
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2561 

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

วนัองัคารที� 3 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. 

 

ณ ห้องประชุมกระดงังา  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  

เลขที� 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรงุเทพมหานคร 



1บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

 

 

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

1168/80 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชั �น 27 ยนิูตดี ถนนพระรามสี� แขวงทุ่งมหาเม� เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

______________________________ 

 วนัที�  12  มีนาคม 2561 

เรื�อง ขอเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

2. รายงานผลการดําเนินงานของบริษทัประจําปี 2560 (CD ROM 1 แผน่) 

3. รายละเอียดเกี�ยวกบัประวติัของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 

4.  ข้อมลูของกรรมการอิสระผู้ที�ได้รับมอบฉนัทะเพื�อการประชมุผู้ ถือหุ้นจากผู้ ถือหุ้น 

5. รายละเอียดเบื �องต้นของใบสาํคญัแสดงสทิ�ิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทครั �งที� � (CHEWA-

W1) ซ��งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�จองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น 

6. แบบรายงานการเพิ�มทนุ (แบบ F53-4)  

7. ข้อมลูเกี�ยวกบัประวตัิและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบญัชีที�ได้รับการเสนอชื�อให้

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั 

8. ข้อบงัคบับริษัทที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  

9. ขั �นตอนการลงทะเบียน  การมอบฉนัทะ และ เอกสารที�จําเป็นที�ต้องใช้ในวนัประชมุ 

10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 

11. แผนที�สถานที�จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั �งที� 2/2561 ได้มีมติให้จดัประชมุ

สามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัที� 3 เมษายน 2561  เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชมุกระดงังา  โรงแรมโกลเด้น

ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที� 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี

ระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี � 

�าระ�ี� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 ���ง��้ประชุมเมื�อ�ัน�ี� 
27 เมษายน 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทจดัทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซ��งจดัให้มีข� �นเมื�อวนัที� 27 

เมษายน 2560 โดยที�ประชมุได้พิจารณาเรื�องต่าง� ตามที�ก�หมายกําหนด ซ��งบริษัทจดัสง่

สําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที�ก�หมายกําหนดเรียบร้อย

แล้ว ตาม������ ���������� 1 ที�ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชมุในครั �งนี � 

เพื�อให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
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ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ได้มีการบนัทึก

อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอแจ้งให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการ

ประชมุดงักลา่ว 

การลงมต ิ วาระนี �จะต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น

ที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

วาระท�� 2  พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สิ �นสุด ณ วนัท�� 31 ธันวาคม 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 และรายงานประจําปี 2560 ใน

รูปแบบ CD-ROM ที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั �งนี � ตามส��ง�� �

ส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้นําเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผล

การดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 �ึ�งพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ  

โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรูปแบบ CD-ROM ที�ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อม

กบัหนงัสือเชิญประชมุ�บบันี �แล้ว 

การลงมต ิ วาระนี �เป็นวาระเพื�อรับทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

วาระท�� 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบั���สิ �นสุดวันท��  
31 ธันวาคม 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มี

การแก้ไขเพิ�มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จดัทํางบแสดง

ฐานะทางการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบญัชสีิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 โดยงบ

แสดงฐานะทางการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

ดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่าน

การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี � 

รายการตามงบการเงนิรวม 
สาํหรับรอบระยะเวลาบ�ั��สิ �นสุดวันท�� �ล�านบาท� 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

สนิทรัพย์รวม  3,646 3,171 

หนี �สนิรวม 2,537 2,195 

สว่นของผู้ถือหุ้น 1,109 976 

รายได้รวม 2,042 1,201 

กําไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงินได้ 201 71 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 155 63 
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รายการตามงบการเงนิรวม 
สาํหรับรอบระยะเวลาบ�ั�ีสิ �นสุดวันที� �ล�านบาท� 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น 0.21 0.09 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดง 

ฐานะทางการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ���งได้ผ่าน

การตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท และผา่นการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

หมายเหต ุ   มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น���งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2560 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงนิปันผล 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มีการ

แก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบับริษัทข้อ 45 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี

ส่วนหน��งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน

จดทะเบียน นอกจากนี �แล้ว มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบับริษัทข้อ 44 ห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผล

จากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้

แบ่งเงินปันผล ทั �งนี � นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท กําหนดให้บริษัทจา่ยเงินปันผล

ในอัตราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสํารองตาม

กฎหมาย รวมถ�งเงินสํารองอื�น� (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอํานาจในการ

พิจารณาการจา่ยเงินปันผล โดยคําน�งถ�งปัจจยัตา่ง� เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแกผู่้ ถือ

หุ้น เช่น เงินสํารองเพื�อจา่ยชําระหนี �เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื�อ

สนบัสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที�มีผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของสภาวะ

ตลาด เป็นต้น  

สําหรับปี 2560 บริษัทมีกําไรเฉพาะกิจการจํานวน  125,318,478 บาท และมี

กําไรสะสม จํานวน 123,539,905 บาท จ�งเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาจดัสรรเงินกําไรสทุธิ

เฉพาะกิจการประจาํปี 2560 เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 6,265,924 บาท คิดเป็น

อัตราร้อยละ 0.84 ของทุนจดทะเบียน บริษัทพิจารณ าจ่ายปันผลเป็นเงินไม่ เกิน 

64,102,564.10 บาท หรือคิดเป็น 0.08547  บาทต่อหุ้น คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 41.22 

