,000  บาท 

คา่สอบทานรายงานประจ าปี จ านวน                     120,000  บาท 

รวมค่าสอบบัญชี* จ านวน               1,825,000  บาท 
หมายเหต ุ* คา่สอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่นๆ และไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2561 อนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังานอวีาย จ ากดั โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคน
หนึง่ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2561 

1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5419 หรือ 

2. นางสาววธ ู ขยนัการนาว ี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5423 หรือ 

3. นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3844 

และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัท ประจ าปี  2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,825,000 บาท ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังานอี
วาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
เทียบเทา่ หรือ ดีกวา่มาปฏิบตัิงานแทนได้ 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดว่าในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้ น ให้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดใน
คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม และกรรมการผู้ พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้ 

ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 นี ้กรรมการที่จะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในอตัราหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด คิดเป็นจ านวน 3 คน ได้แก่ 

1. นายธนัวา เลาหศิริวงศ์ ด ารงต าแหนง่ ประธานกรรมการ 

2. นายอโณทยั อดลุพนัธุ์  ด ารงต าแหนง่ กรรมการ 

3. นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ ด ารงต าแหนง่ กรรมการ 

กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มี
คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามการเสนอช่ือบคุคลมาด ารงต าแหนง่กรรมการในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนั
พิจารณาเลือกบคุคลมาด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงโครงสร้างของคณะกรรมการ และความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy) คณุสมบตัิในฐานะกรรมการในด้านตา่งๆ โดยความเหมาะสมด้าน
คณุวฒุิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผา่นมา รวมทัง้เป็นบคุคลที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนทัง้ในส่วนของการด ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้หลกัเกณฑ์ตาม
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ดงักลา่ว ล้วนแต่เป็น
ผู้ทรงคณุวฒุิมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
ดงันัน้คณะกรรมการจึงเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 อนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่ครบ
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ก าหนดออกตามวาระดงัรายนามข้างต้นให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ดงัรายละเอียดประวตัิของทัง้ 3 ท่าน 
ปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 4  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 แต่งตัง้กรรมการที่ต้องออก
ตามวาระให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1. นายธนัวา เลาหศิริวงศ์ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ ประธานกรรมการ 

2. นายอโณทยั อดลุพนัธุ์  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการ 

3. นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการ 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยหลกัเกณฑ์การ
เลอืกตัง้ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 33 ได้ก าหนดให้กรรมการ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

ต าแหน่ง คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

ประธานกรรมการบริษัท 35,000 บาท 

กรรมการบริษัท 25,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 
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ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบจะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทด้วย  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 พจิารณาอนมุตัิก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอข้างต้น 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

พิจารณาและแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ตามรายช่ือ ดงันี ้

1. นายธนัวา เลาหศิริวงศ์ รายละเอียดประวตัิ สิง่ที่สง่มาด้วย 4 

2. นายสนุทร เดน่ธรรม  รายละเอียดประวตัิ สิง่ที่สง่มาด้วย 8 

3. นายภทัร  ยงวณิชย์  รายละเอียดประวตัิ สิง่ที่สง่มาด้วย 7 

โดยมีคา่เบีย้ประชมุเป็นจ านวน 5,000 บาทตอ่ครัง้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมตัิ แต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

การลงมติ 

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่
เวลา 13.00 น. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า



 
 

12 
 

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

ประชุมและออกเสยีงแทนตน โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อเป็นการรักษาสทิธิและผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นในกรณีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะโดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดงัมี
รายช่ือปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้ นได้ โดยส่งเอกสารมายัง
เลขานุการบริษัท บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั 
กรุงเทพ 10330 ก่อนวนัท่ี 29 มีนาคม 2561  

ทัง้นี ้บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง เพื่อช่วยให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการประมวลผล
การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะน าแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่
สง่มาด้วย 1 มาแสดงในวนัประชมุพร้อมทัง้เอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ระบใุนสิง่ที่สง่มาด้วย 5 
โดยบริษัทจะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6  

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดให้วนัที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ทางบริษัทได้จดัของว่างและเคร่ืองดื่มไว้รับรองผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาร่วมประชุม 
แตไ่มไ่ด้มีการแจกของช าร่วย 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายธนัวา เลาหศิริวงศ์          
                 ประธานกรรมการ 
    โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

       บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 
 

หมายเหตุ : หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2561 ในแบบรูปเล่ม สามารถขอรับได้ที่
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

ของ 

บริษัท ฮวิแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 

 

