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HUMANICA Public Company Limited  

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

 

ที่ บช.009/2562        

29 มีนาคม 2562 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ  1. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

  2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 วนัท่ี 2 เมษายน 2561 

  3. รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

  4. ประวตัิกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระปี 2562 และได้รับการเสนอให้กลบัเข้าด ารง 

    ต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  

                             5. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนในการรับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

   6. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารกอ่นเข้าประชมุ 

                                 การออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 7. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 8. แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 

               10. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ใน
วนัที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องสรุศกัดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ
คณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 2 เมษายน 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2561 และบริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุ
ดงักล่าว พร้อมทัง้ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.humanica.com แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ตามเอกสารแนบ 2 

http://www.humanica.com/
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่วได้ท าการบนัทกึข้อมลูไว้โดยถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จึง
เห็นสมควร เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อ
วนัท่ี 2 เมษายน 2561 ตามรายงานการประชมุที่คณะกรรมการบริษัทได้น าเสนอ 

การลงมต ิ

วาระนีไ้มต้่องได้รับการลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบ 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 มีรายละเอียดดงัที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปีของบริษัท ที่ได้จดัสง่ไปให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ตามเอกสารแนบ 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 รับทราบผลการด าเนินงานและการ
เปลีย่นแปลงที่ส าคญัของบริษัทในรอบปี 2561 ดงักลา่ว 

การลงมต ิ

วาระนีไ้มต้่องได้รับการลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชทีี่ได้รับอนุญาตแล้ว 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 55 
คณะกรรมการได้จดัให้มีการท างบการเงิน ประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิโดยงบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ได้ผา่นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 3 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ประจ าปี 
2561 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานในรอบปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 50 ก าหนดให้บริษัทต้อง
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี  จนกว่าทุนส ารองจะมีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยในปัจจุบนับริษัทได้มีทนุส ารองไว้แล้วเป็นเงินจ านวน 11,543,906 บาท (สิบ
เอ็ดล้านห้าแสนสีห่มื่นสามพนัเก้าร้อยหกบาท) และบริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิของปี 2561 ไว้เป็นทนุส ารองอีกจ านวนเงิน 
5,206,624 บาท (ห้าล้านสองแสนหกพนัหกร้อยยี่สิบสี่บาท) ซึ่งจะเท่ากบัร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2561 และจะ
ท าให้บริษัทมีทนุส ารองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินจ านวน 16,750,530 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามสิบ
บาท) หรือร้อยละ 4.9 ของทนุจดทะเบียน นอกจากนี ้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ก าหนดวา่ในกรณีที่บริษัทไม่
มีเหตุจ าเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลแล้วในแตล่ะปี และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไมม่ีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติ
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั  

ในปี 2561 บริษัทมีผลก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจ านวนเงิน 104,132,468 บาท คิดเป็น
ก าไรตอ่หุ้น เทา่กบั 0.15 บาทตอ่หุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของมาตรา 115 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อที่ 47 และ 49 ซึ่งได้ก าหนดห้ามมิให้
ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 
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ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลก าไรสุทธิในปี 2561 บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้ 
คณะกรรมการได้มีมติน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 40,800,000 
บาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ตารางตอ่ไปนีเ้ปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2560 และ ปี 2561 

                                                                                                                         ปี 2560              ปี 2561  
ก าไรสทุธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)           90,878,129 104,132,468  
ก าไรตอ่หุ้น**                      0.26  0.15  
- เงินปันผลระหวา่งกาล                                                                                                           0.125 0.04 
- เงินปันผลประจ าปี                      0.03  0.06*  
รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้             82,900,000   68,000,000  
อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล รวมเงินปันผลระหวา่งกาล                 91.22% 65.30%  
หมายเหต ุ

* หากได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในครัง้นี ้

** ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนหุ้นถั่วเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ น
สามญัที่ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 

ทัง้นี ้สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อนจนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2562 ในครัง้นี ้หากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 8 พฤษภาคม 
2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

นอกจากนีท้ี่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2561  
ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 14 สงิหาคม 2561 
อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวดผลประกอบการตัง้แต่ วนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวน 27,200,000 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไร
สทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 รวมถึง
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 
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การลงมต ิ

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญช ีประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้
ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  ส าหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นให้เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
แทนบริษัท ส านกังานอีวาย จ ากัด เพื่อเป็นการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทได้ใช้บริการสอบบญัชีกับบริษัท 
ส านกังานอีวาย จ ากดั มาเป็นระยะเวลา 5 ปี ตัง้แตปี่ 2557 เป็นต้นมา ทัง้นีบ้ริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั เป็น
บริษัทผู้สอบบญัชีของบริษัทชัน้น าที่ให้บริการการสอบบญัชีในระดบัสากลโดยมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้
อตัราคา่สอบบญัชีที่มีความเหมาะสม 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้แต่งตัง้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2562 

1. นางสาววมิลพร   บณุยษัเฐียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4067 หรือ 

2. นายชพูงษ์   สรุชตุิกาล   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4325 หรือ 

3. นางสาวจนัทิรา  จนัทราชยัโชต ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6326 

ทัง้นีท้ี่ประชมุคณะกรรมการพิจารณาและน าเสนอบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายจาก 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั ตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีที่ 1  

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทส ุไชยยศ จ ากัด 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานเดียวกนัที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เทียบเท่า หรือดีกว่า
มาปฏิบตัิงานแทนได้  

นอกจากนี ้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์และ/
หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลกัษณะที่จะมี
ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ย่างใด 
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ในสว่นคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถงึภาระหน้าทีใ่นการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับบริษัท ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,870,000 บาท  

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2561 เป็นดงันี ้

หนว่ย: บาท 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

คา่สอบทานงบการเงินไตรมาส 780,000 705,000  

คา่สอบบญัชีประจ าปี 1,090,000 1,065,000  

รวมค่าสอบบัญชี* 1,870,000 1,770,000  

หมายเหต ุ* คา่สอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอ่ืนๆ และไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 

ทัง้นีผู้้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยบางแหง่เป็นผู้สอบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดยีวกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ย
บางแหง่ได้ใช้บริการจากส านกังานบญัชีอื่นๆ ทัง้นีก้ารเลอืกใช้ผู้สอบบญัชีของแตล่ะบริษัทจะพจิารณาจากคณุภาพการ
ให้บริการและอตัราคา่สอบบญัชีเป็นหลกั 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 อนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใด
คนหนึง่ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2562 

1. นางสาววมิลพร   บณุยษัเฐียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4067 หรือ 

2. นายชพูงษ์   สรุชตุิกาล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4325 หรือ 

3. นางสาวจนัทิรา  จนัทราชยัโชต ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6326 

และก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับบริษัท ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,870,000 บาท ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั ที่มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ที่เทียบเทา่ หรือ ดีกวา่มาปฏิบตัิงานแทนได้ 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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HUMANICA Public Company Limited  
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

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

ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 นี ้กรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในอตัราหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด คิดเป็นจ านวน 3 คน ได้แก่ 

รายชื่อกรรมการที่ต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง วันที่แต่งตัง้ จ านวนการประชุมที่เข้า
ร่วมในปี 2561 

1.นายสนุทร เดน่ธรรม กรรมการ 14 กรกฎาคม 2560 5/5 

2.นายภทัร ยงวณิชย์  กรรมการอิสระ 14 กรกฎาคม 2560 3/5 

3.นายธนชาติ นุม่นนท์ กรรมการอิสระ 14 กรกฎาคม 2560 5/5 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ในด้านต่างๆ ของผู้ ได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการ  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการ
ปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ 
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจ าปี 2561 ในหวัข้อ “การก ากบัดแูลกิจการ” ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 3) 

คณะกรรมการได้พิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 ทา่นแล้ว เห็นว่าบคุคลทัง้ 3 ท่านนีเ้ป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท และไมม่ีลกัษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้หลกัเกณฑ์ตามกฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ดงักลา่ว ล้วนแต่เป็น
ผู้ทรงคณุวฒุิมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผา่นมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ที่ประชมุสามญั
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ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 อนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระดงัรายนามข้างต้นให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงัรายละเอียดประวตัิของทัง้ 3 ทา่น ตามเอกสารแนบ 4  

ทัง้นี ้นายภัทร ยงวณิชย์ และนายธนชาติ นุ่มนนท์ ซึ่งเสนอให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนัน้ จะด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทมี
รายละเอียดเทียบเท่ากับหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทในรายงานประจ าปี 2561 ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการองค์กร” ซึ่งได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 3) รวมทัง้ไมไ่ด้เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการ
บริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าและไม่เ ป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่มีสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า
หน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผา่นมา 

ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอช่ือบคุคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ (ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2562 แตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1. นายสนุทร เดน่ธรรม  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการ 

 2. นายภทัร  ยงวณิชย์  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

3. นายธนชาติ นุม่นนท์  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยหลกัเกณฑ์การ
เลอืกตัง้ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 (ในการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตาม
วาระ บริษัทจะพิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคล) 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 33 ได้ก าหนดให้กรรมการ
มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการดงักล่าว ซึง่
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ และเสนอ
คา่ตอบแทนให้คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ โดยบริษัทพจิารณาปัจจยัหลายด้านในการก าหนดคา่ตอบแทน
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คณะกรรมการ ได้แก่ ลกัษณะของธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท หลกัปฏิบตัิในอตุสาหกรรมและภาวะเศรษฐกิจ
โดยทัว่ไปของประเทศ คา่ตอบแทนคณะกรรมการจะต้องน าเสนอเพื่อขออนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีร้ายละเอียดของ
คา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ซึง่เมื่อเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2561 แสดงได้ดงันี ้

ต าแหน่ง ปี 2562 (ปีที่เสนอ) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ครัง้) 

ปี 2561 

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 าหนด
คา่ตอบแทน 

5,000  - 

กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

5,000  5,000  

 

หมายเหตุ 

1. เบีย้ประชมุกรรมการส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนทีเ่ทา่กบัเบีย้ประชมุกรรมการส าหรับปี 2561 (บริษัทจะจ่ายเบีย้
ประชมุดงักลา่วให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระซึง่ด ารงต าแหนง่ใน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ที่เข้าประชมุ) 

2. คา่ตอบแทนอื่น : ไมม่ีคา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์อื่น 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอข้างต้น 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน  
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HUMANICA Public Company Limited  

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

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยทางบริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญ
ประชมุและเอกสารตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุในครัง้นีใ้นเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.humanica.com) ตัง้แตว่นัท่ี 29 
มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระตา่งๆ โดยในวนัประชุมบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 
8.30 น. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 9 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นในกรณีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดงัมี
รายช่ือ ตามเอกสารแนบ 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามเอกสารแนบ 
10 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะดงักลา่วจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.humanica.com โดยส่งเอกสาร
มายงัเลขานกุารบริษัท บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทมุ
วนั กรุงเทพ 10330 ก่อนวนัท่ี 15 เมษายน 2562  

ทัง้นี ้บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง เพื่อช่วยให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการประมวลผล
การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะน าแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่
สง่มาด้วย 1 มาแสดงในวนัประชุมพร้อมทัง้เอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ระบใุนเอกสารแนบ 6 
โดยบริษัทจะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 7 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดให้วนัที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ทางบริษัทได้จดัของว่างและเคร่ืองดื่มไว้รับรองผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาร่วมประชุม 
แตไ่มไ่ด้มีการแจกของช าร่วย 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายธนัวา เลาหศิริวงศ์          
                 ประธานกรรมการ 

 

หมายเหต ุ: หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2561 ในแบบรูปเลม่ สามารถขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ในวนั
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 

http://www.humanica.com/
http://www.humanica.com/


 

 

 

   

เอกสารแนบ 2 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 

 

วันเวลาและสถานที่ ประชมุเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสรุศกัดิ ์2-3 ชัน้ 11 โรงแรมอีสตนิ   แกรนด์ 
สาทร เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายธนัวา เลาหศริิวงศ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายสนุทร เดน่ธรรม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการ 
4. นายอโณทยั อดลุพนัธุ์ กรรมการ 
5. นายภทัร ยงวณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นายสพุจน์ สิงห์เสน่ห์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการบริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวช่ืนชม เตชรุ่งเกียรต ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร – HR Solutions 
2. นางศศธิร หรัิญศกัดิ ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร – Financial Solutions 
3. นางสาวหทยัชนก สวุรรณจาง ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี 
4. นางสาววลีภรณ์ ใจร่ืน ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านบญัชีและการเงิน และเลขานกุารบริษัท 
5. Ms. Lim Bee Bee ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิารธุรกิจต่างประเทศ และด้านการพาณิชย์ 

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวศริิรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ 
2. นางสาวนิศรา รอดนชุ 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบญจา แอดไวซอร่ี จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพรระพี เบญจรุ่งโรจน์ 

รับลงทะเบียนและนับคะแนนโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

เร่ิมการประชุม ผู้ด าเนินการประชุมเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม มีผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จ านวน 48 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้ นทัง้สิน้ 305,984,519 หุ้ น และผู้ รับมอบฉันทะจ านวน 496 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้ นทัง้สิน้ 
132,510,052 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 544 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 438,494,571 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 64. 48 
ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 680,00,000 หุ้น ซึง่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

นอกจากนัน้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชมุได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั ผู้ด าเนินการประชุมได้ชีแ้จงระเบียบการประชุม หลกัเกณฑ์การ
ออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้



 

 

 

   

1. ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือตามจ านวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะ โดยจะถือว่าหนึ่ง
หุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นเป็นผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้รับ
แบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ท่ีท าหน้าท่ีดแูลหลกัทรัพย์ให้กบันกัลงทนุชาวต่างชาติ และส าหรับผู้ ท่ี
ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึง่ผู้มอบฉันทะได้ท าการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้ รับมอบจะต้องลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะ
ระบไุว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ คือ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียง 

2. เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนจะท าการพิมพ์บตัรลงคะแนนให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง และผู้ ท่ีรับมอบฉันทะทัง้แบบ 
ข และ ค ในกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะให้สิทธ์ิผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนแทนได้ในวาระท่ีระบ ุ

3. เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนไม่พิมพ์บตัรคะแนนในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ว โดยมอบ
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะประชมุแทนและออกเสียงให้ตรงตามท่ีผู้มอบฉนัทะประสงค์ 

4. ก่อนท่ีจะท าการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือท าการอนมุตัิในแตล่ะวาระ ท่านผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถาม
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆได้ โดยในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามขอให้ยกมือ และแจ้งช่ือและ
นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองหรือผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมแนะน าตัวโดยแจ้งช่ือแ ละนามสกุล เพ่ือ
ประโยชน์ในการบนัทกึการประชมุ 

5. ส าหรับการนับคะแนน จะนบัคะแนนด้วยบาร์โค้ด เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะใช้การนับคะแนนแบบเท
คะแนนไปทางเห็นด้วย และส าหรับการลงมติในแต่ละวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องการ
ลงคะแนนไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสียงเทา่นัน้ 

6. หากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดท่ีประสงค์จะออกจากท่ีประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะ
ลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอให้ส่งบตัรลงคะแนนพร้อมเซน็ช่ือให้เจ้าหน้าท่ีก่อนออกจากห้องประชมุ 

7. ผลการนบัคะแนนจะถกูประกาศหลงัจากท่ีประธานขอให้ผู้ ถือหุ้ นอนมุตัิในแต่ละวาระ โดยผลการนบัคะแนนจะ
เป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้รับสิทธ์ิให้ลงคะแนนแทนและรวมถึงกรณีท่ีผู้
มอบฉนัทะระบคุะแนนล่วงหน้าผ่านผู้ รับมอบฉนัทะ 

