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ที่ CHEWA 65-12/01 

วนัท่ี 16 ธันวาคม 2565 

เร่ือง แจง้สิทธิการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) ตาม

สัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering: RO) ควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ชีวาทัย จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที่ 2 (CHEWA-W2) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  

1. หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษิัท ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2566 ควบคู่ใบส าคญัแสดง

สิทธิบรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (CHEWA-W2) 

2. ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

3. รายละเอียดวิธีการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

4. ใบจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

5. หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นกระท าแทน) 

6. (รา่ง) ขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2566 

7. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(Issuer Account) เท่านัน้และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA 

8. ใบสมคัรการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบีย้/สิทธิอื่นใดที่เป็นตวัเงิน เขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบรษิัท 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2565 ไดม้ีมติใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2566 (“หุ้นกู้แปลง

สภาพ”) จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 300,000 หน่วย โดยเสนอขายและจดัสรรทัง้จ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทมีสิทธิไดร้บั
การจดัสรร (Right Offering: RO) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2565 เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2565  จึงไดม้ีมติให้
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรในวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (Record Date) โดยบริษัทจะจดัสรรหุน้กูแ้ปลง
สภาพตามสดัส่วนการถือหุน้ในอตัราส่วนการจดัสรร 4,251 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการค านวณ
ใหต้ดัทิง้ทกุกรณี) ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ของบรษิัทรายใดที่ถือหุน้ต ่ากว่า 4,251 หุน้ จะไม่มีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสิทธิได ้(แต่



สามารถจองซือ้เกินสิทธิของตนได)้ นอกจากนี ้บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ชีวาทยั จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2” หรือ “CHEWA-W2”) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสัดส่วน
จ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering: RO) โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูยบ์าท) ในอตัราส่วน 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ต่อ 1,000 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 โดยรายละเอียดการจองหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษิัท มีดงันี ้

สญัลกัษณห์ุน้กูแ้ปลงสภาพ (ThaiBMA)  : CWTTH251A 
อตัราดอกเบีย้ : 6.00% ต่อปี 
วนัจองซือ้ : จองผ่านบรษิัท 

ระหว่างวนัท่ี 9 – 13 และ 16 มกราคม 2566 (รวม 6 วนัท าการ) 
จองผ่านระบบออนไลน ์(E-SUB) 
ระหว่างวนัท่ี 9 – 16 มกราคม 2566 (รวม 8 วนั) ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเวน้
วนัที่ 16 มกราคม 2566 ระบบจะปิดจองในเวลา 16:00 น.) 

สถานท่ีรบัจอง : กรณีจองผ่านบรษิัท 
บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ 1168/80 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูิตดี ถนนพระรามสี่  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
กรณีจองผ่านระบบออนไลน ์(E-SUB)  
จะมีลิงคส์ าหรบัจอง บนเว๊ปไซต ์https://investor.chewathai.com/th 

บรษิัทจึงเรียนมาเพื่อแจง้สิทธิของท่านในการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบใุนใบรบัรองสิทธิการจอง
ซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ( ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 โดยรายละเอียด
การจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวเป็นไปตามที่ระบุในหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมา
ดว้ยนี ้(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1)  

ทั้งนี ้บริษัทไดเ้ผยแพร่หนังสือแจง้สิทธินี ้พรอ้มทั้งเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทที่  www.chewathai.com 
นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดเอกสารดงักล่าวไดโ้ดยการสแกน QR Code ตามที่ปรากฏดา้นล่าง 
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อนึ่ง ช่องทางการรบัข่าวสารของบรษิัทผ่าน Line Official โดยการสแกน QR Code ตามที่ปรากฏดา้นล่าง 

 

 หากท่านผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อ ผ่านทาง Line Official 
Account ชื่อ “@CHEWA-Insight” โดยการสแกน QR Code นีใ้นโทรศพัทม์ือถือ หรือติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
หมายเลข 0-2679-8870 หรือ โทร 1260 กด 3   

 

ขอแสดงความนบัถือ 
        
 
        …………………………………………. 
                      (นายบญุ ชนุ เกียรต)ิ 

               กรรมการผูจ้ดัการ                          

บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 


