
 

 

 
หนังสือชีช้วน 

 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited 
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)  

เสนอขาย 
หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

"หุ้นกู้ของ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่  1/2560 ชุดที่  1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" ("หุ้นกู้ชุดที่  1") 
โดยมีอัตราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 2.39 ต่อปี ช าระดอกเบีย้ทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายหุุ้นกู้  จ านวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย  

คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 
"หุ้นกู้ของ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่  1/2560 ชุดที่  2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้ชุดที่  2") 

โดยมีอัตราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.44 ต่อปี ช าระดอกเบีย้ทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายหุุ้นกู้  จ านวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย  
คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 
(รวมเรียกหุ้นกู้ชดที่ 1 และหุ้นกู้ ชุดที่ 2 ว่า "หุ้นกู้") 

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท  
หุ้นกู้ที่เสนอขายทัง้ 2 ชุด มีจ านวนรวมกันไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท 

อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้  "AA" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด เมื่อวันที่ 24 มิถนุายน 2559 
ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ อยา่งต่อเนื่องตลอดอายหุุ้นกู้  

เสนอขายแก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 

 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 
 
 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาการจองซือ้หุ้นกู้ 

วันที่ 7 – 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

วันที่ยืน่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสอืชีช้วน : วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสอืชีช้วนมีผลบังคับใช้ : วันที่ 3 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

 

ค าเตอืน: ก่อนตัดสนิใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพจิารณาข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้  รวมทัง้ความเหมาะสมในการลงทุน
และความเสีย่งที่เก่ียวข้องเป็นอยา่งดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสอืชีช้วนนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก า กับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือ
มิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมูลในหนังสอืชีช้วนแต่อยา่งใด ทัง้นี ้การ รับรองความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลในหนังสอืชีช้วนนีเ้ป็นความรับผดิชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้  

หากหนังสอืชีช้วนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ซือ้หุ้นกู้ ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ร่างหนังสอืชีช้วนและแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้นัน้มีผลใช้บังคับ มีสทิธิเรียกร้องค่าเสยีหายจากผู้ออกหุ้นกู้หรือเจ้าของหุ้นกู้ ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าหนังสอืชีช้วนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันที่ร่างหนังสอืชีช้วนและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีผลใช้บังคับ 

ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบหรือขอรับส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสอืชีช้วนได้ที่ศูนยส์ารสนเทศตลาดทุน ส านักงานค ณะกรรมการก า กับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในทุกวันท าการของส านักงาน ระหว่างเวลา  9.00 น. -12.00 น.  และ 
13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

 

ค าเตือน : การลงทุนมีความเสีย่ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสนิใจลงทุน 

 

http://www.sec.or.th/


 

 

Disclaimer 
 

หนังสอืชีช้วนฉบับนีจั้ดท าขึน้ เพือ่เผยแพร่ต่อ "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก า กับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่ กจ. 5/2552 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนีทุ้กประเภท ฉบับลงวันที่  
13 มีนาคม 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิม่เติมหรือใช้แทนที่) และตามค านิยามที่ระบุใน ข้อ 2 และข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพยท์ี่ กจ. 9/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ตามที่มีการแก้ไข
เพิม่เติมหรือใช้แทนที่) เพือ่ใช้เป็นข้อมูลเบือ้งต้นส าหรับการพจิารณาลงทุนใน "หุ้นกู้ของ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่  1/2560 
ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" และ "หุ้นกู้ของ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2567" (ต่อไปนีร้วมเรียกว่า "หุ้นกู้") ที่จะออกโดย บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) โดยการออกและ
การเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าว ข้างต้น เท่านั น้  โดยผู้ ออกหุ้ นกู้ จะ
ด าเนินการจดข้อจ ากัดการโอนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์( “ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 9/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการ
แก้ไขเพิม่เติมหรือใช้แทนที่) เพือ่จ ากัดการโอนหุ้นกู้ ให้อยูเ่ฉพาะภายในกลุม่ของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกลา่ว ทั ง้นี  ้บริ ษัท  และธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  (“ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้”) ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลในหนังสอืชีช้วนฉบับนี เ้พื่อ
วัตถปุระสงค์อ่ืนหรือจัดท าข้อมูลดังกลา่วขึน้ใหม่ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น หรือเปิดเผยข้อมูลดังกลา่วแก่บุคคลอ่ืนใดที่มิใช่ผู้ลงทุนสถา บันและผู้ลงทุน
รายใหญ่ตามที่ระบุไว้ในข้างต้น 

ข้อมูลทัง้หมดที่เก่ียวกับบริษัทและหุ้นกู้  รวมถึงข้อมูลที่จัดท าเก่ียวกับธุรกิจในปัจจุบันและผลการด าเนินการในอดีตของบริษัทและแผน งานเก่ียว กับการ
ด าเนินการของบริษัท เป็นข้อมูลที่ได้รับจากและจัดเตรียมขึน้โดยบริษัท นอกจากนัน้ หนังสอืชีช้วนฉบับนีย้งัมีข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) ที่เก่ียวข้องกับบทวิเคราะห์และข้อมูลอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทได้พจิารณาจากการคาดคะเนผลการด าเนินงานในอนาคต
ของบริษัทและประมาณการรายได้ในอนาคตที่ยงัไม่อาจก าหนดได้ในขณะนี ้โดยข้อความในลกัษณะดังกลา่วที่เก่ียวกับโอกาส โครงการด าเนินงาน และ
กลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตเป็นข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตตามความเห็นของบริษัทในปัจจุบันเก่ียว กับเหตุการณ์ใน
อนาคต ซ่ึงมิได้เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของบริษัทแต่อยา่งใด ดังนัน้ ผลที่จะเกิดขึ น้จริงในอนาคตจึงอาจมีความแตกต่า งอย่า งมี
นัยส าคัญจากข้อมูลที่ปรากฏอยูใ่นข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกลา่ว เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังกลา่ว  นักลงทุนจึงควรพิจารณา
และไม่อาจยดึถือตามข้อความที่มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้  

ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ระบุในหนังสอืชีช้วนนีเ้ป็นข้อมูลที่ได้รับจากแหลง่ข้อมูลที่น่าเช่ือถือ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  ไม่รับรองหรือยนืยนัความถูกต้องหรือ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกลา่วข้างต้น และข้อมูลดังกลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลง เพิม่เติม หรือแก้ไขได้ในอนาคตโดยไม่มีการแจ้งล่ว งหน้า  ทั ง้นี ้
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ไม่มีความรับผดิชอบในความถกูต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ระบุในหนังสอืชีช้วนฉบับนีแ้ต่อยา่งใด  

การลงทุนในหุ้นกู้ เป็นการลงทุนที่มีความเสีย่ง ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณอยา่งรอบคอบในการพจิารณาความเสีย่งในการเข้าลงทุน และผู้ลงทุนควร
ท าการศึกษาและท าความเข้าใจในความเสีย่งของการลงทุนในหุ้นกู้ดังกลา่วเป็นอยา่งดี  

หนังสอืชีช้วนนีค้วรพจิารณาควบคู่กับเอกสารที่แนบมา  (ถ้ามี) ซ่ึงถือเป็นสว่นหนึ่งของหนังสอืชีช้วนนี ้ผู้ลงทุนจะต้องตัดสนิใจในการลงทุนด้วยตัวเอง โดย
ใช้ข้อมูลจากหนังสอืชีช้วนนีเ้ป็นเพยีงเอกสารประกอบข้อมูลเก่ียวกับบริษัทและหุ้นกู้  และผู้ที่ได้รับหนังสอืชีช้วนฉบับนี จ้ะ ต้องไม่ ถือว่า ข้อมูลที่ ระ บุใน
หนังสอืชีช้วนฉบับนี ้เป็นการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือภาษี ผู้ที่ได้รับหนังสอืชีช้วนฉบับนีค้วรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี 
เก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนในหุ้นกู้นีด้้วยตนเอง 

การจัดสง่หนังสอืชีช้วนฉบับนีห้รือการเสนอขายหุ้นกู้ครัง้นี ้มิได้เป็นการรับรองโดยผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ว่าข้อมูลในหนังสือชีช้วนฉบับนี ถ้ ูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าในวันที่ออกหนังสอืชีช้วนฉบับนีห้รือภายหลงัจากนัน้ นอกจากนี ้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
ไม่ได้รับรองความถกูต้องหรือความสมบูรณ์ของหนังสอืชีช้วนฉบับนีด้้วยแต่อยา่งใด 

  



 

 

สารบัญ 
              
 หน้า 

ส่วนท่ี 1 สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet)   หน้าท่ี 1 
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ส่วนท่ี 3 ผู้ออกตราสารหนี ้   

 ส่วนท่ี 3.1 การประกอบธุรกิจ   
 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หน้าท่ี 1 
 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  หน้าท่ี 1 
 3. ปัจจัยความเสี่ยง  หน้าท่ี 1 
 4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  หน้าท่ี 1 
 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  หน้าท่ี 1 
 6. ข้อมลูท่ัวไปและข้อมลูส าคัญอื่น  หน้าท่ี 1 
 ส่วนท่ี 3.2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ   

 7. ข้อมลูหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  หน้าท่ี 1 
 8. โครงสร้างการจัดการ  หน้าท่ี 1 
 ส่วนท่ี 3.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   
 9. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคัญ  หน้าท่ี 1 
 10. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  หน้าท่ี 1 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้   หน้าท่ี 1 
ส่วนท่ี 5 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
 หน้าท่ี 1 

เอกสารแนบ 1 
เอกสารแนบ 2 

ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือ หุ้นกู้  
งบการเงิน 

เอกสารแนบ 3 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้  
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ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชีช้วน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุป 
เก่ียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของหุ้นกู้และของบริษัทท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ (“บริษัท”)  ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษา
ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้วนฉบับเต็ม ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูล 

ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วนท่ีบริษัทย่ืนต่อส านักงาน ก.ล.ต.  ได้ท่ี website ของส านักงาน ก.ล.ต. 
สรุปข้อมูลส าคัญของหุ้นกู้ (Factsheet) 

“หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" (“หุ้นกู้ชุดท่ี 1”) 
“หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" (“หุ้นกู้ชุดท่ี 2”) 

ออกโดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") 

ข้อมูลท่ีส าคัญของหุ้นกู้ 

ประเภทตราสาร หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย หุ้นกู้ ชุดท่ี 1: ไม่เกิน 1,000,000 (หน่ึง
ล้ำน) หน่วย 
หุ้นกู้ ชุดท่ี 2: ไม่เกิน 1,000,000 (หน่ึง
ล้ำน) หน่วย 

สกุลเงิน บำท มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บำท 
การจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ 

ไม่มี   
 ผู้ค ำ้ประกัน/ผู้ รับอำวัล 
 ตรำสำร 

 ผู้ออกตรำสำร  
"AA" แ นว โ น้ ม  “ค ง ท่ี ” จัด อัน ดั บโ ด ย 
บริษัท ทริสเรทติง้ จ ำกัด เม่ือวันท่ี 24 มิถุนำยน 
2559 ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้มีกำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกตรำสำร จำกสถำบนั
จัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ให้ควำมเห็นชอบ อย่ำงต่อเน่ืองตลอดอำยุหุ้นกู้  

มูลค่าการเสนอขายรวม หุ้นกู้ ชุดท่ี 1: ไม่เกิน 1,000,000,000 
(หน่ึงพันล้ำน) บำท 
หุ้นกู้ ชุดท่ี 2: ไม่เกิน 1,000,000,000 
(หน่ึงพันล้ำน) บำท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หน่ึงพัน) บำท 
ข้อจ ากัดในการขาย/โอน  หุ้นกู้ ท่ีเสนอขำยเป็นกำรเสนอขำยต่อ 

ผู้ลงทุนสถำบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรำย
ใหญ่เท่ำนัน้ ดังนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้  และ/
หรือ นำยทะเบยีนหุ้นกู้  ขอสงวนสิทธิท่ี
จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนกำรโอน 
หุ้นกู้ ไม่ว่ำในทอดใดๆ ให้แก่ผู้ รับโอนท่ี
ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถำบนัหรือผู้ลงทุนรำย
ใหญ่ดังกล่ำวข้ำงต้น เว้นแต่เป็นกำร
โอนทำงมรดก 

ประเภทการเสนอขาย  PP (II&HNW) การไถ่ถอนก่อนก าหนด ไม่มี 
อัตราดอกเบีย้  คงท่ี   ลอยตัว 

หุ้นกู้ ชุดท่ี 1: ร้อยละ 2.39 (สองจุดสำมเก้ำ )  
ต่อปี  
หุ้นกู้ ชุดท่ี 2: ร้อยละ 3.44 (สำมจุดสี่สี่) ต่อปี 
ผู้ ออก หุ้นกู้ จ ะช ำ ร ะ ดอก เบีย้ ในวั น ท่ี  9 
กุมภำพันธ์  และวันท่ี 9 สิงหำคม ของทุกปี 
ตลอดอำยุของหุ้นกู้ แต่ละชุด โดยจ ำนว น
ดอกเบีย้ส ำหรับหุ้นกู้ ท่ีต้องช ำระในแต่ละงวด

การค า้ประกัน/หลักประกัน ไม่มี 
ข้อก าหนดในการด ารง
อัตราส่วนทางการเงิน  
(ถ้ามี) 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องด ำรงอัตรำส่วน"
หนีส้ินสุทธิ" (Net Debt) ต่อ "ส่วนของ
ผู้ ถือหุ้น" (Shareholders' Equity)* ใน
อัต ร ำ ส่ ว น ไ ม่ เ กิ น  2.0:1 ณ  "วั น
ค ำนวณ" ใดๆ 
(รำยละเอียดค ำจ ำกัดควำมปรำกฏ
ตำมข้อ 6.1.3 ของข้อก ำหนดว่ำ ด้วย
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  ล าดับการได้รับช าระหนีก้รณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด อ ก เ บี ้ย  ใ ห้ ค ำ น ว ณ จ ำ ก เ งิ น ต้ น 
คงค้ำงของหุ้นกู้ ในอัตรำดอกเบีย้ หุ้นกู้  โดย
อำศัยหลักเกณฑ์ 1 (หน่ึง) ปี มี 365 (สำมร้อย
หกสิบห้ำ) วัน และโดยกำรนับจ ำนวนวันท่ีผำ่น
ไปจริงในแต่ละงวดดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

สิทธิและหน้ำ ท่ีของผู้ ออกหุ้นกู้ และ 
ผู้ ถือหุ้นกู้ ) 

งวดการจ่ายดอกเบีย้ ช ำระดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ทุกๆ 6 (หก) เดือน นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
วันจ่ายดอกเบีย้งวด
แรก 

วันท่ี 9 สิงหำคม 2560 

อายุตราสาร หุ้นกู้ ชุดท่ี 1: 3 (สำม) ปี 
หุ้นกู้ ชุดท่ี 2: 7 (เจ็ด) ปี 

ผู้จัดจ าหน่าย ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

รำยละเอียดปรำกฏตำม ส่วนท่ี 4 

ข้อมูลเ ก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้  

หัวข้อ 3.2 ผู้ จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำย 

หุ้นกู้  ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูล

และหนังสือชีช้วนเพื่อกำรเสนอขำย

หุ้นกู้  

วันท่ีออกตราสาร วันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2560 

วันท่ีครบก าหนดอายุ หุ้นกู้ ชุดท่ี 1: วันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2563 
หุ้นกู้ ชุดท่ี 2: วันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2567 

ระยะเวลาการเสนอ
ขาย 

วันท่ี 7 – 8 กุมภำพันธ์ 2560 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี 
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ความเส่ียงของตราสาร 
อายุตราสาร 

 

 

มากกว่า 5 
ปี 

 
หุ้นกู้ชุดท่ี 2* 

   

 

  ค าเตือนท่ีส าคัญ 

1 – 5 ปี  
หุ้นกู้ชุดท่ี 1* 

    ตลำดตรำสำรหนีใ้นประเทศไทยมีสภำพคลอ่งต ่ำ กำรขำย
หุ้นกู้ ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนัน้อำจได้รับ
มูลค่ำขำยหุ้นกู้ ลดลงหรือเพิ่มขึน้ได้ โดยขึน้อยู่กับสภำวะ
และควำมต้องกำรของตลำดในขณะนัน้ 

 อันดับควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกตรำสำร เป็นเพียงข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำนัน้  มิใช่เป็นกำรให้
ค ำแนะน ำให้ซือ้ ขำย หรือถือครองหุ้นกู้ ท่ีเสนอขำย ทัง้ยัง
มิได้เป็นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้อง 
ผู้ออกหุ้นกู้ แต่อย่ำงใด 

 หุ้นกู้ แต่ละชุดมีควำมเสี่ยงไม่เท่ำกัน โดยหุ้นกู้ ท่ีมีอำยุ
มำกกว่ำจะมีควำมเสี่ยงท่ีสูงกว่ำ 

น้อยกว่า 1 
ปี 

    

  AAA - AA A - BBB Non-
investment 

grade 

Unrated Credit 
rating 

*เป็นอันดับควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้  
 

ลักษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคัญของตราสาร 
หุ้นกู้ ไม่มีลักษณะพิเศษและไม่มีควำมเสีย่งของหุ้นกู้ ในลักษณะพิเศษใดๆ กล่ำวคือ มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้หุ้นกู้ ในอัตรำคงท่ีอย่ำงชัด เจน 

และแน่นอน และผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงช ำระคืนเงินต้นเต็มจ ำนวนไม่ว่ำในกรณีใดๆ โดยไม่มีข้อก ำหนดในกำรแปลงสภำพหุ้นกู้ เป็นหุ้นหรือสินทรัพยอ่ื์นใด และ
ไม่มีเหตุกำรณ์หรือเงื่อนไขใดท่ีอนุญำตให้มีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนก ำหนด นอกจำกนัน้ สิทธิหรือล ำดับในกำรรับช ำระหนีข้องผู้ ถือหุ้นกู้ ยังเท่ำเทียมกับ
ล ำดับในกำรรับช ำระหนีข้องเจ้ำหนีส้ำมัญท่ีไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้   

อย่ำงไรก็ดี ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ช ำระเงินไม่วำ่เงนิต้นหรือดอกเบีย้ในวันถึงก ำหนดช ำระตำมท่ีระบุไว้ในข้อก ำหนดสทิธิ กำรผิดนัดช ำระ
เงินดังกล่ำวจะไม่ถูกถือเป็น "เหตุผิดนัด" ตำมท่ีระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธิของหุ้นกู้  หำกกำรผดินัดไม่ช ำระเงินดงักลำ่วเกิดขึน้จำกระบบหรือควำมผดิพลำด
ทำงเทคนิค และได้มีกำรช ำระเงินดังกล่ำวแล้วภำยใน 3 (สำม) วันท ำกำร นับจำกวันครบก ำหนดช ำระเงินนัน้ๆ 

นอกจำกนี ้ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธแิละหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้  ส ำหรับหุ้นกู้ ท่ีเสนอขำยในครัง้นี ้("ข้อก าหนดสิทธิฯ") มีข้อแตกต่ำงท่ี
ส ำคัญในเร่ืองของเหตุกำรณ์ท่ีถือว่ำเป็นเหตุผิดนัดตำมข้อก ำหนดสิทธิฯ กับเหตุผิดนัดตำมท่ีระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนของส ำนักงำน  ก.ล.ต.               
("ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน") ดังนี ้

1) กรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดช ำระหนีเ้งินใดๆ ภำยใต้หุ้นกู้ ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 10.1.1 ของข้อก ำหนดสิทธิฯ นัน้ ข้อก ำหนดดังกล่ำวได้ระบุให้ กรณี
ดังกล่ำวยังไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด หำกกำรผิดนัดไม่ช ำระเงินนัน้ๆ เกิดขึน้จำกระบบกำรโอนเงินหรือควำมผิดพลำดทำงเทคนิค และได้มีกำร
ช ำระเงินดังกล่ำวแล้วภำยใน 3 (สำม) วันท ำกำร นับจำกวันครบก ำหนดช ำระหนีเ้งินนัน้ๆ ในขณะท่ีข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนมิได้ระบุถึง
ระยะเวลำผ่อนผันใดๆ ส ำหรับเหตุผิดนัดดังกล่ำว  

2) กรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ช ำระหนีเ้งินใดๆ ข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำน ได้ก ำหนดไว้ว่ำเหตุผิดนัดจะเกิดจำกกำรไม่ช ำระหนีไ้ม่ว่ำใน "มู ลหนี ้
ใดๆ" รวมเป็นจ ำนวนเงินตำมท่ีก ำหนด ในขณะท่ีข้อ 10.1.3(1) ของข้อก ำหนดสิทธิฯ ได้ก ำหนดให้เหตุผิดนัดจะเกิดจำกกำรไม่ช ำระ "หนีเ้งิน" 
(Financial Indebtedness) ตำมค ำจ ำกัดควำมในข้อก ำหนดสิทธิฯ เท่ำนัน้ ดังนัน้ มูลหนีท่ี้จะก่อให้เกิดเหตุผิดนัดตำมข้อก ำหนดสิทธิฯ คือ 
"หนีเ้งิน" (Financial Indebtedness) ซ่ึงมีควำมหมำยแคบกว่ำ "มูลหนีใ้ดๆ" ตำมท่ีระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำน 

3) กรณีท่ีหนีเ้งินใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ถูกเร่งรัดให้ต้องช ำระหนีค้ืนก่อนวันครบก ำหนดเดิมนัน้ ข้อ 10.1.3(2) ของข้อก ำหนดสิทธิฯ ได้ก ำหนดให้
กำรเร่งรัดกำรช ำระหนีเ้งินก่อนครบก ำหนดดังกล่ำวต้องเป็นผลมำจำกกำรเกิด "เหตุผิดนัด" ตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำของหนีเ้งินนัน้ๆ เท่ำนั ้น 
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ในขณะท่ีข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำนมิได้ระบุว่ำเหตุของกำรเร่งรัดกำรช ำระหนีเ้งินต้องเป็นผลมำจำกเหตุผิดนัดเท่ำนัน้ แต่อำจมำจำกเหตุใดๆ 
ก็ตำมตำมสัญญำท่ีเก่ียวข้องท่ีท ำให้เจ้ำหนีมี้สิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องช ำระหนีค้ืนก่อนวันครบก ำหนดเดิม  

ทัง้นี ้ในข้อก ำหนดสิทธิฯ ยังได้ก ำหนดเหตุผิดนัดเพิ่มเติมจำกเหตุผิดนัดท่ีระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำน ซ่ึงส่งผลให้เหตุผิดนัดภำยใต้
ข้อก ำหนดสิทธิฯ มีขอบเขตท่ีกว้ำงกว่ำข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำน โดยเหตุผิดนัดเพิ่มเติมดังกล่ำวมีดังต่อไปนี  ้

1) กรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ได้ตกลงหรือประกำศหยุดพกัช ำระหนีไ้ม่วำ่ประเภทใดๆ ของตนไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน (รำยละเอียดตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 
10.1.5 ของข้อก ำหนดสิทธิฯ) 

2) กรณีมีค ำสั่งหรือมีมติท่ีมีผลบงัคับให้ผู้ออกหุ้นกู้  ยุติ เลิก หรือหยุดกิจกำรของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้  เลิกหรือขู่ว่ำจะเลิกกำรประกอบธุรกิจหรือ
กำรด ำเนินกิจกำรของตนไม่ว่ำทัง้หมดหรือในส่วนท่ีส ำคัญ (รำยละเอียดตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 10.1.6 ของข้อก ำหนดสิทธิฯ) 

