ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระต่ อรายการให้ สัตยาบัน
ในการรั บความช่ วยเหลือทางการเงิน
จากบุคคลที/เกี/ยวโยงกัน
ของบริษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี G จํากัด (มหาชน)
เสนอต่ อ

คณะกรรมการและผู้ถอื หุ้น
บริษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี G จํากัด (มหาชน)
โดย

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
วันที/ 20 มกราคม 2563

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระต่ อรายการให้ สัตยาบัน
ในการรั บความช่ วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที/เกี/ยวโยงกัน
ของบริษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี G จํากัด (มหาชน)
วันที/ 20 มกราคม 2563
ที/ DM006/2020
เรื/ อง ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการให้ สตั ยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที/
เกี/ยวโยงกันของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
เรี ยน คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
อ้ างถึง
1. เอกสารเผยแพร่ ข้อมูล เกี/ ย วกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้ด้ อยสิท ธิ ที/ มี ลัก ษณะคล้ ายทุน ฯ และสารสนเทศ
เกี/ยวกับรายการที/เกี/ยวโยงกันของ บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) เมื/อวันที/ 18 ธันวาคม 2562
2. เอกสารเผยแพร่ มติที/ป ระชุมคณะกรรมการ บริ ษั ท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํ ากัด (มหาชน) ครัง> ที/ 10/2562 ซึ/ง
ประชุม เมื/ อวัน ที/ 24 ธัน วาคม 2562 โดยได้ อ นุมัติให้ นํ าเสนอต่อที/ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น เพื/ อพิ จารณาอนุมัติก ารให้
สัตยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินและการเข้ าทํารายการที/เกี/ยวโยงกัน
3. มติที/ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที/ 9/2562 ประชุมเมื/อวันที/ 17
ธันวาคม 2562 โดยได้ อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ จํานวนรวม 300.00
ล้ านบาท ให้ แก่กรรมการซึง/ เข้ าข่ายเป็ นรายการที/เกี/ยวโยงกัน
4. มติที/ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที/ 10/2562 ประชุมเมื/อวันที/ 24
ธันวาคม 2562 โดยอนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลเกี/ยวโยงกัน
5. มติที/ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที/ 13/2562 เมื/อวันที/ 17
ธันวาคม 2562 โดยได้ ให้ ความเห็นเกี/ยวกับความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มี
ลักษณะคล้ ายทุนฯ จํานวนรวม 300.00 ล้ านบาท ให้ แก่กรรมการซึง/ เข้ าข่ายเป็ นรายการที/เกี/ยวโยงกัน
6. สารสนเทศเกี/ยวกับรายการที/เกี/ยวโยงกันของ บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
7. มติที/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 2/2559 เมื/อวันที/ 20 ธันวาคม 2559 และมติที/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/
1/2562 เมื/อวันที/ 19 มีนาคม 2562 วาระเรื/ องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด
(มหาชน)
8. งบการเงิน บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยบริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด สิ >นสุด
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2560 วันที/ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที/ 30 กันยายน 2562 โดยนางสาววันนิสา งามบัว
ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที/ 6838
9. แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
10. รายชื/อผู้ถือหุ้นบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ณ วันกําหนดรายชื/อผู้ถือหุ้น 14 มีนาคม 2562 และ
10 มกราคม 2563
11. หนังสือรับรอง หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทที/เกี/ยวข้ องกับการทํารายการในครัง> นี > ข้ อมูลเอกสารสัญญาต่างๆ
และข้ อมูลเอกสารอื/นๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หารและเจ้ าหน้ าที/ที/เกี/ยวข้ องบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี >
จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 1/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

Disclaimers
1) ผลการศึกษาของ บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด (“ที/ปรึ กษาทางการเงินอิสระ” หรื อ “Discover”) ใน
รายงานฉบับนี > อยู่บนพื >นฐานของข้ อมูลและสมมติฐานที/ได้ รับจากผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที/ที/เกี/ยวข้ องของ บริ ษัท
อารี ย า พรอพเพอร์ ตี > จํ า กัด (มหาชน) และข้ อ มูล ที/ บ ริ ษั ท เปิ ด เผยแก่ ส าธารณะ ในเว็ บ ไซต์ ข องสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th)
2) ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่รับผิดชอบต่อผลกําไรหรื อขาดทุนและผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการเข้ าทํา
รายการในครัง> นี >
3) ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระทําการศึกษาโดยใช้ ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังโดยตังมั
> น/ อยูบ่ น
พื >นฐานเยี/ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
4) ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาและให้ ความเห็นภายใต้ สถานการณ์และข้ อมูลที/สามารถรับรู้ได้ ในปั จจุบนั
หากสถานการณ์และข้ อมูลมีการเปลีย/ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญอาจส่งผลกระทบต่อผลการศึกษาของที/ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ
ที/มาในการเข้ าทํารายการ
สืบเนื/องจากบริ ษัทฯ มีแผนที/จะออกและเสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่ในเดือนมกราคม 2563 จํานวนไม่เกิน 2,000.00
ล้ านบาท เพื/อชําระคืนหุ้นกู้รุ่น A201A ที/จะครบกําหนดในช่วงเดือนมกราคม 2563 จํานวนทังสิ
> >น 654.50 ล้ านบาท และ
หุ้นกู้รุ่น A204A ที/จะครบกําหนดในช่วงเดือนเมษายน 2563 จํานวนทังสิ
> >น 1,500.00 ล้ านบาท ทังนี
> >บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปทํา
การปรึกษาสํานักงาน ก.ล.ต. ฝ่ ายตราสารหนี >เมื/อวันที/ 12 ธันวาคม 2562 และสํานักงาน ก.ล.ต. มีความกังวลในเรื/ อง
อัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุน (Net Debt to Equity Ratio) ของบริ ษัทฯ ที/ถกู กําหนดไว้ ที/ไม่เกิน 3.00 เท่าตามข้ อกําหนดสิทธิ
หุ้นกู้และเงื/อนไขในสัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงินของบริ ษัทฯ ทังนี
> > จากงบการเงินสิ >นสุด ณ วันที/ 30 กันยายน 2562
บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนอยูท่ ี/ 2.86 เท่า ใกล้ จะเต็มเพดานของข้ อกําหนดข้ างต้ น ดังนันบริ
> ษัทฯ จึงได้ หา
เครื/ องมือทางการเงินเพื/อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนซึง/ จําเป็ น
จะต้ องทํารายการให้ แล้ วเสร็ จก่อนวันที/ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที/ 32 เรื/ องการแสดงรายการ
เครื/ องมือทางการเงิน (TAS 32) และได้ รับการผ่อนปรนตามมติของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
(กกบ.) สําหรับกิจกรรมที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนที/ได้ รับการชําระก่อนวันที/ 31 ธันวาคม 2562 ให้ สามารถบันทึกรายการเป็ น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ทังนี
> >บริ ษัทฯ ได้ ชี >แจงเรื/ องที/จะมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน
ให้ กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงกัน คือ นายวิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี (“นายวิศษิ ฎ์ ”) และ นายวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี (“นายวิวัฒน์ ”) กับ
สํานักงาน ก.ล.ต. ในวันดังกล่าวด้ วย
ดังนัน> หากบริ ษัทฯ ทํารายการดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จก่อนวันที/ 31 ธันวาคม 2562 จะลดความกังวลในเรื/ องการขอ
อนุญาตเสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่ของบริ ษัทฯ เนื/องจากการเข้ าทํารายการดังกล่าวจะทําให้ อตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนลดลง
และทันต่อการชําระหนี >ตัวá แลกเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึง/ ที/จะครบกําหนดในช่วงระหว่างวันที/ 22 ธันวาคม 2562 ถึง
วันที/ 25ธันวาคม 2562 จํานวนทังสิ
> >น 240.00 ล้ านบาท รวมทังจะช่
> วยเสริ มสภาพคล่องให้ กบั บริ ษัทฯ โดยจากงบการเงิน
สิ >นสุด ณ วันที/ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนชัว/ คราวคงเหลืออยูเ่ พียง 56.51 ล้ านบาท และ 0.08
ล้ านบาท ตามลําดับ รวมถึงเงินฝากธนาคารที/มีภาระคํ >าประกันซึง/ ยังไม่สามารถเบิกใช้ ได้ จํานวน 268.27 ล้ านบาท
อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาถึงการระดมทุนด้ วยวิธีการอื/นๆ เพื/อเพิ/มส่วนทุนของบริ ษัทฯ เช่น การออกและเสนอขาย

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

หุ้นสามัญเพิ/มทุนตามสัดส่วน (Right Offering : RO) การออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement :
PP) ทังนี
> >ต้ องผ่านกระบวนการขออนุมติจากที/ประชุมผู้ถือหุ้นซึง/ ไม่ทนั ต่อกําหนดการชําระคืนหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินดังกล่าว
ดังนันที
> /ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “AREEYA”) ครัง> ที/
9/2562 เมื/อวันที/ 17 ธันวาคม 2562 จึงมีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน ไถ่ถอนเมื/อ
เลิกบริ ษัท ซึง/ ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด และมีสทิ ธิเลือ/ นชําระดอกเบี >ยโดยไม่มีเงื/อนไขใดๆ ของบริ ษัท อารี
ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที/ 2/2562” (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิท/ มี ีลักษณะคล้ ายทุน”) มูลค่าการเสนอขายรวมทังสิ
> >น
300.00 ล้ านบาท ให้ กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงกัน ได้ แก่ นายวิศษิ ฎ์ มูลค่าเสนอขาย 150.00 ล้ านบาท และ นายวิวฒ
ั น์ มูลค่า
เสนอขาย 150.00 ล้ านบาท โดยได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนดังกล่าวไปเมื/อวันที/ 18 ธันวาคม
2562 ซึง/ นายวิศษิ ฎ์ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และรักษาการผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การอาวุโสสาย
บัญชีและการเงิน และ นายวิวฒ
ั น์ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ อีกทังนายวิ
>
ศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์ยงั เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
อันดับที/ 1 และ 3 ของ บริ ษัทฯ ตามลําดับ (รายละเอียดในหัวข้ อ 1.3)
การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที/เกี/ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (รายการที/
เกี/ยวโยงกันประเภทรายการที/ 5 รายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที/ ทจ. 21/2551 เรื/ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที/เกี/ยวโยงกันลงวันที/ 31 สิงหาคม 2551 และที/แก้ ไขเพิ/มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื/ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที/
เกี/ยวโยงกันลงวันที/ 19 พฤศจิกายน 2546 และที/แก้ ไขเพิ/มเติม (“ประกาศรายการที/เกี/ยวโยงกัน”) ทังนี
> >บริ ษัทฯ ไม่มีการ
เข้ าทํารายการที/เกี/ยวโยงกันที/ไม่ใช่รายการการค้ าปกติ หรื อผู้ที/เกี/ยวข้ องและญาติสนิทของนายวิศษิ ฎ์ และ/หรื อ นาย
วิวฒ
ั น์ ที/เกิดขึ >นใน 6 เดือนก่อนวันที/มีการตกลงเข้ าทํารายการในครัง> นี > โดยบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศที/เกี/ยวข้ องกับ
การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันและวิธีการคํานวณขนาดรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ เมื/อวันที/ 18 ธันวาคม 2562 ซึง/ คํานวณขนาดรายการดอกเบี >ยจ่ายรวมของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน
ในช่วง 5 ปี แรกได้ เท่ากับ 90.00 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ที/มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ตามงบ
การเงินรวมของบริ ษัทฯ ที/ผา่ นการสอบทานแล้ วสิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน 2562 (NTA เท่ากับ 3,197 ล้ านบาท) โดยบริ ษัทฯ
ได้ เปิ ดเผยว่าเป็ นรายการขนาดกลาง (ตามที/บริ ษทฯ ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเมื/อวันที/ 18 ธันวาคม
2562 ในเอกสารแนบ 4) จึงได้ ขออนุมตั คิ ณะกรรมการ บริ ษัทฯ ในการเข้ าทํารายการและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ต่อมาบริ ษัทฯ
ได้ รับการติดต่อชี >แจงวิธีการคํานวณขนาดรายการที/ถกู ต้ องถึงวิธีการคํานวณขนาดรายการ
ดอกเบี >ยจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนโดยจะต้ องคํานวณตามหลักระยะเวลาตลอดกาล (Perpetual) ซึง/
คํานวณได้ เท่ากับ 300.00 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.62 ของ NTA และเป็ นรายการขนาดใหญ่ (ตามที/บริ ษทฯ ได้
เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเมื/อวันที/ 24 ธันวาคม 2562 ในเอกสารแนบ 5) ซึง/ มีมลู ค่าสูงกว่า 20 ล้ านบาท
และมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของ NTA บริ ษัทฯ จึงต้ องขออนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการจากที/ประชุมผู้ถือหุ้นและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนันบริ
> ษัทฯ จึงได้ ทําการเชิญประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง> ที/ 10/2562 อย่างเร่งด่วนผ่านทางแอป
พลิเคชัน LINE ซึง/ ได้ จดั ประชุมเมื/อวันที/ 24 ธันวาคม 2562 โดยกรรมการที/มีสว่ นได้ เสีย คือ นายวิศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์
ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระการประชุมนี > ให้ มีมตินําเสนอต่อที/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563
เพื/อพิจารณาอนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินและการเข้ าทํารายการกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกัน
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
>
้ ถือหุ้นที/มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่
นับส่วนของผู้ถือหุ้นที/มีสว่ นได้ เสีย และจัดทํารายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวโดยกําหนดวันประชุม

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 ในวันที/ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทังนี
> > คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างไปจาก
มติที/ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
เหตุการณ์และช่วงเวลาของการเข้ าทํารายการสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี >
วันที/
12 ธันวาคม 2562

-

17 ธันวาคม 2562

-

18 ธันวาคม 2562

-

20 ธันวาคม 2562
24 ธันวาคม 2562

-

เหตุการณ์
บริ ษัทฯ เข้ าไปทําการปรึกษาสํานักงาน ก.ล.ต. ฝ่ ายตราสารหนี > เรื/ องแผนการออกหุ้นกู้รุ่นใหม่ในช่วงเดือนมกราคม
2563 โดยทางสํานักงาน ก.ล.ต. มีความกังวลในเรื/ องอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุน
บริ ษัทฯ ชี >แจงเรื/ องที/จะมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงกันกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพื/อเพิ/มส่วนของผู้ถือหุ้นและลดอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนของบริ ษัทฯ
ที/ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง> ที/ 9/2562 ได้ มีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ าย
ทุน มูลค่าการเสนอขายรวมทังสิ
> >น 300.00 ล้ านบาท ให้ กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงกันได้ แก่ นายวิศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์ ซึง/
เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ เปิ ดเผยสารสนเทศของการเข้ าทํารายการกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันและวิธีการคํานวณขนาดรายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคํานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 2.82
บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงกันและได้ รับชําระเงิน 300.00
ล้ านบาท ครบถ้ วน
บริ ษัทฯ ได้ รับการชี >แจงวิธีการคํานวณขนาดรายการที/ถกู ต้ อง
บริ ษัทฯ เชิญประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง> ที/ 10/2562 อย่างเร่งด่วนผ่านทางแอปพลิเคชัน “LINE”
ที/ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง> ที/ 10/2562 มีมติให้ นําเสนอต่อที/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 เพื/อ
พิจารณาอนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินและการเข้ าทํารายการกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกัน
ที/ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตังที
> /ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื/อให้ ความเห็นเกี/ยวกับความสมเหตุสมผล
ของรายการ
บริ ษัทฯ เปิ ดเผยสารสนเทศของการเข้ าทํารายการกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันและวิธีการคํานวณขนาดรายการที/
ถูกต้ องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคํานวณขนาดรายการใหม่ได้ เท่ากับร้ อยละ 9.62 และกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 ในวันที/ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ทังนี
> > บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง> บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด เป็ นที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที/ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ” หรื อ “Discover”) เพื/อให้ ความเห็นเกี/ยวกับความสมเหตุสมผล ความเป็ นธรรมและเงื/อนไขของ
รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที/เกี/ยวโยงกัน และนําเสนอให้ ที/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 ซึง/
กําหนดวันประชุมในวันที/ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู
> บ่ นสมมติฐานว่าข้ อมูล
และเอกสารที/ได้ รับจากบริ ษัทฯ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที/ที/เกี/ยวข้ องของบริ ษัทฯ เป็ นข้ อมูลที/ถกู ต้ อง
และเป็ นความจริ ง
โดยได้ พิจารณาข้ อมูลดังกล่าวด้ วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบ
วิชาชีพพึงกระทํา โดยสามารถสรุปข้ อมูลและผลการศึกษาได้ ดงั ต่อไปนี >
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“กลต.” ,”สํานักงาน ก.ล.ต.”, “SEC”
“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”
“AREEYA”, “กิจการ”, “บริษัท”
“IFA”, ”ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ”
“TRIS”
“ประกาศรายการที/เกี/ยวโยงกัน”

มูลค่ าสินทรั พย์ สุทธิ (NTA)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิท/ มี ีลักษณะคล้ ายทุน
(Perpetual Bond)

ข้ อกําหนดสิทธิฯ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
คําย่ อ หรื อ คํานิยาม
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (แล้ วแต่กรณี)
บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท ทริ สเรทติ >ง จํากัด
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที/ ทจ. 21/2551 เรื/ อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที/เกี/ยวโยงกันลงวันที/ 31 สิงหาคม
2551 และที/แก้ ไขเพิ/มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ
เรื/ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ ารของ
บริ ษัทจดทะเบียน
ในรายการที/เกี/ยวโยงกันลงวันที/
19
พฤศจิกายน 2546 และที/แก้ ไขเพิ/มเติม
สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – หนี >สินรวม – ส่วนผู้ถือหุ้น
ที/ไม่มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน ไถ่ถอนเมื/อเลิกบริ ษัท ซึง/ ผู้
ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด และมีสทิ ธิเลือ/ นชําระ
ดอกเบี >ยโดยไม่มีเงื/อนไขใดๆ ของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี >
จํากัด (มหาชน) ครัง> ที/ 2/2562
ข้ อกําหนดสิทธิวา่ ด้ วยข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที/ของผู้
ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน
ไถ่ถอนเมื/อเลิกบริ ษัท
ซึง/ ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
กําหนด และมีสทิ ธิเลือ/ นชําระดอกเบี >ยโดยไม่มีเงื/อนไขใดๆ ของ
บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที/ 2/2562

นายวิศษิ ฎ์

นายวิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ

นายวิวัฒน์

นายวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ

คําอธิบายเพิ/มเติม
การคํานวณขนาดรายการเกี/ยวโยงกัน : การคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์คํานวณเปรี ยบเทียบโดยใช้ [ มูลค่า
รายการ / มูลค่าสินทรัพย์ที/มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของ AREEYA ] โดยที/ปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณมูลค่ารายการจาก
ส่วนลด (Discount) ของดอกเบี >ยจ่ายที/ AREEYA ต้ องชําระให้ แก่บคุ คลที/เกี/ยวโยงกันตลอดอายุห้ นุ กู้ ดังนันขนาดรายการ
>
ที/เกี/ยวโยงกันในรายงานฉบับนี >จึงมีความแตกต่างจากขนาดรายการที/บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศก่อนหน้ านี >
หุ้นกู้ด้อยสิทธิท/ มี ีลักษณะคล้ ายทุน : หุ้นกู้ที/ผ้ ลู งทุนมีฐานะเป็ นเจ้ าหนี >เหมือนกับหุ้นกู้ธรรมดา หากบริ ษัทต้ องปิ ดกิจการ
ไป จะมีสทิ ธิได้ รับชําระหนี >ต่อจากเจ้ าหนี >สามัญรายอื/นๆ เช่น หลังผู้ถือหุ้นกู้มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ ถ้ ายังมีสนิ ทรัพย์หรื อ
เงินเหลือ โดยผู้ลงทุนอาจได้ เงินคืนทังหมด
>
บางส่วน หรื อไม่ได้ เงินคืนเลย แต่ยงั มีสทิ ธิจะได้ รับเงินก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ โดย
สิทธิในการไถ่ถอนของหุ้นกู้ประเภทนี >จะทําได้ ก็ตอ่ เมื/อบริ ษัทยกเลิกกิจการไปหรื อเป็ นการถือแบบไม่มีกําหนด ลักษณะ
แบบนี >จึงคล้ ายกับการถือหุ้นไปเรื/ อยๆ จึงเป็ นไปได้ ที/ผ้ ลู งทุนจะไม่ได้ รับคืนเงินต้ นยกเว้ นว่าบริ ษัทผู้ออกหุ้นกู้ต้องการขอไถ่
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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ถอนคืนและจ่ายเงินต้ นคืนให้ กบั ผู้ถือหุ้นกู้ นอกจากนี > แม้ ห้ นุ กู้ประเภทนี >จะกําหนดอัตราดอกเบี >ยไว้ เหมือนหุ้นกู้ทวั/ ไปแต่
อาจมีเงื/อนไขไม่จา่ ยดอกเบี >ยหรื อบางครัง> ก็ยกยอดไปจ่ายงวดอื/นก็ได้ และมักจะกําหนดการจ่ายอัตราดอกเบี >ยลอยตัวคือ
อัตราดอกเบี >ยจะไม่คงที/ตลอดไปขึ >นอยูก่ บั อัตราดอกเบี >ยอ้ างอิงในท้ องตลาด ณ เวลาที/จา่ ยดอกเบี >ย และบวกอัตราเพิ/มอีก
ตามความเสีย/ งของบริ ษัทผู้ออกหุ้นกู้ โดยบริ ษัทฯ จะจ่ายดอกเบี >ยในอัตราที/กําหนดนันไปในระยะเวลาหนึ
>
ง/ และปรับอัตรา
ดอกเบี >ยใหม่อีกครัง> ตามจํานวนปี ที/กําหนด (เช่น ทุก ๆ 5 ปี ) ผู้ลงทุนจึงอาจได้ รับดอกเบี >ยที/สงู หรื อตํ/าก็ได้
ที/มา : ฝ่ ายสือ/ สารองค์กรและส่งเสริ มความรู้ผ้ ลู งทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) เผยแพร่ในคอลัมน์ร้ ูทนั ลงทุน หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์ ฉบับวันที/ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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บทสรุ ปผู้บริหาร (Executive Summary)
การเข้ าทํารายการในครัง> นี > บริ ษัทฯ มีเหตุผลและความจําเป็ น (รายละเอียดในหัวข้ อ 1.1 และ 1.5) ดังต่อไปนี >
-

บริ ษัทฯ มีแผนที/จะออกและเสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่ในเดือนมกราคม 2563 จํานวนไม่เกิน 2,000.00 ล้ าน
บาท เพื/อชําระคืนหุ้นกู้รุ่นเดิมที/จะครบกําหนดในช่วงเดือนมกราคม 2563 จํานวนทังสิ
> >น 654.50 ล้ านบาท
และช่วงเดือนเมษายน 2563 จํานวนทังสิ
> >น 1,500.00 ล้ านบาท

-

บริ ษัทฯ มีความกังวลในเรื/ องการขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี >กับสํานักงาน ก.ล.ต. เนื/องจากบริ ษัทฯ มี
อัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนที/ถกู กําหนดไว้ ที/ไม่เกิน 3.00 เท่าตามข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้และเงื/อนไขในสัญญา
เงินกู้ของสถาบันการเงินของบริ ษัทฯ ทังนี
> > จากงบการเงินสิ >นสุด ณ วันที/ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มี
อัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนอยูท่ ี/ 2.86 เท่า ใกล้ จะเต็มเพดานของข้ อกําหนดข้ างต้ น

-

บริ ษัทฯ มีกําหนดชําระหนี >ตัวá แลกเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึง/ ที/จะครบกําหนดในช่วงระหว่างวันที/ 22
ธันวาคม 2562 ถึงวันที/ 25 ธันวาคม 2562 จํานวนรวมทังสิ
> >น 240.00 ล้ านบาท ทังนี
> >บริ ษัทฯ มีเงินสดและ
เงินลงทุนชัว/ คราวตามงบการเงินสิ >นสุด ณ วันที/ 30 กันยายน 2562 เหลืออยูเ่ พียง 56.51 ล้ านบาท และ
0.08 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง/ ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี >ดังกล่าวโดยสามารถแสดงได้ ดงั ต่อไปนี >
รายการ
เงินสด
เงินลงทุนชัว/ คราว
หนี >ตัวá สัญญาใช้ เงิน (Promisory Note)
สถานะเงินสดคงเหลือหลังชําระหนี G

จํานวน
(หน่ วย : ล้ าน
หมายเหตุ
บาท)
56.51
จากงบการเงิน ณ สิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน 2562
0.08
ครบกําหนดชําระในช่วงระหว่างวันที/ 22 ธันวาคม
(240.00)
2562 ถึงวันที/ 25 ธันวาคม 2562
(183.41)

ดังนันบริ
> ษัทฯ จึงได้ หาเครื/ องมือทางการเงินเพื/อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มี
ลักษณะคล้ ายทุนซึง/ จําเป็ นจะต้ องทํารายการให้ แล้ วเสร็ จก่อนวันที/ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที/ 32
เรื/ องการแสดงรายการเครื/ องมือทางการเงิน (TAS 32) และได้ รับการผ่อนปรนตามมติของคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เพื/อให้ สามารถบันทึกรายการเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ที/ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง> ที/ 9/2562 เมื/อวันที/ 17 ธันวาคม 2562 จึงได้ มีมติ
อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน มูลค่าการเสนอขายรวมทังสิ
> >น 300.00 ล้ านบาท ให้ กบั
บุคคลที/เกี/ยวโยงกัน ได้ แก่ นายวิศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์ ในวันที/ 18 ธันวาคม 2562 ซึง/ นายวิศษิ ฎ์ดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการ กรรมการผู้จดั การ และรักษาการผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายบัญชีและการเงิน และ นายวิวฒ
ั น์ดํารง
ตําแหน่งกรรมการของ บริ ษัทฯ อีกทังนายวิ
>
ศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์ยงั เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่อนั ดับที/ 1 และ 3 ของบริ ษัทฯ
ตามลําดับ (รายละเอียดในหัวข้ อ 1.3)
การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที/เกี/ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (รายการที/
เกี/ยวโยงกันประเภทรายการที/ 5 รายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน) ตามประกาศรายการที/เกี/ยวโยงกัน
เนื/องจากนายวิศษิ ฎ์เป็ นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ และ นายวิวฒ
ั น์เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริ ษัทฯ ทังนี
> >บริ ษัทฯ ไม่มีการเข้ าทํารายการที/เกี/ยวโยงกันที/ไม่ใช่รายการการค้ าปกติ หรื อผู้ที/เกี/ยวข้ องและญาติสนิท
ของนายวิศษิ ฎ์ และ/หรื อ นายวิวฒ
ั น์ ที/เกิดขึ >นใน 6 เดือนก่อนวันที/มีการตกลงเข้ าทํารายการในครัง> นี > โดยบริ ษัทฯ ได้
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 8/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

เปิ ดเผยสารสนเทศที/เกี/ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันและวิธีการ
คํานวณขนาดรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื/อวันที/ 18 ธันวาคม 2562 ซึง/ คํานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 2.82
ของมูลค่าสินทรัพย์ที/มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ที/ผา่ นการสอบทานแล้ วสิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน
2562 (NTA เท่ากับ 3,197 ล้ านบาท) โดยบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยว่าเป็ นรายการขนาดกลาง (ตามที/บริ ษทฯ ได้ เปิ ดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเมื/อวันที/ 18 ธันวาคม 2562 ในเอกสารแนบ 4) จึงได้ ขออนุมตั คิ ณะกรรมการบริ ษัทฯ
ในการเข้ าทํารายการและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ต่อมาบริ ษัทฯ
ได้ รับการติดต่อชี >แจงวิธีการคํานวณขนาดรายการที/ถกู ต้ องถึงวิธีการคํานวณขนาดรายการ
ดอกเบี >ยจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนโดยจะต้ องคํานวณตามหลักระยะเวลาตลอดกาล (Perpetual) ซึง/
คํานวณได้ เท่ากับร้ อยละ 9.62 ของ NTA และเป็ นรายการขนาดใหญ่ (ตามที/บริ ษทฯ ได้ เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไป
เมื/อวันที/ 24 ธันวาคม 2562 ในเอกสารแนบ 5) ซึง/ มีมลู ค่าสูงกว่า 20 ล้ านบาทและมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของ NTA
บริ ษัทฯ จึงต้ องขออนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการจากที/ประชุมผู้ถือหุ้นและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนันบริ
> ษัทฯ จึง
ได้ ทําการเชิญประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง> ที/ 10/2562 อย่างเร่งด่วนผ่านทางแอปพลิเคชัน “LINE” ซึง/ ได้ จดั ประชุมเมื/อ
วันที/ 24 ธันวาคม 2562 โดยกรรมการที/มีสว่ นได้ เสีย คือ นายวิศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์ ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมและไม่มีสทิ ธิออก
เสียงในวาระการประชุมนี > ให้ มีมตินําเสนอต่อที/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 เพื/อพิจารณาอนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบัน
ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินและการเข้ าทํารายการกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
>
้ ถือหุ้นที/มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที/มีสว่ นได้ เสีย
และจัดทํารายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวโดยกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 ในวันที/
25 กุมภาพันธ์ 2563 ทังนี
> > คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างไปจากมติที/ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
เหตุการณ์และช่วงเวลาของการเข้ าทํารายการสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี >
วันที/
12 ธันวาคม 2562

เหตุการณ์
- บริ ษัทฯ เข้ าไปทําการปรึกษาสํานักงาน ก.ล.ต. ฝ่ ายตราสารหนี > เรื/ องแผนการออกหุ้นกู้รุ่นใหม่ในช่วงเดือนมกราคม

2563 โดยทางสํานักงาน ก.ล.ต. มีความกังวลในเรื/ องอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุน
- บริ ษัทฯ ชี >แจงเรื/ องที/จะมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงกันกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพื/อเพิ/มส่วนของผู้ถือหุ้นและลดอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนของบริ ษัทฯ
17 ธันวาคม 2562

18 ธันวาคม 2562

20 ธันวาคม 2562
24 ธันวาคม 2562

- ที/ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง> ที/ 9/2562 ได้ มีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ าย
ทุน มูลค่าการเสนอขายรวมทังสิ
> >น 300.00 ล้ านบาท ให้ กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงกันได้ แก่ นายวิศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์ ซึง/
เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ
- บริ ษัทฯ เปิ ดเผยสารสนเทศของการเข้ าทํารายการกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันและวิธีการคํานวณขนาดรายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคํานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 2.82
- บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงกันและได้ รับชําระเงิน 300.00
ล้ านบาท ครบถ้ วน
- บริ ษัทฯ ได้ รับการชี >แจงวิธีการคํานวณขนาดรายการที/ถกู ต้ อง
- บริ ษัทฯ เชิญประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง> ที/ 10/2562 อย่างเร่งด่วนผ่านทางแอปพลิเคชัน “LINE”
- ที/ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง> ที/ 10/2562 มีมติให้ นําเสนอต่อที/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 เพื/อ
พิจารณาอนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินและการเข้ าทํารายการกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกัน
- ที/ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตังที
> /ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื/อให้ ความเห็นเกี/ยวกับความสมเหตุสมผล
ของรายการ
- บริ ษัทฯ เปิ ดเผยสารสนเทศของการเข้ าทํารายการกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันและวิธีการคํานวณขนาดรายการที/

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 9/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ
วันที/

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

เหตุการณ์
ถูกต้ องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคํานวณขนาดรายการใหม่ได้ เท่ากับร้ อยละ 9.62 และกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 ในวันที/ 25 กุมภาพันธ์ 2563

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด ในฐานะที/ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นที/ได้ รับการแต่งตังโดย
>
บริ ษัทฯ ได้ ทําการศึกษารายละเอียดของการเข้ าทํารายการและมีความเห็นสรุปได้ ดงั นี >
1. วัตถุประสงค์ ของการทํารายการ เหตุผลและความจําเป็ น
วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันในครัง> นี >เพื/อให้ ทนั
ต่อการชําระคืนหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงิน (Promisory Note) กับสถาบันการเงินซึง/ ครบกําหนดชําระในช่วงระหว่างวันที/ 22
ธันวาคม 2562 ถึงวันที/ 25 ธันวาคม 2562 จํานวนรวมทังสิ
> >น 240.00 ล้ านบาท โดยจากงบการเงินสิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน
2562 บริ ษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนชัว/ คราวคงเหลืออยูเ่ พียง 56.51 ล้ านบาท และ 0.08 ล้ านบาท ตามลําดับ รวมถึง
เงินฝากธนาคารที/มีภาระคํ >าประกันซึง/ ยังไม่สามารถเบิกใช้ ได้ จํานวน 268.27 ล้ านบาท ซึง/ ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี >ตัวá
สัญญาใช้ เงินที/จะครบกําหนดชําระในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
นอกจากนี >บริ ษัทฯ มีแผนที/จะออกและเสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่ในเดือนมกราคม 2563 จํานวนไม่เกิน 2,000.00
ล้ านบาท เพื/อชําระคืนหุ้นกู้รุ่นเดิมที/จะครบกําหนดในช่วงเดือนมกราคม 2563 จํานวนทังสิ
> >น 654.50 ล้ านบาท และช่วง
เดือนเมษายน 2563 จํานวนทังสิ
> >น 1,500.00 ล้ านบาท ซึง/ บริ ษัทฯ มีความกังวลในเรื/ องการขออนุญาตเสนอขายตราสาร
หนี >กับสํานักงาน ก.ล.ต. เนื/องจากบริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนที/ถกู กําหนดไว้ ไม่เกิน 3.00 เท่าตามข้ อกําหนดสิทธิ
หุ้นกู้และเงื/อนไขในสัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงินของบริ ษัทฯ ทังนี
> > จากงบการเงินสิ >นสุด ณ วันที/ 30 กันยายน 2562
บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนอยูท่ ี/ 2.86 เท่า ใกล้ จะเต็มเพดานของข้ อกําหนดข้ างต้ น อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ได้
พิจารณาถึงการระดมทุนด้ วยวิธีการอื/นๆ เช่น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ/มทุนตามสัดส่วน (Right Offering : RO)
การออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) โดยต้ องผ่านกระบวนการขออนุมติจากที/ประชุม
ผู้ถือหุ้นซึง/ ไม่ทนั ต่อกําหนดการชําระคืนหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินจํานวนรวม 240.00 ล้ านบาท ในช่วงระหว่างวันที/ 22 ธันวาคม
2562 ถึงวันที/ 25 ธันวาคม 2562
นอกจากนี > การระดมทุนด้ วยวิธีการออกตราสารหนี >หรื อกู้ยืมเงินเพิ/มเติมอาจจะทําให้ บริ ษัทฯ มีความเสีย/ งที/จะ
ผิดเงื/อนไขการดํารงอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนตามข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้ และ/หรื อ เงื/อนไขในสัญญากู้เงินของสถาบัน
การเงิน ซึง/ อาจจะทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบที/คาดว่าจะเกิดขึ >นดังต่อไปนี >
1.) มีคา่ ใช้ จา่ ยจากการที/ต้องเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที/ยงั ไม่ครบกําหนดไถ่ถอนจํานวนทังสิ
> >น 8 รุ่น เพื/อ
ขอมติที/ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการแก้ ไขข้ อกําหนดสิทธิในเรื/ องการดํารงสถานะอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุน
ทังนี
> > ผู้ถือหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ มีจํานวนรวมทังสิ
> >นประมาณ 3,000 ราย
2.) บริ ษัทฯ จะผิดเงื/อนไขการดํารงสถานะอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนในสัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงินซึง/ จะ
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สูญเสียความน่าเชื/อถือกับสถาบันการเงินและอาจจะมีผลทําให้ บริ ษัทฯ ถูกลดวงเงินและมี
ผลต่อการขอสินเชื/อของบริ ษัทฯ ในอนาคต
3.) บริ ษัทฯ อาจจะได้ รับผลกระทบจากการปรับลดอันดับความน่าเชื/อถือ (Credit Rating) เนื/องจากมี
อัตราส่วนหนี >สินต่อทุนสูงขึ >น โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื/อถือที/ BB โดยบริ ษัท
ทริ สเรทติ >ง จํากัด เผยแพร่เมื/อวันที/ 30 ธันวาคม 2562 ซึง/ เป็ นกลุม่ ตํ/ากว่าระดับลงทุน (Non-Investment
Grade) และมีมมุ มองเชิงลบในอนาคต (Negative) อยูแ่ ล้ ว โดยหากบริ ษัทฯ ถูกปรับลดอันดับความ
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น่าเชื/อถือลงอีกจะส่งผลต่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ต่อไปในอนาคต ทังนี
> > บริ ษัทฯ มียอด
คงเหลือหุ้นกู้ที/ยงั ไม่ครบกําหนดไถ่ถอนจํานวนทังสิ
> >น 6,382.19 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มีแผนที/จะออกหุ้นกู้
รุ่นใหม่เพื/อทดแทนหุ้นกู้รุ่นเดิมโดยมีมลู ค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 2,000.00 ล้ านบาท ในเดือนมกราคม 2563
(ซึง/ อยูร่ ะหว่างการดําเนินการยื/นแบบแสดงรายการข้ อมูลเพื/อเสนอขายกับสํานักงาน ก.ล.ต.)
จากผลกระทบที/อาจจะเกิดขึ >นทัง> 3 ข้ อดังกล่าวข้ างต้ น จะทําให้ บริ ษัทฯ ขาดกระแสเงินสดในการดําเนินงาน
เนื/องจากสภาวะที/มีหนี >สินที/มีภาระดอกเบี >ยจ่ายสูง และบริ ษัทฯ จะไม่สามารถขอสินเชื/อ และ/หรื อ มีความเสีย/ งที/จะไม่ได้
รับอนุญาตให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ ไปในอนาคต
นอกจากนี > ผลกระทบจากสภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยและมาตรการควบคุมสินเชื/อบ้ านหรื อ
LTV (Loan to Value) ซึง/ ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและบังคับใช้ เมื/อวันที/ 1 เมษายน 2562 ส่งผลให้ ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ ชะลอตัวลง โดยจากผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2562 บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ
จํานวน (120.34) ล้ านบาท เมื/อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที/มีกําไรสุทธิจํานวน 86.8 ล้ านบาท ดังนันบริ
> ษัทฯ อาจจะ
มีความเสีย/ งจากผลการดําเนินงานขาดทุนต่อเนื/องในอนาคตได้ อีกไม่เกิน (150.00) ล้ านบาท ซึง/ จะส่งผลให้ สว่ นของผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ ลดลงจนทําให้ อตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนเกินข้ อกําหนดที/ 3.00 เท่า โดยสามารถแสดงการคํานวณได้
ดังต่อไปนี >
งบการเงินรวมสินG สุดวันที/ 30 กันยายน 2562

จํานวน
(หน่ วย : ล้ านบาท)

หนี >สินสุทธิ ณ สิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนหนีสG ินสุทธิต่อทุน

กรณีผลการ
ดําเนินงานขาดทุน
สุทธิเพิ/มเติมใน
อนาคต

จํานวน
(หน่ วย : ล้ านบาท)

(150.00)

9,193.12
3,062.40
3.00

9,193.12
3,212.40
2.86

จากเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ จึงได้ พิจารณาการออกเครื/ องมือทางการเงินอื/นเพื/อให้
สามารถเพิ/มส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนทุน) ของบริ ษัทฯ และลดอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนลงโดยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มี
ลักษณะคล้ ายทุน (Perpetual Bond) ซึง/ สามารถคํานวณอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนหลังการเข้ าทํารายการและตาม
วัตถุประสงค์การใช้ เงินได้ ดงั ต่อไปนี >
งบการเงินรวมสินG สุดวันที/ 30 กันยายน 2562
หนี >สินสุทธิ ณ สิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนหนีสG นิ สุทธิต่อทุน

