สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 3
สรุ ปสาระสาคัญของหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน ของบริษัท ชโย กรุ ๊ป จากัด (มหาชน)
ก. รายละเอียดเบือ้ งต้นของการออกหุน้ กู้
วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสำหรับกำรลงทุนและกำรขยำยธุรกิจของบริษัท (รวมถึงเพื่อกำรชำระหนี)้
และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ในกำรดำเนินกิจกำรปกติของบริษัท
ประเภท
หุน้ กูท้ กุ ประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอำจเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิหรือไม่ดอ้ ยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ
คืนเงินต้นครัง้ เดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ทัง้ นี ้ ขึน้ อยูก่ บั ควำมเหมำะสมของสภำวะตลำดในขณะออกและเสนอขำยหุน้ กูน้ นั้ ๆ
วงเงิน
มูลค่ำรวมหุน้ กู้ ณ ขณะใดขณะหนึง่ (Revolving) กำหนดไว้ไม่เกิน 2,500,000,000 บำท (สอง
พันห้ำร้อยล้ำนบำท) หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ำ
การเสนอขาย
เสนอขำยหุน้ กู้ในครำวเดี ยว หรือหลำยครำว และ/หรือเป็ น โครงกำร และ/หรือในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผลู้ งทุนโดยเฉพำะเจำะจง และ/
หรือ ผูล้ งทุนประเภทสถำบันในประเทศ และ/หรือ ผูล้ งทุนรำยใหญ่ และ/หรือในต่ำงประเทศใน
ครำวเดียวกันหรือต่ำงครำวกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงำน ก.ล.ต.
และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขำยหุน้ กูน้ นั้
อัตราดอกเบีย้
ขึน้ อยูก่ บั สภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยหุน้ กู้ หรือตำมข้อตกลง และเงื่อนไขของหุน้ กู้
ที่ได้ออกในครำวนัน้ ทัง้ นี ้ ให้อยู่ภำยใต้บังคับของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ
สำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือประกำศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่
ออกและเสนอขำยหุน้ กูใ้ นแต่ละครำว
อายุ
ไม่เกิน 10 ปี นับตัง้ แต่วนั ออกหุน้ กูใ้ นแต่ละครำว
การไถ่ถอน
ขึน้ อยูก่ บั เงื่อนไขของหุน้ กูท้ ี่ออกในแต่ละครัง้
เงือ่ นไขอื่น ๆ
ข้อจำกัดและเงื่ อนไขอื่น ๆ ของหุน้ กู้ เช่น ประเภทหรือชนิ ดของหุ้นกู้ที่จ ะออกในแต่ละครัง้
มูลค่ำ ที่ ต รำไว้ รำคำเสนอขำยต่ อ หน่ว ย อัต รำดอกเบี ย้ กำรแต่ง ตั้ง ที่ ป รึก ษำทำงกำรเงิ น
กำรแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ วิธีกำรออกและเสนอขำย วิธีกำรจัดสรร รำยละเอียดกำรเสนอขำย
กำรไถ่ถอนก่อนกำหนด และกำรจดทะเบียนในตลำดรองใด ๆ (ถ้ำมี) ให้อยู่ในอำนำจของ
คณะกรรมกำรบริษั ท ฯ และ/หรือ ประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริห ำร (CEO) และ/หรือ ผู้ที่ ได้ร ับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำ ที่บริหำร (CEO) ในกำร
กำหนดหรือ เปลี่ย นแปลงรำยละเอี ย ดต่ำ ง ๆ ที่ เ กี่ ยวกับ กำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้แ ต่ละ
ประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ ให้มีอำนำจในกำรดำเนินกำรใด ๆ อันจำเป็ นและ
เกี่ยวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูน้ นั้ ๆ ให้สำเร็จและเป็ นไปตำมที่ก ฎหมำยกำหนด ซึ่ง
รวมถึงอำนำจในกำรแต่งตัง้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอ
ขำยรวมถึงกำรเข้ำทำและกำรลงนำมในสัญญำ Underwriting Agreement หรือ สัญญำ