 รำยละเอียดของหุ้นกู้ ท่ีเสนอขำยปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุ้นกู้  (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และหนังสือชีช้วน ในส่วนท่ี 
4 ข้อมูลเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้นกู้  หัวข้อ 1.1 ลักษณะส ำคัญของหุ้นกู้ ท่ีเสนอขำย หน้ำ 1 และ หัวข้อ 1.2 สรุปสำระส ำคัญของข้อก ำหนดสิทธิ หน้ำ 8 

ความเส่ียงท่ัวไป 
1. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับผู้ออกหุ้นกู้ 

เป็นไปตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฎในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้และหนังสือชีช้วน ส่วนท่ี 3 ผู้ออกตรำสำรหนี ้หัว ข้อ 
3.1.3 ปัจจัยควำมเสี่ยง 

 
 

2. ความเส่ียงของตราสาร 
(ก) ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) 

ผู้ ถือหุ้นกู้ มีควำมเสี่ยงท่ีอำจจะไม่ได้รับช ำระดอกเบีย้หรือเงินต้น ในกรณีท่ีธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตำมท่ีคำดหมำย 
หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้  มีไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหนี ้ดังนัน้ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจำรณำฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้ จำกข้อมูลท่ีระบุไว้ในหนังสอืชีช้วน ในกำรประเมินควำมเสีย่งด้ำนเครดิตของหุ้นกู้  ผู้ลงทุนสำมำรถดูกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ
ของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีจัดท ำโดยสถำบนัจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้ ถ้ำกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ ต ่ำ แสดงว่ำ
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ มีสูง ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยควำมเสี่ยงท่ีสูงของผู้ออกหุ้นกู้ ดังกล่ำว  

อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือมิได้เป็นกำรให้ค ำแนะน ำให้ซือ้ ขำย หรือถือครองหุ้นกู้ ท่ี เสนอขำยแต่อย่ำงใด และกำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเช่ือถืออำจมีกำรยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอำยุของหุ้นกู้  ผู้ลงทุนควรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้  รวมถึงกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ ได้จำกเว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สถำบนัจัดอันดับควำม
น่ำเช่ือถือท่ีเก่ียวข้อง หรือสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย  

(ข) ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 
รำคำตลำดของหุ้นกู้ นัน้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับปัจจัยหลำยประกำร ยกตัวอย่ำงเช่น ระดับอัตรำดอกเบีย้ในตลำดกำรเงิน นโยบำยของ

ธนำคำรแห่งประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตรำเงินเฟ้อ อำยุของหุ้นกู้  หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขำดของหุ้นกู้  ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้นกู้ อำจได้รับ
ผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำหุ้นกู้  ในกรณีท่ีมีกำรซือ้ขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน ทัง้นี ้หุ้นกู้ ท่ีมีอำยุคง เหลือยำวกว่ำจะได้รับผลกระทบ
จำกควำมผันผวนดังกล่ำวมำกกว่ำ 

(ค) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
ผู้ ถือหุ้นกู้ อำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ทันทีในรำคำท่ีตนเองต้องกำร เน่ืองจำกกำรซือ้ขำยเปลี่ยนมือของหุ้ นกู้ ใน

ตลำดรองอำจมีไม่มำก ทัง้นี ้ผู้ ออกหุ้นกู้ จะไม่น ำหุ้นกู้ ไปจดทะเบยีนซือ้ขำยในตลำดตรำสำรหนี ้(BEX) หรือตลำดรองใดๆ อย่ำงไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นกู้ อำจซือ้
ขำยหุ้นกู้ ได้ท่ีธนำคำรพำณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ท่ีมีใบอนุญำตค้ำหลักทรัพย์อันเป็นตรำสำรแห่งหนี  ้หำกมีผู้ เสนอซือ้หรือขำยหุ้นกู้
ผ่ำนผู้ มีใบอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้น นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ จะไม่สำมำรถขำยหรือโอนหุ้นกู้ ให้แก่บุคคลใดๆ โดยท่ัวไปได้ แต่จะถูกจ ำกัด ให้ขำยหรือโอนหุ้นกู้
ได้เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ลงทุนสถำบนัและผู้ลงทุนรำยใหญ่เท่ำนัน้ เน่ืองจำกผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดข้อจ ำกัดกำรโอนไว้กับส ำ นักงำนคณะกรรมกำรก ำ กับ
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หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ให้จ ำกัดกำรโอนหุ้นกู้ เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ลงทุนสถำบนัและผู้ลงทุนรำยใหญ่ตำมค ำนิยำมท่ีระบุไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ.5/2552 เร่ือง กำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกับกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนีทุ้ก
ประเภท ฉบบัลงวันท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2552 (ตำมท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนท่ี) และ ตำมประเภทและลักษณะท่ีนิยำมไว้ในข้อ 2 และข้อ 3 ของ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 9/2555 เร่ือง กำรก ำหนดบทนิยำมผู้ลงทุนสถำบนัและผู้ลงทุนรำยใหญ่ ฉบบัลงวันท่ี 
9 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 (ตำมท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนท่ี)  

ข้อมูลผู้ออกตราสาร 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ในปัจจุบนั บริษัท มีกำรประกอบธุรกิจหลัก  3  ประเภท  ดังต่อไปนี ้

(1)  ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ  
 บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริษัทต่ำงๆ โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิม่ให้แก่บริษัทฯ ในระยะยำว กิจกำรท่ีบริษัทฯ ร่วมลงทุนจะประกอบธุรกิจท่ี
เสริมกับธุรกิจท่ีบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ด ำเนินกำรอยู่ หรือเป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ คำดว่ำจะเข้ำไปด ำเนินกำรในอนำคต เน่ืองจำกเล็งเห็นถึงศักยภำพในกำรท ำ
ก ำไร โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล กิจกำรท่ีบริษัทฯ เข้ำลงทุน ประกอบด้วย 3 สำยธุรกิจหลัก  คือ สำยธุรกิจกำรผลิต สำยธุรกิจ
จัดจ ำหน่ำย และสำยธุรกิจบริกำรและอ่ืนๆ โดย ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2559 จ ำนวนบริษัทท่ีบริษัทฯ ได้เข้ำลงทุนในหุ้นบริษัทต่ำงๆ มีจ ำนวนทัง้สิน้ 154 
บริษัท 
 

สายธุรกิจ จ านวนบริษัท 
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 
(หน่วย : พันบาท) 

1.  สำยธุรกิจกำรผลิต 79 11,626,951  
2.  สำยธุรกิจจัดจ ำหน่ำย 26 6,606,600  
3.  สำยธุรกิจบริกำรและอ่ืนๆ 49 1,112,327  

รวม 154 19,345,878  

 
 
 

 
 

 
 
(2)  ธุรกิจการให้เช่าและบริการ 
 บริษัทฯ เป็นผู้ด ำเนินกำรเองในสว่นของกำรให้เช่ำและบริกำร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับกำรขยำยตัว  และเพิ่มศักยภำพในด้ำนกำรแข่งขันให้กับ
บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ เป็นกำรให้บริกำรด้ำนกำรให้เช่ำท่ีดิน อำคำร และระบบสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน ปัจจุบนัได้ขยำยไปท่ีต ำบลแม่กำษำ อ ำเภอแม่สอด 
จังหวัดตำก ซ่ึงเป็นพืน้ท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ มีบริษัทไปด ำเนินกำรแล้ว 7 บริษัท โดยบริษัทฯ ได้รับค่ำตอบแทนในรูปค่ำเช่ำ รับ และค่ำบริกำร
สำธำรณูปโภครับนัน้ๆ รวมทัง้ กำรให้บริกำรไฟฟ้ำและไอน ำ้แก่บริษัทท่ีอยู่ในสวนอุตสำหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีรำชำ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้เพิ่มธุรกิจ
ให้บริกำรโรงแรมและสนำมกอล์ฟ โดยได้รับค่ำตอบแทนในรูปค่ำบริกำรห้องพกั ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สนำมกอล์ฟ ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ บริษัทฯ ยัง
เป็นตัวกลำงในกำรติดต่อขอลิขสิทธิ์และเคร่ืองหมำยกำรค้ำของผลิตภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงจำกต่ำงประเทศ และให้สิทธิบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เคร่ืองหมำย
กำรค้ำเหลำ่นัน้ เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดยได้รับค่ำตอบแทนในรูปของ ค่ำลิขสิทธิ์รับ (Royalty Fees) ส ำหรับเคร่ืองหมำยกำรค้ำในประเทศ
ท่ีบริษัทเป็นเจ้ำของ บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำยินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำดังกล่ำว เพื่อท ำกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำนัน้  ๆ โดยได้รับค่ำตอบแทนในรูปค่ำเคร่ืองหมำยกำรค้ำรับ 
  นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังได้ให้บริกำรด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ วำงแผนด้ำนธรุกิจ กำรจัดกำรและกำรด ำเนินโครงกำรใหม่ๆ กำรจัดหำช่องทำง
กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ โดยผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรจับคู่ทำงธุรกิจ กำรร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในกำรพัฒนำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำแก่บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับค่ำตอบแทนในรูปค่ำปรึกษำรับและค่ำบริกำรรับ 
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สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานย้อนหลัง 2 ปีและไตรมาสล่าสุดหรือเท่าท่ีมีผลการด าเนินงานจริง 

 

(หน่วย: พันบำท) 
ข้อมูล ส าหรับงวดเก้าเดือน 

สิน้สุดวันท่ี 30 
กันยายน 2559 

ปี 2558 ปี 2557 

สินทรัพย์รวม  24,676,763 23,087,821 21,854,248 
หนีส้ินรวม 2,562,427 2,730,573 2,500,608 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 22,114,336 20,357,248 19,353,640 
รวมรำยได้1) 3,546,367 4,210,735 4,209,136 
รวมค่ำใช้จ่ำย2) 2,146,421 2,902,268 3,064,413 
ก ำไรสุทธิ 1,394,299 1,317,087 1,150,142 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (ร้อยละ) 0.52 0.84 0.44 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (ร้อยละ) 0.51 0.84 0.44 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วัน) 49 31 28 
อัตรำก ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 39.32 31.28 27.32 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) (เกณฑ์เงินสด) 25.68 20.71 15.35 
อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่ำ) 0.12 0.13 0.13 
อัตรำส่วนหนีส้ินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น3) (เท่ำ) 0.07 0.07 0.08 

หมำยเหตุ 
1) รวมรำยได้จำกสว่นแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมตำมวิธีสว่นได้เสยี รำยได้เงินปันผลรับ และรำยได้อ่ืนๆ  
2) รวมค่ำใช้จ่ำยจำกสว่นแบ่งขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมตำมวธิีสว่นได้เสยี ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  

3) ค ำนวณตำมนิยำมในข้อก ำหนดสทิธิ (หนีส้นิสทุธิ หมำยถึง จ ำนวนหนีส้นิเฉพำะที่มีภำระดอกเบีย้จ่ำย ( interest bearing debt) หักด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำ

เงินสด และ เงินลงทุนช่ัวครำว ทัง้นี ้ตำมตัวเลขที่ปรำกฏใน "งบกำรเงิน" ของผู้ออกหุ้นกู้ ) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะด ำรงอัตรำสว่นหนีส้นิสทุธิต่อสว่นของผู้ถือหุ้นของผู้ออก 
หุ้นกู้  ในอัตรำสว่นไม่เกิน 2.0 : 1 โดยค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมประจ ำปีที่ได้รับกำรตรวจสอบแล้วที่ได้จัดสง่ให้แก่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ส ำหรับช่วงเวลำที่เก่ียวข้อง   
(โปรดดูรำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.1.3 ของข้อก ำหนดสทิธิฯ) 

  

(3)  ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
  บริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจพัฒนำท่ีดินเพื่อกำรอุตสำหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เร่ิมแรก เพื่อรองรับกำรขยำยก ำลังกำรผลิตของโรงงำนของบริษัท
กลุ่มสหพัฒน์ และเป็นกำรสนองตอ่นโยบำยของรัฐบำลในกำรสนับสนุนกำรขยำยตวัทำงด้ำนอุตสำหกรรมให้กระจำยออกไปยังสว่นภูมิภำค  อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทฯ มีนโยบำยเพิ่มกำรจ ำหน่ำยท่ีดินให้แก่บุคคลภำยนอก เพื่อให้มีรำยรับจำกกำรขำยพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีสวนอุตสำหกรรมเครือสหพัฒน์
ท่ีด ำเนินกำรอยู่ 3 แห่ง ในเขตพืน้ท่ี  อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี อ ำเภอกบนิทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี และอ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน และได้ขยำย
โครงกำรไปท่ีอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ซ่ึงปัจจุบนั จังหวัดตำก จัดเป็นพืน้ท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ  
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ประวัติการผิดนัดช าระหนี ้
 ไม่มี                      มี 
ถ้ำมี โปรดอธิบำย  
 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 
 

1. ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชีช้วนได้ท่ี 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
ท่ีอยู่ :  ส ำนักงำนใหญ่ เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 02-626-3646 และ 02-230-2295 
โทรสำร :  02-236-0501 
(ยกเว้นสำขำไมโคร) 
 

2. หำกผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สำมำรถติดต่อได้ท่ี 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
ท่ีอยู่ : ส ำนักงำนใหญ่ เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ :  02-230-2295 
โทรสำร:  02-298-0553 
 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน 
บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรลงทุน และ/หรือช ำระคืนหนีเ้งินกู้ ของบริษัท และ/หรือ ใช้ในกำรด ำเนินงำน และ/หรือ ขยำยธุรกิจ และ/หรือ 

เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 



ส่วนท่ี 2 ข้อมูลสรุป    บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลสรุป หน้า 1 
 

 

ส่วนท่ี 2 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
รายละเอียดเก่ียวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) จดทะเบยีนจัดตัง้บริษัทเ ม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2515 ในนาม บริษัท               
สหพัฒนา อินเวสเมนต์ จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบยีน 6 ล้านบาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบยีน 800,000,000 
บาท ทุนท่ีเรียกช าระแล้ว 494,034,300 บาท ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทตา่งๆ ธุรกิจการให้เช่า
และบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี  ้

ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ  
 บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว กิจการท่ีบริษัทฯ  ร่วม
ลงทุนจะประกอบธุรกิจท่ีเสริมกับธุรกิจท่ีบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ด าเนินการอยู่ หรือเป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าไปด าเนินการใน
อนาคต เน่ืองจากเล็งเห็นถึงศักยภาพในการท าก าไร  โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล กิจการท่ีบริษัทฯ เข้า
ลงทุน ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจการผลิต สายธุรกิจจัดจ าหน่าย และสายธุรกิจบริการและอ่ืนๆ  โดย ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2559 จ านวนบริษัทท่ีบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ มีจ านวนทัง้สิน้ 154 บริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจการให้เช่าและบริการ 
 บริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการเองในสว่นของการให้เช่าและบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการขยายตัว และเพิ่มศักยภาพใน
ด้านการแข่งขันให้กับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ เป็นการให้บริการด้านการให้เช่าท่ีดิน อาคาร และระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน   ปัจจุบนั
ได้ขยายไปท่ีต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซ่ึงเป็นพืน้ท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีบริษัทไปด าเนินการแล้ว 7 บริษัท  
โดยบริษัทฯ  ได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเช่ารับ และค่าบริการสาธารณูปโภครับนัน้ๆ รวมทัง้ การให้บริการไฟฟ้าและไอน า้  แก่บริษัทท่ี
อยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ศรีราชา  นอกจากนี ้บริษัทฯ  ได้เพิ่มธุรกิจให้บริการโรงแรมและสนามกอล์ฟ  โดยได้รับ
ค่าตอบแทนในรูปค่าบริการห้องพกั ค่าธรรมเนียมการใช้สนามกอล์ฟ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ บริษัทฯ ยังเป็นตัวกลางในการ
ติดต่อขอลิขสิทธิ์และเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑท่ี์มีช่ือเสียงจากต่างประเทศ และให้สิทธิบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เคร่ืองหมาย
การค้าเหล่านัน้ เช่น Guy Laroche, ELLE,  Absorba  โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปของ ค่าลิขสิทธิ์ รับ (Royalty Fees) ส าหรับ
เคร่ืองหมายการค้าในประเทศท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของ บริษัทฯ ได้ท าสัญญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เคร่ืองหมายการค้า
ดังกล่าว เพื่อท าการผลติและจ าหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ  โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเคร่ืองหมายการค้ารับ  
  นอกจากนี ้บริษัทฯ  ยังได้ให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผนด้านธุรกิจ การจัดการและการด าเนินโครงการ
ใหม่ๆ การจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า โดยผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น การจับคู่ทางธุรกิจ การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนใน

สายธุรกิจ จ านวนบริษัท 
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 
หน่วย : พันบาท 

1.  สายธุรกิจการผลติ 79 11,626,951  
2.  สายธุรกิจจัดจ าหน่าย 26 6,606,600  
3.  สายธุรกิจบริการและอ่ืนๆ 49 1,112,327  

รวม 154 19,345,878  
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การพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑใ์ห้ตรงกับความต้องการของลกูค้าแก่บริษัทกลุ่มสหพัฒน์  ทัง้นี ้ บริษัทฯ  ได้รับค่าตอบแทนในรูป
ค่าปรึกษารับและค่าบริการรับ 
 

ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจพัฒนาท่ีดินเพือ่การอุตสาหกรรม โดยมีวัตถปุระสงคเ์ร่ิมแรก เพื่อรองรับการขยายก าลังการผลิตของ

โรงงานของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์  และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมให้
กระจายออกไปยงัส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายเพิม่การจ าหน่ายท่ีดนิให้แก่บุคคลภายนอก  เพื่อให้มีรายรับจากการ
ขายพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ท่ีด าเนินการอยู่ 3 แห่ง ในเขตพืน้ท่ี  อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
อ าเภอกบนิทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน และได้ขยายโครงการไปท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซ่ึง
ปัจจุบนั จังหวัดตาก จัดเป็นพืน้ท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ผลการด าเนินงาน 
  ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยย่อ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 สามารถสรุปได้ดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 
2559 2558 2558 2557 

รายได้รวม1) 3,546 3,037 4,211 4,209 
ค่าใช้จ่ายรวม2) 2,146 2,177 2,902 3,064 
ก าไรสุทธิ 1,394 892 1,317 1,150 
สินทรัพย์รวม 24,677 22,563 23,088 21,854 
หนีส้ินรวม 2,562 2,652 2,731 2,501 
ทุนจดทะเบยีน 800 800 800 800 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 22,115 19,911 20,357 19,353 
หมายเหตุ 

1) รวมรายได้จากสว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสยี รายได้เงินปันผลรับ และรายได้อ่ืนๆ  
2) รวมค่าใช้จ่ายจากสว่นแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมตามวธิีสว่นได้เสยี ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

  
 บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2558 รวม 4,211 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 มีค่าใช้จ่ายรวม 2,902 ล้านบาท 
ลดลง 162 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากับ 1,317 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 167 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
15 
 งวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,546 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 509 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 
เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน มีค่าใช้จ่ายรวม 2,146 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกัน
ในปีก่อน ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน เท่ากับ 1,794 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 539 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกัน
ในปีก่อน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 23,088 ล้านบาท เพิ่มขึน้  1,234 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6
ประกอบด้วยเงินลงทุน ร้อยละ 78 อสังหาริมทรัพย์รอการขาย ร้อยละ 3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ร้อยละ 10 ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ร้อยละ 5 สินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ สินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม เน่ืองจากรับรู้ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึน้ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึน้  
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 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 24,677 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,589 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  7
ประกอบด้วยเงินลงทุนร้อยละ 78 อสังหาริมทรัพยร์อการขาย ร้อยละ 3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ร้อยละ 11 ท่ีดินอาคารและ
อุปกรณ์ ร้อยละ 5 สินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ สินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมจ านวน 1,023 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 
 หนีส้ินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 2,731 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 230 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 หนีส้ินหมุนเวียน
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น และส่วนของหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี จ านวน 635 ล้านบาท ลดลง 198 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ส่วนหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,095 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนใหญ่มาจาก
เงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้ 533 ล้านบาท เน่ืองจากปรับเงินกู้ ยืมระยะสัน้มาเป็นเงินกู้ ระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน และ
ประโยชน์ของอัตราดอกเบีย้ท่ีลดลง 
 หนีส้ินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 จ านวน 2,562 ล้านบาท ลดลง 169 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 โดยสาเหตุหลักมา
จากการลดลงของหนีส้ินไม่หมุนเวียนจ านวน 474 ล้านบาท ซ่ึงมาจากการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะยาว 500 ล้านบาท ในขณะท่ี
หนีส้ินหมุนเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 306 ล้านบาท ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมจากสถาบัน
การเงินจ านวน 350 ล้านบาท 
 ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 20,357 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,003 ล้านบาท จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2557 คิดเป็นร้อยละ 5 และส าหรับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 มีจ านวน 22,114 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,757 ล้านบาท จาก ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 9 โดยสาเหตุหลักมาจากก าไรสะสมท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 
 
ปัจจัยความเส่ียงหลักๆของบริษัท ได้แก่ 

 ความเส่ียงจากการลงทุน 

บริษัทฯ ร่วมลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนของบริษัทนัน้ๆ การลงทุน
จะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงมีบริษัทจ านวนหน่ึงถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือย้อนกลับ 
โดยสัดส่วนการถือหุ้นท่ีถือย้อนกลับนัน้ นับเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมาก บริษัทฯ ไม่มีอ านาจควบคุมกิจการในบริษัทท่ีลงทุน ทัง้นี ้การ
ด าเนินการของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์เป็นอ านาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ 

บริษัทฯ มีการค า้ประกันวงเงินสินเ ช่ือให้กับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์  ทัง้บริษัทท่ีตั ง้ ขึน้ใหม่และบริษัทร่วมทุนโดย               
การค า้ประกันให้กับบริษัทท่ีตัง้ขึน้ใหม่นัน้ จะพิจารณาจากความจ าเป็น หรือค า้ประกันตามสัดส่วนการลงทุน การค า้ประกันมี
ความเสี่ยง หากบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ท่ีบริษัทฯ ค า้ประกันไม่สามารถช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีไ้ด้  อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ท่ีต้องไป
ร่วมรับผิดชอบ และหากบริษัทดังกล่าวมีผลการด าเนินงานท่ีขาดทุน บริษัทฯ ยังต้องบนัทึกผลขาดทุนจากภาระค า้ประกัน ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทั บริษัทฯ จึงมีนโยบายท่ีจะลดความเสี่ยงในเร่ืองดังกล่าว  โดยลดการค า้ประกันท่ีเกินจ าเป็น 
และหากต้องค า้ประกันจะค า้ประกันตามสัดส่วนการลงทุน หรือให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามสายธุรกิจเป็นผู้ค า้
ประกันแทน นอกจากนี ้ยังพยายามให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ต้องมีความสามารถท่ีจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวบริษัทเอง  

