
เลขท่ีใบจอง ………………………………………… 
ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2566 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 

ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 
 เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering: RO) ในอตัราส่วน 4,251 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมทั้งสิน้ไม่เกิน 300,000 หน่วย  

มลูค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาขายหน่วยละ 1,000 บาท มลูค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 300,000,000 บาท 
ซึ่งผูจ้องซือ้ตอ้งจองซือ้ขัน้ต ่า 1,000 บาท และทวีคูณครัง้ละ 1,000 บาท ระยะเวลาการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัที่ 9 มกราคม 2566 ถึง วนัที่ 16 มกราคม 2566 (เฉพาะวนัท าการ) เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

  วันท่ีย่ืนการจองซือ้   9 มกราคม 2566    10 มกราคม 2566    11 มกราคม 2566    12 มกราคม 2566      13 มกราคม 2566             16 มกราคม 2566      

เรียน คณะกรรมการบริษัท ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน)      

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ............................................................................................................................. ................... สญัชาติ ..........................................................เพศ................................ อาชีพ .............................................. 

ที่อยู่ใหเ้ป็นไปตามรายชื่อผูถื้อหุน้สามัญที่ปรากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพตามสัดสวนการถือหุน้ (Right Offering) (Record Date) วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2565  ประเทศ..................................................... หมายเลขโทรศพัท.์................................................... 

อีเมล..............................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี.................................................... ..................................ประเภทการเสียภาษี        หกัภาษี         ไม่หกัภาษี   
 

  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน.…….………………………..........................                      บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนต่างดา้ว  เลขที่หนงัสือเดินทาง ....…………………………………. 

  นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล.………………………………….……………….….………        นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างดา้ว  เลขทะเบียนนิติบุคคล .……………………………………….. 
โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ณ วนัที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (Record Date) ขา้พเจา้มีหุน้สามญัเดิมของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน………………………………………………………………หุน้  

ตามเลขทะเบียนผูถื้อหุน้…………………………………ดงันัน้ ขา้พเจา้จึงมีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจ านวนรวม………………………………………………….หน่วย  
ดว้ยเหตุนี ้ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใช้สิทธิซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท ตามรายละเอียดต่อไปนี ้ 
 

 จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซือ้ (หน่วย) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) 

1.  จองซือ้ตามสิทธิ  1,000  

2.  จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ  1,000  

3.  จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกิน)  1,000  
 

 

หมายเหต:ุ การจองซือ้และการช าระเงินโดยผูจ้องซือ้ตอ้งเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือแจง้จดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพนี ้และผูจ้องซือ้ตกลงและรบัทราบว่าบริษัท ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) หรือ มีสิทธิปฏิเสธไม่รบัจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพหากผูจ้องซือ้
ด าเนินการผิดจากรายละเอียดและเงื่อนไขดงักล่าว 
พรอ้มกันนีข้า้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพดังกล่าวโดยช าระดว้ยวิธี  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
     เงินสด ……………………………………………………….บาท ณ ส านกังานของบริษัท 
    เงินโอน  เขา้บญัชีเงินฝากชื่อ “บมจ. ชีวาทยั” เลขที่บญัช ี038-2-95055-0 ประเภทบญัชี ออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร (โปรดแนบหลกัฐาน)  
ลงวนัที่ ……………………………………………………….………………........  จ านวนเงิน.............................................................................................................. บาท  
    เช็คธนาคาร     เช็คบุคคล      ดราฟต ์(เรียกเก็บไดท้ั่วราชอาณาจกัร) 
     เลขที่เช็ค / ดราฟต ์................................................................. วนัที่............................................... ธนาคาร.................................................  สาขา................................................................ ......  จ านวนเงิน .........................................................บาท  
            โดยสั่งจ่าย “บมจ. ชีวาทัย”  

(กรณีเป็นเช็ค ดราฟต ์ตั๋วแลกเงินหรือค าสั่งจ่ายเงินของธนาคารจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านักหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัที่ลงในเช็ค / ดราฟต ์/ ตั๋วแลกเงิน) 
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี ้ (จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) : 
     ใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นนาม “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” โดยจดัสรรหุน้กู้แปลงสภาพไวใ้นบัญชีศูนยร์ับฝากหลักทรพัย ์ซึ่งชื่อของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไดร้บัจดัสรร จะตอ้งตรงกับชื่อของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพประสงค์
จะฝากหุน้กูแ้ปลงสภาพไวใ้นบญัชีหลักทรพัยด์งักล่าวเท่านัน้ ชื่อบริษัทสมาชิกผูร้บัฝาก............................................................................................ สมาชิกผูร้บัฝากเลขที่ ..…………………………น าหุน้กูแ้ปลงสภาพเขา้ฝากไว้กับบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้ากเพื่อเขา้บญัชีซือ้-
ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ ………………………………….. ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทนัน้ 
   ใหอ้อกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไดร้บัการจดัสรรในชื่อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีที่จะมอบหมายใหบ้ริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อจดัท าใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ และส่งมอบใบหุน้กูแ้ปลงสภาพมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้  
        

กรณีที่ขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการจดัสรร CHEWA-W2 ดงัต่อไปนี ้(เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) : 
       ให้ออก CHEWA-W2 ไว้ในบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจัดสรร CHEWA-W2 จะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพประสงค์จะฝาก CHEWA-W2 ไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น สมาชิกผู้รับฝากเลขที่  

