
  

  

WHA 045/2563 

วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 

เรือ่ง แจง้การออกหุน้กู ้

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนใหท้ราบว่า เมื่อวนัที่ 11 กนัยายน 2563 
บริษัทไดด้  าเนินการออกหุน้กู้ จ านวนรวม 100,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยลา้นบาท) โดยมีสรุปสาระส าคญัของหุน้กู้ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบทา้ย 

จึงเรยีนมาเพี่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายไกรลกัขณ ์อศัวฉตัรโรจน)์ 
กรรมการ 

  



สรุปสาระส าคัญของหุ้นกู้ออกโดยบริษัท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(จ านวน 100,000,000 บาท) 

ช่ือผูเ้สนอขายและผูอ้อกหุน้กู ้ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยหุน้กู ้ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุน้กู ้ หุน้กูข้องบรษัิท ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2563 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบช่ืุอผูถื้อ ประเภทไมด่อ้ยสทิธิ ไมม่ีประกนั และไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

จ านวนหุน้กูท้ี่เสนอขาย 100,000 (หนึง่แสน) หนว่ย  

มลูคา่ที่ตราไว ้หนว่ยละ 1,000 (หนึง่พนั) บาท  

ราคาเสนอขาย หนว่ยละ 1,000 (หนึง่พนั) บาท  

มลูคา่หุน้กูท้ีเ่สนอขาย 100,000,00 (หนึง่รอ้ยลา้น) บาท 

อายหุุน้กู ้ 3 (สาม) ปี  

วนัออกหุน้กู ้ วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ วนัท่ี 11 กนัยายน 2566 

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 2.80 (สองจดุแปดศนูย)์ ตอ่ปี 

วนัก าหนดช าระดอกเบีย้ วนัที่ 11 มีนาคม วนัที่ 11 มิถนุายน วนัที่ 11 กนัยายน วนัที่ 11 ธันวาคม ของทกุปี 
ตลอดอายุหุน้กูแ้ต่ละชุด โดยจะช าระดอกเบีย้งวดแรกในวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 และช าระดอกเบีย้งวดสดุทา้ยในวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ.2566 ซึง่เป็นวนัครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ 

การค านวณดอกเบีย้ ในการค านวณดอกเบีย้หุน้กู ้จะค านวณจากเงินตน้คงคา้ง โดยอาศยัหลกัเกณฑ ์1 
(หนึ่ง) ปี มี 365 (สามรอ้ยหกสิบหา้) วนั และโดยการนบัจ านวนวนัท่ีผ่านไปจรงิใน
แตล่ะงวดดอกเบีย้ที่เก่ียวขอ้ง โดยค านวณเริม่ตัง้แต ่(โดยรวมถึง) วนัออกหุน้กู ้หรอื
วนัช าระดอกเบีย้ของงวดดอกเบีย้ก่อนหนา้นี ้(แลว้แต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) 
วนัช าระดอกเบีย้ในงวดดอกเบีย้นัน้ หรอืวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้(แลว้แตก่รณี) 
ทัง้นีห้ากผลการค านวณดอกเบีย้หุน้กูต้่อหน่วยที่ไดม้ีจ านวนทศนิยมมากกว่า 6 



(หก) ต าแหน่ง ก็ใหปั้ดเศษทศนิยมใหเ้หลือเพียง 6 (หก) ต าแหน่งโดยใหปั้ดเศษ
ทศนิยมขึน้ในกรณีที่มีเศษมากกวา่หรอืเทา่กบั 5 (หา้) นอกนัน้ใหปั้ดลง  

ทั้งนี ้ การเลื่อนวันก าหนดช าระดอกเบีย้เพื่อให้เป็นวันท าการถัดไป จะไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อการค านวณดอกเบีย้ที่ก าหนดไวน้ี ้เวน้แต่ในกรณีวันก าหนด
ช าระดอกเบีย้งวดสดุทา้ยไม่ตรงกับวนัท าการ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดช าระดอกเบีย้
ดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไปและจะตอ้งน าจ านวนวนัทัง้หมดที่เลื่อนออกไปจนถึง 
(แตไ่มน่บัรวม) วนัก าหนดช าระดอกเบีย้ที่เลือ่นออกไปมารวมค านวณดอกเบีย้ดว้ย  

การช าระคืนเงินตน้ ช าระคืนเงินตน้ครัง้เดียวในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

สทิธิของผูถื้อหุน้กูใ้นการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบ
ก าหนด 

ไมม่ี 

สทิธิของบรษัิทในการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบ
ก าหนด 

ไมม่ี 

การซือ้คืนหุน้กู ้ บริษัทมีสิทธิซือ้คืนหุน้กูจ้ากตลาดรอง หรือแหลง่อื่นๆ ไดไ้ม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หาก
บริษัทท าค าเสนอซือ้คืนหุน้กูเ้ป็นการทั่วไป บริษัทจะตอ้งท าค าเสนอซือ้คืนหุน้กูต้อ่
ผูถื้อหุน้กูท้กุราย และจะตอ้งท าการซือ้คืนหุน้กูจ้ากผูถื้อหุน้กูซ้ึง่ประสงคจ์ะขายคืน
หุน้กูท้กุรายอยา่งเทา่เทียมกนัตามสดัสว่นที่เสนอขาย เมื่อบรษัิทท าการซือ้คืนหุน้กู้
แลว้จะมีผลท าใหห้นีต้ามหุน้กูด้งักล่าวระงับลงเนื่องจากหนีเ้กลื่อนกลืนกันตาม
กฎหมาย และบรษัิทจะน าหุน้กูด้งักลา่วออกเสนอขายตอ่ไปอีกมิได ้

สถานะของหุน้กู ้ หุน้กูเ้ป็นหนีข้องผูอ้อกหุน้กูซ้ึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทกุหน่วย และผู้
ถือหุน้กูจ้ะมีสทิธิไดร้บัช าระหนีไ้มด่อ้ยกวา่สทิธิไดร้บัช าระหนีข้องเจา้หนีส้ามญัที่ไม่
มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคตของผูอ้อกหุน้กู ้ เวน้แต่
บรรดาหนีท้ี่มีกฎหมายคุม้ครองใหไ้ดร้บัช าระหนีก้่อน 

การจดทะเบียนหุน้กู ้ หุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้นีจ้ะน าไปขึน้ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(Thai Bond Market Association) ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด  และจะคงให้
หุน้กูเ้ป็นหลกัทรพัยข์ึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายหุุน้กู ้

 