 ความเส่ียงจากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภคภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  บริษัทฯ  จ าเป็นต้อง
จัดเตรียมความพร้อมในด้านตา่งๆ  ทัง้ในด้านอาคารส านักงาน โรงงาน และระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ครอบคลุมการบริการต่อ
ลูกค้าท่ีจะมาด าเนินกิจการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 
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บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเคร่ืองหมายการค้าของผลติภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงในต่างประเทศ และได้ท าสัญญายินยอมให้บริษัท
กลุ่มสหพัฒน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าว เพื่อท าการผลิตและจ าหน่าย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ โดยบริษัทฯ จะได้รับ
ค่าตอบแทนในรูปของค่าลิขสิทธิ์รับ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการต่ออายุลิขสิทธิ์เคร่ืองหมายการค้า จะท าให้บริษัทฯ สูญเสียรายได้
ค่าลิขสิทธิ์รับ 

 ความเส่ียงในธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 

จากลักษณะการด าเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรมของบริษัท  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานภายในสวน
อุตสาหกรรม หรือภาวะท่ีอาจส่งผลต่อธุรกิจโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ บริษัทฯ ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสวน
อุตสาหกรรมย่อมตระหนักดถึีงปัญหาดังกลา่ว โดยได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคับต่างๆ เก่ียวกับผลกระทบต่ออาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนท่ี 3.1.3 ปัจจัยความเสี่ยงของส่วนท่ี 3 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์) 

การเสนอขายหลักทรัพย์ 

 บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
จ านวน 2 ชุด แบง่เป็นหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 1,000,000 (หน่ึงล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน  1,000,000,000 
(หน่ึงพันล้าน) บาท และหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 จ านวนท่ีเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 (หน่ึงล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
1,000,000,000 (หน่ึงพันล้าน) บาท  

 บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ช าระคืนหนีเ้งินกู้ ของบริษัท และ/หรือ ใช้ในการด า เนินงาน        
และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ทัง้นี ้บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด ได้จัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ ของบริษัทในระดับ “AA“ แนวโน้ม“คงท่ี” เ ม่ือวันท่ี 24 
มิถุนายน 2559 

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ก่อนตัดสินใจลงทุน) 
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ส่วนที่ 3.1 การประกอบธุรกิจ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

ปัจจบุนั บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจหลกั  3  ประเภท  ดงัตอ่ไปนี ้

ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ  
 บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นบริษัทต่างๆ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว กิจการที่บริษัทฯ ร่วม
ลงทนุจะประกอบธุรกิจที่เสริมกบัธุรกิจที่บริษัทกลุม่สหพฒัน์ด าเนินการอยู่ หรือเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าไปด าเนินการใน
อนาคต เนื่องจากเล็งเห็นถึงศกัยภาพในการท าก าไร โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล กิจการที่บริษัทฯเข้า
ลงทนุ ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจหลกั คือ สายธุรกิจการผลติ สายธุรกิจจดัจ าหน่าย และสายธุรกิจบริการและอื่นๆ โดย ณ วนัที่ 30
กนัยายน 2559 จ านวนบริษัทท่ีบริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ มีจ านวนทัง้สิน้ 154 บริษัท 
 
 
 
 

 

 

 

ธุรกิจการให้เช่าและบริการ 
 บริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการเองในสว่นของการให้เช่าและบริการ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อรองรับการขยายตวั และเพิ่มศกัยภาพใน
ด้านการแขง่ขนัให้กบับริษัทกลุม่สหพฒัน์ เป็นการให้บริการด้านการให้เช่าท่ีดิน อาคาร และระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ปัจจุบนัได้
ขยายไปที่ต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ซึง่เป็นพืน้ที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ มีบริษัทไปด าเนินการแล้ว 7 บริษัท โดย
บริษัทฯ  ได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่เช่ารับ และค่าบริการสาธารณปูโภครับนัน้ๆ รวมทัง้ การให้บริการไฟฟ้าและไอน า้แก่บริษัทท่ีอยู่
ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา นอกจากนี ้บริษัทฯ  ได้เพิ่มธุรกิจให้บริการโรงแรมและสนามกอล์ฟ โดยได้รับค่าตอบแทน
ในรูปค่าบริการห้องพัก ค่าธรรมเนียมการใช้สนามกอล์ฟ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ บริษัทฯยังเป็นตวักลางในการติดต่อขอ
ลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ และให้สิทธิบริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้า
เหลา่นัน้ เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปของ ค่าลิขสิทธ์ิรับ (Royalty Fees) ส าหรับเคร่ืองหมาย
การค้าในประเทศที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ บริษัทฯ ได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว เพื่อท า
การผลติและจ าหนา่ยสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ  โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่เคร่ืองหมายการค้ารับ  
  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผนด้านธุรกิจ การจดัการและการด าเนินโครงการ
ใหม่ๆ  การจดัหาช่องทางการจดัจ าหนา่ยสนิค้า โดยผา่นกิจกรรมตา่งๆ เช่น การจบัคูท่างธุรกิจ การร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนใน
การพฒันาสนิค้าและบรรจภุณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าแก่บริษัทกลุม่สหพฒัน์  ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูป
คา่ปรึกษารับและคา่บริการรับ 
 
 
 

สายธุรกิจ จ านวนบริษัท 
มูลค่าเงนิลงทุนสุทธิ 
หน่วย : พันบาท 

1.  สายธุรกิจการผลติ 79 11,626,951  
2.  สายธุรกิจจดัจ าหนา่ย 26 6,606,600  
3.  สายธุรกิจบริการและอื่นๆ 49 1,112,327  
รวม 154 19,345,878  
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ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
  บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจพฒันาที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรม โดยมีวตัถปุระสงค์เร่ิมแรก เพื่อรองรับการขยายก าลงัการผลิตของ
โรงงานของบริษัทกลุ่มสหพฒัน์ และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสนบัสนุนการขยายตวัทางด้านอุตสาหกรรมให้
กระจายออกไปยงัสว่นภมูิภาค อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มการจ าหนา่ยที่ดินให้แก่บคุคลภายนอก เพื่อให้มีรายรับจากการ
ขายพืน้ที่เพิ่มขึน้ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ที่ด าเนินการอยู ่3 แหง่ ในเขตพืน้ที่  อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบุรี และอ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู และได้ขยายโครงการไปท่ีอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ซึ่ง
ปัจจบุนั จงัหวดัตาก จดัเป็นพืน้ที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ  

 

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินงานของบริษัท โดยได้ก าหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษัท 

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีจดุมุง่หมายในการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีนโยบายที่จะพิจารณาทบทวน
เป็นประจ าทกุปี 

 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทบทวนแล้วเห็นวา่ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยทุธ์ยงัมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
และสอดคล้องกบันโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 

 วิสัยทัศน์ (VISION) และพันธกิจ (MISSION) ของบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการด าเนิน
ธุรกิจ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 

 วิสัยทัศน์ (VISION): “เป็นหนึง่ในการลงทนุ บริการด้วยใจ มุง่มัน่พฒันา สร้างคณุคา่ให้สงัคม” 
 

พันธกิจ (MISSION)  

 ลงทนุในกิจการท่ีมีโอกาสเจริญก้าวหน้า 

 เพิ่มความพงึพอใจในการสนบัสนนุงานการค้าและบริการ 

 พฒันาสวนอตุสาหกรรมไปสูม่าตรฐานสากล    

 สง่เสริมให้บริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี พฒันาบคุลากรให้มีความรู้คณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
 

 เป้าหมาย (TARGET): ขยายตวัทางธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 
 

 จากวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายดงักลา่ว บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนยทุธศาสตร์ปี 2558-2559 ดงันี ้
 1. แผนงานสู่ความเป็นบริษัทชัน้น าด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยนื เผยแพร่หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่
ดี ประกาศนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ จดัตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง พร้อมทัง้ตัง้คณะท างาน
ด้านธรรมาภิบาลและตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ คณะท างานด้านการบริหารความเสีย่ง และคณะท างานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
เพื่อการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 
 2. แผนงานพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์และสวนอุตสาหกรรม มุง่มัน่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และสวนอตุสาหกรรม
ในเชิงคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ขยายการพัฒนาพืน้ที่ ต าบลแม่กาษา         
ต าบลมหาวนั และต าบลแมก่ ุอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายรัฐบาล 
 3. แผนงานด้านการลงทุน ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ จดัตัง้คณะท างานด้านการลงทนุ เพื่อเพิ่มช่องทางการร่วม
ลงทนุ ศกึษา ติดตาม และเสนอแนะการลงทนุของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ ให้เกิดประสทิธิภาพยิ่งขึน้และมีผลตอบแทนที่ชดัเจน 
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 4. แผนงานส่งเสริมการตลาดและบริการ บริษัทฯ ในฐานะแกนกลางของบริษัทกลุม่สหพฒัน์จดัท าคลงัข้อมลูผู้น าเข้า 
การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ การให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ การสร้างโอกาสทางการตลาดทัง้ในและต่างประเทศร่วมกับภาครัฐและ
พนัธมิตรทางธุรกิจ การร่วมมือกบัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านจุดท่องเที่ยว รวมทัง้การส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ
บริการของกลุม่ ได้แก่ His&Her Outlet ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสนามกอล์ฟ และโรงเรียนการบิน 
 5. แผนงานด้านบุคลากรและงานบริหาร แบง่ออกเป็น 
  - ศูนย์พัฒนาบุคลากรเครือสหพัฒน์ พฒันาโดยมองบคุลากรเป็น Human Capital แทน Assets พฒันาด้าน 
Technical Training พฒันาด้าน Skill Training และพฒันาการจงูใจ 
  - ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นศนูย์กลางบริหารจดัการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ พฒันาระบบสารสนเทศภายใน
องค์กรเพื่องานบริหาร สร้างและบริหารภาพลกัษณ์ขององค์กรให้เป็นหนึง่เดียวและเข้าสูก่ารเป็น Digital Economy 
  - การเงิน วางระบบโครงสร้างด้านการเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง
ด้านการเงิน 
  - บัญชี ปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเคร่งครัด และลงทะเบียนส่งงบการเงินผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  - การตรวจสอบภายใน ด าเนินการตรวจสอบภายใต้แนวคิดของ COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commision) 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2515 ในนาม
บริษัท สหพฒันาอินเวสเมนต์ จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 6 ล้านบาท ปัจจบุนั มีทนุจดทะเบียน 800,000,000 บาท ทนุท่ีเรียกช าระ
แล้ว 494,034,300 บาท ประกอบธุรกิจหลกั 3 ประเภทคือ ธุรกิจการลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ และธุรกิจ
สวนอตุสาหกรรม 
 

 ปี  2515 - เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท 
 ปี  2516 - เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 40,000,000 บาท 
 ปี  2517 - ก่อตัง้โครงการสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ณ จงัหวดัชลบรีุ    
 ปี  2520  -    เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 ปี  2521 - เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 60,000,000 บาท 
 ปี  2526 - เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 120,000,000 บาท               
 ปี  2527  -  เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั  
 ปี  2529 - เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 240,000,000 บาท 
 ปี  2531 - เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 350,000,000 บาท                             
 ปี  2532  -   ก่อตัง้โครงการสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ และโครงการสวนอตุสาหกรรม 
    เครือสหพฒัน์ ล าพนู 
   - เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 800,000,000 บาท 
 ปี  2537  -   วนัท่ี 9 พฤษภาคม จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 
 ปี  2546   -  เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นสามญัจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท  
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 ปี  2547 -   ย้ายส านกังานใหญ่จากเลขที่ 2156 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ  
    10310 ไปยงัเลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 ปี  2550 -  จดทะเบียนเพิ่มสาขาที่ 4 เลขที่ 196 หมูท่ี่ 11 ต าบลวงัดาล อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ   
    เป็นการเพิ่มธุรกิจให้บริการสนามกอล์ฟ โดยใช้ช่ือวา่สนามกอล์ฟกบินทร์บรีุสปอร์ตคลบั 
 ปี  2552 -  จดทะเบียนเพิ่มสาขาที่ 5 เลขที ่269 หมูท่ี่ 15 ต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก เป็นการ 
    ขยายธุรกิจไปยงัอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก    
 ปี  2557 -  จดทะเบียนเพิ่มสาขาที่ 6 เลขที่ 1 หมูท่ี่ 6 ต าบลสรุศกัดิ์ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ เป็นการเพ่ิม 
    ธุรกิจให้บริการศนูย์การค้า (Shopping Mall) โดยใช้ช่ือ J-Park Sriracha Nihon Mura 
   - ธุรกิจโรงแรม เคบีเอสซี ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ที่ ต าบลวงัดาล อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึง่เป็นท่ีพกั 
    แหง่เดียวในจงัหวดัปราจีนบรีุที่ตัง้อยูภ่ายในสนามกอล์ฟ  

ปี  2559 - ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต ( CAC) 
เมื่อวนัที่ 14 ตลุาคม 2559   

       
1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 (1)  นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
  บริษัทฯ จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2515 ในนาม บริษัท สหพฒันาอินเวสเมนต์ จ ากดั ด้วยทนุจด
ทะเบียน 6 ล้านบาท ปัจจบุนั มีทนุจดทะเบียน 800,000,000 บาท ทนุที่เรียกช าระแล้ว 494,034,300 บาท ประกอบธุรกิจหลกั 3 
ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ และบริษัท
กลุม่สหพฒัน์จะพิจารณาศกัยภาพในการลงทนุและจะลงทนุร่วมกนั โดยพิจารณาลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกนั หรือเอือ้ประโยชน์
ต่อกัน มีนโยบายให้บริษัทที่ร่วมลงทนุและท าธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ลงทุนมากที่สดุ เป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงานของ
บริษัทนัน้ๆ และปัจจบุนัมีคณะท างานด้านการลงทนุ ท าการวิเคราะห์ และติดตามด้วย เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึน้และรายงานให้
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นกลุม่สหพฒัน์ทราบ เพื่อร่วมกนัเสนอแนวทางแก้ไขให้ทนักบัสถานการณ์ ทัง้นี ้การด าเนินงานของแตล่ะบริษัท
ที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทนุเป็นอ านาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุอย่างตอ่เนื่อง ใน
สายธุรกิจการผลติ สายธุรกิจจดัจ าหนา่ย สายธุรกิจบริการ และอื่นๆ 
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(2)  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ ไมม่ีการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย มีแต่การถือหุ้นในบริษัทร่วม รวม 25 บริษัท สดัสว่นของสิทธิออกเสียงเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้น แยก
ตามสายธุรกิจได้ดงันี ้

- บจ. สหพฒัน์เรียลเอสเตท (40.00%) 
- บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 (40.00%) 
- บจ. บญุแคปปิตอลโฮลดิง้ (36.00%) 
- บจ. พิทกัษ์กิจ (33.52%) 
- บจ. กรีนไลฟ์ แมนเนจเม้นท์ (30.00%) 
- บจ. เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี (28.15%) 
- บจ. ทรัพย์สนิสหพฒัน์ (26.25%) 
- บจ. รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม (25.50%) 
   (เดมิช่ือ บจ. ไทยซีคอม พิทกัษ์กิจ) 
- บจ. เส-นอร์สห โลจิสติกส์ (23.50%) 
   (เดมิช่ือ บจ. เค อาร์ เอส ลอจิสตคิส์) 

- บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ (20.00%) 

- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล (22.49%) 
- บมจ. สหพฒันพิบลู (20.00%) 
-CANCHANA INTERNATIONAL CO.,LTD. (20.00%) 
 

บริษัท โชควัฒนา จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (16.51%) 

สายธุรกิจการผลิต 
 

สายธุรกิจบริการและอ่ืนๆ 
 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

สายธุรกิจจัดจ าหน่าย 
 

- บจ. ฮเูวอร์อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) (37.73%) 
- บจ. ไหมทอง (32.11%) 
- บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอร่ีส์ (25.00%) 
- บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) (24.80%) 
- บจ. สหชลผลพืช (24.78%) 
- บจ. เอส.ที.(ไทยแลนด์) (23.75%) 
- บมจ. ธนลูกัษณ์ (23.52%) 
- บจ. แชมป์เอช (22.50%) 
- บมจ. ไทยเพรซเิดนท์ฟดูส์ (21.96%) 
- บมจ. ไทยวาโก้ (21.26%) 
- บจ. เอส. แอพพาเรล (20.00%) 
- บจ. ท้อปเทร็นด์แมนแูฟคเจอร่ิง (20.00%) 
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โครงสร้างการถอืหุ้น  
 1.  ณ วนัที่ 29 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะถือหุ้นของ
บริษัทรวมกนัเทา่กบัร้อยละ 2.94 ซึง่ไมเ่กินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว และบริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้น
ของ Free Float เทา่กบัร้อยละ 49.63 ซึง่มากกวา่ร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยและเรียกช าระแล้ว 
 2. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลกัษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ที่ขดัหรือแย้งกับ
หลกัเกณฑ์ข้อ 14  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม ่

 3.  บริษัทฯ ไมไ่ด้สร้างกลไกเพื่อป้องกนัการครอบง ากิจการ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในกลุม่ธุรกิจและ
การถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั ในหวัข้อ “การถือหุ้นไขว้” 
 4. ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัต่างชาติ จ านวน 71,985,240 หุ้น เท่ากบั
ร้อยละ 14.57 และสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัไทยจ านวน 537,570 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 0.11 รวมสดัสว่นการถือหุ้นของ
นกัลงทนุสถาบนั จ านวน 72,522,810 หุ้น เทา่กบัร้อยละ 14.68 

 5. บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั หากบริษัทฯ มีเร่ืองการซือ้หุ้นคืน แตใ่นปี 2559 บริษัทฯ ไมม่ีการซือ้หุ้นคืน  
 6. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ขา่วสาร ข้อมลู ของบริษัท ผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.spi.co.th) สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ยงัจดังาน นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ พบกลุม่สหพฒัน์ ซึ่งใน
ปี 2559 เป็นการจดังานครัง้ที่ 8 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และผู้สนใจทัว่ไป ได้พบกบัผู้บริหารและยงัได้พบ
กบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุอื่นๆ เพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวา่งกนั 

 7. บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัทฯ หรือผู้
ถือหุ้นรายอื่น 
 

การถอืหุ้นไขว้ 
บริษัทฯ มีการถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั ดงันี ้
(1)  การถอืหุ้นเกินกว่า 50% 

  (ก)   บริษัทอื่นเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ 50%   
   บริษัทฯ ต้องไมถื่อหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น   -ไม่ม-ี 
  (ข)   บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกวา่ 50%  
   ต้องไมป่รากฏวา่บริษัทอื่นถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ  -ไม่มี-  
  (ค)   บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นเกินกวา่ 50% ในบริษัทอื่น  ตัง้แต ่2 บริษัทขึน้ไป     
   ต้องไมป่รากฏวา่บริษัทอื่นเหลา่นัน้ ถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั  -ไม่ม-ี 

 (2   การถอืหุ้นเกินกว่า 25%  แต่ไม่เกินกว่า 50% 
  (ก)   บริษัทอื่นเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ 25%  แตไ่มเ่กินกวา่ 50% 

  บริษัทฯ ต้องไมถื่อหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกวา่ 10%    -ไม่ม-ี 

  (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทอื่น  เกินกวา่ 25%  แตไ่มเ่กินกวา่ 50% 

  ต้องไมป่รากฏวา่บริษัทอื่นถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกวา่  10%  -ไม่ม-ี 
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ตามรายละเอียด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ดงันี ้

  
  (3)   การถอืหุ้นไม่เกินกว่า 25% 

  (ก)   บริษัทอื่นเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ไมเ่กินกวา่ 25%  
   บริษัทฯ ต้องไมถื่อหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกวา่ 25%   -ไม่ม-ี 

  (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทอื่น ไมเ่กินกวา่ 25%   
   ต้องไมป่รากฏวา่บริษัทอื่นถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกวา่ 25%   -ไม่ม-ี 
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ล าดับ ชื่อบริษัท 
บริษัทฯ ถอืหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทอื่นถอืหุ้นในบริษัทฯ 

สัดส่วนการถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. บจ. สหพฒัน์เรียลเอสเตท 40.00 0.21 
2. บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 40.00 - 
3. บจ. ฮเูวอร์อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) 37.73 - 
4. บจ. บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ 36.00 - 
5. บจ. พิทกัษ์กิจ 33.52 - 
6. บจ. ไหมทอง 32.11 - 
7. บจ. กรีนไลฟ์ แมนเนจเม้นท์ 30.00 - 
8. บจ. เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี 28.15 0.59 
9. บจ. ทรัพย์สนิสหพฒัน์ 26.25 0.07 
10. บจ. รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม 25.50 - 

ล าดับ ชื่อบริษัท 
บริษัทฯ ถอืหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทอื่นถอืหุ้นในบริษัทฯ 

สัดส่วนการถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอร่ีส์ 25.00 0.34 
2. บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) 24.80 0.51 
3. บมจ. ธนลูกัษณ์ 23.52 0.97 
4. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล 22.49 9.97 
5. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ 21.96 1.20 
6. บมจ. ไทยวาโก้ 21.26 0.68 
7. บมจ. สหพฒันพิบลู 20.00 7.72 
8. บมจ. นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) 15.50 0.07 
9. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ 15.35 0.49 
 เนชัน่แนล  เอนเตอร์ไพรส์   

10. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี 14.08 0.28 
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หมายเหตุ: บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ แตก่ารถือหุ้นไขว้ดงักลา่วไมม่ีลกัษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั 
 ที่ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขอ 
 อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
  - ไมม่ี - 

ล าดับ ชื่อบริษัท 
บริษัทฯ ถอืหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทอื่นถอืหุ้นในบริษัทฯ 

สัดส่วนการถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 
11. บมจ. ประชาอาภรณ์ 13.78 0.49 
12. บมจ. โอ ซี ซี 12.73 0.06 
13. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 12.03 0.09 
14. บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) 11.77 0.50 
15. บมจ. นิวพลสันิตติง้ 5.33 0.02 
16. บมจ. สหยเูนี่ยน 0.30 1.81 
17. Lion Corporation  0.11 2.02 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

(1) โครงสร้างรายได้ ( หน่วย :  พนับาท ) 

กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้ น  
ของบริษัท 

สิน้สุด 30 กันยายน 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ           
     ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทร่วมในกลุ่ม 20 – 40 1,105,701 31.18 1,186,547 28.18 1,080,519 25.67 1,102,090 26.39 
     เงินปันผล บริษัทต่างๆ 0.03 –19.99 368,543 10.39 244,030 5.80 195,523 4.65 221,244 5.30 
ธุรกิจให้เช่าและบริการ บริษัทฯ  1,786,323 50.37 2,410,254 57.23 2,610,867 62.03 2,468,687 59.11 
ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ  199,492 5.63 181,877 4.32 170,888 4.06 303,847 7.27 
อ่ืนๆ บริษัทฯ  86,308 2.43 188,027 4.47 151,339 3.59 80,823 1.93 
รวม   3,546,367 100.00 4,210,735 100.00 4,209,136 100.00 4,176,691 100.00 
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(2) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ และธุรกิจสวน
อุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ 
 2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวและเป็นธุรกิจท่ี
เสริมกับธุรกิจท่ีบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ด าเนินการอยู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงิน
ปันผล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพิ่ม 5 บริษัท เป็นเงิน 252,313,270 บาท และมีการยกเลิกการลงทุน
เน่ืองจากการเลิกกิจการและจ าหน่ายออก จ านวน 3 บริษัท 
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 จ านวนบริษัทท่ี บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ มีจ านวนทัง้สิน้  154 บริษัท
ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจหลัก 
 1. สายธุรกิจการผลิต 
 2. สายธุรกิจจัดจ าหน่าย 
 3. สายธุรกิจบริการและอ่ืนๆ 
  

