ทะเบียนเลขที 0107546000431
ที 514/2562
24 ธันวาคม 2562
เรื อง

แจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง* ที 10/2562 เกียวกับการให้ สัตยาบันในการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากบุคคลทีเกียวโยงกัน และกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง* ที 1/2563

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้ างถึง ข่าวบริษัท เรื อง แจ้ งข้ อมูลเกียวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ครัง* ที 2/2562
จํานวนรวม 300 ล้ านบาท และการทํารายการทีเกียวโยงกัน เมือวันที 18 ธันวาคม 2562
สิงทีส่งมาด้ วย
1. สารสนเทศแจ้ งสัตยาบันรายการทีเกียวโยงกันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คลทีเกียวโยงกัน
บริ ษั ท อารี ย า พรอพเพอร์ ตี * จํ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ได้ มี ก ารจัด ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง* ที
10/2562 ในวันอังคารที 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ได้ มีมติดงั นี *
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง* ที 9/2562
2. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง* ที 1/2563 เพือพิจารณาอนุมตั ิการให้ สตั ยาบันในการรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลเกียวโยงกัน โดยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลกั ษณะคล้ ายทุนไถ่ถอนเมือเลิกบริ ษัท
ซึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด และมีสิทธิเลือนชําระดอกเบี *ยโดยไม่มีเงือนไขใดๆ ของบริษัท อารี ยา พรอพ
เพอร์ ตี * จํากัด (มหาชน) ครัง* ที 2/2562 ซึงทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง* ที 9/2562 ได้ มีมติอนุมัติให้ ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ดังกล่าวเมือวันที 18 ธันวาคม 2562 ให้ กับคุณ วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี จํานวน 150 ล้ านบาท และคุณ วิวัฒ น์
เลาหพูนรังษี จํานวน 150 ล้ านบาท รวม 300 ล้ านบาท ทังนี
* *บริ ษัทฯ ยังมิได้ ดําเนินการให้ ถูกต้ องตามประกาศรายการที
เกียวโยง เนืองจาก ณ วันทีดําเนินการบริษัทฯ พิจารณาว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวเป็ นรายการขนาดกลาง (มูลค่า 90
ล้ านบาท ไม่เกิน 3% มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ (NTA)) จึงดําเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมบริ ษัท และเปิ ดเผย
ข้ อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เท่านัน* ไม่ได้ ขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าว ถือเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.
21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และทีแก้ ไขเพิมเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
รายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546 และทีแก้ ไขเพิมเติม (“ประกาศรายการเกียวโยง”) ซึง
คํานวณดอกเบี *ยจ่ายถึงวันทีมีการชําระบัญชีเมือเลิกบริษัท ดอกเบี *ยจะมีมลู ค่าเท่ากับ 300 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ
9.62 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทีผ่านการสอบทานแล้ ว สิ *นสุด

วันที 30 กันยายน 2562 (มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 3,119 ล้ านบาท)
ซึงมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ รายการดังกล่าวจึงเข้ าข่ายเป็ นรายการทีต้ องเปิ ดเผย
ตามเกณฑ์ จึงต้ องขอสัตยาบันและต้ องขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ
ทีเกียวโยงกัน ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
*
้ ถือหุ้นทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสีย
ทังนี
* * คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี และคุณวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี ถือเป็ นบุคคลทีมีส่วนได้ เสียกับการเข้ าทํารายการ
ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนี *
3. อนุมตั ิกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง* ที 1/2563 ในวันอังคารที 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น.
ณ ห้ องคริ สตัลบอลรูม 3&4 ชัน* 2 คริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที 1420/1 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงลาดพร้ าว เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี *
วาระที 1:
วาระที 2:
วาระที 3:

พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
พิจารณาอนุมตั ิการให้ สตั ยาบันการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลทีเกียวโยงกัน
พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)

และมีมติกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญ (Record Date) ในวันที 10 มกราคม 2563
4. อนุมัติแต่งตั *งบริ ษัท ดิสคัพเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด (Discover Management Co.,Ltd) ให้ เป็ นทีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ (IFA) ซึงเป็ นบริ ษัททีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาณัติ ปิ นรัตน์)
เลขานุการบริษัท

สารสนเทศแจ้ งการให้ ส ตั ยาบัน รายการทีเกียวโยงกัน
ในการรับ ความช่ วยเหลือ ทางการเงิน จากบุคคลทีเกียวโยงกัน
ของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ ต ี % จํากัด (มหาชน)
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี * จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง* ที 9/2562 เมือวันที
17 ธันวาคม 2562 ได้ มมี ติอนุมตั กิ ารออกและซื *อขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลกั ษณะคล้ ายทุน ไถ่ถอนเมือเลิกบริษัท ซึงผู้ออก
หุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด และมีสิทธิเลือนชําระดอกเบี *ยโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ของบริษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี *
จํากัด (มหาชน) ครัง* ที 2/2562 ให้ กบั บุคคลทีเกียวโยงกัน ในวันที 18 ธันวาคม 2562 เพือเสริมสร้ างโครงสร้ างเงินทุน
บริษัทให้ แข็งแกร่งยิงขึ *นรองรับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทังนี
* *อัตราดอกเบี *ยทีบริษัทต้ องชําระให้ แก่บคุ คลทีเกียวโยงกันใน
ครัง* นี *ไม่สงู และมีเงือนไขการกู้ยมื ทีดีกว่าเงินกู้ทีบริษัทได้ รับการเสนอจากสถาบันการเงิน
การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการทีเกียวโยงกันประเภทรายการทีรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน ซึงบริ ษัทฯ ต้ องขออนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
*
้ ถือหุ้นทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้
เสียและจัดทํารายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่ าว อย่างไรก็ ตาม บริ ษัท ได้ ออกและเสนอขายหุ้น กู้
ดังกล่าวไปแล้ วเมือวันที 18 ธันวาคม 2562 รวมทังบริ
* ษัทฯ ยังมิได้ ดําเนินการให้ ถูกต้ องตามประกาศรายการทีเกียวโยง
เนืองจาก ณ วันทีดําเนินการบริษัทฯ พิจารณาว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวเป็ นรายการขนาดกลาง (มูลค่า 90 ล้ านบาท
ไม่ เกิ น 3% มูล ค่ าสิ น ทรั พ ย์ ที มี ตัวตนสุท ธิ (NTA)) จึ งดํ า เนิ น การขออนุ มัติ จากคณะกรรมบริ ษั ท และเปิ ด เผยข้ อมูล
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เท่านัน* ไม่ได้ ขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ดังนันที
* ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง* ที 10/2562 ซึงประชุมเมือวันที 24 ธันวาคม 2562 โดยกรรมการทีมี
ส่วนได้ เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี * จึงได้ มมี ติให้ นําเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง* ที 1/2563 เพือพิจารณา
อนุมตั ิการให้ สตั ยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลเกียวโยงเพือพิจารณาอนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบันใน
รายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี *
1.

วัน เดือ น ปี ทีเกิด รายการ
บริ ษัทฯ จะออกและเสนอขาย "หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลกั ษณะคล้ ายทุน ไถ่ถอนเมือเลิกบริ ษัท ซึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด และมีสิทธิเลือนชําระดอกเบี *ยโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี *
จํากัด (มหาชน) ครัง* ที 2/2562” ให้ กบั บุคคลทีเกียวโยงกัน ในวันที 18 ธันวาคม 2562

2.

คู่ส ัญญาทีเกียวข้ อ ง และรายละเอียดของบุค คลทีเกียวโยงกัน
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
: บริษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี * จํากัด (มหาชน)
ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
: บุคคลทีเกียวโยงกัน ดังมีรายชือต่อไปนี *
บริษัท
บริษัท อารี ยา พรอพเพอร์ตี *
จํากัด (มหาชน)

บุค คลทีเกียวโยง
คุณวิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี
คุณวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ความสัม พัน ธ์
กรรมการกรรมการ