..………………………………น าหุน้กูแ้ปลงสภาพเขา้ฝากไวกั้บบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้ากเพื่อเขา้บญัชีซือ้-ขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ ………………………………….. ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทนัน้   
 ใหอ้อก CHEWA-W2 ตามจ านวนที่ไดร้ับจดัสรรนัน้ในนามของ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” และน าใบหลักทรัพยเ์ขา้ฝากไว้กับ TSD โดยน าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลักทรพัยใ์นหลกัทรพัยใ์นภายหลัง ผูจ้องซือ้จะตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมตามที่ TSD ก าหนด)  
       ใหอ้อกใบ CHEWA-W2 ที่ไดร้บัการจดัสรรในชื่อของขา้พเจ้า และจดัส่งใบหลกัทรพัยใ์หข้้าพเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โดยขา้พเจา้อาจไดร้ับหลกัทรพัยภ์ายหลังจากที่ตลาดหลักทรพัยฯ์ ไดร้ับหลกัทรพัยด์ังกล่าวเข้าเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน 
และอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลักทรัพยฯ์ 
*** ในกรณีที่ตอ้งการออกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ และใบ CHEWA-W2 ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลเลขที่สมาชิกผูร้บัฝาก และเลขที่บัญชีซือ้-ขายหลกัทรพัย ์  
ขา้พเจา้ประสงคใ์หบ้ริษัทโอนเงินค่าดอกเบีย้และเงินตน้ หรือ ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้บัจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการโอนเงิน หรือ คืนเงินค่าจองซือ้หรือเงินส่วนต่างโดยโอนเงินเขา้บญัชีของขา้พเจา้  
เลขที่บญัชี …………………………...………………..…… ธนาคาร ………………...…………….………..…........... สาขา..................................................................................... (กรุณาแนบส าเนาหนา้แรกของสมดุเงินฝากธนาคารพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
ค าเตือน กรณีท่ีขอ้มูลท่ีผูจ้องซือ้ระบุไม่สมัพันธก์ันหรือไม่ชัดเจน ตวัแทนรบัจองซือ้ขอสงวนสิทธิด าเนินการใหม้ีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพดว้ยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้องซือ้หุ้น ส่งไปรษณียล์งทะเบียนตามรายละเอียดฐานขอ้มูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญท่ีปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้ับการจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพตามสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 (Record Date) 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าจะรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจัดสรรให ้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพนี ้และยินยอมรบัคืนเงินในกรณีท่ีขา้พเจ้าถูกปฏิเสธการจองซือ้ ขา้พเจา้ยินยอมผูกพนัตนเองตามเงื่อนไขขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆ  ในหนังสือแจง้การจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมทัง้ในหนังสือบริคณหส์นธิ และ
ขอ้บงัคบัของบริษัทท่ีมีอยู่แลว้ขณะนี ้และ / หรือ ซ่ึงจะแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหนา้ดว้ย 
            ขา้พเจา้ขอใหค้วามยินยอมแต่งตัง้ บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ากัด ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ใหท้ าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูต้ามท่ีผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพไดเ้สนอแต่งตัง้ 
            ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมใหส้ถาบนัการเงิน (รวมถึงบริษัทหลกัทรพัย ์และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ท่ีขา้พเจา้มีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตวัตนของขา้พเจา้ใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทัง้นี ้เพ่ือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ขา้พเจา้เขา้ใจถึงลกัษณะความเส่ียงของการลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ และรบัทราบความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ และไดใ้ชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเส่ียงในการเข้าลงทุน โดยไดท้ าการศึกษาและท าความเขา้ใจในความเส่ียงของการลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวเป็นอย่างดี ขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจในการลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพด้วย
ตนเอง โดยไม่มีผูใ้ดหรือเจา้หนา้ท่ีใดชีช้วน หรือชักจูง เพ่ือใหล้งทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการตดัสินใจลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือเจ้าหน้าท่ีผูร้ับใบจองซือ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพไม่ตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ ้นดงักล่าว ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะซือ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพตามจ านวนท่ี
จองซือ้ หรือตามจ านวนท่ีผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจัดสรรให ้ และในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ขา้พเจา้ยินยอมรบัคืนเงินค่าจองซือ้ (โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ) และจะไม่เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการจองซือ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทัง้นี ้ขา้พเจา้รบัทราบว่าผูอ้อกหุ้นกู้แปลง
สภาพไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทท่ีมีสิทธิไดร้บัการจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 16/2565 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด และการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อบุคคลท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
ฉบบัลงวนัท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือใชแ้ทนท่ี) ทัง้นี ้หากขา้พเจา้ไดร้บัการจัดสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ขา้พเจา้ยินยอมผูกพนัตนเองตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพและผูถ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพส าหรับ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2566 ครบก าหนดไถ่ถอน

ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน” และ/หรือ ขอ้ก าหนดสิทธิฯ ซึ่งอาจจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหนา้ และขอ้ความใด ๆ ในหนังสือแจง้การจัดสรรเพื่อการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวทุกประการ 
ขา้พเจา้ไดผ่้านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ไม่เกิน 2 ปี จากบริษัทหลกัทรพัยข์องผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรพัย์หรือจากบริษัทหลกัทรพัยอ์ื่น และรบัทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัไดข้องขา้พเจา้แลว้ (กรณีผูจ้องซือ้ยงัไม่เคยผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test หรือประเมิน Suitability Test มาเกินกว่า 2 ปี ผูจ้องซือ้จะตอ้งจัดท าแบบ

ประเมิน Suitability Test มาพรอ้มกับการจองซือ้หุน้กูใ้นครัง้นีด้ว้ย) 
ขา้พเจา้ไดผ่้านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรูจ้ักลูกค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา้ ( KYC / CDD ) และผ่านการศึกษาขอ้มูลในเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทท่ีมีสิทธิไดร้บัการจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ซึ่งสามารถเขา้ถึงและตรวจสอบขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะเสนอขายไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกับลกัษณะความเส่ียง และผลตอบแทนท่ีเกี่ยวขอ้งกับตราสารหนี้
ท่ีไม่มีการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ตราสารหนี ้unrated) / ตราสารหนีท่ี้มีการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้ (ตราสารหนี ้non-investment grade) เป็นอย่างดีแลว้ว่า “ตราสารหนี ้unrated  / ตราสารหนี ้non-investment grade อาจมีความเส่ียงดา้นเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนีท้ั่วไป จึงเหมาะกับผูล้งทุนท่ีมีความรู้
และสามารถรบัความเส่ียงในระดบัสูงได”้ และตกลงยินยอมท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขท่ีปรากฏในขอ้ก าหนดสิทธิฯ ของหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกประการ 

ขา้พเจา้ไดร้บัเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนครบถว้น ไดแ้ก่ หนังสือแจง้การจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ (ร่าง) ขอ้ก าหนดสิทธิฯ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมถึงไดร้บัค าอธิบายเกี่ยวกับลกัษณะของผลิตภัณฑ ์ความเส่ียง และผลตอบแทนจากการลงทุนครบถ้วนแลว้ ทัง้นี ้ผู้
จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพอาจตรวจดูขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพไดท่ี้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ส านักงานใหญ่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ส านักงานใหญ่ของผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพและนายทะเบียนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ในวนัและเวลาท าการของสถานท่ีดงักล่าว 
                                                 ลงช่ือ ...............................................................................ผูจ้องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

              (…………..…….………………………………………..) 
 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน)  (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)                                   เลขที่ใบจอง...………………............................วนัที่.................................................. 

บริษัท ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)  ____________________________ เพือ่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพควบใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน  _________________________หน่วย รวมเป็นเงิน  ____________________________บาท                  
โดยช าระเป็น:   
    เงินสด  จ านวน...........................................................................................................บาท  
    เงินโอน ธนาคาร................................................................. ลงวนัที่ …………………………………. จ านวน.......................................................... บาท  โปรดแนบหลกัฐาน  
   เช็คธนาคาร    เช็คบุคคล   ดราฟต ์เลขที่เช็ค / ดราฟต.์..........................................................วนัที่.............................ธนาคาร.........................................สาขา............................................. จ านวนเงิน..........................................................บาท 
 

     ลงชือ่ …………………………………….…… เจา้หนา้ทีผู่ร้บัมอบอ านาจ 

 



 

BROKER 
Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

002 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากัด 
TISCO SECURITIES CMPANY LIMITED 

034 
บริษัทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากัด (มหาชน) 
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 
บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากัด (มหาชน) 
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลกัทรพัยดี์บีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD 

048 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากัด 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัดฟิ 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

052 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

008 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลัส จ ากัด 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

053 
บริษัทหลกัทรพัย ์ ลิเบอเรเตอร ์จ ากัด 
LIBERATOR SECURITIES Co., Ltd 

011 
บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

200 
บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

013 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษัทหลกัทรพัยยู์บีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD. 