ก่ อนการเข้ าทํา
รายการ
(หน่ วย : ล้ าน
บาท)
9,193.12
3,212.40
2.86

กรณีออกและ
เสนอขายหุ้นกู้
ด้ อยสิทธิท/ มี ี
ลักษณะคล้ ายทุน

ใช้ ชาํ ระคืนหนี G
สถาบันการเงิน
(240.00)

300.00

หลังการเข้ าทํา
รายการ
(หน่ วย : ล้ าน
บาท)
8,953.12
3,512.40
2.55

อย่างไรก็ตาม รายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนดังกล่าวจะต้ องดําเนินการรับชําระ
เงินให้ แล้ วเสร็จก่อนวันที/ 31 ธันวาคม 2562 ถึงจะสามารถบันทึกรายการเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที/ 32 เรื/ องการแสดงรายการเครื/ องมือทางการเงิน (TAS 32) ซึง/ มีผลบังคับใช้ วนั ที/ 1 มกราคม
2563 และได้ รับการผ่อนปรนตามมติของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เมื/อวันที/ 25
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พฤศจิกายน 2562 สําหรับกิจกรรมที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนที/ได้ รับการชําระก่อนวันที/ 31 ธันวาคม 2562 ให้ บนั ทึกเป็ นส่วน
หนึง/ ของผู้ถือหุ้นในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นบั ตังแต่
> วนั ที/ 1 มกราคม 2563
ดังนันการออกและเสนอขายหุ
>
้ นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันในครัง> นี >จะช่วยลด
ขันตอนและระยะเวลาในการเสนอขายซึ
>
ง/ ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินสนับสนุนรวดเร็วกว่าการระดมทุนด้ วยวิธีอื/นเพื/อให้ ทนั กับ
แผนการชําระคืนหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินของบริ ษัทฯ และลดอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนลง ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถกู้ยืมเงิน
หรื อออกตราสารหนี >เพิ/มเติมได้ ในอนาคต
2. ความเหมาะสมเรื/ องอัตราดอกเบียG จ่ ายของการเข้ าทํารายการ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั บุคคลที/เกี/ยงโยงกันในครัง> นี >มีมลู ค่าการเสนอ
ขายรวมทังสิ
> >น 300.00 ล้ านบาท โดยกําหนดอัตราดอกเบี >ยที/ชําระให้ แก่บคุ คลที/เกี/ยวโยงกันในช่วง 5 ปี แรกเท่ากับร้ อยละ
6.00 ต่อปี โดยไม่มีคา่ ธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยอื/นในการเสนอขาย ทังนี
> >เมื/อเปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบี >ยอื/นดังนี >
1.) อัตราดอกเบี >ยที/บริ ษัทฯ จ่ายให้ กบั สถาบันการเงินอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 4.50 – 5.60 ต่อปี สําหรับวงเงินกู้ประเภท
โครงการ
2.) อัตราดอกเบี >ยที/บริ ษัทฯ จ่ายให้ กบั หุ้นกู้รุ่นอื/นๆ ที/เคยเสนอขายอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 5.25 – 6.75 ต่อปี โดยมีอตั รา
ดอกเบี >ยถัวเฉลีย/ ถ่วงนํ >าหนักของหุ้นกู้ที/ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนซึง/ เท่ากับร้ อยละ 6.05 ต่อปี
3.) อัตราดอกเบี >ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนที/เสนอขายโดยบริ ษัทอื/นอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 5.00 – 9.00 ต่อปี
4.) ต้ นทุนทางการเงินส่วนของเจ้ าของ (Cost of Equity) ของบริ ษัทฯ เท่ากับร้ อยละ 12.44 ต่อปี
ทังนี
> >กลุม่ บริ ษัทอื/นที/เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ที/ตํ/ากว่าอัตราร้ อยละ 6.00 ต่อปี เป็ นกลุม่
บริ ษัทที/ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื/อถือ (Credit Rating) ขององค์กรและตัวหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ตังแต่
>
BBB- ขึ >นไปซึง/ เป็ นกลุม่ ระดับลงทุน (Investment Grade) และมีการจัดอันดับความน่าเชื/อถือดีกว่าของบริ ษัทฯ ซึง/ ได้ รับ
การจัดอันดับความน่าเชื/อถือขององค์กรอยูท่ ี/ BB ซึง/ เป็ นกลุม่ ตํ/ากว่าระดับลงทุน (Non-Investment Grade) และมีมมุ มอง
เชิงลบในอนาคต (Negative) นอกจากนี >ถึงแม้ วา่ อัตราดอกเบี >ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนที/เสนอขายให้ แก่บคุ คล
ที/เกี/ยวโยงกันในครัง> นี >จะสูงกว่าอัตราดอกเบี >ยวงเงินกู้ประเภทโครงการ หรื อ Project Term Loan ที/บริ ษัทฯ ได้ รับจาก
สถาบันการเงิน แต่บริ ษัทฯ ต้ องปฎิบตั ติ ามเงื/อนไขต่างๆ เช่น การจดจํานองที/ดนิ พร้ อมสิง/ ปลูกสร้ างที/ใช้ เป็ นประกัน
(Collateral) เงื/อนไขยอดขาย (Presale Conditions) และมีคา่ ธรรมเนียมอื/นๆ ในการเบิกใช้ วงเงินหรื อไถ่ถอนคืนก่อน
กําหนด ซึง/ อัตราดอกเบี >ยจากสถาบันการเงินอยูใ่ นระดับตํ/ากว่าเนื/องจากมีความเสีย/ งของเงินกู้ตํ/ากว่าจากเงื/อนไขดังกล่าว
ดังนันG ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ าอัตราดอกเบียG จ่ ายในช่ วง 5 ปี แรกของการเข้ าทํารายการในครั งG นีมG ี
ความเหมาะสม
ทังนี
> > ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ศกึ ษาความเหมาะสมของอัตราดอกเบี >ยในช่วงตังแต่
> ปีที/ 6 เป็ นต้ นไป ซึง/ เป็ น
อัตราดอกเบี >ยแบบลอยตัวตามสูตรการคํานวณในข้ อกําหนดสิทธิฯ ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน โดยสามารถ
คํานวณได้ จากผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial credit spread ที/ถกู กําหนดไว้ และ
(ค) อัตราดอกเบี >ยคงที/สว่ นเพิ/มในแต่ละช่วงเวลา ดังแสดงในตาราง (รายละเอียดในหัวข้ อ 3.3.5)
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วิธีการคํานวณอัตราดอกเบี >ยแปรผันในแต่ละช่วงเวลา
สัญลักษณ์
(ก)

ตัวแปร
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี
(5 Year Government Bond Yield : 5Y-GBY)

(ข)

Initial Credit Spread

(ค)

อัตราดอกเบี >ยคงที/สว่ นเพิ/ม

อัตราดอกเบี >ยแปรผัน
คาดการณ์อตั ราดอกเบี >ย
(ร้ อยละ)
แปรผันในช่วงเวลาใดๆ 1
(ก) + (ข) + (ค)
(ร้ อยละ)
5Y-GBY
+
4.61
+
0.25
1.35
+
4.86
= 6.20 ต่อปี
ช่วงปี ที/ 6 - 25
5Y-GBY
6.00 - 1.39 = 4.61
0.25
= 5Y-GBY + 4.86 ต่อปี
5Y-GBY
+ 4.61 + 1.00
1.35 + 5.61 = 6.95 ต่อปี
ช่วงปี ที/ 26 – 50
5Y-GBY
6.00 - 1.39 = 4.61
1.00
= 5Y-GBY + 5.61 ต่อปี
5Y-GBY
+ 4.61 + 2.00
1.35 + 6.61 = 7.95 ต่อปี
ช่วงตังแต่
> ปีที/ 51
5Y-GBY
6.00 - 1.39 = 4.61
2.00
= 5Y-GBY + 6.61 ต่อปี
หมายเหตุ : 1/ ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที/ 17 ธันวาคม 2562 ซึง/ อยูท่ ี/ร้อยละ 1.35 โดยกําหนดเป็ นค่าคงที/เพื/อ
ใช้ คาดการณ์อตั ราดอกเบี >ยแปรผันในช่วงเวลาใดๆ
ช่วงเวลา

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี (5Y-GBY)
(ก)

คําอธิบาย
Yield Interpolation ของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที/มีอายุ 5 (ห้ า) ปี ณ
สิ >นสุดวันทําการของสองวันทําการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี >ยใด ๆ ซึง/ จัดทําโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี >ไทย (Thai Bond Market Association) โดยนายทะเบียนหุ้น
กู้และผู้ออกหุ้นกู้จะเป็ นผู้คํานวณการปรับอัตราดอกเบี >ยหุ้นกู้ดงั กล่าว
ส่วนต่างของอัตราดอกเบี >ยคงที/ร้อยละ 6.00 (หก) กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที/ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที/ร้อยละ 1.39 (หนึง/ จุดสามเก้ า)
ซึง/ เท่ากับร้ อยละ 4.61 (สีจ/ ดุ หกหนึง/ ) ต่อปี (ตามข้ อกําหนดสิทธิ)
ในช่วงปี ที/ 6 - 25 เท่ากับ อัตราร้ อยละ 0.25 ต่อปี
ในช่วงปี ที/ 26 – 50 เท่ากับ อัตราร้ อยละ 1.00 ต่อปี
ในช่วงตังแต่
> ปีที/ 51 เท่ากับ อัตราร้ อยละ 2.00 ต่อปี

Initial Credit Spread
(ร้ อยละ)
(ข)

อัตราดอกเบี >ยคงที/
ส่วนเพิ/ม (ร้ อยละ)
(ค)

โดยบริ ษัทฯ กําหนดวิธีการคํานวณอัตราดอกเบี >ยแบบลอยตัวในช่วงตังแต่
> ปีที/ 6 เป็ นต้ นไป ไม่แตกต่างจากหุ้นกู้
ด้ อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ที/เคยออกและเสนอขายโดยบริ ษัทอื/นๆ ทังนี
> >อัตราดอกเบี >ยคงที/สว่ นเพิ/มของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ที/เคยออกและเสนอขายโดยบริ ษัทอื/นๆ ในช่วงปี ที/ 6 – 25 อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 0.25 – 1.10 ในช่วงปี ที/
26 – 50 อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 1.00 – 1.10 และ ตังแต่
> ปีที/ 51 เป็ นต้ นไป อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 1.00 – 3.00 โดยอัตราดอกเบี >ยคงที/
ส่วนเพิ/มของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนของบริ ษัทฯ ถูกกําหนดไว้ ที/ร้อยละ 0.25 1.00 และ 2.00 ตามลําดับ ซึง/ อยู่
ในช่วงอัตราดอกเบี >ยคงที/สว่ นเพิ/มของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ที/เคยออกและเสนอขายโดยบริ ษัทอื/นๆ ดังนัน>
ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ าการกําหนดอัตราดอกเบียG จ่ ายแบบลอยตัวของหุ้นกู้ท/ มี ีลักษณะคล้ ายทุน
ของบริษัทฯ ตังG แต่ ปีที/ 6 เป็ นต้ นไปมีความเหมาะสม
3. ความเหมาะสมของเงื/อนไขของรายการ
เงื/อนไขสําคัญ
1. ชนิดของหุ้นกู้

รายละเอียด

ความเห็นที/ปรึกษาการเงินอิสระ

หุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ชนิ ดระบุชื/อผู้ถือ และเป็ นหุ้นกู้ป ระเภทด้ อย ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ าเงื/อนไขดังกล่ าวมีความ
สิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชําระคืนเงินต้ นเพียงครัง> เดียวเมื/อ เหมาะสมเนื/องจากเหตุผลดังต่อไปนี >
เลิกบริ ษัทฯ หรื อเมื/อบริ ษัทฯ ใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด 1) บริ ษัทฯ มีสทิ ธิที/จะเลือ/ นการชําระดอกเบี >ยพร้ อมกับสะสม
ดอกเบี >ยจ่ายไปชําระในวันใดๆ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ
ทังนี
> > บริ ษัทฯ มีสิทธิเลื/อนการชําระดอกเบี >ยพร้ อมกับสะสม
ในการบริ หารกระแสเงินสดในการดําเนินกิจการในอนาคต
ดอกเบี ย> จ่ายไปชํ าระในวันใดๆ ก็ ได้ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้โดยไม่
ไม่มีกําหนดชําระคืนหนี >เงินต้ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มี
จํากัดระยะเวลาและจํานวนครัง> ตามดุลยพินิจของบริ ษัทฯ 2) บริ ษัทฯ
ลักษณะคล้ ายทุนเนื/องจากชําระคืนเงินต้ นเพียงครัง> เดียวเมื/อ
แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ ไม่มีผ้ ูแทนผู้ถือ
เลิกบริ ษัท
หุ้นกู้
3) หากในอนาคตมีแหล่งเงินทุนที/มีต้นทุนตํ/ากว่าอัตราดอกเบี >ย

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 13/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เงื/อนไขสําคัญ

รายละเอียด

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
ความเห็นที/ปรึกษาการเงินอิสระ
ของหุ้นกุ้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน บริ ษัทฯ สามารถใช้
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ในวันครบ
กําหนด 5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึง/ ได้ แก่วนั ที/ 18
ธันวาคม พ.ศ.2567
4) การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนจะไม่มีผลกระทบ
ต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเนื/องจากผู้ถือหุ้นกู้ด้อย
สิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนไม่มีสทิ ธิออกเสียงหรื อเข้ ามา
บริ หารกิจการของบริ ษัทฯ

2. สถานะของหุ้นกู้

หุ้น กู้เป็ น หนี ไ> ม่ มี ป ระกัน และมี ส ถานะทางกฎหมายเท่ า
เที ย มกั น ทุ ก หน่ ว ย โดยหุ้ นกู้ เป็ นหนี ป> ระเภทด้ อยสิ ท ธิ
กล่าวคือ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้จะด้ อยกว่าสิทธิของ (1) เจ้ าหนี >
บุริมสิทธิ และเจ้ าหนี >สามัญ และ (2) เจ้ าหนี >ตามหุ้นกู้อื/น ๆ
(ไม่ว่าที/เป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรื อไม่ด้อยสิทธิ ) และผู้ถือตรา
สารหนี ห> รื อหลักทรัพย์ อื/นใด ซึ/งหนี ท> ัง> หมดตามหุ้นกู้ ตรา
สารหนี > หรื อหลักทรัพย์ดงั กล่าวข้ างต้ น มิได้ ถูกนับเป็ นทุน
ในทางบัญชีของบริ ษัทฯ ตามมาตรฐานบัญชีที/บริ ษัทฯ ใช้

เงื/ อ นไขการรั บ ชํ าระหนี ต> ามหุ้น กู้ดังกล่าวเป็ น ไปตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติล้มละลาย โดยในการชําระหนี > ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนจะได้ รับสิทธิ ชําระภายหลังเจ้ าหนี ท> ี/มีสิทธิ
ดี ก ว่ า ดัง นัน> ที/ ป รึ ก ษาทางการเงิน อิ ส ระจึ ง เห็ น ว่ า เงื/ อ นไข
ดังกล่ าวมีความเหมาะสม

3. ทรั พย์ สนิ ที/ใช้ เป็ น
หลักประกัน

หนี >หุ้นกู้เป็ นหนี >ไม่มีประกันและไม่มีผ้ คู ํ >าประกันหนี >หุ้นกู้ใดๆ

บริ ษัทฯ ไม่ต้องจัดหาหลักประกัน หรื อ ผู้คํ >าประกันหนีห> ้ ุนกู้ด้อย
สิทธิ ที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนซึ/งเป็ นเงื/อนไขการกู้ยืมที/ดีกว่าเงินกู้ที/
บริ ษัทฯ ได้ รับการเสนอจากสถาบันการเงินและข้ อกําหนดว่าด้ วย
สิทธิของหุ้นกู้บางรุ่ น ซึง/ เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ดังนันที
> / ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ าเงื/อนไขดังกล่ าวมีความเหมาะสม

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 14/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

เงื/อนไขสําคัญ

รายละเอียด

ความเห็นที/ปรึกษาการเงินอิสระ

4. อัตราดอกเบียG หุ้นกู้

บริ ษั ท ฯ จะทํ า การชํ า ระดอกเบี ย> สํ า หรั บ หุ้ นกู้ ในอั ต รา
ดอกเบีย> หุ้นกู้ โดยชําระทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันกํ าหนด
ชําระดอกเบี >ยแต่ละงวด ทังนี
> > ในการคํานวณดอกเบี >ยนันจะ
>
คํานวณบนจํานวนเงินต้ นคงค้ างของหุ้นกู้โดยให้ คํานวณโดย
ใช้ อตั ราดอกเบี >ยหุ้นกู้ตามแสดงในหัวข้ อ 3.4 ในตารางข้ อ 4.
อัตราดอกเบี >ยหุ้นกู้

จากเหตุผลความเหมาะสมเรื/ องอัตราดอกเบี >ยจ่ายของการเข้ าทํา
รายการในข้ อ 2. ของบทสรุ ป ผู้บ ริ ห าร ที/ ป รึ ก ษาทางการเงิน
อิสระเห็นว่ าเงื/อนไขดังกล่ าวมีความเหมาะสม

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หมายเหตุ :
1/ รายละเอี ยดเพิ/ ม เติ ม ในหัวข้ อ 3.3 ความเหมาะสมของอัต รา
ดอกเบี >ยจ่าย

หน้ า 15/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

เงื/อนไขสําคัญ

รายละเอียด

ความเห็นที/ปรึกษาการเงินอิสระ

5. การชําระดอกเบียG
การผิดนัด และข้ อ
ห้ ามปฏิบตั ขิ องบริษัท
ฯ ระหว่ างการเลื/อน
การชําระดอกเบียG

5.1 การคิดดอกเบี >ยในอัตราดอกเบี >ยผิดนัด
ไม่มีการคิดดอกเบีย> ในอัตราดอกเบีย> ผิดนัดสําหรับการผิด
นัดชําระหนี >ใด ๆ ภายใต้ ห้ นุ กู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน
5.2 การเลือ/ นการชําระดอกเบี >ย
(ก) ภายใต้ เงื/อนไขที/ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ บริ ษัทฯ
มีสิทธิ และดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที/จะเลื/อนการ
ชําระดอกเบี >ยให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้จากวันกําหนดชําระ
ดอกเบี >ยเดิมไปชําระในวันใดก็ได้
(ข) ดอกเบี >ยที/เลื/อนชําระจะคงค้ างต่อไป ตราบเท่าที/ยงั
ไม่มีการชําระดอกเบี >ยที/เลื/อนชําระดังกล่าว โดยผู้
ถื อ หุ้น กู้ไม่ มี สิท ธิ ได้ รับ ผลตอบแทนหรื อ ดอกเบี ย>
ใดๆ บนดอกเบี >ยที/เลือ/ นชําระ
(ค) การเลือ/ นการชําระดอกเบี >ยนี >ไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัด
(ง) บริ ษัทฯ มีสิทธิที/จะชําระดอกเบี >ยที/เลื/อนชําระ (ไม่
ว่าทังหมดหรื
>
อบางส่วน) ได้ ไม่วา่ ในเวลาใด ๆ (โดย
ไม่ จํ า กั ด ว่ า จะต้ องชํ า ระในวั น กํ า หนดชํ า ระ
ดอกเบี >ย)
5.3 ข้ อห้ ามปฏิบตั ขิ องบริ ษัทฯ ระหว่างการเลือ/ นการชําระ
ดอกเบี >ย
ตราบเท่ า ที/ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง ไม่ ไ ด้ ชํ า ระดอกเบี ย> ที/ เลื/ อ นชํ า ระ
ทั ง> หมดตามข้ อ 5.2 ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นกู้ บริ ษั ท ฯ จะต้ องไม่
กระทําการ ดังต่อไปนี >
(ก) ประกาศหรื อจ่ายเงินปั นผล
(ข) ชํ าระดอกเบี ย> หรื อ แจกจ่ ายทรั พ ย์ สิ น ใด ๆ ให้ แ ก่
เจ้ าหนี ต> ามตราสารลําดับเดียวกัน หรื อชําระหรื อ
แจกจ่ายทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์ อื/นใด ตามหุ้น
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
(ค) ชํ า ระหนี > หรื อ ไถ่ ถ อน ลด ยกเลิ ก ซื อ> หรื อ ซื อ> คื น
(โดยมีคา่ ตอบแทน) ซึง/ ตราสารลําดับเดียวกัน หรื อ
หุ้นที/ออกโดยบริ ษัทฯ
ตราบเท่าที/บริ ษัทฯ มีภาระหนี >ตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะ
คล้ ายทุน บริ ษัทฯ จะกระทําการที/สาํ คัญ ได้ แก่ การจัดให้ มี
การจัดอันดับความน่าเชื/อถือโดยสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื/อถือที/สาํ นักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบตลอดอายุ
ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน

ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ าเงื/อนไขดังกล่ าวมีความ
เหมาะสมเนื/องจากบริ ษัทฯ มีสทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวที/จะเลือ/ นการ
ชําระดอกเบี >ยพร้ อมกับสะสมดอกเบี >ยจ่ายไปชําระในวันใดๆ ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นกู้และจะไม่มีการคิดดอกเบี >ยบนดอกเบี >ยที/ค้างชําระหรื อ
ดอกเบี >ยที/เลือ/ นชําระใดๆ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทในการบริ หาร
กระแสเงินสดในการดําเนินกิจการในอนาคต ซึง/ ถึงแม้ วา่ ผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ อาจจะไม่ได้ รับเงินปั นผลหากบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ชําระ
ดอกเบี >ยที/เลือ/ นชําระทังหมดให้
>
แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
แต่การคํานวณ
ดอกเบี >ยจ่ายที/เกิดจากเงินกู้เป็ นส่วนหนึง/ ของผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ
ก่อนที/จะคํานวณกําไรสุทธิซงึ/ ใช้ ประกอบการ
พิจารณาในการจ่ายเงินปั นผล ดังนันหากบริ
>
ษัทฯ มีดอกเบี >ยที/ค้าง
ชําระอยูจ่ งึ ไม่สมควรที/จะมีเงินปั นผลจ่ายออกจากกิจการ

6. หน้ าที/ของบริษัทฯ

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

ที/ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการจัดอันดับน่าเชื/อถือ
ของบริ ษัทฯ จะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลเพิ/มเติมมากกว่าผล
การดําเนินงานและสารสนเทศข้ อมูลข่าวสารที/บริ ษัทฯ เปิ ดเผยต่อ
สารธารณะ ซึง/ จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต ดังนัน>
ที/ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ าเงื/อนไขดังกล่ าวมีความ
เหมาะสม

หน้ า 16/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เงื/อนไขสําคัญ

รายละเอียด

7. ก ารไถ่ ถ อ น หุ้ น กู้ หุ้นกู้นี >เป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชําระ
คืนเงินต้ นเพียงครัง> เดียวโดยการไถ่ถอนเมื/อเลิกบริ ษัท
และการซือG คืนหุ้นกู้
(Perpetual) อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
บริ ษัทฯ เลิกบริ ษัท ซึง/ สามารถสรุปหลักเกณฑ์ที/สาํ คัญและ
วิธีการที/กําหนดไว้ ดงั นี >
(ก) การใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ตามดุลยพินิจของบริ ษัทฯ
บริ ษั ท ฯ สามารถใช้ สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนหุ้ นกู้ ก่ อ นวัน ครบ
กํ าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ในวันครบกํ าหนด 5 (ห้ า) ปี
นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ/งได้ แก่วนั ที/ 18 ธันวาคม พ.ศ.
2567
(ข) การใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วยเหตุผลทางภาษี
บริ ษั ท ฯ สามารถใช้ สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนหุ้ นกู้ ก่ อ นวัน ครบ
กํ าหนดไถ่ ถ อนหุ้น กู้ได้ ไม่ ว่าเมื/ อ ใด ในกรณี ที/ มี ก าร
แก้ ไขเปลี/ ย นแปลงกฎหมายภาษี (หรื อ กฎหรื อ
ระเบี ยบที/ เกี/ ยวข้ อง) หรื อมี การเปลี/ยนแปลงในการ
ตีความหรื อการบังคับใช้ กฎหมาย กฎ หรื อระเบียบ
โดยหน่วยงานที/ มีอํานาจในการออกกฎหมาย ศาล
หน่วยงานรัฐ หรื อหน่วยงานกํ ากับดูแลใดๆ ในส่วน
ของภาษี
(ค) การใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วยเหตุการณ์เปลีย/ นแปลงใน
มาตรฐานหรื อหลักการทางบัญชี
บริ ษั ท ฯ สามารถใช้ สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนหุ้ นกู้ ก่ อ นวัน ครบ
กํ า หนดไถ่ ถ อนหุ้ นกู้ ได้ ไม่ ว่ า เมื/ อ ใด ในกรณี มี ก าร
เปลี/ ย นแปลงมาตรฐานบัญ ชี ห รื อ หลัก การบัญ ชี ที/
บริ ษั ทฯ ต้ องปฏิ บั ติ ต าม หรื อ การตี ค วามตาม
มาตรฐานบั ญ ชี ห รื อ หลั ก การบั ญ ชี ดั ง กล่ า ว โดย
ผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ หรื อ หน่ ว ยงานที/ มี ห น้ าที/
กํ า หนดมาตรฐานรายงานทางการเงิ น เช่ น สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายหลังจากวัน
ออกหุ้นกู้ อันส่งผลทําให้ การนับหุ้นกู้เป็ นส่วนของผู้
ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งลดน้ อ ยลงกว่ า เดิ ม หรื อ ไม่
สามารถนับหุ้นกู้เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้
เลย ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
ความเห็นที/ปรึกษาการเงินอิสระ
ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ าเงื/อนไขดังกล่ าวมีความ
เหมาะสมเนื/องจากบริ ษัทฯ มีสทิ ธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มี
ลักษณะคล้ ายทุนในวันครบกําหนด 5 (ห้ า) ปี หากอัตราดอกเบี >ย
จ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนสูงขึ >นมากกว่าแหล่ง
เงินทุนอื/นที/บริ ษัทฯ สามารถจัดหาได้ โดยอัตราดอกเบี >ยจ่ายของ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนในแต่ละช่วงเวลาสามารถ
คํานวณจากสูตรตามข้ อกําหนดสิทธิฯ ในข้ อ 8. และสรุปได้
ดังต่อไปนี >
อัตราดอกเบี >ยปี ที/ 1 – 5 เท่ากับร้ อยละ 6.00 ต่อปี
อั ต ราด อกเบี ย> ปี ที/ 6 - 25 เท่ ากั บ ผ ล รวม ของ (ก) อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread
และ (ค) อัตราร้ อยละ 0.25 ต่อปี
อั ต ราดอกเบี ย> ปี ที/ 26 - 50 เท่ า กั บ ผลรวม ของ (ก) อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread
และ (ค) อัตราร้ อยละ 1.00 ต่อปี
อั ต ราดอกเบี ย> ตั ง> แต่ ปี ที/ 51 เท่ า กั บ ผลรวมของ (ก) อั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread
และ (ค) อัตราร้ อยละ 2.00 ต่อปี
โดยที/
“Initial Credit Spread” หมายถึง ส่วนต่างของอัตราดอกเบี >ยคงที/
ร้ อยละ 6.00 (หก) กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี
ณ วันที/ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที/ร้อยละ 1.39 (หนึ/งจุดสาม
เก้ า) ซึ/งเท่ากับร้ อยละ 4.61 (สี/จุดหกหนึ/ง) ต่อปี (ตามข้ อกําหนด
สิทธิ)
“อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี ” หมายถึง Yield
Interpolation ของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที/มีอายุ
5 (ห้ า) ปี ณ สิ >นสุดวันทําการของสองวันทําการก่อนวันปรับอัตรา
ดอกเบี ย> ใด ๆ ซึ/งจัดทํ าโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไ> ทย (Thai
Bond Market Association) โดยนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้น
กู้จะเป็ นผู้คํานวณการปรับอัตราดอกเบี >ยหุ้นกู้ดงั กล่าว
จากอัตราดอกเบี >ยจ่ายในแต่ละช่วงเวลาจะเห็นได้ วา่ อัตรา
ดอกเบี >ยของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนจะเพิ/มขึ >นตังแต่
> ปี
ที/ 6 เป็ นต้ นไป ซึง/ จะส่งผลต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ดังนัน>
การที/บริ ษัทฯ มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนใน
วันครบกําหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้จงึ เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ฯ
นอกจากนี > ข้ อกําหนดสิทธิยงั เปิ ดช่องให้ บริ ษัทฯ สามารถไถ่ถอน
คือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนได้ ทนั ทีหากมีการแก้ ไข
เปลีย/ นแปลงกฎหมายภาษี ซงึ/ ส่งผลทําให้ บริ ษัทฯ มีภาระภาษี ที/
เกี/ยวข้ องกับหุ้นกู้เพิ/มขึ >นหรื อต้ องเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที/
เกี/ยวข้ องกับหุ้นกู้ และบริ ษัทฯ ยังสามารถไถ่ถอนคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนได้ ทนั ทีเมื/อมีเหตุการณ์เปลีย/ นแปลงใน
มาตรฐานหรื อหลักการทางบัญชี เงื/อนไขดังกล่าวจึงเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัทฯ

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 17/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

เงื/อนไขสําคัญ

รายละเอียด

ความเห็นที/ปรึกษาการเงินอิสระ

8. การแก้ ไขเพิ/มเติม
ข้ อกําหนดสิทธิ

การแก้ ไขเพิ/มเติมข้ อกําหนดสิทธิ ต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากบริ ษั ท ฯ และที/ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ แต่ ทั ง> นี ก> ารแก้ ไข
เพิ/มเติมดังกล่าวจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายว่าด้ วย
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละกฎหมายอื/ น ๆ ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. ที/ใช้ บงั คับกับหุ้นกู้หรื อผู้ออกหุ้นกู้ในส่วน
ที/เกี/ยวข้ องกับหุ้นกู้

การแก้ ไขเพิ/มเติมข้ อกําหนดสิทธิจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
บริ ษั ท ฯ ก่ อ น และผ่ า นความเห็ น ชอบจากที/ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้ นกู้
ดังนันที
> / ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ าเงื/อนไขดังกล่ าวมี
ความเหมาะสม

4. ความสมเหตุสมผลของการเข้ าทํารายการที/เกี/ยวโยงกัน
ในด้ านความสมเหตสุมผลของการเข้ าทํารายการ ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงข้ อดีและข้ อด้ อยของการ
เข้ าทํารายการและไม่เข้ าทํารายการ รวมทังข้
> อดีและข้ อด้ อยของการเข้ าทํารายการกับบุคคลที/เกี/ยวโยงเมื/อเปรี ยบเทียบกับ
บุคคลภายนอก สรุปได้ ดงั นี >
ข้ อดี ของการเข้ าทํารายการ
•

•

•
•
•
•

บริ ษัทฯ ไม่ผิดนัดการชําระหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินจํานวน 240.00 ล้ านบาทกับสถาบันการเงินซึง/ ครบกําหนดชําระ
ในช่วงระหว่างวันที/ 22 ธันวาคม 2562 ถึงวันที/ 25 ธันวาคม 2562 โดยจากงบการเงินสิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน
2562 บริ ษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนชัว/ คราวคงเหลืออยูเ่ พียง 56.51 ล้ านบาท และ 0.08 ล้ านบาท ตามลําดับ
รวมถึงเงินฝากธนาคารที/มีภาระคํ >าประกันซึง/ ยังไม่สามารถเบิกใช้ ได้ จํานวน 268.27 ล้ านบาท ซึง/ ไม่เพียงพอต่อ
การชําระหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินที/จะครบกําหนดชําระในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
บริ ษัทฯ ได้ รับเงินทุนเพื/อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 60.00 ล้ านบาท ซึง/ จะช่วยให้ บริ ษัทฯ ไม่ขาดสภาพ
คล่องในการดําเนินงาน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนในครัง> นี >บริ ษัทฯ สามารถ
เลือ/ นกําหนดการชําระดอกเบี >ยออกไปได้ ซงึ/ จะช่วยให้ สามารถบริ หารสภาพคล่องกระแสเงินสดได้ เป็ นอย่างดีโดย
ไม่นบั ว่าเป็ นการผิดนัดชําระหนี >
บริ ษัทฯ ได้ รับเงื/อนไขของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนดีกว่าเงื/อนไขที/บริ ษัทฯ ได้ รับจากสถาบันการเงิน
และหุ้นกู้รุ่นอื/นๆ
ช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถลดขันตอนการดํ
>
าเนินการและประหยัดค่าใช้ จา่ ยในการทํารายการเมื/อเทียบกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ประเภทอื/น
จะช่วยให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนที/แข็งแกร่งมากยิ/งขึ >นและลดอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนลงจาก 2.86 เท่า
เหลือ 2.62 เท่า
ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของกิจการหรื อการบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ

ข้ อด้ อย ของการเข้ าทํารายการ
• บริ ษัทฯ จะมีภาระดอกเบี >ยจ่ายที/เพิ/มสูงขึ >นในแต่ละปี ซงึ/ จะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ใน
อนาคตโดยเฉพาะในช่วง 5 ปี แรกที/บริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกําหนด อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ที/จะ
ใช้ เงินที/รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนในครัง> นี >เพื/อชําระคืนตัวá สัญญาใช้ เงินกับสถาบัน
การเงินจํานวน 240.00 ล้ านบาท ซึง/ จะช่วยลดภาระดอกเบี >ยจ่ายเดิมของบริ ษัทฯ ได้ บางส่วน
• บริ ษัทฯ จะมีอตั ราส่วนหนี >สินต่อทุนสูงขึ >นหลังจากปี 2566 เนื/องจากต้ องเปลีย/ นวิธีการบันทึกบัญชีห้ นุ กู้ด้อยสิทธิที/
มีลกั ษณะคล้ ายทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ นหนี >สินซึง/ จะส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี >สินต่อทุนของบริ ษัทฯ เพิ/มสูงขึ >นจน

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 18/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

อาจจะทําให้ อตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนเกินเพดานตามข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ และ/หรื อ เงื/อนไขใน
สัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงินที/กําหนดไว้ ที/ 3.00 เท่า โดย บริ ษัทฯ มีแผนการดําเนินงานที/จะลดความเสีย/ งจาก
ผลกระทบที/จะเกิดขึ >นดังกล่าวโดยการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนโดยใช้ ผลกําไรจากการดําเนินงาน
และ/หรื อ ใช้ วธิ ีการเพิ/มทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
ข้ อดี ของการไม่เข้ าทํารายการ
• บริ ษัทฯ จะไม่มีภาระดอกเบี >ยจ่ายเพิ/มสูงขึ >นในอนาคต
• บริ ษัทฯ ไม่ต้องแก้ ปัญหาการเพิ/มขึ >นของอัตราส่วนหนี >สินต่อทุนจากการเปลีย/ นแปลงวิธีการบันทึกบัญชีของ
รายการหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนเป็ นหนี >สินในปี 2566
ข้ อด้ อย ของการไม่เข้ าทํารายการ
• บริ ษั ท ฯ ไม่ มี โอกาสกู้เงิ น เพิ/ ม เติ ม เนื/ อ งจากติ ด ข้ อ กํ า หนดการดํ า รงสถานะอัต ราส่ ว นหนี ส> ิ น สุท ธิ ต่ อ ทุน ตาม
ข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ที/ยงั ไม่ครบกําหนดไถ่ถอนและเงื/อนไขเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินที/กําหนดไว้ ไม่เกิน 3.00
เท่า โดยจากงบการเงินสิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีหนี >สินสุทธิต่อทุนเท่ากับ 2.86 เท่า ซึง/ ใกล้ จะเต็ม
เพดานของอัตราที/กําหนดไว้ ซึง/ การไม่เข้ าทํารายการจะทําให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถบันทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะ
คล้ ายทุนมูลค่า 300.00 ล้ านบาท เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนทุน) ในงบการเงิน บริ ษัทฯ จึงไม่มีโอกาสในการกู้ยืม
เงินเพิ/มเติมเพื/อขยายกิจการในอนาคตเนื/องจากติดเพดานการดํารงสถานะอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุน
• บริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับเงินทุนที/จะมาช่วยเสริ มสภาพคล่องเพื/อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ
ข้ อดีของการเข้ าทํารายการกับบุคคลเกี/ยวโยงกันเมื/อเทียบกับบุคลภายนอก
• การเข้ าทํารายการสามารถทําได้ อย่างรวดเร็ วเนื/องจากบุคคลที/เกี/ยวโยงกันที/ทํารายการในครัง> นี >เป็ นผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯ ซึง/ เป็ นผู้มีความรู้เกี/ยวกับบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี จึงสามารถให้ เงินสนับสนุนได้ อย่างรวดเร็ วและลดขันตอน
>
การดําเนินการเสนอขายหุ้นกู้เมื/อเปรี ยบเทียบกับการเสนอขายให้ กบั บุคคลภายนอก
• ช่วยให้ บริ ษัทฯ ลดค่าใช้ จา่ ยในการจัดหาผู้ลงทุน
ข้ อด้ อยของการเข้ าทํารายการกับบุคคลเกี/ยวโยงกันเมื/อเทียบกับบุคลภายนอก
• การเข้ าทํารายการในครัง> นี >อาจประสบปั ญหาเรื/ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เนื/องจากภาระดอกเบี >ยจ่ายที/
บริ ษัทฯ ต้ องชําระให้ กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงกันซึง/ ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และมีอตั ราดอกเบี >ยสูงขึ >น
ภายหลังจาก 5 ปี ดังนันบริ
> ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ จึงควรมีการพิจาณาถึงเหตุผลและ
ความจําเป็ นของการใช้ แหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนในครัง> นี >อย่างสมํ/าเสมอ
โดยเปรี ยบเทียบกับต้ นทุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนประเภทอื/น และดําเนินการให้ ถกู ต้ องตามหลักบรรษัทภิ
บาลและปฎิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ที/เกี/ยวข้ องอย่างเคร่งครัดเพื/อมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ ไป
จากเหตุผล ความจําเป็ น ข้ อดีและข้ อด้ อยที/ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ า
การเข้ าทํารายการที/เกี/ยวโยงกันของบริษัทฯ ในครั งG นีมG ีความสมเหตุสมผล
ผลกระทบจากการที/ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นอนุมัตกิ ารให้ สัตยาบันและไม่ ให้ สัตยาบัน
• กรณีอนุมัตกิ ารให้ สัตยาบัน
หากที/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบัน หมายความว่า ผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยกับการที/บริ ษัทฯ ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงกัน คือ นายวิศิษฎ์และนายวิวฒ
ั น์ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 19/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

