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รายละเอยีดเบื�องต้นของใบสําคญัแสดงสิทธทิี�จะ�ื�อหุ้นสามญัของ 

บริษทั ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) ครั�งที� 1 (CHEWA-W1) 

���งจดัสรรให้แก่�ู้จอง�ื�อและ�ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทั 

 

ประเภทหลกัทรัพย์ ที�ออกและเสนอขายให้แก่�ู้ถือ

หุ้นเดิมตามสัดส่วน  

ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ครั� งที� 1 (“CHEWA-W1”)  

ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ  ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัชนิดระบุชื�อผูถื้อและ โอน

เปลี�ยนมือได ้ 

จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกและเสนอขาย  ไม่เกิน 750,000,000 หน่วย  

จาํนวนหุ้นสามัญที�สํารอง�ว้เพื�อรองรับการใช้สิทธิ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  

ไม่เกิน 750,000,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนหุน้รองรับร้อยละ 50 ของจาํนวน

หุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 1,500,000,000 หุ้นภายหลงัจากเสนอขายหุน้

เพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนแลว้ 

ลกัษณะการจัดสรร  เป็นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมที�จองซื�อและไดรั้บ

การจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ (Right Offering) ต่อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีมีเศษให้ปัดเศษทิ�ง) ทั�งนี�  บริษัท

กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัที�มีสิทธิจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน

พร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิครั� งนี�  ในวนัที� 11 เมษายน 2561 (Record Date)  

ราคาเสนอขายใบสาคญัแสดงสิทธิ  ไม่คิดมูลค่า  

อตัราการใช้สิทธิ�ื�อหุ้นสามัญ  ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ (เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิ

ตามหลกัเกณ��และเงื�อนไขที�กาํหนด)  

ราคาการใช้สิทธิ  1.75 บาทต่อหุน้ (มูลค่าที�ตราไว ้1.00 บาท) (เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตาม

หลกัเกณ��และเงื�อนไขที�กาํหนด)  

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 ปี 6 เดือน นบัตั�งแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
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วันกําหนดการใช้สิทธิ และระยะเวลาการใช้สิทธิ  ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญัของบริษทัได้โดย

กาํหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคม 2561, มิถุนายน 

2562 เ เละเ ดือน พฤ ศจิกาย น  2562 (โ ดย คณ ะ กร ร มก าร  และ/ห รื อ

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กําหนดวันใช้สิทธิ) (รายละเอียดวัน

กาํหนดการใชสิ้ทธิและระยะเวลาการใชสิ้ทธิเป็นไปตามขอ้กาํหนดสิทธิ

ของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทั ชีวาทยั จาํกดั 

(มหาชน) ครั� งที� 1 (“CHEWA-W1”)  

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ  ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซื� อหุ้น

สามญัของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ� ที�จะซื� อหุ้นของ

บริษทัภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครั� ง 

ยกเวน้กรณีแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิครั� งสุดทา้ย ผูถื้อใบสําคญัแสดง

สิทธิสามารถแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิได้ภายใน 15 วันก่อนวัน

กาํหนดการใช้สิทธิครั� งสุดท้าย โดยในช่วงเวลาดงักล่าว ผูถื้อใบสําคัญ

แสดงสิทธิฯ สามารถแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิไดใ้นวนัทาํการใดๆ ตั�งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.  

วิธ�การและเง���น��การปรับสิทธิ บริษทัจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิในการซื�อ

หุน้สามญัตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ เมื�อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หนึ�งดงัต่อไปนี�  โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู ้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม  

(�)   เมื�อบริษทั เปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัอนัเป็น

ผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามญัที�ไดอ้อกแลว้ของบริษทั  

การเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที

นบัตั�งแต่วนัที�มีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั  

�. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�   

                    Price 1 = Price 0[Par1]  

                                        [Par0]  

�. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�   

                    Ratio 1 = Ratio 0[Par0]  

                                        [Par1]  

โดยที�  

Price �    คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  

Price �    คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  

Ratio �   คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  

Ratio �   คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  

Par�       คือ มูลค่าที�ตราไวใ้หม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  