8. กรณีท่ีผลการลงคะแนนเทา่กนั ประธานจะท าการโหวตเพิ่มอีกหนึง่เสียง เพ่ือเป็นการชีข้าด 
9. ขอแก้ไขข้อมูลแผ่นแนบท่ี4 ท่ีแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม แก้ไขต าแหน่งนายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็น

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดการลงมติของวาระการประชุมต่างๆทัง้ 9 วาระ และเพ่ือให้มีความโปร่งใสและเป็นไป
ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีในการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงได้ขออาสาสมคัรจากผู้ เข้าร่วมประชุม ซึง่ได้แก่คุณ
สรุสิทธ์ิ อศัดามงคล มาร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงและเป็นสกัขีพยาน 

ส าหรับหลักเกณฑ์สุดท้ายในการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน กรุณาลงลายมือช่ือด้วยปากกาทุกครัง้ และส าหรับท่านท่ี
ประสงค์จะสอบถามใดๆส าหรับการประชมุครัง้นี ้ขอให้แจ้งช่ือนามสกลุ และระบวุา่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

จากนัน้ผู้ด าเนินการประชมุจงึได้เร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี1/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 

ประธานฯได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึง่จดัประชุมเม่ือวนัท่ี 
24 สิงหาคม 2560 และบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมดงักล่าว ซึง่การประชุมในขณะนัน้บริษัทยังไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ รายละเอียดรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 



 

 

 

   

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ได้บนัทกึข้อมลูไว้โดยถูกต้องและ
ครบถ้วน จงึเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมดงักล่าวต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุดงักล่าว พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเตมิได้ 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงาน
การประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม  
2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ถือหุ้นทัง้หมด 554 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 532,127,180 หุ้น 

เหน็ด้วย 491,427,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.35 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง 40,700,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.65 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

หมายเหตุ ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมเปิดประชมุ จ านวน 10 ราย คดิเป็น 93,632,609 หุ้น 
 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 
ประธานฯได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 ตามรายงาน

ประจ าปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอมที่ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุเพ่ือพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้นายสุนทร เดน่ธรรม 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้แถลงผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  พร้อมตอบค าถามกบัท่ีประชมุ 

นายสุนทร เด่นธรรม ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 ให้ท่ีประชุมทราบ โดย
เรียงล าดบัดงันี ้

1. ส่วนงานธุรกิจประกอบด้วย ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solutions ) และธุรกิจด้านการจัดการ บัญชีและ
การเงิน (Financial Solutions) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์
ทางด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล ลิขสิทธ์ิการใช้งาน (licensing) และให้บริการรับช่วงจัดท า
เงินเดือน (Payroll Outsourcing) ส่วนกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านบริหารจดัการ บญัชีและการเงินนัน้รวมถึงการ
ให้บริการติดตัง้พฒันาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP Business One (“SAP B1”) และการให้บริการจดัท า
บญัชีการเงิน บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บริษัทฯได้พัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยาบุคคล 2 ระบบ คือ Humatrix และ ESSpace ซึ่ง Humatrix เป็นระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลท่ีดีท่ีสุดของบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ รวมถึง
ลูกค้าท่ีมีความซบัซ้อนหรือมีความหลากหลายของนโยบายในการท างาน หรือขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ในทาง
ตรงกนัข้าม ESSpace นัน้ถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับลูกค้าขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง เหมาะส าหรับบริษัทท่ีให้
ความส าคญักบัการติดตัง้ระบบซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถท่ีจะรองรับ
ความต้องการพืน้ฐานส่วนใหญ่ของลกูค้าได้ 

2. ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (EBIT)  ในปี 2560 เป็นจ านวน 109.65 ล้านบาทมาจาก 
HR Solutions จ านวน 91.92 ล้านบาทและ Financial Solutions จ านวน 24.59 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 83.83 
และร้อยละ 22.43 ของ EBIT ส าหรับงบการเงินรวมตามล าดบั 



 

 

 

   

2.1 EBIT จาก HR Solutions ประกอบด้วย EBIT จากการด าเนินงานในประเทศไทยจ านวน 74.18 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2559 (59.31 ล้านบาท) ร้อยละ 25.07 และจากการด าเนินงานในต่างประเทศจ านวน 17.74 
ล้านบาท ซึง่เร่ิมกิจการต้นปี 2560ในสิงคโปร์และเดือนตลุาคม 2560 ในมาเลเซีย  

2.2 EBIT ของ Financial Solutions จ านวน 24.59 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2559 (20.84 ล้านบาท) ร้อยละ 
18.00 

3. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั ได้แก่ 
3.1 รายได้ในปี 2560 จ านวน 482.37 ล้านบาทมีอัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 31.36 ระหว่างปี 2557-

2560 
3.2 ก าไรขัน้ต้นปี 2560 จ านวน 188.91 ล้านบาทคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 39.45 เทียบกบัปี 2557 อตัรา

ก าไรขัน้ต้นร้อยละ 32.23 แสดงถงึความสามารถในการท าก าไรดีขึน้ 
3.3 ก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 จ านวน 97.45 ล้านบาทคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 20.20 เทียบกับปี 2557 

อตัราก าไรสทุธิร้อยละ 12.31 
3.4 สินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 1,156.11 ล้านบาท หนีส้ินจ านวน 111.67 ล้านบาทและส่วน

ของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,044.44 ล้านบาท อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.11 เท่า (2559: 0.34 
เทา่)  

4. บริษัทฯ จะเตบิโตอย่างไร (Outlook ) บริษัทฯ ต้องเปล่ียนแปลงเพ่ือเตบิโตในอนาคตและเพิ่มมลูคา่แก่ผู้ ถือหุ้นโดย 
4.1 การลงทนุได้แก่ 

4.1.1 การขยายตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ  
4.1.2 การซือ้กิจการ  
4.1.3 Product Development 
4.1.4 ธุรกิจใหม่ ซึง่เป็นธุรกิจท่ีตอ่ยอดเช่ือมโยงกบั HR Solutions และ Financial Solutions 
4.1.5 ส านักงานใหม่ ซึ่งรวมหน่วยธุรกิจและบริษัทย่อยอยู่ในตึกเดียวกันและเพ่ือรองรับการเติบโตใน

อนาคต 
4.2 การเพิ่มก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ได้แก่  บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะเตบิโตด้านรายได้ในอตัราร้อยละ 20-30 

ต่อปี โดยการพัฒนา  Software ให้ดีขึน้ เพ่ือคิดค่าบริการสูงขึน้ ให้ระบบท างานมากขึน้จากการใช้
เทคโนโลยี บริษัทฯ จะเน้นการปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ฝึกพนกังานใหม่ซึง่มีต้นทนุต ่า
โดยมี Training center ท่ีส านกังานรองรับได้ 100 คน 

4.3 การเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ ถือหุ้นได้แก่ การเพิ่มก าไรต่อหุ้นและมีนโยบายท่ีจะเสนอจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของก าไร ตามที่ระบไุว้ตอนท า IPO. 