กรรมการ บริ ษัทฯ และผู้บริ หารที/เกี/ยวข้ องกับการอนุมตั ยิ งั คงมีสว่ นรับผิดชอบในการเข้ าทํารายการดังกล่าวซึง/ ไม่เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์การใช้ เงิน ไม่สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารสภาพคล่อง หรื อไม่เป็ นไปตามประกาศรายการที/เกี/ยวโยง
กัน อ้ างอิงตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ ไขเพิ/มเติม ดังนี >
- หมวดที/ 3/14 การบริ หารกิจการของบริ ษัทที/ออกหลักทรัพย์ ส่วนที/ 2 : หน้ าที/และความรับผิดชอบของกรรมการ
และ ผู้บริ หาร มาตรา 89/7 – 89/24
- หมวด 125 โทษทางอาญา มาตรา 281/14 – 281/105
- หมวด 12/15 มาตราการลงโทษทางแพ่ง มาตรา 317/1 – 317/14
• กรณีไม่ อนุมัตกิ ารให้ สัตยาบัน
หากที/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไม่อนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบัน หมายความว่า กรรมการบริ ษัทฯ และผู้บริ หารที/เกี/ยวข้ อง
กับการอนุมตั เิ ข้ าทํารายการดําเนินการไม่สอดคล้ องกับความเห็นของที/ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง/ อาจจะไม่เห็นด้ วยในเรื/ องของ
การกําหนดอัตราดอกเบี >ยจ่าย และ/หรื อ ไม่สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั และต่อไปในอนาคต
และไม่เป็ นไปตามประกาศรายการที/เกี/ยวโยงกัน โดยบริ ษัทฯ จะต้ องยกเลิกรายการและชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี >ยที/ยงั
ไม่ครบกําหนดชําระทังหมดให้
>
กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงในทันที ซึง/ ณ วันที/ออกรายงานฉบับนี >มีมลู ค่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะ
คล้ ายทุนคงเหลือจํานวนทังสิ
> >น 300.00 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี >ยที/ยงั ไม่ครบกําหนดชําระนับตังแต่
> วนั ที/ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน คือ วันที/ 18 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที/ที/ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบัน
คือ วันที/ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ซึง/ อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยกรรมการบริ ษัท
และผู้บริ หารที/เกี/ยวข้ องกับการอนุมตั เิ ข้ าทํารายการต้ องรับผิดชอบโดยอ้ างอิงตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ ไขเพิ/มเติมตามที/ระบุในข้ อ 3.8.1 ข้ างต้ น
จากเหตุผลและความจําเป็ น อัตราดอกเบี >ย เงื/อนไข และความเหมาะสมในการเข้ าทํารายการโดยพิจารณาจาก
ข้ อดีและข้ อด้ อยที/ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ าผู้ถอื หุ้นควรลงมติอนุมัตกิ ารให้
สัตยาบันในการเข้ าทํารายการที/เกี/ยวโยงกันในครั งG นี G
ทังนี
> >การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ใิ นการเข้ าทํารายการในครัง> นี >อยูใ่ นดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยผู้
ถือหุ้นควรศึกษาข้ อมูลในเอกสารต่างๆ ที/แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 ในครัง> นี >ด้ วย เพื/อใช้
ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้ อย่างเหมาะสม
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด ในฐานะที/ปรึ กษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นที/ได้ รับการแต่งตัง> โดย
บริ ษั ทฯ ขอรับรองว่าได้ พิจารณาและให้ ความเห็นข้ างต้ นด้ วยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็ นสําคัญ

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 20/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการที/เกี/ยวโยงกัน
1.1 วัตถุประสงค์ ของการทํารายการ และที/มาของรายการ
สืบเนื/องจากบริ ษัทฯ มีแผนที/จะออกและเสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่ในเดือนมกราคม 2563 จํานวนไม่เกิน 2,000.00
ล้ านบาท เพื/อชําระคืนหุ้นกู้รุ่น A201A ที/จะครบกําหนดในช่วงเดือนมกราคม 2563 จํานวนทังสิ
> >น 654.50 ล้ านบาท และ
หุ้นกู้รุ่น A204A ที/จะครบกําหนดในช่วงเดือนเมษายน 2563 จํานวนทังสิ
> >น 1,500.00 ล้ านบาท ทังนี
> >บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปทํา
การปรึกษาสํานักงาน ก.ล.ต. ฝ่ ายตราสารหนี >เมื/อวันที/ 12 ธันวาคม 2562 และสํานักงาน ก.ล.ต. มีความกังวลในเรื/ อง
อัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุน (Net Debt to Equity Ratio) ของบริ ษัทฯ ที/ถกู กําหนดไว้ ไม่เกิน 3.00 เท่าตามข้ อกําหนดสิทธิ
หุ้นกู้และเงื/อนไขในสัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงินของบริ ษัทฯ ทังนี
> > จากงบการเงินสิ >นสุด ณ วันที/ 30 กันยายน 2562
บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนอยูท่ ี/ 2.86 เท่า ใกล้ จะเต็มเพดานของข้ อกําหนดข้ างต้ น ดังนันบริ
> ษัทฯ จึงได้ หา
เครื/ องมือทางการเงินเพื/อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนซึง/ จําเป็ น
จะต้ องทํารายการให้ แล้ วเสร็ จก่อนวันที/ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที/ 32 เรื/ องการแสดงรายการ
เครื/ องมือทางการเงิน (TAS 32) และได้ รับการผ่อนปรนตามมติของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
(กกบ.) สําหรับกิจกรรมที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนที/ได้ รับการชําระก่อนวันที/ 31 ธันวาคม 2562 ให้ สามารถบันทึกรายการเป็ น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ทังนี
> >บริ ษัทฯ ได้ ชี >แจงเรื/ องที/จะมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน
ให้ กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงกัน คือ นายวิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี (“นายวิศษิ ฎ์ ”) และ นายวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี (“นายวิวัฒน์ ”) กับ
สํานักงาน ก.ล.ต. ในวันดังกล่าวด้ วย
ดังนัน> หากบริ ษัทฯ ทํารายการดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จก่อนวันที/ 31 ธันวาคม 2562 จะลดความกังวลในเรื/ องการขอ
อนุญาตเสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่ของบริ ษัทฯ เนื/องจากการเข้ าทํารายการดังกล่าวจะทําให้ อตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนลดลง
และทันต่อการชําระหนี >ตัวá แลกเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึง/ ที/จะครบกําหนดในช่วงระหว่างวันที/ 22 ธันวาคม 2562 ถึง
วันที/ 25 ธันวาคม 2562 จํานวนทังสิ
> >น 240.00 ล้ านบาท รวมทังจะช่
> วยเสริ มสภาพคล่องให้ กบั บริ ษัทฯ โดยจากงบการเงิน
สิ >นสุด ณ วันที/ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนชัว/ คราวคงเหลืออยูเ่ พียง 56.51 ล้ านบาท และ 0.08
ล้ านบาท ตามลําดับ รวมถึงเงินฝากธนาคารที/มีภาระคํ >าประกันซึง/ ยังไม่สามารถเบิกใช้ ได้ จํานวน 268.27 ล้ านบาท
ดังนัน> ที/ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “AREEYA”) ครัง> ที/
9/2562 เมื/อวันที/ 17 ธันวาคม 2562 โดยมีรายชื/อกรรมการทังหมด
>
8 ท่านที/เข้ าร่วมประชุมดังต่อไปนี >
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

รายชื/อกรรมการ
นาย วิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี
นาย วิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี
นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์
นาย ทัน เทียนสุวรรณ
นาย อาชวัน เอี/ยมไพบูลย์พนั ธ์
นาย วันชัย ตันติกลุ
นาย ปรี ชา บุณยกิดา
นาย สมพล เทียนสุวรรณ

ตําเหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

โดยนายวิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานที/ประชุม และนายวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี รองประธานที/ประชุม ไม่ได้ เข้ าร่วม
ประชุมในวาระของการเข้ าทํารายการในครัง> นี > ทังนี
> >ที/ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังให้
> นายทัน เทียนสุวรรณ เป็ น
ประธานที/ประชุมแทน และคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 21/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

ไถ่ถอนเมื/อเลิกบริ ษัท ซึง/ ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด และมีสทิ ธิเลือ/ นชําระดอกเบี >ยโดยไม่มีเงื/อนไขใดๆ ของ
บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที/ 2/2562” (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิท/ มี ีลักษณะคล้ ายทุน”) มูลค่าการเสนอขาย
รวมทังสิ
> >น 300.00 ล้ านบาท ให้ กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงกัน ได้ แก่ นายวิศษิ ฎ์ มูลค่าเสนอขาย 150.00 ล้ านบาท และนาย
วิวฒ
ั น์ มูลค่าเสนอขาย 150.00 ล้ านบาท ในวันที/ 18 ธันวาคม 2562 (“วันที/ทาํ รายการ”) ซึง/ นายวิศษิ ฎ์ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และรักษาการผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายบัญชีและการเงิน และ นายวิวฒ
ั น์
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ อีกทังนายวิ
>
ศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์ยงั เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่อนั ดับที/ 1 และ 3 ของบริ ษัทฯ
ตามลําดับ (รายละเอียดในหัวข้ อ 1.3)
การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที/เกี/ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (รายการที/
เกี/ยวโยงกันประเภทรายการที/ 5 รายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที/ ทจ. 21/2551 เรื/ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที/เกี/ยวโยงกันลงวันที/ 31 สิงหาคม 2551 และที/แก้ ไขเพิ/มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื/ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที/
เกี/ยวโยงกันลงวันที/ 19 พฤศจิกายน 2546 และที/แก้ ไขเพิ/มเติม (“ประกาศรายการที/เกี/ยวโยงกัน”) ทังนี
> >บริ ษัทฯ ไม่มีการ
เข้ าทํารายการที/เกี/ยวโยงกันที/ไม่ใช่รายการการค้ าปกติ หรื อผู้ที/เกี/ยวข้ องและญาติสนิทของนายวิศษิ ฎ์ และ/หรื อ นาย
วิวฒ
ั น์ ที/เกิดขึ >นใน 6 เดือนก่อนวันที/มีการตกลงเข้ าทํารายการในครัง> นี > โดยบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศที/เกี/ยวข้ องกับ
การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันและวิธีการคํานวณขนาดรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ เมื/อวันที/ 18 ธันวาคม 2562 ซึง/ คํานวณขนาดรายการดอกเบี >ยจ่ายรวมของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน
ในช่วง 5 ปี แรกได้ เท่ากับ 90.00 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ที/มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ตามงบ
การเงินรวมของบริ ษัทฯ ที/ผา่ นการสอบทานแล้ วสิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน 2562 (NTA เท่ากับ 3,197 ล้ านบาท) โดยบริ ษัทฯ
ได้ เปิ ดเผยว่าเป็ นรายการขนาดกลาง (ตามที/บริ ษทฯ ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเมื/อวันที/ 18 ธันวาคม
2562 ในเอกสารแนบ 4) จึงได้ ขออนุมตั คิ ณะกรรมการ บริ ษัทฯ ในการเข้ าทํารายการและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ต่อมาบริ ษัทฯ
ได้ รับการติดต่อชี >แจงวิธีการคํานวณขนาดรายการที/ถกู ต้ องถึงวิธีการคํานวณขนาดรายการ
ดอกเบี >ยจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนโดยจะต้ องคํานวณตามหลักระยะเวลาตลอดกาล (Perpetual) ซึง/
คํานวณได้ เท่ากับ 300.00 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.62 ของ NTA และเป็ นรายการขนาดใหญ่ (ตามที/บริ ษทฯ ได้
เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเมื/อวันที/ 24 ธันวาคม 2562 ในเอกสารแนบ 5) ซึง/ มีมลู ค่าสูงกว่า 20 ล้ านบาทและ
มากกว่าร้ อยละ 3.00 ของ NTA บริ ษัทฯ จึงต้ องขออนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการจากที/ประชุมผู้ถือหุ้นและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนันบริ
> ษัทฯ จึงได้ ทําการเชิญประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง> ที/ 10/2562 อย่างเร่งด่วนผ่านทางแอป
พลิเคชัน LINE ซึง/ ได้ จดั ประชุมเมื/อวันที/ 24 ธันวาคม 2562 โดยกรรมการที/มีสว่ นได้ เสีย คือ นายวิศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์
ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระการประชุมนี > ให้ มีมตินําเสนอต่อที/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563
เพื/อพิจารณาอนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินและการเข้ าทํารายการกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกัน
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
>
้ ถือหุ้นที/มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่
นับส่วนของผู้ถือหุ้นที/มีสว่ นได้ เสีย และจัดทํารายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวโดยกําหนดวันประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 ในวันที/ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทังนี
> > คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างไปจาก
มติที/ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 22/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

เหตุการณ์และช่วงเวลาของการเข้ าทํารายการสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี >
วันที/
12 ธันวาคม 2562

เหตุการณ์
- บริ ษัทฯ เข้ าไปทําการปรึกษาสํานักงาน ก.ล.ต. ฝ่ ายตราสารหนี > เรื/ องแผนการออกหุ้นกู้รุ่นใหม่ในช่วงเดือนมกราคม

17 ธันวาคม 2562

-

18 ธันวาคม 2562

-

20 ธันวาคม 2562
24 ธันวาคม 2562

-

2563 โดยทางสํานักงาน ก.ล.ต. มีความกังวลในเรื/ องอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุน
บริ ษัทฯ ชี >แจงเรื/ องที/จะมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงกันกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพื/อเพิ/มส่วนของผู้ถือหุ้นและลดอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนของบริ ษัทฯ
ที/ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง> ที/ 9/2562 ได้ มีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ าย
ทุน มูลค่าการเสนอขายรวมทังสิ
> >น 300.00 ล้ านบาท ให้ กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงกันได้ แก่ นายวิศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์ ซึง/
เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ เปิ ดเผยสารสนเทศของการเข้ าทํารายการกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันและวิธีการคํานวณขนาดรายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคํานวณขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 2.82
บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงกันและได้ รับชําระเงิน 300.00
ล้ านบาท ครบถ้ วน
บริ ษัทฯ ได้ รับการชี >แจงวิธีการคํานวณขนาดรายการที/ถกู ต้ อง
บริ ษัทฯ เชิญประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง> ที/ 10/2562 อย่างเร่งด่วนผ่านทางแอปพลิเคชัน “LINE”
ที/ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง> ที/ 10/2562 มีมติให้ นําเสนอต่อที/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 เพื/อ
พิจารณาอนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินและการเข้ าทํารายการกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกัน
ที/ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตังที
> /ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื/อให้ ความเห็นเกี/ยวกับความสมเหตุสมผล
ของรายการ
บริ ษัทฯ เปิ ดเผยสารสนเทศของการเข้ าทํารายการกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันและวิธีการคํานวณขนาดรายการที/
ถูกต้ องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคํานวณขนาดรายการใหม่ได้ เท่ากับร้ อยละ 9.62 และกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 ในวันที/ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ทังนี
> > วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันในครัง> นี >
เพื/อให้ ทนั ต่อการชําระคืนหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงิน (Promisory Note) กับสถาบันการเงินซึง/ ครบกําหนดชําระในช่วงระหว่าง
วันที/ 22 ธันวาคม 2562 ถึงวันที/ 25 ธันวาคม 2562 จํานวนรวมทังสิ
> >น 240.00 ล้ านบาท โดยจากงบการเงินสิ >นสุดวันที/ 30
กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนชัว/ คราวคงเหลืออยูเ่ พียง 56.51 ล้ านบาท และ 0.08 ล้ านบาท ตามลําดับ
รวมถึงเงินฝากธนาคารที/มีภาระคํ >าประกันซึง/ ยังไม่สามารถเบิกใช้ ได้ จํานวน 268.27 ล้ านบาท ซึง/ ไม่เพียงพอต่อการชําระ
หนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินที/จะครบกําหนดชําระในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยสามารถแสดงได้ ดงั ต่อไปนี >
รายการ
เงินสด
เงินลงทุนชัว/ คราว
หนี >ตัวá สัญญาใช้ เงิน (Promisory Note)
สถานะเงินสดคงเหลือหลังชําระหนี G

จํานวน
หมายเหตุ
(หน่ วย : ล้ านบาท)
56.51
จากงบการเงิน ณ สิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน 2562
0.08
ครบกําหนดชําระในช่วงระหว่างวันที/ 22 ธันวาคม 2562 ถึงวันที/ 25
(240.00)
ธันวาคม 2562
(183.41)

ในส่วนที/เหลืออีก 60.00 ล้ านบาท บริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื/อเสริ มสภาพคล่อง ทังนี
> >
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาถึงการระดมทุนด้ วยวิธีการอื/น เช่น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ/มทุนตามสัดส่วน (Right
Offering : RO) การออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) โดยต้ องผ่านกระบวนการขออนุ
มติจากที/ประชุมผู้ถือหุ้นซึง/ ไม่ทนั ต่อกําหนดการชําระคืนหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินดังกล่าว และบริ ษัทฯ ยังถูกจํากัดในการกู้ยืม
เงินหรื อออกตราสารหนี >เพิ/มเติมเนื/องจากติดข้ อกําหนดการดํารงสถานะอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุน (Net Debt to Equity
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 23/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

Ratio) ไม่เกิน 3.00 เท่า ตามข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้ของบริ ษัทฯ และเงื/อนไขในสัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงิน ซึง/ จากงบ
การเงินสิ >นสุด ณ วันที/ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนอยูท่ ี/ 2.86 เท่า (รายละเอียดในหัวข้ อ 1.5
เหตุผลและความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ) ดังนันการออกและเสนอขายหุ
>
้ นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนกับบุคคลที/
เกี/ยวโยงกันในครัง> นี >จะช่วยลดขันตอนและระยะเวลาในการเสนอขายซึ
>
ง/ ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินสนับสนุนได้ รวดเร็ วกว่า
การระดมทุนด้ วยวิธีอื/นเพื/อให้ ทนั กับแผนการชําระคืนหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินของบริ ษัทฯ และลดอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุน
ลงให้ บริ ษัทฯ สามารถกู้ยืมเงินหรื อออกตราสารหนี >เพิ/มเติมได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าวไปแล้ วเมื/อวันที/ 18 ธันวาคม 2562 และยังมิได้
ดําเนินการให้ ถกู ต้ องตามประกาศรายการที/เกี/ยวโยงกันเนื/องจาก ณ วันที/ดําเนินการบริ ษัทฯ พิจารณาว่าการเข้ าทํา
รายการดังกล่าวเป็ นรายการขนาดกลาง (ตามที/บริ ษทฯ ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเมื/อวันที/ 18
ธันวาคม 2562 ในเอกสารแนบ 4) มูลค่าไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที/มีตวั ตนสุทธิ (NTA) จึงดําเนินการขอ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมบริ ษัทและเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เท่านัน> ดังนันที
> /ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ครัง> ที/ 10/2562 ซึง/ ประชุมเมื/อวันที/ 24 ธันวาคม 2562 โดยกรรมการที/มีสว่ นได้ เสีย คือ นายวิศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์ ไม่ได้ เข้ า
ร่วมประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระการประชุมนี > ได้ มีมติให้ นําเสนอต่อที/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 เพื/อ
พิจารณาอนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินและการเข้ าทํารายการกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกัน ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
>
้ ถือหุ้นที/มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั
ส่วนของผู้ถือหุ้นที/มีสว่ นได้ เสีย
และจัดทํารายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวโดยกําหนดวันประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 ในวันที/ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทังนี
> > คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างไปจาก
มติที/ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
1.2 วัน เดือน ปี ที/เกิดรายการ
บริ ษั ทฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กับบุคคลที/เกี/ ยวโยงกันมูลค่ารวมทัง> สิน>
300.00 ล้ านบาท ในวันที/ 18 ธันวาคม 2562 จํานวน 2 รายการ (เรี ยกรวมว่า “รายการที/เกี/ยวโยงกัน”) ได้ แก่
รายการที/ 1 เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั นายวิศษิ ฎ์ มูลค่าเสนอขาย 150.00 ล้ านบาท
รายการที/ 2 เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั นายวิวฒ
ั น์ มูลค่าเสนอขาย 150.00 ล้ านบาท
1.3 คู่สัญญาที/เกี/ยวข้ อง และรายละเอียดของบุคคลที/เกี/ยวโยงกัน
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
: บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
: บุคคลที/เกี/ยวโยงกัน ดังมีรายชื/อต่อไปนี >
ความสัมพันธ์และลักษณะขอบเขตของส่วนได้ เสียของบุคคลทีี/เกี/ยวโยงกัน ณ วันที/เข้ าทํารายการ

บุคคลที/เกี/ยวโยง

ตําแหน่ ง

ความสัมพันธ์ / ตําแหน่ ง

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ 1

นายวิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้จดั การ รักษาการผู้ชว่ ย
กรรมการผู้จดั การอาวุโสสาย
บัญชีและการเงิน

กรรมการ และ ผู้ถือหุ้นใหญ่อนั ดับ 1
ของบริ ษัทฯ

ร้ อยละ 32.74
(320,897,000 หุ้น)

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

บุคคลที/เกี/ยวโยง

ตําแหน่ ง

ความสัมพันธ์ / ตําแหน่ ง

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ 1

นายวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี

กรรมการ

กรรมการ และ ผู้ถือหุ้นใหญ่อนั ดับ 3
ของบริ ษัทฯ

ร้ อยละ 13.47
(132,031,096 หุ้น)

หมายเหตุ :
1/ ข้ อมูลสมุดทะเบียนรายชื/อผู้ถือหุ้น ณ วันที/ 14 มีนาคม 2562 (ก่อนวันเข้ าทํารายการ) บริ ษัทฯ มีจํานวนหุ้นชําระแล้ ว
980,000,000 หุ้น

รายชื/อผู้ถือหุ้น ณ วันที/ 14 มีนาคม 2562
ข้ อมูลรายชื/อผู้ถือหุ้น ณ วันที/ 14 มีนาคม 2563 (ก่อนวันเข้ าทํารายการ) มีรายชื/อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกดังแสดง
ในตารางต่อไปนี >
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
320,897,000
191,859,100
132,031,096
60,000,000
48,825,000
46,916,700
46,347,000
27,450,000
21,179,000
20,000,000
915,504,896

% หุ้น

นาย วิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี
32.74
นาง พัชรี พรเจริ ญชัยศิลป์
19.58
นาย วิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี
13.47
PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.
6.12
น.ส. ฐิ ตพิ ร อัศวรักษาวงศ์
4.98
น.ส. กัลญา ศรี เสมอ
4.79
นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์
4.73
นาย ฐกร นิตปิ ั ญญาวุฒิ
2.80
นาย อํานาจ จันทร์ ทนุพงศ์
2.16
นาย วีรศักดิ§ คุนผลิน
2.04
รวม
93.41
หมายเหตุ :
1/ ข้ อมูลสมุดทะเบียนรายชื/อผู้ถือหุ้น ณ วันที/ 14 มีนาคม 2562 บริ ษัทฯ มีจํานวนหุ้นชําระแล้ ว 980,000,000 หุ้น

นายวิศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์ซงึ/ เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่อนั ดับที/ 1 และ 3 ของบริ ษัทฯ ตามลําดับ ซึง/ เป็ นผู้มี
ส่วนได้ เสียไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง> ที/ 9/2562 เมื/อวันที/ 17 ธันวาคม 2562 และ ครัง> ที/ 10/2562 เมื/อ
วันที/ 24 ธันวาคม 2562 และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื/อขอสัตยาบันในการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินในครัง> นี >
1.4 ประเภท และขนาดของรายการ
การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที/เกี/ยวโยงกันที/มีขนาดใหญ่ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
(รายการที/เกี/ยวโยงกันประเภทรายการที/ 5 รายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน) ตามประกาศรายการที/เกี/ยวโยง
กันเนื/องจากนายวิศิษฎ์และนายวิวฒ
ั น์เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ ไม่มีการเข้ าทํารายการที/
เกี/ยวโยงกันที/ไม่ใช่รายการการค้ าปกติ หรื อผู้ที/เกี/ยวข้ องและญาติสนิทของนายวิศิษฎ์ และ/หรื อ นายวิวฒ
ั น์ ที/เกิดขึ >นใน 6
เดือนก่อนวันที/มีการตกลงเข้ าทํารายการในครัง> นี > โดยสามารถสรุปขนาดรายการในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน ได้ ดงั นี >

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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การคํานวนขนาดรายการของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ
รายการ
ลักษณะรายการ

รายการที/ 1
เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มี
ลักษณะคล้ ายทุนให้ กบั นายวิวฒ
ั น์

รายการที/ 2
เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มี
ลักษณะคล้ ายทุนให้ กบั นายวิศษิ ฎ์

รวมทังG 2 รายการ

150 ล้ านบาท

150 ล้ านบาท

300 ล้ านบาท

มูลค่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ าย
ทุนที/เสนอขาย
อัตราดอกเบี >ย (ต่อปี )

อัตราดอกเบี >ยปี ที/ 1 – 5 เท่ากับร้ อยละ 6.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี >ยปี ที/ 6 – 25 เท่ากับร้ อยละ 6.20 ต่อปี
อัตราดอกเบี >ยปี ที/ 26 – 50 เท่ากับร้ อยละ 6.95 ต่อปี
อัตราดอกเบี >ยตังแต่
> ปีที/ 51 เท่ากับร้ อยละ 7.95 ต่อปี
(อ้ างอิงตามสมมติฐานของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ)

รวมมูล ค่าคิ ด ลด ดอกเบี ย> ตลอดอายุ
หุ้น กู้ด้ อ ยสิท ธิ ที/ มี ลัก ษณะคล้ ายทุน ที/
141.63 ล้ านบาท
141.63 ล้ านบาท
283.25 ล้ านบาท
เสนอขาย
ขนาดรายการ (%) 1
4.54
4.54
9.08
หมายเหตุ :
1/ มูลค่าสินทรัพย์ที/มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ที/ผ่านการสอบทานแล้ ว สิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน 2562
เท่ากับ 3,118.61 ล้ านบาท

สมมติฐานของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื/อใช้ คาํ นวณขนาดรายการ
เนื/องจากการจ่ายดอกเบี >ยของหุ้นกู้ที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนจะจ่ายดอกเบี >ยแบบลอยตัวตังแต่
> ปีที/ 6 เป็ นต้ นไป ดังนัน>
เพื/อใช้ คํานวณขนาดรายการของการเข้ าทํารายการกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันในครัง> นี > ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ กําหนด
สมมติฐานต่างๆ ดังต่อไปนี >
1.) อัต ราดอกเบี ย> คํ านวณจากผลรวมมูล ค่าคิ ด ลด (Discount Factor) ของดอกเบี ย> จ่ายในแต่ล ะช่วงเวลาตาม
ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที/ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (รายละเอียดในเอกสารแนบ 2) ดังต่อไปนี >
• อัตราดอกเบี >ยปี ที/ 1 - 5 เท่ากับร้ อยละ 6.00 ต่อปี
• อัตราดอกเบีย> ปี 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 >ยตังแต่
> ปีที/ 51 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial
Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 2.00 ต่อปี
2.) ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที/ 17 ธันวาคม 2562 ซึง/ อยู่ที/ร้อย
ละ 1.35 โดยกําหนดเป็ นค่าคงที/เพื/อใช้ คํานวณขนาดรายการ
3.) Initial Credit Spread หมายถึ ง ส่ ว นต่ า งของอัต ราดอกเบี ย> คงที/ ร้ อยละ 6.00 (หก) กับ อัต ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที/ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที/ร้อยละ 1.39 (หนึง/ จุดสามเก้ า) ซึง/ เท่ากับร้ อยละ
4.61 (สีจ/ ดุ หกหนึง/ ) ต่อปี (ตามข้ อกําหนดสิทธิ)
4.) คํานวณดอกเบี >ยของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนที/เสนอขายตังแต่
> ปีที/ 51 ถึงวันที/มีการชําระบัญชีเมื/อเลิก
บริ ษัท = เงินต้ น x อัตราดอกเบี >ย / อัตราดอกเบี >ย (คํานวณตามหลักระยะเวลาตลอดกาล : Perpetual)
5.) มูลค่าคิดลด (Discount Factor) คํานวณจากอัตราดอกเบี >ยจ่ายในปี นนๆ
ั > และคิดลดตามจํานวนปี ที/จา่ ยดอกเบี >ย

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

6.) กรณีได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินให้ ใช้ มลู ค่าดอกเบี >ยจ่ายรวมทังหมด
>
รวมถึงผลประโยชน์อื/นใดที/ต้องจ่าย
โดยการเข้ าทํารายการครัง> นี >ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยอื/นเพิ/มเติม
ทังนี
> > สูตรในการคํานวณขนาดรายการดอกเบี >ยจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนจํานวนทังสิ
> >น 300.00
ล้ านบาทของที/ ป รึ ก ษาทางการเงิน อิส ระไม่ต รงกับ ที/ บ ริ ษั ท ฯ เปิ ด เผยต่อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ เมื/ อ วัน ที/ 24 ธัน วาคม 2562
เนื/องจากที/ปรึกษาทางการเงินอิสระมีหลักการในการคํานวณจากผลรวมของมูลค่าคิดลด (Discount) ของดอกเบี >ยจ่ายใน
ปี นนๆ
ั > และคิดลดตามจํานวนปี ที/จา่ ยดอกเบี >ย ดังแสดงในตารางต่อไปนี >

ปี ที/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

อัตรา
ดอกเบียG
ฐาน (ค)

อัตรา
ผลตอบแทน
พันธบัตร
รั ฐบาลอายุ
5 ปี (ก)

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464
1.3464

Initial Credit
Spread (ข)

4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053
4.6053

อัตรา
ดอกเบียG ที/
คํานวณได้
6.0000
6.0000
6.0000
6.0000
6.0000
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.2017
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517

ดอกเบียG จ่ าย
ต่ อปี
(บาท)
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
18,605,058
20,855,058
20,855,058
20,855,058
20,855,058
20,855,058
20,855,058
20,855,058
20,855,058
20,855,058

มูลค่ าคิดลด
ดอกเบียG จ่ าย
ต่ อปี
(บาท)

Discount
Factor
0.943
0.890
0.840
0.792
0.747
0.697
0.656
0.618
0.582
0.548
0.516
0.486
0.457
0.431
0.406
0.382
0.360
0.339
0.319
0.300
0.283
0.266
0.251
0.236
0.222
0.174
0.163
0.152
0.142
0.133
0.125
0.116
0.109
0.102

16,981,132
16,019,936
15,113,147
14,257,686
13,450,647
12,967,091
12,209,873
11,496,873
10,825,509
10,193,349
9,598,105
9,037,620
8,509,865
8,012,929
7,545,011
7,104,417
6,689,552
6,298,913
5,931,086
5,584,738
5,258,615
4,951,536
4,662,390
4,390,128
4,133,765
3,633,565
3,397,389
3,176,564
2,970,093
2,777,041
2,596,538
2,427,767
2,269,966
2,122,422
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ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

อัตรา
ดอกเบียG
ฐาน (ค)

ปี ที/
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 - Perpetual

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

อัตรา
ผลตอบแทน
Initial Credit
พันธบัตร
Spread (ข)
รั ฐบาลอายุ
5 ปี (ก)
1.3464
4.6053
1.3464
4.6053
1.3464
4.6053
1.3464
4.6053
1.3464
4.6053
1.3464
4.6053
1.3464
4.6053
1.3464
4.6053
1.3464
4.6053
1.3464
4.6053
1.3464
4.6053
1.3464
4.6053
1.3464
4.6053
1.3464
4.6053
1.3464
4.6053
1.3464
4.6053
1.3464
4.6053

อัตรา
ดอกเบียG ที/
คํานวณได้
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
6.9517
7.9517

ดอกเบียG จ่ าย
ต่ อปี
(บาท)

มูลค่ าคิดลด
ดอกเบียG จ่ าย
ต่ อปี
(บาท)

Discount
Factor

20,855,058
0.095
20,855,058
0.089
20,855,058
0.083
20,855,058
0.078
20,855,058
0.073
20,855,058
0.068
20,855,058
0.064
20,855,058
0.059
20,855,058
0.056
20,855,058
0.052
20,855,058
0.049
20,855,058
0.045
20,855,058
0.042
20,855,058
0.040
20,855,058
0.037
20,855,058
0.035
300,000,000
0.022
มูลค่ าคิดลดของดอกเบียG จ่ ายรวม

1,984,468
1,855,481
1,734,878
1,622,114
1,516,679
1,418,097
1,325,923
1,239,740
1,159,159
1,083,816
1,013,369
947,502
885,916
828,333
774,493
724,152
6,541,085
283,250,464

การคํานวณขนาดรายการที/เกี/ยวโยงกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี >
เรื/ อง

หลักเกณฑ์

ขนาดรายการ

เกณฑ์รายการเกี/ยวโยงกัน

มูลค่าสินทรัพย์ที/มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
= สินทรัพย์รวม – หนี >สินรวม –
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอตัดบัญชี – ส่วนของผู้ถือหุ้นที/
ไม่มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี)

รายการที/เกี/ยวโยงกันมีขนาด
รายการเท่ากับ 283.25 /
3,118.61 = 9.08% ซึง/
มากกว่า 3.0% ของมูลค่า
สินทรัพย์ที/มีตวั ตนสุทธิ
ถือเป็ นรายการขนาดใหญ่

การดําเนินการของบริษัท
จดทะเบียน
บริ ษัทฯ ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์และขออนุมตั ิ
ผู้ถือหุ้นโดยแต่งตังที
> /ปรึกษา
การเงินอิสระเพื/อแสดง
ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น

การคํานวณ 1
การคํานวณ
= 14,890.24 – 11,677.84 – 15.38 – = 3,118.61 ล้ านบาท x 3.0%
78.41 – 0.00 ล้ านบาท
= 93.56 ล้ านบาท
= 3,118.61 ล้ านบาท
หมายเหตุ : 20 ล้ านบาท หรื อ
3.0% ของมูลค่าสินทรัพย์ที/มี
ตัวตนสุทธิ (ใช้ คา่ ที/สงู กว่า)
หมายเหตุ : 1/ คํานวณจากงบการเงินสิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน 2562 ที/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 28/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

• ข้ อมูลทางการเงิน (จากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ที/ผา่ นการสอบทานแล้ ว ณ สิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด

(หน่ วย : ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม
14,890.24
หนี >สินรวม
11,677.84
1
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
15.38
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
78.41
ส่วนของผู้ถือหุ้นที/ไม่มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี)
0.00
สินทรั พย์ ท/ มี ีตวั ตนสุทธิ (NTA)
3,118.61
หมายเหตุ : 1/ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้ จา่ ยรอตัดบัญชี เป็ นต้ น
โดยยกเว้ นไม่นบั สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที/ก่อให้ เกิดรายได้ หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร
เป็ นต้ น

ดังนัน> เมื/อคํานวณขนาดรายการจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินซึง/ เป็ นรายการที/เกี/ยวโยงกันจะมีขนาด
รวมเท่ากับร้ อยละ 9.08 ของมูลค่าสินทรัพย์ที/มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ที/ผ่านการสอบทานแล้ ว
สิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน 2562 (NTA เท่ากับ 3,118.61 ล้ านบาท) ซึง/ เป็ นรายการขนาดใหญ่ที/มีมลู ค่าสูงกว่า 20 ล้ านบาท
และมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที/มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท บริ ษัทฯ จึงต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการจากที/
ประชุมผู้ถือหุ้นและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
การคํานวณขนาดรายการของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยวิธีการคํานวณขนาดรายการตามสารสนเทศที/เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื/อวันที/ 24
ธันวาคม 2562 (ตามสารสนเทศที/บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเอกสารแนบ 5) ซึง/ แตกต่างจากการคํานวณ
ของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระดังต่อไปนี >
ขนาดรายการ

= เงินต้ น x อัตราดอกเบี >ย / อัตราดอกเบี >ย
= 300.00 x 6.00% / 6.00%
= 300.00 ล้ านบาท

หมายเหตุ
1. กรณีรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้ ใช้ มลู ค่าดอกเบี >ยรวมถึงผลประโยชน์อื/นใดที/ต้องจ่าย โดยการเข้ าทํารายการครัง> นี >ไม่มี
ค่าใช้ จา่ ยอื/นเพิ/มเติม
2. คํานวณดอกเบี >ยถึงวันที/มีการชําระบัญชีเมื/อเลิกบริ ษัท ดอกเบี >ยจะมีมลู ค่าเท่ากับ 300 ล้ านบาท (คํานวณตามหลักระยะเวลา
ตลอดกาล : Perpetual)

การคํานวณขนาดรายการที/เกี/ยวโยงกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี >
เรื/ อง
เกณฑ์รายการเกี/ยวโยงกัน

หลักเกณฑ์
มูลค่าสินทรัพย์ที/มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
= สิ น ท รั พ ย์ รว ม – ห นี >สิ น รว ม –
สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตัว ตน – สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี
เงินได้ รอตัดบัญชี – ส่วนของผู้ถือหุ้นที/
ไม่มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี)

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

ขนาดรายการ
รายการที/เกี/ยวโยงกันมีขนาด
รายการเท่ากับ 300.00 /
3,119 = 9.62% ซึง/ มากกว่า
3.0% ของมูลค่าสินทรัพย์ที/มี
ตัวตนสุทธิ
ถือเป็ นรายการขนาดใหญ่

การดําเนินการของบริษัท
จดทะเบียน
บริ ษัทฯ ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์และขออนุมตั ิ
ผู้ถือหุ้นโดยแต่งตังที
> /ปรึกษา
การเงินอิสระเพื/อแสดง
ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น

หน้ า 29/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เรื/ อง

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์

ขนาดรายการ

การดําเนินการของบริษัท
จดทะเบียน

การคํานวณ 1
การคํานวณ
= 14,890 – 11,678 – 78 – 15 ล้ า น = 3,119 ล้ านบาท x 3.0%
บาท
= 93.5 ล้ านบาท
= 3,119 ล้ านบาท
หมายเหตุ : 20 ล้ านบาท หรื อ
3.0% ของมูลค่าสินทรัพย์ที/มี
ตัวตนสุทธิ (ใช้ คา่ ที/สงู กว่า)
หมายเหตุ : 1/ คํานวณจากงบการเงินสิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน 2562 ที/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ

ทังนี
> > ขนาดรายการที/คํานวณจากสูตรของทังที
> /ปรึ กษาทางการเงินอิสระและของบริ ษัทฯ มีค่ามากกว่า 20 ล้ าน
บาทและร้ อยละ 3.00 ของ NTA ของบริ ษั ท ฯ ซึ/ง ถื อ เป็ น รายการขนาดใหญ่ บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มูล ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์และขออนุมตั ผิ ้ ถู ือหุ้นโดยแต่งตังที
> /ปรึกษาการเงินอิสระเพื/อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม จากสารสนเทศที/บริ ษั ทเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ เมื/ อวันที/ 18 ธันวาคม 2562 บริ ษั ทฯ ได้
เปิ ดเผยวิธีการคํานวณขนาดรายการของดอกเบี >ยจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนทังหมด
>
5 ปี ก่อนวันที/บริ ษัทฯ
จะมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด โดยได้ พิจารณารายการดังกล่าวเป็ นรายการขนาดกลาง (มูลค่าไม่เกินร้ อยละ
3.00 ของ NTA) จึงดําเนินการขออนุมตั ิจากคณะกรรมบริ ษัทและเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านัน>
ทังนี
> >บริ ษัทฯ มีวิธีการคํานวณขนาดรายการตามสารสนเทศที/เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามสารสนเทศของบริ ษัทใน
เอกสารแนบ 4) ดังต่อไปนี >
ขนาดรายการ

= เงินต้ น x อัตราดอกเบี >ย x ระยะเวลา
= 300.00 x 6.00% x 5 ปี
= 90.00 ล้ านบาท

หมายเหตุ
1. กรณีรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้ ใช้ มลู ค่าดอกเบี >ยรวมถึงผลประโยชน์อื/นใดที/ต้องจ่าย โดยการเข้ าทํารายการครัง> นี >ไม่มี
ค่าใช้ จา่ ยอื/นเพิ/มเติม
2. บริ ษัทฯ คํานวณขนาดรายการถึงวันแรกที/ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ (5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้) ทําให้ มีขนาดรายการอยู่ที/
90.00 ล้ านบาท (เงินต้ น x อัตราดอกเบี >ย x ระยะเวลา = 300 ล้ านบาท x 6% x 5 ปี )
3. หลังจากวันที/ 18 ธันวาคม 2567 ซึ/งเป็ นวันแรกที/บริ ษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ (5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้) จะส่งผลให้ ขนาด
รายการมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที/มีตวั ตนสุทธิ ดังนันเมื
> /อถึงระยะเวลาดังกล่าวบริ ษัทฯ จะพิจารณาว่าเป็ น
รายการขนาดใหญ่

เรื/ อง

หลักเกณฑ์

ขนาดรายการ

เกณฑ์รายการเกี/ยวโยงกัน

มูลค่าสินทรัพย์ที/มีตวั ตนสุทธิ (NTA) 2

รายการที/เกี/ยวโยงกันมีขนาด
รายการเท่ากับ 90 / 3,197 =
2.82% ซึง/ น้ อยกว่า 3.00%
ของมูลค่าสินทรัพย์ที/มีตวั ตน
สุทธิ
ถือเป็ นรายการขนาดกลาง

