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บริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 
1168/80 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชัน้ 27 ยนิูตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

______________________________ 

 วนัท่ี  24  มีนาคม 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
2. รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 
3. รายละเอียดเก่ียวกับประวตัิ วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ท างาน สดัส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
และได้รับการเสนอช่ือเพ่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 

4. ข้อมลูเก่ียวกับประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอ
ช่ือให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

5. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
6. ขัน้ตอนการลงทะเบียน  การมอบฉนัทะ และ เอกสารท่ีจ าเป็นท่ีต้องใช้ในวนัประชมุ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
8. ข้อมลูของกรรมการอิสระผู้ ท่ีได้รับมอบฉนัทะเพ่ือการประชมุผู้ ถือหุ้น จากผู้ ถือหุ้น 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2560 ได้มีมติให้จดั
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 27 เมษายน 2560  เวลา 9:00 น. ณ  ห้องประชุม จตรุทิศ  
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี  ้
 

วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทจดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่จดัให้มีขึน้เม่ือวนัท่ี 3
มีนาคม 2559 โดยบริษัทจดัสง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้กระทรวงพาณิชย์
ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 
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ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2559 ได้มีการ
บนัทึกอย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบรายงาน
การประชมุดงักลา่ว 

การลงมติ วาระนีไ้ด้เป็นการประชมุท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชน ( IPO ) 
ซึง่ได้มีการรับรองโดยผู้ ถือหุ้นมาก่อนแล้ว ส าหรับวาระนีจ้ึงเป็นวาระเพ่ือทราบ และ ไม่
มีการลงคะแนนเสียง  

วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 รายละเอียด
ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 ท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุใน
ครัง้นี ้

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดท างบ
แสดงฐานะทางการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท 
และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

รายการตามงบการเงนิรวม 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 
(ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพย์รวม  3,171 2,355 
หนีส้ินรวม 2,195 1,668 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 976 687 

รายได้รวม 1,201 1,430 
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รายการตามงบการเงนิรวม 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 
(ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 71 103 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 63 83 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น 0.09 0.25 

 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ได้ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท และผ่านการสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

หมายเหต ุ   มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงนิปันผล 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบของทนุจดทะเบียน นอกจากนีแ้ล้ว มาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบงัคบับริษัทข้อ 44 ห้ามบริษัท
แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล  ทัง้นี  ้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี 
และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินส ารองอื่นๆ (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น เช่น เงินส ารองเพ่ือจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ ยืม แผนการ
ลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพ่ือสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีท่ีมี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น  
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ส าหรับปี 2559 บริษัทมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 113,042,289 บาท และ
มีก าไรสะสม จ านวน 26,987,258 บาท จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาจดัสรรเงินก าไร
สทุธิประจ าปี 2559 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 5,652,114 บาท คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 0.8 ของทนุจดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอตัรา 0.03 บาทตอ่หุ้น 
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 22,500,000 บาท 

 รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 

ก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 26,987,258 

ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 113,042,289 

ก าไรสทุธิของงบการเงินรวม (บาท) 63,082,515 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่าย (หุ้น) 750,000,000 

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

0.03 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ )บาท(  22,500,000 

สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล เทียบกบั 
     ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (%) 

20 

สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล เทียบกบั 
     ก าไรสทุธิของงบการเงินรวม (%) 

36 

ก าไรตอ่หุ้นของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 0.16 

ก าไรตอ่หุ้นของงบการเงินรวม (บาท) 0.09 
  

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2559 จ านวน 5,652,114 บาท เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.03 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 22,500,000
บาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการท่ีจะต้องออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปี
หลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดย
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามมาตรานี ้อาจได้รับเลือกตัง้ใหมไ่ด้ 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 คน ดงันี ้

(1) นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน, 
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ กิ จ ก า ร , 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(2) Mr.Chung Tang Fong กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน,  

