สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4

สรุ ปเงื่อนไขสำคัญของสัญญำกู้ยืมเงินและกำรออกหุ้นกู้
1.

เงื่อนไขสำคัญในกำรกู้ยืมเงินระยะยำวและระยะสัน้ สำหรั บเข้ ำลงทุนในทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ HREIT

หัวข้ อ

รำยละเอียด

ผู้ก้ ู

กองทรัสต์ HREIT

ผู้ให้ ก้ ู

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

วงเงินกู้

 วงเงิ น กู้ระยะยาว 420 ล้ า นบาท เพื่ อใช้ ในการเข้ า ซื อ้ ทรั พ ย์ สิน ในการลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง H3
 วงเงินกู้ระยะสัน้ 80 ล้ านบาท เพื่อใช้ ในการบริ หารสภาพคล่อง

อัตรำดอกเบีย้

อัตราดอกเบี ้ยวงเงินกู้ระยะยาว
ไม่เกิน MLR – 1.80%
(MLR หมายถึ ง ผลเฉลี่ยของอัต ราดอกเบี ย้ สาหรับ ลูกค้ ารายใหญ่ ชัน้ ดีข องธนาคาร
พาณิชย์ 4 แห่ง) ปั จจุบนั MLR เฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งเท่ากับ 6.20%
อัตราดอกเบี ้ยวงเงินกู้ระยะสัน้
อัตราดอกเบี ้ยสูงสุดสาหรับเงินกู้ระยะสัน้ (Money Market Rate)

ค่ ำธรรมเนียม

 วงเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 1.2%
 วงเงินกู้ระยะสัน้ ไม่เกิน 1.0%

ระยะเวลำช ำระคื น เงิ น กู้
และกำรสิน้ สุดสัญญำเงินกู้

วงเงินกู้ระยะยาว: ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้เมื่อสิ ้นสุดสัญญาในปี ที่ 5 นับจากวันลงนาม
ในสัญญาเงินกู้ โดยชาระคืนเต็มจานวน
วงเงินกู้ระยะสัน:้ 1 ปี

กำรชำระดอกเบีย้

ชาระเป็ นรายไตรมาส ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้

หลักประกัน

สิทธิ การเช่าของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มในครัง้ ที่ 2 นี ้ และสิทธิ การเช่าของทรั พย์ สิน
ปั จจุบนั ของกองทรัสต์ HREITที่ปราศจากภาระผูกผัน โดยมูลค่าหลักประกันตลอดอายุ
สัญญามีมลู ค่ามากกว่า 2 เท่า ของยอดคงค้ างสินเชื่อ ณ เวลาใดๆ
การโอนสิทธิการเช่าเป็ นประกัน / การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยและ
สลักหลังให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ูเป็ นผู้รับผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่ วม / การโอนสิทธิ อย่างมี
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 หน้ า 1

หัวข้ อ

รำยละเอียด
เงื่อนไขในสัญญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่า / การจดทะเบียนสิทธิ การเช่า และ/
หรื อสิทธิเรี ยกร้ อง และ/หรื อ กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นหลักประกันภายใต้ พระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ

ค่ ำธรรมเนี ย มกรณี ช ำระ
เงินต้ นก่ อนกำหนด

ร้ อยละ 1 ของจานวนเงินที่ชาระเงินกู้ก่อนกาหนดภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
- ชาระเงินกู้ก่อนกาหนดโดยการกู้เงินจากธนาคารอื่น
- ชาระเงินกู้ก่อนกาหนดโดยการออกหุ้นกู้โดยที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน) ไม่ได้ เป็ นหนึง่ ในผู้รับประกันการจาหน่าย

ข้ อปฏิบัติทำงกำรเงิน

ผู้ก้ ู จะต้ อ งด ารงสถานะอัต ราส่ว นการก่ อ หนี ส้ ิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี ย้ ต่ อ ส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น
(Interest Bearing Debt/Equity Ratio) ไม่เกิน 1.0 เท่า
ผู้ก้ จู ะต้ องดารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อ EBITDA (Interest
Bearing Debt/ EBITDA Ratio) ไม่เกิน 6.5 เท่า

2.