= สิ น ท รั พ ย์ รว ม – ห นี >สิ น รว ม –
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ส่วนของผู้ถือหุ้น
ที/ไม่มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี)

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

การดําเนินการของบริษัท
จดทะเบียน
ขออนุมตั คิ ณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ในการเข้ าทํารายการ
และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาด
หลักทรัพย์

หน้ า 30/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เรื/ อง

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์

การคํานวณ 1
= 14,890 – 11,678 – 15 ล้ านบาท
= 3,197 ล้ านบาท

ขนาดรายการ

การดําเนินการของบริษัท
จดทะเบียน

การคํานวณ
= 3,197 ล้ านบาท x 3.0%
= 95.9 ล้ านบาท
หมายเหตุ : 20 ล้ านบาท หรื อ
3.0% ของมูลค่าสินทรัพย์ที/มี
ตัวตนสุทธิ (ใช้ คา่ ที/สงู กว่า)

หมายเหตุ :
1/ คํานวณจากงบการเงินสิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน 2562 ที/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
2/ ในการคํานวณ NTA ตามสารสนเทศที/บริ ษัทเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื/อวันที/ 18 ธันวาคม 2562 ไม่ได้ นํารายการสินทรัพย์ภาษี เงิน
ได้ รอตัดบัญชีเข้ ามาคํานวณด้ วย จึงทําให้ NTA ไม่ตรงกับสารสนเทศที/บริ ษัทเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื/อวันที/ 24 ธันวาคม 2562

ดังนัน> ที/ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง> ที/ 10/2562 ซึ/งประชุมเมื/อวันที/ 24 ธันวาคม 2562 โดยกรรมการที/มี
ส่วนได้ เสีย คือ นายวิศิษฎ์และนายวิวฒ
ั น์ ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนี > จึงได้ มีมติให้
นํ าเสนอต่อที/ ป ระชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 เพื/ อพิ จารณาอนุมัติการให้ สัตยาบันในการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินและการเข้ าทํารายการกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
>
้
ถือหุ้นที/มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที/มีสว่ นได้ เสีย และจัดทํารายงานการเปิ ดเผย
สารสนเทศของรายการดังกล่าวโดยกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 ในวันที/ 25 กุมภาพันธ์ 2563
1.5 เหตุผลและความจําเป็ นในการเข้ าทํารายการ
การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที/เกี/ยวโยงกันของบริ ษัทฯ จํานวนทังสิ
> >น 300.00 ล้ านบาท ในครัง> นี >
เพื/อให้ ทนั ต่อการชําระคืนหนีต> วัá สัญญาใช้ เงิน (Promisory Note) กับสถาบันการเงินซึ/งครบกําหนดชําระในช่วงระหว่าง
วันที/ 22 ธัน วาคม 2562 ถึง 25 ธัน วาคม 2562 จํ านวนรวมทัง> สิน> 240.00 ล้ านบาท โดยจากงบการเงิน สิน> สุดวันที/ 30
กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนชัว/ คราวคงเหลืออยู่เพียง 56.51 ล้ านบาท และ 0.08 ล้ านบาท ตามลําดับ
รวมถึงเงินฝากธนาคารที/มีภาระคํ >าประกันซึง/ ยังไม่สามารถเบิกใช้ ได้ จํานวน 268.27 ล้ านบาท ซึง/ ไม่เพียงพอต่อการชําระ
หนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินที/จะครบกําหนดชําระในช่วงระยะเวลาดังกล่าวและส่วนที/เหลืออีก 60.00 ล้ านบาท เพื/อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนเพื/อเสริ มสภาพคล่องให้ กบั บริ ษัทฯ
นอกจากนี >บริ ษัทฯ มีแผนที/จะออกและเสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่ในเดือนมกราคม 2563 จํานวนไม่เกิน 2,000.00
ล้ านบาท เพื/อชําระคืนหุ้นกู้รุ่นเดิมที/จะครบกําหนดในช่วงเดือนมกราคม 2563 จํานวนทังสิ
> >น 654.50 ล้ านบาท และช่วง
เดือนเมษายน 2563 จํานวนทังสิ
> >น 1,500.00 ล้ านบาท ซึง/ บริ ษัทฯ มีความกังวลในเรื/ องการขออนุญาตเสนอขายตราสาร
หนี >กับสํานักงาน ก.ล.ต. เนื/องจากบริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนที/ถกู กําหนดไว้ ที/ไม่เกิน 3.00 เท่าตามข้ อกําหนด
สิทธิห้ นุ กู้และเงื/อนไขในสัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงินของบริ ษัทฯ ทังนี
> > จากงบการเงินสิ >นสุด ณ วันที/ 30 กันยายน 2562
บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนอยูท่ ี/ 2.86 เท่า ใกล้ จะเต็มเพดานของข้ อกําหนดข้ างต้ น ทังนี
> > บริ ษัทฯ ได้ พิจารณา
การระดมทุนด้ วยวิธีอื/นๆ เพื/อให้ สอดคล้ องกับแผนการชําระคืนหนี >กับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้ วแต่ยงั ไม่มีวิธีการใดที/
เหมาะสมเนื/องจากเหตุผลดังต่อไปนี >
วิธีท/ ี 1 : การระดมทุนด้ วยวิธีการเพิ/มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering : RO)
การเพิ/มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนต้ องขออนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้นซึง/ ต้ องใช้ ระยะเวลาในการจัดประชุมและจอง
ซื >อหุ้นสามัญเพิ/มทุนออกใหม่ของบริ ษัทฯ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที/เกี/ยวข้ อง โดยบริ ษัทฯ ได้

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 31/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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พิจารณาถึงระยะเวลาในการระดมทุนดังกล่าวแล้ วไม่ทนั ต่อกําหนดการชําระคืนหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินดังกล่าว
รวมถึงมีความไม่แน่นอนของจํานวนเงินที/บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการระดมทุนด้ วยวิธีนี >
วิธีท/ ี 2 : การระดมทุนด้ วยวิธีการเพิ/มทุนให้ กบั บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP)
การเพิ/มทุนให้ กบั บุคคลแบบเฉพาะเจาะจงจะต้ องผ่านความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และได้ รับการอนุมตั ิ
จากผู้ถือหุ้นซึง/ ต้ องใช้ ระยะเวลาในการจัดประชุมรวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที/เกี/ยวข้ อง
โดย
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาถึงระยะเวลาในการระดมทุนดังกล่าวแล้ วไม่ทนั ต่อกําหนดการชําระคืนหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงิน
ข้ างต้ น นอกจากนี >การเพิ/มทุนด้ วยวิธีนี >จะส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมได้ รับผลกระทบจากการถูกลดสัดส่วนสิทธิออก
เสียงในกิจการ (Dilution Effect)
วิธีท/ ี 3 : การระดมทุนด้ วยวิธีการกู้ยืมเงิน หรื อ ออกตราสารหนี >
เนื/องจากข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้ของบริ ษัทฯ และเงื/อนไขในสัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงินมีการกําหนดอัตราส่วน
หนี >สินสุทธิตอ่ ทุน (Net Debt to Equity Ratio) ไว้ ที/ไม่เกิน 3.00 เท่า ซึง/ จากงบการเงินสิ >นสุด ณ วันที/ 30
กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนดังแสดงวิธีการคํานวณต่อไปนี >
การคํานวณหนี >สินสุทธิ
งบการเงินรวมสินG สุดวันที/ 30 กันยายน 2562

(หน่ วย : ล้ านบาท)
11,677.84
2,159.86
56.51
0.08
268.27
9,193.12
3,212.40
2.86

หนี >สินรวม
หัก หนี >ในทางการค้ าปกติ 1
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก เงินลงทุนชัว/ คราว
หัก เงินฝากธนาคารที/มีภาระคํ >าประกัน
เท่ ากับ หนีสG นิ สุทธิ 2
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนหนีสG ินสุทธิต่อทุน
หมายเหตุ :
1/ หนี >ในทางการค้ าปกติ ได้ แก่ เจ้ าหนี >การค้ าและเจ้ าหนี >อื/น เงินประกันการก่อสร้ าง ค่างวดที/ยงั ไม่
รับรู้ เป็ นรายได้ ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย หนีส> ินหมุนเวียนอื/น เงินประกันสาธารณูปโภค ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน หนี >สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะยาว หนี >สินไม่หมุนเวียนอื/น
2/ หนี ส> ิน สุท ธิ หมายถึง หนี ส> ิน รวมในงบการเงิน รวมของผู้ออกหุ้น กู้ตามตัวเลขที/ ป รากฎในงบ
การเงินรวมรายไตรมาส หรื องบการเงินรวมประจําปี ของผู้ออกหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี) แต่ไม่รวมถึงหนี >
ในทางการค้ าปกติ (หนีใ> นทางการค้ าปกติ หมายถึง หนีอ> ื/นใดที/มิใช่เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และหุ้นกู้) หักด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว/ คราว และเงินฝากธนาคารที/มี
ภาระคํ >าประกัน

จะเห็นได้ วา่ บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนเท่ากับ 2.86 เท่า ซึง/ อยูใ่ นระดับที/สงู ใกล้ เต็มเพดานของการ
ดํารงอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนตามข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้ของบริ ษัทฯ และเงื/อนไขในสัญญาเงินกู้ของสถาบัน
การเงินซึง/ กําหนดไว้ ที/ไม่เกิน 3.00 เท่า (รายละเอียดเพิ/มเติมในส่วนที/ 3.3.1 และ 3.3.2) ดังนันการระดมทุ
>
นด้ วย
วิธีการออกตราสารหนี >หรื อกู้ยืมเงินเพิ/มเติมอาจจะทําให้ บริ ษัทฯ มีความเสีย/ งที/จะผิดเงื/อนไขการดํารงอัตราส่วน
หนี >สินสุทธิตอ่ ทุนตามข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้ของบริ ษัทฯ และ/หรื อ เงื/อนไขในสัญญากู้เงินของสถาบันการเงิน ซึง/ จะ
ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบที/คาดว่าจะเกิดขึ >นดังต่อไปนี >
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ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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1.) มีคา่ ใช้ จา่ ยจากการที/ต้องเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที/ยงั ไม่ครบกําหนดไถ่ถอนจํานวนทังสิ
> >น 8 รุ่น
เพื/อขอมติที/ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการแก้ ไขข้ อกําหนดสิทธิในเรื/ องการดํารงสถานะอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่
ทุน ทังนี
> > ผู้ถือหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ มีจํานวนรวมทังสิ
> >นประมาณ 3,000 ราย และบริ ษัทฯ มีความเสีย/ งที/จะ
ไม่ได้ รับการอนุมติจากที/ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นซึง/ จะต้ องใช้ มติโดยคะแนนเสียงข้ างมากไม่ตํ/ากว่าร้ อย
ละ 66 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
>
้ ถือหุ้นกู้ซงึ/ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2.) บริ ษัทฯ จะผิดเงื/อนไขการดํารงสถานะอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนในสัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงินซึง/
จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สูญเสียความน่าเชื/อถือกับสถาบันการเงินและอาจจะมีผลทําให้ บริ ษัทฯ ถูกลดวงเงิน
และมีผลกระทบต่อการขอสินเชื/อของบริ ษัทฯ ในอนาคต
3.) บริ ษัทฯ อาจจะได้ รับผลกระทบจากการปรับลดอันดับความน่าเชื/อถือ (Credit Rating) เนื/องจากมี
อัตราส่วนหนี >สินต่อทุนสูงขึ >น โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื/อถือที/ BB โดยบริ ษัท
ทริ สเรทติ >ง จํากัด เผยแพร่เมื/อวันที/ 30 ธันวาคม 2562 ซึง/ เป็ นกลุม่ ตํ/ากว่าระดับลงทุน (Non-Investment
Grade) และมีมมุ มองเชิงลบในอนาคต (Negative) อยูแ่ ล้ ว โดยหากบริ ษัทฯ ถูกปรับลดอันดับความ
น่าเชื/อถือลงจะส่งผลต่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ต่อไปในอนาคต
จากผลกระทบที/อาจจะเกิดขึ >นทัง> 3 ข้ อดังกล่าวข้ างต้ น จะทําให้ บริ ษัทฯ ขาดกระแสเงินสดในการ
ดําเนินงาน เนื/องจากสภาวะที/มีหนี >สินที/มีภาระดอกเบี >ยจ่ายสูง และบริ ษัทฯ จะไม่สามารถขอสินเชื/อ
และ/หรื อ มีความเสีย/ งที/จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ ไปในอนาคต
ทังนี
> > ณ วันที/ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มียอดคงเหลือหุ้นกู้ที/ยงั ไม่ครบกําหนดไถ่ถอนจํานวนทังสิ
> >น
6,382.19 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มีแผนที/จะออกหุ้นกู้รุ่นใหม่เพื/อชําระคืนหุ้นกู้รุ่น A201A ที/จะครบ
กําหนดในช่วงเดือนมกราคม 2563 จํานวนทังสิ
> >น 654.50 ล้ านบาท และหุ้นกู้รุ่น A204A ที/จะครบกําหนด
ในช่วงเดือนเมษายน 2563 จํานวนทังสิ
> >น 1,500.00 ล้ านบาท โดย ณ วันที/ที/ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
จัดทํารายงานฉบับนี > บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างดําเนินการยื/นแบบแสดงรายการข้ อมูลเพื/อเสนอขาย “หุ้นกู้มี
ประกันของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที/ 1/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ซึง/ ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน” ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยมีมลู ค่าเสนอขายรวม
ไม่เกิน 2,000.00 ล้ านบาท
นอกจากนี > ผลกระทบจากสภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยและมาตรการควบคุมสินเชื/อบ้ านหรื อ
LTV (Loan to Value) ซึง/ ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและบังคับใช้ เมื/อวันที/ 1 เมษายน 2562 ส่งผล
ให้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ชะลอตัวลงทังสิ
> นค้ าประเภทคอนโดมิเนียม บ้ านเดี/ยว และทาวน์เฮ้ าส์/บ้ านแฝด
(รายละเอียดเพิ/มเติมในเอกสารแนบ 1 หัวข้ อภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงิน) โดยจากผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2562 บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน
(120.34) ล้ านบาท เมื/อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที/มีกําไรสุทธิจํานวน 86.8 ล้ านบาท ดังนันบริ
> ษัทฯ
อาจจะมีความเสีย/ งจากผลการดําเนินงานขาดทุนต่อเนื/องในอนาคตได้ อีกไม่เกิน (150.00) ล้ านบาท ซึง/ จะส่งผล
ให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ลดลงจนทําให้ อตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนเกินข้ อกําหนดที/ 3.00 เท่า โดยสามารถ
แสดงการคํานวณได้ ดงั ต่อไปนี >

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 33/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวมสินG สุดวันที/ 30 กันยายน 2562

จํานวน
(หน่ วย : ล้ านบาท)

หนี >สินสุทธิ ณ สิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนหนีสG นิ สุทธิต่อทุน

กรณีผลการ
ดําเนินงานขาดทุน
สุทธิเพิ/มเติมใน
อนาคต

จํานวน
(หน่ วย : ล้ านบาท)

(150.00)

9,193.12
3,062.40
3.00

9,193.12
3,212.40
2.86

จากเหตุผลและความจําเป็ นของการชําระคืนหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินกับสถาบันการเงินในช่วงระหว่างวันที/ 22
ธันวาคม 2562 ถึง 25 ธันวาคม 2562 จํานวนรวมทังสิ
> >นรวม 240.00 ล้ านบาท และพิจารณาวิธีการระดมทุนด้ วยวิธีอื/นๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น เพื/อให้ สอดคล้ องกับแผนการชําระคืนหนี >กับสถาบันการเงิน และเพดานของอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนไว้
ที/ไม่เกิน 3.00 เท่า รวมถึงแผนที/บริ ษัทฯ จะออกหุ้นกู้รุ่นใหม่เพิ/มเติม บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาการออกเครื/ องมือทางการเงินอื/น
เพื/อให้ สามารถเพิ/มส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนทุน) ของบริ ษัทฯ และลดอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนลง ซึง/ การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน (Perpetual Bond) จะทําให้ บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นสูงขึ >นและสามารถนําเงินที/ได้ ไปชําระคืนหนี >
ตัวá สัญญาใช้ เงินดังกล่าว โดยสามารถคํานวณอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนหลังการเข้ าทํารายการได้ ดงั ต่อไปนี >
งบการเงินรวมสินG สุดวันที/ 30 กันยายน 2562
หนี >สินสุทธิ ณ สิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนหนีสG นิ สุทธิต่อทุน

ก่ อนการเข้ าทํา
รายการ
(หน่ วย : ล้ าน
บาท)
9,193.12
3,212.40
2.86

กรณีออกและ
เสนอขายหุ้นกู้
ด้ อยสิทธิท/ มี ี
ลักษณะคล้ ายทุน

ใช้ ชาํ ระคืนหนี G
สถาบันการเงิน
(240.00)

300.00

หลังการเข้ าทํา
รายการ
(หน่ วย : ล้ าน
บาท)
8,953.12
3,512.40
2.55

อย่างไรก็ตาม รายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนดังกล่าวจะต้ องดําเนินการรับชําระ
เงินให้ แล้ วเสร็ จก่อนวันที/ 31 ธันวาคม 2562 ถึงจะสามารถบันทึกรายการเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที/ 32 เรื/ องการแสดงรายการเครื/ องมือทางการเงิน (TAS 32) ซึง/ มีผลบังคับใช้ วนั ที/ 1 มกราคม
2563 และได้ รับการผ่อนปรนตามมติของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เมื/อวันที/ 25
พฤศจิกายน 2562 สําหรับกิจกรรมที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนที/ได้ รับการชําระก่อนวันที/ 31 ธันวาคม 2562 ให้ บนั ทึกเป็ นส่วน
หนึง/ ของผู้ถือหุ้นในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นบั ตังแต่
> วนั ที/ 1 มกราคม 2563 ซึง/ จะช่วยทําให้ โครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯ มี
ความแข็งแกร่งมากยิ/งขึ >น
ทังนี
> > เนื/องจากบุคคลที/เกี/ยวโยงเป็ นกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึง/ เป็ นผู้มีความรู้เกี/ยวกับบริ ษัทฯ เป็ น
อย่างดี
การทํารายการที/เกี/ยวโยงกันในครัง> นี >จึงสามารถเกิดขึ >นได้ รวดเร็ วกว่าการจัดหานักลงทุนภายนอกซึง/ ต้ องใช้
ระยะเวลาและมีคา่ ใช้ จา่ ยต่างๆ
ประกอบกับวิธีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนที/บริ ษัทฯ
ดําเนินการเป็ นรูปแบบการเสนอขายตราสารหนี >ในวงจํากัด (Private Placement : PP วงแคบ) ซึง/ เป็ นการเสนอขายต่อผู้
ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ โดยจะช่วยลดขันตอนการเสนอขาย
>
เช่น ไม่ต้องเสนอขายผ่านตัวกลาง
(ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์) ไม่ต้องขออนุญาตสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย เป็ นต้ น ซึง/ ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงิน
สนับสนุนได้ รวดเร็วกว่าการระดมทุนด้ วยวิธีอื/นเพื/อให้ ทนั กับแผนการชําระคืนหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินของบริ ษัทฯ
นอกจากนี บ> ริ ษั ท ฯ ยังได้ รับ ประโยชน์ จ ากการเข้ าทํ ารายการดังกล่าวมากกว่าเมื/ อ เที ย บกับ การระดมทุน ใน
ลัก ษณะอื/ น ๆ ไม่ ว่า กับ สถาบัน การเงิ น หรื อ บุค คลภายนอก เช่ น ไม่ ต้ อ งจัด หาหลัก ประกัน หรื อ ผู้คํ า> ประกัน เงิ น กู้ยื ม ,
ค่าใช้ จ่ายน้ อยกว่าการระดมทุนในลักษณะอื/น (เช่น ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 34/73

ความเห็นของที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมการแต่งตังผู
> ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียมการเปิ ดวงเงินของสถาบันการเงิน เป็ นต้ น) รวมถึงจะทําให้ บริ ษัทฯ
มีอตั ราส่วนหนี >สินต่อทุนลดลงเนื/องจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนจะถูกบันทึกเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นในงบ
การเงินของบริ ษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ควรที/จะปฎิบตั ิตามประกาศรายการที/เกี/ยวโยงกันให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ โดย
การขออนุมตั จิ ากที/ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้ าทํารายการในครัง> นี >
1.6 สรุ ปสาระสําคัญที/เกี/ยวข้ องกับหุ้นกู้ท/ เี สนอขายให้ กับบุคคลที/เกี/ยวโยงกัน
รายละเอียดของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนมีรายละเอียดดังนี >
ชื/อเฉพาะของหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้

อัตราดอกเบี >ย

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนไถ่ถอนเมื/อเลิกบริ ษัทซึง/ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด และ
มี สิทธิ เลื/อนชําระดอกเบีย> โดยไม่มีเงื/อนไขใดๆ ของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํ ากัด (มหาชน) ครัง> ที/
2/2562
เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื/อผู้ถือ และเป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชําระคืนเงินต้ นเพียงครัง>
เดียวเมื/อเลิกบริ ษัท หรื อเมื/อผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนดตามที/กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
ทังนี
> > ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื/อนการชําระดอกเบี >ยพร้ อมกับสะสมดอกเบี >ยจ่ายไปชําระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นกู้โดยไม่จํากัดระยะเวลาและจํานวนครัง> ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีประกัน ไม่
แปลงสภาพ ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด โดยหุ้นกู้จะมีสถานะทาง
กฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย
1.) อัตราดอกเบี >ยปี ที/ 1 - 5 เท่ากับร้ อยละ 6.00 ต่อปี
2.) อัตราดอกเบี ย> ปี ที/ 6 - 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข)
Initial Credit Spread 1 และ (ค) อัตราร้ อยละ 0.25 ต่อปี
3.) อัตราดอกเบีย> ปี ที/ 26 - 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข)
Initial Credit Spread 1 และ (ค) อัตราร้ อยละ 1.00 ต่อปี
4.) อัตราดอกเบีย> ตัง> แต่ปีที/ 51 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข)
Initial Credit Spread 1 และ (ค) อัตราร้ อยละ 2.00 ต่อปี
โดยที/
“Initial Credit Spread” หมายถึง ส่วนต่างของอัตราดอกเบี >ยคงที/ร้อยละ 6.00 (หก) กับอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที/ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ที/ร้อยละ 1.39 (หนึ/งจุดสามเก้ า) ซึ/งเท่ากับ
ร้ อยละ 4.61 (สีจ/ ดุ หกหนึง/ ) ต่อปี (ตามข้ อกําหนดสิทธิ)
“อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลอายุ 5 ปี ” หมายถึ ง Yield Interpolation ของเส้ นอั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที/มีอายุ 5 (ห้ า) ปี ณ สิ >นสุดวันทําการของสองวันทําการก่อนวันปรับอัตรา
ดอกเบี ย> ใด ๆ ซึ/งจัด ทํ า โดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไ> ทย (Thai Bond Market Association) โดยนาย
ทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะเป็ นผู้คํานวณการปรับอัตราดอกเบี >ยหุ้นกู้ดงั กล่าว
ทังนี
> > รายละเอียดเป็ นไปตามข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที/ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

จํานวนหุ้นกู้ที/เสนอขายทังหมด
>
มูลค่าที/ตราไว้ /ราคาเสนอขาย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที/เสนอขายทังหมด
>
วันออกหุ้นกู้
อายุห้ นุ กู้
วันครบกําหนดไถ่ถอน
การไถ่ถอนก่อนกําหนด 2

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

300,000 หน่วย
1,000 บาท/หน่วย
300,000,000 บาท
18 ธันวาคม 2562
ไม่กําหนดระยะเวลา
วันที/เริ/ มกระบวนการชําระบัญชีเพื/อเลิกบริ ษัทของผู้ออกหุ้นกู้ตามที/กฎหมายกําหนด
ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืนเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงหมดเพี
ั>
ยงครัง> เดียวเมื/อมีการชําระบัญชีเพื/อเลิกบริ ษัท เว้ นแต่ผ้ ู
ออกหุ้นกู้จะใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนดตามเงื/อนที/กําหนดไว้ ในข้ อ 10 ของข้ อกําหนดสิทธิฯ 2
บริ ษัทสามารถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ในวันครบกําหนด 5 (ห้ า) ปี นับจาก
วันออกหุ้นกู้ ซึ/งได้ แก่วนั ที/ 18 ธันวาคม พ.ศ.2567 หรื อในวันใดๆ หรื อในกําหนดชําระดอกเบี >ยแต่ละครัง>
ภายหลังจากวันแรกที/สามารถใช้ สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ หรื อ ไม่ว่าเมื/อใดในกรณี ที/มีการแก้ ไขเปลี/ยนแปลง
กฎหมายภาษี หรื อ ไม่วา่ เมื/อใดในกรณีมีการเปลี/ยนแปลงมาตรฐานบัญชีหรื อหลักการบัญชีที/บริ ษัทฯ ต้ อง
ปฏิบตั ติ าม
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การจ่ายดอกเบี >ย

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

วันที/ 18 มีนาคม 18 มิถนุ ายน 18 กันยายน และ 18 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยชําระ
ดอกเบี >ยงวดแรกในวันที/ 18 มีนาคม 2563

หมายเหตุ :
1/ Initial Credit Spread หมายถึง ส่วนต่างของอัตราดอกเบี >ยคงที/ร้อยละ 6.00 (หก) กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที/
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที/ร้อยละ 1.39 (หนึง/ จุดสามเก้ า) ซึง/ เท่ากับร้ อยละ 4.61 (สีจ/ ดุ หกหนึง/ ) ต่อปี
2/ รายละเอียดเพิ/มเติมในเอกสารแนบ 2 ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที/ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

1.7 การเข้ าร่ วมประชุมออกเสียงในที/ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที/มีส่วนได้ เสีย
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง> ที/ 9/2562 เมื/อวันที/ 17 ธันวาคม 2562 เพื/อออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อย
สิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ แก่บคุ คลที/เกี/ยวโยงกัน และครัง> ที/ 10/2562 เมื/อวันที/ 24 ธันวาคม 2562 เพื/อนําเสนอต่อที/
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 พิจารณาอนุมตั ิการให้ สตั ยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินและการเข้ าทํา
รายการที/เกี/ยวโยงกันด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
>
้ ถือหุ้นที/มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที/มีสว่ นได้ เสียและจัดทํารายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการ
ดังกล่าว โดยมีกรรมการ 2 ท่าน เป็ นกรรมการที/มีสว่ นได้ เสีย ดังต่อไปนี >
บุคคลที/เกี/ยวโยง

ตําแหน่ ง

ความสัมพันธ์ / ตําแหน่ ง

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 1

นายวิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้จดั การ รักษาการผู้ชว่ ย
กรรมการผู้จดั การอาวุโสสาย
บัญชีและการเงิน

กรรมการ และ ผู้ถือหุ้นใหญ่
อันดับ 1 ของบริ ษัทฯ

ร้ อยละ 32.74
(320,897,000 หุ้น)

นายวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี

กรรมการ

กรรมการ และ ผู้ถือหุ้นใหญ่
อันดับ 3 ของบริ ษัทฯ

ร้ อยละ 13.47
(132,031,096 หุ้น)

หมายเหตุ : 1/ ข้ อมูลสมุดทะเบียนรายชื/อผู้ถือหุ้น ณ วันที/ 10 มกราคม 2563 บริ ษัทฯ มีจํานวนหุ้นชําระแล้ ว 980,000,000 หุ้น

ทังนี
> > นายวิศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์ซงึ/ เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ที/มีสว่ นได้ เสียดังกล่าว ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง> ที/ 9/2562 เมื/อวันที/ 17 ธันวาคม 2562 และ ครัง> ที/ 10/2562 เมื/อวันที/ 24 ธันวาคม 2562 และไม่
มีสทิ ธิออกเสียงในวาระการประชุมนี >เพื/อขอสัตยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินในครัง> นี >
รายชื/อผู้ถือหุ้นที/ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
ณ วันที/ 10 มกราคม 2563 ซึง/ เป็ นวันที/กําหนดรายชื/อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที/มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 มีรายชื/อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกดังแสดงในตารางต่อไปนี >
ลําดับ

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นาย วิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี
นาง พัชรี พรเจริ ญชัยศิลป์ ™
นาย วิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี
PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. 1
น.ส. กัลญา ศรี เสมอ
น.ส. ฐิ ตพิ ร อัศวรักษาวงศ์
นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
320,897,000
191,859,100
132,031,096
60,000,000
48,878,900
48,848,400
46,352,000

% หุ้น

สิทธิออกเสียง

32.74 ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระ
19.58 การประชุมเพื/อขอสัตยาบัน
13.47 ในการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินในครัง> นี >
6.12
4.99
4.98
4.73
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ลําดับ
8.
9.
10.

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
นาย ฐกร นิตปิ ั ญญาวุฒิ
นาย อํานาจ จันทร์ ทนุพงศ์
นาย วีรศักดิ§ คุนผลิน
รวม

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
จํานวนหุ้น
(หุ้น)
27,450,000
21,179,000
20,000,000
917,495,496

% หุ้น

สิทธิออกเสียง

2.80
2.16
2.04
93.62

หมายเหตุ :
1/ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี มีบริ ษัทในต่างประเทศที/ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 คือ Progressive Opulent Holding (Singapore) Pte, Ltd.
ซึง/ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 6.12 (60,000,000 หุ้น) ของหุ้นที/ออกและชําระแล้ วของบริ ษัทฯ บริ ษัทดังกล่าวนับเป็ นบุคคลตาม
มาตรา 258 ของบุคคลที/เกี/ยวโยงกันในครัง> นี >
2/ นายวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี มีค่สู มรสไม่ได้ จดทะเบียน คือ นางพัชรี พรเจริ ญชัยศิลป์ ซึง/ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
19.58 (191,859,100 หุ้น) ของหุ้นที/ออกและชําระแล้ วของบริ ษัทฯ และมีธิดาที/ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ คือ นางสาวพัทธนันท์ เลาหพูนรังษี ซึ/ง
ไม่ได้ ถือหุ้นในบริ ษัทฯ บุคคลดังกล่าวนับเป็ นบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที/เกี/ยวโยงกันในครัง> นี >

นอกจากนายวิศษิ ฎ์ซงึ/ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 32.47 และนายวิวฒ
ั น์ซงึ/ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 13.47 เป็ นบุคคลที/เกี/ยวโยงกันในการเข้ าทํารายการในครัง> นี >จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระ
การประชุมนี >แล้ ว นายวิศษิ ฎ์ยงั มีบริ ษัทในต่างประเทศที/ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 คือ Progressive Opulent
Holding (Singapore) Pte, Ltd. ซึง/ ถือเป็ นบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที/เกี/ยวโยงกันในครัง> นี >และเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 6.12 ของหุ้นที/ออกและชําระแล้ วของบริ ษัทฯ และนายวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี มีคสู่ มรสที/ไม่ได้ จด
ทะเบียน คือ นางพัชรี พรเจริ ญชัยศิลป์ ซึง/ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 19.58 ของหุ้นที/ออกและชําระ
แล้ วของบริ ษัทฯ นับเป็ นบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที/เกี/ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที/กําหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที/ ทจ. 21/2551 เรื/ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที/เกี/ยวโยง ดังนัน> นายวิศษิ ฎ์,
นายวิวฒ
ั น์, Progressive Opulent Holding (Singapore) Pte, Ltd. และ นางพัชรี พรเจริ ญชัยศิลป์ จึงไม่มีสทิ ธิออกเสียง
ในวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที/ 1/2563 เพื/อขอสัตยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินในครัง> นี >
2. ข้ อมูลโดยสรุ ปของ บริษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี G จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ข้ อมูลของ บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ของรายงานที/
ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี >

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

3. ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ ของการเข้ าทํารายการ
3.1 วัตถุประสงค์ ของการเข้ าทํารายการ
สืบเนื/องจากบริ ษัทฯ มีแผนที/จะออกและเสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่ในเดือนมกราคม 2563 จํานวนไม่เกิน 2,000.00
ล้ านบาท เพื/อชําระคืนหุ้นกู้รุ่น A201A ที/จะครบกําหนดในช่วงเดือนมกราคม 2563 จํานวนทังสิ
> >น 654.50 ล้ านบาท และ
หุ้นกู้รุ่น A204A ที/จะครบกําหนดในช่วงเดือนเมษายน 2563 จํานวนทังสิ
> >น 1,500.00 ล้ านบาท ทังนี
> >บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปทํา
การปรึกษาสํานักงาน ก.ล.ต. ฝ่ ายตราสารหนี >เมื/อวันที/ 12 ธันวาคม 2562 และทางสํานักงาน ก.ล.ต. มีความกังวลในเรื/ อง
อัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุน (Net Debt to Equity Ratio) ที/ถกู กําหนดไว้ ไม่เกิน 3.00 เท่าตามข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้และ
เงื/อนไขในสัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงินของบริ ษัทฯ ทังนี
> > จากงบการเงินสิ >นสุด ณ วันที/ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มี
อัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนอยูท่ ี/ 2.86 เท่า ใกล้ จะเต็มเพดานของข้ อกําหนดข้ างต้ น ดังนันบริ
> ษัทฯ จึงได้ หาเครื/ องมือทาง
การเงินเพื/อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนซึง/ จําเป็ นจะต้ องทํารายการ
ให้ แล้ วเสร็ จก่อนวันที/ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที/ 32 เรื/ องการแสดงรายการเครื/ องมือทางการเงิน
(TAS 32) และได้ รับการผ่อนปรนตามมติของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) สําหรับกิจกรรมที/
มีลกั ษณะคล้ ายทุนที/ได้ รับการชําระก่อนวันที/ 31 ธันวาคม 2562 ให้ สามารถบันทึกรายการเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ฯ ได้ ทังนี
> >บริ ษัทฯ ได้ ชี >แจงเรื/ องที/จะมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั บุคคลที/เกี/ยวโยงกัน
คือ นายวิศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์ กับสํานักงาน ก.ล.ต. ในวันดังกล่าวด้ วย
ทังนี
> > วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันในครัง> นี >
เพื/อให้ ทนั ต่อการชําระคืนหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงิน (Promisory Note) กับสถาบันการเงินซึง/ ครบกําหนดชําระในช่วงระหว่าง
วันที/ 22 ธันวาคม 2562 ถึงวันที/ 25 ธันวาคม 2562 จํานวนรวมทังสิ
> >น 240.00 ล้ านบาท โดยจากงบการเงินสิ >นสุดวันที/ 30
กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนชัว/ คราวคงเหลืออยูเ่ พียง 56.51 ล้ านบาท และ 0.08 ล้ านบาท ตามลําดับ
รวมถึงเงินฝากธนาคารที/มีภาระคํ >าประกันซึง/ ยังไม่สามารถเบิกใช้ ได้ จํานวน 268.27 ล้ านบาท ซึง/ ไม่เพียงพอต่อการชําระ
หนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินที/จะครบกําหนดชําระในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และส่วนที/เหลืออีก 60.00 ล้ านบาท เพื/อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนเพื/อเสริ มสภาพคล่องให้ กบั บริ ษัทฯ ทังนี
> > บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาถึงการระดมทุนด้ วยวิธีการอื/น เช่น การออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ/มทุนตามสัดส่วน (Right Offering : RO) การออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private
Placement : PP) โดยต้ องผ่านกระบวนการขออนุมติจากที/ประชุมผู้ถือหุ้นซึง/ ไม่ทนั ต่อกําหนดการชําระคืนหนี >ตัวá สัญญาใช้
เงินดังกล่าว และบริ ษัทฯ ยังถูกจํากัดในการกู้ยืมเงินหรื อออกตราสารหนี >เพิ/มเติมเนื/องจากติดข้ อกําหนดการดํารงสถานะ
อัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุน (Net Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 3.00 เท่า ตามข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้ของบริ ษัทฯ และ
เงื/อนไขในสัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงิน ซึง/ จากงบการเงินสิ >นสุด ณ วันที/ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี >สิน
สุทธิตอ่ ทุนอยูท่ ี/ 2.86 เท่า ดังนันการออกและเสนอขายหุ
>
้ นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนกับบุคคลที/เกี/ยวโยงกันในครัง> นี >
จะช่วยลดขันตอนและระยะเวลาในการเสนอขายซึ
>
ง/ ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินสนับสนุนได้ รวดเร็ วกว่าการระดมทุนด้ วยวิธีอื/น
เพื/อให้ ทนั กับแผนการชําระคืนหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินของบริ ษัทฯ และลดอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนลงทําให้ บริ ษัทฯ สามารถ
กู้ยืมเงินหรื อออกตราสารหนี >เพิ/มเติมได้
ความเห็นที/ปรึกษาทางการเงินอิสระ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั บุคคลที/เกี/ยงโยงกันในครัง> นี >มีมลู ค่าการเสนอ
ขายรวมทังสิ
> >น 300.00 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มีแผนที/จะนําไปชําระคืนหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินกับสถาบันการเงินซึง/ ครบ
กําหนดในช่วงระหว่างวันที/ 22 ธันวาคม 2562 ถึง 25 ธันวาคม 2562 จํานวนรวมทังสิ
> >น 240.00 ล้ านบาทและใช้ สว่ นที/
เหลือเพื/อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ ทังนี
> >เมื/อพิจารณาจากงบการเงินสิ >นสุดวันที/ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มี
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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เงินสดและเงินลงทุนชัว/ คราวคงเหลืออยูเ่ พียง 56.51 ล้ านบาท และ 0.08 ล้ านบาท ตามลําดับ รวมถึงเงินฝากธนาคารที/มี
ภาระคํ >าประกันซึง/ ยังไม่สามารถเบิกใช้ ได้ จํานวน 268.27 ล้ านบาท ซึง/ ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินดังกล่าว
โดยที/บริ ษัทฯ ถูกจํากัดในการกู้ยืมเงินหรื อออกตราสารหนี >เพิ/มเติมเนื/องจากติดเพดานข้ อกําหนดการดํารงอัตราส่วนหนี >สิน
สุทธิตอ่ ทุน (Net Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 3.00 เท่า ตามข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้ของบริ ษัทฯ และเงื/อนไขในสัญญาเงินกู้
ของสถาบันการเงิน ซึง/ จากงบการเงินสิ >นสุด ณ วันที/ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนอยูท่ ี/ 2.86
เท่า
นอกจากนี > บริ ษัทฯ ยังได้ พิจารณาถึงการระดมทุนด้ วยวิธีอื/นที/จะช่วยลดอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนได้ ซึง/ ได้ แก่
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ/มทุนตามสัดส่วนและการออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม การ
ดําเนินการออกหุ้นสามัญเพิ/มทุนใหม่มีขนตอนและระยะเวลาในการจั
ั>
ดประชุมผู้ถือหุ้นเพื/อขออนุมตั กิ ารเพิ/มทุนและไม่ทนั
ต่อการชําระคืนหนี >ตัวá สัญญาใช้ เงินกับสถาบันการเงินดังกล่าว
ดังนันการออกและเสนอขายหุ
>
้ นกู้ด้อยสิทธิที/มีลกั ษณะ
คล้ ายทุนจึงเป็ นเครื/ องมือทางการเงินที/เหมาะสมที/จะช่วยให้ บริ ษัทฯ ลดอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนและลดความเสีย/ งต่อ
การผิดข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้และเงื/อนไขในสัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงิน ประกอบกับการออกและเสนอขายตราสารหนี >
ในครัง> นี >เป็ นรูปแบบการเสนอขายในวงจํากัด (Private Placement : PP วงแคบ) ซึง/ ไม่ต้องเสนอขายผ่านตัวกลาง (ผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์) และไม่ต้องยื/นแบบแสดงรายการข้ อมูลต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย โดยจะช่วยลด
ขันตอนทํ
>
าให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินสนับสนุนรวดเร็วกว่าการระดมทุนด้ วยวิธีอื/นเพื/อให้ ทนั กับกําหนดการชําระคืนหนี >ตัวá สัญญา
ใช้ เงินของบริ ษัทฯ ดังนันที
> /ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าวัตถุประสงค์และความจําเป็ นของการเข้ าทํารายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล
3.2 นโยบายการเข้ าทํารายการระหว่ างกันของบริษัทฯ และประวัตกิ ารทํารายการระหว่ างกันกับบุคคลที/เกี/ยว
โยง
บริ ษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการเข้ าทํารายการระหว่างกันโดยพิจารณาถึงความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของการทํารายการระหว่างกัน ดังต่อไปนี >
• สําหรั บ บริ ษั ท ย่อ ย เป็ น รายการที/ ก ระทํ าเพื/ อ ประโยชน์ สูงสุด และเพื/ อ ให้ ส ามารถดํ าเนิ น ธุรกิ จ ได้ ต าม
แผนงานและเป้าหมายของบริ ษั ท เป็ นรายการที/มีการกํ าหนดตามราคาตลาดทั/วไป ในส่วนของอัตรา
ดอกเบี >ยจ่ายนันเป็
> นไปตามอัตราที/ตกลงกันโดยอ้ างอิงอัตราดอกเบี >ยตามราคาตลาดทัว/ ไป ณ ตอนกู้ยืม
• สําหรับบุคคลหรื อกิจการอื/นที/เกี/ยวข้ องกัน เป็ นรายการค้ าปกติมีการซื >อขายตามราคาตลาด
ทังนี
> > หากรายการระหว่างกันของบริ ษัทเกิดขึ >นกับบุคคลที/อาจขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื/นใดในอนาคต บริ ษัทฯ จะได้ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี/ยวกับความ
จําเป็ นและเหมาะสมของรายการนัน> ในกรณีที/คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันที/เกิดขึ >น เนื/องจากรายการดังกล่าวต้ องใช้ ความรู้ หรื อความเชี/ยวชาญเป็ นพิเศษ บริ ษัทฯ จะจัดให้ ผ้ ูเชี/ยวชาญอิสระ
หรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี/ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื/อนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนี
> >บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที/ได้ รับ
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
ประวัตกิ ารทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที/เกี/ยวโยง
บริ ษัทฯ ทําสัญ ญาเช่าเพื/อเช่าที/ดินจากกรรมการของบริ ษัทฯ คือ นายวิศิษฎ์ และนายวิวฒ
ั น์ (ผู้ให้ เช่า) เพื/อ
นํามาก่อสร้ างอาคารสําหรับใช้ เป็ นสํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ สัญญาเช่านี >มีระยะเวลา 10 ปี ผู้ให้ เช่าจะให้ บริ ษัทเช่าที/ดิน
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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ต่อไปอีก 10 ปี โดยจะได้ ตกลงค่าเช่ากันใหม่ในราคาตลาดหรื อราคาที/เหมาะสมต่อไป และหากบริ ษัทประสงค์ที/จะเช่า
ที/ดนิ ต่อไปอีก 10 ปี บริ ษัทต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือล่วงหน้ าตามที/ระบุในบันทึกข้ อตกลง
ณ วันที/ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ >นสุดสัญญาที/จะต้ องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวเป็ นจํานวน
5.23 ล้ านบาท (ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2561 จํ านวน 6.06 ล้ านบาท) บริ ษั ทฯ ได้ จ่ายเงินประกันการเช่าแก่ผ้ ูให้ เช่าเป็ น
จํานวนเงิน 60.00 ล้ านบาท เพื/ อเป็ นหลักประกันว่าทรัพ ย์ ที/เช่าจะไม่ถูกบังคับจํานองจากสถาบันการเงินที/ ผ้ ูเช่าได้ ขอ
สินเชื/อเนื/องจากผู้ให้ เช่าได้ ยอมนําทรัพย์ที/เช่าเข้ าจดทะเบียนจํานองเป็ นหลักประกันปฏิบตั ิตามสัญญาขอสินเชื/อเกี/ยวกับ
การก่อสร้ างอาคารสํานักงานต่อสถาบันการเงิน เงินประกันดังกล่าวจะจ่ายคืนแก่ผ้ เู ช่าเมื/อสัญญาเช่าที/ดินสิ >นสุดวันที/ 31
ธันวาคม 2566 เมื/อครบกําหนดอายุการเช่าหรื อครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าที/จะได้ มีการต่ออายุกนั ออกไปไม่วา่ กี/คราวก็ตาม
หรื อสัญญาได้ เลิกกันโดยความผิดของผู้เช่า ผู้เช่าจะต้ องจัดการทรัพย์ที/เช่าให้ กลับคืนสภาพเดิมเสมือนก่อนมีการเช่า และ
จะต้ องรื อ> ถอนสิ/งปลูกสร้ างทังหมดที
>
/สร้ างบนทรัพย์ที/เช่าหากครบกําหนดระยะเวลาแล้ ว หากบริ ษัทฯ ไม่รือ> ถอน บริ ษัทฯ ตก
ลงให้ กรรมสิทธิ§ในสิ/งปลูกสร้ างดังกล่าวตกเป็ นส่วนควบของที/ดินและทรัพย์ที/เช่าเป็ นกรรมสิทธิ§ของผู้ให้ เช่าทันทีโดยไม่คิด
ค่าใช้ จ่ายใด ๆ และหากผู้ให้ เช่าไม่ประสงค์รับสิ/งปลูกสร้ างดังกล่าวไว้ ผู้เช่ายังต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ เช่น ค่ารื อ> ถอน
สิง/ ปลูกสร้ างให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าตามที/ระบุในบันทึกข้ อตกลง บริ ษัทฯ รับรู้คา่ ก่อสร้ างดังกล่าวในบัญชีคา่ เช่าจ่ายล่วงหน้ า
มูลค่ารายการระหว่างกันในอดีตและภาระผูกพันตลอดอายุสญ
ั ญาเช่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี >
ปี ที/เกิด
รายการค่ าเช่ า
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566

