
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

รายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 
 

การประชุมจดัใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 27 หอ้งประชุมส านกังาน อาคาร
ลุมพินีทาวเวอร์ เลขท่ี 1168/80 ถนนพระรามส่ี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 มีผูถื้อหุน้มา
ประชุมดว้ยตนเองและโดยผูรั้บมอบฉนัทะรวม 7 คน ครบเป็นองคป์ระชุม โดยมี นายชาติชาย พานิชชีวะ เป็น
ประธานในท่ีประชุม และเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/ 2559 
 

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/ 2559 ส าเนา
รายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบวาระท่ี 1 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ท่ีประชุมไม่มีขอ้สงสยัหรือ
ค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/ 2559 ประธานฯ จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/ 2559 ตามรายละเอียดท่ีประธานฯ เสนอ 
 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/ 

2559 ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ 
 

วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 

 ประธานได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 
สิน้สุด ณ วันที31 ธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระท่ี 2  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ท่ีประชุมไม่มีขอ้
สงสยัหรือค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2558 
 
มตทิี่ประชุม วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 
 
 
 
 
 



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 

 
  ประธานได้เสนอให้ท่ีประชุมอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามท่ีได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี  ้
 
 
 

รายการตามงบการเงนิรวม 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 
(ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์รวม  2,355 2,048 
หนีส้ินรวม 1,668 1,692 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 687 356 

รายได้รวม 1,430 450 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 103 56 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 83 43 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น 0.25 บาท 0.18 บาท 

 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ท่ีประชุมไม่มีขอ้
สงสยัหรือค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ประธานฯ จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติังบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ 
 
 
 
 
 



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรเงนิก าไรสะสม และ ก าไรสุทธิประจ าปี 2558 เป็นส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานไดเ้สนอในท่ีประชุมว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบับริษทั ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อย
กว่าร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และหา้มบริษทัแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณี
ท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 
 

ทั้งน้ี นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินส ารองอ่ืนๆ (ถา้มี) ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริษทัเป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้
ถือหุน้ เช่น เงินส ารองเพ่ือจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้ืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพ่ือสนบัสนุนกระแสเงินสด
ของบริษทั ในกรณีท่ีมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาด เป็นตน้  

 
ทั้งน้ี ในปี 2558 บริษัทมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 83,219,277 บาท มีก าไรสะสม จ านวน 

199,134,449 บาท จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการจดัสรรเงินก าไรสะสม และ ก าไรสุทธิประจ าปี 2558 และการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทัในอตัรา 0.37 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 180,000,000 บาท 
  

 รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558* 

ก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 99,929,761 

ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) (26,656,642) 

ก าไรสทุธิของงบการเงินรวม (บาท) 83,219,277 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่าย (หุ้น) 488,000,000 

เงินปันผลตอ่หุ้น บาทตอ่หุ้น( ) 
- เงินปันผลระหวา่งกาล 
- เงินปันผลส าหรับผลด าเนินงานงวด 6 เดือนหลงั 

0.37 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 180,000,000 

ก าไรตอ่หุ้นของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) (0.08) 

ก าไรตอ่หุ้นของงบการเงินรวม (บาท) 0.25 

 
ทั้งน้ี บริษทัก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 7 มีนาคม 2559  
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ท่ีประชุมไม่มีขอ้

สงสัยหรือค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดัสรรเงินก าไรสะสม และ ก าไรสุทธิประจ าปี 2558 เพ่ือการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสะสม และ สุทธิประจ าปี 2558 
และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.37 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 180,000,000 บาท และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี   7 มีนาคม 2559  



 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสะสม และ สุทธิ

ประจ าปี 2558 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.37 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้ งส้ิน 
180,000,000 บาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 7 มีนาคม 2559  

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ประธานไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมใหท้ราบว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 ก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออก
จากต าแหน่งหน่ึงในสาม เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามมาตราน้ี อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษทั มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

จ านวน 2 คน ดงัน้ี 
(1) นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี   กรรมการอิสระ 
(2) นายพวั เชอ ชิว กรรมการ 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองแลว้มีความเห็นว่า เน่ืองจาก

กรรมการทั้ง 2 คน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งใหก้รรมการทั้ง 2 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

รายละเอียดเก่ียวกับประวติั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั การเป็น
กรรมการในบริษทัอ่ืน ของกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ และไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ท่ีประชุมไม่มีขอ้

สงสยัหรือค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัแต่งตั้งใหก้รรมการท่ีจะตอ้งออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ ทั้ ง 2 คน คือ (1) นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี และ (2) นายพวั เชอ ชิว กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง  
 
 
 
 
 



วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2559 
 

ประธานไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมใหท้ราบวา่เน่ืองจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงคณะกรรมการ โดยผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยยงัยึดถือแนวปฏิบติั คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้
เปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) 
ในขนาดท่ีใกลเ้คียงกบับริษทั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

ค่าตอบแทนรายเดือน  
 ประธานกรรมการ   60,000 บาท / เดือน 
 กรรมการ    10,000 บาท / เดือน 
 กรรมการอิสระ    10,000 บาท / เดือน 

เบีย้ประชุม  
 ประธานกรรมการ   60,000 บาท / คร้ัง 
 กรรมการ    40,000 บาท / คร้ัง 
 กรรมการอิสระ    20,000 บาท / คร้ัง 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) 
เบีย้ประชุม 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  40,000 บาท / คร้ัง 
 กรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท / คร้ัง 
  
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

(นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ)  เบีย้ประชุม 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจาณา 40,000 บาท / คร้ัง 
 ค่าตอบแทน     
 กรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน 20,000 บาท / คร้ัง 
 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  

(นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ)  เบีย้ประชุม 
 ประธานกรรมการบริหาร   70,000 บาท / คร้ัง 
 กรรมการบริหาร    60,000 บาท / คร้ัง 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ท่ีประชุมไม่มีขอ้
สงสยัหรือค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2559 
 



มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการส าหรับปี 2559 รายละเอียดตามท่ีประธานเสนอ 

 
 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 
 

ประธานไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมใหท้ราบว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกได ้

 
ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559 และเสนอใหค้ณะกรรมการ

บริษทัพิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ 
นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4251  
แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2559 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชี

ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังาน
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และก าหนดค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2559 ส าหรับบริษทั เป็นจ านวน 2,060,000 บาท (สองลา้นหกหม่ืนบาทถว้น)  

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ท่ีประชุมไม่มีขอ้

สงสยัหรือค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่า

สอบบญัชี ประจ าปี 2559 ใหน้างสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4251 แห่งบริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2559 และอนุมติัให้ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 
ส าหรับบริษทัเป็นจ านวน 2,060,000 บาท (สองลา้นหกหม่ืนบาทถว้น) ตามท่ีประธานเสนอ 
 
วาระที่ 8 วาระอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

-ไม่มี- 
 

เม่ือไม่มีวาระใดจะตอ้งพิจารณาเพ่ิมเติมแลว้ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกคน และปิดประชุม
เวลา 12.00 น. 
 
 
     ลงนาม    ________-ลงช่ือ-________ 
           (นายชาติชาย  พานิชชีวะ ) 
               ประธานท่ีประชุม 