Par�       คือ มูลค่าที�ตราไวเ้ดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  
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(�)   เมื�อบริษทัเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตาม

สัดส่วนการถือหุ้นเดิม  (Right Offering)  และ/หรือ  ประชาชนทั�วไป           

( Public Offering) และ/หรื อ  นัก ลง ทุน โ ดย เ ฉพาะเจ าะ จง  (Private 

Placement) ในราคาที�ต ํ�ากว่าร้อยละ �� ของราคาหุ้นที�ค ํานวณได้ตาม

วิธีการที�ใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั�นหรือราคาตลาดในช่วงก่อน

การเสนอขายหุน้นั�น  

การเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที

ตั�งแต่วนัแรกที�ผูซื้� อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซื�อหุ้นสามัญที�

ออกใหม่ (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย�์ประกาศขึ�นเครื�องหมาย XR) สาํหรับ

กรณีที�เป็นการเสนอขายให้ผูถ้ือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรก

ของการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่กรณีที�เป็นการออกและเสนอขายแก่

ประชาชนและนักลงทุนทั�วไป และ/หรือ กรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี  

อนึ� ง ในกรณีที�มีการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่พร้อมกนัมากกว่าหนึ� ง

ราคา ในการเสนอขายในเงื�อนไขที�จะตอ้งจองซื�อดว้ยกนั ใหน้าํจาํนวนหุ้น

และราคาเสนอขายทุกราคามาคาํนวณราคาเฉลี�ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที�ออก

ใหม่ แต่ในกรณีที�การเสนอขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่�ายในเงื�อนไขที�

จะตอ้งจองซื�อดว้ยกนั ให้นาํจาํนวนหุน้และราคาเสนอขายที�ต ํ�ากว่าร้อยละ 

�� ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” มาคาํนวณราคาเฉลี�ยต่อหุ้น

ของหุน้สามญัที�ออกใหม่เท่านั�น  

ราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�ออกใหม่คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทั�งสิ�น

ที�บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย

หลกัทรัพยห์ารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทั�งสิ�นที�ออกใหม่ในครั� งนั�น  

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดตามที�

คณะกรรมการบริษทักาํหนด เพื�อประโยชน์ในการพิจารณาว่า การเสนอ

ขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ในครั� งนั�น มีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้น

ที�ออกใหม่ในราคาตํ�า ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที�กาํหนดไวใ้นข้อ � (�) 

ประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สจ. ��/���� เรื�อง การ

คาํนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื�อการ

พิจารณาการเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ในราคาตํ�า ลงวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. 

���� (รวมทั�งที�จะมีการแกไ้ขเพิ�มเติมหรือใชแ้ทนในอนาคต)  

ในกรณีที�ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” เนื�องจาก

หุ้นสามญัของ บริษทัไม่มีการซื�อขายในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัจะทาํการ

กาํหนดราคายุติธรรมเพื�อใชใ้นการคาํนวณแทน  

“ราคายุติธรรม” หมายถึงราคาที�ประเมินโดยที�ปรึกษาทางการเงินที�

สาํนกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ  

45 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256146

���������������� 5 

 

�� ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�   

                Price 1                =      Price 0[ (A2x MP) + B2X ]  

                                                             [ MP (A2 + B2)]  

�� อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�   

                Ratio 1              =       Ratio 0[ MP (A2 + B2)]  

                                                      [(A2 x MP) +B2X ]  

โดยที�  

Price �        คือ     ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  

Price �        คือ     ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  

Ratio �       คือ      อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  

Ratio �       คือ      อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  

MP             คือ      ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั  

A�            คือ     จาํนวนหุ้นสามญัที�ได้เรียกชาํระเต�มมูลค่าแลว้ ณ วนั

กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นเพื�อสิทธิในการจองซื�อหุ้นสามญัที�ออกใหม่ (Record 

date) กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรก

ของการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่

ประชาชนและนักลงทุนทั�วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่

บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี  

B2              คือ    จาํนวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่ที�เสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม

และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนกัลงทุนทั�วไปและ/หรือกรณีเสนอ

ขายหุน้สามญัให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี  

B2X            คือ    จาํนวนเงินที�จะไดรั้บภายหลงัจากการหกัค่าใชจ่้าย (ถา้มี) 

จากการออกหุน้สามญัที�ออกใหม่ที�มีการเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิมและ/หรือ

เสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั�วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้น

สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี  

 

(3) เมื�อบริษทัเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�  

ออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั และ/หรือ ประชาชนทั�วไป และ/

หรือ นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยกาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของ

หุ้นที�ออกใหม่เพื�อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ

ดงักล่าว ตํ�ากว่าร้อยละ �� ของราคาหุ้นที�คาํนวณตามวิธีที�ใชร้าคาตลาด

ในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคา

ตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ

นั�น  

การเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที

ตั�งแต่วนัแรกที�ผูซื้�อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซื�อหลกัทรัพย�ที�

ออกใหม่ใดๆ ที�ใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป� นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิที�จะซื�อหุ้น
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สามญั (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย�์ประกา�ข��นเครื�องหมาย XR) สําหรับ

กรณีที�เป� นการเสนอขายให้ผูถ้ือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรก

ของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆที�ให้สิทธิที�จะแปลงส�าพเป� น

หุ้นสามญัหรือใหสิ้ทธิที�จะซื�อหุน้สามญัแก่ประชาชนและนกัลงทุนทั�วไป

และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี  

ราคาเ�ลี�ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที�ออกใหม่คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินที�ไดรั้บ

จากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆที�มีสิทธิแปลงส�าพเป� นหุน้สามญัหรือให้สิทธิ

ที�จะซื�อหุน้สามญัรวมกบัเงินที�จะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงส�าพเป� นหุ้น

สามญัหรือใช้สิทธิที�จะซื� อหุ้นสามัญถ้ามีการใช้สิทธิทั�งหมด หารด้วย

จาํนวนหุน้ทั�งสิ�นที�ตอ้งออกใหม่เพื�อรองรับการใชสิ้ทธินั�น  

ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัและฐานของมูลค่าหุน้ที�ตราไวซ้�� งจะใช้

เปรียบเทียบให้มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ (�) ขา้งตน้  

�� ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�   

               Price 1       =       Price 0[ (A3x MP)+B3X ]  

                                                   [ MP (A3 + B3) ]  

�� อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�   

               Ratio 1       =        Ratio 0[MP (A3+B3)]  

                                               [ (A3x MP)+B3X ]  

�ดยที�  

Price �         คือ     ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  

Price �         คือ     ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  

Ratio 1        คือ     อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  

Ratio 0        คือ     อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  

MP              คือ     ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั  

A3             คือ    จาํนวนหุ้นสามญัที�ได้เรียกชาํระเต�มมูลค่าแลว้ ณ วนั

กาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุ้นเพื�อการจองซื�อหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ที�ให้สิทธิที�จะ

แปลงส�าพเป� นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั (Record date) 

กรณีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือก่อนวนัแรกของระยะเวลาการ

เสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ใดๆ ที�ให้สิทธิที�จะแปลงส�าพเป� นหุ้น

สามญัหรือใหสิ้ทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัต่อประชาชนและนกัลงทุนทั�วไปและ/

หรือบุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี  

B3         คือ      จาํนวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่เพื�อรองรับการใช้สิทธิของ

หลกัทรัพยใ์ดๆซ�� งให้สิทธิที�จะแปลงส�าพเป� นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิที�จะ

ซื�อหุ้นสามญัที�จะเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและนัก

ลงทุนทั�วไปและ/หรือบุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี  

B3X        คือ     จาํนวนเงินที�บริษทัจะไดรั้บ�ายหลงัจากการหักค่าใชจ่้าย 

(ถา้มี) จากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆที�ให้สิทธิที�จะแปลงส�าพเป� นหุน้สามญั
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หรือให้สิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัที�เสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือเสนอ

ขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั�วไปและ/หรือบุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่

กรณีรวมกบัเงินที�จะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือ

ซื�อหุน้สามญั  

 

(�) เมื�อบริษทัจ่ายปันผลทั�งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถ้ือหุ้น

ของบริษทั การเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผล

บงัคบัทนัทีตั�งแต่วนัแรกที�ผูซื้�อหุ้นสามญัไม่มีสิทธิในการรับหุน้ปันผล (วนั

แรกที�ตลาดหลกัทรัพย�� ขึ�นเครื�องหมาย XD)  

�� ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�   

                    Price 1     =    Price 0[ A1 ]  

                                           [ A1 + B1 ]  

�� อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�   

                    Ratio 1     =   Ratio 0[ A1 + B1 ]  

                                                    [ A1 ]  

โดยที�  

Price �      คือ      ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  

Price �      คือ      ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  

Ratio �      คือ      อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  

Ratio �      คือ      อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  

A1             คือ     จาํนวนหุ้นสามญัที�ไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนั       

                            กาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้สามญัเพื�อสิทธิในการรับหุ้นปัน   

                            ผล (Record date)  

B�             คือ     จาํนวนหุน้สามญัที�ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปัน 

                            ผล  

 

(�) เมื�อบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ �� ของกาํไรสุทธิ

หลงัหกัภาษีเงินไดต้ามงบการเงินเฉพาะของบริษทัสําหรับการดาํเนินงาน

ในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ สาํหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทัตลอดอายุ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1  

การคาํนวณอตัราร้อยละของเงินปันผลที�จ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นให้คาํนวณโดย

นําเงินปันผลที� จ่ายออกจริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว 

รวมทั�งเงินปันผลระหว่างกาล (ถา้มี) หารดว้ยกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้

ของผลการดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีนั�นการเปลี�ยนแปลงราคา

การใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั�งแต่วนัแรกที�ผูซื้�อหุ้น

สามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั�น (วันแรกที�ตลาดหลักทรัพย��

ประกาศขึ�นเครื�องหมาย XD)  
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�. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�   

               Price 1      =         Price 0[ MP - (D - R)]  

                                                         [ MP ]  

�. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�   

              Ratio 1        =         Ratio 0 [ MP ]  

                                            [ MP - (D - R) ]  

โดยที�  

Price �       คือ       ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  

Price �       คือ       ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  

Ratio 1       คือ       อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  

Ratio 0       คือ       อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง  

MP             คือ       ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั  

D                คือ       เงินปันผลต่อหุ้นที�จ่ายจริงแก่ผูถื้อหุน้  

R                คือ       เงินปันผลต่อหุน้ที�จ่ายหากนาํกาํไรสุทธิ      

                              หลงัหกัภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ �� มา 

                              คาํนวณจากจาํนวนหุ้นทั�งหมดที�มีสิทธิ  

                              ไดร้ับเงินปันผล  

ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัและฐานของมูลค่าที�ตราไว�ึ้� งจะใช้

เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (�) 

ขา้งตน้  

  

(�) ในกรณีที�มีเหตุการณ์ใดๆ อนัทาํให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิ

และผลประโยชน์ใดๆ อนัพึงไดโ้ดยที�เหตุการณ์ใดๆ นั�นไม่ไดก้าํหนดอยู่

ในขอ้ (�) ถึง (�) ให้บริษทัหรือบริษทัอาจแต่งตั�งที�ปรึกษาทางการเงินของ

บริษทัขึ�นเพื�อร่วมกันพิจารณากาํหนดการเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ 

และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่อยา่งเป็นธรรมและไม่ทาํให้ผูถื้อใบสําคญั

แสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิมโดยให้ถือว่าผลการพิจารณา

นั�นเป็นที�สุดและให้บริษทัแจง้ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึง

รายละเอยีดดงักล่าวทนัทีที�ตอ้งทาํให้มีการปรับสิทธิ  

 

(�) การคาํนวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตาม

ขอ้ (�) ถึง (�) เป็นอิสระต่อกนัและจะคาํนวณการเปลี�ยนแปลงตามลาํดบั

เหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของ

บริษัท” สําหรับกรณีที�เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ�นพร้อมกันให้คาํนวณการ

เปลี�ยนแปลงเรียงตามลาํดบัดงันี� คือ (�) (�) (�) (�) (�) และ (6) โดยในแต่ละ

ลาํดบัครั� งที�คาํนวณการเปลี�ยนแปลง ใหค้งสภาพของราคาการใชสิ้ทธิเป็น

ทศนิยม 3 ตาํแหน่งและอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม � ตาํแหน่งราคาตลาด
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ของหุ้นสามญัของบริษัท�ึ� งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมาย

เช่นเดียวกบัรายละเอยีดในขอ้ (�) ขา้งตน้  

 

(�) ในการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะปรับสิทธิโดยการปรับ

ราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใชสิ้ทธิควบคู่กบัการออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ ทั�งนี�  บริษทัจะ

จดัใหมี้การออกหุ้นใหม่เพิ�มเติมรองรับการเปลี�ยนแปลงการใชสิ้ทธิ เมื�อมี

การดาํเนินการปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขการปรับ

สิทธิตามที�ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ  

 

(�) การคาํนวณเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามข้อ 

(�) ถึง (�) จะไม่มีการเปลี�ยนแปลง�ึ� งทาํให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ�น

และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลงเว้นแต่กรณีการรวมหุ้นในกรณีที�หุ้น

สามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิตามจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิของการแสดง

ความจาํนงการใชสิ้ทธิในแต่ละครั� ง (ทศนิยม � ตาํแหน่งของอตัราการใช้

สิทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง) คาํนวณออกมาเป็นเศษของหุน้ ใหต้ดัเศษ

ของหุ้นนั�นทิ�งและหากราคาการใชสิ้ทธิหลงัการเปลี�ยนแปลง (ทศนิยม � 

ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุ้นสามญัในการแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิใน

รอบนั�นคาํนวณไดเ้ป็นเศษของบาท ใหต้ดัเศษของบาททิ�ง  

 

(��) ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลทาํใหร้าคาการ

ใชสิ้ทธิใหม่ที�คาํนวณตามสูตรมีราคาตํ�ากว่ามูลค่าที�ตราไวข้องหุ้นสามญั 

(Par Value) ของบริษทั ให้ใชมู้ลค่าที�ตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัเป็น

ราคาใช้สิทธิ และยงัใช้อตัราการใช้สิทธิตามที�กําหนดในขอ้ (�) ถึง (�) 

ต่อไป แลว้แต่กรณี  

 

(��) สถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิที�อยู่ระหว่างวนัที�ผูถื้อใบสําคัญ

แสดงสิทธิแสดงความจาํนงใชสิ้ทธิและวนัก่อนที�กระทรวงพาณิชยจ์ะรับ

จดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้อนัเนื�องจากการใชสิ้ทธิ จะมีสถานภาพและ

สิทธิเช่นเดียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�ยงัไม่ไดแ้สดงความจาํนงใช้สิทธิ

และสถานภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิจะสิ�นสุดลงในวนัที�กระทรวง

พาณิชยรั์บจดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้อนัเนื�องมาจากการใชสิ้ทธินั�น  

 

(��) ในกรณีที�บริษทัมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ

ในช่วงที�บริษทัยงัไม่ไดด้าํเนินการนาํหุ้นสามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบสําคัญ

แสดงสิทธิที�ไดใ้ชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงัโดยบริษัทจะ
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ออกหุ้นสามญัใหม่เพิ�มเติมให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที�สุดตาม

จาํนวนที�ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหากราคาที�ไดป้รับใหม่