 สายธุรกิจการผลิต บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยลงทุนในบริษัทผู้ผลิต
วัตถุดิบ ผู้ผลิตสินค้าส าเร็จรูปทัง้อุปโภค และบริโภคภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท  และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ และเคร่ืองหมาย
การค้าท่ีบริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ เช่น 

 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เช่น เปา โคโดโม โชกุบุสซึ
โมโนกาตาริ ซิสเท็มมา คิเรอิคิเรอิ และซ่ือสัตย์ เป็นต้น 

 บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูปและเคร่ืองหนัง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เช่น Arrow, 
Guy Laroche, DAKS เป็นต้น 

 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตชุดชัน้ในสตรีและเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เช่น 
Wacoal, ELLE, Enfant และ BSC เป็นต้น 

 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เช่น มาม่า 
เป็นต้น 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคร่ืองส าอาง เช่น BSC เป็นต้น 
 

 สายธุรกิจจัดจ าหน่าย บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และบริษัทขายตรง
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการร่วมลงทุนของบริษัทกลุ่มสหพฒัน์ และสินค้าท่ีจัดจ าหน่ายสว่นใหญ่เป็นสินค้าท่ีผลิตโดยบริษัทผลิตของกลุ่ม
เช่นกัน เช่น 

 บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผงซักฟอกเปา  บะหม่ีก่ึงส า เ ร็จรูป
มาม่า ผลิตภัณฑ์ซิสเท็มมา สบูเ่หลวโชกุบุสซึโมโนกาตาริ น า้ยาล้างจานไล ปอนเอฟ ผลิตภัณฑ์โคโดโม      
คิเรอิคิเรอิ i-Healti Q10 ซ่ือสัตย์ และบะหม่ีอบแห้งก่ึงส าเร็จรูปมาม่าราเมง เป็นต้น 

 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) จ าหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ เช่น เสือ้ผ้าส า เ ร็จรูป Arrow, 
Lacoste, Guy Laroche, ELLE, DAKS, ชุดชัน้ใน Wacoal, เสือ้ผ้า เด็ก  Enfant, Absorba, รองเท้า  Regal, 
Naturalizer, Sby, ชุดกีฬา Mizuno, ผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า BSC เป็นต้น 
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 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ขายตรงเคร่ืองส าอาง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Mistine และ Faris 
by Naris  

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ขยายการลงทุน โดยการร่วมทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ ร้านสะดวกซือ้ ร้านค้าปลีก 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์บ ารุงสุขภาพ และเสริมความงาม รวมทัง้สินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น  

 บริษัท สหลอว์สัน จ ากัด ประกอบธุรกิจ ร้านสะดวกซือ้ (Convenient Store) 

 บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากัด  ประกอบธุรกิจ ร้านค้าปลีกและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บ ารุงสุขภาพและเสริม
ความงาม รวมทัง้สินค้าอุปโภคและบริโภคในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน (เป็นร้านค้าปลีกสไตล์
ญ่ีปุ่ น ให้บริการในแบบ One Stop Service มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย) 

  

 สายธุรกิจบริการและอื่นๆ บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพ ให้ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจในระยะยาว และ
ประกอบธุรกิจท่ีสนับสนุนบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ บริษัทในสายนีอ้ยู่ในสายงานบริการ  ร้านอาหารการลงทุน และการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ เช่น 

 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ผลิตและจัดจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ 

 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบ ีจ ากัด (มหาชน) รับจ้างผลิตงานโฆษณาและเป็นนายหน้าขายบริการด้านโฆษณา  

 บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลติง้ 1992 จ ากัด ประกอบธุรกิจ เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้และ
อากาศ ควบคุมระบบบ าบดัน า้เสียและระบบผลิตน า้ประปา  

 บริษัท นิปปอน เต ซาโต จ ากัด ประกอบธุรกิจ ร้านอาหาร 

 บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

 2.1.2 การตลาด และการแข่งขัน  
 การตลาด บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ซ่ึงมีทัง้บริษัทผลิตวัตถุดิบ เพื่อป้อนให้แก่บริษัทผลิต
สินค้าส าเร็จรูป และบริษัทจ าหน่าย ปัจจุบนัการตลาดมีการแข่งขันสูงและรุนแรงมากขึน้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ผู้ ผลิตจึงมุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรม ซ่ึงไม่ได้จ ากัดเพียงการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ท่ีสามารถแข่งขันได้เท่านัน้ แต่ยังต้องสามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมท่ีตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate  Social  Responsibility : CSR) เพิ่มมากขึน้ รวมถึงการให้
ความส าคัญกับการมุ่งสู่ “เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” โดยการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า มุ่งเน้นสินค้าประเภท  Green 
Productivity ซ่ึงจะมีส่วนในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการสื่อสารถึงผู้บริโภคอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญและเป็นปัจจัยหน่ึงในการตัดสนิใจซือ้ ดังนัน้ บริษัทในสายธุรกิจการผลติได้จัดหาวัตถุดิบ
และการผลติท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม เพื่อเพิม่คุณภาพของสินค้าให้สนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ นอกจากนี ้ผู้ผลติต้องมุ่ง
พัฒนาประสทิธิภาพการผลิตท่ีท าให้เกิดการบริหารต้นทุนให้ลดลง และต้องมีความคล่องตัวในการจัดการ เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน จึงจะสามารถรักษาและเพิม่ส่วนแบง่การตลาดได้ ซ่ึงบริษัทกลุม่สหพัฒน์จะได้เปรียบคู่แข่งในด้านความหลากหลายและ
ต้นทุนท่ีต ่ากว่า มีการวิจัย ค้นคว้า และพฒันาวัตถุดิบใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ส่วนใหญ่ได้รับมาตรฐานการ
ผลิต ISO 9001:2008 
 นอกจากด้านการผลิตแล้ว ช่องทางการจัดจ าหน่ายก็เป็นอีกกลยุทธ์หน่ึงท่ีส าคัญ สินค้าของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์     
ส่วนใหญ่จะจัดจ าหน่ายผ่านบริษัทผู้ จัดจ าหน่ายบริษัทกลุ่มสหพัฒน์  เช่น บริษัท สหพัฒนพิบูล  จ า กัด (มหาชน) บริษัท                    
ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก ปัจจัยเทคโนโลยีท่ีเติบโตก้าว
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กระโดดเป็นแรงผลกัดนัส าคัญ เช่น คลาวด์ Line ท่ีท าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว เข้าถึงผู้บริโภคได้ทันที การเข้ามาของ
เทคโนโลยีดังกล่าวท าให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป 
 BSC Cosmetology ได้ปรับแนวทางการท าการตลาดโดยเพิ่มสัดส่วนของช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook ซ่ึงเป็น
ฐานข้อมูลลูกค้าท่ีสามารถตอ่ยอดไปท าการตลาดด้านอ่ืนๆ ได้อีก และการเข้าร่วมการขายออนไลน์ของพันธมิตรทางธรุกิจ รวมทัง้ได้
เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการขายสินค้าผ่านทาง Line Application ส าหรับการเปิดตลาดสู่อาเซียน AEC เคร่ืองส าอาง BSC 
COSMETOLOGY และ SHEENE เป็นแบรนด์เคร่ืองส าอางรายแรกๆ ของไทยท่ีขยายฐานไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เร่ิมจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี 2558 เคร่ืองส าอางและน า้หอมได้น าเสนอรูปแบบการขายสินค้า
แนวใหม่ BSC Beauty Station ซ่ึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียนเข้ามาร่วมลงทุนท า
ธุรกิจการขายเคร่ืองส าอางแนวใหม่ ในรูปแบบ One-Stop-Shopping ท่ีรวบรวมเคร่ืองส าอางท่ีมีช่ือเสียงไว้ท่ีเดียว ลูกค้าสามารถ
เลือกซือ้เคร่ืองส าอางทุกอยา่งได้ใน BSC Beauty Station เพื่อตอบสนอง Life Style จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้นักลงทุน โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนกล้าตัดสินใจและเช่ือม่ันท่ีจะลงทุนท าธุรกิจกับ BSC เพื่อตอบรับกับการเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน   
 เคร่ืองแต่งกายสตรี บริษัทกลุ่มสหพัฒน์มีศักยภาพในการท าตลาดชุดชัน้ใน เน่ืองจากเป็นตัวแทน จ าหน่าย ถึ ง          
5 แบรนด์ คือ Wacoal, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE และ KULLASATRI กลยุทธ์ในการสร้างความโดดเด่นในตลาด คือ การ
สร้างความแตกต่างในแต่ละแบรนด์ และการท าตลาดแบบครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในตัวผลิตภัณฑ์ และ
สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึน้ 
 เคร่ืองแต่งกายบุรุษ บริษัทกลุ่มสหพัฒน์เป็นผู้ จัดจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษภายใต้แบรนด์ ต่างๆ เช่น  
ARROW,  DAKS, GUY LAROCHE, ELLE HOMME, LACOSTE และ HAZZYS เป็นต้น โดยช่องทางจัดจ าหน่ายหลัก คือ 
ห้างสรรพสินค้า ท่ีมีพนักงานขายประจ า เพื่อให้ค าแนะน าผลิตภัณฑ์และให้บริการหลังการขาย และขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายเข้า
ในดิสเคาน์สโตร์ รวมทัง้การเปิดร้านในศูนยก์ารค้า ช่องทางขายทางทีวี และ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
 สินค้าอุปโภคบริโภค มีการแข่งขันท่ีมีความรุนแรง ปริมาณสินค้าและคู่แข่งมีเพิ่มมากขึน้ทัง้ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ ถึงแม้สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นสิง่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน แต่จากสภาวะการตลาดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในทางลดลง
มาม่า ซ่ึงเป็นผู้น าตลาดบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ได้ปรับเปลี่ยนการท าตลาด โดยใช้ Presenter อัม้-พัชราภา ไชยเชือ้ โฆษณาสินค้าใน
รสชาติต้มย ากุ้ ง ต้มย ากุ้งน า้ข้นและเยน็ตาโฟต้มย าหม้อไฟ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านการโฆษณา ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจมี
ยอดขายเติบโตในช่วงมีโฆษณาเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จากปีก่อน และส่งผลให้รสชาตเิยน็ตาโฟต้มย าหม้อไฟเติบโตสูงถึงร้อยละ 40 และ
ช่วงไตรมาส 3-4 มีการกระตุ้นตลาดโดยการออกแคมเปญ Lucky Draw โดยใช้ช่ือว่า “มาม่า อร่อยออกรถ แจกรีโว่ทุกเดือน แจก
ทองทุกวัน” ด้วยการจับมือกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด เป็นการสร้างพันธมิตร ท่ีส่งผลให้เกิดการจดจ า         
ตราสินค้าได้อย่างดีเยี่ยมส่งผลให้เกิดการเติบโตในช่วงการจัดแคมเปญเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.1 จากปีก่อน 
 ส่วนช่องทางการขายตรง บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า Mistine มีการปรับกลยุทธ์
ทางด้านการขายตรงอยูต่ลอดเวลาท าให้ Mistine เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป และมีการเพิ่มตัวสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ Mistine และ Faris 
by Naris 
 ส าหรับผู้บริโภคในยุคดิจิทัล บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ได้ท าการตลาดผ่านทีวีดาวเทียม Super Channel (S Channel)
การตลาดออนไลน์ เช่น Facebook และ Line เพื่อให้ตรงใจกับความต้องการสิ่งใหม่ๆ ของผู้บริโภค   
 นอกจากนี ้ยังมี ลอว์สัน 108 ซ่ึงเป็นร้านสะดวกซือ้ และ ซูรูฮะ ซ่ึงเป็นร้านค้าปลีก จ าหน่ายผลิตภัณฑ์บ ารุงสุขภาพ
และเสริมความงาม เป็นร้านค้าปลีกสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย  
 จากจุดเด่นของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ท่ีมีการบริหารงานอย่างอิสระ มีการแข่งขันกัน ท าให้แต่ละบริษัทมีการพัฒนา
และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิต เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้า และเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เพิ่มขึน้ แต่เม่ือใดท่ีต้องการความร่วมมือ จะเกิดความร่วมมือกัน เพื่อแสดงศักยภาพของ
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บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ เช่น งาน Saha Group Fair ซ่ึงได้รับความสนใจและมีผู้ เข้าชมงานและซือ้สินค้าเป็นจ านวนมาก จึงมีการจัด
งานดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยในปี 2559 ได้จัดเป็นครัง้ท่ี 20 ซ่ึงแต่ละบริษัทได้น าสินค้า ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ 
มาร่วมแสดงในงาน เพื่อเป็นการเชิญชวนลูกค้าทัง้รายเก่าและรายใหม่ๆ ให้เข้าร่วมงาน เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
ต้องการซ่ึงกันและกัน และสามารถท าการค้าระหว่างกัน ซ่ึงเป็นช่องทางในการร่วมทุน และขยายตลาดทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศอีกด้วย และยังท าให้บริษัทกลุม่สหพัฒน์สามารถปรับตัวได้คล่องตัวขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและผัน
ผวนอยู่ตลอดเวลา เป็นการกระตุ้นให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์มุ่งม่ันพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทัง้ด้านผลิตภัณฑ์และกิ จกรรมทางการ
ตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการบริการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ตลอดจนในงานยังมีการจ าหน่ายสินค้าในราคา
ประหยัด เพื่อขอบคุณและช่วยเหลือประชาชนท่ัวไป 
 นอกจากนี ้กลุ่มสหพัฒน์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับกรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ      
กระทรวงพาณิชย์ ในการยกระดับสินค้าไทย  ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thailand BEST และส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ตลาดดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการผลิตของผู้ประกอบการไทยรวมทัง้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถประกอบการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึน้ และพัฒนา
ช่องทางการค้าออนไลน์ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและบริการ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ กับ บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ โดยมีวัตถปุระสงค์ ร่วมมือในการพัฒนาผลติภัณฑ์เพื่อการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ และร่วมกันพัฒนาพืน้ท่ีเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จ ะเน้นผลิตภัณฑ์
พลาสติก บริษัทฯ PTTGC และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์
พลาสติกท่ีได้พัฒนาร่วมกัน รวมถึงผลติภัณฑ์ท่ีได้ผลติจากวิสาหกิจ (Cluster) ของอุตสาหกรรมพลาสติก ในการท าตลาดและการ
จ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดกิจกรรมสง่เสริมการตลาดเพื่อสังคม ซ่ึงนับเป็นก้าวส าคัญในความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเพิ่มศักยภาพของสินค้าไทย ร่วมกันในการหาตลาดเพื่อการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
สนับสนุนสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกซ่ึงจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
 การแข่งขัน สินค้าท่ีบริษัทกลุ่มสหพฒัน์ผลติและจ าหน่าย ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทอุปโภค บริโภค ซ่ึงล้วนแต่
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น เสือ้ผ้าบุรุษ  สตรี และเดก็ ชุดชัน้ใน เคร่ืองส าอาง บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
ผงซักฟอก เคร่ืองหนัง และอาหาร เป็นต้น การเปิดการค้าเสรี มีผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน้ ผู้ประกอบการในประเทศต้อง
ประสบกับการแข่งขันกับสินค้าน าเข้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ จึงมีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด
อย่างสม ่าเสมอ เป็นท่ีรู้จัก และยอมรับในด้านช่ือเสียงและคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
 จากการท่ีบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) และกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้การพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และทดแทนวัตถุดิบน าเข้า ซ่ึงจะท าให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึน้ 
 สินค้าแต่ละประเภทก็มีการแข่งขันท่ีต่างกัน เช่น 
 - เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม 
  Counter Sale การแข่งขันยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้จากการเข้ามาของนักลงทุนต่างๆ เช่นการเข้ามา
อย่างเต็มรูปแบบของเคร่ืองส าอางในรูปแบบแฟลก็ชิปสโตร์ โดยการเข้ามาของร้านเคร่ืองส าอางระดับโลก “เซโฟร่า (Sephora)” ซ่ึง
เป็นร้านผลิตภัณฑค์วามงามช่ือดังจากทุกมุมโลก และการขยายตัวของดิสเคาน์สโตร์และคอนวีเนียนสโตร์เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึน้
การท าการตลาดท่ีปรับเปลี่ยนไปในเชิงรุกมากขึน้ เคร่ืองส าอางกลุ่มเคาน์เตอร์แบรนด์ใช้เคร่ืองมือทางการตลาดแบบครบวงจร 
(Integrated  Marketing Communication : IMC) ทัง้การจัดโปรโมช่ัน  สื่อโฆษณาและการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทัง้กิจกรรมใน
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รูปแบบต่างๆ พร้อมขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย เพื่อเจาะตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึน้ ท่ีผ่านมาตลาดเคร่ืองส าอางท่ีขายแบบ
เคาน์เตอร์แบรนด์ได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการโฆษณาจากเดิมท่ีใช้สื่อทางโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้างมาเป็นการท า
โฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่เฉพาะช่วงเวลาไพร์มไทม์
เท่านัน้ โดยตลาดได้ปรับเปลี่ยนการโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นเพียงช่องทางเร่ิมต้นของการสือ่สาร และใช้ช่องทางสื่อออนไลน์เป็นช่อง
ทางการติดตามเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ตลอดจนแนะน าสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง สื่อโรงภาพยนตร์ สื่อทางอินเทอร์เน็ตและใน
ห้างสรรพสินค้า เป็นสื่อท่ีมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึน้อย่างชัดเจน กลุ่มเคร่ืองส าอาง มีอัตราการเติบโตในกลุ่ม e-Commerce สูง
เป็นอันดับ 2 รองจากกลุ่มเสือ้ผ้า และปัจจุบนักลยุทธ์การท าตลาดของเคาน์เตอร์แบรนด์ต้องหาวธิีการท าให้ผู้บริโภคเกิดความรัก
และความผูกพันในแบรนด์นัน้ๆ อยู่ในใจตลอดเวลา โดยต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นการเพิ่มคุณค่าของแบรนด์
ในสายตาผู้บริโภค เช่น การลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น 
  ดิสเคาน์สโตร์ (Discount  Store) มีจุดเด่นด้านราคาถูกและเป็นมากกว่า Super  market แต่ไม่หลากหลาย
และหรูหราเท่า Department Store ต่างใช้กลยุทธ์ด้านราคา ควบคู่กับการขยายสาขาไปยังพืน้ท่ีชุมชนขนาดใหญ่ทัง้ในกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ สร้างผลกระทบกับผู้ผลติ ตัวกลาง การตลาดดัง้เดมิ หรือ Traditional Trade  
ทัง้ค้าส่ง ค้าปลีก และโช่ห่วย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในตลาด ซ่ึงผู้ผลิตไม่อาจมองข้าม ส าหรับ 
Discount Store ในเมืองไทยได้ก้าวสู่การเป็น Hard Discounter ท่ีผู้ประกอบการต่างๆ พร้อมทุ่มก าลังเข้าสู่การแข่งขัน หาก
ผู้ประกอบการรายใดขาดความพร้อมด้านเงินทุน การบริหาร ระบบ Logistics ระบบสารสนเทศ และบุคลากร ย่อมถูกชิงฐานลูกค้า
และส่วนแบง่ตลาด 
  ตลาดเคร่ืองส าอางยงัคงมีอัตราเติบโตเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 3 มีผลให้มูลค่าโดยรวมอยู่ประมาณ 45,000 ล้าน
บาท เน่ืองจากยังเป็นปัจจัยท่ี 5 ท่ีผู้หญิงต้องการ โดยเฉพาะผลติภัณฑบ์ ารุงผิวท่ีมีมูลค่าเกือบคร่ึงหน่ึงของตลาด โดยเฉพาะกลุ่ม
ลดเลือนริว้รอย (Anti-aging) และการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมยังเป็นกลยุทธ์ส าคัญท่ีแบรนด์ชัน้น าท่ัวโลก
ต่างน ามาใช้ 
 - ชุดชัน้ในสุภาพสตรี การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง 
การน าเทคโนโลยใีหม่  ๆมาพัฒนาการออกแบบผลติภัณฑใ์ห้เหมาะกับสรีระของผู้หญิงไทยท่ีแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย รวมถึงความ
ต้องการท่ีต่างกันในแต่ละโอกาสท่ีใช้ กลุ่มสหพัฒน์จึงปรับการท างานให้ครอบคลมุทัง้โรงงานและฝ่ายขาย ท าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีออกสู่
ตลาดตรงตามความต้องการของผู้บริโภคบนพืน้ฐานสินค้าดี มีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า ทัง้นี ้การรักษาฐานลูกค้าเดิมได้จัดระบบ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM : Customer  Relationship Management)โดยผ่านบตัรสะสมคะแนน  His & Her Plus Point  ใน
ส่วนลูกค้าใหม่สร้างการรับรู้ในตราสินค้า  (Brand Awareness) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทัง้นีไ้ด้เพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ เช่น           
e-Commerce, TV Shopping เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มสินค้าท่ีมีนวัตกรรม และเช่ือมโยงมายังจุดขายได้ในรูปแบบการตลาด
แบบ Omni Channal คือ การเช่ือมโยงช่องทางการตลาดต่างๆ ให้เป็นอันเดียวกัน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสนิค้าและบริการ
ได้ทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงมีแนวโน้มเติบโต ชุดชัน้ในสตรีของกลุ่มสหพัฒน์ มีทัง้หมด 5 แบรนด์คือ Wacoal, BSC, BSC SIGNATURE, 
ELLE และ KULLASATRI  มีฐานลูกค้าครอบคลุมผู้บริโภคทุกระดบั โดยมีส่วนแบง่การตลาดกว่าร้อยละ 60 ทัง้นี ้มี Wacoal เป็น
ผู้น า  นับเป็นจุดแข็งในการเจรจาต่อรองด้านต่างๆ ท่ีได้เปรียบกว่าผู้แข่งขัน   
 ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ยังขยายตัวได้ดี เพื่อป้อนสู่ตลาดอาเซียนท่ีเพิ่มขึน้จาก 60    
ล้านคน เป็น 600 ล้านคน ทัง้นี ้ตลาดชุดชัน้ในปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท เติบโตไม่ต ่ากว่าร้อยละ 3 จากปี 2557 
ในปี 2559 กลุ่มสหพัฒน์ยังเน้นการพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีการออกแบบชุดชัน้ในท่ีเหมาะสมกับสรีระผู้หญิงเอเซีย บริหาร
จัดการสินค้าให้มีสินค้าคงเหลือสมดุลกับการขาย ขนส่งอย่างรวดเร็ว  รวมถึงกลยุทธ์ในการท าตลาดแบบครบวงจร  หรือ            
Omni Channel เพื่อสนองตอบ Life Style ของผู้บริโภคยุคดิจิทัล 
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 - เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ มีอัตราการเติบโตถดถอยจากปีก่อน ร้อยละ 4 โดยเฉพาะในไตรมาส 2-3 อย่างไรก็ดี
ในเดือนธันวาคม 2558 รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ยอดซือ้สินค้า ระหว่างวันท่ี 25-31 ธันวาคม 2558 สามารถน ามา
ลดหย่อนภาษีได้ ส่งผลให้ยอดขายเติบโตขึน้ร้อยละ 5 ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อเพิ่มยอดขายและลด
สต็อกท่ีมีอยู่ โดยแทบไม่มีการท าการตลาดด้านอ่ืนๆ ท าให้ผู้ผลิตต้องมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต บริหารต้นทุนให้ลดลง และ
ความคล่องตัวในการจัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และมีงบประมาณในการท ากิจกรรมการตลาด เพื่อให้เกิดความ
ได้เปรียบในระยะยาว บริษัทกลุ่มสหพัฒน์มีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมีการสร้าง Portfolio ของกลุ่มผลิตภัณฑ์            
เคร่ืองแต่งกายชาย ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในหลากหลาย  Segment ท าให้เกิดการกระจายท่ีครอบคลุมการครองตลาดเคร่ือง
แต่งกายชายและเกิดดุลต่อรองในการจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในด้านช่ือเสียงและ
คุณภาพ มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ ผลิตรายใหญ่ของประเทศ ซ่ึงเป็นบริษัท
กลุ่มสหพัฒน์ มีการขยายโรงงานท่ีสามารถรองรับการเตบิโต โดยมีตัง้แต่โรงงานป่ันด้าย โรงงานฟอกย้อม โรงงานตกแต่งผ้าและ
โรงงานผลิตเสือ้ส าเร็จรูป ตลอดจนมีบุคลากรท่ีเข้มแข็งพร้อมท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
 แนวโน้มตลาดเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษจากภาวะก าลงัซือ้ท่ีเคยซบเซาต่อเน่ือง แต่อุตสาหกรรมมีแนวโน้มท่ีจะทรงตัว
หรือเติบโตได้ เพราะผู้บริโภคให้ความใสใ่จในการแต่งกายมากขึน้ ขณะเดียวกันการแข่งขันมีความรุนแรงมากขึน้ เน่ืองจากจ านวน  
คู่แข่งขันจากต่างประเทศมากขึน้ รวมทัง้สนิค้าราคาถกูจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึน้ ท าให้คู่แข่งขันในตลาดต้องท า
การวิเคราะห์ถึงสภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพืน้ท่ี มีการสร้างนวัตกรรมในมิติต่างๆ ทัง้ทางด้านผลิตภัณฑ์สื่อ
การตลาด รวมถึงการค้นหาจุดแข็งของตัวสินค้าและกลุม่ลูกค้าเป้าหมาย ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้สามารถปรับกลยทุธ์ให้ธรุกิจ
อยู่รอดได้ ภายใต้การแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึน้ 
 - สินค้าอุปโภคบริโภค มีการแข่งขันสูง ส่วนใหญ่สินค้าของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ เป็นสินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
แบง่ออกเป็น 4 หมวดใหญ่ คือ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์เด็ก  เช่น น า้ยา    
ล้างจานไลปอนเอฟ ผงซักฟอกเปา บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปมาม่า ผลิตภัณฑ์ซิสเท็มมา และผลิตภัณฑ์โคโดโม ซ่ึงสินค้ากลุ่มสหพัฒน์
เน้นด้านคุณภาพ ราคาซ่ือสัตย์ยตุิธรรมต่อผู้บริโภค และขยายช่องทางการจ าหน่ายให้ครอบคลุมทุกช่องทาง กลยุทธ์ทางการตลาด
เน้นการเลือกส่วนแบง่การตลาดท่ีสอดคล้องกับต าแหน่งของสินค้าและบริการ นอกจากนี ้ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย พัฒนาระบบ Logistics และ Information Technology เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ตลาดสนิค้าอุปโภคบริโภคในปี 2558 สามารถเติบโตได้ร้อยละ 2-3 คาดว่าในปี 2559 จากปัจจัย
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นความท้าทายในการท าตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อน
บ้านเพื่อเพิ่มยอดขาย สินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์สว่นใหญ่เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป เช่น บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปมาม่า ในปี 
2558 มีการเติบโตเพียงร้อยละ 0.6 คิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 14,856 ล้านบาท ซ่ึงเป็นอัตราเติบโตท่ีต ่า ท่ีสุดในรอบ 5 ปี 
ส าหรับบะหม่ีประเภทซองตลาดโดยรวมในประเทศเติบโตเพียงร้อยละ 0.5 ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์ประเภทถ้วยมีอัตราการ
เจริญเติบโตเพียงร้อยละ 0.9 ซ่ึงสูงกว่าตลาดเพียงเล็กน้อย ส าหรับมาม่ายังเป็นผู้น าอันดับ 1 ทัง้ประเภทซองและถ้วย ด้วยส่วน
แบง่การตลาดร้อยละ 49.8 ท่ามกลางการแข่งขันรุนแรง เน่ืองจากสภาวะตลาดการบริโภคบะหม่ีน้อยลง สาเหตุจากสินค้าทดแทน
อ่ืนๆ และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มสหพัฒน์สามารถรักษาความเป็นผู้น าในตลาดบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
ด้วยการจัดกิจกรรมทางการตลาดทุกรูปแบบ ทัง้สื่อโฆษณา กิจกรรมท่ัวประเทศ และรายการส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อสนองความต้องการของลกูค้าได้ดยีิ่งขึน้ ซ่ึงล้วนเป็นปัจจัยความส าเร็จท่ีผลักดันให้มาม่า มียอดขายเติบโต และรักษา
ยอดขายส่วนแบง่ทางการตลาดอันดับ 1 ไว้ได้ ปี 2559 แนวโน้มการแข่งขันตลาดบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปยังคงรุนแรง อย่างไรก็ตาม เช่ือ
ว่าจะมีการปรับตัวดีขึน้กว่าปี 2558 เน่ืองจากเศรษฐกิจจะฟื้นตัว  จากการท่ีภาครัฐอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และ
กลุ่มสหพัฒน์ยังมุ่งเน้นสร้างสรรค์แคมเปญใหม่ๆ เพื่อตอกย า้แบรนด์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ ท่ีส าคัญ 
เน่ืองจากการออกรสชาติใหม่นอกจากจะช่วยกระตุ้นยอดขายแล้ว ยังท าให้ผู้ บริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึน้  ส าหรับตลาด
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ต่างประเทศ แบรนด์มาม่ามีการเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 7 โดยได้ท าการส่งเสริมการตลาดเพื่อช่วยคู่ ค้า  รวมถึงการให้การ
สนับสนุนด้านการตลาดในตลาดภูมิภาคหลกั เช่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป ส าหรับปี 2559 วางแผนจะขยายตลาดไปยังประเทศ
ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป้าหมายตลาดใหม่ จะเป็นตลาดตะวันออกกลาง รวมถึงการพัฒนาสนิค้า ฮาลาล (Halal) เพื่อการส่งออก 
 เศรษฐกิจไทยในปี 2558 มีการขยายตัวเพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมา โดยมีองค์ประกอบมาจากการลงทุนรวมท่ีขยายตัว
ร้อยละ 4.7 ซ่ึงเป็นผลจากการลงทุนของภาครัฐท่ีมีการขยายตัวถึงร้อยละ 29.8 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว ร้อยละ 2.1       
การเติบโตขึน้อย่างมีนัยของการท่องเท่ียว และโครงการการก่อสร้างภาครัฐ นอกจากนีใ้นปี 2558 ประเทศไทยยังได้ก้าวเข้าสูบ่ริบท
ใหม่ทางเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของโลก เช่น การค้าระหว่างประเทศท่ีชะลอตัวลง อัตราเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับต า่ 
ระบบการเงินโลกท่ีมีความเช่ือมโยง ส่งผลต่อความผนัผวนจากตา่งประเทศมาสูป่ระเทศไทยได้รวดเร็วขึน้ โครงสร้างประชากรท่ีมี
แนวโน้มเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยคณะกรรมการบริษัทได้ค านึงถึงปัจจัยท่ีท้าทายต่างๆ เหล่า นี ้และได้มีการด า เนินการเชิงรุก          
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท 
  เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยมีองค์ประกอบมาจาก การบริโภคภาคเอกชน 
ขยายตัวร้อยละ 3.5 ตามความเช่ือม่ันผู้บริโภคท่ีดีขึน้จากไตรมาสก่อนจากปัจจัยภายในประเทศ และการผลติภาคเกษตรท่ีปรับตวั
เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.9 ซ่ึงเป็นการปรับตัวเพิ่มขึน้ครัง้แรกในรอบ 8 ไตรมาส นอกจากนี ้ภาคการส่งออกเ ร่ิมมีทิศทางปรับตัวดีขึน้      
โดยมีการขยายตัวร้อยละ 3.4 ในขณะท่ีภาคการท่องเท่ียวยังขยายตัวได้ แม้มีเหตุระเบดิและการปราบปรามทัว ร์ศูนย์เหรียญ      
อย่างไรก็ตาม ภาคก่อสร้างและการน าเข้าสินค้าทุนยังคงต ่ากว่าในปีท่ีแล้ว ขณะท่ียอดจ าหน่ายเคร่ืองจักรในประเทศปรับตัวดีขึน้ 
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปชะลอลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน เพราะราคาอาหารสดชะลอลงหลังพ้นภัยแล้ง 
อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย ตามการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมท่ีเพิ่มขึน้เป็นส าคัญ ส าหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล      
จากรายได้ภาคการท่องเท่ียวท่ีดีในช่วงก่อนเกิดเหตุระเบดิใน 7 จังหวัดภาคใต้ และการปราบปรามทัวร์ศนูย์เหรียญ และมูลค่าการ
น าเข้าสินค้าท่ียังอยู่ในระดับต ่า 
 ส าหรับในปี 2559 เป็นปีท่ีประเทศไทยได้เข้าสูก่ารเป็นสว่นหน่ึงของประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ โดยบริษัทฯ 
มุ่งเน้นการพฒันาการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพเิศษ เพื่อตอบสนองตอ่นโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะพืน้ท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซ่ึงมี
ความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ และการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ท่ีมุ่งไปสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
รวมถึงการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองการให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในค าประกาศเจตนารมย์แนวร่วมปฎิบัติ  (Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย ์และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และข้อปฎิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันเพื่อเป็นแนวทาง
ปฎิบตัิ และมีการฝึกอบรม สื่อสารภายในองค์กรและผู้ มีสว่นได้เสีย ถึงเจตนารมยด์ังกลา่ว โดยเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ 
ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 
 ในปี 2558 รายได้ของบริษัทฯ อยู่ท่ี 4,211 ล้านบาท เพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 0.04 แต่หากพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ 
พบว่า ค่าสาธารณูปโภครับ (ค่าไฟฟ้าและค่าไอน า้) ลดลงร้อยละ 9.73 เน่ืองจากราคาน า้มันท่ีต ่าลง ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีอยู่เหนือการ
ควบคุม อย่างไรก็ดีรายได้ค่าปรึกษาและบริการเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.23 รายได้ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้
เสียเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.07 และรายได้เงินปันผลรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 24.81 ตามล าดับ เป็นผลจากการติดตามการลงทุน และการ
ส่งเสริมการค้าและเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้กับบริษัทต่าง ๆ ท่ีได้ลงทุนไปอย่างต่อเน่ือง ผลจาก
การด าเนินการเชิงรุกดังกล่าว และการปรับกลยุทธเ์พื่อตอบสนองต่อบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ กอปรกับการควบคุมค่าใช้จ่าย และ
การเพิ่มความสามารถในการลดต้นทุน ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯมีก าไร 1,317 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 ร้อยละ 14.52 
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 งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 รายได้รวมของบริษัทฯ อยู่ท่ี 3,546 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 509 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 17 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ในส่วนของสายธุรกิจลงทุน 
326 ล้านบาท รายได้จากสายธุรกิจสวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ 179 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ เพิ่มขึน้ 7 ล้านบาท ในขณะท่ีรายได้
จากสายธุรกิจการให้เช่าและบริการลดลง 23 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 2,146 ล้านบาท ลดลง 31 ล้านบาท คิดเป็น     
ร้อยละ 1 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของผลขาดทุนจากการด้อยค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สิน    
49 ล้านบาท จากผลของรายได้และค่าใช้จ่ายของ บริษัทฯ ส่งผลให้ บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากับ 1,794 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 539 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังคงได้รับการจัดอันดับเครดิต
องค์กรท่ีระดับ “AA” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงท่ี” โดย บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด สะท้อนถึงการบริหารจัดการตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี 
 2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ   
  ส าหรับธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจท่ีต่อเน่ืองหรือเสริมกับธุรกิจเดิม รวมทัง้ลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ท่ีคาดว่าจะให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุน มีการสรรหาผู้ ร่วมลงทุนท่ีมีศักยภาพ มีเทคโนโลยีใหม่ๆ และมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยได้รับการแนะน าและชักชวนจากผู้ร่วมลงทุนเดมิหรือสถาบนัการเงินตา่งๆ รวมทัง้กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์หากมีการร่วมลงทุนและต้องการเข้ามาอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ของบริษัท 
บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าในด้านการจัดตัง้ การจัดหาสถานท่ี การขออนุญาตต่างๆ จากทางราชการ เพื่อให้
การด าเนินการบรรลตุามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยในด้านสถานท่ี บริษัทฯ มีท่ีดินและอาคารในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ถึง 
3 แห่ง ท่ีพร้อมให้เช่าหรือขาย รวมทัง้มีอาคาร โรงงานส าเร็จรูป ให้เช่า ท่ีต าบลแม่กาษา อ า เภอแม่สอด  จังหวัดตาก เพื่อใช้
ประกอบกิจการ ในราคาท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ท าให้สามารถด าเนินการผลิตสินค้าและสร้างผลก าไรได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว  
 2.1.4 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ - ไม่มี- 
 
