วันที่ 3 เมษายน 2561
เรื่ อง

การออกหุ้นกู้

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ
พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมตั ิให้ กองทรัสต์ WHART ออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 8,000 ล้ านบาท
กองทรัสต์ WHART ได้ ดาเนินการออกหุ้นกู้ตามมติดงั กล่าว ครัง้ ที่ 1 จานวน 4,200 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2561 โดยมีสรุปสาระสาคัญของหุ้นกู้ดงั กล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบท้ าย
จึงเรียนมาเพี่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา)
กรรมการ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยลเอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมีย่ ม โกรท

สรุ ปสาระสาคัญของหุ้นกู้ออกทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ และสิทธิการเช่ า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท
ตามที่ได้ รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ครั ง้ ที่ 1/2561
(จานวน 4,200 ล้ านบาท)
ชื่อผูเ้ สนอขายและผูอ้ อกหุน้ กู้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท (ซึง่ กระทา
การแทนโดยทรัสตี)

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหุน้ กู้
นายทะเบียนหุน้ กู้

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุน้ กู้

หุน้ กูท้ อ่ี อกแบ่งออกเป็ น 2 ชุดดังนี้
1. หุน้ กูข้ องทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โก
รท ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 และ
2. หุน้ กูข้ องทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โก
รท ครัง้ ที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

ประเภทของหุน้ กู้

หุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ กูช้ นิดระบุช่อื ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

จานวนหุน้ กูท้ เ่ี สนอขาย

4,200,000 (สีล่ า้ นสองแสน) หน่วย
โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด ดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1: 3,000,000 (สามล้าน) หน่วย
ชุดที่ 2: 1,200,000 (หนึ่งล้ านสองแสน) หน่วย

มูลค่าทีต่ ราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขาย หน่วยละ

1,000 (หนึ่งพัน) บาท

มูลค่าหุน้ กูท้ เ่ี สนอขาย

4,200,000,000 (สีพ่ นั สองร้อยล้าน) บาท
โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด ดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1: 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท
ชุดที่ 2: 1,200,000,000 (หนึ่งพันสองร้อยล้าน) บาท

อายุหนุ้ กู้

ชุดที่ 1: 3 (สาม) ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
ชุดที่ 2: 7 (ห้า) ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้

วันออกหุน้ กู้

30 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้

ชุดที่ 1: 30 มีนาคม 2564
ชุดที่ 2: 30 มีนาคม 2568

อัตราดอกเบีย้

ชุดที่ 1: อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.26 (สองจุดสองหก) ต่อปี ตลอดอายุหนุ้ กู้
ชุดที่ 2: อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.39 (สามจุดสามเก้า) ต่อปี ตลอดอายุหนุ้ กู้

วันกาหนดชาระดอกเบีย้

จะชาระดอกเบีย้ ของหุน้ กูท้ ุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 30 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30
กันยายน และวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุน้ กูแ้ ต่ละชุด โดยชาระดอกเบีย้ งวด
แรกในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และดอกเบีย้ งวดสุดท้ายจะชาระในวันครบกาหนดไถ่ถอน
หุน้ กูแ้ ต่ละชุด

การคานวณดอกเบีย้

จานวนดอกเบีย้ ทีจ่ ะต้องชาระตามหุน้ กูแ้ ต่ละชุดจะคานวณโดยการนา (ก) ผลคูณของจานวนเงิน
ต้นคงค้างของหุน้ กูช้ ุดนัน้ ๆ ในแต่ละหน่วยกับอัตราดอกเบีย้ หุน้ กู้ ไปคูณกับ (ข) จานวนวัน
สาหรับงวดดอกเบีย้ นัน้ หารด้วย 365 ทัง้ นี้ จานวนดอกเบีย้ จะกาหนดทศนิยมไม่เกินหก
ตาแหน่ง (ถ้าตาแหน่งทีเ่ จ็ดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ทาการปดั ทศนิยมตาแหน่งทีห่ กขึน้ )

การชาระคืนเงินต้น

ชาระคืนเงินต้นครัง้ เดียวในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้

สิทธิของผูถ้ อื หุน้ กูใ้ นการไถ่ถอนหุน้
กูก้ ่อนครบกาหนด

ไม่มี

สิทธิของกองทรัสต์ WHART ในการ
ไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด

ไม่มี

การซือ้ คืนหุน้ กู้

กองทรัสต์ WHART มีสทิ ธิซอ้ื คืนหุน้ กูจ้ าก กองทรัสต์ WHART รายใดๆ จากตลาดรองหรือ
แหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ทีร่ าคาหรือเงื่อนไขใดๆ ก็ได้ แต่หาก กองทรัสต์ WHART ทาคา
เสนอขอซือ้ คืนหุน้ กูเ้ ป็ นการทัวไป
่ กองทรัสต์ WHART จะต้องทาคาเสนอขอซือ้ คืนหุน้ กูต้ ่อผูถ้ อื
หุน้ กูท้ ุกราย และจะต้องทาการซือ้ คืนหุน้ กูจ้ ากผูถ้ อื หุน้ กูซ้ ง่ึ ประสงค์จะขายคืนหุน้ กูท้ ุกรายอย่าง
เท่าเทียมกันตามสัดส่วนทีเ่ สนอขาย

สถานะของหุน้ กู้

หุน้ กูเ้ ป็ นหนี้โดยตรงและทัวไปของกองทรั
่
สต์ WHART ทีป่ ราศจากเงื่อนไข ไม่มปี ระกัน และเป็ น
หนี้ไม่ดอ้ ยสิทธิ โดยหนี้หนุ้ กูม้ สี ถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ต่ละ
รายจะมีสทิ ธิได้รบั ชาระหนี้หนุ้ กูข้ องตนไม่ดอ้ ยกว่าสิทธิในการได้รบั ชาระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่
ั บนั และในอนาคตของกองทรัสต์ WHART เว้นแต่
ไม่มหี ลักประกันและไม่ดอ้ ยสิทธิทงั ้ ในปจจุ

บรรดาหนี้ทม่ี กี ฎหมายคุม้ ครองให้ได้รบั ชาระหนี้ก่อน (ถ้ามี)
การจดทะเบียนหุน้ กู้

จะนาหุน้ กูท้ เ่ี สนอขายในครัง้ นี้ไปขึน้ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond
Market Association) ภายในวันออกหุน้ กู้ และจะคงให้หนุ้ กูเ้ ป็ นหลักทรัพย์ขน้ึ ทะเบียนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหนุ้ กู้