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรองแล้วมี
ความเห็นว่า เน่ืองจากกรรมการทัง้ 2 (สอง) คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้
ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 
พิจารณาอนุมตัิแตง่ตัง้ให้กรรมการทัง้ 2 (สอง) คน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ 

รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศกึษา ประสบการณ์ท างาน สดัส่วนการถือหุ้ น
ในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ และได้รับการเสนอช่ือเพ่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏ
ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 
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ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้ให้กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 2 (สอง) คน คือ (1) นายชยัยุทธ เตชะทศันสนุทร และ 
(2) Mr.Chung Tang Fong กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้การ
เสนอแต่งตัง้กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการแล้ว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจ าปี 
2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม)ได้ก าหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่
จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทัง้นี  ้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 
ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทใหญ่ในรูปของ
เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ี
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ในการนี ้คณะกรรมการ โดยผ่านการกลัน่กรอง
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจ าปี 2560 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ 
พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้
เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่า
ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกบับริษัท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

คา่ตอบแทนรายเดือน  

 ประธานกรรมการ 60,000.-บาท / เดือน 

 กรรมการ 10,000.-บาท / เดือน 

 กรรมการอิสระ 10,000.- บาท / เดือน 

เบีย้ประชมุ  

 ประธานกรรมการ 60,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการ 40,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการอิสระ 20,000.-บาท / ครัง้ 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ) 

เบีย้ประชมุ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการตรวจสอบ 20,000.-บาท / ครัง้ 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)  

เบีย้ประชมุ 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา-

คา่ตอบแทน 
40,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000.-บาท / ครัง้ 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)  

เบีย้ประชมุ 
 ประธานกรรมการบริหาร 70,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการบริหาร 60,000.-บาท / ครัง้ 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ  
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)  

เบีย้ประชมุ 
 ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 10,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ   5,000.-บาท / ครัง้ 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)  

เบีย้ประชมุ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการตรวจสอบ   5,000.-บาท / ครัง้ 
 

   
หมายเหต ุกรรมการสามารถเบิกคา่เดินทาง และ คา่ท่ีพกัในการมาประชมุได้ 
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อีกทัง้เน่ืองจากการก าหนดผลประโยชน์พิเศษปี 2560 ของคณะกรรมการต้องได้รับ
การอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยยงัยดึถือแนวปฏิบตัิ คือ พิจารณา
ค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้
เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่า
ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกบับริษัท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

ค่าตอบแทนดังกล่าวจะให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร
เท่านัน้ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 0.3-0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลท่ี
ประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้จดัสรร
ผลประโยชน์พิเศษส าหรับคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี  ้ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวมีการเพ่ิมเติมในส่วนของค่าตอบแทน
กรรมการคณะกรรมการก ากับกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง , และ 
ผลประโยชน์พิเศษ นอกเหนือจากคา่ตอบแทนของคณะกรรมการที่กลา่วมา  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีเหลือมีอตัราเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 
2559 จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 
2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการก าหนด
คา่ตอบแทน และ ผลประโยชน์พิเศษ ให้แก่กรรมการส าหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทกุประการ ทัง้นี ้การก าหนดค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์พิเศษ ส าหรับ
กรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการแล้ว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 36 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  
ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 และ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชี จ านวน 5 ราย ได้แก่ 

คณุพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ  

คณุโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ  

คณุรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 

คณุชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ 

คณุรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ 

แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2559 และใน
กรณีท่ีผู้ สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้ และก าหนดค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2560 ส าหรับบริษัท เป็นจ านวนไมเ่กิน 1,500,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ  

คณุพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ  

คณุโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ  

คณุรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 

คณุชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3972 และ/หรือ 

คณุรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ 

แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2560 และ
อนุมัติให้ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  2560 ส าหรับบริษัทเป็นจ านวนไม่เกิน 
1,500,000 บาท (หนึง่ล้านห้าแสนบาทบาทถ้วน) และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับ
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อนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้  