4.4 ธุรกิจใหม่และผลิตภณัฑ์ใหม่ (New businesses and products ) ได้แก่ 
4.4.1 Practiz เป็น micro learning  
4.4.2 Continous Performance Management Outsourcing  
4.4.3 Wealth and Health ได้แก ่

4.4.3.1 Total Benefits 
4.4.3.2 Flexi Benefits บริษัทฯ ร่วมมือกบั Mercer ส าหรับผลิตภณัฑ์นี ้
4.4.3.3 Personal Wealth Management พนกังานของลกูค้าวางแผนทางการเงินได้เอง 

4.5 Expansion of Products and Services บริษัทฯ จะพฒันา ESSpace ให้เหมาะกบั SME เพ่ือให้ราคาถูกลง
ภายในปี 2561 



 

 

 

   

เม่ือนายสุนทร เด่นธรรม รายงานผลสรุปการด าเนินงานของบริษัทในปี  2560 ให้ท่ีประชุมรับทราบแล้ว ประธานฯได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคดิเหน็เพิ่มเตมิได้ 

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามสามข้อ  

1. บริษัทมีความแตกตา่งจากบริษัทอ่ืนอย่างไร   
2. การรับรู้รายได้ รับรู้อย่างไร ระบบสญัญาตา่งๆเป็นอย่างไร และลกูค้าส่วนใหญ่ใช้บริการของบริษัทนานไหม 
3. สัดส่วนของรายได้ต่างประเทศ ในอนาคตรายได้นีจ้ะถือเป็นรายได้หลักหรือไม่ และค่าใช้จ่ายจะมีมากกว่าปีท่ีผ่านมา

หรือไม่ 

นายสนุทร  เดน่ธรรม ได้ชีแ้จงดงันี ้

1. การท่ีบริษัทฯเข้าตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นการกระตุ้นคู่แข่งทุกราย ซึ่งบริษัทแตกต่างจากคู่แข่งคือ การเน้นเทคโนโลยี
ผสมผสานกบัความรู้ความช านาญเร่ือง Business Process  

2. การรับรู้รายได้ มีสองส่วนคือ รายได้ท่ีเกิดขึน้ประจ าทกุเดือน เช่น การคิดคา่บริการของบริษัท คิดเป็นต่อหวัต่อเดือน อายุ
สญัญาต่างๆมีตัง้แต ่1 ปี  3 ปี 5 ปี และ10 ปี โดยรายได้ท่ีเกิดขึน้ประจ าประมาณร้อยละ 85 ของรายได้ทัง้หมด ในส่วน
ของรายได้ท่ีเกิดขึน้ไม่ประจ า ส่วนใหญ่มาจากลูกค้าท่ีซือ้ License  ท าให้มีรายได้เข้ามาเพียงครัง้เดียว และในปัจจุบนั
บริษัทมีรายได้ท่ีเป็นรายได้ประจ าครอบคลุมค่าใช้จ่าย ท าให้บริษัทมีความเส่ียงค่อนข้างต ่า ในการด าเนินธุรกิจ และ
ลกูค้าส่วนใหญ่ใช้บริการของบริษัทฯ ตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน 

3. รายได้ต่างประเทศนีมี้ผลต่อ EBIT ร้อยละ 16.18 บริษัทฯยงัคงเน้นธุรกิจท่ีประเทศไทย เน่ืองจากในอนาคตจะมี Product 
ใหม่ออกมาหลายตัว ต้องการให้ Product เหล่านีอ้ยู่ในการดูแลของบริษัทให้เข้าท่ีก่อน หลังจากนัน้ค่อยขยายไปยัง
ต่างประเทศ ซึง่ในต่างประเทศก็เติบโตอยู่ตลอด ในส่วนของต้นทนุหรือค่าใช้จ่ายจะเพิ่มอยู่เสมอ แต่ต ่ากว่าการเติบโต
ของรายได้ 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 ตามที่รายงาน โดยในวาระนีเ้ป็นเร่ืองเพ่ือ
ทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว  

ประธานฯกล่าวชีแ้จงดงันี ้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 55 คณะกรรมการได้จัดให้มีการท างบการเงิน ประจ าปี 2560 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท
เสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิโดยงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจดัท ารายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีดีเพียงพอท่ีท าให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือเป็น
ประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หรือผู้ใช้งบการเงินในการตดัสินใจลงทนุ 

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเตมิได้ 



 

 

 

   

นางสาวพฤษภา ลายมืองาม ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เน่ืองจากรายได้ในไตรมาส 2-4 ไม่ได้แตกต่างกัน
มาก ท าไมก าไรสทุธิในไตรมาส 4 ถงึสงูมาก 

นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชีแ้จงว่า หากดงูบการเงินย้อนหลงัจะเห็นว่างบการเงินในไตรมาส 4 ก าไรเพิ่มขึน้ เน่ืองจากการ
ตัง้งบประมาณในการจดัซือ้จดัจ้าง ซึง่ส่วนใหญ่ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ HR หรือ Finance จะเร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม ทางลูกค้าอยากให้
ระบบเร่ิมในเดือนมกราคม เพราะฉะนัน้ลูกค้าจะตดัสินใจช่วงประมาณไตรมาส 2-3 แล้วจึง Implement ท าให้การรับรู้ก าไรนัน้จะ
เกิดขึน้เม่ือลกูค้าตดิตัง้ซอฟแวร์เลยกลายเป็นรายได้ในไตรมาส 4 ท่ีเพิ่มขึน้  

นายธนา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเร่ืองเงินลงทนุชัว่คราวจ านวน 650 ล้านบาทในงบการเงิน 

นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชีแ้จงวา่เป็นเงินท่ีได้จาก IPO และตอนสิน้ปีอยู่ใน money market ก าลงัคยุกบักองทนุ 3-4 ราย
เพ่ือให้ช่วยบริหารให้ได้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม แต่ไม่ลงทนุในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูง ส่วนวตัถุประสงค์การใช้เงิน จะมีการลงทนุใน
บริษัทอ่ืน การลงทุนในเร่ืองการย้ายส านักงานแห่งใหม่ การลงทุนใน learning center การลงทุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

นายพีระ จิตต์ปราณีชยั ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเตมิเก่ียวกบัก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ของต่างประเทศท่ีดีกว่าของไทย เป็นเพราะอะไร ซอฟแวร์ท่ีพฒันา เราคยุกบัลูกค้าก่อนค่อยพฒันาหรือว่าพฒันาก่อนแล้วจงึไปคยุ
กบัลกูค้า 

นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชีแ้จงว่าก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ของธุรกิจต่างประเทศสูงกว่า เพราะท่ี
ต่างประเทศใช้ Product ท่ีส าเร็จแล้ว จึงไม่ต้องลงทนุมากนกั ยกเว้น Localization เพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดท่ีบริษัทฯ (Head 
Quarter)  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ถือหุ้นทัง้หมด 562 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 534,088,591 หุ้น 

เหน็ด้วย 534,088,591 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

หมายเหตุ ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมประชมุ จ านวน 8 ราย คดิเป็น 1,961,411 หุ้น 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผลส าหรับการด าเนินงานใน
รอบปี 2560 

ประธานได้ชีแ้จงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 50 
ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุน
ส ารองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปัจจุบนับริษัทได้มีทุนส ารองไว้แล้วเป็นเงินจ านวน 7,000,000 บาท 
(เจ็ดล้านบาท) และบริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิของปี 2560 ไว้เป็นทุนส ารองอีกจ านวนเงิน 4 ,543,906 บาท (ส่ีล้านห้าแสนส่ีหม่ืน



 

 

 

   

สามพนัเก้าร้อยหกบาท) ซึง่จะเท่ากบัร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และจะท าให้บริษัทมีทนุส ารองตามกฎหมาย รวมเป็น
เงินจ านวน 11,543,906 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนส่ีหม่ืนสามพันเก้าร้อยหกบาท) หรือร้อยละ 3.4 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี ้
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ก าหนดว่าในกรณีท่ีบริษัทไม่มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลแล้วในแต่ละปี  และการจ่ายเงินปันผลนัน้
จะต้องไม่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกตขิองบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั 

ในปี 2560 บริษัทมีผลก าไรสุทธิหลังหกัภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจ านวนเงิน 90,878,129 บาท คิด
เป็นก าไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.26 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 47 และ 49 ซึง่ได้ก าหนดห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงิน
ปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ซึง่พิจารณาแล้วเห็นว่า
จากผลก าไรสทุธิในปี 2560 บริษัทมีความสามารถท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้   

