
 

 

 
ที่  REMS029/2564 - TH 
        วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
 
เรื่อง แจง้การออกหุน้กู ้

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท ์จ ากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรสัต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรสัต์”) ขอเรียนว่า เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2564 
กองทรสัตไ์ดด้  าเนินการออกหุน้กู้ จ านวน 3,000,000,000 บาท (สามพนัลา้นบาท) โดยมีสรุปสาระส าคญัของหุน้กู้ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบทา้ย 

 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

(นายอนวุฒัน ์จารุกรสกลุ) 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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สรุปสาระส าคัญของหุ้นกู้ออกโดยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 
 (จ านวน 3,000,000,000 บาท) 

ชื่อผูเ้สนอขายและผูอ้อกหุน้กู ้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม  
โกรท 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อเฉพาะของหุน้กู ้ หุน้กูท้ี่ออกแบ่งเป็น 3 ชดุดงันี ้

1. หุน้กูข้องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิว
เอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 3/2564 ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2566 

2. หุน้กูข้องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิว
เอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 3/2564 ชดุที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2567 

3. หุน้กูข้องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิว
เอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 3/2564 ชดุที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2569 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ไมด่อ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

จ านวนหุน้กูท้ี่เสนอขาย 3,000,000 (สามลา้น) หน่วย  

โดยแบ่งเป็น 3 ชดุ ดงัต่อไปนี ้

ชดุที่ 1 : 1,000,000 (หน่ึงลา้น) หน่วย 

ชดุที่ 2 : 500,000 (หา้แสน) หน่วย 

ชดุที่ 3 : 1,500,000 (หน่ึงลา้นหา้แสน) หน่วย 

มลูค่าที่ตราไว ้หน่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท  
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ราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท  

มลูค่าหุน้กูท้ี่เสนอขาย 3,000,000,000 (สามพนัลา้น) บาท 

โดยแบ่งเป็น 3 ชดุ ดงัต่อไปนี ้

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

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

ชดุที่ 3 : 1,500,000,000 (หน่ึงพนัหา้รอ้ยลา้น) บาท 

อายหุุน้กู ้ ชดุที่ 1 : 2 (สอง) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

ชดุที่ 2 : 3 (สาม) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

ชดุที่ 3 : 5 (หา้) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ ชดุที่ 1 : วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2566 

ชดุที่ 2 : วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2567 

ชดุที่ 3 : วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2569 

อตัราดอกเบีย้ ชดุที่ 1: อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 1.41 (หน่ึงจดุสี่หน่ึง) ต่อปี 

ชดุที่ 2: อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 1.86 (หน่ึงจดุแปดหก) ต่อปี 

ชดุที่ 3: อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 2.70 (สองจดุเจด็ศนูย)์ ต่อปี 

วนัก าหนดช าระดอกเบีย้ ช าระดอกเบี ้ยทุก  3 เดือน (ช าระดอกเบี ้ยทุกวันที่  14 กุมภาพันธ์ วันที่  14 
พฤษภาคม วันที่ 14 สิงหาคม และวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายุของ
หุน้กูแ้ต่ละชุด โดยจะช าระดอกเบีย้งวดแรกในวนัที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และ
จะช าระดอกเบีย้งวดสดุทา้ยในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชดุ) 

การค านวณดอกเบีย้ การค านวณดอกเบีย้หุ้นกู้ จะค านวณจากเงินตน้คงคา้ง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 
(หนึ่ง) ปี มี 365 (สามรอ้ยหกสิบหา้) วัน และโดยการนับจ านวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่
ละงวดดอกเบีย้ที่เก่ียวขอ้ง โดยค านวณเริ่มตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุน้กู ้หรือวัน
ช าระดอกเบีย้ของงวดดอกเบีย้ก่อนหนา้นี ้(แลว้แต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนั
ช าระดอกเบีย้ในงวดดอกเบีย้นั้น หรือวันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) 
ทั้งนีห้ากผลการค านวณดอกเบีย้หุน้กูต้่อหน่วยที่ไดม้ีจ านวนทศนิยมมากกว่า 6 
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(หก) ต าแหน่ง ก็ใหปั้ดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ต าแหน่งโดยใหปั้ดเศษ
ทศนิยมขึน้ในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากบั 5 (หา้) นอกนัน้ใหปั้ดลง 

ทั้งนี ้ การเล่ือนวันก าหนดช าระดอกเบี ้ยเพื่อให้เป็นวันท าการถัดไป จะไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อการค านวณดอกเบีย้ที่ก าหนดไว้นี ้เวน้แต่ในกรณีวันก าหนด
ช าระดอกเบีย้งวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันท าการให้เล่ือนวันก าหนดช าระดอกเบีย้
ดงักล่าวเป็นวนัท าการถดัไปและจะตอ้งน าจ านวนวนัทัง้หมดที่เล่ือนออกไปจนถึง (แต่
ไม่นบัรวม) วนัก าหนดช าระดอกเบีย้ที่เล่ือนออกไปมารวมค านวณดอกเบีย้ดว้ย 

การช าระคืนเงินตน้ ช าระคืนเงินตน้ครัง้เดียวในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

สิทธิของผูถื้อหุน้กูใ้นการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบ
ก าหนด 

ไม่มี 

สิทธิของบรษิัทในการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบ
ก าหนด 

ไม่มี 

การซือ้คืนหุน้กู ้ ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิซือ้คืนหุน้กูจ้ากตลาดรอง หรือแหล่งอื่นๆ ไดไ้ม่ว่าในเวลาใดๆ แต่
หากผูอ้อกหุน้กูท้  าค าเสนอซือ้คืนหุน้กูเ้ป็นการทั่วไป ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งท าค าเสนอ
ซือ้คืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องท าการซือ้คืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่ ง
ประสงคจ์ะขายคืนหุน้กูท้กุรายอย่างเท่าเทียมกนัตามสดัส่วนที่เสนอขาย เมื่อผูอ้อก
หุน้กูท้  าการซือ้คืนหุน้กูแ้ลว้จะมีผลท าใหห้นีต้ามหุน้กูด้งักล่าวระงับลงเนื่องจากหนี ้
เกล่ือนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขาย
ต่อไปอีกมิได ้

สถานะของหุน้กู ้ หุน้กูเ้ป็นหนีข้องผูอ้อกหุน้กูซ้ึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้
ถือหุน้กูจ้ะมีสิทธิไดร้บัช าระหนีไ้ม่ดอ้ยกว่าสิทธิไดร้บัช าระหนีข้องเจา้หนีส้ามญัที่ไม่
มีหลกัประกันและไม่ดอ้ยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผูอ้อกหุน้กู ้เวน้แต่
บรรดาหนีท้ี่มีกฎหมายคุม้ครองใหไ้ดร้บัช าระหนีก้่อน 

การจดทะเบียนหุน้กู ้ หุน้กูแ้ต่ละชุดที่เสนอขายในครัง้นีจ้ะน าไปขึน้ทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทย (Thai Bond Market Association) ภายใน 30 วนันับแต่วนัออกหุน้กู ้และจะ
คงใหหุ้น้กูน้ัน้เป็นตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

 

 
 