3. ลัก ษณะโดยทัวไปของรายการ
เป็ นรายการทีบุคคลทีเกียวโยงกันเข้ าซื *อหุ้นกู้ของบริ ษัท ชือว่า “หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลกั ษณะคล้ ายทุน ไถ่ถอนเมือเลิก
บริ ษัท ซึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด และมีสิทธิเลือนชําระดอกเบี *ยโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ของบริ ษัท
อารี ยา พรอพเพอร์ ตี * จํากัด (มหาชน) ครัง* ที 2/2562” โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ทีสําคัญ ดังนี *
ชือเฉพาะของหุ้นกู้

ประเภทของหุ้นกู้

อัตราดอกเบี *ย

จํานวนหุ้นกู้ทีเสนอขาย
มูลค่าทีตราไว้ /ราคาเสนอขาย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีเสนอขาย
วันออกหุ้นกู้
อายุห้ นุ กู้
วันครบกําหนดไถ่ถอน

การไถ่ถอนก่อนกําหนด

การจ่ายดอกเบี *ย

หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีลักษณะคล้ ายทุนไถ่ถอนเมือเลิกบริ ษัทซึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนกําหนด และมีสิทธิเลือนชําระดอกเบี *ยโดยไม่มีเงือนไขใดๆ ของบริ ษัท อารี ยา พรอพ
เพอร์ ตี * จํากัด (มหาชน) ครัง* ที 2/2562
เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ และเป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิทีมีลกั ษณะคล้ ายทุน ชําระคืนเงิน
ต้ นเพียงครัง* เดียวเมือเลิกบริ ษัท หรื อเมือผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนดตามที
กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ ทังนี
* * ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลือนการชําระดอกเบี *ยพร้ อมกับสะสม
ดอกเบี *ยจ่ายไปชําระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้โดยไม่จํากัดระยะเวลาและจํานวนครัง*
ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้น
กู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกํ าหนด โดยหุ้นกู้จะมีสถานะทางกฎหมายเท่า
เทียมกันทุกหน่วย
อัตราดอกเบี *ยปี ที 1 - 5 เท่ากับร้ อยละ 6 ต่อปี
อัตราดอกเบี *ยปี ที 6 -25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี
(ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 0.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี *ยปี ที 26 - 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5
ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 1.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี *ยตั *งแต่ปีที 51 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5
ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 2.00 ต่อปี
ทังนี
* * รายละเอียดเป็ นไปตามข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
300,000 หน่วย
1,000 บาท/หน่วย
300,000,000 บาท
18 ธันวาคม 2562
ไม่กําหนดระยะเวลา
วันทีเริมกระบวนการชําระบัญชีเพือเลิกบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ตามทีกฎหมายกําหนด
ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืนเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงหมดเพี
ั*
ยงครัง* เดียว เมือมีการชําระบัญชีเพือเลิก
บริ ษัท เว้ นแต่ผ้ ูออกหุ้นกู้จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนดตามเงือนทีกําหนดไว้ ในข้ อ 10
ของข้ อกําหนดสิทธิ
บริ ษัทสามารถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ในวันครบกําหนด 5
(ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึงได้ แก่วันที 18 ธันวาคม พ.ศ.2567 หรื อในวันใดๆ หรื อใน
กําหนดชําระดอกเบี *ยแต่ละครัง* ภายหลังจากวันแรกทีสามารถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ทุก ๆ 3 เดือน

