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ธันวาคม พ.ศ. 2558

เรื่ อง

แจ้ งรายการระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี (การกู้ยืมเงินของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรทจากบริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน))

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยหนังสือฉบับนี ้ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัท”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ ”) ขอแจ้ งให้ ท่าน
ทราบว่า กองทรัสต์ (กระทาการแทนโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด ในฐานะทรัสตี) มีความประสงค์
จะกู้ยืมเงินจากบริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในวงเงิน
สินเชื่อจานวนรวมไม่เกิน 1,400,000,000.00 (หนึ่งพันสี่ร้อยล้ าน) บาท เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง และ/หรื อ ใช้ สนับสนุนการจ่ายคืนเงินประกันการเช่าและ/หรื อการบริ การ
ของทรัพ ย์ สินที่ กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนในการเพิ่ มทุนครัง้ ที่ห นึ่ง และ/หรื อ เพื่อใช้ ชาระคืนเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ ทัง้ นี ้
เงื่อนไขและรายละเอียดในการกู้ยืมเงินจะเป็ นไปตามทีก่ าหนดในสัญญาสินเชื่อ เอกสารทางการเงินต่าง ๆ และเอกสารอื่น
ใดทัง้ ปวงที่ เกี่ ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน ดังกล่าว ซึ่งกองทรัสต์ ในฐานะผู้ก้ ูจะเข้ าทากับ บริ ษั ท ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) และบริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้ สนิ เชื่อต่อไป
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ตลอดจนการเข้ าทาสัญญาสินเชื่อ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงรายการ
อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ระหว่างกองทรัสต์ กับ บริ ษั ท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และระหว่างกองทรัสต์ กับ บริ ษั ท
เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (รวมเรี ยกว่า “รายการกู้ยืมเงิน”) เป็ นรายการระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี เนื่องจากเมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ (ก) บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย
จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ (ข) บริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และ (ค) บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต
จากัด (มหาชน) (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อรายละเอียดและลักษณะความสัมพันธ์ ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ ) แล้ ว บริ ษัทพบว่าบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
กสิกรไทย จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน”) บริ ษัทจึงขอรายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ โดยมีรายละเอียดสาคัญดังนี ้
วัน เดือน ปี ที่กองทรัสต์ จะเข้ าทารายการกู้ยมื เงิน
ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 (โดยประมาณ)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการกู้ยมื เงิน
เป็ นรายการความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเป็ นการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์จากบริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) และบริ ษั ท เมื อ งไทยประกัน ชี วิ ต จ ากัด (มหาชน) โดยมี ห ลัก ประกัน ในวงเงิ น สิ น เชื่ อ จ านวนรวมไม่ เกิ น
1,400,000,000.00 (หนึง่ พันสี่ร้อยล้ าน) บาท ระยะเวลาชาระคืนต้ นเงินกู้ภายใน 10 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเงินทุน
สาหรับการลงทุนในทรัพย์ สินที่ กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ หนึ่ง และ/หรื อ ใช้ สนับสนุนการจ่ายคืนเงิ น
ประกันการเช่าและ/หรื อการบริ การของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ และ/หรื อ เพื่อใช้ ชาระคืน
เงินกู้ยืมของกองทรัสต์ (Refinancing) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ค่สู ญ
ั ญาจะกาหนดในสัญญาสินเชื่อ
เอกสารทางการเงินต่าง ๆ และเอกสารอื่นใดทังปวงที
้
่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว ซึง่ กองทรัสต์ ในฐานะผู้ก้ จู ะเข้ าทา
กับบริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้ สินเชื่อ ต่อไป
โดยมีเงื่อนไขที่สาคัญเป็ นไปตามเอกสารแนบท้ ายหนังสือฉบับนี ้
รายละเอียดและลักษณะความสัมพันธ์ ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนกสิกรไทย
จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
-

บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด ใน
สัดส่วน 99.99% (โดยประมาณ)
บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน) ในสัดส่วน
38.25% (โดยประมาณ) โดยเป็ นการถือหุน้ โดยอ้อมผ่าน บริษทั เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จากัด ซึง่ บริษทั
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ถือหุน้ อยู่ 51% (โดยประมาณ)