ของกําไรสทุธิหลงัหักสํารอง ���งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทในอตัราไม่

น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี โดยมีรายละเอียดการจา่ยปันผล ดงันี � แบง่
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ออกเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.008547 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผล

ในอตัรา 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.076923 บาท มลูคา่ที�ตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท ในกรณีที�มีเ�ษหุ้นจะจา่ยปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.076923 บาท 

โดยบริษัทกําหนดราย�ื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื�อสิทธิรับเงินปันผลในวนัที� 

11 เมษายน 2561 และกําหนดจา่ยปันผลในวนัที� 2 พฤษภาคม 2561  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประ�ุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ การ

สํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ตาม

รายละเอียดดงันี � 

- บริษัทได้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายตามเกณ�์ขั �นตํ�าตามที�กฎหมายกําหนด  

และตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว โดยจดัสรรสํารองตามกฎหมาย เป็นเงิน 6,265,924 

บาท 

 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้ นปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2560 จํานวนไม่เกิน

64,102,564.10 บาท (หกสิบสี�ล้านหนึ�งแสนสองพันห้าร้อยหกสิบสี�บาทสิบสตางค์) 

หรือคิดเป็น 0.08547 บาทตอ่หุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี � 

  - จา่ยเป็นเงนิสดในอตัราหุ้นละ 0.008547 บาท 

  - จา่ยเป็นหุ้นในอตัรา 13 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.076923 

บาท มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ในกรณีที�มีเ�ษหุ้น บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสด

แทนในอตัราหุ้นละ 0.076923 บาท 

โดยกําหนดราย�ื�อผู้ ถือหุ้ น (Record Date) เพื�อสิทธิรับเงินปันผลในวันที� 11 

เมษายน 2561 และกําหนดจา่ยปันผลในวนัที� 2 พฤษภาคม 2561  

ทั �งนี �การให้สิทธิดงักล่าวของบริษัทยงัไม่มีความแน่นอน เนื�องจากต้องรออนุมตัิ

จากที�ประ�มุสามญัผู้ ถือหุ้น 

การลงมต ิ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น�ึ�งมาประ�ุม

และออกเสียงลงคะแนน 

������� 5 ������ �������� �������������������������� ���� ����� ���������������  ��� �����  1       
(CHEWA-W1) 

 (โปรดพิจารณารายละเอียดใบสําคญัแสดงสทิธ ิ(CHEWA-W1) ตาม������ �����������5) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เนื�องจากที�บริษทัประสงค์จะเพิ�มทนุจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�ม 

ทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ดังนั �น เพื�อ

เป็นการตอบแทนผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�จะจอง�ื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุน จงึเห็นสมควรให้มี
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การออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิที� จะ�ื �อหุ้ นสามัญ ของบริษัท  ครั �งที�  1 

(“ใบสําคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1”) จํานวนไม่เกิน 750,000,000 หน่วย เพื�อเสนอขาย

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�จอง�ื �อและได้รับจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) การออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะ�ื �อหุ้นสามญัของบริษัทในคราวนี � จํานวนไม่

เกิน 750,000,000 หน่วย ในอัตราส่วน 1 หุ้ นสามัญเพิ�มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญ

แสดงสิทธิ CHEWA-W1 โดยไม่คิดมลูค่า (โปรดดรูายละเอียดเบื �องต้นของใบสําคญัแสดง

สทิธ ิCHEWA-W1 ใน������ �����������5) 

 ทั �งนี � มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ�หรือกรรมการผู้จดัการ หรือบุคคล

ที�ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ�หรือกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้มีอํานาจ

ดําเนินการใด� ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งนี � 

อํานาจดังกล่าวรวมถึงกําหนดหรือแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดและเงื�อนไขที�จําเป็น 

และ�หรือเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขาย และ�หรือ จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �ง

นี �ได้ทุกประการ�ายใต้เงื�อนไขของก�หมายที�เกี�ยวข้อง โดยรายละเอียดดงักลา่วรวมถึงแต่

ไม่จํากัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น และให้มีอํานาจ

ดําเนินการต่าง� อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการออกเสนอขายและการจดัสรร 

เพื�อให้การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิสําเร็จลลุว่ง รวมถึงแต่ไมจํ่ากดัเพียงการ

ให้ข้อมูล ติดต่อ จดัทํา ลงนาม ส่งมอบ ยื�น เอกสารต่าง� ที�จําเป็นหรือเกี�ยวข้องกับการ

ออกและเสนอขาย ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กระทรวงพาณิชย์ และ

หน่วยงานอื�น� ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการแตง่ตั �งผู้ รับมอบอํานาจช่วง เป็นต้น 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออก 

และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (CHEWA-W1) ในจํานวนไม่เกิน 750,000,000 หน่วย 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�จอง�ื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น และมอบ

อํานาจตามรายละเอียดที�ระบุไว้ข้างต้น 

 บริษัทจะกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิในการจอง�ื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนตาม

สัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) และมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(CHEWA-W1) (Record Date) ในวนัที� 11 เมษายน 2561 ทั �งนี � หากที�ประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2561 มีมติอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้ นสามญัเพิ�มทุน