ค่ าเช่ าชําระให้
นายวิศษิ ฎ์ ต่อปี
(หน่ วย : บาท)
500,000
550,000
550,000
550,000
605,000
605,000
605,000
665,500

ค่ าเช่ าชําระให้
นายวิวัฒน์ ต่อปี
(หน่ วย : บาท)
500,000
550,000
550,000
550,000
605,000
605,000
605,000
665,500

ค่ าเช่ ารวมต่ อปี
(หน่ วย : บาท)
1,000,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,210,000
1,210,000
1,210,000
1,331,000

ณ วันที/ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีเงินมัดจําการเช่าที/ดนิ กับนายวิศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์รวมทังสิ
> >น 60.00 ล้ าน
บาท ทังนี
> > บริ ษัทฯ ไม่มีการเข้ าทํารายการที/เกี/ยวโยงกันที/ไม่ใช่รายการการค้ าปกติ หรื อผู้ที/เกี/ยวข้ องและญาติสนิทของนาย
วิศษิ ฎ์ และ/หรื อ นายวิวฒ
ั น์ ที/เกิดขึ >นใน 6 เดือนก่อนวันที/มีการตกลงเข้ าทํารายการในครัง> นี >

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

3.3 ความเหมาะสมเรื- องอัตราดอกเบีย6 จ่ ายของการเข้ าทํารายการ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั บุคคลที.เกี.ยงโยงกันในครัง> นี >มีการกําหนดอัตราดอกเบี >ยคงที.อยูท่ ี.ร้อยละ 6.00 ต่อปี ในช่วง 5 ปี แรก
โดยไม่มีคา่ ธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยอื.นในการเสนอขาย ทังนี
> >เมื.อเปรี ยบเทียบอัตราดอกเบี >ยที.บริ ษัทฯ จ่ายให้ กบั บุคคลที.เกี.ยงโยงกันกับ 1.) อัตราดอกเบี >ยที.บริ ษัทฯ จ่ายให้ กบั
สถาบันการเงิน 2.) อัตราดอกเบี >ยที.จา่ ยให้ กบั หุ้นกู้รุ่นอื.นๆ ที.บริ ษัทฯ เคยเสนอขาย 3.) อัตราดอกเบี >ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนที.เสนอขายโดยบริ ษัทอื.น และ 4.) ต้ นทุน
ทางการเงินส่วนของเจ้ าของ (Cost of Equity) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี >
3.3.1 เปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบีย6 ที-บริษัทฯ จ่ ายให้ กับสถาบันการเงินอื-น
ณ วันที. 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชื.ออยู่กับสถาบันการเงินหลักโดยมีรายละเอียดประเภทวงเงิน หลักประกัน เงื.อนไขการดํารงสถานะหนีส> ินต่อทุน
เงื.อนไขยอดขายบังคับก่อน และค่าธรรมเนียมอื.นๆ ดังนี >
สถาบันการเงิน
(Financial
Institute)
สถาบันการเงินที. 1

สถาบันการเงินที. 2

สถาบันการเงินที. 3

ประเภทวงเงินสินเชื-อ
(Type of Credit Line)

หลักประกัน
(Collateral)

เงื-อนไขการดํารง
สถานะหนีส6 นิ ต่ อทุน

วงเงินกู้ประเภทโครงการ
หรื อ Project Term Loan

จดจํานองที.ดนิ พร้ อมสิง.
ปลูกสร้ าง

อัตราส่วนหนี >สินสุทธิ
ต่อทุนไม่เกิน 3 : 1

วงเงินกู้ประเภทโครงการ
หรื อ Project Term Loan

จดจํานองที.ดนิ พร้ อมสิง.
ปลูกสร้ าง

-

ตัว} สัญญาใช้ เงิน
หรื อ Promissory Note

จดจํานองที.ดนิ พร้ อมสิง.
ปลูกสร้ าง

-

วงเงินกู้ประเภทโครงการ
หรื อ Project Term Loan

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

จดจํานองที.ดนิ พร้ อมสิง.
ปลูกสร้ าง

อัตราส่วนหนี >สินสุทธิ
ต่อทุนไม่เกิน 3 : 1

เงื-อนไขยอดขายบังคับก่ อน
(Presale Conditions)

ค่ าธรรมเนียมอื-นๆ
(Fees)

มีการกําหนดจํานวนยูนิตที.ได้ รับการจองซื >อก่อน 1.) ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน (Front End Fee)
การเบิ ก ใช้ วงเงิน จากนัน> เบิ ก ใช้ วงเงิน ได้ เมื. อ มี
ไม่เกินร้ อยละ 0.25 ของวงเงินกู้
ยอดขายแล้ ว 50% ของพื >นที.ขาย
2.) ค่าปรับการชําระคืนก่อนกําหนด
(Prepayment Fee) ไม่เกินร้ อยละ 5.00 ของ
เงินที.ชําระคืนก่อนกําหนด
มีการกําหนดจํานวนยูนิตที.ได้ รับการจองซื >อก่อน 1.) ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน (Front End Fee)
การเบิกใช้ วงเงิน จากนันเบิ
> กตามจํานวนที.มีผ้ ซู ื >อ
ไม่เกินร้ อยละ 0.30 ของวงเงินกู้
โดยใช้ สญ
ั ญาจะซื >อจะขาย
2.) ค่าปรับการชําระคืนก่อนกําหนด
(Prepayment Fee) ไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของ
เงินที.ชําระคืนก่อนกําหนด
- ไม่มี -

- ไม่มี -

มีการกําหนดจํานวนยูนิตที.ได้ รับการจองซื >อก่อน 1.) ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน (Front End Fee)
การเบิ ก ใช้ วงเงิน จากนัน> เบิ ก ใช้ วงเงิน ได้ เมื. อ มี
ไม่เกินร้ อยละ 0.25 ของวงเงินกู้
ยอดขายแล้ ว 50% ของพื >นที.ขาย / มีการกําหนด 2.) ค่าปรับการชําระคืนก่อนกําหนด
มูลค่าขายขันตํ
> .า / เบิกตามจํานวนที.มีผ้ ซู ื >อโดยใช้
(Prepayment Fee) ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของ
สัญญาจะซื >อจะขาย (แล้ วแต่โครงการ)
เงินที.ชําระคืนก่อนกําหนด
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สถาบันการเงิน
(Financial
Institute)

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

ประเภทวงเงินสินเชื-อ
(Type of Credit Line)

หลักประกัน
(Collateral)

เงื-อนไขการดํารง
สถานะหนีส6 นิ ต่ อทุน

เงื-อนไขยอดขายบังคับก่ อน
(Presale Conditions)

ค่ าธรรมเนียมอื-นๆ
(Fees)

วงเงินเบิกเกินบัญชี
หรื อ Overdraft

จดจํานองที.ดนิ พร้ อมสิง.
ปลูกสร้ าง

-

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สถาบันการเงินที. 4

วงเงินกู้ประเภทโครงการ
หรื อ Project Term Loan

จดจํานองที.ดนิ พร้ อมสิง.
ปลูกสร้ าง

อัตราส่วนหนี >สินสุทธิ
ต่อทุนไม่เกิน 3 : 1

สถาบันการเงินที. 5

วงเงินกู้ประเภทโครงการ
หรื อ Project Term Loan

จดจํานองที.ดนิ พร้ อมสิง.
ปลูกสร้ าง

-

- ไม่มี -

-

วงเงินเบิกเกินบัญชี
หรื อ Overdraft
หมายเหตุ : ข้ อมูลจากบริ ษัทฯ

สถาบันการเงินที. 6

การกํ าหนดจํานวนยูนิตที.ได้ รับการจองซือ> ก่อน 1.) ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน (Front End Fee)
การเบิ กใช้ วงเงิน จากนัน> เบิ กได้ เมื. อมี ยอดขาย
ไม่เกินร้ อยละ 0.25 ของวงเงินกู้
แล้ วโดยใช้ สญ
ั ญาจะซื >อจะขายและมีเงื.อนไขการ 2.) ค่ า ป รั บ ก า ร ชํ า ร ะ คื น ก่ อ น กํ า ห น ด
รับเงินมาแล้ วขันตํ
> .า
(Prepayment Fee) ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของ
เงินที.ชําระคืนก่อนกําหนด
มีการกําหนดจํานวนยูนิตที.ได้ รับการจองซื >อก่อน 1.) ค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน (Front End Fee)
การเบิ ก ใช้ วงเงิน จากนัน> เบิ ก ใช้ วงเงิน ได้ เมื. อ มี
ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของวงเงินกู้
ยอดขายแล้ ว 50% ของพื >นที.ขาย
- ไม่มี -

- ไม่มี -

อ้ างอิงข้ อมูลจากบริ ษัทฯ อัตราดอกเบี >ยที.บริ ษัทฯ จ่ายให้ กบั สถาบันการเงินอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 4.50 – 5.60 ต่อปี สําหรับวงเงินกู้ประเภทโครงการหรื อ Project Term
Loan
3.3.2 เปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบีย6 ที-จ่ายให้ กับหุ้นกู้ร่ ุ นอื-นๆ ที-บริษัทฯ เคยเสนอขาย
ณ วันที. 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีห้ นุ กู้ที.ยงั ไม่ถึงกําหนดไถ่ถอนจํานวนทังสิ
> >น 8 รุ่ น คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
> >น 6,382.19 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดชื.อหุ้นกู้ อัตรา
ดอกเบี >ย ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายโดยประมาณ วันครบกําหนดไถ่ถอน ข้ อกําหนดสิทธิการดํารงสถานะอัตราส่วนหนี >สินสุทธิต่อทุน และมูลค่าหุ้นกู้ที.ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน ดัง
แสดงในตาราง

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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สัญลักษณ์
(ThaiBMA
Symbol)
A201A
A204A
A20OA
A214A
A214B
A21OA
A21OB
A222A

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

ชื-อหุ้นกู้
หุ้นกู้ของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2560 ครบกําหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2563
หุ้นกู้มีประกันของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 2/2560 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที.ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ ก่อนครบกําหนด
หุ้นกู้ของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 2/2559 ครบกําหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2563 ที.ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ ก่อนครบกําหนด
หุ้นกู้ของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 3/2560 ชุดที. 1 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
หุ้นกู้ชนิดทยอยชําระคืนเงินต้ นของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง>
ที. 3/2560 ชุดที. 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
หุ้นกู้ของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2561 ครบกําหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2564
หุ้นกู้มีประกันของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2562 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึง. ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 2/2561 ครบกําหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2565
อัตราดอกเบีย6 ถัวเฉลี-ยถ่ วงนํา6 หนัก 3

อัตรา
ดอกเบีย6
(%)

ค่ าธรรมเนียม
การจัด
จําหน่ าย
(ล้ านบาท) 2

วันที-ออก
หุ้นกู้

วันครบ
กําหนด
ไถ่ ถอน

อายุห้ นุ กู้

ข้ อกําหนดสิทธิ
การดํารงสถานะ
อัตราส่ วนหนีส6 นิ
สุทธิ 1 ต่ อทุน

5.25

2.17

31 ม.ค. 60

31 ม.ค. 63

3 ปี

3:1

654.50

5.95

2.94

5 เม.ย. 60

5 เม.ย. 63

3 ปี

3:1

1,500.00

5.40

3.99

5 ต.ค. 59

1 ต.ค. 63

3:1

1,000.00

31 ต.ค. 60

30 เม.ย. 64

3:1

634.20

31 ต.ค. 60

30 เม.ย. 64

3:1

176.89

5.95
4.56
5.95

3 ปี 11 เดือน
26 วัน
3 ปี 5 เดือน
30 วัน
3 ปี 5 เดือน
30 วัน

มูลค่ าหุ้นกู้ท- ี
ยังไม่ ได้
ไถ่ ถอน

6.05

1.65

19 ต.ค. 61

19 ต.ค. 64

3 ปี

3:1

250.00

6.75

46.56

1 เม.ย. 62

8 ต.ค. 64

2 ปี 6 เดือน 7
วัน

3:1

2,000.00

6.05

1.24

22 พ.ย. 61

22 ก.พ. 65

3 ปี 3 เดือน

3:1

166.60

6.05

รวมมูลค่ าหุ้นกู้ท- ยี ังไม่ ครบกําหนดไถ่ ถอน

หมายเหตุ :
1/ หนี >สินสุทธิ หมายถึง หนี >สินรวมในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ตามตัวเลขที.ปรากฎในงบการเงินรวมรายไตรมาส หรื องบการเงินรวมประจําปี ของผู้ออกหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี) แต่ไม่รวมถึงหนี >ในทาง
การค้ าปกติ (หนี >ในทางการค้ าปกติ หมายถึง หนี >อื.นใดที.มิใช่เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้) หักด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว. คราว และเงินฝากธนาคารที.มีภาระคํ >าประกัน
2/ ข้ อมูลจากบริ ษัทฯ
3/ อัตราดอกเบี >ยถัวเฉลีย. ถ่วงนํ >าหนักคํานวณจาก [ ผลรวมของ ( อัตราดอกเบี >ยของหุ้นกู้ในแต่ละรุ่น x มูลค่าหุ้นกู้ที.ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนในแต่ละรุ่น ) / ผลรวมของมูลค่าหุ้นกู้ที.ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมด
>
]

จากข้ อมูลข้ างต้ น อัตราดอกเบี >ยที.บริ ษัทฯ จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้แต่ละรุ่นอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 5.25 – 6.75 ต่อปี โดยมีอตั ราดอกเบี >ยถัวเฉลีย. ถ่วงนํ >าหนักของหุ้นกู้ที.
ยังไม่ได้ ไถ่ถอนเท่ากับร้ อยละ 6.05 ต่อปี

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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3.3.3 เปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบีย6 หุ้นกู้ด้อยสิทธิท- มี ีลักษณะคล้ ายทุนฯ ของบริษัทอื-น
ณ วันที. 17 ธันวาคม 2562 มีห้ นุ กู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัทอื.นที.เสนอขายและรายงานผลการขายกับสํานักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังต่อไปนี >
ชื-อเฉพาะหุ้นกู้ 1

มูลค่ าขาย
(ล้ านบาท)
1,000.00
1,000.00
770.00
230.00
1,500.00
500.00
1,000.00
15,000.00
15,000.00
500.00
15,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
6,000.00
447.70
60.30
8,000.00
5,000.00
15,000.00

อัตราดอกเบีย6
ช่ วง 5 ปี แรก
ร้ อยละ 9.00 ต่อปี
ร้ อยละ 8.50 ต่อปี
ร้ อยละ 8.00 ต่อปี
ร้ อยละ 8.00 ต่อปี
ร้ อยละ 8.50 ต่อปี
ร้ อยละ 8.50 ต่อปี
ร้ อยละ 8.50 ต่อปี
ร้ อยละ 5.00 ต่อปี
ร้ อยละ 5.00 ต่อปี
N/A
ร้ อยละ 7.00 ต่อปี
ร้ อยละ 5.00 ต่อปี
ร้ อยละ 5.00 ต่อปี
ร้ อยละ 5.00 ต่อปี
ร้ อยละ 5.00 ต่อปี
ร้ อยละ 9.50 ต่อปี
ร้ อยละ 9.50 ต่อปี
ร้ อยละ 5.00 ต่อปี
ร้ อยละ 5.85 ต่อปี
ร้ อยละ 5.85 ต่อปี

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2558
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2559
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2560
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 2/2560
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2561 ชุดที. 1
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)ครัง> ที. 1/2561 ชุดที. 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2562
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2560
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2562
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของ บริ ษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2561
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2557
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2559
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2560
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท บางจาก คอร์ ปอเรชัน. จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2562
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท ไทยยูเนี.ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 2/2562
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท พร็อพเพอร์ ตี > เพอร์ เฟค จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2560
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท พร็ อพเพอร์ ตี > เพอร์ เฟค จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2561
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2562
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียมจํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2555
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน. แนล จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2561
เปรี ยบเทียบกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิท- มี ีลักษณะคล้ ายทุนของบริษัทฯ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 2/2562
300.00 ร้ อยละ 6.00 ต่อปี
หมายเหตุ : 1/ รายละเอียดเพิ.มเติมในเอกสารแนบ 3, 2/ ข้ อมูลการจัดอันดับความน่าเชื.อถือ ณ วันที.มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ

อันดับเครดิต
ขององค์ กร 2
BBBBBB
BBB
BBB
BBB
BBB
BBB
A+
AABBBA+
A(tha)
A(tha)
A
A+
BB+
BB+
A
AAA
A

อันดับเครดิต
ตราสารหนี 6 2
BB
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+
BB+
AA
ABBB (tha)
BBB (tha)
BBB+
AB+
B+
BBB+
AA
BBB+

BB

-

ค่ าธรรมเนียมการจัด
จําหน่ ายโดยประมาณ
10,950,000 บาท
12,000,000 บาท
11,500,000 บาท
2,700,000 บาท
27,500,000 บาท
3,260,000 บาท
15,070,000 บาท
13,770,000 บาท
N/A
105,330,000 บาท
62,170,000 บาท
14,600,000 บาท
9,200,000 บาท
8,820,000 บาท
1,500,000 บาท
800,000 บาท
4,450,000 บาท
10,116,500 บาท
16,470,000 บาท
0.00 บาท (ไม่มี)

จากข้ อมูลข้ างต้ น อัตราดอกเบี >ยในช่วง 5 ปี แรกของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ที.บริ ษัทอื.นเสนอขายให้ กบั ประชาชนทัว. ไปอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 5.00 - 9.00 ต่อปี
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3.3.4 เปรี ยบเทียบกับต้ นทุนทางการเงินส่ วนของเจ้ าของ (Cost of Equity) ของบริษัทฯ
ต้ นทุนของส่วนของเจ้ าของหรื อส่วนทุน (Ke) หรื ออัตราผลตอบแทนที.ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการ (Re) คํานวณได้ จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังนี >
Re (หรื อ Ke )
= Rf + β (Rm - Rf)
= 1.35 + 0.98 x (12.69 – 1.35)
= 12.44
โดยที.
Risk Free Rate (Rf) = อ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี มีคา่ เท่ากับร้ อยละ 1.35 ต่อปี (ข้ อมูล ณ วันที. 17 ธันวาคม 2562)
ซึง. เป็ นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที.มีอายุยาวที.สดุ ที.รัฐบาลมีการออกและเสนอขายอย่างต่อเนื.อง สอดคล้ องกับสมมติฐานว่าธุรกิจยังคง
ดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื.อง (Going Concern Basis)
Beta (β) = อ้ างอิงจาก Beta เฉลีย. ของกลุม่ บริ ษัทที.ทําธุรกิจคล้ ายกันกับ AREEYA ในอุตสาหกรรมเดียวกันในช่วงระยะเวลา 2 ปี ย้อนหลัง จนถึงวันที.
17 ธันวาคม 2562 ซึง. ที.ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็ นระยะเวลาที.สะท้ อนการเปลีย. นแปลงราคาและภาพรวมของมุมมองนักลงทุนที.มีตอ่ บริ ษัทฯ
ณ สภาวะตลาดปั จจุบนั ได้ ดีที.สดุ (ทังนี
> >ที.ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ ข้อมูลถึงวันที. 17 ธันวาคม 2562 หนึง. วันทําการก่อนวันที.บริ ษัทฯ เปิ ดเผย
สารสนเทศเกี.ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนของบริ ษัทฯ) ซึง. มีคา่ เท่ากับ 0.98 โดยคํานวนจากสูตรดังต่อไปนี >
บริษัทเปรี ยบเทียบ 2

AREEYA

PRIN
GOLD
Beta 2 Yrs
0.12
0.32
0.88
หนี >สินที.มีภาระดอกเบี >ยจ่าย
9,562.66
4,426.71 18,653.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น
3,212.40
4,337.08 16,991.00
2.98
1.02
1.10
Interest Bearing Debt to Equity Ratio
Tax Rate
20%
20%
20%
1
Unlevered Beta 2 Yrs
0.04
0.18
0.47
1
ค่ าเฉลี-ย Unlevered Beta 2 Yrs
0.29
หมายเหตุ : 1/ Unlevered Beta = Levered Beta / (1 + Interest Bearing Debt to Equity Ratio x (1 – Tax Rate)),
2/ เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ บริ ษัทดังแสดงในตารางด้ านล่าง

ดังนัน> Levered Beta ของ AREEYA =
=
=
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

MK
0.38
7,283.76
6,855.66
1.06
20%
0.21

LALIN
0.52
3,678.34
6,314.46
0.58
20%
0.35

NCH
0.48
883.69
2,588.54
0.34
20%
0.38

NVD
0.35
7,446.63
4,825.27
1.54
20%
0.16

ค่าเฉลีย. Unlevered Beta 2 Yrs x (1 + Interest Bearing Debt to Equity Ratio x (1 – Tax Rate))
0.29 x [1 + 2.98 x (1 – 20%)]
0.98
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Market Risk (Rm) = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลีย. ย้ อนหลัง 15 ปี ตังแต่
> ปี 2547 – 2562 ซึง. เท่ากับร้ อยละ 12.69 ต่อปี
เนื.องจากเป็ นช่วงระยะเวลาที.สะท้ อนอัตราผลตอบแทนโดยเฉลีย. ได้ ดีที.สดุ และมีผลกระทบจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ น้ อย
ทังนี
> > ที.ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ ใช้ Beta ของ AREEYA ในการคํานวณเนื.องจากมูลค่าการซื >อขายเฉลีย. ของ AREEYA ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยูท่ ี.ประมาณ 0.08
ล้ านบาทต่อวันในปี 2562 ซึง. ถือว่าอยูใ่ นระดับตํ.ามากและไม่มีสภาพคล่องเมื.อเทียบกับมูลค่าการซื >อขายเฉลีย. รวมของ SET ซึง. อยูท่ ี. 52,467.58 ล้ านบาทต่อวันในปี
2562 (ข้ อมูลจาก SETSMART) ดังนัน> Beta ของ AREEYA จึงอาจไม่สะท้ อนมูลค่าของหุ้นได้ อย่างเหมาะสม ที.ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกใช้ ข้อมูลจากกลุม่
บริ ษัทที.ทําธุรกิจคล้ ายกันกับ AREEYA ในอุตสาหกรรมเดียวกันในการคํานวณ Beta แทน
การเลือกกลุม่ บริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกับ AREEYA เพื.อคํานวณหาค่า Beta
ที.ปรึกษาทางการเงินอิสระคัดเลือกกลุม่ บริ ษัทที.นํามาใช้ คํานวณเพื.อหาค่า Beta ของ AREEYA ดังแสดงในตารางด้ านล่าง โดยที.ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ เกณฑ์ใน
การคัดเลือกจากรูปแบบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที.ทําในลักษณะคล้ ายกันกับ AREEYA โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภท 1) โครงการบ้ านเดี.ยว โดยจะขายที.ดนิ เปล่าซึง. เป็ น
กรรมสิทธิ¢ของบริ ษัท และรับจ้ างปลูกสร้ างบ้ านบนที.ดนิ นัน> หรื อขายที.ดนิ พร้ อมบ้ านสร้ างเสร็ จ 2) โครงการทาวน์เฮาส์ และ 3) โครงการคอนโดมิเนียม โดยเน้ นทําเลใจกลางเมือง
ทังนี
> > ที.ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาคัดเลือกบริ ษัทที.นํามาคํานวณจากหลายปั จจัย เช่น สัดส่วนรายได้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์แนวราบและแนวสูง รายได้
รวม ขนาดของทรัพย์สนิ รวม ขนาดส่วนของผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
ทังนี
> > ที.ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ เลือกกลุม่ บริ ษัทในลําดับที. 2 ถึง 7 ซึง. ได้ แก่ MK, GOLD, LALIN, PRIN, NVD, NCH ตามลําดับ เพื.อนํามาใช้ คํานวณเพื.อหาค่า
Beta ของ AREEYA
ลําดับที-

หลักทรั พย์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1

A

2

MK

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ แบ่งเป็ น 3 ประเภท
1) โครงการบ้ านเดี.ยว โดยจะขายที.ดนิ เปล่าซึง. เป็ นกรรมสิทธิ¢ของบริ ษัท และรับจ้ างปลูก
สร้ างบ้ านบนที.ดนิ นัน> หรื อขายที.ดนิ พร้ อมบ้ านสร้ างเสร็ จ
2) โครงการทาวน์เฮาส์ และ
3) โครงการคอนโดมิเนียม โดยเน้ นทําเลใจกลางเมืองบริ ษัทมีการพัฒนาโครงการ
ประเภทธุรกิจศูนย์การค้ าหรื อคอมมิวนิตี >มอลล์ ในชื.อว่า Pickadaily Bangkok
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื.อการค้ า ได้ แก่ จัดสรรที.ดนิ เปล่า สร้ างบ้ านสําเร็จรูปขายพร้ อม
ที.ดนิ และรับเหมาก่อสร้ างบ้ านและคอนโดมิเนียม ตลอดจนให้ เช่าอาคาร และที.จอดรถ
และธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็ นต้ น

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

รายได้ รวม
ปี 2561

รายได้ รวม
9 เดือน ปี 2562

ทรั พย์ สนิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ 30 ก.ย. 2562 ณ 30 ก.ย. 2562

4,038.88

2,467.94

14,890.24

3,212.40

4,713.14

3,741.51

15,585.23

6,855.66

หน้ า 46/73

ความเห็นของที.ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

ลําดับที-

หลักทรั พย์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3

GOLD

บริ ษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี.ยวกับพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และบริ การที.เกี.ยวข้ อง

4

LALIN

5

PRIN

6

NVD

7

NCH

8

BROCK

9

EVER

10

AP

11

LPN

12

MBK

13

J

รายได้ รวม
ปี 2561

รายได้ รวม
9 เดือน ปี 2562

ทรั พย์ สนิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ 30 ก.ย. 2562 ณ 30 ก.ย. 2562

15,871.30

17,358.65

47,198.10

17,299.08

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื.อขาย

4,098.66

3,406.24

11,534.53

6,314.46

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทหมูบ่ ้ านจัดสรร
และประเภทอาคารชุดพักอาศัย
กลุม่ บริ ษัท เนอวานา ไดอิ มีการประกอบธุรกิจหลักแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ภายใต้ กลุม่ บริ ษัท NIRVANA พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทบ้ านจัดสรรที.ดนิ เพื.อขาย ประกอบด้ วยบ้ านเดี.ยว บ้ านแฝด โฮมออฟฟิ ศ ทาวน์
เฮ้ าส์ คอนโดมิเนียม
2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง และ
3) ธุรกิจขายสินค้ าวัสดุก่อสร้ าง ได้ แก่ รัว> สําเร็ จรูป และตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประตู
หน้ าต่างอลูมิเนียมสําเร็ จรูป จากโรงงานผู้ผลิตสัญชาติญี.ปนุ่
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื.อการค้ า ได้ แก่ จัดสรรที.ดนิ และปลูกบ้ านสําเร็จรูปและ
คอนโดมิเนียม งานก่อสร้ าง การบริ การและเช่าภายในสโมสรหมูบ่ ้ าน เป็ นต้ น
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้ านจัดสรรเพื.อจําหน่าย ในกรุงเทพมหานคร ภูเก็ตและ
สมุทรปราการ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาล

2,511.02

1,357.02

9,204.78

4,337.10

3,014.36

2,163.86

13,744.51

4,640.65

1,782.19

998.54

4,061.18

2,586.04

132.43

124

1,265.66

1,238.94

1,147.97

4,353.92

9,886.34

2,594.45

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

28,890.09

18,996.00

56,152.78

25,431.29

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดยมุง่ เน้ น (Focus) การพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยภายในเมือง
ในราคาที.สามารถครอบครองได้ (Affordable Price) สําหรับกลุม่ ลูกค้ าที.มีรายได้ ใน
ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง เป็ นกลุม่ เป้าหมายหลัก
ดําเนินธุรกิจศูนย์การค้ า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที.ยว ธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจอื.นๆ และธุรกิจสนับสนุน
ธุรกิจของบริ ษัทแบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบหลัก ดังนี >
1. การบริ หารจัดการพื >นที.เช่าภายในศูนย์การค้ าในส่วนโทรศัพท์เคลือ. นที.และสินค้ า

11,301.89

5,946.18

24,063.93

12,552.95

12,692.90

8,719.68

52,103.62

23,365.12

915.67

540.36

2,560.37

1,232.03

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 47/73

ความเห็นของที.ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ลําดับที-

หลักทรั พย์

14

CGD

15

LH

16

SC

17

S

18

SPALI

19

AQ

20

QH

21

PF

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายได้ รวม
ปี 2561

เทคโนโลยี ภายใต้ ชื.อ "IT Junction"
2. การพัฒนาและบริ หารพื >นที.ในรูปแบบตลาดชุมชน ภายใต้ ชื.อ "J Market"
3. การพัฒนาและบริ หารพื >นที.ในรูปแบบศูนย์การค้ าชุมชน ภายใต้ ชื.อ "The Jas"
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

รายได้ รวม
9 เดือน ปี 2562

ทรั พย์ สนิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ 30 ก.ย. 2562 ณ 30 ก.ย. 2562

369.64

395.40

28,019.22

4,754.88

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที.อยูอ่ าศัย โดยขายบ้ านจัดสรรพร้ อมที.ดนิ ทังบ้
> านเดี.ยว ทาวน์
โฮม และคอนโดมิเนียมโครงการส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตกรุงเทพฯ และตามจังหวัดใหญ่ ๆ
เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ภูเก็ต เป็ นต้ น
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อย่างครบวงจรประกอบด้ วย
1. ธุรกิจเพื.อขาย เช่น บ้ านเดี.ยว ทาวน์เฮ้ าส์ และอาคารชุดพักอาศัย
2. ธุรกิจเพื.อให้ เช่า
3. ธุรกิจที.ปรึกษาและบริ หารงานด้ านการบริ หาร เทคนิควิศวกรรม และระบบงาน
สนับสนุน
พัฒนาและลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

39,851.63

25,250.18

117,599.99

48,972.79

15,647.41

10,946.58

46,607.90

16,612.93

8,935.94

9,408.30

64,807.73

17,094.86

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
1) ที.อยูอ่ าศัย ทังบ้
> านและที.ดนิ จัดสรร อาคารชุด ในทําเลทัว. เขตกรุงเทพมหานคร
ปริ มณฑล รวมถึงต่างจังหวัด
2) เพื.อการพาณิชย์ ได้ แก่ อาคารสํานักงานให้ เช่า และ
3) ธุรกิจรี สอร์ ทโรงแรมในต่างจังหวัด
พัฒนาและค้ าอสังหาริ มทรัพย์ ทังแนวราบและแนวสู
>
ง และบริ การให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์

25,809.53

16,823.15

58,866.31

35,195.85

824.43

592.73

6,953.20

3,529.38

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื.อขายและให้ เช่า บ้ านพร้ อมที.ดนิ หน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
อาคารที.พกั อาศัยให้ เช่า (ธุรกิจเซอร์ วิส อะพาร์ ตเมนต์ โรงแรม) อาคารสํานักงาน รวมทัง>
รับจ้ างบริ หาร และร่วมลงทุนในธุรกิจอื.นๆ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยดําเนินการพัฒนาโครงการบ้ านเดี.ยว โครงการทาวน์เฮ้ าส์และบ้ าน
แฝด และโครงการคอนโดมิเนียมในรูปแบบที.หลากหลายในเขตกรุงเทพมหานครและ

18,117.66

9,975.21

51,117.10

26,436.30

19,647.02

15,476.87

58,984.62

13,651.34

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 48/73

ความเห็นของที.ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ลําดับที-

หลักทรั พย์

22

RML

23

ESTAR

24

SIRI

25

CI

26

NNCL

27

SENA

28

PACE

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปริ มณฑลเป็ นหลัก โดยเน้ นทําเลที.ตงที
ั > .มีศกั ยภาพสูง ใกล้ แนวรถไฟฟ้า
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ มุง่ เน้ นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมสําหรับลูกค้ า
ระดับกลางถึงระดับบน โครงการวิลล่าเฉพาะกลุม่ ลูกค้ า ทังในเขตกรุ
>
งเทพมหานครและ
แหล่งที.พกั ตากอากาศ
ดําเนินธุรกิจหลักเกี.ยวกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื.อขาย หรื อให้ เช่า และธุรกิจ
สนามกอล์ฟ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ แบ่งเป็ น
1. ธุรกิจเพื.อขาย โดยพัฒนาโครงการที.อยูอ่ าศัยแนวราบและแนวสูง
2. ธุรกิจเพื.อให้ เช่าอาคารสํานักงาน และอาคารพาณิชย์ ซึง. เป็ นโครงการที.ขายสิทธิการ
เช่า และธุรกิจบริ การอสังหาริ มทรัพย์ โดยแบ่งเป็ นธุรกิจบริ หารงานขายโครงการ ธุรกิจ
นายหน้ า และบริ การด้ านการบริ หารและจัดการโครงการอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัทดําเนินธุรกิจใน 4 ลักษณะ คือ
1. พัฒนาธุรกิจจัดสรรบ้ านและที.ดนิ , คอนโดมิเนียมอยูอ่ าศัยเพื.อขาย
2. ให้ เช่าหรื อขายอาคารสํานักงานและศูนย์การค้ า
3. ประกอบกิจการโรงแรม
4. รับบริ หารอาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียม บ้ านจัดสรร และบริ หารโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมเพื.อขายและให้ เช่า และการ
ให้ บริ การสาธารณูปโภคและสิง. อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที.อยูอ่ าศัย ได้ แก่ บ้ านเดี.ยว ทาวน์เฮ้ าส์ และอาคาร
พาณิชย์ อาคารชุด และอพาร์ ทเม้ นท์ให้ เช่า community mall ธุรกิจสนามกอล์ฟ และ
ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระดับไฮเอนด์ ธุรกิจไลฟ์ สไตล์รีเทลด้ าน
อาหารและเครื. องดื.มกูร์เม่ต์ ภายใต้ ของเครื. องหมายการค้ า "ดีน แอนด์ เดลูก้า" โดยเป็ น
เจ้ าของสาขาดีน แอนด์ เดลูก้าทังหมดในประเทศสหรั
>
ฐอเมริ กา และประเทศไทย
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างพัฒนาโครงการมหานคร บนถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ ซึง. มีลกั ษณะ
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รายได้ รวม
ปี 2561

รายได้ รวม
9 เดือน ปี 2562

ทรั พย์ สนิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ 30 ก.ย. 2562 ณ 30 ก.ย. 2562

