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สรุปสาระส าคัญของหุ้นกู้และตั๋วแลกเงนิ ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
 

ก. รายละเอียดเบือ้งต้นของการออกหุน้กู ้
 
วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนส ำหรบักำรลงทุนและกำรขยำยธุรกิจของบริษัท (รวมถึงเพื่อกำรช ำระหนี)้ 

และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน (Working Capital) ในกำรด ำเนินกิจกำรปกติของบรษัิท 
ประเภท หุน้กูท้กุประเภท/ทกุชนิด ซึ่งอำจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินตน้ หรือ

คืนเงินตน้ครัง้เดียวเมื่อครบก ำหนดไถ่ถอน มีประกนัหรอืไมม่ีประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสมของสภำวะตลำดในขณะออกและเสนอขำยหุน้กูน้ัน้ ๆ 

วงเงนิ มลูคำ่รวมหุน้กู ้ณ ขณะใดขณะหนึง่ (Revolving) ก ำหนดไวไ้ม่เกิน 2,500,000,000 บำท (สอง
พนัหำ้รอ้ยลำ้นบำท) หรอืสกลุเงินอื่นที่เทียบเทำ่ 

การเสนอขาย เสนอขำยหุน้กู้ในครำวเดียว หรือหลำยครำว และ/หรือเป็นโครงกำร และ/หรือในลกัษณะ
หมนุเวียน (Revolving) ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือใหแ้ก่ผูล้งทนุโดยเฉพำะเจำะจง และ/
หรอื ผูล้งทนุประเภทสถำบนัในประเทศ และ/หรอื ผูล้งทนุรำยใหญ่ และ/หรือในต่ำงประเทศใน
ครำวเดียวกนัหรอืตำ่งครำวกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือส ำนกังำน ก.ล.ต. 
และ/หรอืกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ที่มีผลใชบ้งัคบัในขณะที่ออกและเสนอขำยหุน้กูน้ัน้ 

อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภำวะตลำดในขณะท่ีออกและเสนอขำยหุน้กู ้หรือตำมขอ้ตกลง และเง่ือนไขของหุน้กู้
ที่ไดอ้อกในครำวนัน้ ทัง้นี ้ใหอ้ยู่ภำยใตบ้ังคับของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรอืประกำศหรอืกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ที่มีผลใชบ้งัคบัในขณะที่
ออกและเสนอขำยหุน้กูใ้นแตล่ะครำว 

อาย ุ ไมเ่กิน 10 ปี นบัตัง้แตว่นัออกหุน้กูใ้นแตล่ะครำว 
การไถถ่อน ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุน้กูท้ี่ออกในแตล่ะครัง้ 
เงือ่นไขอื่น ๆ ขอ้จ ำกัดและเง่ือนไขอื่น ๆ ของหุน้กู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครัง้  

มูลค่ำที่ตรำไว้ รำคำเสนอขำยต่อหน่วย อัตรำดอกเบีย้ กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำทำงกำรเงิน  
กำรแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้วิธีกำรออกและเสนอขำย วิธีกำรจดัสรร รำยละเอียดกำรเสนอขำย 
กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด และกำรจดทะเบียนในตลำดรองใด ๆ (ถ้ำมี) ใหอ้ยู่ในอ ำนำจของ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  (CEO) และ/หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร (CEO) ในกำร
ก ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับกำรออกและเสนอขำยหุน้กู้แต่ละ
ประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ใหม้ีอ  ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด  ๆ อันจ ำเป็นและ
เก่ียวเนื่องกบักำรออกและเสนอขำยหุน้กูน้ัน้ ๆ ใหส้  ำเร็จและเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่ง
รวมถึงอ ำนำจในกำรแต่งตัง้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอ
ขำยรวมถึงกำรเขำ้ท ำและกำรลงนำมในสญัญำ Underwriting Agreement หรือ สญัญำ 
Placement Agreement หรือ สญัญำ Subscription Agreement และ/หรือ สญัญำอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง กำรจดัท ำและยื่นค ำขอ และ/หรือ เอกสำรต่ำง ๆ ตลอดจนกำรใหข้อ้มลูหรือรบัรอง
ขอ้มูลอย่ำงใด ๆ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ หน่วยงำน
รำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรอื บคุคลอื่นใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้  
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ข. รายละเอียดเบือ้งต้นของการออกตั๋วแลกเงนิ 
 
วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุส ำหรบักำรลงทนุและเพื่อกำรขยำยธุรกิจของบรษัิท (รวมถึงเพื่อกำรช ำระหนี)้ 

และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน (Working Capital) ในกำรด ำเนินกิจกำรปกติของบรษัิท 
ประเภท ตั๋วแลกเงินระยะสัน้ (Bill of Exchange: B/E)   
วงเงนิ จ ำนวนเงินตน้ของตั๋วแลกเงินท่ีออก ณ ขณะใดขณะหนึง่เมื่อรวมกบัหุน้กูต้ำมขอ้ ก. และจะตอ้ง

ไมเ่กิน 2,500,000,000 บำท (สองพนัหำ้รอ้ยลำ้นบำท) หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ำ โดยจะออก
เสนอขำยครัง้เดียวหรอืหลำยครำวก็ได ้

อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัภำวะตลำดในขณะท่ีออกและเสนอขำยในแตล่ะครำว 
อาย ุ ไมเ่กิน 270 วนั นบัจำกวนัท่ีออกตั๋วในแตล่ะครัง้ 
การเสนอขาย เสนอขำยในครำวเดียว และ/หรือ หลำยครำว และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือในลกัษณะ

หมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะท ำกำรเสนอขำยตั๋วแลกเงินระยะให้แก่ ผู้ลงทุน
เฉพำะเจำะจง (Private Placement) และ/หรือ ผูล้งทนุสถำบนัในประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุน
รำยใหญ่ ในครำวเดียว และ/หรือ หลำยครำว ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัในขณะที่ออกและเสนอขำย โดย
อำจจะออกและเสนอขำยทั้งจ ำนวนหรือบำงส่วนครำวเดียวหรือหลำยครำวก็ได้ตำมที่
เห็นสมควร จนกวำ่จะครบวงเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิ 

เงือ่นไขอื่น ๆ ขึน้อยูก่บัภำวะตลำดในขณะท่ีออกและเสนอขำยตั๋วแลกเงินระยะสัน้ในแต่ละครำว และปัจจยั
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นีใ้ห ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร (CEO) 
และ/หรือ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร  
(CEO) มีอ ำนำจในกำรก ำหนดรำยละเอียดเก่ียวกับตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E)  
ซึง่รวมถึง หลกัประกนั สกลุเงิน อำย ุมลูค่ำที่ตรำไว ้รำคำเสนอขำย อตัรำดอกเบีย้ สิทธิในกำร
ไถ่ถอน วิธีกำรเสนอขำย ระยะเวลำกำรออกและเสนอขำย ตำมที่สภำวกำรณจ์ะเอือ้อ ำนวยและ
ตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร รวมถึงกำรขออนุญำตเปิดเผยขอ้มูลและด ำเนินกำรอื่นใดกับ
หน่วยงำน ที่เก่ียวขอ้ง กำรแต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักำรออกและ
เสนอขำยตั๋วแลกเงิน รวมถึงกำรเขำ้ท ำกำรตกลง กำรลงนำม และกำรแกไ้ขเอกสำรและสญัญำ
ตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ใหอ้  ำนำจด ำเนินกำรตำ่ง ๆ ท่ีจ ำเป็นและสมควร เพื่อกำรออกตรำสำร
หนีใ้นรูปตั๋วแลกเงินดงักลำ่วส ำเรจ็ลลุว่งไปได ้

 
ทัง้นี ้วงเงินกำรออกและเสนอขำยตั๋วแลกเงิน เมื่อรวมกับกำรออกและเสนอขำยหุน้กูต้ำมขอ้ ก. แลว้ จะไม่เกิน 

2,500,000,000 บำท (สองพนัหำ้รอ้ยลำ้นบำท) 
 