ตามที�เสนอ 

 อนึ�ง บริษัทจะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (CHEWA-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมของบริษัทที�จอง�ื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดที�เสนอ
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ไปแล้วข้างต้นก็ต่อเมื�อที�ประ�มุผู้ ถือหุ้นของบริ�ัทมีมติอนุมตัิเรื�องที�เสนอ�นวาระที� 5 ถึง

วาระที� 7 เป็นที�เรียบร้อยแล้ว 

การลงมต ิ มติ�นวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม�นสี� (3/4) ของ

จาํนวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น�ึ�งมาประ�มุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 6 ��จาร�าอนุมั��การเ���มทุนจดทะเบยีนจาํนวน 1,557,692,307 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 
2,307,692,307 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 1,557,692,307  หุ้น มูล�่าที��รา�ว้หุ้น
ละ 1 บาท �ละการ�ก้��เ���มเ��มบร���ห�สน���้อ 4 �อ�บร��ัทเ���อให้สอด�ล้อ�กับการเ���ม

ทุนจดทะเบยีน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เนื�องจากการที�บริ�ัทประสงค์จะเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ�ัท จํานวน 1,557,692,307 

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,557,692,307 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จาก

ทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 750,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 2,307,692,307 

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,307,692,307 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย

มีรายละเอียดการจดัสรรดงัต่อไปนี �  

 (1) เสน อขายแก่ผู้ ถื อหุ้ น เดิม ต าม สัด ส่วนก ารถือหุ้ น  (Rights Offering) จํ าน วน 

750,000,000 หุ้น  

 (2) เพื�อรองรับการ��้สิทธิตาม�บสําคญัแสดงสิทธิที�จะ�ื �อหุ้นสามญัของบริ�ัท ครั �งที� 1 �ึ�ง

เสนอขาย�ห้แก่ผู้ ถือหุ้ นสามญัเพิ�มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้ น (CHEWA-W1) โดยไม่คิด

มลูคา่ จาํนวน 750,000,000 หุ้น และ 

 (3) เพื�อรองรับหุ้ นปันผล (Stock Dividend) จํานวน 57,692,307 หุ้ น และการแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ�ัท เพื�อ�ห้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ

บริ�ัท ดงัตอ่ไปนี � 

 ข้อ 4.  ทุนจดทะเบยีนจํานวน  2,307,692,307 บาท (สองพนัสามร้อยเจ็ด 

     ล้านหกแสนเก้าหมื�นสองพนัสามร้อยเจด็บาท) 

  แบง่ออกเป็น     2,307,692,307 หุ้น (สองพนัสามร้อยเจด็ 

     ล้านหกแสนเก้าหมื�นสองพนัสามร้อยเจด็หุ้น) 

  มลูค่าหุ้นละ   1 บาท (หนึ�งบาท) 

  โดยแบง่ออกเป็น 

  หุ้นสามญั   2,307,692,307 หุ้น (สองพนัสามร้อยเจด็ 

     ล้านหกแสนเก้าหมื�นสองพนัสามร้อยเจด็หุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ   (-) หุ้น  ไมม่ ี

 ท� �งน� � ให������ท���ณะกรร�การ�ริ��ท�อ�ห�ายในการ�ดทะเ��ยน�ก���หน�ง�ือ�ริ�ณห์

�น�ิท��กร�พ��นา��รกิ�การ��า กระทรวงพาณิชย์ ��อํานา��ก� ����ะเพิ��เ�ิ���อย�ํา หรือ 

ดําเนินการใดๆ เพื�อให�เ��น���า��ํา���ง�องนายทะเ��ยน 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

พิจารณาและอนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 1,557,692,307 บาท จาก

ทนุจดทะเบยีนเดิมจํานวน 750,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 2,307,692,307 

บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 1,557,692,307 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ 1 

บาท และอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ � ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกับการ

เพิ�มทนุจดทะเบยีนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น 

การลงมต ิ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของ

จาํนวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น���งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาร�ท�� 7 �ิจาร�าอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามั�เ�ิ�มทุนของบริษัทเ�ื�อรองรับการจัดสรรหุ้นสามั�เ�ิ�ม
ทุนจํานวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering), การจัดสรรหุ้นสามั�เ�ิ�มทุนจาํนวนไม่เกนิ 750,000,000 หุ้น เ�ื�อรองรับการ

ใ�้สิท�ิตามใบสํา�ั�แสดงสิท�ิ�รั�งท��  1 (CHEWA-W1) แ��การจัดสรรหุ้นสามั�เ�ิ� มทุน
จาํนวนไม่เกิน 57,692,307 หุ้น เ�ื�อรองรับการจ่า�หุ้น�ันผ� 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล จากการที�บริษทัเพิ�มทนุจดทะเบียน จํานวน 1,557,692,307 บาท โดยการออกหุ้นสามญั 

เพิ�มทุนจํานวน 1,557,692,307 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 750,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,307,692,307 บาท บริษัทจะ

ดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงันี � 

1. การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวนไมเ่กิน 750,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมี

รายละเอียดการจดัสรรดงันี � (รายละเอียดปราก�ตามส��ง�� �ส่งมาด้วย 6) 

a. เสนอขายในอตัรา 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทนุ กรณีมีเศษหุ้นให้

ปัดทิ �ง โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท โดยผู้ ถือหุ้นไม่มีสิทธิในการ