สรุ ปความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ เกี่ยวกับรายการกู้ยมื เงิน
คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่ารายการกู้ยืมเงินกับบริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) และรายการกู้ยื มเงิน กับ บริ ษั ท เมืองไทยประกัน ชี วิต จากัด (มหาชน) ดังกล่าวเป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 51/2555 และเป็ นไปตามนโยบายการทาธุรกรรม และแนวทางในการป้องกันความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องในด้ านสาระของรายการกู้ยืมเงิน โดยเป็ นธุรกรรมที่เข้ าลักษณะดังต่อไปนี ้
-

เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์
สมเหตุสมผลในอัตราทีเ่ ป็ นธรรม
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์อยู่ในอัตราทีเ่ ป็ นธรรมและเหมาะสม
ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในการเข้าทาธุรกรรมไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้าทาธุรกรรมนัน้

บริ ษัทเห็นว่ารายการกู้ยืมเงิน จากบริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) กับบริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน กับ บริ ษั ทหลักทรั พ ย์ จัดการกองทุน กสิก รไทย จากัด ในฐานะทรั สตี ของ
กองทรัสต์นนเป็
ั ้ นการดาเนินการที่มีความสมเหตุสมผลและไม่ทาให้ กองทรัสต์เสียประโยชน์ เนื่องจากมีการกาหนดเงื่อนไข

ในสัญ ญาสินเชื่อที่เป็ นเงื่อนไขทางการค้ าตามปกติ (Arm’s Length Basis) โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับ เงื่อนไขในสัญญา
สินเชื่อในปั จจุบนั ที่กองทรัสต์ เคยเข้ าทากับผู้ให้ ก้ ูรายอื่นที่เป็ นบุคคลที่ไม่ความเกี่ยวโยงกับทรัสตีแล้ วมีสาระสาคัญของ
สัญญาสินเชื่อตรงกัน อีกทังยั
้ งมีหลักประกันการชาระหนี ้ประเภทเดียวกัน จึงสามารถเป็ นข้ อบ่งชี ้ได้ วา่ เงื่อนไขตามสัญญา
สินเชื่อและรายการกู้ยืมเงินจากบริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และจากบริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด
(มหาชน) ดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขที่เป็ นไปตามทางการค้ าปกติและไม่ทาให้ กองทรัสต์เสียประโยชน์
หากผู้ถือหน่วยทรัสต์มีข้อสงสัยหรื อ ต้ องการคาชี ้แจงเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 027533159 ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหน่วยทรัสต์มีข้อคัดค้ านต่อรายการกู้ยืมเงินจากบริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และ
จากบริ ษัท เมืองไทยประกันชี วิต จากัด (มหาชน) ดังกล่าว กรุ ณ าส่ง e-mail มาที่ Whart@wha-rem.co.th หรื อส่ง
จดหมายลงทะเบียนมาที่ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด ที่อยู่ 1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์
ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ได้ มีการประกาศ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามจดหมายฉบับนี ้ โดยหากไม่มีผ้ คู ดั ค้ านการเข้ า ทารายการกู้ยืมเงิน ของกองทรัสต์
เกินกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่ขายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ บริ ษัทจะจัดให้ กองทรัสต์เข้ าทารายการกู้ยืม
เงินจากบริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และจากบริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ข้ างต้ นต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด

เอกสารแนบท้ าย
เงื่อนไขที่สาคัญของรายการกู้ยมื เงิน
ของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ผู้ให้ ก้ ู

บริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ผู้ก้ ู

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรทกระทาการ
แทนโดยทรัสตี

วงเงินกู้

วงเงินกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน 1,400 ล้ านบาท โดยอาจแบ่งเป็ น
วงเงิ นกู้ ระยะยาว : วงเงิน กู้ระยะยาวจานวนไม่เกิ น 1,350 ล้ านบาท เพื่ อใช้ สาหรั บการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง และ/หรื อเพื่อใช้ ชาระคืนหนี ้เงินกู้ยืม ระยะยาวของ
กองทรัสต์
วงเงินกู้ระยะสัน้ : วงเงินกูร้ ะยะสัน้ โดยออกตั ๋วสัญญาใช้เงินไว้เป็ นหลักฐาน ซึ่งเป็ นวงเงินสินเชื่อ
หมุ น เวีย น จ านวนไม่ เกิน 50 ล้า นบาท เพื่อ ใช้ส นั บ สนุ น การจ่ า ยคืน เงิน ประกัน ค่ า เช่ า และ
ค่าบริการของทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีห่ นึ่ง และ/หรือเพื่อใช้ชาระคืนหนี้เงินกูย้ มื
ระยะสัน้ ของกองทรัสต์ โดยผูใ้ ห้กจู้ ะพิจารณาทบทวนหรือต่อระยะเวลาดังกล่าวเป็ นรายปี