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติน าเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 20 ,400,000 
บาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะได้รับการอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ในครัง้นี ้หากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 9 เมษายน 2561 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

นอกจากนีท่ี้ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 
2560 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ง้ท่ี 2/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 
อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวดผลประกอบการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท คดิเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวน 62,500,000 บาท 

เม่ือประธานได้ชีแ้จงการพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลส าหรับการ
ด าเนินงานในรอบปี 2560 ให้ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเตมิได้ 

นายอน ุว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่นโยบายปันผลที่จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีแนวโน้มจะ
ปันผลระหวา่งกาลไหม และส่วนใหญ่การรับรู้รายได้จะมีทกุเดือนใช่หรือไม่ 

นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชีแ้จงว่า ปี 2561 เป็นปีแรกท่ีจะท าการจ่ายเงินปันผลจากก าไรเต็มปี หากมีสภาพคล่องของเงิน
สด คณะกรรมการอาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ส่วนการรับรู้รายได้นัน้จะรับรู้ได้ทกุเดือน 

ประธานฯชีแ้จงเพิ่มเตมิวา่ การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลขึน้กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ณ เวลานัน้ 

นายชัยชนะ ปิยะมาวดี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2559 ท าไมมีการจ่ายเงินปันผ ลเกินร้อย
เปอร์เซ็นจากก าไรท่ีท าได้ในปีท่ีแล้ว และในปี 2560 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แต่ในปี 2559 ไม่มีการจ่าย ซึ่งเป็นปีก่อนเข้า
ตลาดหลกัทรัพย์ อยากทราบรายละเอียดตามที่กล่าว 

นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชีแ้จงว่า ในปี 2559 มีการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้แรกของบริษัท  และได้เพิ่มทุนเพ่ือใช้ในการ
ขยายกิจการด้วย ส่วนในปี 2560 ต้องเพิ่มทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ IPO จึงมีการจ่ายเงินปันผลและเพิ่มทุน และมีการ
จ่ายเงินปันผลอีกครัง้จากก าไรสะสมในอดีต 



 

 

 

   

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคดิเหน็เพิ่มเตมิ ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุลงมตอินมุตักิารจดัสรรก าไรสุทธิเป็น
ทนุส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงานในรอบปี 2560 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลส าหรับ
การด าเนินงานในรอบปี 2560 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ถือหุ้นทัง้หมด 563 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 534,090,591 หุ้น 

เหน็ด้วย 526,354,491 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.55 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

ไม่เหน็ด้วย 7,736,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.45 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

หมายเหตุ ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมประชมุ จ านวน 1 ราย คดิเป็น 2,000 หุ้น 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

ประธานได้ชีแ้จงวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 ท่ีก าหนดให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นว่าการด าเนินงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด ในปี 2560 เป็นท่ีน่าพอใจ โดยผู้ สอบบญัชีมี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นอย่างดี 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั ง้บริษัท 
ส านักงานอีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2561 

1. นางสาวศริิรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5419  หรือ 

2. นางสาววธู ขยนัการนาวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5423  หรือ 

3. นางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844 

ทัง้นีท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอบริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายจาก 
บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั ตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีท่ี 5  

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตอ่ืนของส านกังานเดียวกนัท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเทียบเทา่หรือดีกว่ามาปฏิบตังิานแทนได้  

นอกจากนี ้บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั และผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือส่วน
ได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ าว ในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด 

ในส่วนคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถงึภาระหน้าท่ีในการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทฯประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  1,825,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้



 

 

 

   

หมายเหตุ * คา่สอบบญัชีข้างต้น ไม่รวมคา่บริการอ่ืนๆ และไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 อนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคน
หนึง่ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2561 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ ประธานจงึขอให้ท่ีประชุมลงมติพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้ สอบ
บญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561  ตามท่ีเสนอด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

ผู้ถือหุ้นทัง้หมด 563 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 534,090,591 หุ้น 

เหน็ด้วย 533,053,491 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

ไม่เหน็ด้วย 1,037,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

วาระที่ 6พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง 

วาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง : นายธันวา เลาหศริิวงศ์ 

ผู้ด าเนินการประชุม ชีแ้จงว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ตามข้อบังคบัของ
บริษัท ข้อ 18 ก าหนดวา่ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ให้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดในคณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสาม และกรรมการผู้ พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

ในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 นี ้กรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด คดิเป็นจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 

1. นายธนัวา เลาหศริิวงศ์ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

2. นายอโณทยั อดลุพนัธุ์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 

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

คา่สอบบญัชี ประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 970,000  บาท 

คา่สอบทานรายงานประจ าปี จ านวน 120,000  บาท 

รวมค่าสอบบัญชี* จ านวน 1,825,000  บาท 



 

 

 

   

3. นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

กระบวนการคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษัทไม่มี
คณะกรรมการสรรหา  อย่างไรก็ตามการเสนอช่ือบคุคลมาด ารงต าแหน่งกรรมการในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณา
เลือกบุคคลมาด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงโครงสร้างของคณะกรรมการ และความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ (Board Diversity Policy) คณุสมบตัิในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญ ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทัง้เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนทัง้ในส่วน
ของการด ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้หลกัเกณฑ์ตามกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ดงักล่าว ล้วนแต่
เป็นผู้ทรงคณุวฒุิมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และท่ีผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการของ
บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผู้ ท่ี มีความเหมาะสมท่ีจะได้รับเลื อกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนัน้
คณะกรรมการจงึเหน็สมควร ท่ีจะเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
ดงัรายนามข้างต้นให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงัรายละเอียดประวตัขิองทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

ประธานฯ ขอให้นายสุนทร เด่นธรรม เป็นประธานในท่ีประชุมแทน กรรมการทัง้ 3 ท่านท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระได้
ออกจากท่ีประชมุ นายสนุทร เดน่ธรรมได้ชีแ้จง ประวตัสิ่วนตวัของนายธนัวา เลาหศริิวงศ์ โดยสงัเขปตอ่ท่ีประชมุ 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการและกรรมการอิสระ และมีหุ้นอยู่ในบริษัทด้วย สามารถมีสิทธิโหวตให้ตนเองได้ไหม 

นายสนุทร เดน่ธรรม ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากนาย ธนัวา เลาหศริิวงศ์ มีฐานะเป็นกรรมการอิสระ และถือหุ้น ก็มีสิทธิลงคะแนน
ด้วย แต่ในครัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลกรรมการทัง้ 3 ท่าน ก็ได้ออกจากท่ีประชมุไปก่อน เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 ทา่น
มีส่วนได้เสียกบัวาระนี ้

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติพิจารณาอนุมั ติแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่คือ นายธนัวา เลาหศริิวงศ์ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ถือหุ้นทัง้หมด 564 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 534,090,592 หุ้น 

เหน็ด้วย 533,537,192 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

ไม่เหน็ด้วย 553,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

หมายเหตุ ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมประชมุ จ านวน 1 ราย คดิเป็น 1 หุ้น 

 



 

 

 

   

วาระที่ 6.2 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง : นายอโณทัย อดุลพันธ์ุ 

นายสนุทร เดน่ธรรม ได้ชีแ้จงถงึ ประวตัสิ่วนตวัของนายอโณทยั อดลุพนัธุ์  โดยสงัเขปตอ่ท่ีประชมุ 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่คือ นายอโณทยั อดลุพนัธุ์ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายอโณทยั อดุลพันธ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ถือหุ้นทัง้หมด 564 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 534,090,592 หุ้น 

เหน็ด้วย 534,090,592 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

วาระที่ 6.3 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง : นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ 

นายสนุทร เดน่ธรรม ได้ชีแ้จงถงึ ประวตัสิ่วนตวัของนายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ โดยสงัเขปตอ่ท่ีประชมุ 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติ แต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่คือ นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายอนพุันธ์ กิจนิจชีวะ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ถือหุ้นทัง้หมด 564 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 534,090,592 หุ้น 

