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แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษัท ชีวาทัย จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 15 กุมภาพันธ์ 2561 

ข้าพเจ้าบริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติค�ะกรรมการครั �งที� 2/2561 เมื�อวันที� 14 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา  

13.30 น. ถงึ 18.00 น. เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุดงัต่อไปนี � 

 �.  การเพิ�มทุน 

  ที�ประชมุค�ะกรรมการได้มีมตใิห้เพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 750,000,000 บาท เป็น 2,307,692,307 บาท โดยออกหุ้น

สามญั / หุ้นบริุมสิทธิ จํานวน 1,557,692,307 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,557,692,307 บาท โดยเป็นการเพิ�มทนุในลกัษ�ะดงันี � 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

 

มูลค่าที�ตรา�ว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 1,557,692,307 1 1,557,692,307 

          การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอํานาจทั�วไป หุ้นสามญั ..................... ..................... ..................... 

         (General Mandate) หุ้นบริุมสิทธิ ..................... ..................... ..................... 

 กร�ีการเพิ�มทนุแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ ให้กรอกข้อมลูในลําดบัถดัไปทกุข้อ ยกเว้นข้อ �.� 

 กร�ีการเพิ�มทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในลําดบัถดัไปเ�พาะข้อ �.� ข้อ � และข้อ � 

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  

   2.1  แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง�� �อ 

และชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1) ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสดัส่วน

การถือหุ้น (Right 

Offering) 

ไม่เกิน 

750,000,000 

1 หุ้นเดิม : 1 หุ้น

ใหม่ 

1.15 ระหว่างวนัที� 7 – 11 

พฤษภาคม 2561  

(รวม 5 วนัทําการ) 

  

- 

2) เพื� อรองรับการใช้

สิ ทธิของใบ สําคัญ

แสดงสิทธิที�จะ�ื �อหุ้ น

สามัญ เพิ� มทุนของ

บ ริ ษั ท  ค รั � ง ที� 1 

(CHEWA-W1) ที�ออก

ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที�

จอง�ื �อหุ้นสามัญเพิ�ม

ทุนของบริษัทตามข้อ 

1) ข้างต้น 

ไม่เกิน 

750,000,000 

� หุ้นที�ได้รับ

จดัสรร : 1 หน่วย

ใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

0.00 จดัสรรให้แก่ผู้จอง�ื �อ

หุ้นสามญัเพิ�มทนุตาม

ข้อ 1) โดยไม่คิดมูลค่า  

 

 

ราคาใช้สิทธิ�ื �อหุ้น

สามญัเท่ากบั 1.75 

บาทต่อหุ้น 

3) เพื�อรองรับการจ่าย

ปันผลเป็นหุ้นสามญั 

ไม่เกิน 

57,692,307 

13 หุ้นเดมิ : 1 หุ้น

ปันผลใหม่ 

- - - 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256156

(F 53-4)           สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 

 

 หมายเหตุ  

 
1. ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 2/2561 ได้มีมตใิห้นําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเ�ื�อ�ิจารณาอนมุตั ิ

(1) การจดัสรรหุ้นสามัญเ�ิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”) ในอตัรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 

1.15 บาท กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ �ง โดยผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิในการจอง�ื �อหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุเกินสทิธิของตน ทั �งนี � ได้กําหนด

วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที�มีสทิธิในการรับจดัสรรหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุ ในวนัที� 11 เมษายน 2561 

ในกรณีที�มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจอง�ื �อหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุของผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทให้จดัสรรและเสนอขาย

หุ้นดงักล่าวให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) โดยบุคคลดงักลา่วจะต้องไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของ

บริษทั� ในราคาเสนอขายที�ไม่ตํ�ากว่า 

ร้อยละ 90 ของราคาตลาด และไม่ตํ�ากว่าราคาที�เสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิ (Rights Offering)  

“ราคาตลาด” หมายถ�ง ราคาถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรั�ย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงัไม่น้อย

กว่า 7 วนัทําการตดิต่อกนั แตไ่ม่เกนิ 15 วนัทําการตดิต่อกนัก่อนวนักําหนดราคาเสนอขาย 

ทั �งนี � มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ จัดการ หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ �ิจารณากําหนดบคุคลที�ได้รับจดัสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลา

จดัสรร และวิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน� เ�ื�อเสนอขายเป็นคราว� ตามที�เห็นสมควร โดยป�ิบตัิ

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 72/2558 เรื�องการอนุญาตให้บริษัทจด

ทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากดั 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุจํานวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เ�ื�อรองรับการใช้สิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1 เป็นจํานวน 750,000,000 หน่วย ���งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�จอง�ื �อ

และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามัญที�ออกใหม่ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า  และมีราคาใช้สิทธิ�ื �อหุ้นสามัญ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W� เท่ากับ 1.75 บาทต่อหุ้น โดยอตัราการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ CHEWA-

W1 เท่ากบั 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ (เว้นแต่จะมีการปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�กําหนด)  จะมีอายุการ

ใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับตั �งแต่วันที�ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และให้กําหนดวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ น 

(Record Date) ที�มีสิทธิในการได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะ�ื �อหุ้นสามญัของบริษทั ในวนัที� 11 เมษายน 2561 

ทั �งนี � ในกรณีที�มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดงักลา่ว ให้ตดัเศษดงักล่าวทิ �งทั �งจํานวน  

(3) �ิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุจํานวนไม่เกิน 57,692,307 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เ�ื�อรองรับการ

จ่ายหุ้นปันผล ทั �งนี �ให้กําหนดวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที�มีสิทธิในการรับปันผล ในวนัที� 11 เมษายน 

2561  

โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ มีอํานาจดําเนินการใด� ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น

สามัญเ�ิ�มทุนในครั �งนี � อํานาจดงักล่าวรวมถ�งกําหนดหรือแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดและเงื�อนไขที�จําเป็น และ/

หรือ เกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขาย และ/หรือ จดัสรรหุ้นสามญัเ�ิ�มทนุในครั �งนี �ได้ทกุประการ�ายใต้เงื�อนไขของ

ก�หมายที�เกี�ยวข้อง โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถ�งแต่ไม่จํากดัเ�ียง หลกัเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามญัเ�ิ�มทุน การ

กําหนดระยะเวลาจอง�ื �อและการชําระเงินค่าหุ้นเ�ิ�มทุน เป็นต้น และให้มีอํานาจดําเนินการต่าง� อันจําเป็นและ

สมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการออกเสนอขายและการจดัสรร เ�ื�อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเ�ิ�มทนุสําเร็จลุล่วง 

56 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6(F 53-4)



57บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

(F 53-4)           สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 

 

รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่อ จดัทํา ลงนาม ส่งมอบ ยื�น เอกสารต่าง� ที�จําเป็นหรือเกี�ยวข้องกบัการ

ออกและเสนอขาย ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับ

�ากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื�น� ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามญัเพิ�ม

ทนุของบริษัทเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการแตง่ตั �งผู้ รับมอบอาํนาจชว่ง เป็นต้น 

    3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเ�ื�อ�ออนุมั�ิการเ�ิ�มทุน�ละจัดสรรหุ้นเ�ิ�มทุน 

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันที� 3 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ. โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ห้องประชุม

กระดังงา เลขที� 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ น 

(Record Date) ที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที� 2 มีนาคม 2561 

4. การ�ออนุญา�เ�ิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเ�ิ�มทุน ��อหน�วยงานราชการท��เก��ยว�้อง �ละเงื�อน�� การ�ออนุญา� (ถ้ามี)         

4.1  บริษัทจะดําเนินการยื�นขอจดทะเบียนการเพิ�มทนุจดทะเบียนและทุนชําะแล้วของบริษัท รวมทั �งการแก้ไขเพิ�มเตมิหนงัสือ

บริคณห์สนธิที�เกี�ยวข้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนต่อกรมพ�ันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะดําเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื�อนําหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยดงันี � 

 4.2.1 หุ้นสามญัเพิ�มทนุที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (ตามข้อ 2.1 (1)) 

 4.2.2 ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทครั �งที� 1 (CHEWA-W1) 

 4.2.3 หุ้นสามญัที�ออกเนื�องจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทครั �งที� 1 

(CHEWA-W1) (ตามข้อ 2.1 (2)) 

 4.2.4 หุ้นสามญัเพิ�มทนุที�จดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมตามการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั (ตามข้อ 2.1 (3)) 

 

 5.  วั�ถุประสง���องการเ�ิ�มทนุ �ละการใช้เงนิทุนในส�วนท��เ�ิ�ม 

การเ�ิ�มทุน การใช้เงินทุน จาํนวนเงนิ ระยะเวลา 

1) จากการออกและเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ

ให้แกผู่้ ถือหุ้นตาม

สดัส่วน 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมแกบุ่คคลและ

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

ประมาณ  200  ล้านบาท ภายในไตรมาส 3 ปี 2561 

เงินทุนเพื�อพ�ันาโครงการ

ปัจจุบนัจํานวน � โครงการและ

เพื�อซื �อที�ดินในอนาคต 

ประมาณ  662.50  ล้านบาท แล้วเสร็จภายใน ปี 2562 

2) จากการใช้สิทธิแปลง

สภาพใบสําคญัแสดง

สทิธิ (CHEWA-W1)  