อัตราดอกเบีย้ และ
ค่ าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการจัดหา
เงินกู้

วงเงินกู้ระยะยาว:
อัตราดอกเบี ้ยในช่วง 5 ปี แรกของอายุสญ
ั ญาเงินกู้เฉลี่ยต่อปี รวมไม่เกินอัตราดอกเบี ้ยสาหรับลูกค้ า
รายใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) โดยในปี ที่ 1-5 อัตราดอกเบี ้ย
ไม่เกิน MLR – ร้ อยละ 1.5 เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุผิดนัด อัตราดอกเบี ้ยอาจจะถูกปรับเป็ นอัตราดอกเบี ้ย
ผิดนัด ซึ่งจะเท่ากับอัตราดอกเบีย้ สูงสุด ในกรณี ผิดนัดชาระหนีต้ ามที่ผ้ ใู ห้ ก้ ูประกาศกาหนด หรื อ
อาจมีการปรับเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ยในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงของสภาพตลาดหรื อกฎหมาย หรื อ
สถานะทางการเงิน หรื อระเบียบข้ อบังคับใด
วงเงินกู้ระยะสัน:้
อัตราดอกเบี ้ยในช่วง 5 ปี แรกของอายุสญ
ั ญาเงินกู้เฉลี่ยต่อปี รวมไม่เกินอัตราดอกเบี ้ยสาหรับลูกค้ า
รายใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) โดยในปี ที่ 1-5 อัตราดอกเบี ้ย
ไม่เกิน MLR – ร้ อยละ 1.5 เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุผิดนัด อัตราดอกเบี ้ยอาจจะถูกปรับเป็ นอัตราดอกเบี ้ย
ผิดนัด ซึ่งจะเท่ากับอัตราดอกเบีย้ สูงสุด ในกรณี ผิดนัดชาระหนีต้ ามที่ผ้ ใู ห้ ก้ ูประกาศกาหนด หรื อ
อาจมีการปรับเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ยในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงของสภาพตลาดหรื อกฎหมาย หรื อ
สถานะทางการเงิน หรื อระเบียบข้ อบังคับใด
อนึ่ง อัตราดอกเบี ้ยสาหรับลูกค้ ารายใหญ่ ชนั ้ ดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate:
MLR) คือผลเฉลีย่ ของอัตราดอกเบี ้ยสาหรับเงินกู้ของลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง
ได้ แก่ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึง่ อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตาม

ประกาศของสถาบันการเงินแต่ละราย
ทังนี
้ ้ อาจมีค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้ยืมตามที่กองทรัสต์และผู้ให้ ก้ ูอาจจะกาหนดใน
สัญญาเงินกู้ตอ่ ไป
ระยะเวลาชาระคืน
เงินกู้และการสิน้ สุด
สัญญาเงินกู้

วงเงินกูร้ ะยะยาว:

การชาระดอกเบีย้

ชาระรายเดือน

การชาระเงินต้ น

วงเงินกู้ระยะยาว:

ระยะเวลาชาระคืนเงินกูร้ วมไม่เกิน 10 ปี นับตัง้ แต่วนั เบิกถอนเงินกูว้ งเงินกูร้ ะยะยาว เว้นแต่
กรณีมกี ารชาระหนี้เงินกูค้ นื ก่อนกาหนด
วงเงินกูร้ ะยะสัน้ :
ระยะเวลาชาระคืนเงินกูไ้ ม่เกิน 180 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกตั ๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ หรือตามที่
จะระบุในสัญญาเงินกู้ โดยระยะเวลาทีผ่ กู้ ู้อาจเบิกใช้เงินกูว้ งเงินกู้ระยะสัน้ ได้นัน้ ไม่เกิน 1 ปี นับ
แต่วนั ที่ลงนามในสัญญาเงินกู้ หรือวันอื่นใดตามที่จะระบุในสัญญาเงินกู้ ซึ่งผู้ให้กู้จะพิจารณา
ทบทวนหรือต่ อ ระยะเวลาดังกล่ าวทุ ก ปี ทัง้ นี้ วนั ครบก าหนดอายุ เงิน กู้ข องวงเงิน กู้ระยะสัน้
จะต้องไม่เกินวันครบกาหนดอายุเงินกูข้ องวงเงินกูร้ ะยะยาวตามทีจ่ ะระบุในสัญญาเงินกู้