เหน็ด้วย 534,090,592 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ได้กลับเข้ามาในท่ีประชุมและเป็นประธานฯ ได้ชีแ้จงว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 33 ได้ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ท่ี
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณา
โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทประจ าปี 2561 ซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

 



 

 

 

   

 

ต าแหน่ง คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

ประธานกรรมการบริษัท 35,000 บาท 

กรรมการบริษัท 25,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 

ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบจะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตักิ าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

เม่ือประธานชีแ้จงพิจารณาอนมุตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ให้ท่ีประชุมพิจารณาแล้วประธานได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคดิเหน็เพิ่มเตมิได้ 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีท่ีได้รับเงินเดือนจากบริษัทแล้ว จะไม่สามารถรับ
เงินจากการประชมุได้ และจ านวนเบีย้ประชมุนีเ้ทา่กบัปีท่ีแล้ว หรือเพิ่มขึน้มา 

นายสุนทร เด่นธรรม ได้ชีแ้จงว่า กรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารมีเพียงท่านเดียวคือนายสุนทร เด่นธรรม และไม่ได้รับเบีย้
ประชุม ส าหรับเบีย้การประชุมจะเทา่กนักบัปีท่ีแล้ว ซึง่มาจากการส ารวจตลาด และสอบถามจากทางผู้ รู้ในหลายๆทาง ตัง้แตก่่อนท า 
IPO โดยทางคณะกรรมการมีความเหน็วา่อตัรานีค้ืออตัราท่ีเหมาะสมกบับริษัท  

ประธานฯชีแ้จงเพิ่มเตมิวา่ ในส่วนของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับผลตอบแทนมีรายเดียวคือนายสนุทร เดน่ธรรม 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ผู้ถือหุ้นทัง้หมด 565 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 534,091,192 หุ้น 

เหน็ด้วย 506,546,192 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.84 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

ไม่เหน็ด้วย 27,545,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.16 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

หมายเหตุ ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมประชมุ จ านวน 1 ราย คดิเป็น 600 หุ้น 

 



 

 

 

   

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ กล่าวชีแ้จงว่า เน่ืองจากในอดีตโครงสร้างของบริษัท มีกรรมการชุดย่อยเพียงชุดเดียว ก็คือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าควรมีคณะกรรมการเพิ่มเติม คือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งท่ีประชุม
คณะกรรมการเสนอรายช่ือคณะกรรมการ 3 ทา่น  

ประธานฯได้มอบหมายให้นายอโณทยั อดลุพนัธ์ท าหน้าท่ีแทน ซึง่นายอโณทยั อดลุพนัธ์ได้ชีแ้จงว่าทางคณะกรรมการ
ได้มีโอกาสพิจารณาและมีความเหน็วา่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มี 3 ทา่น ดงันี  ้

1. นายธนัวา เลาหศริิวงศ์ 
2. นายสนุทร เดน่ธรรม 
3. นายภทัร ยงวณิชย์ 

นอกจากนีท้างคณะกรรมการได้หารือในเร่ืองของกฎบตัร ขอบเขตในการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ซึง่จะเร่ิมประชุมในครัง้ถดัไป โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุมเป็นจ านวน 5 ,000 บาทตอ่ครัง้ ทางคณะกรรมการมีความเห็น
วา่ทัง้ 3 ทา่นนี ้มีความรู้ ประสบการณ์ในอตุสาหกรรม และคณุสมบตัเิหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

เม่ือประธานฯชีแ้จงพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเตมิได้ 

นายนรา ศรีเพชรสอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีนายธันวา เลาหศิริวงศ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการซ า้กนั เช่น กรรมการสรร
หา กรรมการบริษัท ทา่นจะได้รับ 3 ส่วนใช่หรือไม่ 

นายอโณทยั อดุลพนัธุ์ ชีแ้จงว่า ในส่วนนีเ้ป็นค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ และค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการสรรหาก็เป็น
ต่อครัง้เช่นกันในอัตราท่ี 5,000 บาท ถ้าเทียบกับอัตราการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ี 35,000 บาทต่อครัง้ และทาง
คณะกรรมการไม่ได้คาดหวังว่าคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการตอบแทนจะต้องจัดการประชุมบ่อยครัง้ต่อปี ซึ่งทาง
คณะกรรมการได้บริหารจดัการคา่ใช้จ่ายท่ีเหมาะสม กบัการประชมุ และภาระหน้าท่ีของกรรมการ 

นอกจากนีน้ายนรา ศรีเพชรได้เสนอเพิ่มเติมคือ อยากให้มีคณะกรรมการของบริษัทมากกว่านีจ้ะได้มีประสิทธิภาพใน
การท างานมากย่ิงขึน้ด้วย ซึง่ทางคณุอโณทยั อดลุพนัธุ์ก็รับข้อเสนอแนะนีไ้ว้พิจารณา 

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตัแิต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้ถือหุ้นทัง้หมด 565 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 534,091,192 หุ้น 

เหน็ด้วย 525,801,692 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.45 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง 8,289,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

 



 

 

 

   

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเหน็ ซึง่นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้
ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

1. ธุรกิจใหม่ด้านการจัดท าบัญชี มองธุรกิจนีอ้ย่างไร และ HRD ซึ่งมีความจ าเป็นน้อยกว่า HRM ( payroll 
outsourcing) จะส่งเสริมการตลาดอย่างไร 
ตอบ การจัดท าบญัชี บริษัทฯ จะใช้ SAP B1 ในการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีท่ีดีกว่า จะท าให้บริการของเรา
แตกต่างจากคู่แข่ง ส่วนด้าน HRD เป็นเร่ืองท่ีบริษัทจ านวนมากเร่ิมให้ความส าคญั หากเราสามารถให้บริการใน
ราคาท่ีเหมาะสม เช่ือวา่จะได้รับการตอบรับอย่างดี  

2. โปรแกรมออมเงิน รับรู้รายได้อย่างไร 

ตอบ รายละเอียดเร่ืองนีย้งัคยุกนัอยู่ 

3. บริษัทฯดแูลบคุลากรอย่างไร 
ตอบ เราเน้นความเป็นครอบครัว เป็นทีม ให้ความไว้วางใจและให้อ านาจในการตดัสินใจแก่ผู้บริหารทกุระดบั  

4. มีความสนใจใน EEC และนิคมอตุสาหกรรมหรือไม่ 
ตอบ บริษัทฯ ก าลงัศกึษาและตดิตามความคืบหน้าของ EEC เพ่ือพิจารณาและตดัสินในเร่ืองการลงทนุ  

5. กลยทุธ์ในการเจาะตลาดเป็นอย่างไร 
ตอบ ต้องท าให้บริษัททัว่ไปเช่ือวา่บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ เช่ียวชาญด้าน payroll outsourcing 
และบริหารความลับได้ดีกว่าท่ีบริษัทจะท าเอง โดย SET จะจัด Session ให้คุยกับบริษัทจดทะเบียนใน  SET 
ส าหรับ SME ต้องการราคาท่ีคุ้มคา่กวา่ท่ีจะท าเอง ท างานได้เร็วขึน้ โดยลงทนุใน Software ท าให้เตบิโต 

6. พฒันาบคุคลากรอย่างไร 
ตอบ แต่ละทีมมีโปรแกรมการพัฒนาอยู่แล้ว ทัง้เรียนในห้องเรียนและ on the job  นอกจากนีบ้ริษัทฯ มี 
learning center เพ่ือการพฒันาพนกังาน  

7. วฒันธรรมองค์กรเป็นอย่างไร 
ตอบ คนของเรา ยดึมัน่ใน DNA ของ ฮิวแมนิก้า อนัได้แก่ 

1. ปฏิเสธความล้มเหลว ไม่วา่จะเจออปุสรรคท่ีใหญ่และยากแคไ่หน ก็จะพยายามท าจนส าเร็จ 
2. กล้าเผชิญกบัความจริงที่เจ็บปวด  
3. มีความถ่อมตน 

8. มีการให้ข้อมลูนกัลงทนุ เช่น OPP day กบั SET 
ตอบ บริษัทฯ เพิ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จองเวลาไม่ทัน พยายามจะไม่พลาดในโอกาส
ตอ่ไป 

ในระหวา่งการประชุมได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนเม่ือเสร็จสิน้การประชมุมีผู้ ถือหุ้นมา
ด้วยตนเอง 65 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 307,964,940 หุ้น และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาเข้าร่วมประชุม 500 คน นบัจ านวนหุ้น
ได้ 226,126,252 หุ้น รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 565 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 534,091,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
78.54 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 680,000,000 หุ้นเม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ
กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมการประชมุ และปิดประชมุเวลา 16.34 น. 