014 
บริษัทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั่นพารท์เนอร ์จ ากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

016 
บริษัทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

019 
บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

225 
บริษัทหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี จ ากัด 
TRINITY SECURITIES CO., LTD. 

229 
บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ากัด 
INNOVESTX SECURITIES CO., LTD. 

230 
บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 
บริษัทหลกัทรพัยยู์โอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลกัทรพัยซ์ิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษัทหลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

244 
บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี(ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 
บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

030 
บริษัทหลกัทรพัยไ์อ วีโกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากัด 
KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
บริษัทหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 
Participant No Company Name Participant No Company Name 

251 
ฮั่วเซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากัด 
HUASENGHENG GOLD FUTURES COMPANY LIMITED 

256 
บริษัทหลกัทรพัยท์ี่ปรกึษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จ ากัด 
Classic ausiris investment advisory securities COMPANY LIMITED 

252 
บริษัท วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ์ฟิวเจอรส์ จ ากัด 
YLG Bullion & Futures COMPANY LIMITED 

257 
บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ากัด 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
Participant No Company Name Participant No Company Name 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

407 
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น 
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited 

408 
ธนาคารออมสิน 
GOVERNMENT SAVINGS BANK 

301 
ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. 

410 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)-เพื่อบริหารการเงิน 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

411 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

412 
บริษัท เงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ากัด (มหาชน) 
Srisawad Finance Public Company Limited 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

413 
ธนาคารมิซูโฮ จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อการช าระราคาหลักทรพัย ์
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

415 
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น 
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

416 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์สาขากรุงเทพฯ 
DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

417 
ธนาคาร อาร ์เอช บี จ ากัด 
RHB BANK BERHAD 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

418 
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์
BNP PARIBAS 

318 
บริษัท ดอยซ ์ทรัสตรี จ ากัด 
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 

420 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES 



320 
ธนาคารดอยซแ์บงกเ์อจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 

421 
ธนาคารอาคารสงเคราะห  ์
GOVERNMENT HOUSING BANK 

324 
ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

424 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ISLAMIC BANK OF THAILAND 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

329 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

426 
ธนาคารโอเวอรซ์ี-ไชนีส แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
Oversea-Chinese Banking Corporation LTD. Bangkok Branch 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

427 
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต ์(ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL. 

334 
บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลักทรพัย ์จ ากัด (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

428 
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ANZ Bank (Thai) Public Company Limited 

336 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

429 
ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited 

430 
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ ์จ ากัด (มหาชน) 
ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 
ธนาคารทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

512 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เพื่อบญัชีตราสารหนี)้ 
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND 

340 
ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส 
JP MORGAN CHASE BANK 

513 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน)-บริหารเงิน 
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited-Treasury 

343 
ธนาคาร ซีไอ เอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

517 
สหกรณอ์อมทรพัย ์ปตท. จ ากัด 
PTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED. 

344 
บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น 
PST FOR CUSTODIAN 

518 
ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

346 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

520 
บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากัด 
ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED 

347 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) 
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 

521 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จ ากัด 
TMB Asset Management Co., Ltd. 

348 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากัด เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR CUSTODY 

522 
สหกรณอ์อมทรพัยพ์นักงานไออารพ์ีซี จ ากัด 
EMPLOYEE IRPC GROUP SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED 

349 
บริษัทหลกัทรพัย ์เคพีเอ็ม จ ากัด 
KPM Securities Company Limited 

524 
สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 
DEPOSIT PROTECTION AGENCY 

350 
บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากัด 
SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

525 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL. 

351 
บริษัทหลกัทรพัย ์เว็ลธ ์เมจิก จ ากัด 
WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD 

528 
สหกรณอ์อมทรพัยพ์นักงานบริษัท เบอรล่ี์ ยุคเกอร ์จ ากัด 
BJC Staff Savings Cooperative Ltd. 

402 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อตราสารหนี ้ 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND) 

529 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
MAYBANK ASSET MANAGEMENT (THAILAND) CO., LTD. 

403 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) (เพื่อการบริหารเงิน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR 
TREASURY) 

532 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากัด 
BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED 

404 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) เพื่อบริหารการเงิน 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

534 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
UOB ASSET MANAGEMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED 

405 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อฝ่ายปฏิบติัการบริหารเงิน 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPT. 

900 
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์ตห้วนั 
Taiwan Depository & Clearing Corporation 

 



เรือ่ง 

  

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ (XB)  

บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) (CHEWA) 

Notification of the Other Benefit (XB) of  CHEWA 

ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหท้า่น
ทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

 บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 

 CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED 
  CHEWA 

 วันขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XB    25/11/2022 

 วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)   29/11/2022 

 อัตราสว่น (ratio)   
              หุน้สามัญเดมิ (Old) : หุน้กูแ้ปลงสภาพ (New) 

  4,251 (CHEWA) : 1 (CWTTH251A) 

 ราคาหน่วย/หุน้/บาท (Baht per share)   1,000   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวันที ่(Subscription Period)     09/01/2023 - 16/01/2023 

 ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   

 (Your existing shares as bookclose date) 
  .......(2).......   หุน้ (shares) 

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใชส้ทิธ ิ

 ในการจองซือ้ฯ ท่านตอ้งน าสง่เอกสารดังต่อไปนี้ใหบ้รษัิทฯ 

 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ 
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ 
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 

  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 

 
          09/01/2023 

 
 

**เพิม่เตมิ (Remark) : 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลง

สภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
(CHEWA-W2) ฟร ี**สามารถจองซือ้หุน้ผ่าน

ทางระบบออนไลน ์บนเว็บไซต ์
https://investor.chewathai.com/th ** 
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บริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

รายละเอียดวิธีการจองซือ้และการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 
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วิธีปฏิบตัิในการจองซือ้หุน้กู้แปลงสภาพของ 

บริษัท ชวีาทัย จ ากัด (มหาชน)  

ทีเ่สนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 

1. ก าหนดระยะเวลาจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้กู้แปลงสภาพ 

ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 9 – 13 และ 16 มกราคม 2566 (รวม 6 วนัท าการ)  หรือจองซือ้ผ่านระบบ

ออนไลน ์(E-SUB) ระหวา่งวนัท่ี 9 – 16 มกราคม 2566 (รวม 8 วนัท าการ) ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเวน้วนัท่ี 16 

มกราคม 2566 ระบบจะปิดการจองเวลา 16.00 น.) 