3,326.86

3,066.75

12,192.21

5,859.28

1,721.60

1,015.44

7,713.57

4,588.76

27,590.09

17,096.95

109,408.00

29,794.01

3,315.86

1,051.46

7,716.06

1,428.62

1,080.63

608.05

4,258.79

3,067.74

5,539.56

3,502.97

14,769.82

5,606.28

8,813.45

1,499.66

20,360.56

261.64
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ลําดับที-

หลักทรั พย์

29

AMATAV

30
31

NOBLE
SAMCO

32

PSH

33

MJD

34

ORI

35

ANAN

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผสมผสาน (Mixed use) ทังโรงแรมระดั
>
บ 5 ดาว (บางกอก เอดิชนั. ) อาคารพักอาศัย
ระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี. (เดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก) และไลฟ์ สไตล์รีเทล
(มหานคร คิวบ์ รี เทล ฮิลล์ และสกาย ออบเซอร์ เวชัน. เดค) และอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
โครงการนิมิต หลังสวน ซึง. เป็ นคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี. บนถนนหลังสวน และ
โครงการมหาสมุทร ซึง. เป็ นวิลล่าตากอากาศ และคันทรี. คลับสุดหรู ตังอยู
> ท่ ี.อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
บริ ษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริ ษัทอื.น (Holding
Company) โดยถือหุ้นใน Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (บริ ษัทแกน)
ร้ อยละ 89.99 ซึง. ประกอบธุรกิจพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม Amata City Bien Hoa ประเทศเวียดนาม โดยมีรายได้ จาก
1) การขายที.ดนิ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตพาณิชยกรรมและที.อยูอ่ าศัย
2) การให้ บริ การเช่าโรงงานสําเร็จรูป อาคารสํานักงาน
3) การบริ การสาธารณูปโภค
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื.อขาย รับจ้ างก่อสร้ าง ให้ เช่าและให้ บริ การ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดยเน้ นการพัฒนาโครงการที.อยูอ่ าศัยแนวราบและแนวสูง
พร้ อมทังการให้
>
บริ การบํารุงรักษาโครงการภายหลังการขาย
PSH ดําเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื.น (Holding Company) โดยมีบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ซึง. ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เป็ น
บริ ษัทแกน
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื.อขายและธุรกิจโรงแรม โดยเน้ นโครงการอาคารที.อยูอ่ าศัย
ประเภทอาคารสูง หรื อ คอนโดมิเนียม ในระดับไฮเอนด์ ที.มีความหรูหราในการอยูอ่ าศัย
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล และธุรกิจให้ บริ การที.เกี.ยวเนื.องกับธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ บริ การจัดหาผู้เช่าห้ องชุด และบริ การรับจ้ างบริ หารโครงการนิติ
บุคคลอาคารชุดแก่โครงการที.บริ ษัทเป็ นผู้พฒ
ั นาเท่านัน>
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

รายได้ รวม
ปี 2561

รายได้ รวม
9 เดือน ปี 2562

ทรั พย์ สนิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ 30 ก.ย. 2562 ณ 30 ก.ย. 2562

1,170.53

434.20

7,412.43

2,718.88

5,152.93
1,394.30

12,342.22
2,000.16

25,100.87
3,826.49

5,050.35
2,402.28

45,070.52

28,266.51

85,319.72

41,255.48

6,236.53

4,825.73

19,154.34

5,423.40

16,637.83

10,418.26

30,576.39

8,765.11

12,896.02

7,520.99

52,291.82

16,638.80
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หลักทรั พย์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

36

PRECHA

1) คอนโดมิเนียมติดสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพและปริ มณฑล
2) บ้ านจัดสรรแนวราบ นอกจากนี > บริ ษัทยังประกอบธุรกิจภายใต้ บริ ษัทย่อยอื.นๆ ได้ แก่
ธุรกิจศูนย์ออกกําลังกาย (sport club) ธุรกิจการเป็ นตัวแทนการซื >อขายห้ องชุด ธุรกิจรับ
บริ หารโครงการอสังหาริ มทรัพย์ให้ กบั นิตบิ คุ คลบ้ านจัดสรร และนิตบิ คุ คลอาคารชุด
ธุรกิจสนามแข่งรถ พีระ อินเตอร์ เนชัน. แนล เซอร์ กิต ธุรกิจสนามแข่งรถโก-คาร์ ท
ประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เพื.ออยูอ่ าศัย ทังแนวราบและแนวสู
>
ง

37

FPT

38

RICHY

39

WIN

40
41

รายได้ รวม
ปี 2561

รายได้ รวม
9 เดือน ปี 2562

ทรั พย์ สนิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ 30 ก.ย. 2562 ณ 30 ก.ย. 2562

90.56

36.94

515.95

451.35

ก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินค้ าให้ เช่า/ขายในนิคมอุตสาหกรรม
สวนอุตสาหกรรม และทําเลอื.นที.มีศกั ยภาพในประเทศไทย บริ ษัทได้ จดั สร้ างโรงงานและ
อาคารคลังสินค้ ามาตรฐาน พร้ อมการให้ บริ การให้ ความช่วยเหลือในเรื. องต่าง ๆ ที.
เกี.ยวข้ องกับการเริ. มต้ นประกอบการผลิตในประเทศไทย
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

4,012.82

21,545.30

92,389.78

27,184.44

2,708.65

872.80

6,391.20

2,404.12

140.21

93.20

685.79

294.18

GLAND

ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทพื >นที. อาคารโรงงาน บริ เวณติดถนนบางนา-ตราด ก.ม
52 โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ 1) พื >นที.ให้ เช่าและบริ การในเขตปลอดอากร (Free Zone) 2)
พื >นที.ให้ เช่าและบริ การนอกเขตปลอดอากร 3) พื >นที.ให้ เช่าและบริ การบนหลังคา
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2,059.40

1,350.32

29,318.55

11,952.54

NUSA

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

2,975.85

1,314.12

11,786.63

6,713.57

จากการคํานวณต้ นทุนทางการเงินของส่วนเจ้ าของของบริ ษัทฯ ข้ างต้ นจะได้ เท่ากับร้ อยละ 12.44 ซึง. มีคา่ สูงกว่าอัตราดอกเบี >ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนที.
เสนอขายให้ กบั บุคคลที.เกี.ยวโยงกันในครัง> นี >

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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ความเห็นที.ปรึกษาทางการเงินอิสระ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั บุคคลที.เกี.ยงโยงกันในครัง> นี >มีมลู ค่าการเสนอขายรวมทังสิ
> >น 300.00 ล้ านบาท โดยกําหนดอัตรา
ดอกเบี >ยที.ชําระให้ แก่บคุ คลที.เกี.ยวโยงกันในครัง> นี >เท่ากับร้ อยละ 6.00 ต่อปี และไม่มีคา่ ธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยอื.นในการเสนอขาย อยูใ่ นช่วงอัตราดอกเบี >ยที.บริ ษัทฯ จ่ายให้ กบั
ผู้ถือหุ้นกู้รุ่นอื.นๆ ซึง. มีอตั ราดอกเบี >ยอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 5.25 – 6.75 ต่อปี และใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบี >ยถัวเฉลีย. ถ่วงนํ >าหนักของหุ้นกู้ที.ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนซึง. เท่ากับร้ อยละ 6.05 ต่อปี
นอกจากนี > อัตราดอกเบี >ยที.ชําระให้ แก่บคุ คลที.เกี.ยวโยงกันในครัง> นี >ยังอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 5.00 – 9.00 ต่อปี ซึง. เป็ นอัตราดอกเบี >ย 5 ปี แรกของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ
ที.บริ ษัทอื.นเสนอขาย ทังนี
> >กลุม่ บริ ษัทที.เสนอขายอัตราดอกเบี >ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ที.ตํ.ากว่าอัตราร้ อยละ 6.00 ต่อปี เป็ นกลุม่ บริ ษัทที.ได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื.อถือ (Credit Rating) ขององค์กรและตัวหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ตังแต่
> BBB- ขึ >นไปซึง. เป็ นกลุม่ ระดับลงทุน (Investment Grade) และมีการจัดอันดับความ
น่าเชื.อถือดีกว่าของบริ ษัทฯ ซึง. ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื.อถือขององค์กรอยูท่ ี. BB ซึง. เป็ นกลุม่ ตํ.ากว่าระดับลงทุน (Non-Investment Grade) และมีมมุ มองเชิงลบในอนาคต
(Negative) นอกจากนี >อัตราดอกเบี >ยที.ชําระให้ แก่บคุ คลที.เกี.ยวโยงกันในครัง> นี >ยังน้ อยกว่าต้ นทุนทางการเงินส่วนของเจ้ าของของบริ ษัทฯ ซึง. เท่ากับร้ อยละ 12.44 ต่อปี อย่างไรก็
ตาม ถึงแม้ วา่ อัตราดอกเบี >ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนที.เสนอขายให้ แก่บคุ คลที.เกี.ยวโยงกันในครัง> นี >จะสูงกว่าอัตราดอกเบี >ยวงเงินกู้ประเภทโครงการ หรื อ Project
Term Loan ที.บริ ษัทฯ ได้ รับจากสถาบันการเงิน แต่บริ ษัทฯ ต้ องปฎิบตั ติ ามเงื.อนไขต่างๆ เช่น การจดจํานองที.ดนิ พร้ อมสิง. ปลูกสร้ างที.ใช้ เป็ นประกัน (Collateral) เงื.อนไข
ยอดขาย (Presale Conditions) และมีคา่ ธรรมเนียมอื.นๆ ในการเบิกใช้ วงเงินหรื อไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด ซึง. อัตราดอกเบี >ยจากสถาบันการเงินอยูใ่ นระดับตํ.ากว่าเนื.องจากมี
ความเสีย. งของเงินกู้ตํ.ากว่าจากเงื.อนไขดังกล่าว ดังนันที
> - ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ าอัตราดอกเบีย6 จ่ ายในช่ วง 5 ปี แรกของการเข้ าทํารายการในครั ง6 นีม6 ีความ
เหมาะสม
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3.3.5 ความเหมาะสมของอัตราดอกเบีย6 ในช่ วงตัง6 แต่ ปีที- 6 เป็ นต้ นไป
ที.ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทําการศึกษาความเหมาะสมของอัตราดอกเบี >ยในช่วงตังแต่
> ปีที. 6 เป็ นต้ นไป ซึง. เป็ นอัตราดอกเบี >ยแบบลอยตัวและจะแปรผันโดยตรงกับ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ ช่วงเวลาใดๆ ตามสูตรการคํานวณในข้ อกําหนดสิทธิฯ ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุน (รายละเอียดเพิ.มเติมในเอกสาร
แนบ 2 ข้ อกําหนดสิทธิฯ) ดังต่อไปนี >
วิธีการคํานวณอัตราดอกเบี >ยแปรผันในแต่ละช่วงเวลา
สัญลักษณ์

ตัวแปร

คําอธิบาย

(ก)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี
(5 Year Government Bond Yield : 5Y-GBY)

(ข)

Initial Credit Spread

(ค)

อัตราดอกเบี >ยคงที.สว่ นเพิ.ม

Yield Interpolation ของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที.มีอายุ 5 (ห้ า) ปี ณ
สิ >นสุดวันทําการของสองวันทําการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี >ยใด ๆ ซึง. จัดทําโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี >ไทย (Thai Bond Market Association) โดยนายทะเบียนหุ้น
กู้และผู้ออกหุ้นกู้จะเป็ นผู้คํานวณการปรับอัตราดอกเบี >ยหุ้นกู้ดงั กล่าว
ส่วนต่างของอัตราดอกเบี >ยคงที.ร้อยละ 6.00 (หก) กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที. 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที.ร้อยละ 1.39 (หนึง. จุดสามเก้ า)
ซึง. เท่ากับร้ อยละ 4.61 (สีจ. ดุ หกหนึง. ) ต่อปี (ตามข้ อกําหนดสิทธิ)
ในช่วงปี ที. 6 - 25 เท่ากับ อัตราร้ อยละ 0.25 ต่อปี
ในช่วงปี ที. 26 – 50 เท่ากับ อัตราร้ อยละ 1.00 ต่อปี
ในช่วงตังแต่
> ปีที. 51 เท่ากับ อัตราร้ อยละ 2.00 ต่อปี

ช่วงปี ที. 6 - 25

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี (5Y-GBY)
(ก)
5Y-GBY

Initial Credit Spread
(ร้ อยละ)
(ข)
6.00 - 1.39 = 4.61

อัตราดอกเบี >ยคงที.สว่ นเพิ.ม
(ร้ อยละ)
(ค)
0.25

อัตราดอกเบี >ยแปรผัน
(ร้ อยละ)
(ก) + (ข) + (ค)
5Y-GBY + 4.61 + 0.25 = 5Y-GBY + 4.86 ต่อปี

คาดการณ์อตั ราดอกเบี >ยแปรผัน
ในช่วงเวลาใดๆ 1
(ร้ อยละ)
1.35 + 4.86 = 6.20 ต่อปี

ช่วงปี ที. 26 – 50

5Y-GBY

6.00 - 1.39 = 4.61

1.00

5Y-GBY + 4.61 + 1.00 = 5Y-GBY + 5.61 ต่อปี

1.35 + 5.61 = 6.95 ต่อปี

ช่วงตังแต่
> ปีที. 51

5Y-GBY

6.00 - 1.39 = 4.61

2.00

5Y-GBY + 4.61 + 2.00 = 5Y-GBY + 6.61 ต่อปี

1.35 + 6.61 = 7.95 ต่อปี

ช่วงเวลา

หมายเหตุ : 1/ ที.ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที. 17 ธันวาคม 2562 ซึง. อยูท่ ี.ร้อยละ 1.35 โดยกําหนดเป็ นค่าคงที.เพื.อใช้ คาดการณ์อตั ราดอกเบี >ยแปรผันใน
ช่วงเวลาใดๆ
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บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

ทังนี
> > เมื.อทําการเปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบี >ยแบบลอยตัวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัทอื.นในช่วงตังแต่
> ปีที. 6 หลังการออกและเสนอขาย ข้ อมูล
โดยสรุปสามารถแสดงในตารางดังต่อไปนี >

ชื-อเฉพาะหุ้นกู้ é

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท อนันดา ดี
เวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2558
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท อนันดา ดี
เวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2559
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท อนันดา ดี
เวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2560
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท อนันดา ดี
เวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 2/2560
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัทอนันดา ดี
เวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2561 ชุดที. 1
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัทอนันดา ดี
เวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)ครัง> ที. 1/2561 ชุดที. 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัทอนันดา ดี
เวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2562
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท เจริ ญโภค
ภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2560
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท อินโดรามา
เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2562
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของ บริ ษัท ทีทีซีแอล
จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2561
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท อินโดรามา
เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2557
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท ซีพี ออลล์
จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2559

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

อัตรา
ดอกเบีย6
ช่ วง 5 ปี
แรก
ร้ อยละ
9.00 ต่อปี
ร้ อยละ
8.50 ต่อปี
ร้ อยละ
8.00 ต่อปี
ร้ อยละ
8.00 ต่อปี
ร้ อยละ
8.50 ต่อปี
ร้ อยละ
8.50 ต่อปี
ร้ อยละ
8.50 ต่อปี
ร้ อยละ
5.00 ต่อปี
ร้ อยละ
5.00 ต่อปี

อัตราดอกเบีย6 ช่ วงปี ที- 6 - 25
Initial
Credit
(%)

อัตราดอกเบีย6 ช่ วงปี ที- 26 - 50

อัตราดอกเบีย6 ช่ วงปี ที- 51
เป็ นต้ นไป
อัตราดอกเบีย6
อัตราดอกเบีย6
อ้ างอิงตาม
คงที-ส่วนเพิ-ม ข้ อกําหนดสิทธิ
(%) 1

อัตราดอกเบีย6
คงที-ส่วนเพิ-ม

อัตราดอกเบีย6
อ้ างอิงตาม
ข้ อกําหนดสิทธิ
(%) 1

อัตราดอกเบีย6
คงที-ส่วนเพิ-ม

อัตราดอกเบีย6
อ้ างอิงตาม
ข้ อกําหนดสิทธิ
(%) 1

6.63

ร้ อยละ 0.25

5Y-GBY + 6.88

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 7.63

ร้ อยละ 1.50

5Y-GBY + 8.13

7.01

ร้ อยละ 0.25

5Y-GBY + 7.26

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 8.01

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 8.01

5.82

ร้ อยละ 0.25

5Y-GBY + 6.07

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 6.82

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 6.82

5.82

ร้ อยละ 0.25

5Y-GBY + 6.07

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 6.82

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 6.82

6.18

ร้ อยละ 0.25

5Y-GBY + 6.43

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 7.18

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 7.18

6.18

ร้ อยละ 0.25

5Y-GBY + 6.43

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 7.18

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 7.18

6.30

ร้ อยละ 0.25

5Y-GBY + 6.55

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 7.30

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 7.30

2.83

ร้ อยละ 0.25

5Y-GBY + 3.08

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 3.83

ร้ อยละ 2.00

5Y-GBY + 4.83

3.62

ร้ อยละ 0.25

5Y-GBY + 3.87

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 4.62

ร้ อยละ 2.00

5Y-GBY + 5.62

N/A
ร้ อยละ
7.00 ต่อปี
ร้ อยละ
5.00 ต่อปี

4.08

ร้ อยละ 0.25

5Y-GBY + 4.33

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 5.08

ร้ อยละ 3.00

5Y-GBY + 7.08

3.13

ร้ อยละ
0.50 - 1.00 2

5Y-GBY +
[ 3.63 – 4.13 ]

ร้ อยละ 1.00

5Y-GBY + 4.13

ร้ อยละ 2.00

5Y-GBY + 5.13
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อัตรา
ดอกเบีย6
ช่ วง 5 ปี
แรก

อัตราดอกเบีย6 ช่ วงปี ที- 6 - 25
Initial
Credit
(%)

อัตราดอกเบีย6
คงที-ส่วนเพิ-ม

อัตราดอกเบีย6 ช่ วงปี ที- 26 - 50

อัตราดอกเบีย6
อ้ างอิงตาม
ข้ อกําหนดสิทธิ
(%) 1
5Y-GBY +
[ 3.57 – 4.17 ]

อัตราดอกเบีย6
คงที-ส่วนเพิ-ม

อัตราดอกเบีย6
อ้ างอิงตาม
ข้ อกําหนดสิทธิ
(%) 1

อัตราดอกเบีย6 ช่ วงปี ที- 51
เป็ นต้ นไป
อัตราดอกเบีย6
อัตราดอกเบีย6
อ้ างอิงตาม
คงที-ส่วนเพิ-ม ข้ อกําหนดสิทธิ
(%) 1

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท ซีพี ออลล์
ร้ อยละ
ร้ อยละ
3.07
ร้ อยละ 1.10
5Y-GBY + 4.17
ร้ อยละ 2.10
5Y-GBY + 5.17
จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2560
5.00 ต่อปี
0.50 - 1.10 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท บางจาก
ร้ อยละ
3.61
ร้ อยละ 0.25
5Y-GBY + 3.86
ร้ อยละ 1.00
5Y-GBY + 4.61
ร้ อยละ 2.00
5Y-GBY + 5.61
คอร์ ปอเรชัน. จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2562
5.00 ต่อปี
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท ไทยยูเนี.ยน ร้ อยละ
3.61
ร้ อยละ 0.25
5Y-GBY + 3.86
ร้ อยละ 1.00
5Y-GBY + 4.61
ร้ อยละ 2.00
5Y-GBY + 5.61
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 2/2562
5.00 ต่อปี
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท พร็ อพเพอร์ ร้ อยละ
7.36
ร้ อยละ 0.25
5Y-GBY + 7.61
ร้ อยละ 1.00
5Y-GBY + 8.36
ร้ อยละ 1.00
5Y-GBY + 8.36
ตี > เพอร์ เฟค จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2560
9.50 ต่อปี
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท พร็อพเพอร์ ร้ อยละ
7.08
ร้ อยละ 0.25
5Y-GBY + 7.33
ร้ อยละ 1.00
5Y-GBY + 8.08
ร้ อยละ 1.00
5Y-GBY + 8.08
ตี > เพอร์ เฟค จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2561
9.50 ต่อปี
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท บี.กริ ม
ร้ อยละ
3.61
ร้ อยละ 0.25
5Y-GBY + 3.86
ร้ อยละ 1.00
5Y-GBY + 4.61
ร้ อยละ 2.00
5Y-GBY + 5.61
เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2562
5.00 ต่อปี
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท ปตท.
หมายเหตุ 3
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียมจํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2555
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท ไมเนอร์
ร้ อยละ
3.56
ร้ อยละ 0.25
5Y-GBY + 3.81
ร้ อยละ 1.00
5Y-GBY + 4.56
ร้ อยละ 2.00
5Y-GBY + 5.56
อินเตอร์ เนชัน. แนล จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2561
5.85 ต่อปี
เปรี ยบเทียบกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิท- มี ีลักษณะคล้ ายทุนของบริษัทฯ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท อารี ยา
ร้ อยละ
4.61
ร้ อยละ 0.25
5Y-GBY + 4.86
ร้ อยละ 1.00
5Y-GBY + 5.61
ร้ อยละ 2.00
5Y-GBY + 6.61
พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 2/2562
6.00 ต่อปี
หมายเหตุ :
1/ อัตราดอกเบี >ยอ้ างอิงตามข้ อกําหนดสิทธิคํานวณจาก (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial credit spread ที.ถกู กําหนดไว้ และ (ค) อัตราดอกเบี >ยคงที.ในแต่ละช่วงเวลา
2/ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2559 และ 1/2560 มีการกําหนดช่วงระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี >ยที.ตา่ งจากบริ ษัทอื.น รายละเอียดเพิ.มเติมในเอกสารแนบ 3
3/ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ของบริ ษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียมจํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2555 กําหนดอัตราดอกเบี >ยคงที. ดังนี >
- อัตราดอกเบี >ยปี ที. 1-10 เท่ากับร้ อยละ 5.85 ต่อปี
- อัตราดอกเบี >ยปี ที. 11-30 เท่ากับร้ อยละ 6.10 ต่อปี
- อัตราดอกเบี >ยปี ที. 31-60 เท่ากับร้ อยละ 6.85 ต่อปี
- อัตราดอกเบี >ยปี ที. 61 เป็ นต้ นไป เท่ากับร้ อยละ 7.85 ต่อปี
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ตามข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ได้ กําหนดวิธีการคํานวณอัตราดอกเบี >ยในช่วงตังแต่
> ปีที. 6 เป็ นต้ นไป ซึง. ถูกกําหนดเป็ นอัตราดอกเบี >ยแบบ
ลอยตัวโดยสามารถคํานวณได้ จากผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial credit spread ที.ถกู กําหนดไว้ และ (ค) อัตราดอกเบี >ยคงที.สว่ นเพิ.มใน
แต่ละช่วงเวลา จากข้ อมูลแสดงในตารางข้ างต้ น บริ ษัทฯ กําหนดวิธีการคํานวณอัตราดอกเบี >ยแบบลอยตัวในช่วงตังแต่
> ปีที. 6 เป็ นต้ นไป ไม่แตกต่างจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มี
ลักษณะคล้ ายทุนฯ ที.เคยออกและเสนอขายโดยบริ ษัทอื.นๆ ในขณะที.อตั ราดอกเบี >ยคงที.สว่ นเพิ.มของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ที.เคยออกและเสนอขายโดยบริ ษัท
อื.นๆ ในช่วงปี ที. 6 – 25 อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 0.25 – 1.10 ในช่วงปี ที. 26 – 50 อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 1.00 – 1.10 และ ตังแต่
> ปีที. 51 เป็ นต้ นไป อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 1.00 – 3.00 โดยอัตรา
ดอกเบี >ยคงที.สว่ นเพิ.มของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนของบริ ษัทฯ ถูกกําหนดไว้ ที.ร้อยละ 0.25 1.00 และ 2.00 ตามลําดับ ซึง. อยูใ่ นช่วงอัตราดอกเบี >ยคงที.สว่ นเพิ.มของหุ้น
กู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ ที.เคยออกและเสนอขายโดยบริ ษัทอื.นๆ ดังนันที
> - ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ าการกําหนดอัตราดอกเบีย6 จ่ ายแบบลอยตัวของหุ้นกู้
ที-มีลักษณะคล้ ายทุนของบริษัทฯ ตัง6 แต่ ปีที- 6 เป็ นต้ นไปมีความเหมาะสม
3.4 ความเหมาะสมของเงื-อนไขการเข้ าทํารายการ
ที.ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาเงื.อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุน โดยสรุปเงื.อนไขและความเห็นของที.ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้ ดงั ต่อไปนี >
เงื-อนไขสําคัญ
1. ชนิดของหุ้นกู้

รายละเอียด

ความเห็นที-ปรึกษาการเงินอิสระ

หุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื.อผู้ถือ และเป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชําระ ที-ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ าเงื-อนไขดังกล่ าวมีความเหมาะสมเนื.องจากเหตุผล
คืนเงินต้ นเพียงครัง> เดียวเมื.อเลิกบริ ษัทฯ หรื อเมื.อบริ ษัทฯ ใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด ดังต่อไปนี >
ตามที.กําหนดไว้ ในข้ อ 10 ของข้ อกําหนดสิทธิฯ ทังนี
> > บริ ษัทฯ มีสทิ ธิเลื.อนการชําระดอกเบี >ย 1) การที.บริ ษัทฯ มีสทิ ธิที.จะเลือ. นการชําระดอกเบี >ยพร้ อมกับสะสมดอกเบี >ยจ่ายไปชําระ
พร้ อมกับสะสมดอกเบี >ยจ่ายไปชําระในวันใดๆ ก็ได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดยไม่จํากัดระยะเวลา
ในวันใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดยไม่จํากัดระยะเวลาและจํานวนครัง> ตามดุลยพินิจของ
และจํานวนครัง> ตามดุลยพินิจของบริ ษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ ไม่มี
บริ ษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯในการบริ หารกระแสเงินสดในการ
ผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้ และบริ ษั ท ฯ มี สิท ธิ ไถ่ถอนหุ้น กู้ก่อนกํ าหนด โดยหุ้น กู้จะมี สถานะทาง
ดําเนินกิจการในอนาคต
กฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและมีอตั ราดอกเบีย> ตามที.กําหนดในเงื.อนไขสําคัญข้ อ 8 2) บริ ษัทฯ ไม่มีกําหนดชําระคืนหนี >เงินต้ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนเนื.องจาก
ชําระคืนเงินต้ นเพียงครัง> เดียวเมื.อเลิกบริ ษัท ดังนันจึ
> งเป็ นสิทธิของบริ ษัทฯ ในการ
ของข้ อกําหนดสิทธิฯ
เลือกที.จะไถ่ถอน
3) หากในอนาคตมีแหล่งเงินทุนที.มีต้นทุนตํ.ากว่าอัตราดอกเบี >ยของหุ้นกุ้ด้อยสิทธิที.มี
ลักษณะคล้ ายทุน บริ ษัทฯ สามารถใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้น
กู้ได้ ในวันครบกําหนด 5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึง. ได้ แก่วนั ที. 18 ธันวาคม พ.ศ.
2567 (รายละเอียดเพิ.มเติมในข้ อ 10 ของข้ อกําหนดสิทธิฯ)
4) การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง
ของผู้ถือหุ้นเนื.องจากผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนไม่มีสทิ ธิออกเสียงหรื อ
เข้ ามาบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ
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เงื-อนไขสําคัญ
2. สถานะของหุ้นกู้

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
รายละเอียด

ความเห็นที-ปรึกษาการเงินอิสระ

หุ้นกู้เป็ นหนี >ไม่มีประกันของบริ ษัทฯ และมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดย
หุ้นกู้เป็ นหนี >ประเภทด้ อยสิทธิ กล่าวคือ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้จะด้ อยกว่าสิทธิของ (1) เจ้ าหนี >
บุริมสิทธิ และเจ้ าหนี ส> ามัญ และ (2) เจ้ าหนี ต> ามหุ้นกู้อื.น ๆ (ไม่ว่าที.เป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หรื อไม่ด้อยสิทธิ) และผู้ถือตราสารหนี >หรื อหลักทรัพย์อื.นใด ซึ.งหนี >ทังหมดตามหุ
>
้ นกู้ ตรา
สารหนี > หรื อหลักทรัพย์ดงั กล่าวข้ างต้ น มิได้ ถูกนับเป็ นทุนในทางบัญชีของบริ ษัทฯ ตาม
มาตรฐานบัญชีที.บริ ษัทฯ ใช้ (ต่อไปนี >รวมเรี ยกเจ้ าหนีท> งหมดที
ั>
.ระบุไว้ ในข้ อ (1) และ (2)
ข้ างต้ นว่ า “เจ้ าหนีท6 - ีมีสิทธิดีกว่ า”) เฉพาะในเรื. องการรับชําระหนี >ตามหุ้นกู้ เมื.อเกิดกรณี
ใดกรณีหนึง. ดังต่อไปนี >

เงื.อนไขการรับชําระหนี >ตามหุ้นกู้ดงั กล่าวเป็ นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติล้มละลาย
โดยในการชํ าระหนี ผ> ้ ูถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที.มีลักษณะคล้ ายทุนจะได้ รับสิทธิ ชําระภายหลัง
เจ้ าหนี ท> ี. มีสิทธิ ดีกว่า ดังนัน> ที-ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ าเงื-อนไขดังกล่ าวมี
ความเหมาะสม

(ก) บริ ษัทฯ ถูกพิทักษ์ ทรัพย์ เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย หรื อได้ รับคําสัง.
ศาลให้ ฟื > น ฟู กิ จ การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยล้ ม ละลาย หรื อ ถู ก ศาลพิ พ ากษาให้
ล้ มละลายตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย หรื อ
(ข) มีการชําระบัญชีเพื.อเลิกบริ ษัท
(ค) กรณีอื.นใดที.ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.อย่างไรก็ดี สิทธิของผู้ถือหุ้น
กู้ในการได้ รับชําระหนี ต> ามหุ้นกู้จะ (1) อยู่ในลําดับเดียวกันกับสิทธิ ในการได้ รับ
ชําระหนี >ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิอื.น ๆ หรื อตราสารหนี >อื.นใด ที.ออกโดยบริ ษัทฯ ซึง. หนี >
ตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรื อตราสารหนี ใ> ด ๆ ดังกล่าว ถูกนับเป็ นทุนในทางบัญ ชีของ
บริ ษัทฯ ตามมาตรฐานบัญชีที.บริ ษัทฯ ใช้ (ต่อไปนี >รวมเรี ยกหุ้นกู้ด้อยสิทธิและตรา
สารหนี >ดังกล่าวข้ างต้ นว่า “ตราสารลําดับเดียวกัน”) กล่าวคือ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้
ในการได้ รับชําระคืนหนี >หุ้นกู้ จะเท่าเทียมกับสิทธิในการได้ รับชําระหนี >ตามตราสาร
ลําดับเดียวกันของผู้ถือตราสารลําดับเดียวกัน ตามสัดส่วนหนี > และ (2) อยูใ่ นลําดับ
ก่อนหน้ าผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิ ได้ รับชําระคืนหนีห> ้ ุนกู้
ของตน ก่อนที.ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ จะมีสิทธิได้ รับชําระเงินหรื อทรัพย์สินอื.นใด เพื.อ
การคืนทุนหรื อการชําระผลตอบแทนการถือหุ้น
3. ทรั พย์ สนิ ที-ใช้ เป็ น
หลักประกัน

หนี >หุ้นกู้เป็ นหนี >ไม่มีประกันและไม่มีผ้ คู ํ >าประกันหนี >หุ้นกู้ใดๆ

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

บริ ษัทฯ ไม่ต้องจัดหาหลักประกัน หรื อ ผู้คํ >าประกันหนี >หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุน
ซึ.งเป็ นเงื.อนไขในการกู้ยืมที.ดีกว่าเงินกู้ที.บริ ษัทฯ ได้ รับการเสนอจากสถาบันการเงินและ
ข้ อกํ าหนดว่าด้ วยสิท ธิ และหน้ าที. ของผู้ออกหุ้น กู้และผู้ถือหุ้น กู้ของหุ้น กู้บ างรุ่ น ซึ.งเป็ น
ประโยชน์ กับบริ ษัทฯ ดังนัน> ที-ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ าเงื-อนไขดังกล่ าวมี
ความเหมาะสม
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เงื-อนไขสําคัญ
4. อัตราดอกเบีย6 หุ้นกู้

รายละเอียด

ความเห็นที-ปรึกษาการเงินอิสระ

บริ ษัทฯ จะทําการชําระดอกเบี >ยสําหรับหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี >ยหุ้นกู้ โดยชําระทุก ๆ 3 (สาม)
เดือน ในวันกําหนดชําระดอกเบี >ยแต่ละงวด โดยมีการหักภาษี ณ ที.จ่าย ตามที.กฎหมาย
ภาษี ของประเทศไทยกําหนด โดยไม่มีการจ่ายเงินเพิ.มเพื.อชดเชยภาษี หกั ณ ที.จ่ายใด ๆ
(no tax gross-up) ทัง> นี > ในการคํานวณดอกเบีย> นัน> จะคํานวณบนจํานวนเงินต้ นคงค้ าง
ของหุ้นกู้โดยให้ คํานวณโดยใช้ อตั ราดอกเบี >ยหุ้นกู้ ดังต่อไปนี >

บริ ษัทฯ กําหนดอัตราดอกเบี >ยของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนที.ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ซึง. มีอตั ราดอกเบี >ยสูงกว่าอัตราดอกเบี >ยที.บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที.เป็ นวงเงินกู้
ประเภทโครงการ หรื อ Project Term Loan 1 ซึ.งเป็ นเงินกู้ระยะยาวตังแต่
> 3 – 5 ปี มีอตั รา
ดอกเบี >ยแบบลอยตัวอยู่ในช่วงร้ อยละ 4.50 – 5.60 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี >ยที.
ได้ รับการเสนอจากธนาคารพาณิชย์ดงั กล่าวมีเงื.อนไขอื.นๆ เช่น เงื.อนไขยอดขายบังคับก่อน
(Presale Conditions), เงื.อนไขการคํา> ประกัน (Covernants), การจดจํานองที.ดินและสิ.ง
ปลูก สร้ างเป็ น หลัก ประกัน (Collateral), ค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ ว งเงิ น (Front End Fee),
ค่าปรับการชําระคืนก่อนกําหนด (Prepayment Fee) เป็ นต้ น ซึง. ต่างจากเงื.อนไขของหุ้นกู้
ด้ อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนที.ไม่ต้องมีหลักทรัพย์คํ >าประกันและไม่มีผ้ คู ํ >าประกันหนี >หุ้นกู้
ใดๆ และไม่มีคา่ ธรรมเนียมการเสนอขายหุ้นกู้หรื อค่าปรับในกรณีไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด

อัตราดอกเบีย6 หุ้นกู้
(อัตราร้ อยละ/ต่ อปี )
เริ. มจาก (และนับรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ ร้ อยละ 6 ต่อปี
จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันแรกที.สามารถ
ใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้
เริ. ม จาก (และนั บ รวมถึ ง ) วั น แรกที. อัต ราซึ.งเท่ ากับ ผลรวมของ (ก) อัต รา
สามารถใช้ สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้จนถึง (แต่ ผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลอายุ 5
ไม่ นั บ รวม) วั น ครบกํ า หนดปี ที. 25 (ห้ า) ปี (ข) Initial Credit Spread และ
(ยี.สบิ ห้ า) นับจากวันออกหุ้นกู้
(ค) อัตราร้ อยละ 0.25 ต่อปี
เริ. ม จาก (และนั บ รวมถึ ง ) วั น ครบ อัต ราซึ.งเท่ ากับ ผลรวมของ (ก) อัต รา
กํ า หนดปี ที. 25 (ยี. สิ บ ห้ า) นั บ จากวัน ผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลอายุ 5
ออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบ (ห้ า) ปี (ข) Initial Credit Spread และ
กําหนดปี ที. 50 (ห้ าสิบ) นับจากวันออก (ค) อัตราร้ อยละ 1.00 ต่อปี
หุ้นกู้
เริ. ม จาก (และนั บ รวมถึ ง ) วั น ครบ อัต ราซึ.งเท่ ากับ ผลรวมของ (ก) อัต รา
กําหนดปี ที. 50 (ห้ าสิบ) นับจากวันออก ผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลอายุ 5
หุ้ นกู้ จนถึ ง (แต่ ไ ม่ นั บ รวม) วัน ครบ (ห้ า) ปี (ข) Initial Credit Spread และ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
(ค) อัตราร้ อยละ 2.00 ต่อปี
ช่ วงเวลา

1
2

3

4
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นอกจากนี > หากพิจารณาเปรี ยบเทียบอัตราดอกเบี >ยของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุน
กับหุ้นกู้รุ่ นอื.นๆ ที.บริ ษัทฯ เสนอขายซึง. มีอตั ราดอกเบี >ย (Coupon Rate) อยู่ในช่วงระหว่าง
ร้ อยละ 5.25 – 6.75 ต่อปี โดยมีอตั ราดอกเบีย> ถัวเฉลี.ยถ่วงนํา> หนักของหุ้นกู้ที.ยังไม่ได้ ไถ่
ถอนเท่ากับร้ อยละ 6.05 ต่อปี ซึง. ใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบี >ยของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะ
คล้ ายทุนที.เสนอขายให้ กบั บุคคลที.เกี.ยวโยงกัน
ดังนันที
> - ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ าเงื-อนไขดังกล่ าวมีความเหมาะสม
หมายเหตุ :
1/ รายละเอียดเพิ.มเติมในหัวข้ อ 3.3 ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี >ยจ่าย
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5. การชําระดอกเบีย6 การผิด
นัด และข้ อห้ ามปฏิบตั ขิ อง
บริษัทฯ ระหว่ างการเลื-อน
การชําระดอกเบีย6

