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เร่ือง แจง้รายละเอียดเก่ียวกับการใชส้ิทธิครัง้ที่ 4 ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 2 (CHAYO-W2) 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตามทีบ่รษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 2 (“CHAYO-W2”) จ านวนทัง้สิน้ 212,129,263 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุน้ในอตัราสว่น 4 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ นัน้ 

บรษัิทฯ ขอแจง้วนัใชส้ทิธิ คร้ังที่ 4 คือ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ 
 ใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W2 จ านวน 1 หนว่ย มีสทิธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษัิทได ้1.067 หุน้ 
 ราคาการใชส้ทิธิ คือ 9.599 บาทตอ่หุน้ 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงใช้สิทธิ 
 วนัท่ี 16 มิถุนายน 2565 – 29 มิถุนายน 2565 (เฉพาะวนัท าการ) ระหวา่งเวลา 8.30 – 15.30 น. 

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

4. ขั้นตอนการใช้สิทธิ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัได ้
โดยดาวนโ์หลดจากเวบ็ไซตข์องบรษัิท (www.chayo555.com) โดยสามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุไดท้ี่บรษัิทหรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) ตามระยะเวลาการแจง้ความจ านง
ในการใชส้ทิธิตามที่ระบใุนขอ้ 2. ขา้งตน้ 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ตอ้งการใชส้ิทธิ 
ตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

(ก) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนอยู่ในบญัชี “บริษัท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ตอ้งการใชส้ทิธิตอ้งแจง้ความ
จ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยยื่นตอ่ 

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

(ข) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยใบส าคญัแสดงสทิธิอยูก่บัศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัยใ์น “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชส้ิทธิ ตอ้ง
แจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
โดยยื่นตอ่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิจาก “บญัชีบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ 
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ และในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless)) ที่
ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั จะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ โดยตอ้งด าเนินการ
และสง่เอกสารแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธินัน้ ๆ ดงันี ้

ก) ยื่นใบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจน และครบถว้นทกุ
รายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและสง่ใหแ้ก่บริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ 

ข) น าสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการ
ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บรษัิทหรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) 

ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใชส้ทิธิที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่
บรษัิทหรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) สามารถช าระเงินโดย 

 โอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคาร: สามารถช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากช่ือบญัชี 
“บมจ. ชโย กรุ๊ป เพื่อจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน” ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่ บญัชีออมทรพัย ์
เลขที่ 499-0-13569-5 โดยแนบตน้ฉบบัหลกัฐานการโอนเงินภายในวนัใชส้ทิธิ 

 ช าระโดยเช็คหรือดร๊าฟทธ์นาคาร: สามารถช าระโดยเช็คหรอืดร๊าฟทธ์นาคารท่ีสามารถเรียก
เก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ก่อน 11.00 น. ภายใน 2 วันท าการก่อนวันใช้สิทธิแต่ละคร้ัง 
โดยขีดครอ่มสั่งจ่าย “บมจ. ชโย กรุ๊ป เพื่อจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน” โดยใหร้ะบุช่ือ-นามสกุล 
และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย  

หมายเหตุ: ลงวนัที่เช็ควนัสดุทา้ยคือ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 และกรุณาน าส่งเช็คดงั
กลา่วถึงบรษัิท ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 24 มิถนุายน 2565 

หรอืช าระโดยวิธีการอื่นใดตามที่บรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) 
จะเป็นผูก้  าหนดและแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 
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ทัง้นี ้การใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัดงักลา่วจะสมบรูณก็์ต่อเมื่อบริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) เรียกเก็บเงินดงักลา่วไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) เรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใด ๆ ที่มิไดเ้กิดจากความผิดของบริษัทหรือ
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) บรษัิทจะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลกิการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ โดยบริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใช้
สทิธิ (ถา้มี) จะจดัสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟทท์ี่เรียกเก็บเงินไม่ได้
คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ แต่
ทัง้นี ้ไมถื่อเป็นการตดัสทิธิที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็น
การใชส้ทิธิในครัง้สดุทา้ย บริษัทจะถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ
ซึง่บรษัิทหรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ
คา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่กรณีใด ๆ  

ง) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการโอน ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ
เงิน (ถา้มี) และค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากรหรือ
ขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายตา่ง ๆ ที่ใชบ้งัคบัในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิ 

1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอืส าเนา
บตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการ
เปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท าใหช่ื้อ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกบัใบส าคญั
แสดงสทิธิใหแ้นบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือช่ือ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2) บคุคลธรรมดาตา่งดา้ว : ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง  พรอ้มลง
ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษัิท ที่กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 
3 (สาม) เดือนก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นั้น ๆ 
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจที่มีช่ือ
ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืรบัรองบรษัิทนัน้ และเอกสารหลกัฐาน
ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมอืช่ือตาม 1) หรอื 2) พรอ้ม
ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4) นิติบคุคลตา่งดา้ว : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ 
หนงัสือรบัรองนิติบุคคลรบัรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนัน้ออกใหไ้ม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวนั




