ทะเบียนเลขที
ที 053 / 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562
เรื อง
เรี ยน

แจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั2งที 1/2562
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั อารี ยา พรอพเพอร์ต2 ี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั2งที 1/2562 ใน
วันจันทร์ที 18 กุมภาพันธ์ 2562 และมีมติทีสําคัญซึงสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี2
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั2งที 5/2561
2. มีมติอนุ มตั ิให้นาํ เสนอต่อทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั2งที 1/2562 เพือพิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขาย
หุน้ กู้ โดยมีรายละเอียดเบื2องต้น ดังนี2
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใน เพื อใช้ช ําระคื น หนี2 ตราสารหนี2 ระยะสั2 นและหรื อ ตราสารหนี2 ระยะยาวทั2ง จํานวนหรื อ
บางส่ วน และ/หรื อเพือจัดหาเงินทุนสําหรับใช้ในการลงทุนโครงการ และ/หรื อ เป็ นเงินทุน
การออกหุ้นกู้
หมุ น เวี ย นทัวไปของบริ ษ ัท หรื อ เพื อวัต ถุ ป ระสงค์อื นๆ ตามที คณะกรรมการบริ ษ ัท
เห็นสมควร
ประเภทของหุ้นกู้ หุน้ กูท้ ุกประเภท ชนิดระบุชือผูถ้ ือหรื อไม่ระบุชือ มีหรื อไม่มีหลักประกัน มีหรื อไม่มีผแู ้ ทน
ผูถ้ ือหุ ้นกู้ หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิหรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ทั2งนี2 ขึ2นอยูก่ บั ความเหมาะสมของภาวะตลาดใน
ขณะทีออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครั2ง และปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้อง
วงเงินรวมไม่เกิน -5,000- ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรื อหลายชุดใน
วงเงิน
คราวเดียวกัน หรื อหลายครั2งก็ได้
จํานวนเงินต้นตามมูลค่าทีตราไว้ไม่เกิน -5,000- ล้านบาท และ/หรื อ เงินสกุลต่างประเทศอืน
ใดในจํานวนเทียบเท่า และในกรณี ทีมีการซื2อคืน และ/หรื อไถ่ถอนหุ ้นกูไ้ ม่วา่ ด้วยกรณี ใดๆ
อันมีผลทําให้เงินต้นคงค้างของหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯลดลง วงเงินของหุ ้นกูท้ ีไถ่ถอนแล้วหรื อ
บริ ษทั ฯได้ทาํ การซื2 อคืนจะนํามานับเป็ นวงเงินของหุ ้นกูท้ ีบริ ษทั ฯ สามารถทําการออกและ
เสนอขายได้ (Revolving Principal)
ทั2งนี2 ในกรณี ออกหุ ้นกูเ้ พือการ Refinancing หุ ้นกูเ้ ดิ ม (การออกหุ ้นกูใ้ หม่เพือชําระหนี2 ตาม
และ/หรื อ ทดแทนหุน้ กูเ้ ดิม ทั2งจํานวนหรื อบางส่วน มูลค่าของเงินต้นของหุน้ กูเ้ ดิมซึงจะถุก
ไถ่ถอนในวันเดี ยวกันกับวันที ออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ หม่เพือการ refinancing นั2นจะไม่
นับเป็ นส่ วนหนึ งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ ้นกูท้ ียังมิได้ไถ่ถอนในการคํานวณวงเงิน
ของหุน้ กูท้ ีบริ ษทั ฯ สามารถทําการออกและเสนอขายได้

สกุลเงิน

สกุลเงินบาท และ/หรื อ สกุลเงินต่างประเทศในจํานวนเทียบเท่า

อัตราดอกเบีย

ขึ2นอยูก่ บั ภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครั2ง

การไถ่ ถอนก่ อ น ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจมีหรื อไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ ้นกูค้ ืนก่อนกําหนด และ/หรื อ บริ ษทั มีหรื อไม่มี
สิ ทธิขอไถ่ถอนหุน้ กูค้ ืนก่อนกําหนด ทั2งนี2 เป็ นไปตามข้อตกลงและเงือนไขของการออกหุ ้น
กําหนด
กูใ้ นแต่ละครั2ง
เสนอขายหุ ้นกูใ้ นคราวเดี ยว และ/หรื อ หลายคราว และ/หรื อ เป็ นโครงการ และ/หรื อ ใน
การเสนอขาย
ลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทําการเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวในประเทศ และ/
หรื อ ในต่างประเทศให้แก่ผูล้ งทุนทัวไป และ/หรื อ ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู ้
ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรื อ ผูล้ งทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรื อ ผูล้ งทุนราย
ใหญ่ในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกัน ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ คณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น หรื อ
กฎระเบียบอืน ๆ ทีเกียวข้องซึงมีผลใช้บงั คับในขณะทีออกและเสนอขายหุน้ กูน้ 2 นั
สําหรับหุน้ กูร้ ะยะสั2นอายุไม่เกิน 270 วันนั2น ในกรณี ทีบริ ษทั ได้ไถ่ถอนหรื อชําระคืนเงินต้น
เงื%อนไขพิเศษ
ของหุ ้นกู้ทีได้ออกภายในจํานวนเงิ นรวมที ได้รับอนุ มตั ิ ขา้ งต้น บริ ษทั สามารถออกหุ ้นกู้
ระยะสั2นทดแทนเพิมเติมได้ภายในเงือนไขและวงเงินทีกําหนดไว้ขา้ งต้น
ข้อจํากัด เงือนไข และรายละเอียดต่างๆอันจําเป็ นและเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้
การมอบอํานาจ
กูเ้ ช่น ชือ ประเภท มูลค่าทีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี2ย การแต่งตั2งผูแ้ ทนผู ้
ถือหุ ้นกู้ จํานวนทีเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชาํ ระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร
ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อน
กําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆเป็ นต้น ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาตต่อ
หน่ วยงานที เกี ยวข้อง การแต่งตั2งที ปรึ กษาหรื อบุคคลทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุน้ กู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆทีเกียวข้องและการดําเนิ นการ
ใดๆ ตามทีจําเป็ นและเกียวเนื องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ให้อยูใ่ นอํานาจ
ของกรรมการผูม้ ี อาํ นาจกระทําการแทนบริ ษ ัท และ/หรื อ บุ คคลที ได้รั บ มอบหมายจาก
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั ทีจะพิจารณาและกําหนดต่อไป
ขึ2 น อยู่กับ ภาวะตลาดในขณะที ออกและเสนอขายหุ ้ น กู้ในแต่ ล ะครั2 ง และปั จจัยอื นๆ ที
เงื%อนไขอื%นๆ
เกียวข้อง

3. มีมติอนุมตั ิให้กาํ หนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั2งที 1/2562 ในวันที 13 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 – 12.00
น. สําหรับสถานทีประชุมจะได้แจ้งให้ทราบในหนังสื อเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี2
วาระที 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 เมือวันที 27 เมษายน 2561
วาระที 2
พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูว้ งเงินรวมไม่เกิน -5,000- ล้านบาท
วาระที 3
พิจารณาวาระอืนๆ (ถ้ามี)
และมี มติ เป็ นเอกฉันท์กาํ หนดรายชื อผูถ้ ื อหุ ้นที มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นครั2งที ที 1/2562 ใน
วัน ที 6 มี น าคม 2562 และให้ รวบรวมรายชื อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 7 มีนาคม 2562

จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายอาณัติ ปิ นรัตน์ )
เลขานุการบริ ษทั