5.1 การคิดดอกเบี >ยในอัตราดอกเบี >ยผิดนัด
ไม่มีการคิดดอกเบีย> ในอัตราดอกเบีย> ผิดนัดสําหรับการผิดนัดชําระหนีใ> ด ๆ ภายใต้ ห้ ุนกู้
ด้ อ ยสิ ท ธิ ที. มี ลัก ษณะคล้ า ยทุน กล่า วคื อ ในกรณี ที. บ ริ ษั ท ฯ ผิ ด นัด ไม่ ชํ า ระเงิ น ต้ น ตาม
เงื.อนไขในข้ อกําหนดสิทธิ ดอกเบี >ยสําหรับเงินต้ นค้ างชําระนับจากวันถึงกําหนดชําระจนถึง
วันที. บริ ษัทฯ ทําการชําระหนี ค> รบถ้ วน ให้ คิดในอัตราดอกเบีย> หุ้นกู้ปกติที.ใช้ ในขณะนัน>
และในกรณีมีการผิดนัดชําระดอกเบี >ยหุ้นกู้หรื อมีการเลื.อนการชําระดอกเบี >ย จะไม่มีการคิด
ดอกเบี ย> บนดอกเบี ย> ที. ค้ างชํ าระ หรื อ ดอกเบี ย> ที. เลื. อ นชํ าระใด ๆ (กล่าวคื อ ไม่ มี ก ารคิ ด
ดอกเบี >ยซ้ อนดอกเบี >ย)
5.4 การเลือ. นการชําระดอกเบี >ย
(ก) ภายใต้ เงื.อนไขที. ระบุไว้ ในข้ อกํ าหนดสิท ธิ บริ ษั ท ฯ มี สิท ธิ และดุล ย
พินิจแต่เพียงผู้เดียวที.จะเลื.อนการชําระดอกเบี >ยให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้จาก
วันกําหนดชําระดอกเบี >ยเดิมไปชําระในวันใดก็ได้ โดยบริ ษัทฯ จะส่ง
หนังสือบอกกล่าวการเลื.อนการชําระดอกเบี >ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดยผ่าน
นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 5 (ห้ า) วันทําการ ก่อนหน้ าวันกําหนด
ชําระดอกเบี >ยที.ต้องการเลือ. นการชําระดอกเบี >ยออกไปดังกล่าว
(ข) ดอกเบี >ยที.เลื.อนชําระจะคงค้ างต่อไป ตราบเท่าที.ยงั ไม่มีการชําระดอกเบี >ยที.เลื.อน
ชํ าระดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิ ได้ รับ ผลตอบแทนหรื อดอกเบี ย> ใด ๆ บน
ดอกเบี ย> ที. เลื. อ นชํ า ระ (กล่ า วคื อ ไม่ มี ก ารคิ ด ดอกเบี ย> ซ้ อ นดอกเบี ย> หรื อ ให้
ประโยชน์อื.นใดที.คํานวณบนดอกเบี >ยที.เลือ. นชําระดังกล่าว)
(ค) การเลือ. นการชําระดอกเบี >ยนี >ไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัด
(ง) บริ ษัทฯ มีสิทธิที.จะชําระดอกเบี >ยที.เลื.อนชําระ (ไม่ว่าทังหมดหรื
>
อบางส่วน) ได้ ไม่
ว่าในเวลาใด ๆ (โดยไม่จํากัดว่าจะต้ องชําระในวันกําหนดชําระดอกเบี >ย) โดยการ
ส่งหนังสือบอกกล่าวให้ แก่ ผู้ถือหุ้นกู้โดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 25
(ยี. สิบห้ า) วันทํ าการ แต่ไม่เกิ น 30 (สามสิบ) วันทํ าการ ก่อนหน้ าวันที. บริ ษั ทฯ
กําหนดให้ เป็ นวันชําระดอกเบี >ยที.เลื.อนชําระ โดยหนังสือบอกกล่าวนันจะต้
> องระบุ
จํานวนของดอกเบีย> ที.เลื.อนชําระ ที.บริ ษัทฯ ประสงค์ จะชําระ และวันที.บริ ษัทฯ
ประสงค์จะชําระดอกเบี >ยที.เลือ. นชําระดังกล่าว
5.5 ข้ อห้ ามปฏิบตั ขิ องบริ ษัทฯ ระหว่างการเลือ. นการชําระดอกเบี >ย
ตราบเท่าที.บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ชําระดอกเบี >ยที.เลื.อนชําระทังหมดตามข้
>
อ 5.2 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
บริ ษัทฯ จะต้ องไม่กระทําการ ดังต่อไปนี >
(ก) ประกาศหรื อจ่ายเงินปั นผล

ที-ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ าเงื-อนไขดังกล่ าวมีความเหมาะสมเนื.องจากบริ ษัทฯ
มีสทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวที.จะเลือ. นการชําระดอกเบี >ยพร้ อมกับสะสมดอกเบี >ยจ่ายไปชําระในวัน
ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้และจะไม่มีการคิดดอกเบี >ยบนดอกเบี >ยที.ค้างชําระหรื อดอกเบี >ยที.เลือ. น
ชําระใดๆ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทในการบริ หารกระแสเงินสดในการดําเนินกิจการใน
อนาคต ซึง. ถึงแม้ วา่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ อาจจะไม่ได้ รับเงินปั นผลหากบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ชําระ
ดอกเบี >ยที.เลือ. นชําระทังหมดให้
>
แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ แต่การคํานวณดอกเบี >ยจ่ายที.เกิดจากเงินกู้
เป็ นส่วนหนึง. ของผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ก่อนที.จะคํานวณกําไรสุทธิซงึ. ใช้
ประกอบการพิจารณาในการจ่ายเงินปั นผล ดังนันหากบริ
>
ษัทฯ มีดอกเบี >ยที.ค้างชําระอยูจ่ งึ
ไม่สมควรที.จะมีเงินปั นผลจ่ายออกจากกิจการ
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(ข) ชําระดอกเบี >ยหรื อแจกจ่ายทรัพย์สนิ ใด ๆ ให้ แก่เจ้ าหนี >ตามตราสารลําดับเดียวกัน
หรื อชําระหรื อแจกจ่ายทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์อื.นใด ตามหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทฯ
(ค) ชําระหนี > หรื อไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื >อ หรื อซื >อคืน (โดยมีค่าตอบแทน) ซึ.งตราสาร
ลําดับเดียวกัน หรื อหุ้นที.ออกโดยบริ ษัทฯ
ในกรณีที.บริ ษัทฯ ฝ่ าฝื นข้ อกําหนดในข้ อ 5.3 นี > ให้ ถือว่าดอกเบี >ยที.เลื.อนชําระทังหมดที
>
.มีอยู่
ในขณะนัน> เป็ นอันถึงกํ าหนดชําระทันที ในวันที. บริ ษัทฯ กระทํ าการฝ่ าฝื นดังกล่าว และ
บริ ษัทฯ จะไม่สามารถเลือ. นการชําระดอกเบี >ยที.เลือ. นชําระที.มีอยูใ่ นขณะนันออกไปได้
>
อีก
6. หน้ าที-ของบริษัทฯ

ตราบเท่าที.บริ ษัทฯ มีภาระหนี >ตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุน บริ ษัทฯ จะกระทํา
การที.สาํ คัญ ได้ แก่ การจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื.อถือโดยสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื.อถือที.สาํ นักงาน ก.ล.ต.ให้ ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะ
คล้ ายทุน

การจัดอันดับความน่าเชื.อถือโดยหน่วยงานซึ.งทําหน้ าที.ให้ บริ การจัดอันดับคุณภาพและ
ความเสี. ย งของตราสารหนี ข> องบริ ษั ท หรื อ องค์ ก รต่ า งๆ เป็ นการพิ จ ารณาถึ ง ระดั บ
ความสามารถของบริ ษัทฯ ที.จะชําระคืนเงินต้ นและชําระดอกเบี >ยได้ ตามเวลาและเงื.อนไขที.
กํ า หนดไว้ และมี ก ารประกาศผลการจั ด อั น ดั บ ให้ บุ ค คลทั. ว ไปได้ รั บ ทราบเพื. อ ใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุนหรื อประโยชน์อย่างอื.น โดยแสดงเป็ นสัญลักษณ์ ตวั อักษร เริ. ม
จากความน่าเชื.อถือระดับสูงไปจนถึงระดับตํ.าสุด เช่น อาจจะใช้ สงู สุด AAA ไปจนตํ.าสุดที.
D เป็ นต้ น ทังนี
> บ> ริ ษัทฯ มีการจัดอันดับความน่าเชื.อถือมาตังแต่
> ปี 2556 โดย Tris Rating
ซึง. เป็ นองค์กรการจัดอันดับความน่าเชื.อถือที.ได้ รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ซึง. ล่าสุด ณ วันที. 30
ธันวาคม 2562 อันดับความน่าเชื.อถือของบริ ษัทฯ อยูท่ ี. BB และมีมมุ มองเชิงลบในอนาคต
ที.ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการจัดอันดับน่าเชื.อถือของบริ ษัทฯ จะทําให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ รับทราบข้ อมูลเพิ.มเติมมากกว่าผลการดําเนินงานและสารสนเทศข้ อมูลข่าวสารที.
บริ ษัทฯ เปิ ดเผยต่อสารธารณะ ซึ.งจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต ดังนัน> ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ าเงื-อนไขดังกล่ าวมีความเหมาะสม
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7. การไถ่ ถ อนหุ้ น กู้ แ ละการ หุ้นกู้นี >เป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชําระคืนเงินต้ นเพียงครัง> เดียวโดย
การไถ่ถอนเมื.อเลิกบริ ษัท (Perpetual) อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนบริ ษัทฯ
ซือ6 คืนหุ้นกู้
เลิกบริ ษัท ซึง. สามารถสรุปหลักเกณฑ์ที.สาํ คัญและวิธีการที.กําหนดไว้ ดงั นี >
(ก)
การใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ตามดุลยพินิจของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ สามารถใช้ สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ในวันครบ
กําหนด 5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ.งได้ แก่วนั ที. 18 ธันวาคม พ.ศ.2567 (“วัน
แรกที.สามารถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้”) หรื อในวันใดๆ หรื อในกําหนดชําระดอกเบี >ยแต่
ละครัง> ภายหลังจากวันแรกที.สามารถใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้
(ข) การใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วยเหตุผลทางภาษี
บริ ษัทฯ สามารถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ไม่ว่าเมื.อใด
ในกรณี ที.มีการแก้ ไขเปลี.ยนแปลงกฎหมายภาษี (หรื อกฎหรื อระเบียบที.เกี.ยวข้ อง)
หรื อมีการเปลี.ยนแปลงในการตีความหรื อการบังคับใช้ กฎหมาย กฎ หรื อระเบียบ
โดยหน่วยงานที.มีอํานาจในการออกกฎหมาย ศาล หน่วยงานรัฐ หรื อหน่วยงาน
กํ า กับ ดูแ ลใด ๆ ในส่ว นของภาษี (ซึ.งรวมถึ งการประกาศใช้ ก ฎหมาย หรื อ การ
เผยแพร่ คําพิพากษา หรื อคําตัดสินของหน่วยงานกํ ากับดูแลด้ านภาษี ) ภายหลัง
จากวันออกหุ้นกู้ อันส่งผลทําให้ บริ ษัทฯ มีภาระภาษี ที.เกี.ยวข้ องกับหุ้นกู้เพิ.มขึ >น หรื อ
ต้ องเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที.เกี.ยวข้ องกับหุ้นกู้ (ซึง. รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ)
กรณีที.บริ ษัทฯ ไม่สามารถนําดอกเบี >ยที.ชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มาหักเป็ นค่าใช้ จา่ ยเพื.อ
ประโยชน์ในการคํานวณภาษี เงินได้ นิติบุคคลในประเทศไทยของบริ ษัทฯ ได้ ไม่ว่า
ทังจํ
> านวนหรื อบางส่วน)
(ค) การใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วยเหตุการณ์เปลีย. นแปลงในมาตรฐานหรื อหลักการทาง
บัญชี
บริ ษัทฯ สามารถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ไม่ว่าเมื.อใด
ในกรณี มีการเปลี.ยนแปลงมาตรฐานบัญชีหรื อหลักการบัญชีที.บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิ
ตาม หรื อการตีความตามมาตรฐานบัญ ชีหรื อหลักการบัญ ชีดังกล่าว โดยผู้สอบ
บัญ ชีของบริ ษัทฯ หรื อหน่วยงานที.มีหน้ าที.กําหนดมาตรฐานรายงานทางการเงิน
เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ อันส่งผลทํา
ให้ ก ารนับ หุ้น กู้เป็ น ส่วนของผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งลดน้ อ ยลงกว่าเดิ ม หรื อ ไม่
สามารถนับหุ้นกู้เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ เลย ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ
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ความเห็นที-ปรึกษาการเงินอิสระ
ที-ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ าเงื-อนไขดังกล่ าวมีความเหมาะสมเนื.องจากบริ ษัทฯ
มีสทิ ธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนในวันครบกําหนด 5 (ห้ า) ปี หาก
อัตราดอกเบี >ยจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนสูงขึ >นมากกว่าแหล่งเงินทุนอื.นที.
บริ ษัทฯ สามารถจัดหาได้ โดยอัตราดอกเบี >ยจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนใน
แต่ละช่วงเวลาสามารถคํานวณจากสูตรตามข้ อกําหนดสิทธิฯ ในข้ อ 8. และสรุปได้
ดังต่อไปนี >
อัตราดอกเบี >ยปี ที. 1 – 5 เท่ากับร้ อยละ 6.00 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 >ยตังแต่
> ปีที. 51 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ
5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 2.00 ต่อปี
โดยที.
“Initial Credit Spread” หมายถึง ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย> คงที.ร้อยละ 6.00 (หก) กับ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที. 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ที.ร้อยละ
1.39 (หนึง. จุดสามเก้ า) ซึง. เท่ากับร้ อยละ 4.61 (สีจ. ดุ หกหนึง. ) ต่อปี (ตามข้ อกําหนดสิทธิ)
“อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี ” หมายถึง Yield Interpolation ของเส้ น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที.มีอายุ 5 (ห้ า) ปี ณ สิ >นสุดวันทําการของสองวันทําการ
ก่อนวันปรับอัตราดอกเบีย> ใด ๆ ซึ.งจัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไ> ทย (Thai Bond
Market Association) โดยนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะเป็ นผู้คํานวณการปรับอัตรา
ดอกเบี >ยหุ้นกู้ดงั กล่าว
จากอัตราดอกเบี >ยจ่ายในแต่ละช่วงเวลาจะเห็นได้ วา่ อัตราดอกเบี >ยของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มี
ลักษณะคล้ ายทุนจะเพิ.มขึ >นตังแต่
> ปีที. 6 เป็ นต้ นไป ซึง. จะส่งผลต่อผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ดังนันการที
>
.บริ ษัทฯ มีสทิ ธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนในวัน
ครบกําหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ซงึ. ได้ แก่วนั ที. 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 จึงเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ

หน้ า 61/73

ความเห็นของที.ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เงื-อนไขสําคัญ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)
รายละเอียด

ความเห็นที-ปรึกษาการเงินอิสระ
นอกจากนี > ข้ อกําหนดสิทธิยงั เปิ ดช่องให้ บริ ษัทฯ สามารถไถ่ถอนคือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มี
ลักษณะคล้ ายทุนได้ ทนั ทีหากมีการแก้ ไขเปลีย. นแปลงกฎหมายภาษี ซงึ. ส่งผลทําให้ บริ ษัทฯ
มีภาระภาษี ที.เกี.ยวข้ องกับหุ้นกู้เพิ.มขึ >นหรื อต้ องเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที.เกี.ยวข้ องกับ
หุ้นกู้ และบริ ษัทฯ ยังสามารถไถ่ถอนคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนได้ ทนั ทีเมื.อมี
เหตุการณ์เปลีย. นแปลงในมาตรฐานหรื อหลักการทางบัญชี
เงื.อนไขดังกล่าวจึงเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที. 32 เรื. องการแสดงรายการเครื. องมือทางการ
เงิน (TAS 32) ซึง. มีผลบังคับใช้ เป็ นวันที. 1 มกราคม 2563 โดยที.มติของคณะกรรมการ
กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เมื.อวันที. 25 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบการ
ผ่อนปรนสําหรับกิจกรรมที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนที.ได้ รับการเสนอขายและได้ รับการชําระ
ค่าใช้ จา่ ยล่วงหน้ าก่อนวันที. 31 ธันวาคม 2562 ให้ บนั ทึกเป็ นส่วนหนึง. ของผู้ถือหุ้นใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นบั ตังแต่
> วนั ที. 1 มกราคม 2563 ซึง. หมายความว่าบริ ษัทฯ จะไม่
สามารถบันทึกบัญชีห้ นุ กู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริ ษัทฯ
ได้ นบั ตังแต่
> วนั ที. 1 มกราคม 2566 จึงอาจเป็ นเหตุให้ บริ ษัทสามารถใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อย
สิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนได้ ตงแต่
ั > วนั ดังกล่าว

8. การแก้ ไขเพิ-มเติม
ข้ อกําหนดสิทธิ

การแก้ ไขเพิ.มเติมข้ อกําหนดสิทธิ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทฯ และที.ประชุมผู้ถือ การแก้ ไขเพิ.มเติมข้ อกําหนดสิทธิ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทฯ ก่อน และผ่าน
หุ้ นกู้ แต่ ทั ง> นี ก> ารแก้ ไขเพิ. ม เติ ม ดั ง กล่ า วจะต้ องไม่ ขั ด หรื อ แย้ งกั บ กฎหมายว่ า ด้ วย ความเห็ น ชอบจากที. ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น กู้ ดังนัน> ที- ป รึ ก ษาทางการเงิน อิ ส ระจึ ง เห็ น ว่ า
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื.นๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที.ใช้ บงั คับกับหุ้น เงื-อนไขดังกล่ าวมีความเหมาะสม
กู้หรื อผู้ออกหุ้นกู้ในส่วนที.เกี.ยวข้ องกับหุ้นกู้
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3.5 ข้ อดี ข้ อด้ อย ของการเข้ าทํารายการ
3.5.1 ข้ อดี ของการเข้ าทํารายการ
1) บริ ษัทฯ ไม่ผิดนัดการชําระหนี >ตัวQ สัญญาใช้ เงินจํานวน 240.00 ล้ านบาทกับสถาบันการเงิน
วัตถุประสงค์ของการใช้ เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนในครัง> นี >เพื.อใช้ ชําระคืน
หนี >ตัวQ สัญญาใช้ เงินกับสถาบันการเงินซึง. ครบกําหนดชําระในช่วงระหว่างวันที. 22 ธันวาคม 2562 ถึงวันที. 25 ธันวาคม
2562 เป็ นจํานวนทังสิ
> >น 240.00 ล้ านบาท โดยจากงบการเงินสิ >นสุดวันที. 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีเงินสดและเงิน
ลงทุนชัว. คราวคงเหลืออยูเ่ พียง 56.51 ล้ านบาท และ 0.08 ล้ านบาท ตามลําดับ รวมถึงเงินฝากธนาคารที.มีภาระคํ >าประกัน
ซึง. ยังไม่สามารถเบิกใช้ ได้ จํานวน 268.27 ล้ านบาท ซึง. ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี >ตัวQ สัญญาใช้ เงินที.จะครบกําหนดชําระ
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวและบริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนเท่ากับ 2.86 เท่า ซึง. ใกล้ จะเต็มเพดานของการดํารง
อัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนที. 3.00 เท่าตามข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้ของบริ ษัทฯ และเงื.อนไขในสัญญากู้เงินของสถาบันการเงิน
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี >หรื อกู้ยืมเงินเพิ.มเติมได้ ดังนัน> การเข้ าทํารายการในครัง> นี >จึงช่วยให้ บริ ษัทฯ ไม่
ผิดนัดการชําระหนี >ตัวQ สัญญาใช้ เงินจํานวน 240.00 ล้ านบาทกับสถาบันการเงิน
2) บริ ษัทฯ ได้ รับเงินทุนจากการระดมทุนครัง> นี >เป็ นเงินทุนหมุนเวียนโดยสามารถเลือ. นกําหนดชําระดอกเบี >ยได้
การเข้ าทํารายการในครัง> นี >จะทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินทุนจํานวนทังสิ
> >น 300.00 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มี
วัตถุประสงค์เพื.อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 60.00 ล้ านบาท ซึง. จะช่วยให้ บริ ษัทฯ ไม่ขาดสภาพคล่องในการ
ดําเนินงาน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนในครัง> นี >บริ ษัทฯ สามารถเลือ. นกําหนดการชําระ
ดอกเบี >ยออกไปได้ ซงึ. จะช่วยให้ สามารถบริ หารสภาพคล่องกระแสเงินสดได้ เป็ นอย่างดีโดยไม่นบั ว่าเป็ นการผิดนัดชําระหนี >
3) บริ ษัทฯ ได้ รับเงื.อนไขของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนดีกว่าเงื.อนไขที.บริ ษัทฯ ได้ รับจากสถาบันการเงินและ
หุ้นกู้รุ่นอื.นๆ
เมื.อเปรี ยบเทียบเงื.อนไขตามข้ อกําหนดสิทธิฯ ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนจะเห็นว่ามีลกั ษณะที.ดีกว่า
เงื.อนไขที.บริ ษัทฯ ได้ รับจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้รุ่นอื.นๆ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง
หุ้นกู้ด้อยสิทธิท> มี ีลักษณะ
คล้ ายทุนของบริษัทฯ
มีสทิ ธิเลือ. นการชําระดอกเบี >ยพร้ อมกับ
สะสมดอกเบี >ยจ่ายไปชําระในวันใดๆ ก็ได้
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดยไม่จํากัดระยะเวลา
และจํานวนครัง> ตามดุลยพินิจของบริ ษัทฯ
แต่เพียงผู้เดียว
ไม่มีกําหนดชําระเงินต้ นจนกว่าบริ ษัทฯ
จะเลิกกิจการหรื อใช้ สทิ ธิไถ่ถอน

เงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน
ชําระดอกเบี >ยเป็ นงวดๆ ตามสัญญากู้ยืม
เงิน และกําหนดอัตราดอกเบี >ยผิดนัด
ชําระแล้ วเงื.อนไขในสัญญาเงินกู้ของแต่
ละสถาบันการเงิน

ออกเละเสนอขาย
หุ้นกู้ร่ ุ นอื>นๆ
ชําระดอกเบี >ยเป็ นงวดๆ ตามข้ อกําหนดสิทธิ
ของหุ้นกู้แต่ละรุ่น และกําหนดอัตราดอกเบี >ย
ผิดนัดชําระเท่ากับอัตราดอกเบี >ยหุ้นกู้บวก
ด้ วยร้ อยละ 2.00 ต่อปี
ชําระคืนเงินต้ นครัง> เดียวเมื.อครบกําหนดไถ่
ถอน ยกเว้ นหุ้นกู้รุ่น A214B ที.มีการทยอย
ชําระคืนเงินต้ นตามข้ อกําหนดสิทธิ

3.) หลักประกันหรื อผู้คาํ M
ประกัน

ไม่ต้องมีหลักประกันหรื อผู้คํ >าประกันการ
ออกหนี >

ชําระเงินต้ นคืนตามกําหนดระยะเวลาใน
สัญญากู้ยืมเงินหรื อแบ่งชําระคืนเงินต้ น
จากการขายทรัพย์สนิ อสังหาริ มทรัพย์รอ
การขาย
ใช้ ทรัพย์สนิ เป็ นประกัน เช่น ที.ดนิ พร้ อม
สิง. ปลูกสร้ าง

4.) การไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อน
กําหนด

บริ ษัทฯ มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด
โดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยใดๆ

หุ้นกู้รุ่น A201A, A20OA, A214A, A214B,
A21OA, A222A เป็ นหุ้นกู้ไม่มีประกัน และ
หุ้นกู้รุ่น A204A, A21OB เป็ นหุ้นกู้มีประกัน
สถาบันการเงินบางแห่งที.จะมีคา่ ปรับการ บริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกําหนด ยกเว้ น
ชําระคืนหนี >ก่อนครบกําหนด
หุ้นกู้รุ่น A204A, A20OA และ A21OB ซึง.
(Prepayment Fee)
บริ ษัทฯ มีสทิ ธิไถ่ถอนได้ ก่อนกําหนด

หัวข้ อเปรี ยบเทียบ
1.) การชําระดอกเบียM

2.) กําหนดชําระเงินต้ น

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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จากหัวข้ อเปรี ยบเทียบในตารางข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ บริ ษัทฯ ได้ รับเงื.อนไขของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุน
ดีกว่าเงื.อนไขที.บริ ษัทฯ ได้ รับจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้รุ่นอื.นๆ ได้ แก่ 1.) บริ ษัทฯ มีสทิ ธิเลือ. นการชําระดอกเบี >ยพร้ อมกับ
สะสมดอกเบี >ยจ่ายไปชําระในวันใดๆ ก็ได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดยไม่จํากัดระยะเวลาและจํานวนครัง> ตามดุลยพินิจของบริ ษัทฯ
แต่เพียงผู้เดียว และไม่มีการคิดอัตราดอกเบี >ยเพิ.มเติมจากการผิดนัดหรื อเลือ. นการจ่ายดอกเบี >ยซึง. ต่างจากหุ้นกู้รุ่นอื.นๆ
ของบริ ษัทฯ ที.กําหนดอัตราดอกเบี >ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี >ยหุ้นกู้บวกด้ วยร้ อยละ 2.00 ต่อปี 2.) หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มี
ลักษณะคล้ ายทุนไม่มีกําหนดชําระเงินต้ นจนกว่าบริ ษัทฯ จะเลิกกิจการหรื อใช้ สทิ ธิไถ่ถอนก่อนกําหนดซึง. จะช่วยให้ บริ ษัทฯ
สามารถบริ การสภาพคล่องของกระแสเงินสดได้ ดีกว่าเงินกู้ประเภทอื.นๆ 3.) บริ ษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มี
ลักษณะคล้ ายทุนโดยไม่ต้องมีหลักประกันหรื อผู้คํ >าประกันการออกหนี >ซึง. ต่างจากเงื.อนไขของเงินกู้ยืมที.บริ ษัทฯ ได้ รับจาก
สถาบันการเงิน 4.) บริ ษัทฯ มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนดโดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยใดๆ ซึง. ต่างจากเงื.อนไขเงินกู้ยืมที.บริ ษัทฯ
ได้ รับจากสถาบันการเงินบางแห่งที.จะมีคา่ ปรับการชําระคืนหนี >ก่อนครบกําหนด (Prepayment Fee)
4) ช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถลดขันตอนการดํ
>
าเนินการและประหยัดค่าใช้ จา่ ยในการทํารายการเมื.อเทียบกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ประเภทอื.น
เนื.องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนในครัง> นี >เป็ นรูปแบบการเสนอขายตราสารหนี >
ในวงจํากัดวงจํากัด (Private Placement : PP วงแคบ) ซึง. เป็ นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย โดยไม่จําเป็ นต้ อง
เสนอขายผ่านตัวกลางหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ (ผู้จดั การการจัดจําหน่าย) ไม่ต้องแต่งตังผู
> ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้และไม่ต้องยื.นเบบ
แสดงรายการข้ อมูลต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย จะช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถลดขันตอนการเสนอขายและลด
>
ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นกู้ตา่ งๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย ค่าธรรมเนียมการแต่งตังผู
> ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
เป็ นต้ น ข้ อมูลค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นกู้รุ่นต่างๆ ของบริ ษัทฯ แสดงในตารางดังต่อไปนี >
สัญลักษณ์
(ThaiBMA
Symbol)
A201A

ชื>อหุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2560 ครบกําหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2563
A204A
หุ้นกู้มีประกันของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 2/2560 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที.ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ ก่อนครบกําหนด
A20OA หุ้นกู้ของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 2/2559 ครบกําหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2563 ที.ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ ก่อนครบกําหนด
A214A
หุ้นกู้ของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 3/2560 ชุดที. 1 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
A214B
หุ้นกู้ชนิดทยอยชําระคืนเงินต้ นของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที.
3/2560 ชุดที. 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
A21OA หุ้นกู้ของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2561 ครบกําหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2564
A21OB หุ้นกู้มีประกันของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 1/2562 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึง. ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน
A222A
หุ้นกู้ของบริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน) ครัง> ที. 2/2561 ครบกําหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2565
หมายเหตุ : 1/ ข้ อมูลจากบริ ษัทฯ

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

มูลค่ าหุ้นกู้ท> ยี ัง
ไม่ ได้ ไถ่ ถอน
(ล้ านบาท)

ค่ าธรรมเนียมการ
จัดจําหน่ ายรวม
(ล้ านบาท) 1

654.50

2.17

1,500.00

2.94

1,000.00

3.99

634.20
4.56
176.89
250.00

1.65

2,000.00

46.56

166.60

1.24

หน้ า 64/73

ความเห็นของที.ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

5) จะช่วยให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนที.แข็งแกร่งมากยิ.งขึ >น
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนในครัง> นี > บริ ษัทฯ สามารถบันทึกรายการเป็ นส่วนทุน
ของบริ ษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที. 32 เรื. องการแสดงรายการเครื. องมือทางการเงิน (TAS 32) ซึง. มีผลบังคับใช้ วนั ที.
1 มกราคม 2563 และได้ รับการผ่อนปรนตามมติของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เมื.อวันที.
25 พฤศจิกายน 2562 สําหรับกิจกรรมที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนที.ได้ รับการชําระก่อนวันที. 31 ธันวาคม 2562 ให้ บนั ทึกเป็ น
ส่วนหนึง. ของผู้ถือหุ้น (ส่วนทุน) ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นบั ตังแต่
> วนั ที. 1 มกราคม 2563 ซึง. จะช่วยทําให้ โครงสร้ างเงินทุน
ของบริ ษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากยิ.งขึ >น
ทังนี
> > หากใช้ งบสิ >นสุดงวด 9 เดือน ปี 2562 เป็ นสมมติฐานในการคํานวณอัตราส่วนหนี >สินต่อทุนโดยเสมือนกับ
บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที. 32 เรื. องการแสดงรายการ
เครื. องมือทางการเงิน (TAS 32) ภายในช่วงระยะเวลาที.ได้ รับการผ่อนปรนสามารถคํานวณได้ ดงั ต่อไปนี >
การคํานวณหนี >สินสุทธิ
งบการเงินรวมสินM สุดวันที> 30 กันยายน 2562
หนี >สินรวม
หัก หนี >ในทางการค้ าปกติ 1
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก เงินลงทุนชัว. คราว
หัก เงินฝากธนาคารที.มีภาระคํ >าประกัน
เท่ ากับ หนีสM ินสุทธิ 2
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนหนีสM นิ สุทธิต่อทุน
หมายเหตุ :

(หน่ วย : ล้ านบาท)
11,677.84
2,159.86
56.51
0.08
268.27
9,193.12
3,212.40
2.86

1/ หนี >ในทางการค้ าปกติ ได้ แก่ เจ้ าหนี >การค้ าและเจ้ าหนี >อื.น เงินประกันการก่อสร้ าง ค่างวดที.ยงั ไม่
รับรู้ เป็ นรายได้ ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย หนีส> ินหมุนเวียนอื.น เงินประกันสาธารณูปโภค ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน หนี >สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าระยะยาวหนี >สินไม่หมุนเวียนอื.น
2/ หนี ส> ิน สุท ธิ หมายถึง หนี ส> ิน รวมในงบการเงิน รวมของผู้ออกหุ้น กู้ตามตัวเลขที. ป รากฎในงบ
การเงินรวมรายไตรมาส หรื องบการเงินรวมประจําปี ของผู้ออกหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี) แต่ไม่รวมถึงหนี >
ในทางการค้ าปกติ (หนีใ> นทางการค้ าปกติ หมายถึง หนีอ> ื.นใดที.มิใช่เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และหุ้นกู้) หักด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว. คราว และเงินฝากธนาคารที.มี
ภาระคํ >าประกัน

การคํานวณอัตราส่วนหนี >สินต่อทุนและหนี >สินสุทธิตอ่ ทุน
รายการ
หนี >สินสุทธิ 1
หนี >สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนหนีสM นิ ต่ อทุน
อัตราส่ วนหนีสM นิ สุทธิต่อทุน

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

งบการเงิน ณ สินM สุด
วันที> 30 กันยายน 2562
9,193.12
11,677.84
3,212.40
3.64
2.86

รายการหุ้นกู้ด้อย
สิทธิท> มี ีลักษณะ
คล้ ายทุน
+ 300.00
-

กรณีบนั ทึกหุ้นกู้ด้อย
สิทธิท> มี ีลักษณะคล้ าย
ทุนเป็ นส่ วนผู้ถอื หุ้น
9,193.12
11,677.84
3,512.40
3.32
2.62

หน้ า 65/73

ความเห็นของที.ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

6) ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของกิจการ
แม้ วา่ จะมีลกั ษณะคล้ ายทุนของบริ ษัทฯ แต่การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนจะไม่มีผลกระทบกับสิทธิ
ออกเสียงหรื อการบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ
3.5.2 ข้ อด้ อย ของการเข้ าทํารายการ
1) บริ ษัทฯ จะมีภาระดอกเบี >ยจ่ายที.เพิ.มสูงขึ >น
จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนมูลค่าในการเสนอขายรวมทังสิ
> >น 300.00 ล้ านบาท
จะทําให้ บริ ษัทมีภาระดอกเบี >ยจ่ายที.เพิ.มสูงขึ >นในแต่ละปี ซงึ. จะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในอนาคต
โดยเฉพาะในช่วง 5 ปี แรกที.บริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกําหนด ดังแสดงในตารางดังต่อไปนี >
ช่ วงเวลา

อัตราดอกเบียM 1

ภาระดอกเบียM จ่ าย
ที>เพิ>มสูงขึนM ต่ อปี
18.00 ล้ านบาท
ประมาณ 18.61 ล้ านบาท
ประมาณ 20.86 ล้ านบาท
ประมาณ 23.86 ล้ านบาท

ช่วงที. 1 อัตราดอกเบี >ยปี ที. 1 – 5
ร้ อยละ 6.00 ต่อปี
ช่วงที. 2 อัตราดอกเบี >ยปี ที. 6 – 25
ร้ อยละ 6.20 ต่อปี
ช่วงที. 3 อัตราดอกเบี >ยปี ที. 26 – 50
ร้ อยละ 6.95 ต่อปี
ช่วงที. 4 อัตราดอกเบี >ยตังแต่
> ปีที. 51
ร้ อยละ 7.95 ต่อปี
หมายเหตุ :
1/ ที.ปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณอัตราดอกเบี >ยจากสูตรที.กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิฯ ข้ อ 8. ของหุ้นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มี
ลักษณะคล้ ายทุนโดย Initial Credit Spread เท่ากับ ที.ร้อยละ 4.61 ต่อปี และใช้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี
ณ วันที. 17 ธันวาคม 2562 อยู่ที.ร้อยละ 1.35 ต่อปี (ที.ปรึ กษาทางการเงินอิสระกํ าหนดเป็ นค่าคงที.เพื. อใช้ คํานวณภาระ
ดอกเบี >ยจ่ายโดยประมาณ)

อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ที.จะใช้ เงินที.รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนในครัง>
นี >เพื.อชําระคืนตัวQ สัญญาใช้ เงินกับสถาบันการเงินจํานวน 240.00 ล้ านบาท ซึง. จะช่วยลดภาระดอกเบี >ยจ่ายเดิมของบริ ษัทฯ
ได้ บางส่วน
2) บริ ษัทฯ จะมีอตั ราส่วนหนี >สินต่อทุนสูงขึ >นหลังจากปี 2566
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที. 32 เรื. องการแสดงรายการเครื. องมือทางการเงิน (TAS 32) ซึง. มีผลบังคับใช้ เป็ น
วันที. 1 มกราคม 2563 และได้ รับการผ่อนปรนตามมติของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เมื.อ
วันที. 25 พฤศจิกายน 2562 สําหรับกิจกรรมที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนที.ได้ รับการชําระก่อนวันที. 31 ธันวาคม 2562 ให้ บนั ทึก
เป็ นส่วนหนึง. ของผู้ถือหุ้น (ส่วนทุน) ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นบั ตังแต่
> วนั ที. 1 มกราคม 2563 ซึง. หมายความว่าบริ ษัทฯ
ได้ รับการผ่อนปรนให้ บนั ทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินตังแต่
> ปี 2563 จนถึงปี
2565 หลังจากนันบริ
> ษัทฯ ต้ องเปลีย. นวิธีการบันทึกบัญชีห้ นุ กู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ น
หนี >สินซึง. จะส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี >สินต่อทุนของบริ ษัทฯ เพิ.มสูงขึ >น ดังแสดงในตาราง
งบการเงิน ณ สินM สุดวันที>
30 กันยายน 2562

รายการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที>มีลักษณะคล้ ายทุน

หนี >สินสุทธิ 1
9,193.12
หนี >สินรวม
11,677.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น
3,212.40
อัตราส่ วนหนีสM นิ ต่ อทุน
3.64
อัตราส่ วนหนีสM นิ สุทธิต่อทุน
2.88
หมายเหตุ : 1/ รายละเอียดการคํานวณหนี >สินสุทธิในหัวข้ อ 3.6.2

+ 300.00
+ 300.00
-

รายการ

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

กรณีบนั ทึกหุ้นกู้ด้อย
สิทธิท> มี ีลักษณะคล้ าย
ทุน เป็ นส่ วนหนีสM นิ
9,493.12
11,977.84
3,212.40
3.73
2.96