นั�นมีผลบงัคบัใช ้โดยหุ้นสามญัส่วนที�เพิ�มใหม่อาจไดรั้บชา้กว่าหุ้นสามญั

ที�ไดร้ับก่อนหน้านี�  แต่ไม่เกิน �� วนัทาํการ นับจากวนัที�มีการปรับสิทธิ 

(ในกรณีระบบใบหุ้น) และภายใน � วนัทาํการนบัจากวนัที�มีการปรับสิทธิ 

(ในกรณีระบบไร้ใบหุน้)  
 

(��) หุ้นสามญัใหม่ที�เกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิ

และไดรั้บผลประโยชน์อนัพึงไดเ้หมือนหุน้สามญัเดิมที�ออกและเรียกชาํระ

เต็มมูลค่าแล้วของบริษัททุกประการ เมื�อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจด

ทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้ของบริษทั  

 

(��) การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิตาม

เงื�อนไขที�ไดก้าํหนดไวข้า้งตน้ บริษทัจะดาํเนินการแจง้ผลการเปลี�ยนแปลง

โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคาํนวณและเหตุผลที�ต้องมีการเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และนาย

ทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ เพื�อแจง้ราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการ

ใชสิ้ทธิที�กาํหนดขึ�นมาใหม่ รวมทั�งขอ้เท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที�มีการ

ปรับสิทธิวิธีการคาํนวณและวนัที�การปรับสิทธิดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั โดย

จะแจง้การปรับสิทธิทนัที หรือก่อนวนัที�ราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรา

ใชสิ้ทธิที�มีการเปลี�ยนแปลงนั�นมีผลใชบ้งัคบั และบริษทัจะแจง้รายละเอียด

การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิผ่านสื�อการ

เผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (SET PORTAL) ให้ผูถื้อใบสําคญั

แสดงสิทธิทราบ ตามเวลาและวิธีการที�ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธินี�  

�������������  ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายมี

อาํนาจพิจารณา (1) กาํหนดและแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนด เงื�อนไข และ

รายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื� อหุ้น

สามญัของบริษทัครั� งที� 1 (“ใบสาคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1”) ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้นเดิมของบริษทัที�จองซื�อและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและ

เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า 

(2) เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง (3) ลง

นามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที�จาํเป็นที�

เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ซึ� งรวมถึงการติดต่อ 

และการยื�นคาํขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

CHEWA-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และ (4) ดาํเนินการอื�นใด
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อนัจาํเป็นและสมควรเกี�ยวกบัการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ CHEWA-

W1 ดงักล่าวไดทุ้กประการ 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ  บริษทัจะย��นคาํขออนุญาตนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ MAI 

ตลาดรองของหุ้นสา�ัญที�เกิด จากการใช้สิทธิ  บริษทัจะนาํหุน้สามญัที�เกิดจากการใ�สิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออก

และเสนอขายในครั�งนี�  เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์MAI 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและการคาํนวณสัดส่วนหุ้น

รองรับ  

รายละเอยีดในเอกสารในหน้าถดัไป  

  

52 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5



53บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

���������������� 5 

 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

 

1. ในการประชุมครั� งนี�  บริษทัมีการออกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งันี�   

ก.  การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จาํนวน 750,000,000 หุ้น  

ข. การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1 จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมที�จองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขาย   

    ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Right Offering) จาํนวน 750,000,000 หน่วย และมีการออกหุน้สามญัเพื�อรองรับการ   

    ใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ CHEWA -W1 จาํนวน 750,000,000 หุน้  

ค.  การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั จาํนวน 57,692,307 หุน้ 

2. หุน้สามญัที�ออกตามการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั� งนี� จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกบัหุ้นสามญัของบริษทัที�

ออกไปก่อนหนา้นี� ทุกประการ  

3. นอกจากหุ้นสามญัจาํนวน 750,000,000 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท) ที�ได้จดัสรรไวร้องรับการใช้สิทธิของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม บริษทัอาจจะตอ้งเพิ�มทุนขึ�นอีกเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื�อเกิด

เหตุการณ์ตามเงื�อนไขการปรับสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ  

 

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) จากการออกและเสนอขายหลกัทรัพยใ์น

ครั� งนี�  สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 กรณีดงัต่อไปนี�   