4. เหตุผ ลและความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ
เพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเสริมสภาพคล่องให้ กบั บริษัทฯ ทังนี
* *บริษัทฯ ยังได้ รับประโยชน์จากการเข้ า
ทํารายการดังกล่าวมากกว่า เมือเทียบกับการระดมทุนลักษณะอืนๆ ไม่ว่ากับสถาบันการเงิน หรื อบุคคลภายนอก
เช่น ลดขันตอนการดํ
*
าเนินการ ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการทํารายการ (เช่น ค่าธรรมเนียมหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียมในการจัด
จําหน่าย) อัตราดอกเบี *ย และผลประโยชน์ทีต้ องจ่ายน้ อยกว่าการระดมทุนในลักษณะอืน รวมถึงบริ ษัทฯ สามารถ
นับเป็ นส่วนหนึงของส่วนผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริษัทฯ
5. มูล ค่ ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ ท ีใช้ ใ นการกําหนดมูล ค่ ารวมของรายการ
- ขนาดรายการ 300 ล้ านบาท (ไม่มีค่าใช้ จ่ายอืนเพิมเติม)
= เงินต้ น x อัตราดอกเบี *ย / อัตราดอกเบี *ย
= 300 x 6%/ 6%
= 300 ล้ านบาท
หมายเหตุ
1. กรณีรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้ ใช้ มลู ค่าดอกเบี *ย รวมถึงผลประโยชน์อืนใดทีต้ องจ่าย
2. คํานวณดอกเบี *ยถึงวันทีมีการชําระบัญชีเมือเลิกบริษัท ดอกเบี *ยจะมีมลู ค่าเท่ากับ 300 ล้ านบาท (คํานวณ
ตาม หลัก Infinity) ซึงจากเดิมบริษัทฯ คํานวณขนาดรายการ ถึงวันแรกทีครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ (5 ปี
นับจากวันออกหุ้นกู้) ทําให้ มีขนาดรายการอยู่ที 90 ล้ านบาท (เงินต้ น x อัตราดอกเบี *ย x ระยะเวลา = 300
ล้ านบาท x 6% x 5ปี )
3. หลังจากเลยวันแรกทีครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ (5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้) เพียง 3 เดือน ก็จะส่งผลให้
ขนาดของรายการมากกว่า 3% ของมูลค่าสิ นทรัพ ย์ ที มี ตัวตนสุท ธิ (93.5 ล้ านบาท) ดังนัน* บริ ษั ท ฯ จึ ง
พิจารณาว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการขนาดใหญ่
-

% ขนาดรายการต่อมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ
= ขนาดรายการ/ มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ x 100
= 300/ 3,119 x 100
= 9.62%
เรือง

1.เกณฑ์รายการเกียวโยงกัน

หลัก เกณฑ์
มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA)
= สินทรัพย์รวม-หนี *สินรวมสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สินทรัพย์ภาษี เงิน
ได้ รอตัดบัญ ชี-ส่วนของผู้ถือหุ้นทีไม่ มี
อํานาจควบคุม

ขนาดรายการ
ขนาดใหญ่

การดําเนิน การของ
บริษัท
บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อตลาดหลักทรัพย์
และขออนุมตั ิผ้ ถู ือหุ้น
โดยแต่งตั *งทีปรึกษา
การเงินอิสระเพือ
แสดงความเห็นต่อผู้

ถือหุ้น

(ถ้ ามี)
การคํานวณ*
= 14,890-11,678-78-15 ล้ านบาท
= 3,119 ล้ านบาท

การคํานวณ
= 3,119 ล้ านบาท *3%
= 93.5 ล้ านบาท
หมายเหตุ : 20 ล้ าน
บาท หรื อ 3 % ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทีมี
ตัวตนสุทธิ (ใช้ ค่าทีสูง
กว่า)

*คํานวณจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ.วันที 30 กันยายน 2562 ซึงเป็ นงบล่าสุดทีทางผูส้ อบบัญชีรับรอง

6.

แหล่ งทีมาของเงิน ทุน
-ไม่มี-

7.