จอง�ื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินสิทธิของตน 

b. ในกรณีที�มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจอง�ื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัท ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้ นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) โดยบุคคลดงักลา่วจะต้องไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั

ของบริษัท� ในราคาเสนอขายที�ไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด และไม่

ตํ�ากว่าราคาที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) “ราคาตลาด” 

หมายถ�ง ราคาถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ �าหนักของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วนัทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัทําการ

ติดตอ่กนักอ่นวนักําหนดราคาเสนอขาย 
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c. มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จดัการ หรือบุคคล

ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จดัการ เป็น

ผู้ พิจารณากําหนดบคุคลที�ได้รับจดัสรร ราคาเสนอขาย ชว่งเวลาจดัสรร และ

วิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื�อเสนอขายเป็นคราวๆ 

ตามที� เห็นสมควร �ดยปฏิบัติให้ เป็นไปตามหลักเกณ�์ของประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ. 72/2558 เรื�องการอนญุาตให้บริษัทจด

ทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหมต่่อบคุคลในวงจาํกดั 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน จํานวนไม่เกิน 750,000,000 หน่วย มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท เพื�อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะ�ื �อหุ้นสามญัของบริษัท ครั �งที� 1 (“ใบสําคญั

แสดงสิทธิ CHEWA-W1”) �ึ�งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�จอง�ื �อ

และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามที�กลา่ว

ข้างต้น (ดรูายละเอียดเบื �องต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1 ตาม������ ������

ดว้ย 5)  

3. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 57,692,307 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เพื�อรองรับการจา่ยหุ้นปันผล 

 นอกจากนี � ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นําเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ป ร ะจํา ปี  2561 เพื� ออนุ มั ติ ม อบ ห ม ายให้ ค ณ ะก รรม ก ารบ ริ ษั ท ห รือค ณ ะ

กรรมการบริหารหรือบุคคลที�ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ

กรรมการบริหาร มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็นและเกี�ยวเนื�องกับการ

เสนอขายหุ้ นสามัญ เพิ�ม ทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกําหนดหรือ

เปลี�ยนแปลงระยะเวลาการจอง�ื �อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ�มทุน การกําหนด

ราคา เงื�อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุน

ดงักลา่วได้ตามที�เห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร 

รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคําขอต่างๆ และ/หรือ

ดําเนินการใดๆ เพื�อปฏิบตัิให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียนในการยื�นจดทะเบียน

เพิ�มทุนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า และการนําส่งข้อมลูเอกสารหลกัฐาน

ต่อสํานักงาน กลต. , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กระทรวงพาณิชย์ หรือ

หน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

การลงมต ิ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของ

จาํนวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น�ึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ว������ 8 ��ิ����อ��มั�ิ�����้�ขเ�ิ�มเ�มิข้อบงัคับของบ�ิ��ั 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื�อแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที�ใช้อยูใ่นปัจจบุนัให้สอดคล้องและเหมาะสมกบักฎหมาย

ที�บังคับอยู่ในปัจจุบันรวมถ�งการกํากับดูแลกิจการที�ดีในเรื�องการประชุมของกรรมการ

บริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื�อให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ��� 

2535 ���งแก้ไขเพิ�มเติมโดยคําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที� 

21/2560 เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

เมื�อวนัที� 4 เมษายน 2560 จ�งเห็นควรเสนอต่อที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ

ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดงัต่อไปนี � 

ข้อบงัคับฉบบัเดมิ ข้อบงัคับฉบบัใหม่ 

ข้อ 24. [วรรค �] ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมี

กรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่ก��งหน��ง (1/2) ของจํานวน

กรรมการทั �งหมดจ�งจะครบองค์ประชมุ และให้ประธาน

ก ร ร ม ก า ร ทํ า ห น้ า ที� เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ใ น ที� ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�

ประชมุหรือไม่สามารถป�ิบัติหน้าที�ได้ ในกรณีที�มีรอง

ประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธานที�ประชมุ แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี

แต่ไม่อยู่ในที�ประชมุนั �นหรือไม่สามารถป�ิบตัิหน้าที�ได้ 

ให้กรรมการ���งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน��งเป็น

ประธานที�ประชมุ 

[วรรค 2] การวินิจ�ัยชี �ขาดของที�ประชมุคณะกรรมการ

ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน��งมีเสียงหน��ง (1) 

เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ���งมีส่วนได้เสีย

ในเรื�องใดเรื�องหน��งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�อง

นั �น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที�ประชุม

ออกเสยีงเพิ�มข� �นอีกเสียงหน��ง (1) เพื�อเป็นเสยีงชี �ขาด 

ข้อ 31 [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้

ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี�ายในสี� (4) เดือน 

นบัแตว่นัสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

[วรรค 2] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหน��ง 

ข้อ 24. [วรรค 1] ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ

จํานวนกรรมการทั �งหมดจ�งจะครบองค์ประชุม และให้

ประธานกรรมการทําหน้าที� เป็นประธานในที�ประชุม

คณะกรรมการในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�

ประชุมหรือไม่สามารถป�ิบัติหน้าที�ได้ ในกรณีที�มีรอง

ประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธานที�ประชมุ แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี

แต่ไม่อยู่ในที�ประชมุนั �นหรือไม่สามารถป�ิบัติหน้าที�ได้ 

ให้กรรมการ���งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน��งเป็น

ประธานที�ประชมุ 

[วรรค 2] การวินิจ�ัยชี �ขาดของที�ประชมุคณะกรรมการ

ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน��งมีเสียงหน��ง (1) 

เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ���งมีส่วนได้เสีย

ในเรื�องใดเรื�องหน��งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�อง

นั �น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที�ประชุม

ออกเสยีงเพิ�มข� �นอีกเสียงหน��ง (1) เพื�อเป็นเสยีงชี �ขาด 

ข้อ 31 [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้

ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี�ายในสี� (4) เดือน

นบัแตว่นัสิ �นสดุของรอบบญัชีของบริษัท 

[วรรค 2] การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหน��ง 
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ข้อบงัคับฉบบัเดมิ ข้อบงัคับฉบบัใหม่ 

ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้

สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

[วรรค 3] ผู้ ถือหุ้น���งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน��ง

ในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้ นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด หรือผู้

ถือหุ้ นจํานวนไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) คน ���งมีหุ้ นนับ

รวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หน��งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที�

จําหน่ายได้ทั �งห มดจะเข้าชื�อกัน ทําหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม

วิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�ขอให้

เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณี

เช่นนี � คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น

ภายในหน��ง (1) เดือน นับแต่วนัที�ได้รับหนังสือนั �นจากผู้

ถือหุ้นดงักลา่ว 

 

ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้

สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

[วรรค 3] ผู้ ถือหุ้ นหน��ง (1) คนหรือหลายคน���งมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้ นที�

จําหน่ายได้ทั �งหมด จะเข้าชื�อกัน ทําหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการวิสามัญ

เมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอให้

เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณี

เช่นนี � คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น

ภายในสี�สิบห้า (45) วนันบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือ

หุ้น 

[วรรค 4] ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุม

ภายในกําห นดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถื อหุ้ น

ทั �งหลาย���งเข้าชื�อกันหรือผู้ ถือหุ้ นคนอื�น� รวมกันได้

จํานวนหุ้ นตามที�บังคับไว้นั �นจะเรียกประชุมเองก็ได้

ภายในสี�สิบห้า (45) วนันับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลา

ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี � ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้

ถือหุ้ นที�คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที� เกิดจากการจัดให้มี

ประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

[วรรค 5] ในกรณีที�ปราก�ว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นที� เป็น

การเรียกประชมุเ�ราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี�ครั �งใด จํานวน

ผู้ ถือหุ้ น���งมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค�ประชุมตามที�

กําหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี�ต้องร่วมกัน

รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที� เกิดจากการจัดให้มีการ

ประชมุในครั �งนั �นให้แกบ่ริษทั 

 การแก้ไขข้อบังคับในครั �งนี � เป็นไปเ�ื�อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับก�หมายที�มีการ

แก้ไขในปัจจุบัน ที�ประชุมคณะกรรมการจ�งเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น�ิจารณา

อนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมถ�งเ�ื�อให้การจดทะเบียนแก้ไขเ�ิ�มเติมข้อบงัคบัของ
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11บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)
 

   

บริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคําหรือข้อความใน

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือในคําขอจดทะเบียน เพื�อให้เป็นไป ตามมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ตามคําสั�ง คําแนะนําหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ที�ประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นควร 

เสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ (ก) 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื�นใด�ึ�งได้รับการแตง่ตั �งจากกรรมการผู้มี

อํานาจลงนามมีอํานาจในการแก้ไข ถ้อยคําของข้อบังคับของบริษัทฯ หรือข้อความใน

เอกสาร และ/หรือ คําขอต่างๆ ในการยื�นจดทะเบียน แก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที กระทําการใดๆ ที�จําเป็นเพื�อให้การ

ดําเนินการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วเสร็จ รวมถึงมีอํานาจในการมอบ

อํานาจชว่งได้ โดยไมต้่องขออนมุตัิจากที�ประชมุคณะกรรมการหรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอีก 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ

บริษัทฉบบัปัจจบุนัตามรายละเอียดข้างต้น และอนมุตัิการมอบอํานาจตามที�เสนอ 

การลงมต ิ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของ

จาํนวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น�ึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

������� 9  �������������������� �������������������������������� 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบัของ

บริษัท ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั �ง ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งหนึ�งในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ 

ก็ให้ออกโดยจํานวนที�ใกล้ที�สุดกับส่วนหนึ�งในสาม และกรรมการที�จะต้องออกจาก

ตําแหน่งในปีแรกและปีที�สอง�ายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �น ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ 

ตอ่ไปให้กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการ�ึ�ง

พ้นจากตําแหน่งตามมาตรานี � อาจได้รับเลอืกตั �งใหมไ่ด้ 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที�จะต้องออก

จากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 คน ดงันี � 

(1) นางสมหะทยั   พานิชชวีะ  กรรมการ 

(2) Mr. Phua Cher Chew กรรมการ 

(3) นายบญุ ชนุ เกียรติ กรรมการ, กรรมการผู้จดัการ,  

 กรรมการบริหาร, กรรมการกํากบัดแูลกิจการ, 

 กรรมการบริหารความเสี�ยง   

  ทั �งนี � คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลั�นกรองแล้วมี

ความเห็นว่า เนื�องจากกรรมการทั �ง 3 (สาม) คน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมี
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256112
 

   

