
- 1 - 

 
 

ที� CWT 61/0401 
    

   วนัที� 18 เมษายน 2561 
 

เรื�อง  แจ้งสทิธิการจองซื Aอหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

 บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) 
 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. หนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

  2. ใบรับรองการจองซื Aอหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

  3. ใบจองซื Aอหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

  4. แผนที�ตวัแทนรับจองซื Aอ 

  D. Bill Payment 
 

 ด้วยที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เมื�อวนัที� 3 เมษายน  2561  ณ 

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ห้องประชุมกระดังงา เลขที� 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร ได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทจํานวน 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถือ

อยู่ (Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 1.15 บาทต่อหุ้น และหุ้นเพิ�มทนุอีกจํานวน 

750,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื�อรองรับการเพื�อจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื Aอหุ้นสามญัของบริษัท 

ครั Aงที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ CHEWA-W1”) ให้แก่ผู้จองซื Aอหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�จองซื Aอและได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ

ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัที�ออกใหมต่อ่ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่คิดมลูค่า  

ซึ�งบริษัทจะดําเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนเพียงรอบเดียว โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที�มี

สทิธิในการจองซื Aอหุ้นสามญัเพิ�มทนุในวนัที� 18 เมษายน 2561  และกําหนดวนัจองซื Aอหุ้นสามญัเพิ�มทนุในระหวา่งวนัที� 7, 8, 9, 

10, 11 พฤษภาคม 2561 (รวม 5 วนัทําการ)  

 บริษัทจึงเรียนมาเพื�อแจ้งสทิธิของทา่นในการจองซื Aอหุ้นสามญัเพิ�มทนุซึ�งมีจํานวนตามที�ระบไุว้ในใบรับรองการจองซื Aอ

หุ้นสามญัเพิ�มทนุและบริษัทได้กําหนด เงื�อนไข และรายละเอียดการออกและเสนอขาย พร้อมทั Aงการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี A 
 

กาํหนดการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนและรับชาํระเงนิค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

1. กาํหนดวันจองซื �อและการชาํระค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 
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 ระหวา่งวนัที� 7, 8, 9, 10, 11 พฤษภาคม 2561 (รวม 5 วนัทําการ) ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ที�ทําการ

ของตวัแทนรับจองซื 4อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 
 

2. สถานที+รับจองซื �อหุ้นสามัญเพิ+มทุนและรับชาํระค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ+มทุน 

ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่จองซื 4อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ได้ที�ที�ทําการของตวัแทนรับจองซื 4อ คือ 

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด 

 ชั �น 25 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์  179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 โทรศัพท์  : 0-2343-9630-40    

 โทรสาร  : 0-2343-9687 

 ทั �งนี � บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื �อจะไม่รับการจองซื �อทางไปรษณีย์, โทรสาร, หรือผ่านสาขาของ

บริษัท หรือสาขาของตัวแทนในการรับจองซื �อ 

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ+มทุน 

3.-)  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ+มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

 ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 

750,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอตัราจดัสรร 1 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่ในราคาเสนอขาย 1.15 บาทต่อหุ้น โดย

ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ+มทุนเกินสิทธิของตน ในกรณีที�มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื 4อหุ้นสามญั

เพิ�มทุนของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นดงักลา่วให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ.39/2551 เรื�องการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ (และที�

แก้ไขเพิ�มเติม) (“ประกาศ ทจ.39/2551”) ทั 4งนี 4 บคุคลในวงจํากดัต้องไมใ่ช่บคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัท โดยราคาเสนอขายหุ้น

ที�ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจํากดันี 4จะไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกําหนดราคาตลาดตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดใน

ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� สจ.39/2551 เรื�อง การคํานวณราคาเสนอขาย

หลกัทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื�อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ในราคาตํ�า (“ประกาศ สจ.39/2551”) 

อยา่งไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้นที�ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจํากดันี 4จะไมต่ํ�ากวา่ราคาเสนอขายหุ้นตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น 

 ทั 4งนี 4 มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้พิจารณากําหนดบคุคลที�ได้รับจดัสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจดัสรร และวิธีการ

เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นสว่นๆ เพื�อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามที�เห็นสมควร โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ.72/2558 เรื�องการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อ

บคุคลในวงจํากดั (และที�แก้ไขเพิ�มเติม) 

 3.4) การออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิที+จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัท ครั�งที+  1  

 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น เพื�อรองรับการเพื�อจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 4อหุ้น

สามญัของบริษัท ครั 4งที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ CHEWA-W1”) ให้แก่ผู้จองซื 4อหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�จองซื 4อและได้รับการจดัสรร

หุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัที�ออกใหม่ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 

หนว่ยโดยไมค่ิดมลูคา่และมีราคาใช้สทิธิซื 4อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1 เท่ากบั 1.75 บาทต่อหุ้น ในอตัรา 
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1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นที�ได้รับจัดสรร (ในกรณีมีเศษให้ปัดเศษทิ 4ง) โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1 จะมี

อายกุารใช้สทิธิเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 

 ทั 4งนี 4 มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ จัดการ หรือบุคคลที� ได้ รับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการออกและจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธิในครั 4งนี 4 อํานาจดงักลา่วรวมถึงกําหนดหรือแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดและเงื�อนไขที�จําเป็น และ/หรือ 

เกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขาย และ/หรือ จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั 4งนี 4ได้ทกุประการภายใต้เงื�อนไขของกฎหมายที�

เกี�ยวข้อง โดยรายละเอียดดงักลา่วรวมถึงแตไ่ม่จํากดเพียงหลกัเกณฑ์การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ  เป็นต้น และให้มีอํานาจ

ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควรอันเกี�ยวเนื�องกับการออกเสนอขายและการจัดสรรเพื�อให้การออกและเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธิสาํเร็จลลุว่ง รวมถึงแตไ่มจํ่ากัดเพียงการให้ข้อมลูติดตอ่จดัทําลงนาม สง่มอบยื�นเอกสารตา่งๆ ที�จําเป็นหรือ

เกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการนําใบสําคญัแสดง

สทิธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยรวมถึงการแตง่ตั 4งผู้ รับมอบอํานาจช่วง เป็นต้น 

 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ หากมีข้อสงสยัประการใดเกี�ยวกบัการจดัสรร ขั 4นตอน และวิธีการจองซื 4อ  

กรุณาติดต่อ คุณกุลนดา รุจจนเวท ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด  

โทรศัพท์ 0-2343-9630-40   

 

 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

  

                                                                                                 
 

 (นายบญุ ชนุ เกียรติ)      

        บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) 