กร��ท�� 1 ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) 

รวมถึงใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1 ทั�งจาํนวน  

กร��ท�� 2 ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) แต่

บุคคลอื�นที�มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1 ทั�งจาํนวน  

มีรายละเอยีดการคาํนวณในแต่ละกรณีดงันี�   

กร��ท�� 1  เท่ากบัศูนย ์เนื�องจากผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิในการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วนรวมถึงใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิ CHEWA -W1 ทั�งจาํนวน  

กร��ท�� 2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้  

=                         จาํนวนหุน้รองรับ CHEWA-W1      

                      จาํนวนหุน้ paid-up +จาํนวนหุน้ RO + จาํนวนหุน้รองรับ CHEWA-W1 + จาํนวนหุน้ปันผล  

=  ร้อยละ 32.50 

 

2. ผลกระทบด้านการลดลงของกาํไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution, EPS Dilution)  

กรณีบริษัทออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครั� งนี� เป็นที�เ รียบร้อยและมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  

CHEWA-W1 ทั�งจาํนวน ผลกระทบต่อการลดลงของกาํไรสุทธิต่อหุน้ โดยพิจารณาจากกาํไรสุทธิของบริษทัสาํหรับงวดปีล่าสุด มี

รายละเอยีดการคาํนวณดงันี�   

กาํไรสุทธิ (Earning)  เท่ากบั  155,503,714   บาทจากกาํไรสุทธิของบริษทัสําหรับงวดปี 2560  

EPS ก่อนการเสนอขาย  เท่ากบั 0.21 บาทต่อหุ้น  

(Earning หารดว้ยจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้จาํนวน 750,000,000 หุ้น)  
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EPS หลงัการเสนอขาย  

=                                         Earning      

     จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้ RO + จาํนวนหุน้รองรับ CHEWA-W1 + จาํนวนหุน้ปันผล 

=   0.0674   บาทต่อหุ้น  

 

การลดลงของกาํไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)    

=  (EPS ก่อนการเสนอขาย - EPS หลงัการเสนอขาย)×100 

   EPS ก่อนการเสนอขาย  

=  ร้อยละ 67.50  

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)  

ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) จากการออกและเสนอขายหลกัทรัพยใ์นครั� งนี�สามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณีดงัต่อไปนี�   

กร��ท�� 1  ผูถื้อหุน้เดิมจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) แต่

ไม่มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1 ทั�งจาํนวน  

กร��ท�� 2  ผูถื้อหุน้เดิมจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ

มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1 ทั�งจาํนวน  

โดยกาํหนดให้  

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  เท่ากบั 1.49 บาทต่อหุ้น ซ�� งคาํนวณจากราคาปิดถวัเ�ลี�ยของหุ้นสามญัของบริษทัที�มีการ

ซื� อขายในตลาดหลักทรัพย ์ ในช่วงระยะเวลา 15 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัประชุม

คณะกรร มการ บริษัท ครั� ง ที�  2/2561 เ มื�อวัน ที�  14 กุมภาพัน ธ์  2561 ซ�� ง เ ป็น วัน ที�

คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอวาระต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ และมีรายละเอียดการคาํนวณ

การลดลงของราคาในแต่ละกรณีดงันี�   

กร��ท�� 1  

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย  

=  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย×จาํนวนหุน้ paid-up)+(ราคา RO×จาํนวนหุน้ RO)+(ราคาพาร์×จาํนวนหุน้ปันผล) 

            จาํนวนหุน้ paid-up+จาํนวนหุน้ RO + จาํนวนหุน้ปันผล  

=   1.31 บาทต่อหุน้  

การลดลงของราคาตลาด  

=  (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย-ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย)×100 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  

=  ร้อยละ 11.93 

กร��ท�� 2  เท่ากบักรณีที� 1 เนื�องจากราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  

รายละเอยีดการคาํนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ 

สดัส่วนหุน้รองรับ   =  จาํนวนหุน้รองรับ CHEWA-W1 

     จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้ RO 

=  ร้อยละ 50 
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