ประสบการณ์อนัจะเป็นประ�ยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท จ�งเห็นสมควรเสนอให้ที�

ประชมุคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณา

อนมุตัิแตง่ตั �งให้กรรมการทั �ง 3 (สาม) คน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน��ง 

รายละเอียดเกี�ยวกบัประวตัิ ว�ุิการศ�กษา ประสบการณ์ทํางาน สดัสว่นการถือหุ้นใน

บริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื�น ของกรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 

และ�ด้รับการเสนอชื�อเพื�อกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน��ง ปราก�ตามส��ง�� �

ส่งมาด้วย 3 

 ในการสรรหากรรมการ บริษัท�ด้ประกาศเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื�อบุคคลที�

เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื�อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ�ทย และเผยแพร่บนเว็บ��ต์ของบริษัท ตั �งแต่วันที�                 

15 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม 2561 ���งปราก�ว่า�ม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื�อบุคคล

เข้ามายงับริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้  นางสมหะทัย พานิชชีวะ,       

Mr. Phua Cher Chew และ นายบุญ ชนุ เกียรติ ที�ต้องออกตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการต่ออีกวาระหน��ง เพราะบุคคลเหล่านี �ล้วนเป็นผู้ ที�มีความรู้ ความสามารถ มี

ประสบการณ์และประวัติการทํางานที�ดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน พ.ศ.2535  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการ�มร่วมกรรมการที�มีสว่น�ด้เสยี���ง�ม�่ด้ออกเสียงทั �ง � ท่านเห็นสมควรเสนอ

ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้ นอนุมัติแต่งตั �งให้กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ ทั �ง 3 

(สาม) คน คือ (1) นางสมหะทยั พานิชชีวะ (2) Mr. Phua Cher Chew และ (�) นายบุญ 

ชนุ เกียรติ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน��ง ทั �งนี � การเสนอแต่งตั �งกรรมการที�

จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระดงักล่าว �ด้ผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน และ�ด้รับความเห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการแล้ว  

การลงมต ิ มติในวาระนี �จะต้อง�ด้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น���งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
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13บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

 

   

�าระที� 10 พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พเิศษของคณะกรรมการประจาํปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (ร�มทั �งที�มีการแก้ไข

เพิ�มเติม�ได้กําหนดห้ามมิให้บริษัทจา่�เงินหรือทรัพ��สินอื�นใดให้แก่กรรมการ เ�้นแต่จา่�

เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั �งนี � ข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กําหนดให้

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทใหญ่ในร�ปของเงินราง�ลั เบี ��

ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโ�ชน�ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามที�ประชมุผ�้ �ือหุ้นจะ

พิจารณาและลงมติ ในการนี �คณะกรรมการได้ผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของ

คณะกรรมการประจําปี 2561 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาด

ของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื�น

�นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที�มีม�ลค่าตลาด (Market Capitalization) �นขนาดที�

�กล้เคียงกบับริษัท ดงัรายละเอียดต่อไปนี � 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

คา่ตอบแทนรายเดือน ปี 2560 

(บาท / เดือน) 

ปี 2561 

(บาท / เดือน) 

 ประธานกรรมการ 60,000 60,000 

 กรรมการ 10,000 10,000 

 กรรมการอสิระ 10,000 10,000 

เบี �ยประชุม (บาท / ครั �ง) (บาท / ครั �ง) 

 ประธานกรรมการ 60,000 60,000 

 กรรมการ 40,000 40,000 

 กรรมการอสิระ 20,000 20,000 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256114

 

   

เบี �ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ) 
 

รายการ 
ปี 2560 

(บาท � ครั��) 
ปี 2561 

(บาท � ครั��) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

40,000 

20,000 

 

40,000 

20,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

40,000 

20,000 

 

40,000 

20,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการบริหาร �ที��ม่�ด้เป็นผู้บริหาร) 

- กรรมการบริหาร �ที�เป็นผู้บริหาร) 

 

70,000 

60,000 

60,000 

 

70,000 

60,000 

- 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ)  

- ประธานกรรมการกํากบัดูแลกิจการ 

- กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 

10,000 

  5,000 

 

10,000 

  5,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี�ย�  

- ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

- กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

10,000 

  5,000 

 

10,000 

  5,000 

หมายเหต� กรรมการสามารถเบิกคา่เดินทาง และ คา่ที�พกัในการมาประช�ม�ด้ 

 อีกทั �งเนื�องจากการกําหนดผลประโยชน์พิเศษปี 2561 ของคณะกรรมการต้อง

�ด้รับการอน�มตัิจากที�ประช�มผู้ ถือห�้น �ึ�งผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน โดยยงัยึดถือแนวปฏิบตัิ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของ

ธ�รกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ�ด้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื�นใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ�ทยที�มีมูลค่าตลาด �Market Capitalization) ในขนาดที�

ใกล้เคียงกบับริษัท ดงัรายละเอียดต่อ�ปนี �  

 ค่าตอบแทนดังกล่าวจะให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที��ม่�ด้เป็น

ผู้บริหารเท่านั �น เป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น�ม่เกิน 0.3 - 0.5 ของจํานวนเงินเทียบเท่าเงินปันผล

ที�ประกาศจ่าย หรือ �ม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้จดัสรร

ผลประโยชน์พิเศษสําหรับคณะกรรมการบริษทั 
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 ทั �งนี � ค่าตอบแทนคณะกรรมการที�เหลือมีอตัราเท่ากบัค่าตอบแทนของกรรมการ

