WHA 019/2560
เรื่ อง

แจ้ งการออกหุ้นกู้

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 25 สิงหาคม 2560

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ประจาปี 2559 เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2559 อนุมตั ใิ ห้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 7,000 ล้ านบาท ซึง่ บริษัทได้ มีการออกหุ้นกู้โดย
อาศัยมติดงั กล่าวแล้ ว 7 ครัง้ มูลค่าทังสิ
้ ้น 5,060 ล้ านบาท
ในการนี ้ บริ ษัทได้ ดาเนินการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมตามมติดงั กล่าวเป็ นครัง้ ที่ 8 จานวน 100 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2560 โดยมีสรุปสาระสาคัญของหุ้นกู้ดงั กล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบท้ าย
จึงเรียนมาเพี่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจรี พร จารุ กรสกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ

สรุ ปสาระสาคัญของของหุ้นกู้ออกโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ตามที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2559
(ครัง้ ที่ 8 ของมติดงั กล่าว จานวน 100 ล้ านบาท)
ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้
จานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ
ราคาเสนอขาย หน่วยละ
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย
อายุห้ นุ กู้
วันออกหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ย
วันกาหนดชาระดอกเบี ้ย

การคานวณดอกเบี ้ย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
“หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 ครบกาหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2563”
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถอื ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
จานวน 100,000 (หนึง่ แสน) หน่วย
1,000 (หนึง่ พัน) บาท
1,000 (หนึง่ พัน) บาท
รวมไม่เกิน 100,000,000 (หนี่งร้ อยล้ าน) บาท
อายุ 2 ปี 11 เดือน 24 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
วันที่ 18 สิงหาคม 2563
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.15 (สามจุดหนึง่ ห้ า) ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้
จะชาระดอกเบี ้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์, วันที่ 18 พฤษภาคม, วันที่ 18
สิงหาคม และวันที่ 18 พฤศจิกายน ของแต่ละปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ โดยจะทาการชาระดอกเบี ้ยงวด
สุดท้ ายใน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึง่ เป็ นวันครบกาหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้
ในการคานวณดอกเบี ้ยหุ้นกู้ จะคานวณจากเงินต้ นคงค้ าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365(สาม
ร้ อยหกสิบห้ า) วัน และโดยการนับจานวนวันที่ผ่านไปจริ งในแต่ละงวดดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ อง โดยคานวณ
เริ่มตังแต่
้ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันชาระดอกเบี ้ยของงวดดอกเบี ้ยก่อนหน้ านี ้ (แล้ วแต่กรณี)
จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันชาระดอกเบี ้ยในงวดดอกเบี ้ยนัน้ หรือวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้ วแต่
กรณี) ทังนี
้ ้หากผลการคานวณดอกเบี ้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้ มีจานวนทศนิยมมากกว่า 6(หก)ตาแหน่ง
ก็ให้ ปัดเศษทศนิยมให้ เหลือเพียง 6(หก)ตาแหน่งโดยให้ ปัดเศษทศนิยมขึ ้นในกรณีที่มีเศษมากกว่า
หรือเท่ากับ 5 (ห้ า) นอกนันให้
้ ปัดลง ทังนี
้ ้ การเลือ่ นวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยเพือ่ ให้ เป็ นวันทาการ
ถัดไปจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อการคานวณดอกเบี ้ยที่กาหนดไว้ นี ้ เว้ นแต่ในกรณีวนั กาหนดชาระ
ดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายไม่ตรงกับวันทาการให้ เลื่อนวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นวันทาการ
ถัดไปและจะต้ องนาจานวนวันทังหมดที
้
่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันกาหนดชาระดอกเบี ้ยที่
เลื่อนออกไปมารวมคานวณดอกเบี ้ยด้ วย

การชาระคืนเงินต้ น

ชาระคืนเงินต้ นครัง้ เดียวในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

สิทธิของผู้ถอื หุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบกาหนด

ไม่มี

สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบกาหนด

ไม่มี

การซื ้อคืนหุ้นกู้

บริษัทมีสิทธิที่จะซื ้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรอง หรือแหล่งอื่นๆ ได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากบริษัททาคา
เสนอซื ้อคืนหุ้นกู้เป็ นการทัว่ ไป บริษัทจะต้ องทาคาเสนอซื ้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถอื หุ้นกู้ทกุ ราย และจะต้ อง
ทาการซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซงึ่ ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุ รายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่
เสนอขาย เมื่อบริษัททาการซื ้อคืนหุ้นกู้แล้ วจะมีผลทาให้ หนี ้ตามหุ้นกู้ดงั กล่าวระงับลงเนือ่ งจากหนี ้
เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และบริษัทจะนาหุ้นกู้ดงั กล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกไม่ได้

สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็ นหนี ้ของบริษัท ซึง่ มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้ รับ
ชาระหนี ้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้ รับชาระหนี ้ของเจ้ าหนี ้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ทังใน
้
ปั จจุบนั และในอนาคตของบริษัท เว้ นแต่บรรดาหนี ้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ ได้ รับชาระหนี ้ก่อน

การจดทะเบียนหุ้นกู้

หุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้ นี ้จะนาขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (Thai Bond Market
Association) ภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อประโยชน์ในการอ้ างอิงราคา