 

ลงช่ือ  ประธานท่ีประชมุ 

( นายธันวา เลาหศริิวงศ์ ) 



 

 

 

   

เอกสารแนบ 4 

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท) 
ช่ือ – นามสกุล    นายสุนทร เดน่ธรรม 

อายุ     61 ปี 

สัญชาติ     ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตัง้    14 กรกฎาคม 2560 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง   1 ปี 9 เดือน 
การศกึษา 

 ปริญญาตรี บญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัรบณัฑติ การสอบบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 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  รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)  
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ - Humanica Asia Pte. Ltd. 

 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ - บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เอ้าท์ซอสซิง่ โซลูชัน่ส์ จ ากดั 
 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ - บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จ ากดั 
 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ - บริษัท โคนิเคลิ จ ากดั 
 2549 - ปัจจุบนั  กรรมการ - บริษัท แทนคณุไทย จ ากดั   

2546 - ปัจจุบนั  กรรมการ - บริษัท พฒันาท่ีดินไทย (นานา 1994) จ ากดั 
2546 - 2561  กรรมการ - บริษัท ดอ็คควิเอ็กซ์เปิร์ท เอเชีย จ ากดั    

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   ไม่มี 

 ในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  จ านวน 6 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 

 ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ: ไม่มี 
การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:    

 ตนเอง  จ านวน 257,977,200 หุ้น 

 คูส่มรส  จ านวน        500,000 หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     5/5 ครัง้ 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:   ไม่มี 
 



 

 

 

   

เอกสารแนบ 4 

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ช่ือ – นามสกุล    นายภทัร ยงวณิชย์ 

อายุ     43 ปี 

สัญชาติ     ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตัง้    14 กรกฎาคม 2560 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง   1 ปี 9 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  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 
 2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ - บริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   ไม่มี 

 ในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  จ านวน 1 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 

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

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:    
 ตนเอง  จ านวน 500,000 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     3/5 ครัง้ 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:   ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

เอกสารแนบ 4 

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ  
ช่ือ – นามสกุล    นายธนชาต ินุ่มนนท์ 
อายุ     53 ปี 

สัญชาติ     ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตัง้    14 กรกฎาคม 2560 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง   1 ปี 9 เดือน 
การศกึษา 

 ปริญญาเอก Electrical & Electronic Engineering, University of Auckland, New Zealand  

 ปริญญาโท Electrical & Electronic Engineering, University of Auckland, New Zealand 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 121/2015 

 หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 25/2017 
ประสบการณ์ท างาน 
 2556-ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม - บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
 2556-ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั – มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
 2558-ปัจจบุนั    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - บริษัท วนิท์คอมเทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 2558-ปัจจบุนั    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 
 2559-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท สยามอีสต์โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 2560-ปัจจบุนั    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 2553-2555 ผู้อ านวยการ – เขตอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
 2558-2560 นายกสมาคม - สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   จ านวน 3 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 

 ในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  จ านวน 1 บริษทั (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 

 ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ: ไม่มี 

 การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:  ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     5/5 ครัง้ 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:   ไม่มี 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

   

เอกสารแนบ 5 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ 
ช่ือ – นามสกุล    นายไผท ผดงุถิ่น 

อายุ     39 ปี 

สัญชาติ     ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตัง้    31 มกราคม 2562 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง   2 เดือน 
การศกึษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 158/2019 
ประสบการณ์ท างาน 
 2562-ปจัจบุนั  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 

2561-ปจัจบุนั  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - บริษัท บลิค์ วนั กรุ๊ป จ ากดั 
 2554-ปจัจบุนั  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ Co - Founder - บรษิทั บลิค ์เอเชยี จ ากดั  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   ไม่มี 

 ในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  จ านวน 2 บริษัท (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 

 ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ: ไม่มี  
การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:   ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท:     ไม่มี (ได้รับแตง่ตัง้วนัท่ี 31 มกราคม 2562) 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:   ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

   

เอกสารแนบ 6 
ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนและ
การนับผลการลงคะแนนเสียง ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562  

บริษัท ฮวิแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)  
วันที่ 29 เมษายน 2562  

ก. การมอบฉันทะ  
บริษัทได้จดัส่งแบบหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้วา่จะมอบฉันทะ 
ให้บุคคลอ่ืนหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทก าหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมและ
ออกเสียงลง คะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทน การมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  
• ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
•  ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  
•  ผู้ รับมอบฉันทะต้องน าหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะจะเข้า
ประชมุ  
ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม  
บริษัทจะเร่ิมตรวจความสมบรูณ์ของหนงัสือมอบฉนัทะและเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสรุศกัดิ ์ 2-3 
โรงแรมอีสตนิ แกรนด์ สาทร เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดง
เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ (แล้วแตก่รณี)  

1. การเข้าประชมุด้วยตนเอง  
-  แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1)  
- บตัรประจ าตวัฉบบัจริง ซึง่ออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัข่ี หรือ หนงัสือเดนิทาง เป็น

ต้น  
2. การเข้าประชมุโดยผู้ รับมอบฉนัทะ  
2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา  

-แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1)  
-แบบหนงัสือมอบฉนัทะซึง่กรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 
บาท  
-ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับข่ี หรือหนังสือ
เดนิทาง ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

-บตัรประจ าตวัฉบบัจริงของผู้ รับมอบฉันทะซึง่ออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนุญาตขับข่ี หรือ
หนงัสือเดนิทาง เป็นต้น  

2.2 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย  
-แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1)  
-แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนลงนามโดยผู้ มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ 
พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และตดิอากรแสตมป์ 20 บาท  

-ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ ถือหุ้น ซึง่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่เกิน 3 เดือน
ก่อนวนัประชุม ซึ่งผู้ มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และมี
ข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทนซึง่เป็นผู้ เข้าประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

-ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้ น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 



 

 

 

   

ใบอนญุาตขบัข่ี หรือ หนงัสือเดนิทาง ซึง่ผู้ มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
-บตัรประจ าตวัฉบบัจริงของผู้ รับมอบฉันทะซึง่ออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนุญาตขับข่ี หรือ
หนงัสือเดนิทาง เป็นต้น  

2.3 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคลจดทะเบียนในต่างประเทศ  
-แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1)  
-แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ 
พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) และตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

 -ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจดัตัง้นิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แสดงช่ือ 
สถานท่ีตัง้ ส านกังานใหญ่ และรายช่ือและอ านาจของผู้ มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้น ซึง่ผู้ มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้น
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง พร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้ามี)  

-ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้ น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
ใบอนญุาตขบัข่ีหรือ หนงัสือเดนิทาง ซึง่ผู้ มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

 -บตัรประจ าตวัฉบบัจริงของผู้ รับมอบฉันทะซึง่ออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัข่ี หรือ
หนงัสือเดนิทาง เป็นต้น 

 -ค าแปลภาษาองักฤษของเอกสารซึง่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ซึง่ผู้ มีอ านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นลงนามรับรองค า
แปลถกูต้อง  