หน้ า 66/73

ความเห็นของที.ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

ทังนี
> > บริ ษัทฯ มีแผนการดําเนินงานที.จะลดความเสี.ยงจากผลกระทบที.จะเกิดขึ >นดังกล่าวโดยการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อย
สิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนโดยใช้ ผลกําไรจากการดําเนินงาน และ/หรื อ ใช้ วธิ ีการเพิ.มทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
3.6 ข้ อดี ข้ อด้ อย ของการไม่ เข้ าทํารายการ
3.6.1 ข้ อดี ของการไม่ เข้ าทํารายการ
1) บริ ษัทฯ จะไม่มีภาระดอกเบี >ยจ่ายเพิ.มสูงขึ >น
การไม่เข้ าทํารายการจะทําให้ บริ ษัทฯ ไม่มีภาระดอกเบี >ยจ่ายที.เพิ.มสูงขึ >นในอนาคต
2) บริ ษั ท ฯ ไม่ต้ อ งแก้ ปั ญ หาการเพิ. ม ขึน> ของอัต ราส่วนหนี ส> ิน ต่อ ทุน จากการเปลี.ย นแปลงวิธีก ารบัน ทึก บัญ ชี ของ
รายการหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนเป็ นหนี >สินในปี 2566
เนื.องจากมาตรฐาน TAS 32 ผ่อนปรนให้ บนั ทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นจนถึงปี
2565 หลังจากนัน> บริ ษั ทฯ ต้ องเปลี.ยนวิธีการบันทึกบัญ ชีห้ ุนกู้ด้อยสิทธิ ที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ น
หนีส> ินซึ.งจะส่งผลให้ อตั ราส่วนหนีส> ินต่อทุนของบริ ษัทฯ เพิ.มสูงขึ >น ดังนัน> การไม่เข้ าทํารายการจะทําให้ บริ ษัทฯ ไม่ต้อง
แก้ ปัญหาการเพิ.มขึ >นของอัตราส่วนหนี >สินต่อทุนในปี 2566
3.6.2 ข้ อด้ อย ของการไม่ เข้ าทํารายการ
1) บริ ษั ท ฯ ไม่ มี โอกาสกู้เงิ น เพิ. ม เติ ม เนื. อ งจากติ ด ข้ อ กํ า หนดการดํ า รงสถานะอัต ราส่ ว นหนี ส> ิ น สุท ธิ ต่ อ ทุน ตาม
ข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ที.ยงั ไม่ครบกําหนดไถ่ถอนและเงื.อนไขเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ณ วันที. 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีห้ นุ กู้ที.ยงั ไม่ครบกําหนดไถ่ถอนจํานวน 8 รุ่ น (ข้ อมูลในหัวข้ อ 3.3.2) ซึ.งมี
การกําหนดการดํารงสถานะอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนตามข้ อกําหนดสิทธิฯ ของหุ้นกู้แต่ละรุ่นและเงื.อนไขในสัญญาเงินกู้
ของสถาบันการเงินไว้ ไม่เกิน 3.00 เท่า จากงบการเงินสิ >นสุดวันที. 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีหนี >สินสุทธิต่อทุนเท่ากับ
2.86 เท่า ซึง. ใกล้ จะเต็มเพดานของอัตราที.กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ที.ยงั ไม่ครบกําหนดไถ่ถอนแต่ละรุ่นและเกิน
เงื.อนไขการดํารงอัตราส่วนหนี ส> ินสุทธิ ต่อทุนของสถาบันการเงินแห่งหนึ.ง ซึ.งการไม่เข้ าทํารายการจะทําให้ บริ ษัทฯ ไม่
สามารถบันทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนมูลค่า 300.00 ล้ านบาท เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนทุน) ในงบการเงิน
บริ ษัทฯ จึงไม่มีโอกาสในการกู้ยืมเงินเพิ.มเติมเพื.อขยายกิจการในอนาคตเนื.องจากติดเพดานการดํารงสถานะอัตราส่วน
หนี >สินสุทธิตอ่ ทุนตามข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ที.ยงั ไม่ครบกําหนดไถ่ถอนและเงื.อนไขเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
2) บริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับเงินทุนที.จะมาช่วยเสริ มสภาพคล่องเพื.อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ
หากบริ ษัทฯ ไม่เข้ าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในครัง> นีจ> ะทําให้ บริ ษัทฯ สูญเสียโอกาสในการรับ
เงินทุนที.จะนํามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเสริ มสร้ างโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯ ให้ แข็งแกร่งยิ.งขึ >น
3.7 ข้ อดีและข้ อด้ อยของการเข้ าทํารายการกับบุคคลที>เกี>ยวโยงกันเมื>อเทียบกับบุคคลภายนอก
3.7.1 ข้ อดีของการเข้ าทํารายการกับบุคคลที>เกี>ยวโยงกันเมื>อเทียบกับบุคคลภายนอก
1) การเข้ าทํารายการสามารถทําได้ อย่างรวดเร็ ว
เนื.องจากนายวิศิษฎ์และนายวิวฒ
ั น์เป็ นกรรมการและนายวิศษิ ฎ์เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
ซึง. เป็ นผู้มีความรู้
เกี.ยวกับบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี จึงสามารถให้ เงินสนับสนุนโดยเข้ าลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนของบริ ษัทฯ ได้
อย่างรวดเร็ วและลดขันตอนการดํ
>
าเนินการเสนอขายหุ้นกู้เมื.อเปรี ยบเทียบกับการเสนอขายให้ กบั บุคคลภายนอก เช่น ไม่
ต้ องเสนอขายผ่านตัวกลาง (ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์) ไม่ต้องแต่งตังผู
> ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ต้องขออนุญาตสํานักงาน ก.ล.ต.
ก่อนการเสนอขาย เป็ นต้ น
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นอกจากนี > การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั บุคคลภายนอกจะกระทําได้ ยากกว่ามากเมื.อ
เปรี ยบเทียบบุคคลที.เกี.ยวโยงดังกล่าวเนื.องจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนมีความไม่แน่นอนของกําหนดการชําระ
ดอกเบี >ยและผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินต้ นคืนหากไม่มีเหตุให้ บริ ษัทฯ ต้ องเลิกกิจการ หรื อบริ ษัทฯ ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิไถ่ถอนคืนก่อน
กําหนด จึงไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนบางประเภท
2) การเข้ าทํารายการกับบุคคลที.เกี.ยวโยงกันในครัง> นี >จะช่วยให้ บริ ษัทฯ ลดค่าใช้ จา่ ยในการจัดหาผู้ลงทุน
การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั บุคคลที.เกี.ยวโยงกันจะช่วยลดค่าธรรมเนียมในการออก
และเสนอขายให้ กบั บุคคลภายนอกเนื.องจากบริ ษัทฯ อาจจะต้ องว่าจ้ างสถาบันการเงินหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ในการจัดหาผู้
ลงทุนทัว. ไปซึง. จะทําให้ บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยจากการจัดหานักลงทุน (ดังตัวอย่างข้ อมูลค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อย
สิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ แสดงในตาราง 3.3.3)
3.7.2 ข้ อด้ อยของการเข้ าทํารายการกับบุคคลเกี>ยวโยงกันเมื>อเปรี ยบเทียบกับบุคคลภายนอก
1) การเข้ าทํารายการในครัง> นี >อาจประสบปั ญหาเรื. องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การเข้ าทํารายการในครัง> นี >อาจจะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เนื.องจากภาระดอกเบี >ยจ่ายที.บริ ษัทฯ ต้ อง
ชําระให้ กบั นายวิศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์ซงึ. เป็ นกรรมการ อีกทังนายวิ
>
ศษิ ฎ์ยงั ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และมีอตั รา
ดอกเบี >ยสูงขึ >นภายหลังจาก 5 ปี นับจากวันที.ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุน แต่เนื.องด้ วยเหตุผลและความจําเป็ น
ที.บริ ษัทฯ จะต้ องชําระคืนหนี >เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินจํานวน 240.00 ล้ านบาท ให้ ทนั กําหนดระยะเวลาและลด
อัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนเพื.อลดความเสีย. งในการผิดข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้ของบริ ษัทฯ ดังนันบริ
> ษัทฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทฯ จึงควรมีการพิจาณาถึงเหตุผลและความจําเป็ นของการใช้ แหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ด้อย
สิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนในครัง> นี >อย่างสมํ.าเสมอโดยเปรี ยบเทียบกับต้ นทุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนประเภทอื.น และ
ดําเนินการให้ ถกู ต้ องตามหลักบรรษัทภิบาลและปฎิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ที.เกี.ยวข้ องอย่างเคร่งครัดเพื.อมิให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ ไป
3.8 ผลกระทบจากการที>ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นอนุมัตกิ ารให้ สัตยาบันและไม่ ให้ สัตยาบัน
3.8.1 กรณีอนุมัตกิ ารให้ สัตยาบัน
หากที.ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบัน หมายความว่า ผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยกับการที.บริ ษัทฯ ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนให้ กบั บุคคลที.เกี.ยวโยงกัน คือ นายวิศิษฎ์และนายวิวฒ
ั น์ อย่างไรก็ตาม
กรรมการบริ ษัทฯ และผู้บริ หารที.เกี.ยวข้ องกับการอนุมตั ยิ งั คงมีสว่ นรับผิดชอบในการเข้ าทํารายการดังกล่าวซึง. ไม่เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์การใช้ เงิน ไม่สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารสภาพคล่อง หรื อไม่เป็ นไปตามประกาศรายการที.เกี.ยวโยง
กัน อ้ างอิงตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ ไขเพิ.มเติม ดังนี >
- หมวดที. 3/14 การบริ หารกิจการของบริ ษัทที.ออกหลักทรัพย์ ส่วนที. 2 : หน้ าที.และความรับผิดชอบของกรรมการ
และ ผู้บริ หาร มาตรา 89/7 – 89/24
- หมวด 125 โทษทางอาญา มาตรา 281/14 – 281/105
- หมวด 12/15 มาตราการลงโทษทางแพ่ง มาตรา 317/1 – 317/14
3.8.2 กรณีไม่ อนุมัตกิ ารให้ สัตยาบัน
หากที.ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไม่อนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบัน หมายความว่า กรรมการบริ ษัทฯ และผู้บริ หารที.เกี.ยวข้ อง
กับการอนุมตั เิ ข้ าทํารายการดําเนินการไม่สอดคล้ องกับความเห็นของที.ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง. อาจจะไม่เห็นด้ วยในเรื. องของ
การกําหนดอัตราดอกเบี >ยจ่ายและไม่สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั และต่อไปในอนาคต และไม่
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เป็ นไปตามประกาศรายการที.เกี.ยวโยงกัน โดยบริ ษัทฯ จะต้ องยกเลิกรายการและชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี >ยที.ยงั ไม่ครบ
กําหนดชําระทังหมดให้
>
กบั บุคคลที.เกี.ยวโยงในทันที ซึง. ณ วันที.ออกรายงานฉบับนี >มีมลู ค่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ าย
ทุนคงเหลือจํานวนทังสิ
> >น 300.00 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี >ยที.ยงั ไม่ครบกําหนดชําระนับตังแต่
> วนั ที.ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ด้ อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุน คือ วันที. 18 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที.ที.ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบัน คือ
วันที. 25 กุมภาพันธ์ 2563 ซึง. อาจจะส่งผลต่อสภาพคล่องในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารที.
เกี.ยวข้ องกับการอนุมตั เิ ข้ าทํารายการต้ องรับผิดชอบโดยอ้ างอิงตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และฉบับแก้ ไขเพิ.มเติมตามที.ระบุในข้ อ 3.8.1 ข้ างต้ น
โดยสรุปเมื.อพิจารณาจากข้ อดีและข้ อด้ อยของการเข้ าทํารายการและไม่เข้ าทํารายการตามที.อธิบายข้ างต้ น ที>
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ าการเข้ าทํารายการที>เกี>ยวโยงกันในครั งM นีขM องบริษัทฯ มีความเหมาะสม เนื.องจาก
เป็ นผลดีตอ่ บริ ษัทฯ มากกว่าผลเสีย ดังนันที
> .ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าที>ประชุมผู้ถอื หุ้นควรอนุมัตกิ ารให้
สัตยาบันในการเข้ าทํารายการที>เกี>ยวโยงกันในครั งM นี M เนื.องจากมีความสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสมในเรื. องของ
วัตถุประสงค์ ความสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี >ยและเงื.อนไขในการเข้ าทํารายการ
3.9 ความเสี>ยงของการเข้ าทํารายการ
เนื.องจากบริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าวไปแล้ วเมื.อวันที. 18 ธันวาคม 2562 และได้ รับเงินจากบุคคล
ที.เกี.ยวโยงกันครบถ้ วนแล้ วในวันดังกล่าว ดังนันบริ
> ษัทฯ จึงไม่มีความเสีย. งในการเข้ าทํารายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินในครัง> นี > อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นไม่อนุมตั กิ ารให้ สตั ยาบันการเข้ าทํารายการในครัง> นี > บริ ษัทฯ จะต้ องยกเลิก
รายการและชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี >ยที.ยงั ไม่ครบกําหนดชําระทังหมดให้
>
กบั บุคคลที.เกี.ยวโยงในทันทีซงึ. อาจจะทําให้
บริ ษัทฯ มีความเสีย. งต่อการขาดสภาพคล่องในการดําเนินงานของกิจการ
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4. สรุ ปความเห็นของที>ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยภาพรวมสําหรั บการทํารายการ
สืบเนื.องจากบริ ษัทฯ มีแผนที.จะออกและเสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่ในเดือนมกราคม 2563 และกําหนดชําระหนี >ตัวQ
แลกเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึง. ที.จะครบกําหนดในช่วงระหว่างวันที. 22 ธันวาคม 2562 ถึงวันที. 25 ธันวาคม 2562
จํานวนทังสิ
> >น 240.00 ล้ านบาท ทังนี
> >บริ ษัทฯ มีเงินสดไม่เพียงพอต่อการชําระหนี >และไม่สามารถออกตราสารหนี >หรื อเงิน
กู้ยืมเพิ.มเติมได้ เนื.องจากถูกกําหนดอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนที.ถกู กําหนดไว้ ที.ไม่เกิน 3.00 เท่าตามข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้
และเงื.อนไขในสัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงินของบริ ษัทฯ ทังนี
> > จากงบการเงินสิ >นสุด ณ วันที. 30 กันยายน 2562 บริ ษัทฯ
มีอตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนอยูท่ ี. 2.86 เท่า ใกล้ จะเต็มเพดานของข้ อกําหนดข้ างต้ น บริ ษัทฯ จึงได้ หาเครื. องมือทางการเงิน
เพื.อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนซึง. จําเป็ นจะต้ องทํารายการให้ แล้ ว
เสร็ จก่อนวันที. 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที. 32 เรื. องการแสดงรายการเครื. องมือทางการเงิน (TAS
32) และได้ รับการผ่อนปรนตามมติของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เพื.อให้ สามารถบันทึก
รายการเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ดังนันมติ
> ที.ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง> ที. 9/2562 เมื.อวันที. 17 ธันวาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั กิ ารออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ มูลค่าการเสนอขายรวมทังสิ
> >น 300.00 ล้ านบาท ให้ กบั บุคคลที.เกี.ยวโยงกัน
ได้ แก่ นายวิศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์ ซึง. บุคคลทัง> 2 รายเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ ซึง. บริ ษัทฯ คํานวณขนาด
รายการเป็ นขนาดกลางและได้ ขออนุมตั จิ ากที.ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวใน
วันที. 18 ธันวาคม 2562 ต่อมาบริ ษัทฯ ได้ รับแจ้ งถึงวิธีการคํานวณขนาดรายการที.ถกู ต้ อง บริ ษัทฯ จึงได้ เรี ยกประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทอย่างเร่งด่วนในวันที. 24 ธันวาคม 2562 โดยที.การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที.เกี.ยวโยงกัน
ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (รายการที.เกี.ยวโยงกันประเภทรายการที. 5 รายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน) ตามประกาศรายการที.เกี.ยวโยงกันโดยมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 9.08 ของมูลค่าสินทรัพย์ที.มีตวั ตน
สุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ที.ผา่ นการสอบทานแล้ วสิ >นสุดวันที. 30 กันยายน 2562 (NTA เท่ากับ
3,118.61.02 ล้ านบาท) ซึง. เป็ นรายการขนาดใหญ่ที.มีมลู ค่าสูงกว่า 20 ล้ านบาทและมากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที.มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงต้ องขออนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการจากที.ประชุมผู้ถือหุ้นและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง. บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากที.ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
>
้ ถือหุ้นที.มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที.มีสว่ นได้ เสียและจัดทํา
รายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว
ดังนันที
> .ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง> ที. 10/2562 ซึง. ประชุมเมื.อวันที. 24 ธันวาคม 2562 โดยกรรมการที.มี
ส่วนได้ เสียไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม จึงได้ มีมติให้ นําเสนอต่อที.ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที. 1/2563 เพื.อพิจารณาอนุมตั กิ ารให้
สัตยาบันในการรับความช่วยเหลือทางการเงินและการเข้ าทํารายการกับบุคคลที.เกี.ยวโยงกันและจัดทํารายงานการเปิ ดเผย
สารสนเทศของรายการดังกล่าวโดยกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที. 1/2563 ในวันที. 25 กุมภาพันธ์ 2563
ที.ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ ซึง. เป็ นบุคคลที.เกี.ยวโยงกันนันมี
> ความเหมาะสมทังM ในเรื> องวัตถุประสงค์ ความสมเหตุสมผลของ
อัตราดอกเบียM และเงื>อนไขในการเข้ าทํารายการ เนื.องจากเหตุผลดังต่อไปนี >
1.) วัตถุประสงค์ของการเข้ าทํารายการเพื.อให้ บริ ษัทฯ ได้ รับแหล่งเงินทุนสนับสนุนมาชําระคืนตัวQ สัญญาใช้
เงินกับสถาบันการเงินได้ ทนั ครบกําหนดในช่วงระหว่างวันที. 22 ธันวาคม 2562 ถึงวันที. 25 ธันวาคม 2562 จํานวนทังสิ
> >น
240.00 ล้ านบาท และส่วนที.เหลือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยรายการนี >มีเงื.อนไขที.ดีกว่าเงินกู้ที.บริ ษัทฯ ได้ รับ
การเสนอจากสถาบันการเงินหรื อบุคคลภายนอก อีกทังยั
> งช่วยเสริ มสร้ างโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯ เนื.องจากสามารถ
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นับเป็ นส่วนหนึง. ของส่วนผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริ ษัทฯ ซึง. จะช่วยให้ ลดอัตราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนลง โดย ณ วันที. 30
กันยายน 2562 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี >สินสุทธิตอ่ ทุนอยูท่ ี. 2.86 เท่า ใกล้ จะเต็มเพดานของการดํารงอัตราส่วนหนี >สินสุทธิ
ต่อทุนตามข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้ของบริ ษัทฯ และเงื.อนไขในสัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงินซึง. กําหนดไว้ ที.ไม่เกิน 3.00 เท่า
จึงทําให้ บริ ษัทฯ ถูกจํากัดในการกู้ยืมเงินหรื อออกตราสารหนี >เพิ.ม ทังนี
> > บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาตัวเลือกวิธีการเพิ.มทุนโดยการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ.มทุนออกใหม่ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมหรื อบุคคลแบบเฉพาะเจาะจงแล้ ว
แต่เนื.องด้ วยต้ องใช้
ระยะเวลาในการขออนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้นซึง. ไม่ทนั ต่อกําหนดชําระตัวQ สัญญาใช้ เงินดังกล่าว
2.) อัตราดอกเบี >ยที.ชําระให้ แก่บคุ คลที.เกี.ยวโยงกันในครัง> นี > (ร้ อยละ 6.00 ต่อปี ในช่วง 5 ปี แรก) ใกล้ เคียง
กับอัตราดอกเบี >ยถัวเฉลีย. ถ่วงนํ >าหนักของหุ้นกู้ที.ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนของบริ ษัทฯ (ร้ อยละ 6.05 ต่อปี ) และอยูใ่ นช่วงของอัตรา
ดอกเบี >ย 5 ปี แรกของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนฯ (ร้ อยละ 5.00 – 9.00 ต่อปี ) ที.เสนอขายโดยบริ ษัทอื.น และน้ อย
กว่าต้ นทุนทางการเงินส่วนของเจ้ าของของบริ ษัทฯ (ร้ อยละ 12.44 ต่อปี )
3.) เงื.อนไขในการเข้ าทํารายการในครัง> นี >เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ โดยที. (ก) บริ ษัทฯ มีสทิ ธิที.จะเลือ. นการ
ชําระดอกเบี >ยพร้ อมกับสะสมดอกเบี >ยจ่ายไปชําระในวันใดๆ
โดยไม่จํากัดระยะเวลาและจํานวนครัง> ตามดุลยพินิจของ
บริ ษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ซึง. จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ ในการบริ หารกระแสเงินสดในการดําเนินกิจการในอนาคต (ข) ไม่มี
กําหนดชําระคืนหนี >เงินต้ นจนกว่าจะเลิกกิจการ (ค) บริ ษัทฯ สามารถใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ในวันครบกําหนด 5 ปี ในกรณีที.
บริ ษัทฯ สามารถหาแหล่งเงินทุนที.มีต้นทุนตํ.ากว่า หรื อบริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจากค่าใช้ จา่ ยด้ านภาษี ที.เกี.ยวข้ อง หรื อมี
การเปลีย. นแปลงด้ านมาตรฐานบัญชี (ง) บริ ษัทฯ ไม่ต้องจัดหาหลักประกันหรื อผู้คํ >าประกันหนี >หุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะ
คล้ ายทุนซึง. เป็ นเงื.อนไขในการกู้ยืมที.ดีกว่าสถาบันการเงิน
4.) สําหรับความเหมาะสมในการทํารายการ ที.ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าว
จะเป็ นผลดีกบั บริ ษัทฯ เนื.องจาก (ก) บริ ษัทฯ ไม่ผิดนัดการชําระหนี >ตัวQ สัญญาใช้ เงินจํานวน 240.00 ล้ านบาทกับสถาบัน
การเงิน (ข) บริ ษัทฯ ได้ รับเงินทุนจากการระดมทุนครัง> นี >เป็ นเงินทุนหมุนเวียนโดยสามารถเลือ. นกําหนดชําระดอกเบี >ย
ออกไปได้ (ค) บริ ษัทฯ ได้ รับเงื.อนไขของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนดีกว่าเงื.อนไขที.บริ ษัทฯ ได้ รับจากสถาบัน
การเงินและหุ้นกู้รุ่นอื.นๆ (ง) สามารถลดขันตอนการดํ
>
าเนินการและประหยัดค่าใช้ จา่ ยในการทํารายการเมื.อเทียบกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทอื.น (จ) จะช่วยให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนที.แข็งแกร่งมากยิ.งขึ >น (ฉ) ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ รับ
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของกิจการ
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาข้ อด้ อยของการเข้ าทํารายการในครัง> นี > จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีภาระดอกเบี >ยจ่ายในแต่
ละปี ที.เพิ.มสูงขึ >นและมีอตั ราส่วนหนี >สินต่อทุนสูงขึ >นหลังจากปี 2566 เนื.องจากมาตรฐานบัญชีในการบันทึกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.
มีลกั ษณะคล้ ายทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ นส่วนของหนี >สิน และนอกจากนี >บริ ษัทฯ อาจประสบปั ญหาเรื. องความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์เนื.องจากภาระดอกเบี >ยจ่ายที.บริ ษัทฯ ต้ องชําระให้ กบั บุคคลที.เกี.ยวโยงกัน และมีอตั ราดอกเบี >ยจ่ายสูงขึ >น
ในอนาคต ดังนันบริ
> ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ จึงควรมีการพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเป็ นของ
การใช้ แหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนในครัง> นี >โดยเปรี ยบเทียบกับต้ นทุนทางการเงินจาก
แหล่งเงินทุนประเภทอื.นอย่างสมํ.าเสมอ
และดําเนินการให้ ถกู ต้ องตามหลักบรรษัทภิบาลและปฎิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ที.
เกี.ยวข้ องอย่างเคร่งครัดเพื.อมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ ไปในอนาคต
จากเหตุผลและความจําเป็ น อัตราดอกเบี >ย เงื.อนไข และความเหมาะสมในการเข้ าทํารายการโดยพิจารณาจาก
ข้ อดีและข้ อด้ อยที.ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ที>ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ าผู้ถอื หุ้นควรลงมติอนุมัตกิ ารให้
สัตยาบันในการเข้ าทํารายการที>เกี>ยวโยงกันในครั งM นี M

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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ความเห็นของที.ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

ทังนี
> >การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ใิ นการเข้ าทํารายการในครัง> นี >อยูใ่ นดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยผู้
ถือหุ้นควรศึกษาข้ อมูลในเอกสารต่างๆ ที.แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง> ที. 1/2563 ในครัง> นี >ด้ วย เพื.อใช้
ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้ อย่างเหมาะสม

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 72/73

ความเห็นของที.ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริ ษัท อารี ยา พรอพเพอร์ ตี > จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด ในฐานะที.ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได้ พิจารณา และให้
ความเห็นข้ างต้ นด้ วยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็ นสําคัญ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

_________________________
( นายวุฒิชยั ธรรมสาโรช )
กรรมการ

_________________________
( นางสาว กนกพร พงศ์เจตน์พงศ์ )
กรรมการ

_________________________
( นายพรพุทธ ริ จิรวนิช )
ผู้ควบคุมการปฏิบตั งิ าน
ในสายงานที.ปรึกษาทางการเงิน

ติดต่อ: บริ ษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
02-651-4447
Info@discoverym.com
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BHg`D7
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BNgQD7
KgN7
BQgQD7
BOgQD7
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BNgcD7
PgQ7
BNgiD7
NgQ7
BNgHD7
HgQ7
BHPfg`D7
``g`7
B`OgPD7
fPgc7 BHNPgKD7
HOPgP7 BHQ`gPD7
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!
!
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7
7
7
7
7
7
7
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N[OOOgO7 BiOKg`D7
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I7
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BH[QNHgOD7
KQNgH7 BH[KHPgPD7
`fQgH7 BN[NPHgKD7
`NPgH7 BH[ciKgKD7
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I7
I7
I7
I7
I7
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!
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7
h7"9(,-.7QO729(:#:(7NK`N7804 39,$-5(4 ,09;:<0"$?@#("(7HP[ifO7SG #(8#,7%;4.$)1 >(?@#("(7KfQ7SG #(8#,7%$M.*%,-:8
2987h7"9(,-.7QH7U9("#!$7NK`H7e1+. $-?@#("(7HP[Nfc7SG #(8#,7TA:&S92%/' (2#0%;4.$)1 >(?#254,U42#0%CL#%;4.$)1 >(7HfK7SG #(8#,7
T!0+2#0*59+&#04 $,09;:<06&"L#+2#0;9](#7%;4.$)1 >(7HcN7SG #(8#,77SW2&(- >2#0!G #FS6SW2&(- >*M.(7H`c7SG #(8#,7FS6%+4(€#2
U(#!#0,-.$-b#06!@ >#/0629(7cQ7SG #(8#,7
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%/0- :8%,-:829854 >(/- 7 NK`O7 e1+. $-?@#("(7 HQ[KHO7 SG #(8#,7 TA:&S92$#?#2T!0+2#0*59+&#04 $,09;:<06&"L#+2#0;9](#7
%;4.$)1 >(7ccK7SG #(8#,7?#22#0eM >*,-.A(4 %;4.$:L#(8#+(#7FS6;9,:#7*-2,9+:9
> +$-2#0;9](#T!0+2#0F("0#8V(Te(a,0(G *:78#+
(#7 FS609+54=e1+. %/' (%E5=L*%(M.*+%;4.$%=4$7 0"$_1+;9](#T!0+2#0F("5W+V(Te(0#CA@#04 7 8#+(#7 FS65R)$R "4,7 %;M.*0*+0982#0
T*(200$54,U4uV(*(#!=7
7
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77777777777804 39,7*#0- :#7;0*;%;*0< =- >7?@#29A7B$&#C(D7

&(- >54(7
7
h7"9(,-.7QO729(:#:(7NK`N7804 39,$-&(- >54(0"$%;4.$)1 >(?#2/- 7NK`H7?@#("(7cHQ7SG #(8#,7TA:&S92$#?#2%+4(2WG06:6
:#"?#2804 39,*M.(%;4.$)1 >(7QKK7SG #(8#,7%+4(%842%24(89\C-FS6%+4(2WG:M$06:659(?#25_#89
>
(2#0%+4(%;4.$)1 >(7NNi7SG #(8#,7?#2
2#02WG:M$%;4.$%=4$V(06&"L#+/- 7 0"$_1+!L#+"A,-.:+9 a$L0980WG%/' (0#:aAG %;4.$)1 >(7 QKf7 SG #(8#,7 V()h6,-.%+4(2WG:M$?#25_#89(
2#0%+4(SAS+7 N`P7 SG #(8#,7 FS6&RG(2WGSAS+7 Ni7 SG #(8#,7 ?#22#0C@#06!M(&RG(2WG0LR(,-.5#$#0_,:*:C@#06!M(%+4(=G (aAG 7 FS6
!L#VCG ?#L :,#+=0+V(2#0**2&RG(2WG0*=9A?L#:7
h7"9(,-.7QH7U9("#!$7NK`H7804 39,$-&(- >54(0"$%;4.$)1 >(?#2/- 7NK`O7?@#("(7cf`7SG #(8#,7TA:&S92$#?#2%+4(2WG06:6
:#"?#25_#89(2#0%+4(,-.%;4.$)1 >(5R,U47cff7SG #(8#,7?#22#02WG:M$%;4.$V(06&"L#+/- 70"$_1+%+4(%842%24(89\C-FS6%+4(2WG:M$06:6
59(?#25_#89
>
(2#0%+4(,-.%;4.$)1 >(?#22#0S+,R(=9"œ FS2%+4(V(CL"+/S#:/- 77V()h6%A-:"29(V(06&"L#+/- 7NK`H7$-2#0a_L_*(&RG(
2WG,-.!082@#&(A%/' (?@#("(7H[OQH7SG #(8#,7FS6**2&RG(2WG,AF,(V(06&"L#+/- %/' (?@#("(7PHc7SG #(8#,75L+^SV&G &G (R 2WGSAS+
?#2/- 7NK`O7
5L"()*+^WG_M*&RG(7
7
h7"9(,-.7 QO729(:#:(7NK`N75L"()*+^WG_M*&RG()*+804 39,$-?@#("(7Q[NHN7SG #(8#,7SAS+?#2/- 7 NK`H7?@#("(7HNO7
SG #(8#,7&0M *0G *:S67Qg`7%24A?#22#0SAS+)*+2@#a0)#A,R(%8'A%50' ?0"$5@#&098+"A%2G #%AM*(/- 7NK`N7,9+?@
> #("(7
h7"9(,-.7QH7U9("#!$7NK`H75L"()*+^WG_M*&RG()*+804 39,$-?@#("(7Q[QQN7SG #(8#,7SAS+%S'2(G *:?#2/- 7NK`O7?@#("(7
i7SG #(8#,7&0M *0G *:S67OgN77%24A?#22#0%;4.$)1 >()*+2@#a0)#A,R(%8'A%50' ?0"$5@#&098/- ?@#("(77QH7SG #(8#,7FS65L"()*+^WG
_M*&RG(SAS+%(M.*+$#?#22#0?L#:%+4(/9 (^S06&"L#+/- 7NK`H7?@#("(7Qf7SG #(8#,7
0#:aAG 0"$77
5@#&09 8+"A7f7%AM*(/- 7NK`N7804 39,$-0#:aAG 0"$?@#("(7N[P`i7SG #(8#,7SAS+?#2+"A%A-:"29()*+/- 2L*(e1.+$0#:aAG 0"$?@#("(7Q[HOO7SG #(8#,7FS65@#&098+"A/- 7NK`H7804 39,$-0#:aAG 0"$?@#("(7P[OQf7SG #(8#,7SAS+?#2/- 7NK`O7,-.
$-?@#("(7K[OKc7SG #(8#,77
0#:aAG &S92d7)*+804 39,?6%/' (0#:aAG ?#22#0)#:*59+&#04 $,09;:<7e1.+/062*8AG ":0#:aAG ?#22#0)#:,-.A4(FS6
8G #(e1+. 0980WG %$M.*aAG 098C@#06!08_G "(=#$59\\#?6eM >*?6)#:FS6aAG T*(200$54,U4uV&G 289 ^WGeM >*FSG "7FS60#:aAG ?#22#0098?G #+
50G #+8G #(7e1+. 0980WG0#:aAG =#$59A5L"()*++#(,-.,@#%50' ?77
:&'&1'&7a>- <&$$&',&7#%41@&'2.5'4 879 %&= @'4 *1E>!X!">S#)!C6 !OPQO!(0D!OPQ+!(0D%=&@'4 *C6 !OPQ+!(0D!OPQT!,#1
*'2345!M>7(7$:&.C'D"N5,#1#%41@&'2.5'4 879 !
C'D"N5!
F#)M>.2")67.!
*- &)">6H7E!
5&E9 )"b- &%9 c*- &)(d>!
56H>)2 !
7#>'E.!
•7%;4.$)1 >(7BSAS+D7?#2/- 2L*(7

RT!$\7\!OPQO!
@)U E7! 0- &)*&5!
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QO`7
PQ7
Nci7
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H[c`H7
N7
Nf7
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'&7a>- <&$$&',&7#%41@&'2.5'4 879 !
RT!$\7\!OPQ+!
OPQ+!
@)U E7! 0- &)*&5! @)U E7! 0- &)*&5!
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7777777I7777
7777777I7777
H7
NO7
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77777777777804 39,7*#0- :#7;0*;%;*0< =- >7?@#29A7B$&#C(D7

Q7T!0+2#0&S927aAG F2L7%*75%/e7$-75R)$R "4,7cc[7%*75%/e7a*gA-g7*TY2I09CA#7FS67%*75%/e7$-709=(#U4%8Y0< 7,-.$-:*A0980WG0#:aAG V(
+"A%2G #%AM*(/- 7NK`N7,-.7HPK7SG #(8#,[7HHK7SG #(8#,7FS67PH7SG #(8#,7=#$S@#A987(*2?#2(9(%/'
> (0#:aAG ?#2!*(TA$4%(-:$
T!0+2#0*M.(d7?@#("(7K7SG #(8#,7/9 ??R8(9 804 39,$-T!0+2#0,-.*:W0L 6&"L#+2#0;9](#*:W?L @#("(7Q7T!0+2#07aAG F2L7T!0+2#0%„S4$
(4?7*#0< =7%A*7%$e*+7T!0+2#0%*75%/e7%$2#7FS6T!0+2#0%*75%/e7%$2#7N7$WS!L#0"$T!0+2#0,9+54
> >(7c[HHi7SG #(8#,7&0M *
?@#("(7N[P`Q7&(L":7
5@#&098+"A/- 7NK`H7804 39,$-0#:aAG ?#2!*(TA$4%(-:$%,L#2987fiO7SG #(8#,7%$M.*%/0- :8%,-:8298/- 7NK`O7e1+. $-?@#("(7
H[K`f7SG #(8#,7(9(7%(M
> .*+?#25L"(V&\L:+9 !+$#?#2T!0+2#0%A4$,-.=*L %(M.*+$#?#2/- ,-.FSG "?@#("(7Q7T!0+2#0&S927aAG F2L7 %*7
5%/e7a*gA-g7*TY2I09CA#[7%*75%/e7$-75R)$R "4,7cc7FS67%*75%/e7$-709=(#U4%8Y0< 7,-.$-:*A0980WG0#:aAG V(/- 7NK`H7,-.7K`i7SG #(8#,
[7Ncc77SG #(8#,7FS67HON7SG #(8#,7=#$S@#A987(*2?#2(9(%/'
> (0#:aAG ?#2!*(TA$4%(-:$T!0+2#0*M.(d7?@#("(7QQ7SG #(8#,!
*- &)">6H7E!!!
5@#&098+"A7 ¡7 %AM*(/- 7 ¢£¤¢7 804 39,$-0#:aAG ?#28G #(%A-.:"%,L#2987 ¢ž 7 SG #(8#,7 SAS+?#2+"A%2G #%AM*()*+/- 7 NK`H7 e1+. $?@#("(7Ÿ¥ 7SG #(8#,7TA:5#%&=R&S92SAS+?#254(!G #8G #(%A-.:"V(Te(&,9:0#3Z0< V2SG T*(&$AT!0+2#0FS6:9+a$L$-2#0%/4 A
T!0+2#08G #(%A-.:"V(Te((9(770#:aAG
>
5"L (V&\LV(+"A7f7%AM*(7:9+!+$#?#2T!0+2#0*#0- :#7T!T$L7 "+F&"(I0#$*4(,0#7,-.=*L
%(M.*+$#?#2/- 2L*(7 FS6T!0+2#08G #(%A-.:"7 T!0+2#0*M.(d7 %CL(7 T!0+2#0%A*6"4S%S?7 !*,%,?7 2#\?(#b4%327 ƒ7 0#C;•23< 7
T!0+2#07*#0- :#7T!T$L7"+F&"(7ƒ70#C;•23< 7FS6T!0+2#0*#0- :#7T!T$L7;0- T$L78#+(#I"+F&"(‚77,-.%/4 A,AF,(T!0+2#0%A4$
V(CL"+/S#:/- 7NK`H77
5@#&098/- 7NK`H7804 39,$-0#:aAG ?#28G #(%A-.:"?@#("(7PH`7SG #(8#,7e1+. SAS+?#2/- 7NK`O7,-.$-?@#("(7cHi7SG #(8#,7
%(M.*+$#?#2804 39,%/4 A=9"T!0+2#0V&$L7 N7 T!0+2#07 V(CL"+/S#:/- 7 NK`H7 ?1+,@#V&G :+9 a$L$-:*AT*($#?#2T!0+2#0V&$L7 TA:
:*A,-.%)G #$#:9+!+%/' ()*+T!0+2#0,-.50G #+%50' ?FS6%04. $T*(200$54,U4u=+F=L
9 > /-2L*(7 %CL(7 *#0- :#7 T!T$L7 "+F&"(I0#C;•23< [7
%A*6"4S%S?7!*,%,?72#\?(#b4%32I0#C;•23< [7%A*6!9S%S*0< 57A*(%$M*+750+/06b#7%E57N7FS6*#0- :#7%$,T,07%23=07,-.
$-:*AT*(0"$%/' (?@#("(77NKc7SG #(8#,7
5&E)9 "b- &%9 c*- &)(d>7
77777%/' (0#:aAG &S92)*+804 39,7 TA:%(G (a/,-.2SR$L SW2!G #,-.$-0#:aAG (G*:_1+/#(2S#+!L*()G #+5W+7 h7 "9(,-.7 7 QO7 29(:#:(77
NK`N7$-T!0+2#0*:W0L 6&"L#+A@#%(4(+#(,9+&$A0"$7QP77T!0+2#07$W
>
S!L#T!0+2#00"$7HK[iOK7SG #(8#,7&0M *?@#("(7`[OQf7
&(L":5@#&0980#:aAG )*+,#"(<%XG #5<75@#&098+"A%2G #%AM*(/- 7NK`N7%,L#2987H[c`H7SG #(8#,7SAS+?#2+"A%2G #%AM*(/- 7NK`H7,-.$?@#("(7H[fcQ7SG #(8#,7e1+. SAS+7NHN7SG #(8#,77%/' (^S$#?#22#0%/4 A=9"T!0+2#0V&$LV(Te(&,9:0#3Z0< ?6%04. $0980WG0#:aAG
V(a=0$#5,-.7P7)*+/- 7FS62#0C6S*2#0%/4 A=9"T!0+2#0V&$LV(Te(2#\?(#b4%3270#C;•23< 7,@#V&G 0#:aAG 5"L (V&\L:+9 !+$#
?#2T!0+2#0%A4$,-.=*L %(M.*+$#?#2/- 2L*(7F=L*:L#+a02'=#$0#:aAG &S92)*+2SR$L ,#"(<%X#5<J8G #(F€A:9+!+$#?#2T!0+2#0Te(
8#+(#7TA:T!0+2#0%A*6!9S%S*0< 578#+(#I"+F&"(‚7N7T*(/4 AT!0+2#0V(/- 7NK`N7(- >775L"(T!0+2#0%A*6"4S%S?78#+(#I"+
F&"(‚7Q7:9+!+$-0#:aAG %)G #$#*:L#+=L*%(M.*+7FS6804 39,$-2#0%/4 AT!0+2#0V&$LV(/- 7NK`N7aAG F2LT!0+2#0%A*67!9S%S*0< 578#+
(#I"+F&"(‚7Q7FS67T!0+2#0%A*67!9S%S*0< 578#+(#I"+F&"(‚7P77
h77"9(,-.7 QH7U9("#!$7NK`H7$-T!0+2#0*:W0L 6&"L#+A@#%(4(+#(,9+&$A0"$7Qc7T!0+2#07$W
>
S!L#T!0+2#00"$7H`[NcH7
SG #(8#,7&0M *?@#("(7`[Qfi7&(L":7e1+. $-?@#("(T!0+2#0,-.%04. $T*(200$54,U4uFSG "?@#("(77Q`7T!0+2#077$WS!L#T!0+2#00"$7
H`[NPf7SG #(8#,7FS65@#&098/- 7¢£¤¦7804 39,0980WG0#:aAG ?#2,#"(<%XG #5<?@#("(7N[KNO7SG #(8#,7e1+. SAS+?#2?#2/- 7¢£¤¥7,-.$?@#("(7N[`OH7SG #(8#,7%(M.*+?#2V(/- 7 NK`O7$-2#0T*(/4 AT!0+2#0Te(7%23=07I("$4(,0< 7 FS67Te(7A*(%$M*+I50+/06b#7
V()h6,-./-7NK`H7a$L$-2#0%/4 AT!0+2#0,AF,(V(Te(A9+2SL#"7
7
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2@#a0)9(=G
> (7
804 39,$-2@#a0)9(=G
> (5@#&098+"A%2G #%AM*(/- 7 NK`N7FS6+"A%2G #%AM*(/- 7 NK`H7?@#("(7icQ7SG #(8#,7FS67H[HNP7SG #(
8#,=#$S@#A987 &0M *!4A%/' (0G *:S67 Qc7 ,9+5*+/>
7 _1+F$G 0#:aAG ?#22#0)#:*59+&#04 $,09;:<SAS+7 F=LAG":2#0804 &#0?9A2#0
=G (,R(*:L#+$-/0654,U4b#;7 5L+^S*9=0#2@#a0)9(=G
> ()*++"A%2G #%AM*(/- 7 NK`N7 :9+!+V2SG %!-:+298+"A%2G #%AM*(/- 7 NK`H7
TA:%„;#6*:L#+:4.+5@#&0988G #(%A-.:"FS6,#"(<%XG #5<7,-.$-*=9 0#2@#a0)9(=G
> (%;4.$)1 >(0G *:S67P7?#2%A4$*:W,L -.0G*:S67QP7$#*:W,L -.0G*:
S67Qi7F=LV()h6,-.*=9 0#2@#a0)9(=G
> ()*+!*(TA$4%(-:$SAS+0G *:S67`7?#2%A4$*:W,L -.0G*:S67P`7$#*:W,L -.0G*:S67PO7%(M.*+?#2
2#0F)L+)9(5W+V(%0M. *+)*+0#!#7*-2,9+0#:aAG
>
5"L (V&\L:+9 !+$#?#2T!0+2#0%A4$=L*%(M.*+$#?#2/- 2L*(d7
804 39,$-2@#a0)9(=G
> (V(5@#&098/- 7NK`H7FS6/- 7NK`O7?@#("(7H[P`H7SG #(8#,7FS67H[`K`7SG #(8#,=#$S@#A987!4A%/' (
0G *:S67Qc7FS67QQ7=#$S@#A987e1+. 2#0%;4.$)1 >()*+*9=0#2@#a0)9(=G
> (V(/- 7NK`H7$-5#%&=R$#?#2804 39,$-2#0804 &#0=G (,R()#:,-.
$-/0654,U4b#;$#2)1 >(7,@#V&G 5#$#0_%;4.$*9=0#2@#a0)9(=G
> (aAG $#22"L#/- 7NK`O7
2@#a05R,U47
5@#&098+"A%2G #%AM*(/- 7 NK`N7 7 804 39,$-)#A,R(5R,U4?@#("(7 BHNOD7 SG #(8#,7 !4A%/' (0G *:S67 BPgfD7 )*+0#:aAG 0"$7
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