
 

 

ที ่REMS064/2562 – TH 

วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 

เร่ือง การออกหุ้นกู้  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ 
พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) ครัง้ที่ 1/2561 เมือ่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 อนมุตัิให้กองทรัสต์ WHART ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 8,000,000,000 บาท (แปดพนัล้านบาท) ซึง่กองทรัสต์ WHART ได้ออกหุ้นกู้ตามมติดงักลา่วไป
แล้ว 2 ครัง้ มลูคา่ 6,500,000,000 บาท (หกพนัห้าร้อยล้านบาท) 

กองทรัสต์ WHART ได้ด าเนินการออกหุ้นกู้ตามมตดิงักลา่ว ครัง้ที ่ 3 จ านวน 1,500,000,000 บาท (หนึง่พนัห้า
ร้อยล้านบาท) เมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 โดยมีสรุปสาระส าคญัของหุ้นกู้ดงักลา่ว ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

จึงเรียนมาเพี่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นางสาวนฤมล ตนัตยาวิทย์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 
  



 

 

สรุปสาระส าคัญของหุ้นกู้ออกโดยทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 
ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  

ตามที่ได้รับอนุมัตจิากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2561 

(จ านวน 1,500,000,000 บาท) 

ช่ือผู้ เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท (ซึง่
กระท าการแทนโดยทรัสตี) 

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหุ้นกู้  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้  หุ้นกู้ที่ออกแบง่ออกเป็น 2 ชดุดงันี ้

1. หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม 
โกรท ครัง้ที่ 2/2562 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  

2. หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม  
โกรท ครัง้ที่ 2/2562 ชดุที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569  

ประเภทของหุ้นกู้  หุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ชนดิระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,500,000 (หนึง่ล้านห้าแสน) หนว่ย  

โดยแบง่เป็น 2 ชดุ ดงัตอ่ไปนี ้

หุ้นกู้ชดุที่ 1: 1,000,000 (หนึง่ล้าน) หนว่ย  

หุ้นกู้ชดุที่ 2: 500,000 (ห้าแสน) หนว่ย 

มลูคา่ที่ตราไว้ หนว่ยละ 1,000 (หนึง่พนั) บาท  

ราคาเสนอขาย หนว่ยละ 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

มลูคา่หุ้นกู้ทีเ่สนอขาย 1,500,000,000 (หนึง่พนัห้าร้อยล้าน) บาท  

โดยแบง่เป็น 2 ชดุ ดงัตอ่ไปนี ้



 

 

ชดุที่ 1: 1,000,000,000 (หนึง่พนัล้าน) บาท  

ชดุที่ 2: 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท 

อายหุุ้นกู้  ชดุที่ 1: 3 (สาม) ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้   

ชดุที่ 2: 7 (เจ็ด) ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้   

วนัออกหุ้นกู้  4 ธนัวาคม 2562 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ชดุที่ 1: 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2565  

ชดุที่ 2: 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2569  

อตัราดอกเบีย้ ชดุที่ 1: อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 2.30 (สองจดุสามศนูย์) ตลอดอายหุุ้นกู้  

ชดุที่ 2: อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 2.90 (สองจดุเก้าศนูย์) ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  

วนัก าหนดช าระดอกเบีย้ จะช าระดอกเบีย้ของหุ้นกู้ทกุๆ 3 (สาม) เดือน ในวนัท่ี 4 มีนาคม วนัท่ี 4 มิถนุายน วนัท่ี 4 
กนัยายน และวนัท่ี 4 ธนัวาคม ของทกุปี ตลอดอายขุองหุ้นกู้แตล่ะชดุ โดยช าระดอกเบีย้
งวดแรกในวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 และดอกเบีย้งวดสดุท้ายจะช าระในวนัครบก าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้แตล่ะชดุ 

การค านวณดอกเบีย้ จ านวนดอกเบีย้ที่จะต้องช าระตามหุ้นกู้แตล่ะชดุจะค านวณโดยการน า (ก) ผลคณูของ
จ านวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ชดุนัน้ๆ ในแตล่ะหนว่ยกบัอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้  ไปคณูกบั (ข) 
จ านวนวนัส าหรับงวดดอกเบีย้นัน้ หารด้วย 365 ทัง้นี ้จ านวนดอกเบีย้จะก าหนดทศนิยม
ไมเ่กินหกต าแหนง่ (ถ้าต าแหนง่ทีเ่จ็ดมีคา่มากกวา่หรือเทา่กบัห้า ให้ท าการปัดทศนิยม
ต าแหนง่ที่หกขึน้) 

การช าระคืนเงินต้น ช าระคืนเงินต้นครัง้เดียวในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก าหนด 

ไมม่ี 

สทิธิของกองทรัสต์ WHART ในการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 

ไมม่ี 



 

 

การซือ้คืนหุ้นกู้  กองทรัสต์ WHART มีสทิธิซือ้คืนหุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดๆ จากตลาดรองหรือแหลง่อื่นๆ 
ได้ไมว่า่ในเวลาใดๆ ที่ราคาหรือเง่ือนไขใดๆ ก็ได้ แตห่าก กองทรัสต์ WHART ท าค าเสนอ
ขอซือ้คืนหุ้นกู้ เป็นการทัว่ไป กองทรัสต์ WHART จะต้องท าค าเสนอขอซือ้คืนหุ้นกู้ตอ่ผู้ ถือ
หุ้นกู้ทกุราย และจะต้องท าการซือ้คืนหุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุราย
อยา่งเทา่เทียมกนัตามสดัสว่นท่ีเสนอขาย 

สถานะของหุ้นกู้  หุ้นกู้ เป็นหนีโ้ดยตรงและทัว่ไปของกองทรัสต์ WHART ที่ปราศจากเง่ือนไข ไมม่ีประกนั 
และเป็นหนีไ้มด้่อยสทิธิ โดยหนีหุ้้นกู้มีสถานะทางกฎหมายเทา่เทียมกนัทกุหนว่ย ทัง้นี ้ผู้
ถือหุ้นกู้แตล่ะรายจะมีสทิธิได้รับช าระหนีหุ้้นกู้ของตนไมด้่อยกวา่สทิธิในการได้รับช าระหนี ้
ของเจ้าหนีส้ามญัที่ไมม่ีหลกัประกนัและไมด้่อยสทิธิทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคตของ
กองทรัสต์ WHART เว้นแตบ่รรดาหนีท้ี่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับช าระหนีก้่อน (ถ้ามี) 

การจดทะเบียนหุ้นกู้  จะน าหุ้นกู้ทีเ่สนอขายในครัง้นีไ้ปขึน้ทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai 
Bond Market Association) ภายในวนัออกหุ้นกู้  และจะคงให้หุ้นกู้ เป็นหลกัทรัพย์ขึน้
ทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายหุุ้นกู้  

 