ผู้ ถือหุ้นซึง่ประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้บคุคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉนัทะให้ นาย
ไผท ผดงุถิ่น กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉันทะ โดยข้อมลูของกรรมการอิสระดงักล่าว ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 ทัง้นี ้
ผู้ ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึง่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังเลขานุการ
บริษัท บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330 ภายใน
วนัท่ี 15 เมษายน 2562 หรือส่งมอบ ณ สถานท่ีจดัการประชมุ  
ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง  

ประธานท่ีประชมุจะแจ้งวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชมุ  
1. การออกเสียงลงคะแนน  
- ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง  
- การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยก
มือขึน้  
• หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นบนัทึกการลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบตัร

ลงคะแนน ท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีน าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสียงไป ตรวจนบัคะแนนเสียง และถือวา่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือในท่ีประชมุมีมติให้อนมุตัิตามที่ประธานฯ
เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

• หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามท่ีประธานฯ 
เสนอให้ ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ท าเคร่ืองหมายในหนงัสือมอบฉันทะไว้แ ล้วว่าประสงค์จะลง
มติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงประการใด ซึง่บริษัทได้บนัทกึคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดงักล่าวนัน้ใน
การลงมตใินแตล่ะ วาระไว้ด้วยแล้ว  

• ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทนและให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้
ถือหุ้นตามที่ผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บริษัทจะน าการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนงัสือ
มอบฉันทะ ดงักล่าวไปบนัทกึรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และน าคะแนนเสียงดงักล่าวมา



 

 

 

   

รวมกบัการออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวข้างต้น  

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง  
-  การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุม และของผู้ ถือหุ้น ท่ีมอบ
ฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีบริษัทบนัทึกไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมท่ีออกเสียงไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียงมาหกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ  

- ประธานฯจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียงก่ีเสียง และคดิเป็นสดัส่วนร้อยละเทา่ใด 



 

 

 

   

เอกสารแนบ 7 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 34. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุม

สามญั” การประชมุสามญัดงักล่าวให้จดัให้มีขึน้ภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวสิามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย

กว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกันท าหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ 

โดยจะต้องระบุเร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุม

ผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้า ช่ือ

กันหรือผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วนันับแต่วนัครบก าหนด

ระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นีห้ากจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม

ประชุมดงักล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ

ชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 

และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุัติ หรือ

เพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อน

วนัประชมุ โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิตอ่กนั 

ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ย่ีสิบห้า (25) 

คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็น

องค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุม

ผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ด 

(7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันท ะ

จะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้มอบแก่ประธาน



 

 

 

   

กรรมการ หรือบุคคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

(2) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 39. การประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนดัประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียน

ล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม

ได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนดัประชุม หรือเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และ

จ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนัด

ประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค า

บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน

ตดิตอ่กนั 

ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 

ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 

ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 41 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 42 เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว้ การออกเสียงลงมติใดๆ หรืการ

อนมุตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 



 

 

 

   

(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมาย

ให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุ

กนั 

(4) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(5) การเพิ่มทนุและการลดทนุ 

(6) การออกหุ้นกู้  

(7) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

   

เอกสารแนบ 8 

 

บริษัท ฮวิแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 

แผนที่สถานที่จดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

 

 



 

 

 

   

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

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

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

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ...........................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้
เทา่กบั ..........................................เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั .............................................เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ................-.................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ....................-........................เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
  1. .................................................................อาย ุ.................ปี อยูบ้่านเลขที่ .....................ถนน .............................ต าบล/

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

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

แขวง ............................อ าเภอ/เขต ..............................จงัหวดั ...........................รหสัไปรษณีย์ ....................หรือ 

  กรรมการอิสระของบริษัท นายไผท ผดงุถ่ิน (ข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 5)  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ใน
วนัที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสรุศกัดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
  

 วาระที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 
 
 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
 
 วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
                         ที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
                           ในรอบปี 2561 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

ตดิอากร

แสตมป์ 

20 บาท 



 

 

 

   

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.  ช่ือกรรมการ     นายสนุทร เดน่ธรรม  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
2.  ช่ือกรรมการ     นายภทัร ยงวณิชย์ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
3.  ช่ือกรรมการ     นายธนชาติ นุ่มนนท์ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562   
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)   
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนไมถ่กูต้องและ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
       ลงช่ือ...............................................................ผู้มอบฉันทะ 
              (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ...............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ...............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              (..................................................................) 



 

 

 

   

หมายเหตุ : 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการรายบคุคล 
3.     ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 



 

 

 

   

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน)  
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัจนัทร์ที่ 29 เมษายน 2562  เวลา 9.00-12.00 น.  
ณ ห้องสรุศกัดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ จะพงึเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานที่อ่ืน 
 
 วาระที่ ……  เร่ือง ....................................................................................................            
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระที่ ……  เร่ือง ....................................................................................................            
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 วาระที่ ……  เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ   
 
        ชื่อกรรมการ............................................................................................................ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

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

 
        ชื่อกรรมการ............................................................................................................ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

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

 
          ชื่อกรรมการ............................................................................................................ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(ส าหรับผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากรับฝากและดแูลหุ้น) 

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

       วนัที่ ...............เดือน .............................พ.ศ. ....................... 

 

(1) ข้าพเจ้า.............................................................................. .......................สญัชาติ........................................... 

อยูบ้่านเลขที่. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................................หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................................................................................................เสียง ดงันี ้

 หุ้นสามญั ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั .............................................เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ................-.................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ....................-........................เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 

 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 ..................... 

 กรรมการอิสระของบริษัท นายไผท ผดงุถ่ิน (ข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่ที่สง่มาด้วย 5) 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี 2562 ในวนัที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสรุศกัดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

 (ก) มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หทดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 (ข) มอบฉันทะบางสว่น คือ 

 หุ้นสามญั ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั .............................................เสียง 

 หุ้นบริุมสิทธิ................-.................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ....................-........................เสียง 
รวมสิทธิคะแนนออกเสียงได้ทัง้หมด......................................................เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 
 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 

ตดิอากร

แสตมป์ 

20 บาท 



 

 

 

   

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

อนุญาตแล้ว 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                 เสียง     งดออกเสียง                    เสียง 

 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบ

ปี 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                 เสียง           งดออกเสียง                    เสียง 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                 เสียง           งดออกเสียง                    เสียง 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ

หน่ึง  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
1.  ชื่อกรรมการ     นายสนุทร เดน่ธรรม 

 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
2.   ชื่อกรรมการ     นายภทัร ยงวณิชย์ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
3.   ชื่อกรรมการ     นายธนชาติ นุ่มนนท์ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   
  วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
  เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                 เสียง     งดออกเสียง                    เสียง 

 
 
 



 

 

 

   

 วาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
   เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                 เสียง     งดออกเสียง                    เสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนไมถ่กูต้องและไมใ่ช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีทีข้่าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้

ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
       ลงช่ือ.................................................................ผู้มอบฉันทะ 
              (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              (.................................................................) 
หมายเหต:ุ 
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้  

2.   หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน   
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้ มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

 

 

   

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบค.) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัจนัทร์ที่ 29 เมษายน 2562  เวลา 9.00-
12.00 น. ณ ห้องสรุศกัดิ์ 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
หรือ จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืน  

 วาระที่………………เร่ือง…………………………………………………………. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 

 
 วาระที่………………เร่ือง…………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 

 
 วาระที่………………เร่ือง…………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 

 
 วาระที่………………เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ    
 

 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………………………… 
 

  เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 

 
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………………………… 

 

  เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 

 
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………………………… 

 

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 

 
  
 
 
 
 



 

 

 

   

 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………………………… 
 

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 

 
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………………………… 

 

 เห็นด้วย                          เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง     งดออกเสียง                  เสียง 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ  
 

 

       ลงช่ือ...............................................................ผู้มอบฉันทะ 
              (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ...............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ...............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              (.................................................................) 
 

 

 


