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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
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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 
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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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