ประโยชน์ ท คาดว่
ี
าจะเกิด ขึน% กับ บริษัท ฯ
 อัตราดอกเบี *ย และผลประโยชน์อืนทีบริษัทต้ องชําระให้ แก่บคุ คลทีเกียวโยงกันในครัง* นี *ไม่สงู และและมี
เงือนไขการกู้ยืมทีดีกว่าเงินกู้ทีบริษัทฯ ได้ รับการเสนอจากสถาบันการเงิน หรื อบุคคลภายนอก เช่น
1) มีสิทธิเลือนการชําระดอกเบี *ยพร้ อมกับสะสมดอกเบี *ยจ่ายไปชําระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
โดยไม่จํากัดระยะเวลาและจํานวนครัง* ตามดุลยพินจิ ของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีประกัน
ไม่แปลงสภาพ ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด โดยหุ้นกู้จะมี
สถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย
2) สามารถชําระคืนเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงหมดเพี
ั*
ยงครัง* เดียว เมือมีการชําระบัญชีเพือเลิกบริษัท เว้ น
แต่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนดตามเงือนทีกําหนดไว้ ในข้ อ 10 ของข้ อกําหนด
สิทธิ
3) สามารถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ในวันครบกําหนด 5 (ห้ า) ปี นับ
จากวันออกหุ้นกู้ ซึงได้ แก่วนั ที 18 ธันวาคม พ.ศ.2567 หรื อในวันใดๆ หรื อในกําหนดชําระ
ดอกเบี *ยแต่ละครัง* ภายหลังจากวันแรกทีสามารถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
 ลดขันตอนการดํ
*
าเนินการ และประหยัดค่าใช้ จ่ายในการทํารายการ (เช่น ค่าธรรมเนียมหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียม
ในการจัดจําหน่าย)
 การออกหุ้นกู้ทมีี ลกั ษณะคล้ ายทุนทีมีการเสนอขายและได้ รับชําระค่าหุ้นกู้ก่อน 31 ธันวาคม 2562 จะ
สามารถนับเป็ นส่วนหนึงของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริษัทฯ ได้ อีก 3 ปี นับจากวันที 1 ม.ค.2563
บริษัทจึงออกหุ้นกู้ดงั กล่าวในวันที 18 ธ.ค. 2562 เพือเสริมสร้ างส่วนทุน และรองรับภาวะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทีถดถอย
 บริษัทฯ ได้ รับเงินทุนจากการระดมทุนครัง* นี *เป็ นไปตามเป้าหมาย

8.

9.

เงือนไขการเข้ าทํารายการ
เนืองจากการเข้ าทํารายการนี *เข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ยังมิได้ ดําเนินการตามประกาศรายการเกียวโยงกันดังกล่าว ดังนัน* ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึง
ต้ องมีมติให้ เสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพือให้ พิจารณาอนุมตั ิการให้ สตั ยาบันในการเข้ าทํารายการ ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
*
้ ถือหุ้นทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสียและจัดทํารายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว
การเข้ าร่ วมประชุม และการออกเสียงในทีประชุม คณะกรรมการของกรรมการทีมีส่ วนได้ เ สีย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง* ที 10/2562 ซึงประชุมเมือวันที 24 ธันวาคม 2562 เพือนําเสนอต่อที
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิการให้ สตั ยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน มีกรรมการ 2
ท่าน เป็ นกรรมการทีมีส่วนได้ เสีย ดังต่อไปนี *
บริษัท
บริษัท อารี ยา พรอพเพอร์ตี *
จํากัด (มหาชน)

บุค คลทีเกียวโยง
คุณวิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี
คุณวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ความสัม พัน ธ์
กรรมการกรรมการ

ดังนัน* กรรมการทีมีส่วนได้ เสียดังกล่าว ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนี *เพือขอ
สัตยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินในครัง* นี *
10.

ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท เกียวกับ การตกลงเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกัน
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง* ที 9/2562 ซึงไม่รวมกรรมการทีเป็ นบุคคลเกียวโยงกันได้ พิจารณาถึงเหตุผล
และความจําเป็ นแล้ วเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวนันเป็
* นรายการทีสมเหตุสมผล และจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษั ท เพือเสริ มสร้ างโครงสร้ างเงินทุนบริ ษัทให้ แข็งแกร่ งยิงขึน* รองรับภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ทังนี
* *อัตราดอกเบี *ยทีบริ ษัทต้ องชําระให้ แก่บุคคลทีเกียวโยงกันในครัง* นีไ* ม่สงู และมีเงือนไขการกู้ยืมที
ดีกว่าเงินกู้ทีบริษัทได้ รับการเสนอจากสถาบันการเงิน

11.

ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษทั ทีแตกต่ างจากความเห็น ของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้ อ 10
คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีความเห็นสอดคล้ องกับมติคณะกรรมการบริษัทข้ างต้ น และไม่มกี รรมการ
ตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการดังกล่าว