2.2 ธุรกิจการให้เช่าและบริการ   
 2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  ธุรกิจการให้เช่าและบริการเป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการเอง โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อรองรับการขยายตัวและเพิ่ม
ศักยภาพในด้านการแข่งขันให้กับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ สามารถแบง่ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี ้
 (1) การให้เช่าและบริการ 
 ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ท่ีเปิดด าเนินการแล้ว บริษัทฯ มีการให้เช่า ท่ีดิน อาคาร บริการระบบ
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและบ ารุงรักษา เช่น บริการบ าบดัน า้เสีย บริการห้องพยาบาล เป็นต้น อีกทัง้ บริษัทฯ ยงั
ได้ขยายธรุกิจการให้เช่าและบริการไปท่ีต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และขยายการให้เช่าส าหรับร้านค้าปลกีท่ีโครงการ
J-Park Sriracha Nihon Mura ท่ีต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเช่ารับและค่าบริการ
สาธารณูปโภครับนัน้ๆ ตลอดจนได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้าและใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าภายในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ ศรีราชา เพื่อให้บริการแก่ลกูค้าท่ีอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าไฟฟ้ารับ 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 มีผู้ เช่าท่ีดินและอาคาร จ านวน 126 ราย และผู้ใช้บริการไฟฟ้าจ านวน 63 ราย และไอน า้จ านวน 22 ราย 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารส านักงาน ซ่ึงมีการออกแบบอาคาร
ตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเช่ารับ 
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 (2) การให้ค าปรึกษาและบริการ   
 บริษัทฯ ให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผนด้านธุรกิจ การจัดการและการด าเนินโครงการใหม่ๆ แก่บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ 
โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าท่ีปรึกษาธุรกิจรับและค่าบริการรับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 มีผู้ใช้บริการจ านวน  
68 ราย 
 (3) บริการด้านเคร่ืองหมายการค้า  
 บริษัทฯ ให้บริการด้านเคร่ืองหมายการค้าแก่บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ โดยเคร่ืองหมายการค้า แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 
  - เคร่ืองหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ ท่ีมีช่ือเสียงใน
ต่างประเทศ และได้ท าสัญญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าว เพื่อท าการผลิตและจ าหน่ายสินค้า
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าลิขสิทธิ์รับ ณ 
วันท่ี 30 กันยายน 2559 มีผู้ใช้บริการจ านวน 13 ราย 
  - เคร่ืองหมายการค้าในประเทศ บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบยีนเคร่ืองหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และได้ท าสัญญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เคร่ืองหมายการค้า
ดังกล่าว เพื่อท าการผลิตและจ าหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ เช่น กุลสตรี Rain Flower และ Homecare เป็นต้น โดย
ได้รับค่าตอบแทนในรูปเคร่ืองหมายการค้ารับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 มีผู้ใช้บริการจ านวน 3 ราย 
 (4)  บริการด้านธุรกิจสนามกอล์ฟและโรงแรม 
 บริษัทฯ ให้บริการสนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม พร้อมโรงแรมท่ีพัก ท่ีต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัด
ปราจีนบุรี ซ่ึงเป็นท่ีพักแห่งเดยีว ในจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีตัง้อยู่ภายในสนามกอล์ฟโดยได้ค่าตอบแทนในรูปค่าธรรมเนียมการใช้สนาม
กอล์ฟ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม และค่าห้องพัก ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการสนามกอล์ฟหริภุญชัย กอล์ฟ คลับ ซ่ึงเป็นการ
พัฒนาสนามกอล์ฟขนาด 9 หลุม ตัง้อยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน นอกจากนี ้
ยังเป็นการบริหารจัดการน า้ใช้ท่ีผ่านการบ าบดัจากสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบนิทร์บุรี และล าพูน ให้เกิดประสทิธิภาพอย่าง
ยั่งยืน 
 
 2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
  การตลาด บริษัทฯ ได้ตัง้หน่วยส่งเสริมการตลาดต่างประเทศเพิม่จากหน่วยการตลาดในประเทศทัง้นีโ้ดยเน้นกลุม่นัก
ลงทุนจากต่างประเทศ ให้เข้ามาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ให้ข้อมูลไว้ กับ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) โดยบริษัทฯ ได้จัดหาผู้ มี
ประสบการณ์ ผู้ช านาญการ และท่ีปรึกษา ท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ไว้ เพื่อคอยให้ค าปรึกษา แนะน า  แก่ลูกค้า
ตลอดเวลา 
  บริษัทฯ ได้จัดเตรียมท่ีดิน และอาคารส าเร็จรูป ไว้รองรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบนิทร์บุรี และล าพูน โดยผู้ เช่าสามารถประกอบกิจการได้ทันที ส าหรับการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภคพืน้ฐาน บริษัทฯ จะเน้นในด้านความพร้อมและความเพียงพอในการให้บริการ เช่น มีระบบบ าบดัน า้ เสีย ท่ีมี
คุณภาพ บริการห้องพยาบาล บริการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย และได้น าระบบ ISO 9001:2008 ซ่ึงเป็นระบบบริหารงาน
คุณภาพด้านการพัฒนาท่ีดินและบริการสาธารณูปโภคพืน้ฐานมาใช้ และปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพมาอย่างต่อเน่ือง 
ปัจจุบนัการท่ีจะเพิ่มการให้เช่าและบริการได้ แนวโน้มตลาดมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ ท่ีดี การด า เนินธุร กิจอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงก าลังกลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส าคัญ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้าน
การตลาด สร้างความเช่ือม่ันให้กับลูกค้าตอ่บริการของบริษัท ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้กับนักธุรกิจรายใหม่ในการตัดสินใจลงทุน
ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ด าเนินการพฒันาและปรับปรุงด้านสิง่แวดล้อมภายในสวนอุตสาหกรรม



ส่วนท่ี 3 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์   บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 3.1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 11 
 

 

เครือสหพัฒน์ทัง้ 3 แห่งอย่างต่อเน่ือง ด้วยการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 ของระบบ Central 
Wastewater Treatment จากส านักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว)  
  ส าหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ปัจจุบนั มีพืน้ท่ีค่อนข้างจ ากัด บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการให้เช่าพืน้ท่ี 
อาคารส าเร็จรูป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจขนาดเล็ก SMEs หรืออาคารเก็บสินค้า เน่ืองจากพืน้ท่ีอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบงั 
  การแข่งขัน ในด้านธรุกิจการให้เช่าและบริการ ส่วนใหญ่เป็นการให้เช่าและบริการแก่บริษัทกลุม่สหพัฒน์ จึงไม่ประสบ
ปัญหาด้านการแข่งขันมากนัก และหากเป็นบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะคัดเลือกบริษทัท่ีประกอบธุรกิจท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
ดังนัน้ ด้านการให้เช่า บริษัทฯ ค านึงถึงความเหมาะสมในการจัดพืน้ท่ีอาคารและท่ีดิน ส าหรับนักธุร กิจท่ีจะมาลงทุนในสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เม่ือเปรียบเทียบอัตราค่าเช่า อาคาร โรงงานภายในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ กับสวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์มีอัตรา
ค่าเช่าพืน้ท่ีต่อตารางเมตรต ่ากว่า ส่วนด้านการให้บริการ บริษัทฯ มีการพฒันาและปรับปรุงด้านบริการและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเช่ือม่ันในการอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ของบริษัท  นอกจากนี ้ส าหรับการให้บริการด้าน
กระแสไฟฟ้า คู่แข่งจะมีแต่เฉพาะการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคเท่านัน้ ส่วนบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้าด้วย ย่อมมีความ
ม่ันคงของระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการ ส่วนการให้บริการไอน า้นัน้ เน่ืองจากท่ีผ่านมา
ต้นทุนไอน า้ของลูกค้าท่ีซือ้จากบริษทัฯ ยังต ่ากวา่ต้นทุนการผลติไอน า้ท่ีลูกค้าผลติใช้เอง บริษัทฯ จึงไม่ประสบปัญหาด้านการแข่งขัน   
  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจการให้เช่าและบริการไปท่ีต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซ่ึงเป็นพืน้ท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษของภาครัฐ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักธุรกิจมากขึน้ และเปิดให้เช่าพืน้ท่ีในโครงการ J-Park Sriracha Nihon 
Mura ซ่ึงเป็นธุรกิจ Shopping Mall บนเนือ้ท่ี 22-1-14 ไร่ ในแถบชายฝ่ังทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ตัง้อยู่ท่ีต าบลสุรศักดิ์ 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีได้รับความนิยมจากชาวญ่ีปุ่ นจ านวนมาก ผู้บริหารมีแนวคิดการ
ออกแบบเพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและแลกเปลีย่นวัฒนธรรมไทย-ญ่ีปุ่ น โดยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างคน
ไทยและคนญ่ีปุ่ น ตัวอาคาร สถานท่ี ออกแบบให้เป็นเหมือนเมืองญ่ีปุ่ นสมัยดัง้เดิม (สมัยเอโดะ) จุดเด่นอีกอย่างหน่ึง คือ ท่ีตั ง้อยู่
ใจกลางแหล่งชุมชน หมู่บ้านจัดสรรและโรงเรียน โดยบริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล Oisca Japanese Kindergarten ซ่ึงเป็น
การให้เช่าอาคารและท่ีดิน นอกจากนี ้ในปี 2558  บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด และบริษัท ช.การช่าง-โตกิว 
คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ก่อตัง้บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เพื่อพัฒนาโครงการน าร่องโครงการแรก โดยใช้ช่ือว่า “HarmoniQ 
Residence Sriracha” ในรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์บนพืน้ท่ีกว่า 30 ไร่ ซ่ึงอยู่ตรงข้ามโครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura
โดยมีแนวโน้มท่ีจะขยายพืน้ท่ีระยะท่ี 2 เป็นท่ีพักอาศัย รวมถึงร้านค้า ร้านอาหาร และสิง่อ านวยความสะดวก เพื่อเป็นการสร้างแรง
ดึงดูดและเพิม่ขีดความสามารถในการรองรับนักลงทุนชาวญ่ีปุ่ นท่ีมาลงทุนในอ าเภอศรีราชา และพืน้ท่ีใกล้เคียง กอปรกับพืน้ท่ีบริเวณ
ดังกล่าวมีศักยภาพในการพัฒนาขึน้เพื่อเป็นศูนย์กลางของชาวญ่ีปุ่ นได้อย่างเหมาะสม  
  ส าหรับธุรกิจสนามกอล์ฟและโรงแรม จากการท่ีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบนิทร์บุรี และล าพูน มีปริมาณน า้
เสียท่ีผ่านการบ าบดัแล้วเป็นจ านวนมาก ได้ด าเนินการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และมีการสร้าง
โอกาสความเป็นไปได้ในการน าของเสียจากอุตสาหกรรมมาใช้เป็นวัตถุดิบ ส่งผลให้เกิดดุลยภาพในมิติเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
สังคมอันจะน าไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื ในขณะเดียวกันเพื่อให้การบริหารจัดการน า้ทิง้มีประสทิธิภาพ และตอบสนองความต้องการ
สถานท่ีนันทนาการ ท่ีจะสร้างผลตอบแทนได้ในระดับหน่ึง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นวา่ธรุกิจสนามกอล์ฟในตลาดปัจจุบนัเป็นธุรกิจท่ีมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และเพื่อเป็นการบริหารน า้ใช้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้สร้างสนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ เพื่อเป็น
การสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี  ้
 1.  สนามกอล์ฟ กบนิทร์บุรีสปอร์ตคลับ ตัง้อยู่ท่ีต าบลวังดาล อ าเภอกบนิทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นสนาม
กอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม เอกลักษณ์พิเศษของสนามกอล์ฟแห่งนี ้ คือ มีความยาวของสนามท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย จากการท่ีมี



