
 

ที ่ CHEWA 62-010/01 
 
     1 ตุลาคม 2562 
 
เรื่อง แจง้ก าหนดวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(CHEWA-W1)  
เรยีน ท่านผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (CHEWA-W1)  ของ

บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั ของ บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน)  
      (CHEWA-W1) ครัง้ที ่1 

2. ใบรบัรองการจองซื้อหลกัทรพัย ์(Subscription Notification) 
 
            ตามที่บริษัท ชีวาทยั จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้น
สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (CHEWA-W1) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2561 โดยมกี าหนดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 ปี 6 เดอืน และจะหมดอายุในวนัที ่27 พฤศจกิายน 2562 บรษิัทขอแจง้ก าหนดการต่างๆ 
ของการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสทิธ ิCHEWA-W1 ดงันี้ 
           1. เวลายื่นความจ านงการใชส้ทิธ ิ
   วนัที ่12 พฤศจกิายน 2562 ถงึ วนัที ่26 พฤศจกิายน 2562 (เวน้วนัเสารแ์ละอาทติย)์ เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
  2. วนัก าหนดการใชส้ทิธ ิ
   วนัที ่27 พฤศจกิายน 2562 
 3. อตัราและราคาการใชส้ทิธ ิ1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สามญั ในราคา 1.75 บาท 
 4.  วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิCHEWA-W1 
  วนัที ่6 พฤศจกิายน 2562 ถงึ วนัที ่27 พฤศจกิายน 2562 

5.  ระยะเวลาการหยุดพกัการซื้อขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิCHEWA-W1 (ขึน้เครื่องหมาย SP)  
  เพื่อใหส้อดคล้องกบัระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) บริษัทขอให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ สัง่หยุดพกัการซื้อขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
CHEWA-W1 ตัง้แต่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2562 ถงึ วนัที ่27 พฤศจกิายน 2562 

6.  การสิน้สภาพของใบส าคญัแสดงสทิธ ิCHEWA-W1 
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1 จะพ้นจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตัง้แต่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2562 เป็นตน้ไป 
 7. เอกสารในการยื่นความจ านง 
  7.1 ใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัทีไ่ดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้น 
  7.2 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
  7.3 เงนิสด เชค็ ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงนิธนาคาร หรอืค าสัง่จ่ายเงนิธนาคารทีส่ามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นเขต

กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ และขดีคร่อมสัง่
จ่าย “บญัชบีรษิทั ชวีาทยั จ ากดั(มหาชน)” หรอืโอนเงนิสดเขา้ชื่อบญัช ี “บมจ. ชวีาทยั” ประเภท
บญัชกีระแสรายวนั เลขที่ 256-0-02240-1 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) สาขาลุมพนิี 
พรอ้มน าส่งส าเนาใบน าฝากเงนิ (Pay-in) ฉบบัจรงิใหแ้ก่บรษิทั และโปรดระบุชื่อ นามสกุล และ 



 

    
    เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ ดร๊าฟท ์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร หรอื

ใบน าฝากเงนิ ตามสถานทีต่ดิต่อขอใชส้ทิธขิอ้ 8 
  7.4 หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั ดงันี้ 
   1.  บุคคลสญัชาตไิทย  ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
   2.  บุคคลต่างดา้ว  ส าเนาหนังสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
   3. นิตบิุคคลในประเทศ  ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดย

กรรมการผู้มอี านาจที่มชีื่อปรากฏอยู่ในหนังสอืรบัรองบริษัทนัน้ 
และเอกสารหลกัฐานของผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อตาม 1. หรอื 2. 
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

   4.  นิตบิุคคลต่างประเทศ  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรบัรองโดย Notary Public พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลง
ลายมอืชื่อตาม 1. หรอื 2.พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 8. บุคคลและสถานทีต่ดิต่อขอใชส้ทิธ ิ
  ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
  บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 
  เลขที ่1168/80 อาคารลุมพนิีทาวเวอร ์ชัน้27 ยนูิตด ีถนนพระรามสี ่
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 
  โทรศพัท ์02-679-8870-4 โทรสาร 02-679-8875 
 
 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
  

    ขอแสดงความนับถอื 
 
 
   

        (นายบุญ ชุน เกยีรต)ิ 
  กรรมการผูจ้ดัการ 
                 บรษิทั ชวีาทยั จ ากดั (มหาชน) 