2. สถานทีรั่บจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้กู้แปลงสภาพ 

บริษัท ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทในครัง้นี ้(“ผู้รับจองซือ้หุ้นกู้

แปลงสภาพ”) ผูถื้อหุน้เดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพไดท้ี่ส  านักงานของผูร้บัจองซือ้หุน้กู้

แปลงสภาพ ตัง้แต่ 9.00 น. – 16.00 น.  ตามที่อยู่ดา้นล่าง 

ชื่อ บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู่ 1168/80 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 
ติดต่อ ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศัพท ์ 0-2679-8870-3 
หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(E-SUB) ระหว่างวนัท่ี 9 – 16 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเวน้วนัท่ี 16 

มกราคม 2566 ระบบจะปิดการจองเวลา 16.00 น.) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคท์ี่จะส่งใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพทางไปรษณียล์งทะเบียน ขอใหจ้ดัส่งเอกสารต่างๆ 

คือ ใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบรบัรองการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ และเช็ค/แคชเชียรเ์ช็คที่ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ 

โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมายังสถานที่จองซือ้ ทัง้นี ้เอกสารการจองซือ้จะตอ้งถึงที่ท  าการบริษัท ภายใน

เวลา 16.00 น. ของวันที ่16 มกราคม 2566 เป็นอย่างชา้ และเพื่อความสะดวกในการจองซือ้ กรุณาวงเล็บมมุซอง

ว่า “การจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ” 

ส าหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพยท์ี่ท่านมีบัญชีเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัท

หลักทรพัยข์องท่านจะใหค้  าแนะน า และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซือ้ใหก้ับผูร้บัจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพต่อไป

นอกจากการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพที่ส านกังานของผูร้บัจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพดงัที่กล่าวแลว้ ผูถื้อหุน้เดิมที่มีสิทธิ
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แต่ละรายสามารถจองซือ้หุน้ผ่านทางระบบออนไลน ์บนเว็บไซต ์https://investor.chewathai.com/th ตามที่ระบุใน

หวัขอ้ 3 “วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ” ในฉบบันี ้

 

3. วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้กู้แปลงสภาพและการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

3.1 วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้กู้แปลงสภาพ 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพไดห้ลายครัง้ โดยแต่ละครัง้จะตอ้งช าระเงินเต็มจ านวน

ที่จองซือ้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที่ 9 – 13 และ 16 มกราคม 2566 (รวม 6 วนัท าการ) หรือ

จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 9 – 16 มกราคม 2566 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง 

(ยกเวน้วนัท่ี 16 มกราคม 2566 ระบบจะปิดการจองเวลา 16.00 น.) โดยมีวิธีการ ดงันี ้

1. ช าระเงินสดไดท้ี่สถานที่รับจองซือ้ ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ณ 

สถานที่รบัจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที่ 9 – 13 และ 16 มกราคม 2566 (รวม 

6 วนัท าการ) หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(E-SUB) ระหว่างวนัท่ี 9 – 16 มกราคม 2566 (รวม 8 

วนั) ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเวน้วนัท่ี 16 มกราคม 2566 ระบบจะปิดการจองเวลา 16.00 น.) 

2. ช าระเงินโดยการโอนเงินเขา้บญัชีบรษิัท 

ชื่อบัญช ี “บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน)” 

ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร 

ประเภทบัญช ี ออมทรพัย ์

บัญชีเลขที ่ 038-2-95055-0 

(ก) ผู้จองซือ้จะตอ้งส่งเอกสารหลักฐานการจองพรอ้มตน้ฉบับใบน าฝากเงินค่าจองหุน้กู้

แปลงสภาพส่งมาที่บริษัทภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวนัสดุทา้ยของการ

จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ข) ก ร ณี ผู้ จ อ ง ซื ้ อ ท า ร า ย ก า ร ก า ร จ อ ง ซื ้ อ ผ่ า น ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์  

https://investor.chewathai.com/th ผู้จองซือ้จะตอ้งเลือกวิธีการช าระเงินเป็น “โอน

เงิน” พรอ้มกับแนบหลักฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพในระบบจากนัน้

ตรวจสอบขอ้มลูการจองซือ้ แลว้บนัทึก และ/หรือ พิมพห์ลกัฐานการช าระค่าจองซือ้ เพื่อ

เป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

https://investor.chewathai.com/th
https://investor.chewathai.com/th
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3. ช าระดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์

(ก) ขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนาม 

“บริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน)“ ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้าก ส านักหักเงินใน

กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันท าการ โดยจัดส่งมาพรอ้มกับใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลง

สภาพ และใบรบัรองการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ณ สถานท่ีจองซือ้ ภายในเวลา 16.00 

น. ของระยะเวลาจองซื้อ โปรดลงวนัที่ในเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค ตามวันที่จองซือ้ แต่ไม่เกิน

วันที่ 13 มกราคม 2566 พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อ

ได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค ในกรณีที่ลกูคา้ไม่ไดร้ะบชุื่อ-นามสกลุ และ เบอร์

โทรติดต่อในดา้นหลงัของเช็ค/ แคชเชียรเ์ช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลกูคา้ได ้

ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดบ้ริษัทขอสงวนสิทธิในการรบัการจองซือ้หุน้กูแ้ปลง

สภาพดงักล่าว 

(ข) ดร๊าฟท ์ประเภทเรียกเก็บเงินไดท้ั่วราชอาณาจกัร โดยสั่งจ่าย ในนาม “บริษัท ชีวาทัย 

จ ากัด (มหาชน)” 

(ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ดูจากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ (ส่ิงที่

ส่งมาด้วย 2) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค 

แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์

(ง) ก าหนดเวลารบัจองซือ้ กรณีช าระดว้ยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ภายในวนัท่ี 

9 – 13 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. เท่านัน้ 

(จ) ก ร ณี ผู้ จ อ ง ซื ้ อ ท า ร า ย ก า ร ก า ร จ อ ง ซื ้ อ ผ่ า น ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์  

https://investor.chewathai.com/th ผู้จองซือ้จะตอ้งเลือกวิธีการช าระเงินเป็น “เช็ค/

แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท”์ พรอ้มกับแนบหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ

ในระบบจากนัน้ตรวจสอบขอ้มลูการจองซือ้ แลว้ท าการบนัทึก และ/หรือ พิมพห์ลกัฐาน

การช าระค่าจองซือ้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ภายในวันที่ 

16 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดทา้ยของการจองซือ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ และผู้จองซือ้

สามารถจองผ่านระบบเว็บไซตไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวันที่  16 มกราคม 2566 

ระบบจะปิดการจองเวลา 16.00 น.) ของภายในวนัท่ีเปิดรบัจองซือ้ 

4. ช าระเงินผ่านระบบ Internet Banking เขา้บญัชีบรษิัท 

ชื่อบัญช ี “บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน)” 

https://investor.chewathai.com/th
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ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร 

ประเภทบัญช ี ออมทรพัย ์

บัญชีเลขที ่ 038-2-95055-0 

 
 

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งส่งเอกสารหลักฐานการจองซือ้ พรอ้มเอกสารการช าระค่าจองซือ้ผ่าน