ส่วนท่ี 3 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์   บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 3.1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 12 
 

 

ผู้ใช้บริการเพิ่มขึน้ บริษัทฯ จึงได้เปิดให้บริการโรงแรม ซ่ึงเป็นท่ีพักแห่งเดียวในจังหวัดปราจีนบุรี ท่ีตัง้อยู่ภายในสนามกอล์ฟ เพื่อ
ความสะดวกของผู้มาใช้บริการ ปัจจุบนั มีจ านวนห้องพักทัง้หมด 36 ห้อง พร้อมด้วยบริการ สระว่ายน า้ ห้องประชุมขนาดเล็ก 
ห้องอาหาร เพื่อให้บริการลูกค้าเต็มรูปแบบ ซ่ึงลูกค้าสว่นใหญ่จะเข้าใช้บริการห้องพกัพร้อมกับออกรอบเลน่กอลฟ์ จึงสามารถดึงดูด
และสร้างความท้าทายให้นักกอล์ฟโดยท่ัวไปมาใช้บริการ ส่งผลให้ธุรกิจสนามกอล์ฟกบนิทร์บุรีสปอร์ตคลับ ได้เปรียบผู้ประกอบการ
รายอ่ืนในเขตอุตสาหกรรมใกล้เคียงเป็นอย่างมาก และยังเป็นท่ีพักของนักเรียนการบนิ โรงเรียนการบนิ ศรีราชา เอวิเอช่ัน ซ่ึงเป็น
บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ท่ีสอนการบนิ 
 2. สนามกอล์ฟ หริภุญชัย กอล์ฟ คลับ ตัง้อยู่ท่ีต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ซ่ึงเป็นการ
พัฒนาสนามกอล์ฟในระยะแรกขนาด 9 หลุม เป็นรูปแบบท่ีผสมผสานระหว่าง ป่าไม้เบญจพรรณ บวัน า้ ท้องนา เพื่อสะท้อนภาพ
ความกลมกลืนของธรรมชาติกับชุมชน อีกทัง้การออกแบบแต่ละหลุมนัน้มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันเพื่อเป็นการทดสอบฝีมือ
รวมถึงสร้างความท้าทายความสามารถของนักกอล์ฟ ด้วยการตีกอล์ฟข้ามหลุมท่ีมีการออกแบบให้มีน า้ ล้อมรอบ นอกจากนี ้
นักกอล์ฟยังสามารถมองเห็นองค์พระธาตุหริภุญชัย ดอยสุเทพ  และดอยอินทนนท์ ซ่ึงเป็นจุดเด่นท่ีจะเชิญชวนให้นักกอล์ฟเข้ามา
สัมผัสบรรยากาศท่ีโอบล้อมด้วยธรรมชาติท่ีสวยงาม พืน้ท่ีปกคลุมด้วยสิ่งแวดล้อมและอากาศท่ีดี สร้างความประทับใจให้กับ
นักกอล์ฟท่ีมาใช้บริการซ่ึงในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดท าแท่นทีเพิ่มจ านวน 5 หลุม เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยเพิ่มอรรถรสการแข่งขันให้สนุก
ยิ่งขึน้หลังจากการเปิดให้บริการได้รับการตอบรับจากนักกอล์ฟทัง้ชาวไทยและต่างชาติ ท่ีท างานอยู่ในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ ล าพูน และพืน้ท่ีใกล้เคียง บริษัทฯ จึงได้ขยายพืน้ท่ีลานจอดรถ ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน การก่อสร้างคลับเฮาส์
ด้วยการออกแบบให้มีเอกลักษณ์ของล้านนาโดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย และมีห้องอาหารท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ภายนอก นอกจากนีต้ าแหน่งท่ีตัง้อยูใ่กล้ตัวเมืองจังหวดัล าพูนมากท่ีสุด ถือเป็นข้อได้เปรียบของสนามกอล์ฟ หริภุญชัย  กอล์ฟคลับ 
ซ่ึงนักกอล์ฟสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
 การสร้างสนามกอล์ฟทัง้ 2 แห่ง เป็นสิ่งจูงใจให้นักธุรกิจตัดสินใจมาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์   
กบนิทร์บุรี และล าพูน ได้ง่ายขึน้ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าท่ีดินสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และชุมชน  
 

 
 2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ     
 บริษัทฯ ได้จัดท่ีดินและอาคารส าเร็จรูปในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ รวมทัง้ท่ีต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก โครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura ซ่ึงเป็นธุรกิจ Shopping Mall ตัง้อยู่ท่ีต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย
การให้เช่าท่ีดิน อาคาร ร้านค้า เพื่อรองรับนักธุรกิจท่ีต้องการประกอบกิจการ พร้อมทัง้ได้จัดเตรียมบุคลากรทัง้ในด้านการบัญชี 
ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมาย และด้านอ่ืนๆ เพื่อให้บริการลูกค้าท่ีประสบปัญหา และไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 
ส่วนในเร่ืองของลิขสิทธิ์ และเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑท่ี์มีช่ือเสียงจากต่างประเทศท่ีได้รับความนิยม และมีความต้องการทัง้
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีทัง้ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ติดต่อจัดหา และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์จัดหามาให้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ จด
ทะเบยีนเคร่ืองหมายการค้าหรือจัดหาลิขสทิธิ์ เพื่อให้มีความหลากหลายในประเภทของสินค้า ซ่ึงสามารถก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ 
ตลอดจนการสร้างเคร่ืองหมายการค้าของตนเองขึน้มาใหม่ให้เป็นท่ียอมรับของตลาดท่ัวไป เพื่อลดต้นทุนในเร่ืองลิขสิทธิ์ของการ
ผลิตสินค้า บริษัทฯ ได้พัฒนาพืน้ท่ีว่างเปลา่ของบริษัท ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ โดยจัดสร้างสนามกอล์ฟ และโรงแรม ซ่ึงเป็นการเพิม่
ธุรกิจบริการให้กับบริษัทฯ    
 2.2.4 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ - ไม่มี- 
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2.3 ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
 2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ     
  บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจพัฒนาท่ีดินเพือ่การอุตสาหกรรม โดยมีวัตถปุระสงค์เร่ิมแรกเพื่อรองรับการขยายก าลังการ
ผลิตของโรงงานของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการขยายตัวทางด้าน
อุตสาหกรรมให้กระจายออกไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าควบคู่ กั บการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวติ สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้มีการบริหารจัดการตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงน าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยมีรายได้ในรูปของรายรับจากการขายพืน้ท่ีในจังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดล าพูน  
  เหตุท่ีเป็น “สวนอุตสาหกรรม” เพราะบริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มร่ืน บรรยากาศอบอุ่น ส าหรับทุก
ชีวิตในชายคาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ภายใต้ปรัชญา “สร้างสิ่งท่ีมากกวา่ค าวา่เขตอุตสาหกรรม” ปัจจุบนั ลูกค้าของบริษัทท่ี
ด าเนินการอยู่ นอกจากบริษัทกลุ่มสหพัฒน์แล้ว บริษัทฯ ยังเปิดกว้างส าหรับอุตสาหกรรมท่ีให้ความสนใจ ดังนัน้เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความเช่ือม่ันในบริการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จึงได้น าระบบ ISO 9001:2008 ซ่ึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพด้านการ
พัฒนาท่ีดินและบริการสาธารณูปโภคพืน้ฐานมาใช้ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทัง้ 3 แห่ง และปรับปรุงระบบการบริหารงาน
คุณภาพมาอย่างต่อเน่ือง 
  วัตถุประสงค์ในการน าระบบบริหารคุณภาพมาใช้เพื่อ  
  1.   เป็นแนวทางในการบริหารระบบคุณภาพของบริษัท 
  2.   ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการของบริษัท 
  3.   เพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้าในงานบริการของบริษัท 
 ในปี 2553 ได้มีการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และเห็นชอบให้น าด าริของ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 
ประธานเครือสหพัฒน์ “คนดี สินค้าดี สังคมดี” มาก าหนดเป็นนโยบายคุณภาพส าหรับธุรกิจบริการภายในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ทัง้ 3 แห่ง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และมีการพัฒนาอย่างตอ่เน่ือง โดยนโยบายดงักล่าว มีวัตถุประสงค์ดังนี ้
คือ พนักงานของบริษัท ให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว สุภาพมีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ระบบสาธารณูปโภคท่ีให้บริการ
ลูกค้ามีคุณภาพเพียงพอและพัฒนาตามเป้าหมายท่ีก าหนดส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีวอนา มัย ความปลอดภัยสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมของพนักงานในองค์กรและชุมชนบริเวณรอบพืน้ท่ีควบคูไ่ปกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ท่ี
มุ่งเน้นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวมของสวนอุตสาหกรรมให้สวยงาม ร่วมช่วยเหลือสังคมและสันทนาการร่วมกัน โดย
พนักงานทุกระดับต้องน านโยบายดังกลา่วไปปฏิบตัิโดยเคร่งครัดให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ด าเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทัง้ 3 แห่งอย่างต่อเน่ือง ด้วยการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment  จากส านักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบนัวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว)นโยบายสิง่แวดล้อม จะสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับ โดยผ่านการฝึกอบรมและ
การติดประกาศภายในบริษัทฯ ผู้ จัดการฝ่าย/ผู้ ช่วยผู้ จัดการฝ่าย มีหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อให้ม่ันใจว่าพนักงานใต้บงัคับบญัชาทุกคน 
มีความเข้าใจและปฏิบตัิตามแนวทางของนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท รวมถึงสื่อสารไปยังผู้ขาย/ผู้ รับเหมาท่ีเข้ามาปฏิบตัิงาน 
ในนามของบริษัท  
 ทัง้นี ้ด้วยสภาวะวิกฤตด้านพลงังานและวกิฤตการณ์โลกร้อนมีแนวโน้มสูงขึน้ ตามเวลาท่ีเปลี่ยนแปลง จนเป็นปัญหาท่ีส าคญั
ในระดับชาติ อันเน่ืองมาจากการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธภิาพ อีกทัง้พลงังานดังกลา่ว ยังต้องพึ่งการน าเข้าจากตา่งประเทศ ท า
ให้เกิดการสูญเสียเงินออกนอกประเทศเป็นจ านวนมากและยังเป็นปัญหาด้านต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึน้ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน ท่ี
อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กซ่ึงส่วนใหญ่ประมาณ  
10,000 ราย ท่ีเป็นของคนไทย 
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 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้มีการด าเนินการจัดการด้านพลงังาน โดยน านโยบายด้านพลังงานจากผู้บริหาร 
มาก าหนดเป็นนโยบายพลังงานภายใต้ขอบเขตระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลางของบริษทั เพื่อการอนุรักษ์พลงังานและมีการพฒันาด้าน
พลังงานอย่างต่อเน่ือง นโยบายดังกลา่วมีวตัถปุระสงค์ท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุงการจัดการสมรรถนะด้านพลังงานอย่างเหมาะสม ควบคู่
ไปกับการปฏิบตัิตามกฎหมายของระบบบ าบดัน า้เสยีส่วนกลาง โดยพนักงานทุกระดับต้องน านโยบายดงักล่าวไปปฏิบตัิโดยเคร่งครัด
เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายในการพฒันาระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซ่ึงปัจจุบนับริษัทฯ 
ยังคงรักษาระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2011 ท่ีได้รับการรับรองระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย ซ่ึงได้รับการรับรองระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางจากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด และในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะ ด้าน
พลังงานภายในระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา อย่างต่อเน่ือง  
 พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นหัวใจส าคัญท่ีเกื ้อกูลให้การด า เนินการด้านการจัด
การพลังงานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนา เสริมสร้าง และสนับสนุนให้เกิดการสร้างความรู้ 
ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ ทัง้การจัดอบรม
ภายในและการเข้ารับการอบรมจากภายนอก และบริษัทฯ ยังได้ด าเนินการจัดการด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาบริษัทฯอย่างเป็นระบบ 
ซ่ึงจะท าให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งและขับเคลื่อนไปอย่างถูกทิศทางและได้น าการจัดการด้านพลังงานมาปฏิบตัิเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างตอ่เน่ือง อีกทัง้ยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะน าสู่การพัฒนาคุณภาพท่ีต่อเน่ือง และเป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ ากัดเพื่อมุ่งม่ันสู่การเป็นองค์กรท่ีพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าสู่สังคม  
 จากนโยบายดังกล่าว ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ตามหน่วยบ าบดัท่ีมีนัยส าคัญ ภายใน
ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ซ่ึงสามารถประหยดัได้ถึง 11,791.29 กิโลวตัต์  ถือเป็นการลด
ต้นทุนในการบ าบดัน า้เสียได้ถึง 37,996.78 บาทต่อปี ถึงกระนัน้บริษัทฯ ยังคงไว้ซ่ึงโครงการด้านพลังงานท่ีด าเนินการไปในปีท่ีผ่าน
มาส่งผลให้การอนุรักษ์พลังงานโดยภาพรวมของบริษัท มีความต่อเน่ืองและยั่งยืนมากยิ่งขึน้  
 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ประกอบด้วย กลุ่มโรงงานบริษัทท่ีกลุ่มสหพฒัน์ร่วมลงทุน อย่างไรก็ตามปัจจุบนัพืน้ท่ีภายใน
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เร่ิมมีความหนาแน่นมากขึน้ประกอบกับท่ีดินมีมูลค่าสงูขึน้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงสนับสนุนนัก
ลงทุนท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตขัน้สูงเข้ามาลงทุนจัดตัง้โรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ส าหรับโรงงานท่ี
ต้องการขยายตัวด้านการผลติ ให้ขยายการผลติไปยงัสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบนิทร์บุรี ซ่ึงปัจจุบนั บริษัทฯ ได้พัฒนาพืน้ท่ี
ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบนิทร์บุรี ให้เป็นพืน้ท่ีขาย/ให้เช่า เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ได้พัฒนาท่ีดินภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล าพูน เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มโรงงานท่ีมีการผลิตด้วยเทคโนโลยีขัน้
สูง ส่งผลให้สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพูน เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีขัน้สูง 
 ในปัจจุบนั  บริษัทฯ มีสวนอุตสาหกรรมท่ีด าเนินการอยู่ 3 แห่ง  ดังนี ้
 (1) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา  
  บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการเม่ือปี พ.ศ. 2520 โดยตัง้อยู่ในเขตเทศบาล ต าบลแหลมฉบงั บริเวณหมู่ท่ี 11 ต าบลหนอง
ขาม และหมู่ท่ี 1 ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ปัจจุบันมีเนือ้ท่ีประมาณ 1,800 ไร่  โดยมีระบบสาธารณูปโภค             
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  ดังนี ้

 โรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดก าลังการผลติ 174 เมกะวัตต์ ท่ีสามารถส ารองไฟฟ้าได้อยา่งเพยีงพอตลอด 24 ช่ัวโมง 
ด าเนินการโดย บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน กระทรวงพลังงาน นอกจากนี ้ไอน า้ท่ีเหลือจากการผลิตไฟฟ้าจะ
จ าหน่ายให้แก่โรงงานต่างๆ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ด้วย  
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 ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง ซ่ึงได้รับเกียรติบตัรจากชมรมสภาวะแวดล้อมสยามในปี 2537 รองรับน า้เสียได้
ประมาณวันละ 12,000 ลูกบาศก์เมตร           

 สนามบนิท่ีได้รับอนุญาตจากกรมการบนิพลเรือน 

 อ่างเก็บน า้ท่ีสามารถส ารองน า้ดิบได้จ านวน 850,000 ลูกบาศก์เมตร 

 ระบบผลิตน า้ประปาท่ีมีก าลังการผลิต 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
 สวนพักผ่อน 

 ส่วนบริการเสริมธุรกิจซ่ึงเป็นศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสหพัฒน์ด าเนินการโดย บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ 
จ ากัด 

 (2) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี  
 บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการเม่ือปี 2532 โดยตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีต าบลนนทรี และต าบลวังดาล อ าเภอกบนิทร์บุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี ปัจจุบนัมีเนือ้ท่ีประมาณ 3,900 ไร่ โดยมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ดังนี  ้

 อ่างเก็บน า้ท่ีสามารถส ารองน า้ดิบได้จ านวน 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร 

 ระบบผลิตน า้ประปาท่ีมีก าลังการผลิต 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขนาด 50 x 2 เมกะวัตต์ 

 ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง สามารถบ าบดัน า้เสียได้วันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตร 

 สนามบนิท่ีได้รับอนุญาตจากกรมการบนิพลเรือน 

 เตาเผามูลฝอยขนาด 100 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
 (3) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล าพูน  
  บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการเม่ือปี 2532 โดยตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีต าบลป่าสักและต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน ปัจจุบนัมีเนือ้ท่ีประมาณ 2,200 ไร่ โดยมีระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ดังนี  ้

 อ่างเก็บน า้ท่ีสามารถส ารองน า้ดิบได้จ านวน 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร 
 ระบบบ าบดัน า้เสีย ซ่ึงสามารถบ าบดัน า้เสียได้วันละ 6,500 ลูกบาศก์เมตร 

 สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 50 x 2 เมกะวัตต์  

 สนามบนิ ท่ีได้รับอนุญาตจากกรมการบนิพลเรือน 

 เตาเผามูลฝอยขนาด 50 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ระบบน า้อุปโภคและบริโภคจากบอ่บาดาล โดยมีอัตราการสูบขึน้มาใช้ประโยชน์ได้ประมาณวันละ 3,150 
ลูกบาศก์เมตร 