1. วงเงินกู้ระยะยาวสาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ที่หนึ่ง : แบ่ง
ชาระคืนเป็ นงวดภายในเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั เบิกถอนเงินกูว้ งเงินกูร้ ะยะยาวนี้ โดยภายใน
เวลา 4 ปี แ รก ต้องชาระคืน เงิน ต้นรวมทัง้ สิ้นในอัตราไม่ เกิน ร้อยละ 10 ของจานวนเงิน กู้
วงเงินกูร้ ะยะยาว และชาระส่วนทีเ่ หลือ ณ วันครบกาหนดอายุเงินกู้
2. วงเงินกู้ระยะยาวสาหรับชาระหนี้เงินกู้ยมื ของกองทรัสต์ทใ่ี ช้สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ
หลักทีล่ งทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีห่ นึ่ง (Refinancing): แบ่งชาระคืนเป็ นงวดภายในเวลา 5 ปี
นับตัง้ แต่วนั เบิกถอนเงินกูว้ งเงินกูร้ ะยะยาวนี้ โดยในปี ท่ี 1 - 5 ต้องชาระคืนเงินต้นรวมทัง้ สิน้
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนเงินกูว้ งเงินกูย้ มื ระยะยาว และชาระส่วนทีเ่ หลือ ณ วัน
ครบกาหนดอายุเงินกู้
วงเงินกู้ระยะสัน้ :
1. วงเงินกูร้ ะยะสัน้ สาหรับการจ่ายคืนเงินประกันค่าเช่าและค่าบริการของทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุน
ในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีห่ นึ่ง: ชาระคืนทัง้ จานวน ณ วันครบกาหนดอายุ ตามทีร่ ะบุในตั ๋วสัญญา
ใช้เงิน ที่เกี่ย วข้อง แต่ จะต้องชาระคืน เงินต้นบางส่วนก่ อนวัน ครบกาหนดอายุ ในจานวน
เท่ากับจานวนเงินประกันซึ่งผูก้ ู้ได้รบั จากผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริการ ตามสัญญาเช่าและ/หรือสัญญา
บริการที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ที่
หนึ่ง
2. วงเงินกูร้ ะยะสัน้ สาหรับชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทรัสต์ทใ่ี ช้สาหรับการจ่ายคืนเงินประกันค่า
เช่าและค่าบริการของทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ที่หนึ่ง (Refinancing): ชาระ
คืนทัง้ จานวน ณ วันครบกาหนดอายุ ตามที่ระบุในตั ๋วสัญญาใช้เงินที่เกี่ยวข้อง แต่จะต้อง
ชาระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนวันครบกาหนดอายุ ในจานวนเท่ากับจานวนเงินประกันซึ่งผู้กู้
ได้รบั จากผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริการ ตามสัญญาเช่าและ/หรือสัญญาบริการทีเ่ กีย่ วกับการใช้ประโยชน์
จากพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีห่ นึ่ง

อนึ่งกองทรัสต์ สามารถรี ไฟแนนซ์ ( Refinance) เงิ น กู้ทัง้ จ านวนหรื อ บางส่วนได้ โดยก่ อนวัน ครบ
กาหนดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ของแต่ละวงเงิน บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาทางเลือก
ในการระดมทุน ด้ วยวิธีต่าง ๆ โดยจะค านึงถึ งสภาวะแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ ณ ขณะนัน้ เพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ เช่น การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การเสนอขายหุ้นกู้ การกู้ยืม
จากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันชีวิต บริ ษัทประกันวินาศภัย และ/หรื อนิติบคุ คล
อื่นใดที่สามารถให้ สนิ เชื่อแก่กองทรัสต์ได้ เพื่อชาระคืนหนี ้เดิม
หลักประกันการกู้ยมื

1. การจานองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ างต่าง ๆ ตลอดจนอาจรวมถึงอาคารคลังสินค้ า และสานักงาน
ทังหมดที
้
่กองทรัสต์ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ นี ้
(รายละเอี ย ดราคาประเมิ น ตามวิธี คิ ด ต้ น ทุน ทดแทนเป็ นไปตามส่ว นที่ 2 ข้ อ 2.3.1 ราคา
ประเมิน และมูลค่าสูงสุดที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน)
2. การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินสาหรับที่ดินโครงการ WHA Mega Logistics Center
(วังน้ อย 61)
3. การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย และสลักหลังให้ ผ้ ใู ห้ ก้ เู ป็ นผู้รับผลประโยชน์
และผู้เอาประกันภัยร่วม ยกเว้ นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
หมายเหตุ ทังนี
้ ้ ภายใต้ สญ
ั ญาโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีทงการโอน
ั้
สิทธิสว่ นที่เป็ นแบบการโอนสิทธิเด็ดขาดและส่วนที่เป็ นการโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกันภัย
4. การโอนสิทธิ อย่างมีเงื่ อนไขในสัญ ญาเช่าและบริ การของผู้เช่า ทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบัน ที่ มีอายุ
เหลืออยูม่ ากกว่า 3 ปี และที่จะมีในภายหน้ าที่มีอายุมากกว่า 3 ปี
5. หลักประกันการกู้ยืมอื่น ๆ (ถ้ ามี) ตามที่กองทรัสต์และผู้ให้ ก้ อู าจจะกาหนดในสัญญาเงินกู้
การด าเนิน การที่เกี่ ย วข้ องกับ 1. - 5. ข้ างต้ น จะต้ อ งด าเนิน การให้ แล้ วเสร็ จภายระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนด
การโอนสิ ท ธิ ใ นสัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ส าหรั บ ที่ ดิ น โครงการ WHA Mega Logistics Center (วัง น้ อย 61)
กรมธรรม์ประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวข้ อง และสัญญาเช่าและบริ การของผู้เช่าทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั ที่มี
อายุเหลืออยู่มากกว่า 3 ปี และที่จะมีในภายหน้ า ที่มีอายุมากกว่า 3 ปี ตามข้ อ 2. - 4. ข้ างต้ นนัน้
เป็ นการโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไข และจะมีผลเป็ นการโอนสิทธิเด็ดขาด เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เกิ ด กรณี ผิด สัญ ญา (Events of Default) อย่างต่อ เนื่ องตามเงื่ อนไขที่ ก าหนดในสัญ ญาเงิ น กู้ที่
คู่สญ
ั ญาตกลงกัน และ (ข) ผู้ให้ ก้ ูได้ ออกหนังสือแจ้ งความมีผลสมบูรณ์ ของการโอนสิทธิ ให้ แก่
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องเพื่อเรี ยกร้ องให้ การโอนสิทธิ อย่างมีเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ นมีผลสมบูรณ์ ทังนี
้ ้
ไม่วา่ ผู้ให้ ก้ จู ะได้ ใช้ สทิ ธิใด ๆ ของตนภายใต้ เอกสารทางการเงินหรื อไม่ก็ตาม
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุข้างต้ น ข้ อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้ หลักประกันการ
กู้ยืมนี ้ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง
ที่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกัน

ข้ อปฏิบตั ิทางการเงิน
หลัก (Key Financial
Covenants)

-

ผู้ก้ จู ะต้ องดารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
ไม่เกินร้ อยละ 35

-

ผู้ก้ ูจะต้ องดารงสถานะอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อกาไรจากการดาเนินงาน ก่อน
ดอกเบี ้ยและค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน ภาษี ค่าเสือ่ ม ค่าตัดจาหน่ายปรับปรุง ด้ วยรายการอื่นที่มิใช่
เงินสด (the Funded Interest-Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกินกว่า 5.5 เท่า

โดยรายละเอียดการคานวณจะเป็ นไปตามสัญญาเงินกู้
ข้ อตกลงหลักของผู้ก้ ู
(Key Covenants)

กรณีผิดสัญญา
(Events of Default)

ผู้ก้ ตู กลงว่าจะไม่ดาเนินการใด ๆ รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่จ ะได้ รับความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ ก้ ู หรื อได้ รับยกเว้ นตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้
-