 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม:  

ประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ตัง้อยู่เลขที่ 92/25 ชัน้ 11 

อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

เร่ิมการประชุม 

นายธนัวา เลาหศิริวงศ์ เป็นประธานที่ประชมุ ประธานฯ แถลงวา่ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉนัทะรวม 48 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 500,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100% ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทัง้สิน้ 500,000,000 หุ้น) ครบเป็น
องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึง่

ประชมุเมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เป็นการประชมุเมือ่ครัง้บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจ ากดัเพื่อ

พิจารณาเร่ืองตา่งๆ เก่ียวกบัการแปรสภาพเป็นบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั รายละเอยีดปรากฎ

ตามส าเนารายงานการประชมุซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วย

ล าดบัท่ี 1)  

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้

ที่ 1/2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ 
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วาระที่ 2 พจิารณาและอนุมัตกิารรับรองคุณสมบัตกิรรมการอสิระ 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ที่ประชุมวา่ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2560 ของบริษัท ฮิว
แมนิก้า จ ากัด ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 14 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติแต่งตัง้นายภัทร ยงวณิชย์ ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท และเนื่องจากบริษัทมีการใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก
บริษัทผู้ ให้บริการ ซึ่งนายภทัร ยงวณิชย์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอยู่ในบริษัทดงักลา่ว และที่ประชุม
คณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2560 ของบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั(มหาชน) ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม 
2560 ได้พิจารณาคุณสมบตัิของนายภทัร ยงวณิชย์ แล้วมีคุณสมบตัิไม่ขดัต่อการปฏิบตัิหน้าที่หรือ
การให้ความเห็นอยา่งอิสระ หรือแย้งกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ความเห็นของคณะกรรมการตอ่คณุสมบตัขิอง นายภทัร ยงวณิชย์ ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 
2 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิการรับรองคุณสมบตัิของนายภทัร ยงวณิชย์ ให้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 39/2559 เร่ือง 
การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัประมวล) 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์เห็นควรให้แต่งตัง้นายภทัร ยงวณิชย์ ให้ด ารง

ต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัท 

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายสนุทร เดน่ธรรม ในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 56.04 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้

แล้วทัง้หมดของบริษัท) ได้แถลงวา่ ตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือ

หุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดสามารถเสนอให้พิจารณา

เร่ืองอื่นนอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดในหนงัสอืเชิญประชมุได้  

เนื่องด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติ

อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ก าหนดจดัสรรเพิ่มทนุให้กบักรรมการและ/หรือพนกังาน โดยไม่

รวมกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ซี่งบริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นให้กับ

พนักงานของบริษัทย่อย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จ านวน 27,000,000 หุ้ น (ยี่สิบเจ็ดล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของ

บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในระยะเวลาการเสนอขายในคราวเดียวกัน และในราคาเสนอขายหุ้น

เทา่กบัราคาเสนอขายของหุ้นสามญัใหมเ่ทา่กบัราคาเสนอขายของหุ้นสามญัใหมใ่ห้แกป่ระชาชนเป็น

ครัง้แรก 

ทัง้นี  ้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอ านาจก าหนดรายช่ือของกรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอ่ยที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัใหม ่และจ านวนหุ้นท่ีจะจดัสรรให้แก่กรรมการและ/หรือ

พนกังานแต่ละราย ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวกับการเสนอขายหุ้นดงักลา่ว ในกรณีที่มีหุ้น
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เหลือจากการจองซือ้ของกรรมการและ/หรือพนกังาน ให้เสนอขายหุ้นสามญัใหม่ที่เหลือดังกล่าว

ให้แก่ประชาชนทัว่ไป พร้อมกบัหุ้นสามญัใหม่  

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

27,000,000 หุ้น (ยี่สบิเจ็ดล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัท 

และ/หรือบริษัทยอ่ย ตามรายละเอียดที่เสนอ  

ไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา 

ปิดประชมุเมื่อเวลา 12.00 น. 

