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เลขที่ CGC 159/2564  

6 กนัยายน 2564 
 

เรื่อง แจง้รายละเอียดเก่ียวกับการใชส้ิทธิครัง้ที่ 1 ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที่ 2 (CHAYO-W2) 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามที่บรษิัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ 
ครัง้ที่ 2 (“CHAYO-W2”) จ านวนทัง้สิน้ 212,129,263 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วน
การถือหุน้ในอตัราส่วน 4 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ นัน้ 

บรษิัทฯ ขอแจง้วนัใชส้ิทธิ ครั้งที ่1 คือ วนัที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษิัทได ้1 หุน้ 
 ราคาการใชส้ิทธิ คือ 10.25 บาทตอ่หุน้ 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงใช้สิทธิ 
 วนัที่ 16 กันยายน 2564 – 29 กันยายน 2564 (เฉพาะวนัท าการ) ระหวา่งเวลา 8.30 – 15.30 น. 

3. สถานทีต่ดิต่อในการใช้สิทธิ 
 ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
 บรษิัท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
 โทรศพัท:์ 02-016-4499 โทรสาร: 02-001-2555  

4. ขั้นตอนการใช้สิทธ ิ
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัได ้
โดยดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบรษิัท (www.chayo555.com) โดยสามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุไดท้ี่บรษิัทหรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) ตามระยะเวลาการแจง้ความจ านง
ในการใชส้ิทธิตามที่ระบใุนขอ้ 2. ขา้งตน้ 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชส้ิทธิ 
ตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

(ก) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนอยู่ในบญัชี “บรษิัท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชส้ิทธิตอ้งแจง้ความ
จ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยย่ืนตอ่ 

http://www.chayo555.com/
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บริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าว
จะด าเนินการแจง้กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษัท ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการออกใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

(ข) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่กับศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัยใ์น “บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชส้ิทธิ ตอ้งแจง้
ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดย
ย่ืนต่อศูนยร์บัฝากหลักทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ 
โดยศูนย์รับฝากหลักทรพัย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิ และในระบบไรใ้บหลักทรพัย ์(Scripless)) ที่
ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั จะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ โดยตอ้งด าเนินการ
และสง่เอกสารแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธินัน้ ๆ ดงันี ้

ก) ย่ืนใบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน  และครบถว้นทุก
รายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและส่งใหแ้ก่บริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ 

ข) น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบุในใบแจง้ความจ านงการ
ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บรษิัทหรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) 

ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใชส้ิทธิที่ระบุในใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่
บรษิัทหรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) สามารถช าระเงินโดย 

• โอนเงนิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร: สามารถช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากช่ือบญัชี 
“บมจ. ชโย กรุ๊ป เพือ่จองซือ้หุ้นเพิ่มทุน” ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม ่บญัชีออมทรพัย ์
เลขที่ 499-0-13569-5 โดยแนบตน้ฉบบัหลกัฐานการโอนเงินภายในวนัใชส้ิทธิ 

• ช าระโดยเช็คหรือดร๊าฟทธ์นาคาร: สามารถช าระโดยเช็คหรือดร๊าฟทธ์นาคารที่สามารถเรียก
เก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ก่อน 11.00 น. ภายใน 2 วันท าการก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง 
โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บมจ. ชโย กรุ๊ป เพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” โดยใหร้ะบุช่ือ-นามสกุล 
และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย  

หมายเหตุ: ลงวนัที่เช็ควนัสดุทา้ยคือ วนัที่ 24 กนัยายน 2564 และกรุณาน าส่งเช็คดงักล่าวถึง
บรษิัท ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัที่ 24 กนัยายน 2564 

หรอืช าระโดยวิธีการอื่นใดตามที่บรษิัท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) 
จะเป็นผูก้  าหนดและแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

หนา้ 3 จาก 4 

 

 
 

ทัง้นี ้การใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณก็์ต่อเม่ือบริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) เรียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใชส้ิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใด ๆ  ที่มิไดเ้กิดจากความผิดของบริษัทหรือ
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) บรษิัทจะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลิกการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ โดยบรษิัทหรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิ (ถา้มี) จะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทท์ี่เรียกเก็บเงินไม่ได้
คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วนันบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ ๆ แต่
ทัง้นี ้ไม่ถือเป็นการตดัสิทธิที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัในครัง้ตอ่ไป เวน้แต่เป็น
การใชส้ิทธิในครัง้สดุทา้ย บริษัทจะถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ
ซึ่งบริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ
คา่เสียหายอื่นใดไม่วา่กรณีใด ๆ  

ง) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการโอน ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ
เงิน (ถา้มี) และค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎากรหรือ
ขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายตา่ง ๆ ที่ใชบ้งัคบัในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิ 

1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอืส าเนา
บัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการ
เปลี่ยนช่ือ/ชื่อสกุล ซึ่งท าใหช่ื้อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกบัใบส าคญั
แสดงสิทธิใหแ้นบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พรอ้มลงลายมือช่ือ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2) บคุคลธรรมดาตา่งดา้ว : ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง  พรอ้มลง
ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาหนงัสือรบัรองบรษิัท ที่กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 
3 (สาม) เดือนก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ 
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจที่มีช่ือ
ปรากฏอยู่ในหนงัสือรบัรองบรษิัทนัน้ และเอกสารหลกัฐาน
ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรอื 2) พรอ้ม
ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4) นิติบคุคลตา่งดา้ว : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ 
หนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย  Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนัน้ออกใหไ้ม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวนั
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หนา้ 4 จาก 4 

 

ก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ ๆ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจ และเอกสารหลกัฐาน
ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรอื 2) พรอ้ม
ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5) คสัโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ 
หนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนัน้ออกใหไ้ม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวนั
ก าหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ ๆ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจ และเอกสารหลกัฐาน
ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรอื 2) พรอ้ม
ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิตามที่กล่าวขา้งตน้ บรษิัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์
จะใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บรษิัท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงใน
การใชส้ิทธิ (ถา้มี) สามารถใชด้ลุพินิจในการพิจารณาใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิไดต้ามความเหมาะสม 

5. ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิจะตอ้งใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามัญไม่ต ่ากว่า 100 (หนึ่งรอ้ย) หุน้สามัญ โดยจ านวน
หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิมีสิทธิในการซือ้หุน้ต ่ากว่า 100 หุน้สามญั ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญั
ในครัง้เดียวทัง้จ านวน โดยอตัราการใชส้ิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุน้สามญัหนึ่งหุน้  เวน้แต่
กรณีมีการปรบัอตัราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.5 ของขอ้ก าหนดสิทธิ 

หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกับการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อขา้งตน้ในวนัและ
เวลาท าการ ระหวา่งเวลา 8.30 – 17.30 น. 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
(นายกิตติ ตัง้ศรีวงศ)์ 

         รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