ระบบ Internet Banking ส่งมาที่บริษัท ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวัน

สดุทา้ยของการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(ข)  ก ร ณี ผู้ จ อ ง ซื ้ อ ท า ร า ย ก า ร ก า ร จ อ ง ซื ้ อ ผ่ า น ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์  

https://investor.chewathai.com/th ผูจ้องซือ้จะตอ้งเลือกวิธีการช าระเงนิเป็น “Internet 

Banking” พรอ้มกับแนบหลักฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ 

จากนัน้ตรวจสอบขอ้มลูการจองซือ้ แลว้ท าการบนัทึก และ/หรือ พิมพห์ลกัฐานการช าระ

ค่าจองซือ้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในวันที่ 16 

มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้จองซือ้

สามารถจองผ่านระบบเว็บไซตไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวันที่  16 มกราคม 2566 

ระบบจะปิดการจองเวลา 16.00 น.) ของภายในวนัท่ีเปิดรบัจองซือ้ 

3.2 วิธีการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตัง้แต ่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 9 – 13 และ 16 มกราคม 

2566 (รวม 6 วนัท าการ) หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(E-SUB) ระหว่างวนัที่ 9 -16 มกราคม 2566 (รวม 

8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเวน้วันที่ 16 มกราคม 2566 ระบบจะปิดการจองเวลา 16.00 น.) โดยวิธีการ 

ดงันี ้

1. ผูจ้องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพที่ช าระเงินค่าจองซือ้เรียบรอ้ยแลว้ ตอ้งน าหลักฐานการช าระเงินและ

เอกสารการจองซือ้ยื่น ณ ส านักงานของผู้รับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพที่ บริษัท ชีวาทัย จ ากัด 

(มหาชน) (“การย่ืนเอกสารจองซือ้ทีบ่ริษัท”) หรือจดัส่งเอกสารการจองซือ้ผ่านทางไปรษณีย ์

2. ผู้จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ช าระเงินค่าจองซื ้อเรียบร้อยแล้ว สามารถจองซื ้อผ่านระบบ 

Electronic Subscription (E-SUB) บนเว็บไซต์ https://investor.chewathai.com/th (“การจอง

ซือ้ผ่านระบบ E-SUB”) โดยมีวิธีการจองซือ้ ดงันี ้

หมายเหตุ: หนา้จอนีเ้พื่อประกอบคู่มือจองซือ้ และค าอธิบายเท่านั้น หนา้จอส าหรบัการจองซือ้ 

เมื่อท ารายการจรงิอาจแตกต่างจากที่ระบใุนคู่มือจองซือ้ฉบบันี ้

https://investor.chewathai.com/th
https://investor.chewathai.com/th
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2.1 ขัน้ตอนการตรวจสอบสิทธิ 

2.1.1 ผู้ จ อ ง ซื ้ อ หุ้ น กู้ แ ป ล ง ส ภ า พ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ สิ ท ธิ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://investor.chewathai.com/th (ในกรณีที่ไม่ไดร้บัหนังสือรบัรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลข
ประจ าตัวผูเ้สียภาษี (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) หรือ กรอกหมายเลขประจ าตวัประชาชน (ในกรณี
เป็นบุคคลธรรมดา) ที่ปรากฏในฐานขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบริษัทตามสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วันที่  
28 พฤศจิกายน 2565 (หากผูจ้องซือ้ท่านใดติดปัญหาในการ Login สามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ไดท้ี่ 
Line Official Account : “@CHEWA-Insight” หรื อ  กด ลิ ้งค์  https://line.me/R/ti/p/@chewa-
insight 
 

 
2.1.2 ระบบจะแสดงเงื่อนไขการใชบ้รกิารและนโยบายความเป็นส่วนตวั ผูจ้องซือ้สามารถอา่น

รายละเอียดและกด “ข้าพเจ้ายินยอมเงือ่นไขการใช้บริการและนโยบายความเป็น

ส่วนตัว” เพื่อเขา้สู่ขัน้ตอนต่อไป 

  

https://investor.chewathai.com/th
https://line.me/R/ti/p/@chewa-insight
https://line.me/R/ti/p/@chewa-insight


สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

6 

2.1.3 “ส าหรับ Login คร้ังแรก” ผูจ้องซือ้จะตอ้งท าการกรอกขอ้มลูส่วนบุคคลใหค้รบถว้น 

ส าหรบั “วันเดือนปีเกิด” จะถูกใชเ้ป็นรหัสผ่านส าหรบั Login ในครัง้ต่อไป (กรณีที่ไม่

ทราบ วนั หรือ เดือนเกิด สามารถกรอกเป็น 00) หลงัจากนัน้กด “ถดัไป” 

2.1.4 ระบบจะแสดงหน้าหลักของ อัปโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ผู้จองซื ้อสามารถ

อปัโหลดเอกสารส าเนาบตัรประชาชน ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ หนงัสือรบัรอง

พรอ้มส าเนาบัตรประชาชนผูม้ีอ  านาจลงนาม ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หลังจากนั้นกด  

“ส่งขอ้มลูและเขา้สู่หนา้หลกั” 

2.1.5 ระบบจะแสดงหนา้หลักของ E-SUB ที่มีรายละเอียดเมนูต่างๆ ผูจ้องซือ้สามารถเลือก

หลักทรัพย์การจองซื ้อที่ต้องการ โดยคลิกที่  “หุ้นกู้แปลงสภาพ” และกดเมนู 

“ตรวจสอบสิทธิ” เพื่อท าการตรวจสอบสิทธิ 
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2.1.6 ระบบจะแสดงรายละเอียดและจ านวนสิทธิจองซือ้ที่ไดร้บั เมื่อถึงช่วงเวลาจองซือ้ ผูจ้อง

ซือ้สามารถกด “ไปยังหน้าจองซือ้หลักทรัพย”์ เพื่อด าเนินการจองซือ้ในขัน้ตอนต่อไป 

(หากรายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่  Line Official 

Account: “@CHEWA-Insight” หรือ กดลิง้ค ์https://line.me/R/ti/p/@chewa-insight 

 

2.2 ขัน้ตอนการจองซือ้หลกัทรพัย ์

2.2.1 ผูจ้องซือ้สามารถ Login เขา้สู่ระบบเหมือนกับขัน้ตอนการตรวจสอบสิทธิ โดยรหสัผ่าน

จะตอ้งเป็นวนัเดือนปีเกิดตามขอ้ 2.1.3  

2.2.2 ผูจ้องซือ้สามารถไปยงัหนา้จองซือ้ไดโ้ดยมี 2 วิธี ดงันี ้  

– หากผูจ้องซือ้ผ่านหนา้ตรวจสอบสิทธิตามขัน้ตอนการตรวจสอบสิทธิในขอ้ที่ 2.1.6 และ 

กด “ไปยังหน้าจองซือ้หลักทรัพย”์ 

  