Placement Agreement หรือ สัญญำ Subscription Agreement และ/หรือ สัญญำอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง กำรจัดทำและยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสำรต่ำง ๆ ตลอดจนกำรให้ขอ้ มูลหรือรับรอง
ข้อ มูลอย่ำ งใด ๆ ต่อ สำนัก งำนคณะกรรมกำรหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพย์ หน่ว ยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
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ข. รายละเอียดเบือ้ งต้นของการออกตั๋วแลกเงิน
วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสำหรับกำรลงทุนและเพื่อกำรขยำยธุรกิจของบริษัท (รวมถึงเพื่อกำรชำระหนี)้
และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ในกำรดำเนินกิจกำรปกติของบริษัท
ประเภท
ตั๋วแลกเงินระยะสัน้ (Bill of Exchange: B/E)
วงเงิน
จำนวนเงินต้นของตั๋วแลกเงินที่ออก ณ ขณะใดขณะหนึง่ เมื่อรวมกับหุน้ กูต้ ำมข้อ ก. และจะต้อง
ไม่เกิน 2,500,000,000 บำท (สองพันห้ำร้อยล้ำนบำท) หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ำ โดยจะออก
เสนอขำยครัง้ เดียวหรือหลำยครำวก็ได้
อัตราดอกเบีย้
ขึน้ อยูก่ บั ภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยในแต่ละครำว
อายุ
ไม่เกิน 270 วัน นับจำกวันที่ออกตั๋วในแต่ละครัง้
การเสนอขาย
เสนอขำยในครำวเดียว และ/หรือ หลำยครำว และ/หรือ เป็ นโครงกำร และ/หรือในลักษณะ
หมุนเวีย น (Revolving Basis) โดยจะทำกำรเสนอขำยตั๋วแลกเงิ นระยะให้แก่ ผู้ลงทุน
เฉพำะเจำะจง (Private Placement) และ/หรือ ผูล้ งทุนสถำบันในประเทศ และ/หรือ ผูล้ งทุน
รำยใหญ่ ในครำวเดี ย ว และ/หรื อ หลำยครำว ตำมหลัก เกณฑ์ที่ ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขำย โดย
อำจจะออกและเสนอขำยทั้ง จ ำนวนหรื อ บำงส่ว นครำวเดี ย วหรื อ หลำยครำวก็ ไ ด้ต ำมที่
เห็นสมควร จนกว่ำจะครบวงเงินที่ได้รบั อนุมตั ิ
เงือ่ นไขอื่น ๆ
ขึน้ อยูก่ บั ภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยตั๋วแลกเงินระยะสัน้ ในแต่ละครำว และปั จจัย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีใ้ ห้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO)
และ/หรือ ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
(CEO) มีอำนำจในกำรกำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E)
ซึง่ รวมถึง หลักประกัน สกุลเงิน อำยุ มูลค่ำที่ตรำไว้ รำคำเสนอขำย อัตรำดอกเบีย้ สิทธิในกำร
ไถ่ถอน วิธีกำรเสนอขำย ระยะเวลำกำรออกและเสนอขำย ตำมที่สภำวกำรณ์จะเอือ้ อำนวยและ
ตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร รวมถึงกำรขออนุญำตเปิ ดเผยข้อมูลและดำเนินกำรอื่นใดกับ
หน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง กำรแต่งตัง้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและ
เสนอขำยตั๋วแลกเงิน รวมถึงกำรเข้ำทำกำรตกลง กำรลงนำม และกำรแก้ไขเอกสำรและสัญญำ
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ให้อำนำจดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่จำเป็ นและสมควร เพื่อกำรออกตรำสำร
หนีใ้ นรูปตั๋วแลกเงินดังกล่ำวสำเร็จลุลว่ งไปได้
ทัง้ นี ้ วงเงิ นกำรออกและเสนอขำยตั๋วแลกเงิ น เมื่อรวมกับกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูต้ ำมข้อ ก. แล้ว จะไม่เกิ น
2,500,000,000 บำท (สองพันห้ำร้อยล้ำนบำท)
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