ประจําปี 2560 จงึเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับ

ปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทกุประการ 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิกําหนดคา่ตอบแทน และ 

ผลประโยชน์พิเศษ ให้แก่กรรมการสําหรับปี 2561 ประการ 

ทั �งนี � การกําหนดค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์พิเศษ สําหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการ

กลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที�

ประชมุคณะกรรมการแล้ว 

การลงมต ิ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น�ึ�งมาประชมุ 

 

�าระ�ี� 11 ��จาร�าอน��ั��การแ�่��ั ���ู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั (รวมทั �งที�มีการ

แก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 36 กําหนดให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี

แต่งตั �งผู้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั �ง 

ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้ 

 ทั �งนี � คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชี ประจําปี 2561 

และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตั �ง

ผู้สอบบญัชี จํานวน 6 ราย ได้แก่ 

คณุพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ            ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  4521  และ/หรือ  

คณุโสภณ เพิ�มศริิวลัลภ              ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 3182  และ/หรือ  

คณุรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 3516  และ/หรือ 

คณุชยพล ศภุเศรษฐนนท์          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  3972  และ/หรือ 

คณุรสพร เดชอาคม                  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  5659  และ/หรือ 

คณุอรวรรณ เตชวฒันสริิกลุ       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  4807 

แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2560 และในกรณี

ที�ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมส่ามารถป�ิบตัิหน้าที�ได้ ให้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั จดัหา

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื�นของสํานกังานทําหน้าที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษทัแทนผู้สอบบญัชดีงักลา่วได้ 

 ผู้ สอบบัญชีตามรายชื�อที�เสนอมานั �นไม่มีความสัมพัน�์และ / หรือส่วนได้เสีย

ระหว่างผู้สอบบญัชีกบับริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบับุคคลดงักลา่ว

แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
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บริษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 สําหรับบริษัท เป็นจํานวนไม่เกิน 

1,550,000 บาท ���งสงูกว่าปี 2560 เป็นจํานวน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.33 โดยใน

ปี 2560 ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนสําหรับบริษัทเป็นจํานวนไม่เกิน 1,500,000 

บาท   

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้ สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณา

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี รวมทั �งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื�อ

ขออนุมตัิ คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4521 และ/หรือ 

คณุโสภณ เพิ�มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3182 และ/หรือ คุณรุ้งนภา 

เลิศสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3516 และ/หรือ คุณชยพล ศภุเศรษฐ

นนท์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3972 และ/หรือ คุณรสพร เดชอาคม ผู้สอบ

บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 5659 และ/หรือ คณุอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผู้สอบบญัชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4807 แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของ

บริษัทประจาํปี 2561 และอนมุติัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจํานวน 1,550,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ  

คณุพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ            ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  4521  และ/หรือ  

คณุโสภณ เพิ�มศริิวลัลภ              ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 3182  และ/หรือ  

คณุรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 3516  และ/หรือ 

คณุชยพล ศภุเศรษฐนนท์          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  3972  และ/หรือ 

คณุรสพร เดชอาคม                  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  5659  และ/หรือ 

คณุอรวรรณ เตชวฒันสริิกลุ       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�  4807 

แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2561 และอนุมตัิ

ให้กําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 สําหรับบริษัทเป็นจํานวนไม่เกิน 1,550,000 บาท 

(หน��งล้านห้าแสนห้าหมื�นบาทถ้วน) และในกรณีที�ผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าที�ได้ ให้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื�นของสํานกังาน

ทําหน้าที�ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี

ดงักลา่วได้  

    ทั �งนี � ข้อมลูเกี�ยวกบัประวตัิและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบญัชีที�ได้รับ

การเสนอชื�อให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั มีรายละเอียดตาม������ �����������7 

การลงมต ิ  มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น���งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 12 พจิารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพิ�มเติมจากวงเงนิสําหรับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เดมิ���งบริษัทได้รับอนุมติัจากที�ประชุมสามั�ผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

วตัถุประสงค์และเหตุผลบริษทัฯ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงิน

ไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท เพิ�มเติมจากวงเงินเดิม���งบริษัทได้รับอนุมตัิจากที�ประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 จํานวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดย

หุ้นกู้ของบริษัทฯ หากได้รับการอนุมตัิจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

จะทําให้บริษัทมีวงเงินการออกหุ้ นกู้ รวม 3,000 ล้านบาท ในการนี � ที�ผ่านมา

บริษัทฯ ได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบนัและผู้ลงทุน

รายใหญ่ลงทุนเป็นจํานวน 498.5 ล้านบาท คงเหลือวงเงินสําหรับการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ทั �งสิ �น 1,001.5 ล้านบาท โดยรายละเอียดการออกหุ้นกู้ ในวงเงิน

ไมเ่กิน 1,500 ล้านบาทเพิ�มเติมเบื �องต้นมดีงันี � 

รายละเอียดเบื �องต้นของหุ้นกู้ 

วตัถุประสงค์: เพื�อใช้เสริมส�าพคลอ่ง และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจและ/หรือเป็น

เงนิทนุหมนุเวียนทั�วไปของบริษัท หรือเพื�อวตัถปุระสงค์อื�น� ตามที�คณะกรรมการ

บริษทัเห็นสมควร 

ชนิด หุ้นกู้ทุกประเ�ท ชนิดระบุชื�อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื�อ ประเ�ทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อย