เงื่อนไขสำคัญในกำรกู้ยืมเงิน (รวมถึงกำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำรพำณิชย์ และ/หรื อ กำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นกู้) วงเงินไม่ เกิน 3,400,000,000บำท โดยอำจมีหรื อไม่ มีกำรให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับกำร
กู้ยืม เงิน หรื อ กำรออกหุ้ นกู้ ดังกล่ ำว (ทรั พ ย์ สิ น ที่จ ะลงทุ น เพิ่ มเติ มในครั ้งที่ 2 นี แ้ ละทรั พ ย์ สิน ของ
กองทรัสต์ HREIT ที่มีอยู่เดิม) เพื่อชำระเงินกู้ยมื ทัง้ หมดของกองทรัสต์ HREIT (Refinance)
2.1

เงื่อนไขสาคัญในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์

หัวข้ อ

รำยละเอียด

ผู้ก้ ู

กองทรัสต์ HREIT

ผู้ให้ ก้ ู

ธนาคารพาณิชย์

วงเงินกู้

วงเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 3,400ล้ านบาท เพื่อใช้ ในการ refinance สินเชื่อปั จจุบนั ที่มีกบั
สถาบันการเงิน

อัตรำดอกเบีย้
ค่ ำธรรมเนียม หลักประกัน
และเงื่อนไขภำยใต้ กำร
กู้ยมื เงิน

อยูใ่ นเกณฑ์ที่ใกล้ เคียงกับอัตราการกู้ยืมเงินของลูกค้ าชันดี
้ (MLR) ที่ธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศส่วนใหญ่เสนอให้ กบั ลูกค้ าของตนในอุตสาหกรรมที่ใกล้ เคียงกัน และอยูภ่ ายใต้
เงื่อนไขที่ใกล้ เคียงกัน และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปั จจุบนั MLR เฉลี่ยของ
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 หน้ า 2

หัวข้ อ

รำยละเอียด
ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งเท่ากับ 6.20%

ระยะเวลำช ำระคื น เงิ น กู้
และกำรสิน้ สุดสัญญำเงินกู้

2.2

วงเงินกู้ระยะยาว: ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้รวมไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงนามในสัญญา
เงินกู้

เงื่อนไขสาคัญในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

หัวข้ อ

รำยละเอียด

วัตถุประสงค์

เพื่ อช าระคื น เงิ น กู้ยื ม ของกองทรั สต์ HREIT หรื อหนี ใ้ ด ๆ และเป็ นค่าใช้ จ่ ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการออกหุ้นกู้และการชาระหนี ้ดังกล่าว

วิธีกำรจัดสรร

เสนอขายในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ให้ แก่ป ระชาชนทั่วไป และ/หรื อ ผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขาย
เป็ นรุ่นเดียวหรื อหลายรุ่น โดยอาจเสนอขายรวมกันในคราวเดียวหรื อหลายคราวก็ได้ โดย
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ สามารถเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งหุ้น กู้นนั ้ ๆ กาลังจะ
ครบก าหนดช าระคื น หรื อ ถูก ไถ่ ถ อนคื น ก่ อ นก าหนด ทัง้ นี ้ โดยปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ประเภท

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหรื อไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอย
คืนเงินต้ นหรื อคืนเงินต้ นครัง้ เดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้ ๆ

วงเงิน

ณ ขณะใดขณะหนึง่ รวมกันไม่เกิน 3,400,000,000 บาท (Revolving Basis)

สกุลเงิน

บาท

อำยุ

ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมในเรื่ องต้ นทุนทางการเงิน และรูปแบบในการชาระคืนเงินต้ น

ดอกเบีย้

คงที่ตลอดอายุห้ นุ กู้ โดยขึ ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและ
เสนอขาย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 หน้ า 3