 ระบบน า้อุปโภคและบริโภคจากระบบผลิตน า้ประปาวันละ 1,200 ลูกบาศก์เมตร 
 2.3.2  การตลาดและการแข่งขัน 
  การตลาด บริษัทฯ ด าเนินการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยเ ร่ิมตั ง้แต่การคัดเลือกท า เลท่ีตั ง้ ท่ี
เหมาะสม การออกแบบและวางผังโครงการ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและ
บริการท่ีดี การควบคุมรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพท่ีดี การคัดเลือกบริษัทท่ีจะเข้ามาประกอบกิจการในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์จะพิจารณาโรงงานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือโรงงานท่ีจัดให้มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
เข้มงวด และจะติดตามผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมของโรงงานต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ มีการก าหนดพืน้ท่ีส าหรับโรงงานประเภทต่างๆ 
เพื่อง่ายต่อการควบคุม โดยบริษัทฯ ได้เน้นถึงการรักษาสิง่แวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสยีหายแก่ชุมชน ซ่ึงลูกค้า
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ส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูลของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จากธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีลูกค้าติดต่อเป็นประจ า บริษัทคู่ค้าของ
บริษัท หรือผู้ ร่วมทุนกับบริษัทฯ ทัง้ในและตา่งประเทศ ตลอดจนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และบริษัทฯ ยังได้ให้ข้อมูลของ
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ไว้กับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติท่ีสนใจเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยได้รับข้อมูลสะดวกขึน้ 
  การท่ีจะมีลูกค้าสนใจท่ีจะมาอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เพิ่มขึน้ นอกจากคุณภาพในด้านการพัฒนาท่ีดิน
หรือบริการแล้ว แนวโน้มตลาดมุ่งเน้นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี การด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงก าลังกลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส าคัญ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาด สร้างความเช่ือม่ันให้กับลูกค้า
ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้กับนักธุรกิจรายใหม่ ในการตัดสินใจลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ บริษัทฯ จึงได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง จนได้รับการรับรองและเกียรติบตัรต่างๆ  
  ส าหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ปัจจุบนัมีพืน้ท่ีค่อนข้างจ ากัด บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการตลาด โดยการ
ขาย/เช่าท่ีดิน ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยขัีน้สงู และคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรม หรือลูกค้าท่ีมีเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและ
ลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากปัจจุบนัมีชุมชนอาศัยอยู่ติดกับสวนอุตสาหกรรมจ านวนมาก ซ่ึงในปี 2558 บริษัทฯ ได้
สนับสนุนให้โรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ปรับเปลี่ยนการผลติโดยการใช้เทคโนโลยีขัน้สูง แทนเคร่ืองจักรเดิมหรือ
ลดการใช้แรงงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีโรงงานบางส่วนปรับเปลี่ยนโดยการใช้เคร่ืองจักรท่ีมี
เทคโนโลยีขัน้สงูแทนเคร่ืองจักรเดิม รวมถึงบริษัทฯ มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนส าหรับการใช้ทรัพยากรลดลง โดย
ริเร่ิมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบ าบดัน า้เสียและการน าน า้เสยีกลับมาใช้ประโยชน์ภายในสวนอุตสาหกรรมให้ได้มากท่ีสุด ด้วย
การปรับปรุงระบบบ าบดัน า้เสยีโดยใช้เมมเบรนระดับ Micro Filtration แบบ Flat Sheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน า้เสียและ
คุณภาพน า้ทิง้ให้อยู่ในระดับดี ต่อด้วยการเข้าสู่ระบบกรองด้วยเมมเบรน RO (Reverse Osmosis) เพื่อบ าบดัขัน้สุดท้าย และฆ่า
เชือ้โรคก่อนน าไปใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชาต่อไป ซ่ึงนอกจากจะเป็นการลดต้นทุนในการใช้
ทรัพยากรแล้ว ยังเป็นการลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
  การแข่งขัน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ของบริษัท ได้ด าเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรม โดยเร่ิมต้นจากการจัดให้มี
ศูนย์การผลิตของบริษัทกลุ่มสหพฒัน์ ด้วยการตัง้สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์
และบริษัทร่วมทุนแต่ต่อมาเม่ือบริษัทฯ ได้เปิดกว้างส าหรับอุตสาหกรรมท่ีให้ความสน ใจ ท าให้บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับนิคม
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงทัง้ท่ีเป็นของภาครัฐบาลและเอกชน 
  กลยุทธ์การแข่งขันท่ีส าคัญ คือ การเน้นการแข่งขันด้วยคุณภาพและบริการระบบสาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความ
สะดวกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบนั และลูกค้าในอนาคต ผ่านทีมขาย/ลูกค้าสัมพนัธ์ ซ่ึงจะประสานงานดูแล
ลูกค้ากับผู้บริหารและผู้ จัดการฝ่ายต่างๆ ของบริษัท  
  ทัง้นี ้การให้บริการของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ในลักษณะเบด็เสร็จครบวงจร (One Stop Service) จึงเป็น
ทางเลือกใหม่ส าหรับผู้ประกอบการท่ีมีความประสงค์จะแก้ปัญหาด้านต่างๆ เช่น แรงงานสิง่แวดล้อมหรือก าลังมองหาพืน้ท่ีท่ีมีความ
พร้อมในด้านระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน เช่น ไฟฟ้า น า้ประปา ระบบระบายน า้ และโทรคมนาคม อีกทัง้ ยังมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ
ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมชัน้น าเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park) ท่ีมุ่งเน้นการจัดการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย 
อันได้แก่ ชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง เป็นต้น เพื่อสร้างสังคมท่ีน่าอยู่ควบคู่ไปกับการด าเนินธุร กิจท่ี
ต่อเน่ือง 
  Brand Positioning การก าหนดคุณสมบตัิพิเศษของท่ีดิน ว่ามีลกัษณะพิเศษในการแข่งขันอยา่งไร ซ่ึงในกลยุทธ์การ
แข่งขันนัน้ บริษัทฯ มีการน าเสนอความแตกต่างการเป็นผู้น าด้านความม่ันคงของระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน อาทิ ไฟฟ้า 
น า้ประปา และระบบบ าบดัน า้เสีย ท่ีสามารถบ าบดัน า้เสียผ่านมาตรฐานกรมโรงงาน ด้วยระบบท่ีใช้กระแสไฟฟ้าอย่างคุ้มคา่ท่ีสดุ ซ่ึง
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ถือเป็นแนวทางการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนอีกทัง้ท าเลท่ีตัง้สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ยังตัง้อยู่บนพืน้ท่ีท่ีเหมาะแก่การขนสง่
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ หรือท่าเรือต่างๆ  
  บริษัทฯ สามารถควบคุมภาพลักษณ์ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยมีการจัดหาและคัดเลอืกโรงงานและบริษทั
ท่ีจะเข้ามาประกอบธุรกิจภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ราคาพืน้ท่ีภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จึงมีราคาสูง เพื่อ
ป้องกันโรงงานท่ีไม่มีความสมบูรณ์และความพร้อมในทุกๆ ด้าน  ดังนัน้ นักลงทุนต่างชาติยินดีซือ้ท่ีดินภายในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ เพื่อประกอบธุรกิจ ในราคาสูง เปรียบเสมือนผลิตภัณฑ์ Brand name ถึงมีราคาสูงเพียงใด ก็ยังคงมีลูกค้าสนใจใน
ผลิตภัณฑ์นัน้ๆ ส าหรับราคาขายท่ีดินต่อไร่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์มีราคาท่ีสูงกว่า เม่ือเปรียบเทียบกับพืน้ท่ีเขต
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมข้างเคียงในแต่ละภูมิภาค แต่ผู้ประกอบการยังตัดสินใจมาลงทุนในพืน้ท่ีเครือสหพัฒน์  ทัง้นี ้
เน่ืองจากความได้เปรียบในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ท่ีมีความพร้อมและความม่ันคงในระบบไฟฟ้า โดยภายในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ทุกแห่งเป็นท่ีตัง้ของสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub-Station) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทัง้มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
ก๊าซธรรมชาตแิละชีวมวลภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา และล าพนู ระบบส ารองน า้ดิบท่ีเพยีงพอ ระบบผลติประปาท่ี
ได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคและระบบบ าบดัน า้เสีย  
  บริษัทฯ ได้น าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ด้านการพัฒนาท่ีดินและบริการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน และ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ด้านระบบบ าบดัน า้เสียกลาง (Central Wastewater Treatment) มาใช้ในสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทัง้ 3 แห่ง นอกจากนีใ้นปี 2556 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้น าระบบการจัดการด้าน
พลังงาน ISO 50001:2011 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ขอบเขตภายใต้ระบบบ าบดัน า้ เสียมาใช้ เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย อีกทัง้ยังได้รับการรับรองเป็นสถานประกอบการท่ีปฏิบตัิตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทยตามระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) และในปี 2554 ได้รับ
ประกาศนียบตัรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง ให้เป็นระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางท่ีได้รับ
มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม“ระดับเหรียญทอง” ภายใต้ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย” โดยสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เป็นหน่ึงในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงวางแผนท่ีจะพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกทัง้บริษัทฯ ยังแสดงถึงความมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องเป็นกรอบในการปฏิบตัิงาน รวมถึงเล็งเห็น
ความส าคญัต่อการส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย ความปลอดภัยของผู้ปฏิบตัิงาน ชุมชน และผู้ มีส่วนได้เสยีอ่ืนๆ ตลอดจนป้องกัน
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด รวมถึง
สนับสนุน ผลักดันให้เกิดการปฏิบตัิตามมาตรการท่ีสวนอุตสาหกรรมได้ก าหนดไว้อย่างจริงจังทัง้นีส้วนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์    
ศรีราชา ได้รับการคัดเลือก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย (Griffith University) เข้า ร่วม
โครงการวิจัย เร่ือง “การศกึษาอรรถประโยชน์จากการด าเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย”  ในการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  ซ่ึงโครงการวิจัยฯ ได้เผยแพร่สู่สาธารณชน 
จุดเด่นของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และโครงการแม่สอด  
 เหตุผลท่ีลูกค้าเลือกประกอบกิจการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ท่ีส าคัญ ได้แก่ 
  1. ท าเลท่ีตัง้สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นท าเลท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา และการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง มี

ความสะดวกและประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้า  ทัง้ทางบก  ทางอากาศ และทางทะเล คือ 
     (1) ทางบก 
     สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบนิทร์บุรี  และล าพูน ทัง้  3 แห่ง ตั ง้อยู่บนถนนทางหลวง      

สายหลัก  ท่ีเอือ้อ านวยต่อการคมนาคมขนส่งไปยังภูมิภาคต่างๆ โดย 
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 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ตัง้อยู่ถนนสุขาภิบาล 8 เ ช่ือมกับทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 (ถนนสายกรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง) 

 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ตัง้อยู่ทางหลวงหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) ซ่ึง
เป็นเส้นทางเช่ือมต่อไปยังเมืองปอยเปต จังหวัดบนัเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล าพูน ตัง้อยู่ทางหลวงหมายเลข 116 (ถนนเลี่ยงเมืองล าพูน -   
ป่าซาง) 

  โดยบริเวณรอบๆ สวนอุตสาหกรรมมีความเจริญ มีสถานศึกษา ธนาคาร โรงพยาบาล และส่วนราชการท่ี
จะอ านวยความสะดวกได้ครบถ้วน 

   (2) ทางอากาศ 
   -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา อยู่ห่างจากสนามบนิสุวรรณภูมิเพียง 98 กิโลเมตร
    และสนามบนิอู่ตะเภา 59 กิโลเมตร   
   - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี อยู่ห่างจากสนามบนิสุวรรณภูมิเพยีง 155 กิโลเมตร

และสนามบนิอู่ตะเภา 195 กิโลเมตร  
   - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล าพูน อยู่ห่างจากสนามบนิเชียงใหม่เพียง 35 กิโลเมตร 
 

   (3) ทางทะเล 
   - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา อยู่ห่างจากท่าเรือน า้ลึกแหลมฉบงั เพียง 6 กิโลเมตร 

และเป็นท่าเรือขนส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยังภูมิภาคต่างๆ  
 

 2. มีคุณภาพในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและความพร้อมทางด้านระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ส าหรับรองรับการลงทุน โดยจัดให้มีการให้บริการในเร่ืองการผลิตน า้เพื่ออุตสาหกรรมระบบบ าบดั
น า้เสียส่วนกลางท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน ระบบรักษาความปลอดภัย ทัง้ในยามปกตแิละยามมีเหตุฉุกเฉิน การดแูล
รักษาภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม สถานพยาบาลส่วนกลาง และร้านค้า Factory Outlet เป็นต้น 

 3. บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินท่ีม่ันคง และพัฒนาพืน้ท่ีส าหรับสวนอุตสาหกรรมแล้ว 3 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดล าพูน โดยแต่ละสวนอุตสาหกรรมจะมีท่ีดิน อาคาร โรงงานส า เ ร็จรูป         
(SMEs Factory) ทัง้แบบขายและให้เช่าไว้พร้อมรองรับการขยายการลงทุนของผู้ประกอบการในกลุ่มอาเซียน  

 4. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เป็นการด าเนินธรุกิจบริหารงานโดยเอกชน ท าให้มีความยืดหยุ่นในการปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการได้มากกวา่การบริหารงานโดยเขตอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีใกล้เคียงกัน และสามารถน าเสนอ
รูปแบบของการบริการท่ีรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี อีกทัง้ผู้บริหารยังเล็งเห็นความส าคัญ
ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรืออุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเ น่ือง มุ่งเน้นการพัฒนาในทุก       
ภาคส่วน  สร้างความสมดุลทัง้ด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม  อย่างยั่งยืน 

 5. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบนิทร์บุรี และล าพูน ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีราบสูงเป็นท าเลท่ีเหมาะสม และเป็นปัจจัย
ส าคัญของนักธุร กิจในการตัดสิน ใจตัง้สถานประกอบการอุตสา หกรรมส าหรับสวนอุตสาหกรร ม        
เครือสหพัฒน์ ศรีราชา ท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีราบชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก อาจเกิดน า้หลากเข้าพืน้ท่ีสวน
อุตสาหกรรมในระยะเวลาสัน้ๆจากล าห้วยสาธารณะ หรืออ่างเก็บน า้ โดยเฉพาะในฤดู ท่ีมีฝนมากผิดปกติ 
ประเด็นปัญหาอุทกภัยท่ีเกิดขึน้ บริษัทฯ ได้จัดท าแผนป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินไว้พร้อมแล้ว 

 6. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบนิทร์บุรี และล าพูน ได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษี อากร ส าหรับ
การลงทุน ถือเป็นการดึงดูดนักลงทุนท่ีมีศักยภาพ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯมากขึน้ ดังนี  ้
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    - ศรีราชา อยู่ในเขตท่ีได้รับการส่งเสริมจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในรูปแบบคลัสเตอร์ 
ยานยนต์และชิน้ส่วน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  

    - กบนิทร์บุรี อยู่ในเขตท่ีได้รับการส่งเสริมจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในรูปแบบ      
คลัสเตอร์ ยานยนต์และชิน้ส่วน เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม  สิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม   

    - ล าพูน อยู่ในเขตท่ีได้รับการส่งเสริมจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในรูปแบบคลัสเตอร์
เกษตรแปรรูป  

   7. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล าพูน เป็นเขตประกอบการรายเดียวของภาคเหนือท่ีมีการจัดสรรทรัพยากรน า้
ดิบภายในพืน้ท่ีโดยการขุดอ่างเก็บน า้ดิบท่ีใหญ่ท่ีสุดมีความจุมากกว่า 1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต 

  โครงการแม่สอด 
  จากการท่ีบริษัทฯ ได้ขยายการประกอบธรุกิจไปยงัโครงการแม่สอด ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็น
ศูนย์บม่เพาะให้แก่บริษทักลุ่มสหพฒัน์ ได้ศึกษาลู่ทางในการเข้าไปลงทุนใน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ซ่ึงต่อมาในปี 2557 
ภาครัฐได้ก าหนดให้อ าเภอแม่สอด  เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนัน้ เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพเิศษ 
บริษัทฯ ได้จัดหาท่ีดินเพิ่มเพื่อสนับสนุนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐ โดยการจัดหาท่ีดินท่ีต าบลมหาวัน และต าบลแม่กุ    
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซ่ึงนักลงทุนจะได้รับสิทธปิระโยชน์ด้านภาษอีากร รวมถึงข้อได้เปรียบด้านการกระจายสินค้า โดยมีด่าน    
แม่สอดเป็นจุดผ่านแดน เช่ือมต่อเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และยังสามารถเช่ือมโยงไปยังเมืองย่างกุ้ ง อินเดีย        
และจีนตอนใต้ได้ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายเป็นฐานการผลิตเสรี เป็นจุดพักและกระจายสินค้าของกลุ่มสหพัฒน์ในอนาคต               
ในขณะเดียวกันการพฒันาท่ีดินภายในโครงการแม่สอด จะน ามาซ่ึงการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทัง้การค้า การลงทุน การจ้างงาน การ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นสวนอุตสาหกรรมในอนาคต โดยปัจจุบนับริษัทฯ 
ได้ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการลงทุนกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนาท่ีดินและส่งเสริมการลงทุนกิจการด้านพลาสติก ซ่ึงอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท พีทีที      
โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) โดยถือเป็นจุดเร่ิมต้นในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีดิน การพฒันาด้านสาธารณูปโภค และ
ปัจจัยอ่ืนท่ีส าคัญ ถือเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ     
จะพัฒนาในด้านต่างๆ  โดยตระหนักถึงผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นส าคัญ 
 

จุดด้อยของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 
   -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เป็นพืน้ท่ีเตรียมพร้อมไว้ส าหรับอุตสาหกรรมท่ัวไป ซ่ึงยังไม่ได้มีการจัดตัง้เขต

ปลอดภาษีอากร (Free Zone-FZ) ส าหรับอุตสาหกรรมท่ีเน้นการส่งออกเป็นหลัก เพื่อประโยชน์ด้านภาษี 
 

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
  (1) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
   บริษัทฯ จะจัดเตรียมท่ีดินในแต่ละสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ โดยมีหลักเกณฑใ์นการด าเนินการออกแบบ
และวางผังโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และก าหนดความต้องการในการขยายตัวของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ โดยจัดให้มีระบบ
สาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทท่ีประสงค์จะเข้ามาประกอบกิจการ ซ่ึงในการพฒันาท่ีดินดังกล่าว
ด าเนินการในลกัษณะท่ีจะเป็นการพฒันาเป็นขัน้ๆ ตามความต้องการในการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า โดยไม่ให้เกิดการสญูเปล่าในการ
ลงทุน 
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  (2) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
  เน่ืองจากภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ประกอบด้วยโรงงานจ านวนมาก  ซ่ึงอาจน าไปสู่ ปัญหา
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงด าเนินการพัฒนาก าหนดมาตรการ 
แนวทาง และวิธีการในการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม โดยในระยะเร่ิมแรกได้มีการจัดตัง้หน่วยงานขึน้มา เพื่อ
รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ทดลองและวิจัย เพื่อควบคุมและป้องกัน ไม่ให้การด าเนินงานของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด ต่อมาเม่ือมีโรงงานมากขึน้ งานมากขึน้ จาก
หน่วยงานของบริษัท จึงได้แยกตัวออกมาจัดตัง้เป็น บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง้ 1992 จ ากัด เพื่อท าหน้าท่ีในการวิจัยพัฒนา
และดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทัง้หมดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทัง้ 3 แห่ง ทัง้เร่ืองการบ าบดัน า้เสีย การก าจัดขยะมูลฝอย 
การจัดท ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม เช่น ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสยีง ซ่ึงท่ีผ่านมา ผลการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ทัง้ 3 แห่ง  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทัง้นี ้ในแต่ละสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบ าบดั
น า้เสียส่วนกลาง ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทัง้ 3 แห่ง อย่างต่อเน่ือง 
ด้วยการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment จากส านัก รับรอง
ระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) อีกทัง้ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัในการจัดการน า้เสียโรงงานต้นทางก่อนท่ีจะเข้าสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง เพื่อลดปัญหาและป้องกันผลกระทบ
ร้ายแรงท่ีอาจจะเกิดขึน้ภายในระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง ซ่ึงเป็นหน่วยบ าบดัสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ  จึงได้ก าหนด
แนวทางในการจัดการน า้เสยีโรงงานต้นทางก่อนปลอ่ยเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง โดยการเฝ้าระวังสถิติการทิง้น า้เสียของโรงงาน
ภายในสวนอุตสาหกรรม รวมถึงการเข้าพบโรงงานท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบบ าบดัได้ เพื่อติดตามผลและ
ร่วมแก้ไขปัญหาด้านน า้เสียท่ีเกิดขึน้ภายในโรงงานอีกด้วย นอกจากนี ้ท่ีผ่านมากลุ่มอุตสาหกรรมฟอกย้อม เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมี
การขยายก าลงัการผลิตสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้คุณภาพน า้เสียท่ีปล่อยเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางไม่ผ่านมาตรฐานของ
สวนอุตสาหกรรม ดังนัน้ เพื่อเป็นการรักษาสมดุลทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงผลักดันให้กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกย้อม
ออกแบบและก่อสร้างระบบบ าบดัน า้เสีย ท่ีสามารถรองรับน า้เสยีเข้มข้นจากกลุม่อุตสาหกรรมฟอกย้อม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 

 2.3.4  งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ -ไม่มี- 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท สามารถจ าแนกได้ ดังนี ้
3.1 ความเสี่ยงจากการลงทุน 
 3.1.1 การลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ 
  บริษัทฯ ร่วมลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ ในสดัสว่นการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทนัน้ๆ การ
ลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง มีบริษัทจ านวนหนึ่งถือหุ้นในลกัษณะไขว้กันหรือ
ย้อนกลบั โดยสดัสว่นการถือหุ้นที่ถือย้อนกลบันัน้ นบัเป็นสดัสว่นที่น้อยมาก บริษัทฯ ไมม่ีอ านาจควบคมุกิจการในบริษัทที่ลงทนุ ทัง้นี ้
การด าเนินการของบริษัทกลุม่สหพฒัน์เป็นอ านาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ 
  บริษัทฯ ก าหนดแผนงานประจ าปี ซึ่งหนึ่งในแผนงาน คือ แผนงานด้านการลงทนุ โดยได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการ
ด้านการลงทนุ ประกอบด้วย ผู้บริหารในด้านการลงทนุของบริษัท และบริษัทกลุม่สหพฒัน์ เพื่อศึกษาและเสนอแนะการลงทุนของ
บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ โดยพิจารณาศกัยภาพในการลงทุนและจะลงทุนร่วมกัน โดยจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่มีศกัยภาพและ
เก่ียวเนื่อง หรือเอือ้ประโยชน์ตอ่กนั มีนโยบายให้บริษัทที่ร่วมลงทนุและท าธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบักิจการที่ลงทนุมากที่สดุ เป็นผู้ติดตาม
ผลการด าเนินงานของบริษัทนัน้ เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึน้ และรายงานให้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในกลุม่ทราบ เพื่อร่วมกนัเสนอ
แนวทางแก้ไขให้ทนักบัสถานการณ์นัน้ๆ บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปของเงินปันผล แตห่ากบริษัทใดมีผลขาดทนุ 
นอกจากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินปันผลแล้ว ยงัต้องบนัทึกการด้อยค่าของเงินลงทุน  ซึ่งมีผลกระทบต่อก าไรและขาดทุน ตลอดจน
มลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัท 

  ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 จ านวนบริษัทท่ี บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุในหุ้นบริษัทต่างๆ มีจ านวนทัง้สิน้ 154 บริษัท และ
มีการบนัทกึผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุจ านวน 13 บริษัท เป็นเงินทัง้สิน้ 37,031,481.42 บาท 

3.1.2 การค า้ประกันบริษัทในกลุ่ม 
  บริษัทฯ มีการค า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือให้กบับริษัทกลุม่สหพฒัน์  ทัง้บริษัทท่ีตัง้ขึน้ใหมแ่ละบริษัทร่วมทนุ โดยการค า้
ประกนัให้กบับริษัทท่ีตัง้ขึน้ใหมน่ัน้ จะพิจารณาจากความจ าเป็น หรือค า้ประกนัตามสดัสว่นการลงทนุ การค า้ประกนัมีความเสี่ยง 
หากบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ที่บริษัทฯ ค า้ประกันไม่สามารถช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีไ้ด้  อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ที่ต้องไปร่วม
รับผิดชอบ และหากบริษัทดงักลา่วมีผลการด าเนินงานที่ขาดทนุ บริษัทฯ ยงัต้องบนัทกึผลขาดทนุจากภาระค า้ประกนั ซึ่งมีผลกระทบ
ตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัท บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงในเร่ืองดงักลา่ว  โดยลดการค า้ประกนัที่เกินจ าเป็น และหาก
ต้องค า้ประกนัจะค า้ประกนัตามสดัสว่นการลงทนุ หรือให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามสายธุรกิจเป็นผู้ค า้ประกนัแทน 
นอกจากนี ้ยงัพยายามให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ต้องมีความสามารถที่จะยืนหยดัอยูไ่ด้ด้วยตวับริษัทเอง 
  ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีวงเงินค า้ประกนัสินเช่ือให้กบับริษัทกลุม่สหพฒัน์จ านวน 10 บริษัทวงเงินรวม
ประมาณ 311.39 ล้านบาท ยอดใช้ไปรวมประมาณ 198.59 ล้านบาท ใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมามีการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือเพิ่ม 2 
บริษัท คือ บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จ ากดั และ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 

3.2 ความเสี่ยงจากการให้เช่าและบริการ 
 3.2.1 การให้เช่าและบริการ 
  บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการสาธารณปูโภคภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ บริษัทฯ จ าเป็นต้อง
จดัเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทัง้ในด้านอาคารส านกังาน โรงงาน และระบบสาธารณปูโภค เพื่อให้ครอบคลมุการบริการต่อ
ลกูค้าที่จะมาด าเนินกิจการในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ หากทรัพย์สินดงักลา่วเกิดความเสียหาย บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ
ในด้านรายได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีมาตรการในการป้องกนัความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้จากทรัพย์สิน โดยการท าประกนัวินาศภยั
เพื่อลดและกระจายความเสีย่งตอ่ทรัพย์สนิดงักลา่ว วงเงินจ านวน 1,807,486,450 บาท 
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  ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าจ านวน 125,404,907.53 บาท และมีรายได้จากบริการ
สาธารณปูโภคจ านวน 1,496,450,308.29 บาท 
 3.2.2  การไม่ได้รับการต่ออายุลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการค้า 
  บริษัทฯ เป็นผู้ ได้รับสิทธิเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภณัฑ์ที่มีช่ือเสียงในต่างประเทศ และได้ท าสญัญายินยอมให้
บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว เพื่อท าการผลิตและจ าหน่าย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ โดยบริษัทฯ จะ
ได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าลิขสิทธ์ิรับ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการต่ออายุลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการค้า จะท าให้บริษัทฯ สญูเสีย
รายได้คา่ลขิสทิธ์ิรับ เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสีย่งในเร่ืองดงักลา่ว บริษัทฯ ได้มีการท าสญัญากบัผู้ ให้ลิขสิทธ์ิเป็นสญัญาระยะยาว 
และด าเนินการภายใต้ข้อตกลงและข้อก าหนดต่างๆ ท่ีระบุไว้ในสญัญาอย่างเคร่งครัด ส าหรับค่าลิขสิทธ์ิรับ เป็นรายได้ท่ีไม่มี
นยัส าคญัตอ่รายได้รวมของบริษัท 
 