   ทัง้นี ้ข้อมูลเก่ียวกับประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการ
เสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท มีรายละเอียดตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 4 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์และเหตุผลบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิมีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทใน
วงเงินไม่เกิน  1,500.- ล้านบาท ให้แก่ผู้ ลงทุน  โดยหุ้ นกู้ ของบริษัทฯ มี
รายละเอียดเบือ้งต้น ดงันี ้

รายละเอียดเบือ้งต้นของหุ้นกู้ 
 
วัตถุประสงค์: เพ่ือใช้เสริมสภาพคลอ่ง และ/หรือใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายธุรกิจและ/หรือ

เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ชนิด หุ้นกู้ ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือ ประเภทด้อยสิทธิ  หรือ ไม่
ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีหลกัประกนั หรือไม่มี
หลกัประกนั ขึน้อยู่กบัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย หุ้นกู้ ในแต่ละ
ครัง้ตามความเหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

สกุลเงนิ:  เงินบาทและ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในขณะท่ีมีการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้:  ไม่เกิน 1,500 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนท่ีเทียบเท่าทัง้นี ้บริษัทฯ 
สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติมและ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ือ
ทดแทนหุ้ นกู้ เดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าวโดยหุ้นกู้ ท่ี
บริษัท ออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึง่จะต้องมีจ านวนเงินไม่เกินวงเงิน
ดงักลา่ว 

อายุ:    ไมเ่กิน 5 ปีนบัตัง้แตว่นัออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 
การเสนอขาย: เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 

และ/หรือ ผู้ ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ โดยอาจเสนอขายหุ้ นกู้ ทัง้จ านวนหรือ
บางส่วนในคราวเดียวกัน หรือหลายครัง้ และหรือใน ลักษณะหมุนเวียน 
(Revolving Basis) ก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ 
กฎระเบียบอื่นๆ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลบงัคบัใช้ในขณะท่ี
ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

อัตราดอกเบีย้:   ขึน้อยู่กบัตลาดตราสารหนี ้ณ เวลาท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  
การไถ่ถอนก่อนก าหนด: ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก าหนดและหรือ

บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก าหนดรวมถึงการ
ซือ้คืนหุ้นกู้ดงักล่าว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีได้
ออกในคราวนัน้ๆ 

อ านาจก าหนด: มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการ บริษัท
มอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จดัการ มีอ านาจในการก าหนด หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและ เสนอขายหุ้ นกู้
ตามท่ีเห็นสมควรที่ต้องก าหนดตามกฎหมาย เช่น ช่ือ ประเภท มลูคา่ท่ีตราไว้ 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ การแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จ านวนท่ี
เสนอขายในแต่ละคราว มลูค่ารวม อายุ วิธีการช าระคืนเงินต้น วิธีการจดัสรร 
ประเภทหลกัประกนั รายละเอียด การเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่
ถอนก่อนก าหนด รวมถึงการ น าหุ้นกู้ดงักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนกบัตลาด หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ สมาคมตราสาร
หนี ้และ/หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้อ านาจด าเนินการขออนุญาต 
เปิดเผยข้อมูล และด าเนินการอื่นใดกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การแต่งตัง้ท่ี
ปรึกษา หรือ บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  การเข้าท าการ
ตกลง การลงนามและ/หรือการแก้ไขเอกสารสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมี 
อ านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตาม
จ าเป็นและสมควร 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการออกและเสนอ
ขายหุ้ นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ
ข้างต้น 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 ขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 
เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุม จตุรทิศ,  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9                   
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยผู้ ถือหุ้ นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา  
8.00 น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 9 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ ตามส่ิงที่ส่งมา
ดว้ย 7 และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และ
มีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะโดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่
ส่งมาดว้ย 8 เพ่ือเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้  

 ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วม
ประชุมต้องน ามาแสดงในวนัประชุม โดยมีรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 บริษัทจะด าเนินการประชุมตาม
ข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 6 เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 5  

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 

  (นายชาติชาย พานิชชีวะ) 
  ประธานกรรมการ 
 
 