 

https://line.me/R/ti/p/@chewa-insight
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– ผ่านหนา้หลกัของ E-SUB โดยกดเมน ู“จองซือ้หลักทรัพย”์ 

  

2.2.3 ระบบจะแสดงหนา้จองซือ้หลกัทรพัย ์ผูจ้องซือ้ท าการเลือก “เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น” ที่

ตอ้งการท าการจองซือ้ (ในกรณีที่ผูจ้องซือ้มีหลายเลขทะเบียนผูถื้อหุน้) 

 

2.2.4 ระบบจะแสดงรายการการจองซือ้ หลงัจากนัน้ใหผู้จ้องซือ้คลิก “จองซือ้” (หากตอ้งการ
เพิ่มรายการจองซือ้หลงัจากท าการจองซือ้ครัง้แรกเสร็จเรียบรอ้ย ผูจ้องซือ้สามารถกด
ปุ่ ม “เพิ่มการจองซือ้” ได)้ 
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2.2.5 ระบบจะแสดงค าแนะน าในการจองซือ้ ผูจ้องซือ้กด “เร่ิมการจองซือ้” เพื่อเขา้สู่ขัน้ตอน

การจองซือ้ 

 

2.2.6 ระบบจะแสดง 5 ขัน้ตอนการจองซือ้ โดยเริ่มจากขัน้ตอนที่ 1 ขอ้มลูของผูถื้อหุน้ ระบบ

จะแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้จองซือ้ (หากข้อมูลไม่ถูกตอ้ง สามารถติดต่อไดท้ี่ Line 

Official Account: “@CHEWA-Insight” หรือ กดลิง้ค ์https://line.me/R/ti/p/@chewa-

insight ผู้จองซื ้อสามารถกรอกจ านวนหุ้นที่ต้องการจอง ได้ที่ช่อง “จ านวนหุ้นที่

ต้องการจอง (หน่วย)” หากผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะจองเกินสิทธิสามารถกรอกจ านวนที่

ตอ้งการเกินสิทธิที่ตวัเองไดร้บัได ้และกด “ถัดไป”  

 

2.2.7 ระบบจะแสดงขัน้ตอนท่ี 2 ยืนยนัตวัตน ผูจ้องซือ้สามารถตรวจเช็คเอกสารท่ีไดอ้ปัโหลด

ในขอ้ 2.1.4 หากตอ้งการแกไ้ขสามารถกดลบและอปัโหลดใหม่ได ้หลงัจากนัน้กด “ถัดไป” (ผูจ้อง

ซือ้สามารถอปัโหลดไดม้ากกว่า 1 ไฟล ์ในกรณีที่เป็นนิติบคุคล) 

https://line.me/R/ti/p/@chewa-insight
https://line.me/R/ti/p/@chewa-insight
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2.2.8 ระบบจะแสดงขั้นตอนที่ 3 การจัดสรรหลักทรพัย ์โดยสามารถเลือกช่องทางการไดร้บั

สิทธิการจดัสรรท่ีตอ้งการพรอ้มทัง้กรอกรายละเอียด ซึ่งผูจ้องซือ้สามารถเลือกไดเ้พียง 1 

ช่องทาง ต่อประเภทของหลกัทรพัย ์หลงัจากนัน้กด “ถัดไป” 

 

2.2.9 ระบบจะแสดงขั้นตอนที่ 4 แนบบัญชีรับผลประโยชน์ กรอกรายละเอียดพรอ้มทั้ง

อปัโหลดส าเนาบญัชีธนาคาร ส าหรบัการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพในกรณีที่ผู้

จองซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ การรบัดอกเบีย้ช าระและรบัเงินตน้คืน ณ 

วนัหมดอายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ หลงัจากนัน้กด ถัดไป” 
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2.2.10 ระบบจะแสดงขัน้ตอนท่ี 5 (ช าระเงิน) ท าได ้2 กรณีดงันี ้

– กรณีเลือกวิธีการช าระเงินด้วย QR หรือ Mobile Banking ให้ผู้จองซื ้อแสกน “QR 

Code” ผ่านธนาคารที่ตอ้งการช าระเงิน พรอ้มระบุวนัท่ี เวลาในการโอน พรอ้มอปัโหลด

หลกัฐานการโอนเงิน หลงัจากนัน้เลือก “ข้าพเจ้ายืนยันการจองซือ้หลักทรัพยค์ร้ังนี้

และยอมรับเงื่อนไข” และกด “ส่งข้อมูล” (ผูจ้องซือ้สามารถอัปโหลดไดม้ากกว่า 1 

ไฟล)์ 

– กรณีเลือกวิธีการช าระเงินแบบอื่น ใหผู้จ้องซือ้ด าเนินการช าระเงินผ่านชอ่งทางที่ไดเ้ลือก 

และกลบัเขา้มาในระบบ E-SUB เพื่อท าการบนัทึกขอ้มลู โดยระบุวนัที่ เวลาในการโอน 

พรอ้มอัปโหลดหลักฐานการโอนเงิน หลังจากนั้นเลือก  “ข้าพเจ้ายืนยันการจองซื้อ

หลักทรัพย์คร้ังนี้และยอมรับเงื่อนไข” และกดยืนยันข้อมูล (ผู้จองซือ้สามารถ

อปัโหลดไดม้ากกว่า 1 ไฟล)์ 

 

QR 
CODE 
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หมายเหตุ: 

1. กรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพเกินสิทธิ 

 ผูจ้องซือ้จะตอ้งแสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสิทธิของตนใหค้รบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้

หุน้กูแ้ปลงสภาพเกินสิทธิ และผูจ้องซือ้สามารถท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพไดห้ลายครัง้ โดยแต่

ละครัง้จะตอ้งช าระเงินเต็มจ านวนที่จองซือ้ในแต่ละครัง้ ทั้งนี ้หากผูจ้องซือ้ท าการจองซือ้เพียงแค่ครัง้เดียว ผูจ้องซือ้

สามารถช าระค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพในส่วนท่ีจองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้บั และในส่วนท่ีประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่

ไดร้บัพรอ้มกนัในครัง้เดียวกนัได ้

 โดยผูจ้องซือ้สามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) หรือบนเว็บไซต์

ผ่านระบบ E-SUB ใหค้รบถว้น ชดัเจน 

 โดยหากมีหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผูถื้อหุน้เดิมที่มีการจองซือ้เกินสิทธิจึงจะไดร้บัการจดัสรรหุน้กู้

แปลงสภาพที่จองซือ้เกินสิทธิต่อไป (โปรดดหูวัขอ้ 5 “เงือ่นไขในการจองซือ้” ประกอบ) 

 ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพเกินสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ

นีเ้ท่านัน้ 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

ส าหรบัการยื่นเอกสารจองซือ้ที่บรษิทั ผูถื้อหุน้จะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้

ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียน

ผูถื้อหุน้/ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพเท่านัน้ 

ส าหรับการจองซือ้ผ่านระบบ E-SUB ผู้ถือหุ้นจะตอ้งท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นไดร้บั

ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหม่ กล่าวคือ จองซือ้ผ่านระบบ E-SUB แยกตามเลขทะเบียนผูถื้อหุน้/

ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพเท่านัน้ 

4. เอกสารประกอบการจองซือ้ 

4.1 ส าหรับผู้ถือหุ้นทีย่ื่นเอกสารจองซือ้ทีบ่ริษัท 

4.1.1 ใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพควบใบส าคญัแสดงสิทธิที่กรอกขอ้มลูและลงลายมือชื่อครบถว้น 

บริษัทจะท าการจดัส่งใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพควบใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายชื่อ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่  28 พฤศจิกายน 2565 

(Record Date) นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้สามารถขอรบัใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพไดท้ี่ส  านกังานของ
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ผู้ รั บ จ อ ง ซื ้ อ หุ้ น กู้ แ ป ล ง ส ภ า พ  ห รื อ ด า ว น์ โ ห ล ด จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท 

(https://investor.chewathai.com/th )  

4.1.2 ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งจะระบุ

จ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายมีสิทธิไดร้บัจดัสรร (ถา้มี) 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อ

หุน้ ผูถื้อหุน้เดิมจะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้เดิมที่ผู้

ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ กล่าวคือ เอกสาร

ประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เท่านัน้ 

4.1.3 หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ 

4.1.4 ในกรณีที่ไม่มีใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้ 4.1.2 และ/หรือในกรณีที่มีการ

เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ซึ่งท าใหช้ื่อ/ชื่อสกลุไม่ตรงกบัชื่อผูถื้อหุน้ตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียน

ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(Record Date) ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผูถื้อหุน้จะตอ้งแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน

ราชการ เช่น หนงัสือรบัรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นตน้ และขอให้

แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดงันี ้

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการที่ยังไม่หมดอายุ 

พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 

- กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบค ายินยอมของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทน

โดยชอบธรรม) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่

ผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้ม

ผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว (มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย) 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 
- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยาว ์จะตอ้งแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นกู้แปลง

สภาพไดโ้ดยถกูตอ้งตามกฎหมาย 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

https://investor.chewathai.com/th
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- ส าเนาหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ที่มีอายไุม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่น
ใบค าขอเปิดบัญชีและจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งและประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลยังไม่หมดอายุ 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรบักรณีที่มีการมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นกระท าการแทน 
พรอ้มส าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติ
บุคคลและผูร้บัมอบอ านาจ รบัรองส าเนาถูกตอ้ง อนึ่ง หากหนงัสือมอบอ านาจกระท า
การเป็นฉบบัส าเนา เอกสารฉบบัส าเนาดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้
มอบอ านาจดว้ย และ 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบุคคล หนงัสือบริคณหส์นธิ และ/หรือหนงัสือรบัรอง
ของนิติบคุคลที่ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หุน้กู้
แปลงสภาพ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 
และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดร้บัรองส าเนาเอกสารขา้งตน้ ที่ยังไม่
หมดอาย ุพรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดร้บัการรบัรองลง

ลายมือชื่อโดยเจา้หน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจในประเทศที่

เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมือชื่อของผูจ้ดัท า

หรือผูใ้หค้  ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หนา้ที่สถานทูตไทยหรือสถาน

กงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรอง

ลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่  Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้

ด  าเนินการขา้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอายไุม่เกิน 6 เดือน นบัถึงวนัจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

4.1.5 ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให ้Custodian มาใชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุน้จะตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจให ้

Custodian ด าเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพและเอกสารประกอบการ

จองซือ้ จะลงนามโดย Custodian และจะตอ้งมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผูม้ีอ  านาจลง

นาม พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัยงัไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผูม้ีอ  านาจ

ลงนามนัน้อีก 1 ฉบบั พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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4.1.6 หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายใหผู้ร้บั

มอบอ านาจกระท าการแทน) พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของผูจ้องซือ้และผูร้บัมอบอ านาจซึ่งลง

นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

เมื่อผูจ้องซือ้ลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ใหแ้ก่บริษัท และบริษัทจะถือว่าผูจ้องซือ้

ไดใ้หค้  ารบัรองว่าขอ้มลู รายละเอียด รวมทัง้ลายมือชื่อที่ไดล้งไวแ้ลว้ในเอกสารนัน้นัน้ (ไม่ว่าผูจ้องซือ้เป็นผู้

กรอกขอ้มลู รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซือ้นัน้เอง หรือผูร้บัมอบอ านาจหรือตวัแทนซึ่งรวมถึง

บรษิัทนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้เป็นผูก้รอกให)้ ถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นจรงิ หากปรากฏว่า

ขอ้มูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรือไม่เป็นจริง บริษัทจะไม่

รบัผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใชด้ลุยพินิจในการปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากนี ้

ในกรณีที่มีการด าเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซือ้ตกลงจะไม่เรียกรอ้ง

ค่าเสียหายหรือเรียกใหบ้รษิัทรบัผิดชอบในความเสียหายหรือสญูเสียใดๆ ทัง้สิน้  

ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กล่าวขา้งตน้หรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถว้น

บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูจ้องซือ้ไม่ประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นี ้อย่างไรก็

ตาม บริษัทอาจใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณายกเวน้การรบัเอกสารประกอบการจองซือ้บางประการใหแ้ก่ผู้

จองซือ้รายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 

นอกจากนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัส่งเอกสารเก่ียวกับการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและการจดัสรร

หุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายใด หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ราย

นัน้จะท าใหห้รืออาจท าใหบ้ริษัท มีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ 

และเงื่อนไขที่ก าหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจง้การจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อ

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมนี ้

4.2 ส าหรับผู้ถือหุ้นทีจ่องซือ้ผ่านระบบ E-SUB  

4.2.1 กรอกขอ้มลูในระบบ E-SUB ผ่านเว็บไซต ์https://investor.chewathai.com/th ใหค้รบถว้น 

4.2.2 แนบหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบ E-SUB  

5. เงือ่นไขในการจองซือ้ 

5.1 กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสิทธิหรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร ผูถื้อหุน้ท่ีแจง้ความประสงคจ์องซือ้

หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสิทธิโดยเศษใหปั้ดทิง้ หรือจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหม่นอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร จะ

ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

https://investor.chewathai.com/th
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5.2 กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพเกินสิทธิ ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหม่เกินสิทธิของตน

ตามสัดส่วนที่ก าหนดได ้(Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินสิทธิของตนจะไดร้บัการ

จดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพที่จองเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้อง

ซือ้ตามสิทธิครบถว้นแลว้เท่านัน้ โดยการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวใหด้  าเนินการไปจนไม่มีหุน้กูแ้ปลงสภาพ

เหลือจากการจดัสรร ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสิทธิของตนใหค้รบจ านวน

ก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ” (ส่ิง

ที่ส่งมาดว้ย 4) ใหค้รบถว้น ชดัเจน และจะตอ้งท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพไดห้ลายครัง้ โดย