สิทธิ มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  หรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  มีหลักประกัน  หรือไม่มี

หลกัประกนั ข� �นอยูก่บั�าวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขาย หุ้นกู้ในแต่ละครั �ง

ตามความเหมาะสม และปัจจยัอื�น� ที�เกี�ยวข้อง 

สกุลเงนิ: เงนิบาทและ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนในขณะที�มีการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้: ไม่เกิน 1,500 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอื�นในจํานวนที�เทียบเท่า ทั �งนี �บริษัทฯ 

สามารถออกและเสนอขายหุ้ นกู้ เพิ�มเติมและ/หรือออกและเสนอขายหุ้ นกู้ เพื�อ

ทดแทนหุ้นกู้ เดิมที�มีการไถ่ถอนไปแล้วได้�ายในวงเงินดงักล่าวโดยหุ้นกู้ ที�บริษัท 

ออกจําหน่ายแล้วในขณะใดขณะหน��งจะต้องมีจํานวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

อายุ:    ไมเ่กิน 5 ปีนบัตั �งแตว่นัออกหุ้นกู้ในแตล่ะคราว 

การเสนอขาย: เสนอขายต่อผู้ ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั�วไป 

และ/หรือ ผู้ ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ ลงทุนโดย

เ�พาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใด� โดยอาจเสนอขายหุ้ นกู้ ทั �งจํานวนหรือ

บางส่วนในคราวเดียวกัน หรือหลายครั �ง และหรือใน ลักษณะหมุนเวียน 

(Revolving Basis) ก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรือ ก�ระเบียบอื�น� 
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และ/หรือ ก�หมายอื�น� ที�เกี�ยวข้องที�มีผลบงัคับใช้ในขณะที�ออกและเสนอขาย

หุ้นกู้นั �น 

อ��ราดอก��� ��:  ขึ �นอยูก่บัตลาดตราสารหนี � ณ เวลาที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด: ผู้ ถือหุ้ นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้ นกู้ คืนก่อนครบกําหนดและหรือ

บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบกําหนดรวมถึงการซื �อ

คืนหุ้นกู้ดงักล่าว ทั �งนี �ให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของหุ้นกู้ ที�ได้ออกใน

คราวนั �น� 

อาํนาจกาํหนด: มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที�คณะกรรมการ บริษัท

มอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้ จัดการ มีอํานาจในการกําหนด หลักเกณฑ์ 

เงื�อนไข และรายละเอียดอื�น� ที�เกี�ยวข้องกบัการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ ตามที�

เห็นสมควรที�ต้องกําหนดตามก�หมาย เช่น ชื�อ ประเภท มูลค่าที�ตราไว้ ราคา

เสนอขายตอ่หน่วย อตัราดอกเบี �ย การแต่งตั �งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จาํนวนที�เสนอขาย

ในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชําระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภท

หลกัประกนั รายละเอียด การเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อน

กําหนด รวมถึงการนําหุ้นกู้ดงักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนกบั

ตลาด หลกัทรัพย์แห่งประเท�ไทย และหรือ สมาคมตราสารหนี � และ/หรือ ตลาด

รองอื�น� ตลอดจนให้อํานาจดําเนินการขออนุญ าต เปิดเผยข้อมูล และ

ดําเนินการอื�นใดกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง การแต่งตั �งที�ปรึกษา หรือ บุคคลที�

เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  การเข้าทําการตกลง การลงนามและ/

หรือการแก้ไขเอกสารสญัญาต่าง� ที�เกี�ยวข้อง และมีอํานาจในการดําเนินการ

ใด� ที�เกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามจาํเป็นและสมควร 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการออกและเสนอขาย

หุ้ นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาทเพิ�มเติม โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอ

ข้างต้น 

การลงมต ิ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) 

ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
�าร���� 13 ��จาร�า�ร��อ�อ��น� �ถ�า��� 
 

 ขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัองัคารที� 3 เมษายน 2561 

เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที� 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9                   

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยผู้ ถือหุ้ นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั �งแต่เวลา  

8.30 น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดตาม  11 
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19บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)
 

   

 ในกร�ีที�ผู้ ถือหุ้น�ม�สามารถเข้าร�วมประชมุ�ด้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื�นเข้า

ประชมุและออกเสยีงแทนตน โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก� หรือแบบ ข� แบบใดแบบหนึ�ง ตาม������ ����มา���� 10 

และเพื�อเป�นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกร�ี�ม�สามารถเข้าร�วมประชมุ�ด้ด้วยตนเอง และมีความ

ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษัท เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะโดย

ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข� ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายชื�อ และรายละเอียดปรากฏตาม������ ����มา���� 4 

เพื�อเข้าร�วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้น�ด้  

 ทั �งนี � ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาคําชี �แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกั�านที�ผู้ เข้าร�วม

ประชุมต้องนํามาแสดงในวันประชุม โดยมีรายละเอียดตาม������ ����มา���� 9 บริษัทจะดําเนินการประชุมตาม

ข้อบงัคบับริษัท หมวดที� 6 เรื�อง การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม������ ����มา���� 8  

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

  (นายชาติชาย พานิชชวีะ) 

  ประธานกรรมการ 
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