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สรุปเง่ือนไขส ำคัญของสัญญำกู้ยืมเงินและกำรออกหุ้นกู้ 

 

1. เงื่อนไขส ำคัญในกำรกู้ยืมเงินระยะยำวและระยะสัน้ส ำหรับเข้ำลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ HREIT  

หัวข้อ รำยละเอียด 

ผู้กู้ กองทรัสต์ HREIT 

ผู้ให้กู้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

วงเงนิกู้  วงเงินกู้ ระยะยาว 420 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเข้าซือ้ทรัพย์สินในการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง H3 

 วงเงินกู้ ระยะสัน้ 80 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคลอ่ง 

อัตรำดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้วงเงินกู้ ระยะยาว 

ไมเ่กิน MLR – 1.80% 

(MLR หมายถึง ผลเฉลี่ยของอัตราดอกเบีย้ส าหรับลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีของธนาคาร

พาณิชย์ 4 แหง่) ปัจจบุนั MLR เฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ 4 แหง่เทา่กบั 6.20%    

อตัราดอกเบีย้วงเงินกู้ ระยะสัน้  

อตัราดอกเบีย้สงูสดุส าหรับเงินกู้ ระยะสัน้ (Money Market Rate)  

ค่ำธรรมเนียม  วงเงินกู้ ระยะยาว ไมเ่กิน 1.2% 

 วงเงินกู้ ระยะสัน้ ไมเ่กิน 1.0% 

ระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้

และกำรสิน้สุดสัญญำเงนิกู้ 

วงเงินกู้ ระยะยาว: ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ เมื่อสิน้สดุสญัญาในปีที่ 5 นบัจากวนัลงนาม

ในสญัญาเงินกู้  โดยช าระคืนเต็มจ านวน 

วงเงินกู้ ระยะสัน้: 1 ปี 

กำรช ำระดอกเบีย้ ช าระเป็นรายไตรมาส ตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาเงินกู้  

หลักประกัน สิทธิการเช่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มในครัง้ที่ 2 นี ้และสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน

ปัจจุบนัของกองทรัสต์  HREITที่ปราศจากภาระผกูผนั โดยมลูค่าหลกัประกนัตลอดอายุ

สญัญามีมลูคา่มากกวา่ 2 เทา่ ของยอดคงค้างสนิเช่ือ ณ เวลาใดๆ 

การโอนสทิธิการเช่าเป็นประกนั / การโอนสทิธิอยา่งมีเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกนัภยัและ

สลกัหลงัให้ผู้ ให้กู้ เป็นผู้ รับผลประโยชน์และผู้ เอาประกันภยัร่วม / การโอนสิทธิอย่างมี
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หัวข้อ รำยละเอียด 

เง่ือนไขในสญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้ เช่า / การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/

หรือสทิธิเรียกร้อง และ/หรือ กรมธรรม์ประกนัภยัเป็นหลกัประกนัภายใต้พระราชบญัญัติ

หลกัประกนัทางธุรกิจ  

ค่ำธรรมเนียมกรณีช ำระ

เงนิต้นก่อนก ำหนด 

ร้อยละ 1 ของจ านวนเงินท่ีช าระเงินกู้ก่อนก าหนดภายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

 ช าระเงินกู้ก่อนก าหนดโดยการกู้ เงินจากธนาคารอื่น 

 ช าระเงินกู้ก่อนก าหนดโดยการออกหุ้นกู้ โดยที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด 

(มหาชน) ไมไ่ด้เป็นหนึง่ในผู้ รับประกนัการจ าหนา่ย 

ข้อปฏิบัติทำงกำรเงนิ ผู้ กู้ จะต้องด ารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนผู้ ถือหุ้ น 

(Interest Bearing Debt/Equity Ratio) ไมเ่กิน 1.0 เทา่ 

ผู้กู้ จะต้องด ารงสถานะอตัราสว่นการก่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อ EBITDA (Interest 

Bearing Debt/ EBITDA Ratio) ไมเ่กิน 6.5 เทา่ 

 

2. เงื่อนไขส ำคัญในกำรกู้ยืมเงิน (รวมถึงกำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำรพำณิชย์ และ/หรือ กำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นกู้ ) วงเงินไม่เกิน 3,400,000,000บำท โดยอำจมีหรือไม่มีกำรให้หลักประกันที่ เกี่ยวข้องกับกำร
กู้ยืมเงิน หรือกำรออกหุ้นกู้ ดังกล่ำว (ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งที่  2 นีแ้ละทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ HREIT ที่มีอยู่เดิม) เพื่อช ำระเงนิกู้ยมืทัง้หมดของกองทรัสต์ HREIT (Refinance) 

 

2.1 เง่ือนไขส าคญัในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์  
 

หัวข้อ รำยละเอียด 

ผู้กู้ กองทรัสต์ HREIT 

ผู้ให้กู้ ธนาคารพาณิชย์ 

วงเงนิกู้ วงเงินกู้ ระยะยาว ไม่เกิน 3,400ล้านบาท เพื่อใช้ในการ refinance สนิเช่ือปัจจุบนัที่มีกบั

สถาบนัการเงิน 

อัตรำดอกเบีย้

ค่ำธรรมเนียม หลกัประกัน 

และเงื่อนไขภำยใต้กำร

กู้ยมืเงนิ 

อยูใ่นเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกบัอตัราการกู้ยืมเงินของลกูค้าชัน้ดี (MLR) ที่ธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศสว่นใหญ่เสนอให้กบัลกูค้าของตนในอตุสาหกรรมที่ใกล้เคียงกนั และอยูภ่ายใต้

เง่ือนไขที่ใกล้เคียงกัน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ปัจจุบนั MLR เฉลี่ยของ
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หัวข้อ รำยละเอียด 

ธนาคารพาณิชย์ 4 แหง่เทา่กบั 6.20%    

ระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้

และกำรสิน้สุดสัญญำเงนิกู้ 

วงเงินกู้ ระยะยาว: ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ รวมไม่เกิน 5 ปี นบัจากวนัลงนามในสญัญา

เงินกู้  

 

2.2 เง่ือนไขส าคญัในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
 

หัวข้อ รำยละเอียด 

วัตถุประสงค์ เพื่อช าระคืนเงินกู้ ยืมของกองทรัสต์ HREIT หรือหนีใ้ด ๆ และเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่

เก่ียวข้องกบัการออกหุ้นกู้และการช าระหนีด้งักลา่ว 

วิธีกำรจัดสรร เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ ลงทุน

สถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบง่ขาย

เป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น โดยอาจเสนอขายรวมกนัในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดย

การออกและเสนอขายหุ้นกู้  สามารถเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้ เดิม ซึ่งหุ้นกู้นัน้ ๆ ก าลงัจะ

ครบก าหนดช าระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด ทัง้นี  ้โดยปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึงการขออนญุาตจากหนว่ยงานราชการ

ใด ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ประเภท หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลกัประกนั ชนิดทยอย

คืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ ๆ 

วงเงนิ ณ ขณะใดขณะหนึง่ รวมกนัไมเ่กิน 3,400,000,000 บาท (Revolving Basis) 

สกุลเงนิ บาท 

อำย ุ ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมในเร่ืองต้นทนุทางการเงิน และรูปแบบในการช าระคืนเงินต้น 

ดอกเบีย้ คงที่ตลอดอายุหุ้นกู้  โดยขึน้อยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและ

เสนอขาย 

 