ก่อหนี ้ที่มีดอกเบี ้ยหรื อก่อหนี ้หรื อภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับ ธนาคารพาณิ ชย์ สถาบัน
การเงินอื่น บริ ษัทประกันชีวิต บริ ษัทประกัน วินาศภัย และ/หรื อนิติบุคคลอื่นใดที่สามารถให้
สินเชื่อแก่กองทรัสต์ได้ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระคืนหนี ้เงินกู้ให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
หรื อส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ

-

ก่อภาระผูกพันอื่นใดเหนือ ทรัพย์ สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง (นอกเหนือจากที่
ให้ กบั ให้ ก้ ตู ามเอกสารทางการเงินที่ได้ รับอนุญาติ)เว้ นแต่ทรัพย์สนิ อื่นในอนาคตของกองทรัสต์
หรื อเป็ นทางการค้ าปกติของกองทรัสต์ หรื อการก่อภาระผูกพันที่เป็ นเรื่ องปกติในทางพาณิชย์
ทังนี
้ ้ ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาเงินกู้ที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน

-

ในกรณี ที่ผ้ ูก้ ูจะทาสัญ ญาเช่าและสัญ ญาบริ การที่มีอายุสญ
ั ญามากกว่า 3 ปี จะต้ องได้ รับ
ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผู้ให้ ก้ ู ยกเว้ นในบางกรณีที่สามารถกระทาได้ โดยผู้ก้ ู
และผู้ให้ ก้ จู ะตกลงในเงื่อนไขกันต่อไป เช่น กรณีอายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การมากกว่า 3 ปี
แต่ไม่เกิน 10 ปี ที่มีอตั ราค่าเช่าและบริ การเฉลี่ยรายเดือนของสัญ ญาเช่าและสัญ ญาบริ การ
ดังกล่าวสูงกว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย่ รายเดือนของสัญญาก่อนหน้ า และไม่มีการจ่าย
ค่าเช่าล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ เงินประกันการเช่าและการบริ การตามปกติของสัญญาไม่ถือเป็ นค่าเช่า
ล่วงหน้ า เป็ นต้ น

กรณี ผิดสัญ ญาตามเงื่อนไขมาตรฐานต่าง ๆ และกรณี ผิดสัญญาอื่นใดตามเงื่อนไขที่กาหนดใน
สัญ ญาเงินกู้ที่คู่สญ
ั ญาตกลงกัน ตัวอย่างเช่น กรณี ผิดสัญ ญาหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ การไม่ชาระหนี ้เงินที่ถึงกาหนด การผิดข้ อปฏิบตั ิภายใต้ เอกสารทางการเงิน การ
เกิดเหตุผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญาอื่น (Cross Default) การเกิดความเสียหายโดยสิ ้นเชิง (Total Loss) การยึด
หรื อโอนกิจการให้ เป็ นของรัฐ ( Nationalization) การล้ มละลาย การที่เอกสารหลักประกันไม่มีผลใช้
บังคับหรื อสิ ้นผลผูกพัน การเปลีย่ นแปลงในทางที่ไม่เป็ นคุณอย่างมีนยั สาคัญ (เว้ นแต่สามารถแก้ ไข
หรื อได้ รับการยกเว้ นการผิดสัญญาภายในระยะเวลาที่อนุญาตในสัญญาเงินกู้ และ/หรื อ อยูภ่ ายใต้
ข้ อยกเว้ นบางประการที่อาจระบุในสัญญาเงินกู้)

การชาระหนีก้ ่ อนครบ สามารถชาระหนี ้ทังจ
้ านวนหรื อแบ่งชาระบางส่วนก่อนครบกาหนด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และไม่
กาหนด
เสียค่าใช้ จ่ายอื่นใดหากชาระหนี ้ก่อนครบกาหนดตรงกับวันชาระดอกเบี ้ยของงวดดอกเบี ้ยแต่ละ

งวด ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน
ข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขอื่น

นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุข้างต้ น ข้ อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้ สินเชื่อนี ้ให้ เป็ นไป
ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงกัน
ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด

หมายเหตุ เงื่อนไขและรายละเอียดรายการกู้ยืมเงิน จากบริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และจาก
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ที่จะเข้ าทาจริ ง อาจจะแตกต่างจากเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่เปิ ดเผยไป
ข้ างต้ น โดยขึ ้นกับปั จจัยต่าง ๆ เช่น สภาวะดอกเบี ้ยในตลาด เงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อที่กองทรัสต์จะได้ รับ เป็ นต้ น โดย
บริ ษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมและเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