แต่ละครัง้จะตอ้งช าระเงินเต็มจ านวนที่จองซือ้ในแต่ละครัง้  ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ท าการจองซือ้เพียงแค่ครัง้เดียว ผูจ้อง

ซือ้สามารถช าระค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้บั และในส่วนท่ีประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่า

สิทธิที่ไดร้บัพรอ้มกนัในครัง้เดียวกนัได ้

ในกรณีที่มีหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบ

แรกแลว้ จะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เหลือดงักล่าวใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วน

การถือหุน้เดิมในราคาเดียวกนักบัหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ไดร้บัการจดัสรรตามสิทธิดงันี ้

(1) ในกรณีที่มีหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกใน

จ านวนมากกว่าหรือเท่ากับจ านวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เหลือ

ดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมและไดช้ าระค่าจองซือ้หุน้กู้

แปลงสภาพครบถว้นตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิทัง้หมดทกุราย 

(2) ในกรณีที่หุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือมีจ านวนนอ้ยกว่าจ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ผูถื้อหุน้เดิมประสงคจ์ะจองซือ้เกิน

สิทธิ บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิแต่ละรายตาม

สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีจองซือ้เกินสิทธิต่อจ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเหลือ 

5.3 บริษัทจะจัดสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ในวัน

ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Record Date) ตามสดัส่วนการถือหุน้ อย่างไรก็ตาม 

บรษิัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพในการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพแบบ Rights Offering 

นีใ้หก้ับผูถื้อหุน้รายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะท าใหห้รืออาจท า

ใหบ้รษิัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 

5.4 ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้แลว้ ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ 
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5.5 ในกรณีช าระค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ยเช็คธนาคาร การช าระเงินค่าจองซือ้ และการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพที่

ออกใหม่จะสมบรูณก์็ต่อเมื่อบรษิัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไดภ้ายในเวลาที่ก าหนดเท่านัน้ 

5.6 หาก (1) ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไดไ้ม่ว่าใน

กรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนไดภ้ายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการ

ช าระเงินค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพตามที่ก าหนด หรือ (2) ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ กรอกขอ้มูลในใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพไม่

ครบถว้นหรือชดัเจน บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวต่อไป  

 อนึ่ง ในการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้ควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ และด าเนินการให้

เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนด หากผูถื้อหุน้มิไดป้ฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ และ

ด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซือ้ไดท้ันตามก าหนด

ระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว โดยบริษัทขอสงวน

สิทธิที่จะไม่จดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวต่อไป 

5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรบัเปล่ียนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือขอ้มูลใดๆ ที่

เก่ียวขอ้งกับวิธีการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จ ากัดในการ

ด าเนินงาน 

6. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบส าคัญแสดงสิทธิ (ถ้าม)ี 

(1) ในกรณีที่ตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซือ้ หรือไดร้บัจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและ/หรือไม่

สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพตามเช็คค่าจองซือ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพในกรณีดังกล่าว บริษัทจะ

ด าเนินการใหม้ีการคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรพัยส่์วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบีย้ 

และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัทครัง้นี ้โดยวิธีการโอนเงิน

เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ไดต้ามที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท 

(2) ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่

จองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารของผูจ้องซือ้ไดต้ามที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้หลักทรพัยข์อง

บริษัท ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท บริษัทจะด าเนินการใหม้ีการคืนเงินค่าจองซือ้

ในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ

ในนามของผูจ้องซือ้ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษัทตามสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่  28 พฤศจิกายน 2565 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้นผู้จองซื ้อจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถา้มี) 
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(3) ในกรณีที่บรษิัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัทในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรือไดร้บัการจดัสรรไม่

ครบใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในระยะเวลา 14 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบใน

การส่งเงินคืนดังกล่าวและจะตอ้งท าการช าระดอกเบีย้ให้แก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจาก

จ านวนเงินค่าจองซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัจดัสรรไม่ครบและตอ้งช าระคืน นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนด ระยะเวลา 

14 วนัท าการดงักล่าวจนถึงวนัท่ีไดม้ีการช าระคืนตามวิธีดงักล่าวขา้งตน้ 

7. วิธีการส่งมอบหุ้นกู้แปลงสภาพทีอ่อกใหม่ให้แก่ผู้จองซือ้ 

 ผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหบ้รษิัท ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

7.1 กรณีผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพในนามของผูจ้องซือ้โดยนาย

ทะเบียนหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทจะด าเนินการส่งมอบใบหุน้กูแ้ปลงสภาพตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผู้

ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั หรือไปรษณียอ์ากาศ  (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้

ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ภายใน 15 วันท าการ นับจากวนัปิดการ

จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

7.2 กรณีผู้จองซือ้ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยร์บัฝากหลักทรัพย ์โดยจะฝากหุน้กูแ้ปลงสภาพไวใ้นบัญชีของบริษัท

หลกัทรพัยท์ี่ตนเองมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ซึ่งชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกับชื่อของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผู้

จองซือ้ประสงคจ์ะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยด์ังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแลว้  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ

ด าเนินการออกใบหุน้กูแ้ปลงสภาพแก่ผูจ้องซือ้ 

 ทั้งนี ้ในกรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุน้กูแ้ปลงสภาพฝากไวก้ับ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศ  ไทย) 

จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” และผูร้บัฝากจะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่บริษัทหลักทรพัยน์ั้นฝากหุน้กู้แปลง
สภาพอยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรพัยน์ัน้จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีผูจ้องซือ้ฝากไวแ้ละออก

หลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

8. ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ 

8.1 ชื่อผูจ้องซือ้และชื่อเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง

บุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุน้กูแ้ปลงสภาพเขา้บญัชีได ้ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุน้กูแ้ปลง

สภาพใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

8.2 โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(รหสัโบรกเกอร)์ ที่ประสงคจ์ะน าหุน้กูแ้ปลงสภาพและใบส าคัญ

แสดงสิทธิเขา้บัญชีซือ้หลักทรพัยข์องตนเองใหถู้กตอ้ง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนยร์บัฝากหลักทรพัยผิ์ด หุน้กู้
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แปลงสภาพที่ไดร้บัการจดัสรรจะถกูส่งไปที่อื่น ซึ่งบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือความล่าชา้ในการตดิตาม

หุน้กูแ้ปลงสภาพและใบส าคญัแสดงสิทธิ 

8.3 หากบริษัทไม่สามารถโอนเงินค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพคืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อนัเป็นเหตอุื่น

ใดซึ่งเกินกว่าวิสยัที่บริษัทจะด าเนินการได ้บริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด และจะ

คืนเฉพาะเงินค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพที่จะตอ้งช าระคืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่

ครบ โดยบรษิัทเท่านัน้ ทัง้นี ้ตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ 5 “เงื่อนไขการจองซือ้” 

8.4 หากจ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทไดร้บัช าระ 

บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหลกั 

8.5 หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามไดท้ี่ 

 บริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) 
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