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ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท ชีวาทัย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีช่อื ภาษาอังกฤษว่า CHEWATHAI
PUBLIC COMPANY LIMITED มีสานักงานตัง้ อยู่เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน้ 27 ยูนิตดี ถนน
พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2679-8870-3 โทรสาร 0-26798874 ประสงค์ทจ่ี ะเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้กบั ประชาชน จานวน 262,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 34.93 ของจานวนหุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์มดี งั นี้
1.1. ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผูเ้ สนอขาย
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
จานวนหุน้ ออกใหม่ทเ่ี สนอขาย

: บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
: หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
: 262,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 34.93 ของจานวนหุน้
สามั ญ ที่ อ อกและช าระแล้ ว ทั ้ง หมดของบริ ษั ท ฯ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนในครัง้ นี้
ระยะเวลาเสนอขาย
: 30 - 31 มีนาคม 2559
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
: 1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุน้ ละ
: 1.60 บาท
มูลค่ารวมของหุน้ สามัญใหม่ทเ่ี สนอขาย : 419,200,000 บาท
1.2. สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
จานวน 262,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.60 บาท ซึง่ มีสดั ส่วนการเสนอขายหุน้ เป็ นดังนี้
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ

: ประมาณ 170,300,000 หุน้
: ประมาณ 84,774,000 หุน้
: ประมาณ 6,926,000 หุน้

ทัง้ นี้ ผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ยขอสงวนสิท ธิใ นการใช้ดุ ลยพินิ จ ในการ
เปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรให้แก่ ภผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธกี าร
จัดสรรหุน้ สามัญตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ เพื่อให้การจองซือ้ หุน้ ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จในการขาย
สูงสุด
การเสนอขายหุ้นในครัง้ นี้ไม่ได้เป็ นการเสนอขายต่ อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่
เนื่องจากจานวนหุน้ ที่เสนอขายครัง้ นี้มจี านวนจากัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อย
หรือประชาชนเป็ นการทัวไปในวงกว้
่
าง
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นิยามทีใ่ ช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติ
บุค คลทัวไปที
่
่เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ลูกค้า หรือ บุ ค คลที่ค าดว่ า จะเป็ น ลูก ค้า เช่ น ลูก ค้า ที่ทาการซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ลูกค้าทีท่ าการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน เป็ นต้น หรือผู้ทม่ี คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจ เช่น บริษทั คู่คา้ ผูใ้ ห้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผูแ้ นะนา
ลูกค้า/ธุรกิจ เป็ นต้น หรือผู้ท่มี อี ุปการคุณของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ทัง้ ที่
ติดต่อในปจั จุบนั ที่เคยติดต่อ หรือผู้ทค่ี าดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ท่เี ข้าร่วมฟงั การนาเสนอ
ข้อมูลของบริษทั ฯ และในกรณีท่เี ป็ นนิตบิ ุคคลจะรวมถึงผู้ถอื หุน้ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน
ของบุคคลข้างต้นทีจ่ องซือ้ หุน้ ผ่านผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่
ตนเอง ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ และบริษทั ย่อยของตนเอง รวมทัง้ ผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ .
70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ฉบับ ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
สาหรับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ ายจะรวมถึงนักลงทุนสถาบั นที่เคยเป็ น หรือเป็ นลูกค้าของผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายต้องการ
ชักชวนให้เป็ นลูกค้าในอนาคตทีจ่ องซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตาม
ข้อ 6.2 ด้วย
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล้ งทุนประเภทสถาบันทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษทั เงินทุน
(ค) บริษทั หลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษทั ประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ หรือนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ทัง้ นี้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 เท่านัน้ โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซือ้ หุน้ ได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.1
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และในการจัดสรรหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกัน
การจาหน่ายดังกล่าวตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.1
ผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ หมายถึง
1. บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคล ซึง่ ทาคุณประโยชน์ ให้คาแนะนา หรือให้ความช่วยเหลือในทาง
ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บริษทั ฯ รวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ดี
กับบริษัทฯ เช่น ผู้ท่มี ีความสาคัญทางการค้า ลูกค้า คู่สญ
ั ญา ผู้จดั หาสินค้า /บริการ (Suppliers)
บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุ นข้อมูลทางธุรกิจ ผู้
แนะนาลูกค้าและธุรกิจ เป็ นต้น ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อหรือผูท้ ค่ี าดว่าจะได้ตดิ ต่อ รวมถึง
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการชักชวนให้มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ต่อไป
ในอนาคต รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว และพนักงานหรือทีป่ รึกษาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
ด้วย
3. บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ พิจารณาแล้วว่าสามารถทาคุณประโยชน์ให้ความช่วยเหลือ
ให้คาแนะนาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต
ตลอดจนผู้ถอื หุ้นใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี านาจควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่างๆ
ข้างต้น ทัง้ ในปจั จุบนั และในอนาคต
ผู้มอี ุปการคุณของบริษัทฯ ตามข้อ 1-3 ข้างต้น จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 เท่านัน้ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แ ก่ตนเอง กรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจาหน่ ายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตราสารทุน ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่ เติม)
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั
ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
1.3. สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขายจานวน 262,000,000 หุน้ ในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์เท่า
เทียมกับหุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประการ
1.4. ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริษทั ฯ จะนาหุน้ สามัญเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ซึ่ง บริษัท ฯ ได้ย่ืน คาขออนุ ญ าตและเอกสารประกอบต่ อ ตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ในฐานะที่ป รึก ษาทางการเงิน ได้พิจ ารณาคุ ณสมบัติข องบริษัท ฯ ในเบื้อ งต้น แล้ว เห็น ว่ า
บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
“ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
เว้นแต่คุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ ให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึง่ บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สามัญ
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

รายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว
และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ ละรายจะต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่ วยการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้จาหน่ ายหุ้นสามัญต่อผู้มอี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ผู้มอี ุปการ
คุณของบริษัท ฯ กรรมการ ผู้บ รืห าร และพนัก งานของบริษัท ฯ แล้ว จะท าให้บริษัท ฯ มีคุ ณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุน้ รายย่อยดังกล่าว และบริษทั ฯ จะดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ
หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
1.5. ข้อมูลอื่นๆ
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ การ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ”
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) กาหนดเรื่องการห้า มผูบ้ ริหาร
หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยอ้างอิงข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2558 โดยกาหนดห้ามผูถ้ ือหุน้ ทีถ่ ือหุน้ ก่อนวันทีบ่ ริษัทฯ เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนนาหุ้น
หรือหลักทรัพย์ทอ่ี าจเป็ นหุน้ จานวนรวมกันร้อยละ 55 ของทุนชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญ
ต่อประชาชนในครัง้ นี้ออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุ้นของบริษัทฯ เริม่ ทาการซื้อ
ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ โดยภายหลังจากวัน ที่หุ้นของบริษัทฯ ท าการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลทีถ่ ูกสังห้
่ ามดังกล่าวสามารถทยอยขาย
หุน้ ทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายได้ในจานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายดังกล่าว และ
สามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี
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