ที่ CHEWA 64-11/04
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเยีย่ มชมกิจการ

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องด้วย บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ ณ โครงการชีวารมย์นครอินทร์
เลขที่ 188 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 จำนวน 20 ท่าน ในวันอังคารที่ 21
ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทให้สิทธิการเยี่ยมชมกิจการแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้
1) ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
2) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโครงการชีวารมย์
นครอินทร์ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.chewathai.com
ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งแบบตอบรับอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่หมายเลข 0-2679-8874
หรือ Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ IR@chewathai.com และจัดส่งต้นฉบับแบบตอบรับ ทางไปรษณีย์ มายัง บริษัท
ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ภายในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564
สำหรับกรณีมีผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการเกินกว่าจำนวนที่กำหนด บริษัท ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งแบบตอบ
รับมายังบริษัท 20 ท่านแรก เท่านั้น พร้อมประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการ โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านละ 1 สิทธิ (งดผู้ติดตาม)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญ ชุน เกียรติ)
กรรมการผู้จดการ
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
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กำหนดการ “เยี่ยมชมกิจการ โครงการชีวารมย์ นครอินทร์”
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564
13.00 น.

16.00 น.

ลงทะเบียน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ข้างสถานทูตจีน
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่โครงการชีวารมย์ นครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี
- กล่าวต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น
- เยี่ยมชมโครงการ ชีวารมย์ นครอินทร์
เดินทางออกจากโครงการชีวารมย์ นครอินทร์ สู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

13.30 น.
14.00 น.

1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน้ 27 ยูนิตดี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120
1168/80 Lumpini Tower 27th fl., Unit D, Rama IV Rd., Kwaeng Tungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120,

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิ์ทา่ นละ 1 ทีน่ ั่ง (งดผู้ติดตาม)
2. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
3. ส่งใบสมัครกลับมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 พร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน
• บุคคลสัญชาติไทย :
สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
• บุคคลต่างด้าว :
สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
• นิติบุคคลในประเทศ :
สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่าจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่ส่งใบ
สมัครมายังบริษัท 20 ท่านแรกเท่านั้น พร้อมประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท www.chewathai.com ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
5. บริษัทจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทางในวันและเวลาทำการของบริษัท
และในกรณีบริษัทไม่สามารถติดต่อได้ภายในวันทำการ ระหว่างวันที่ 10 ถึง 17 ธันวาคม 2564 จะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ และจะติดต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :
• ไม่พิจารณาแบบตอบรับที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถติดต่อได้
• ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิ์พาผู้ติดตามเดินทางไปด้วย
• สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบได้ตามความเหมาะสม
7. กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อลงทะเบียนในวันเดินทาง
จุดลงทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้างสถานทูตจีน 93 ถนน
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อสอบถาม
นักลงทุนสัมพันธ์
โทร 0-2679-8870-4 ต่อ 163 หรือ 1260 กด 3
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บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม “โครงการชีวารมย์ นครอินทร์”
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ........................................................................................ อายุ .......................... ปี
หมายเลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง ............................................................................... วันหมดอายุ .....................
ที่อยู่ปัจจุบัน 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 .....................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ............... อาคาร/หมู่บ้าน ......................................... ซอย ............................................... ถนน ...............................
ตำบล/แขวง .......................................... อำเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ ...................
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................... Email Address …………………….…………………………………………….
เป็นตัวแทนของบริษัทไปเยี่ยมชมโครงการในครั้งนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..................................................................................... ผู้ถือหุ้น
(
)
วันที่ ............... /............... / ...............

เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งกลับบริษัท
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