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ที่ CHEWA 63-08/02 

วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเยีย่มชมกิจการ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ 

เนื่องด้วย บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ ณ โครงการ ชีวาทัย เกษตร-  
นวมินทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 
2563 เวลา 13.00 น. 

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทให้สิทธิการเยี่ยมชมกิจการแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นท่ีมีรายชื่อตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
2) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโครงการ ชีวาทัย 

เกษตร-นวมินทร์ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.chewathai.com 

ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งแบบตอบรับทางโทรสารที่หมายเลข 0-2679-8874 หรือ Email 
Address นักลงทุนสัมพันธ์ IR@chewathai.com หรือ จัดส่งต้นฉบับแบบตอบรับทางไปรษณีย์มายัง บริษัท ชีวาทัย จำกัด 
(มหาชน) ที่อยู่ 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 ภายในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 

สำหรับกรณีมีผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการเกินกว่าจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งแบบตอบ
รับมายังบริษัท 15 ท่านแรก เท่านั้น  พร้อมประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการ โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านละ 1 สิทธิ (งดผู้ติดตาม)  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

     ขอแสดงความนบัถือ 

    

               (นายบุญ ชุน เกียรติ) 
                   กรรมการผู้จดการ      
                           บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 
 
 

http://www.chewathai.com/
mailto:IR@chewathai.com
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กำหนดการ “เยี่ยมชมกิจการ โครงการ ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์” 
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)  

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 

13.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ข้างสถานทูตจีน 
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

13.30 น.  ออกเดินทางสู่โครงการ ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร ์เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
14.00 น. - กล่าวต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น  

- เยี่ยมชมโครงการ ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์  
- รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 

16.00 น. เดินทางออกจากโครงการ ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ สู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิ์ทา่นละ 1 ทีน่ั่ง (งดผู้ติดตาม) 
2. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
3. ส่งใบสมัครกลับมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 พร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน 

• บุคคลสัญชาตไิทย :  สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

• บุคคลต่างด้าว :  สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

• นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสาร 
หลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมอืชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

4. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่าจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสทิธิ์เฉพาะทา่นทีส่่งใบ
สมัครมายังบริษทั 15 ท่านแรกเท่านัน้ พร้อมประกาศรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.chewathai.com ในวันศุกรท์ี่ 11 กันยายน 2563 

5. บริษัทจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทางในวันและเวลาทำการของบริษัท 
และในกรณีบริษัทไม่สามารถติดต่อได้ภายในวันทำการ ระหว่างวันที่ 4 กันยายน ถึง 11 กันยายน 2563 จะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะติดต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในรายชื่อสำรองลำดับถัดไป 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : 

• ไม่พิจารณาแบบตอบรับที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถติดต่อได้ 

• ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นไดส้ิทธิ์พาผู้ติดตามเดินทางไปด้วย 

• สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบได้ตามความเหมาะสม 
7. กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อลงทะเบียนในวันเดินทาง 

 

จุดลงทะเบียน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้างสถานทูตจีน 93 ถนน

รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 

ติดต่อสอบถาม 
นักลงทนุสัมพนัธ ์
โทร 0-2679-8870-4 หรือ 1260 กด 3 
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บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 

แบบตอบรับเข้าร่วมเย่ียมชม “โครงการ ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร”์ 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ....................................................................................... อายุ .......................... ปี 
หมายเลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง .............................................................................. วันหมดอายุ ..................... 
ที่อยู่ปัจจบุัน เลขที่ ............... อาคาร/หมู่บ้าน ......................................... ซอย .............................................. ถนน ............................... 
ตำบล/แขวง .......................................... อำเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ ................... 
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................. Email Address …………………….……………………………………………. 
 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 
         บุคคลธรรมดา จำนวน ................................. หุ้น  
         นิติบุคคล จำนวน ............................. หุ้น มอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................... อายุ ............... ปี 
หมายเลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง .............................................................................. วันหมดอายุ ..................... 
ที่อยู่ปัจจบุัน เลขที่ ............... อาคาร/หมู่บ้าน ......................................... ซอย .............................................. ถนน ............................... 
ตำบล/แขวง .......................................... อำเภอ/เขต ............................................ จงัหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ ................... 
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................... Email Address …………………….…………………………………………. 
เป็นตัวแทนของบริษัทไปเยี่ยมชมโครงการในคร้ังนี้ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ ..................................................................................... ผู้ถือหุ้น 
        (          ) 

       วันที่ ............... /............... / ............... 
 
 

เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งกลับบริษัท 
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 

1168/80 อาคารลมุพินทีาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนติดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2679-8870-4 หรือ 1260 กด 3 

โทรสาร 0-2679-8875 
Email Address : IR@chewathai.com 

 