เงินทุนซื �อที�ดินเพื�อพ�ันา

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ใน

อนาคต 

ประมาณ 1,312.50  ล้านบาท แล้วเสร็จภายใน ปี 2563 

 

6. ประ�ยชน�ท���ริ�ัทจะ��ง�ด้รั�จากการเ�ิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเ�ิ�มทุน 

6.1 การเพิ�มทนุจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แกผู่้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อ 

หุ้นของบริษัท ครั �งที� 1 

  6.1.1  เพิ�มแหล่งเงินทนุของบริษัทสําหรับนําไปใช้ขยายธุรกิจพ�ันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทในอนาคต 

  6.1.2  บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที�แข็งแกร่งเพิ�มขึ �น 

  6.1.3   บริษัทมีสภาพคล่องของเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทที�สงูขึ �น 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256158

(F 53-4)           สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 

 

 6.2 การเพิ�มทนุจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 

  6.2.1  เพิ�มสภาพคล่องในการ�ื �อขายหุ้นของบริษัท 

  6.2.2   เพื�อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

7. ประโย�������ู���������ะ������ร�������ร�������������รร������������ 

7.1 การเพิ�มทนุจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แกผู่้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะ�ื �อ

หุ้นของบริษัท ครั �งที� 1  

 7.1.1 ผู้จอง�ื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุครั �งนี �จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงาน ���งบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่

ตํ�ากว่าร้อยละ 40.00 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลงัหกัเงิน

สํารองต่าง� ทุกประเภทตามที�ก�หมายและบริษัทได้กําหนดไว้ และการจ่ายปันผลนั �นไม่มีผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนยัสาคญั ทั �งนี �การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ข� �นอยู่

กบัผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจําเป็นและ

ความเหมาะสมอื�นใดในอนาคตและปัจจัยอื�น� ที�เกี�ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที�คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้

ถือหุ้น 

 7.1.2 หุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกตามการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามญัเพิ�มทนุของ

บริษัท โดยมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับจากวันที�ได้ใช้สิทธิและมีรายชื�อปราก�ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ

บริษทัที�ได้ยื�นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

 7.2 การเพิ�มทนุจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 

  7.2.1 ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนการลงทุน  

7.2.2 หุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ออกตามการตามจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัจะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามญัเพิ�มทนุของ 

บริษัท โดยมีสิทธิในการรับเงินปันผลนบัจากวนัที�ได้ใช้สิทธิและมีรายชื�อปราก�ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทที�ได้ยื�นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

8. ร�ย�ะ���ย��������������ป� �����ร���ู����������������ประ�����ร������������ร���������ร�������������รร������������ 

   -  ไม่มี  - 

9. ��ร��ระยะ������ร���������ร���ร�������ะ�รร���ร�ร�������������������������รร������������ 

ลําดบั ขั �นตอนการดําเนินการ วนั เดือน ปี 

1 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนมุตัิเพิ�มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 14 กมุภาพันธ์ 2561 

2 กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2561 (Record Date) 

2 มีนาคม 2561 

3 ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 3 เมษายน 2561 

4 กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการจอง�ื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท

ที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) 

11 เมษายน 2561 

5 กําหนดจ่ายปันผล 2 พฤษภาคม 2561 

6 วนัจอง�ื �อและชําระเงินค่าจอง�ื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 7  - 11 พฤษภาคม 2561 

7 จดทะเบียนเพิ�มทนุต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัที�สิ �นสดุ

การจอง�ื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ และ

วนัจ่ายหุ้นปันผล 
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59บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

(F 53-4)           �ิ���ี����มาด้วย 6 

 

 บริ�ั���รับร��ว�า�าร�นเ���น�บบราย�านนี ��กูต้����ะ�รบ�้วน�กุประการ 

                               

   �ายม��ช���.............................................. กรรมการผู้ มี��านาจ���ายม��ช�����นบริ�ั� 

                  (นายชาติชาย   พานิชชีวะ) 

                                                                               ประธานกรรมการ 

                            

 

 �ายม��ช���............................................. กรรมการผู้ มี��านาจ���ายม��ช�����นบริ�ั� 

                                       (นายบญุ ชุน เกียรติ) 

                           กรรมการผู้จดัการ 
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