 

     

(ลงช่ือ) 

 

ประธานท่ีประชมุ 

 (นายธนัวา เลาหศิริวงศ์)  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ช่ือ – นามสกุล    นายธันวา เลาหศริิวงศ์ 
อายุ     52 ปี 

สัญชาติ     ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตัง้    15 ธนัวาคม 2558 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง   2 ปี 3 เดือน 
การศกึษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (คอมพิวเตอร์) สถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 43/2014 

 หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นท่ี 10/2004 

 หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 22/2014 

 หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 20/2015 

 หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 1/2015 

 หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นท่ี 2/2016 
ประสบการณ์ท างาน 
 2558 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
    บมจ. ฮิวแมนิก้า 
 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเส่ียง 
    บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการและกรรมการบริหาร 
    บมจ. ทีโอที 
 2557 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. ทีพีบีไอ 
 2555 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ 
 2558 – 2559  ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. เอเอสเอ็น โบรคเกอร์ 
 2555 – 2559  กรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. อีซีบาย 
 2557   กรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ซสิเตม็ส์ โซลชูัน่ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   จ านวน 7 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 

 ในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

 ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง  
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การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:    

 ตนเอง  จ านวน 1,500,000 หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     6/6 ครัง้ 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:   ไม่มี 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ) 
ช่ือ – นามสกุล    นายอโณทยั อดลุพนัธุ์ 
อายุ     44 ปี 

สัญชาติ     ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตัง้    2 พฤษภาคม 2557 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง   3 ปี 10 เดือน 
การศกึษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.  

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 122/2015 
ประสบการณ์ท างาน 
 2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
    บมจ. ฮิวแมนิก้า 
 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
    บจ. เอฌอ็งซ์ 
 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
    บจ. เรดดีแ้พลนเน็ต 
 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
    บจ. เคที เรสทวัรองท์ 
 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
    Hudson Asia Holdings Pte. Ltd. 
 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
    Henderson Capital Asia Limited 
 2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
    บมจ. ซีลิค คอร์พ 
 2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
    บจ. เลคชอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส 
 2543 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
    บจ. บสิซเินสคอมเมอร์เชียลเน็ตเวร์ิคส 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   จ านวน 1 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 

 ในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  จ านวน 7 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 

 ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง  
การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:    

 ตนเอง  จ านวน 1,500,000 หุ้น 
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     6/6 ครัง้ 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:   ไม่มี 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการ  
ช่ือ – นามสกุล    นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ 
อายุ     54 ปี 

สัญชาติ     ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตัง้    31 กรกฎาคม 2557 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง   3 ปี 8 เดือน 
การศกึษา 

 ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 130/2010 

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

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

 หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 26/2016 
ประสบการณ์ท างาน 
 2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
    บมจ. ฮิวแมนิก้า 
 2557 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. ทีโอที 
 2557 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. ไทยโพลีอะคริลิค 
 2547 – ปัจจบุนั  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
    บจ. ส านกักฎหมายสากล ธีรคปุต์  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   จ านวน 2 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 

 ในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  จ านวน 1 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 

 ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง  
การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560:    

 ตนเอง  จ านวน 500,000 หุ้น 

 คูส่มรส  จ านวน 8,934,000 หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     6/6 ครัง้ 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:   ไม่มี 
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    สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม  
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง  

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561  
บริษัท ฮวิแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)  

วันที่ 2 เมษายน 2561  
 

ก. การมอบฉันทะ  
บริษัทได้จดัสง่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณา
ได้ว่าจะมอบฉนัทะ ให้บคุคลอื่นหรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทก าหนด) ให้
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลง คะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแทน การมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  
• ผู้ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้  
•  ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบ
ฉนัทะให้ถกูต้องครบถ้วน  
•  ผู้ รับมอบฉนัทะต้องน าหนงัสอืมอบฉนัทะไปยื่นตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะจะเข้าประชมุ  
 
ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม  
บริษัทจะเร่ิมตรวจความสมบรูณ์ของหนงัสอืมอบฉนัทะและเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ 
ห้อง     สรุศกัดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120       ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบยีนก่อนเข้าประชมุ 
(แล้วแตก่รณี)  

1. การเข้าประชมุด้วยตนเอง  
-  แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วย 1)  
- บตัรประจ าตวัฉบบัจริง ซึง่ออกโดยสว่นราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี ่ หรือ 

หนงัสอืเดินทาง เป็นต้น  
2. การเข้าประชมุโดยผู้ รับมอบฉนัทะ  
2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา  

-แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วย 1)  
-แบบหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่กรอกรายละเอยีดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมติด
อากรแสตมป์ 20 บาท  
-ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้นซึง่ออกโดยสว่นราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ 
หรือหนงัสอืเดินทาง ซึง่ ผู้ ถือหุ้นลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

-บตัรประจ าตวั ฉบับจริง ของผู้ รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี่ หรือ หนงัสอืเดินทาง เป็นต้น  

2.2 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย  
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-แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วย 1)  
-แบบหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

-ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนัประชมุ ซึง่ผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้ เข้าประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

-ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้ นลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง  

-บัตรประจ าตัวฉบับจริงของผู้ รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี่ หรือ หนงัสอืเดินทาง เป็นต้น  

2.3 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ  
-แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วย 1)  
-แบบหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 -ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจดัตัง้นิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง แสดงช่ือ สถานท่ีตัง้ ส านกังานใหญ่ และรายช่ือและอ านาจของผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือ
หุ้น ซึง่ผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี)  

-ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้น ซึ่งออกโดยสว่นราชการ เช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่หรือ หนงัสอืเดินทาง ซึง่ผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง  

 -บตัรประจ าตัวฉบับจริงของผู้ รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตวัประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

 -ค าแปลภาษาองักฤษของเอกสารซึง่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ซึ่งผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้น
ลงนามรับรองค าแปลถกูต้อง  

ผู้ ถือหุ้นซึง่ประสงค์ที่จะแตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ หรือ
มอบฉันทะให้ นายภทัร ยงวณิชย์ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โดยข้อมลูของกรรมการอิสระ
ดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้ นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียด
ครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานข้างต้น มายงัเลขานกุารบริษัท บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 
2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330 ภายในวนัที่ 29 มีนาคม 2561 หรือ
สง่มอบ ณ สถานท่ีจดัการประชมุ  
 

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง  
ประธานท่ีประชมุจะแจ้งวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบก่อน
เข้าสูว่าระการประชมุ  
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1. การออกเสยีงลงคะแนน  
- ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง  
- การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วย หรืองด
ออกเสยีงโปรดยกมือขึน้  
• หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมอืไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ผู้ ถือหุ้นบนัทกึการลงมติไมเ่ห็นด้วยหรืองด

ออกเสียงในบตัรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่น า
บตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงไป ตรวจนบัคะแนนเสยีง และถือวา่ผู้ ถือหุ้นที่
ไมไ่ด้ยกมือในท่ีประชมุมีมติให้อนมุตัิตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

• หากไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือวา่ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์ให้อนมุตัิ
ตามที่ประธานฯ เสนอให้ ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้ท าเคร่ืองหมายในหนงัสือ
มอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึก
คะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ในการลงมติในแตล่ะ วาระไว้ด้วยแล้ว  

• ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตามที่ผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทจะน าการออกเสียง
ลงคะแนนตามที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ดงักลา่วไปบนัทึกรวบรวมไว้ลว่งหน้าในขณะที่
ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่อง
ไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และน าคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียง
ลงคะแนนดงั กลา่วข้างต้น  

2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีง  
-  การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ และของ
ผู้ ถือหุ้ น ที่มอบฉันทะ ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้ รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ  

- ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียง
ลงคะแนนในแตล่ะวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีงก่ีเสยีง 
และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเทา่ใด 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 34. การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกล้เคียง 

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้

เรียกวา่ “ประชมุสามญั” การประชมุสามญัดงักลา่วให้จดัให้มีขึน้ภายในสี ่(4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี

ของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกันท าหนังสือ ขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบเุร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่

ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือ

หุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้ นอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี่

สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่

คณะกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุม

และอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นีห้ากจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุดงักลา่วไมค่รบเป็นองค์ประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้จะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด

จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมนัน้ ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่า

เป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 

และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 

และให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ โดยจะต้องโฆษณา

เป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่

น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย

กวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
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ในกรณีที่ปรากฏวา่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม

ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ

ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม ่

และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่

จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ 

การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน

จ ากดัก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชมุก่อน

ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

(2) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ข้อ 39. การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ที่ประชุม

จะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุ 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบั

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น

นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุได้ 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือ เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ

เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุมครัง้

ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้น

ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม 

(3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่

อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่

ประชมุ 

ข้อ 41 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผถืูอหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึ่งหุ้น 
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ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจาก

การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ข้อ 42 เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ การออกเสียง

ลงมติใดๆ หรืการอนมุตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(3) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ี

ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอืน่เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น

โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(4) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(5) การเพิม่ทนุ และการลดทนุ 

(6) การออกหุ้นกู้  

(7) การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ช่ือ – นามสกุล    นายภทัร ยงวณิชย์ 

อายุ     41 ปี 

สัญชาติ     ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตัง้    2 พฤษภาคม 2557 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง   3 ปี 10 เดือน 
การศกึษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Cornell University, U.S.A.  

 ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหการ Stanford University, U.S.A. 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล Cornell University, U.S.A. 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 134/2017 
ประสบการณ์ท างาน 
 2557 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. ฮิวแมนิก้า 
 2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
    บจ. ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   ไม่มี 

 ในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  จ านวน 1 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 

 ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ: จ านวน 1 บริษัท  
บจ. ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:    
 ตนเอง  จ านวน 1,200,000 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     5/6 ครัง้ 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:   ไม่มี 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

ประวัติกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
ช่ือ – นามสกุล    นายสุนทร เดน่ธรรม 

อายุ     61 ปี 

สัญชาติ     ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตัง้    29 กรกฎาคม 2546 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง   14 ปี 8 เดือน 
การศกึษา 

 ปริญญาตรี บญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 219/2016 

 หลกัสตูร Executive Program : Strategic Planning    -   Sasin & University of Michigan 

 หลกัสตูร E Business Program -  University of Melbourne 

 หลกัสตูร Leading in a Disruptive World Program – Stanford University 

ประสบการณ์ท างาน 

 2546 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
    บมจ. ฮิวแมนิก้า 
 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
    Humanica Asia Pte. Ltd. 
 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
    บจ. โปรเฟสชัน่แนล เอ้าท์ซอสซิง่ โซลชูัน่ส์ 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
    บริษัท ส านกังานท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการบญัชี จ ากดั 

2549 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
    บจ. แทนคณุไทย 

2546 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
    บจ. ดอ็คควิเอ็กซ์เปิร์ท เอเชีย 

2546 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
    บจ. พฒันาท่ีดนิไทย (นานา 1994) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   ไม่มี 

 ในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  จ านวน 6 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 

 ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ: ไม่มี 
การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:    

 ตนเอง  จ านวน 288,233,900 หุ้น 
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 คูส่มรส  จ านวน        500,000 หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     6/6 ครัง้ 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:   ไม่มี 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

 

บริษัท ฮวิแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

เขียน ................................................................................... 
 

      วนัท่ี ...............เดือน .............................พ.ศ. ....................... 
 
 (1) ข้าพเจ้า .........................................................สญัชาติ ....................อยูบ้่านเลขท่ี ......................
ถนน .........................ต าบล/แขวง ................................อ าเภอ/เขต ....................................
จงัหวดั .......................................รหสัไปรษณีย์ ....................... 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ...........................หุ้นและ
ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ..........................................เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั ....................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั .............................................เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ................-.................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ....................-........................เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  1. .................................................................อาย ุ.................ปี อยูบ้่านเลขท่ี .....................

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

  2. .................................................................อาย ุ.................ปี อยูบ้่านเลขท่ี .....................
ถนน .............................ต าบล/แขวง ...........................อ าเภอ/เขต ..............................
จงัหวดั ...........................รหสัไปรษณีย์ ....................หรือ 

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

  กรรมการอิสระของบริษัท นายภทัร ยงวณิชย์ (ข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7)  
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสรุศกัดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ 
สาทร เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560  
                       ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

ติดอากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชทีี่ได้รับอนุญาตแล้ว 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2560 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหน่ึง  
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.  ช่ือกรรมการ     นายธนัวา   เลาหศิริวงศ์  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
2.  ช่ือกรรมการ     นายอโณทยั   อดลุพนัธุ์ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
3.  ช่ือกรรมการ     นายอนพุนัธ์   กิจนิจชีวะ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

  

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561  
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

 วาระที่ 9  เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี   
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ
ลงคะแนนไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือ
ในกรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามทีเ่ห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
       ลงช่ือ.................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
              (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ...............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (........................................................................) 
 
หมายเหตุ : 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้  
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการรายบคุคล 
3.     ในกรณีที่มวีาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)  
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัจนัทร์ที่ 2 เมษายน 2561  เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องสรุศกัดิ์ 2-3 โรงแรมอีสตนิ แกรนด์ สาทร เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือ จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 
 
 วาระที่ ……  เร่ือง ....................................................................................................            
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 

 วาระที่ ……  เร่ือง ....................................................................................................            
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 

 วาระที่ ……  เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ   
 
        ช่ือกรรมการ............................................................................................................ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 

        ช่ือกรรมการ............................................................................................................ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 
        ช่ือกรรมการ............................................................................................................ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 

        ช่ือกรรมการ............................................................................................................ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 
          ช่ือกรรมการ............................................................................................................ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 

 