3.3 ความเสี่ยงในธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
 3.3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและภยัธรรมชาติ 
  3.3.1.1  ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม 
   จากลกัษณะการด าเนินธุรกิจสวนอตุสาหกรรมของบริษัท ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การด าเนินงาน
ภายในสวนอุตสาหกรรม หรือภาวะที่อาจส่งผลต่อธุรกิจโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ บริษัทฯ  ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจสวนอตุสาหกรรมย่อมตระหนกัดีถึงปัญหาดงักลา่ว โดยได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ เก่ียวกับ
ผลกระทบต่ออาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้มีการจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) เสนอตอ่ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการติดตาม เฝ้าระวงัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้  เพื่อให้สถานประกอบการต่างๆ ท่ีอยู่ภายในสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ปราศจากปัญหาด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การเฝ้าระวงัปัญหามลพิษ
ทางอากาศและน า้เสีย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสียหรือชุมชนโดยรอบและอาจน าไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมาย            
ท าให้บริษัทฯ ต้องเสยีช่ือเสยีงและเสยีคา่สนิไหมตามคดีความที่เกิดขึน้จนไมส่ามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้ ซึง่ที่ผา่นมา ไมม่ีปัญหา
ดงักลา่ว นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจสวนอตุสาหกรรมมุ่งสูม่าตรฐานสากลด้วยระบบมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม
สง่ผลให้สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้ 3 แห่งได้รับการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central 
Wastewater Treatment แบบ Multisite จากส านกัรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สงักัดสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย(วว) อยา่งตอ่เนื่อง มาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาสวนอตุสาหกรรม ตระหนกัถึงความส าคญัของภาวะฉกุเฉินที่อาจเกิดขึน้
และก่อให้เกิดความสญูเสยีอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การประกอบธุรกิจภายในสวนอตุสาหกรรม ประกอบกบัในปี 2558 มีเหตกุารณ์อคัคีภยั
ครัง้ใหญ่เกิดขึน้กับโรงงานและโรงไฟฟ้า ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ซึ่งหน่วยงานด้านความปลอดภยัของสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมเหตกุารณ์ได้อย่างทนัท่วงที ด้วยปัญหาด้านการประสานงาน 
ปัญหาด้านเทคนิค รวมถึงปัญหาการจดัการภายในพืน้ที่เกิดเหต ุสง่ผลให้เกิดความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของบริษัทผลิตไฟฟ้า ด้วยเหตุ
นี ้จึงได้จดัให้มีการฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินด้านอคัคีภยัภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู อย่างจริงจงั 
ซึ่งได้ฝึกซ้อมสถานการณ์สมมติสารเคมีหกร่ัวไหลและอคัคีภยัภายในโรงงาน โดยจ าลองปัญหาที่เกิดขึน้จากเหตกุารณ์จริงที่ผ่านมา
ร่วมกบัผู้ช านาญการจากหนว่ยงานราชการที่เก่ียวข้องในแตล่ะพืน้ที่เป็นผู้ ฝึกซ้อม นอกจากนี ้สวนอตุสาหกรรมได้เล็งเห็นความส าคญั
ของอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินท่ีมีความแตกต่างต่อภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดขึน้ในอดีต จากการประเมินความเสี่ยงต่อโรงงานภายในสวน
อตุสาหกรรม จึงได้จดัเตรียมโฟมดบัเพลงิในปริมาณที่เพียงพอต่อการควบคมุสถานการณ์หรือภาวะฉกุเฉิน และจดัซือ้รถดบัเพลิงเพื่อ
เตรียมพร้อมตอ่ภาวะฉกุเฉินที่อาจจะเกิดขึน้โดยมิได้คาดหมาย 
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  3.3.1.2 ความเสี่ยงในด้านอุทกภยั 
   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล าพูน พืน้ที่ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 
ล าพนู มีความเสีย่งจากอทุกภยัน้อย เนื่องจากไมม่ีแหลง่น า้ไหลผา่น ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีราบสงูเป็นท าเลที่มีความเสี่ยงน้อยจากอทุกภยั 
และเป็นปัจจยัส าคญัของนกัธุรกิจในการตดัสนิใจตัง้สถานประกอบการอตุสาหกรรม  
   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จังหวดัปราจีนบุรี เป็นจงัหวดัที่ได้รับผลกระทบจาก
อทุกภยัเป็นประจ า สง่ผลให้เกิดความเสียหายอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์น า้ท่วมที่เกิดขึน้นัน้  ไม่สง่ผลกระทบต่อสวน
อตุสาหกรรม ถึงแม้ระบบบ าบดัน า้เสยีของศนูย์ปรับปรุงคณุภาพน า้เสียสว่นกลางของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ 
ซึง่อยูใ่นพืน้ท่ีต ่าสดุของสวนอตุสาหกรรม แตก็่ไมไ่ด้รับผลกระทบจากอทุกภยั โดยพืน้ท่ีดงักลา่วได้ท าการถมดินให้สงูกว่าระดบัน า้
หลาก โดยมีระดบัอ้างอิง คือ ถนนคนัชลประทานท่ีกัน้ระหวา่งพืน้ท่ีลุม่น า้กบัพืน้ท่ีการเกษตรและทีอ่ยูอ่าศยั โดยท าคนัของระบบสงู
กว่าคนัชลประทานเฉลี่ยประมาณ 20-30 เซนติเมตร ทัง้นี ้จากสถานการณ์น า้ท่วมที่ผ่านมา ระดบัน า้ที่ท่วมสงูขึน้ ส่งผลให้ระดบัน า้
ภายนอกมีโอกาสที่จะไหลเข้ามาภายในระบบบ าบดัน า้เสยี สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ มีการแก้ปัญหาเบือ้งต้น โดยการ
ปัน้คนักัน้รอบพืน้ที่ระบบบ าบดัฯ ชัว่คราว เพื่อป้องกนัน า้ไหลเข้าระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง   และเพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาอย่าง
ถาวร บริษัทฯ จึงได้จัดท าคนัดินรอบพืน้ที่ระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง โดยการสร้างและเสริมคนัดินที่ได้มาตรฐานให้สงูขึน้กว่าเดิม
เฉลีย่ 70 เซนติเมตร ความยาวของคนัดินโดยรอบพืน้ที่ประมาณ 2,500 เมตร ซึง่มัน่ใจวา่จะสามารถป้องกนัน า้ทว่มได้ 
   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ตัง้อยู่ในพืน้ที่ราบชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก อาจเกิด        
น า้หลากเข้าพืน้ท่ีสวนอุตสาหกรรมในระยะเวลาสัน้ๆ จากล าห้วยสาธารณะหรืออ่างเก็บน า้  โดยเฉพาะในฤดูที่มีฝนมากผิดปกติ 
ประเด็นปัญหาอทุกภยัที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ได้จดัท าแผนป้องกนัและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดอทุกภยัไว้พร้อมแล้ว โดยใน
แผนป้องกนัประกอบด้วย ชุดปฏิบตัิงานติดตามเฝ้าระวงัปริมาณและระดบัน า้บริเวณรอบๆ พืน้ที่สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์       
ศรีราชา ในรัศมี 5 กิโลเมตร  ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้นี ้ได้ก าหนดเกณฑ์การเฝ้าระวงัไว้ 3 ระดบั คือ ระดบัปกติ ระดบัเฝ้าระวงัและ
แจ้งเตือน ระดบัแจ้งเตือนโรงงานและปฏิบตัิตามแผนฉุกเฉิน โดยท าการติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา และน าข้อมูลแผนที่
อากาศมาวิเคราะห์เป็นประจ าอยา่งต่อเนื่อง มีการซ้อมแผนดงักลา่วทกุปี นอกจากนี ้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน า้
และแก้ไขปัญหาน า้ท่วมขังภายในพืน้ที่  ซึ่งจะระบายน า้ฝนผ่านคลองย่อยลงสู่แหล่งน า้สาธารณะหลักได้อย่างรวดเร็ว สวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มีการลงทนุงบประมาณ 12 ล้านบาท เพื่อการปรับปรุงระบบระบายน า้ฝนใหม่ โดยการออกแบบ
ระบบระบายน า้ฝนให้ใหญ่ขึน้ เพื่อรองรับปริมาณน า้ฝนเพิ่มมากขึน้ รวมถึงการจดัให้มีการขดุลอกระบบระบายน า้ฝนภายในพืน้ที่สวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา เป็นประจ าทกุปี 
 

 โดยในปีที่ผา่นมา สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทกุแหง่ ไมป่ระสบอทุกภยั 
   

  3.3.1.3 ความเสี่ยงในด้านภยัแล้งนอกฤดูกาล 
   ปัจจุบนั จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จากอิทธิพลของ El Nino ส่งผลให้ฝนไม่ตกตาม
ฤดกูาล ตกน้อย ทิง้ช่วง ไมก่ระจายสม ่าเสมอ ท าให้ปริมาณน า้ต้นทนุในเขื่อนหรืออ่างเก็บน า้ทัง้หมดค่อนข้างต ่า  อีกทัง้ในฤดแูล้ง
อากาศที่ร้อนจดั ท าให้สญูเสยีน า้จากการระเหย สง่ผลให้น า้ในแหลง่น า้ลดลงอย่างมาก ในขณะเดียวกนัความต้องการการใช้น า้  
ทวีสูงขึน้ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของประชากร และการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร อุตสาหกรรม       
การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น จึงท าให้เกิดภาวะขาดแคลนน า้ขึน้ ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มความรุนแรงในหลายพืน้ที่ ภาวะภยัแล้งที่
เกิดขึน้ในปัจจบุนัถือเป็นภยัแล้งนอกฤดกูาล (ภยัแล้งช่วงหน้าฝน) โดยมีปัจจยัเสี่ยงถ้าหากฝนไม่ตกตามที่คาดการณ์ไว้ในช่วงฤดฝูน 
จะสง่ผลการกกัเก็บน า้ในเขื่อนหรืออา่งเก็บน า้หลกัได้รับผลกระทบอยา่งหนกั โดยปัจจบุนั สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา 
มีการจดัซือ้ทรัพยากรน า้ดิบ จาก บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ซึ่งจดัสรรน า้ดิบจากอ่าง
เก็บน า้หลกัภายในพืน้ที่ภาคตะวนัออกของประเทศ กระจายให้กบักลุม่ลกูค้า ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุม่อตุสาหกรรม ถึงแม้ว่า
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ยงัคงมีภาวะภยัแล้งในช่วงฤดฝูน สง่ผลให้อา่งเก็บน า้บางแหง่มีปริมาณกกัเก็บต ่า ด้วยเหตนุี ้บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้
ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ได้มีการบริหารจดัการทรัพยากรน า้อยา่งเป็นระบบและยัง่ยืน โดยการจดัท าโครงการสบูผนัน า้จาก
อ่างเก็บน า้ ซึ่งมีปริมาณกักเก็บสงูมายงัอ่างเก็บน า้ในเขตพืน้ที่ ปีละประมาณ 70 ล้านลกูบาศก์เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน า้ในระยะสัน้และระยะยาวในพืน้ท่ีจงัหวดัชลบรีุและจงัหวดัระยอง ในขณะเดียวกนัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ 
มีการรับน า้ดิบจากแหลง่น า้ธรรมชาติเก็บกกัภายในอ่างเก็บน า้ขนาด 1 ล้านลกูบาศก์เมตร ซึ่งมีการจดัสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการใช้น า้จากแหลง่น า้บาดาล ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ซึง่ถือเป็นการจดัการทรัพยากรน า้อย่างยัง่ยืน 
โดยที่มีความเสี่ยงจากภาวะภยัแล้งนอกฤดูกาลน้อยลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์น า้ของพืน้ที่ในเขตสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา กบินทร์บุรี และล าพูน อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่งผลให้ที่ผ่านมาสวนอุตสาหกรรมทัง้         
3  แหง่ ยงัไมเ่คยประสบปัญหาการขาดแคลนน า้ขัน้วิกฤต 
 

 3.3.2 ความเสี่ยงจากสารเคมี 
สารเคมีเป็นตวัแทนหนึ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิต ควบคู่ไปกับแนวทางการพฒันาสวนอุตสาหกรรม

เครือสหพัฒน์ ดังนัน้ โรงงานทุกแห่งจึงมีความต้องการใช้สารเคมี เพื่อน ามาใช้ในทางอุตสาหกรรมการผลิต รวมทัง้ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั การน าสารเคมีมาใช้นัน้ หากใช้อยา่งถกูต้องและถกูวิธี ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ขณะเดียวกนั หากใช้
โดยขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและขาดมาตรการป้องกันความปลอดภยัที่ดี  อาจจะก่อให้เกิดโทษอย่างมหนัต์เช่นกัน เช่น 
ปัญหากากของเสยีอนัตราย การเกิดอบุตัิเหตภุยัสารเคมี การตกค้างในผลติภณัฑ์และสิง่แวดล้อม เป็นต้น สิ่งเหลา่นีก้่อให้เกิดความ
สญูเสยีตอ่ชีวิต  ทรัพย์สนิ  และความสมดลุทางระบบนิเวศทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
 ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์มีบริษัทหลายๆ บริษัทท่ีจ าเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อน ามาใช้ในทางการผลิต บริษัทฯ จึงได้
ประกาศใช้มาตรการควบคมุการขนสง่สารเคมีทกุชนิด  ของเสียอนัตรายที่เข้าและออกภายในพืน้ที่สวนอตุสาหกรรม เพื่อช่วยลด
ความเสีย่งและป้องกนัอนัตราย ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากสารเคมี มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่1 ธนัวาคม 2555 เป็นต้นมา จากการส ารวจ การ
ด าเนินธุรกิจสวนอตุสาหกรรม ท่ีประกอบด้วยโรงงาน ซึง่ใช้สารเคมีเป็นองค์ประกอบในการด าเนินการผลิตหลายประเภทนัน้ย่อม
สง่ผลให้เกิดความเสีย่งสงูจากเหตฉุกุเฉินหลายประเภท ไมว่า่จะเป็นการระเบิด การร่ัวไหล การปนเปือ้น การฟุ้ งกระจาย และเหตุ
อนัตรายอื่นๆ  ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้ ด้วยเหตกุารณ์เหลา่นี ้อาจก่อให้เกิดความสญูเสยีอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บคุลากร ทรัพย์สิน 
หรือการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดโอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงดงักลา่ว ในปี 2558 บริษัทฯ จึงมีการเตรียมความพร้อมให้
ทดัเทียมกบัมาตรฐานการระงบัเหตรุะดบัสากล ได้จดัให้มีการซ้อมแผนฉกุเฉินสารเคมีร่ัวไหล เพื่อเพิ่มความช านาญให้กบัหน่วยงาน
ด้านความปลอดภยัของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ โดยใช้สถานการณ์สมมติ “การเตรียมความพร้อมและการระงบัเหตภุาวะ
ฉกุเฉินสารเคมี (คลอรีนน า้ 10%) ร่ัวไหล สง่ผลให้มีผู้บาดเจ็บท่ีสดูดมสารเคมีเข้าไป 1 ราย ”โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องภายในพืน้ที่เป็นผู้ ฝึกซ้อมและควบคมุการซ้อม นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความปลอดภยัของผู้ปฏิบตัิงาน 
หนว่ยงานด้านความปลอดภยัของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ในการระงบัเหตสุารเคมีร่ัวไหล จึงได้มีการจดัซือ้อปุกรณ์ที่ส าคญั
ในการปฏิบตัิงาน เช่น เคร่ืองช่วยหายใจชนิดอดัอากาศ แบบสะพายหลงั (SCBA) ชุดระงบัเหตุสารเคมี หน้ากากป้องกนัสารเคมี 
เป็นต้น และเพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบตัิงานระงับเหตุสารเคมีหกร่ัวไหลอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทฯ ได้พิจารณาจัดซือ้
เคร่ืองช่วยหายใจชนิดอดัอากาศ แบบสะพายหลงั (SCBA) อีก 1 ชุด เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงานได้เข้าปฏิบตัิงานเป็นคู่ หรือเข้าปฏิบตัิงาน
ครัง้ละ 2 คน เพื่อความปลอดภยัของตวัผู้ เข้าปฏิบตัิงานเอง ซึง่จะใช้ในภาวะฉกุเฉินท่ีมีอากาศไม่เพียงพอ หรือมีก๊าซพิษอยู่ในระดบั
ที่เป็นอนัตราย เช่น กรณีเกิดเหตเุพลงิไหม้  สารเคมีร่ัวไหล  การเข้าท างานในสถานที่อบัอากาศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มี
การด าเนินการควบคมุการขนสง่สารเคมีเข้าออกภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์อย่างเคร่งครัด  จึงไม่เกิดเหตสุารเคมีร่ัวไหล
ตลอดปีที่ผา่นมา 
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3.3.3 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 การเข้ารวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (Asean Economics Community - AEC) ที่เกิดขึน้เมื่อต้นปี 2559 สง่ผลให้
มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ สินค้าในประเทศแถบอาเซียนทัง้หมด สามารถเข้ามาใน
ประเทศไทยได้อย่างเสรี อาจท าให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ค่าจ้างแรงงาน ซึ่งมีราคาต ่ากว่า
ประเทศไทย รวมทัง้ สทิธิพิเศษด้านภาษี และเกิดการแขง่ขนัสงูทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ   
 ทัง้นี ้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จะเป็นหวัจกัรส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่ม ASEAN 
โดยเฉพาะจากการขยายตัวของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยได้รับอานิสงส์ผ่านการค้าชายแดน 
พร้อมกบัการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศและการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน เสริมสร้างความเช่ือมโยง (Connectivity) ระหว่าง
เศรษฐกิจภมูิภาคของไทย จะช่วยให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ AEC มากขึน้  
 แม้วา่ภาวะเศรษฐกิจโลกประสบปัญหาชะลอตวั การสง่ออกไทยลดลง แตต่วัเลขมลูค่าการค้าขายระหว่างไทยกบัประเทศ
เพื่อนบ้านซึง่ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ
มาเลเซีย ขยายตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องในช่วง 1 ทศวรรษที่ผา่นมา 
 รัฐบาลตระหนกัถึงโอกาสของการค้าชายแดนจึงได้ตัง้  “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ก าหนด
นโยบายพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ท่ี 10 เขตครอบคลมุ 10 จงัหวดัชายแดน ได้แก่ ตาก มกุดาหาร สระแก้ว ตราด หนองคาย
เชียงราย นครพนม กาญจนบรีุ นราธิวาส และสงขลา เพื่อสร้างความร่วมมือและเช่ือมความสมัพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
อยา่งจริงจงั 
 ในอนาคต รัฐบาลมุ่งหวงัที่จะยกระดบัเขตพฒันาเศรษฐกิจขึน้เป็น  “Economic Gateway” ของประเทศสร้างมูลค่า
เศรษฐกิจชายแดนเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะถูกน าไปโยงกับเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ     
คลสัเตอร์เพราะวตัถุประสงค์ต่างเช่ือมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่
คณุคา่ทางการผลติภาคอตุสาหกรรม (Value Chain) และน าไปสูก่ารสร้างฐานอตุสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพ
ด้านการลงทนุของประเทศไทย 
 บริษัทฯ ในฐานะผู้น าด้านการลงทุนของบริษัทกลุ่มสหพฒัน์ ได้ให้ความส าคญัเป็นพิเศษกับการ เข้าร่วม AEC โดยได้
ส ารวจลูท่างการลงทนุในอาเซียน และได้จดัตัง้ทีมงานการลงทนุ เพื่อศึกษาการลงทนุเดิมและตดัสินใจการลงทนุใหม่ๆ ทัง้ยงัมีการ
จดังาน สหกรุ๊ปแฟร์ Business Matching พร้อมทัง้เป็นศนูย์กลางในการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานของบริษัท และ
บริษัทกลุ่มสหพัฒน์จากการจัดตัง้ศูนย์ข้อมูล เพื่อให้ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ สามารถปรับตัวเข้ากับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับ บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจด้านสวนอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์มา
นานเลง็เห็นถึงโอกาสทางการตลาดในการก้าวสู ่AEC จะท าให้เกิดตลาดขนาดใหญ่ขึน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้เตรียมความพร้อมในการ
รับมือสถานการณ์ดงักลา่ว โดยวางกลยทุธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัจากความพร้อมของบริษัทในธุรกิจการให้เช่าและ
บริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรมแบบครบวงจร อาทิ พฒันาที่ดิน บริการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน รวมทัง้อาคารส าเร็จรูปให้เช่า 
ภายในสวนอุตสาหกรรม ทัง้ 3 แห่ง ในเขตพืน้ท่ี อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวดัปราจีนบรีุ และอ าเภอเมือง
ล าพนู     จงัหวดัล าพนู  และได้ขยายโครงการไปที่ต าบลแมก่าษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ซึ่งปัจจุบนั จงัหวดัตาก จดัเป็นพืน้ที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อลดช่องว่างปัจจยัด้านแรงงาน ค่าจ้างแรงงาน และเป็นการรองรับและจูงใจนกัลงทุนต่างชาติให้เข้ามาประกอบ
ธุรกิจในสวนอตุสาหกรรม และโครงการแมส่อดของบริษัท ซึง่เป็นการรองรับในการก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1   ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 สนิทรัพย์ที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย 

 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เช่าพืน้ที่ในอาคาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู่เลขที่ 530 ซอย
สาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จาก บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) บริเวณ 
ชัน้ 4 พืน้ท่ีเช่า 1,080.85 ตารางเมตร โดยจ่ายคา่เช่าเดือนละ 206,000 บาท รวมเป็นเงินคา่เช่าปีละ 2,472,000 บาท 
 
สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธ์ิ และเคร่ืองหมายทางการค้า 
 เคร่ืองหมายการค้าที่บริษัทฯ ได้รับสทิธิ และที่เป็นเจ้าของ สามารถจ าแนกได้ดงันี ้
 - เคร่ืองหมายการค้าตา่งประเทศ  
  บริษัทฯ เป็นผู้ ได้รับสิทธิเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีช่ือเสียงในต่างประเทศตามสญัญาให้ ใช้เคร่ืองหมาย
การค้า โดยสญัญาส่วนหนึ่งก าหนดให้มีการต่ออายุโดยอตัโนมัติ และสญัญาอีกส่วนหนึ่งก าหนดให้บริษัทฯ แจ้งขอต่ออายุไปยัง
คูส่ญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมาย
การค้าดังกล่าว ในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธ์ิรับ ปัจจุบัน
เคร่ืองหมายการค้าตา่งประเทศที่บริษัทฯ ได้รับสทิธิ มีรายละเอียดดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 

ประเภท 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า 
(พันบาท) 

ภาระ 
ผูกพัน 

เงินลงทนุ ผู้ ถือหุ้น 19,345,878  ไมม่ี 

อสงัหาริมทรัพย์รอการขายสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ เป็นเจ้าของ 68,378  ไมม่ี 

อสงัหาริมทรัพย์รอการขายสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู เป็นเจ้าของ 273,403  ไมม่ี 

อสงัหาริมทรัพย์รอการขายที่ดินอื่น เป็นเจ้าของ 300,222  ไมม่ี 

ระบบสาธารณปูโภคสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นเจ้าของ 3,171  ไมม่ี 

สิง่ปลกูสร้างสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นเจ้าของ 770,365  ไมม่ี 

ที่ดินอื่นๆ เป็นเจ้าของ 2,104,600  ไมม่ี 

อาคารส านกังานสาขา เป็นเจ้าของ 15,510  ไมม่ี 

อาคารโรงงานส าเร็จรูปให้เช่าหรือขาย เป็นเจ้าของ 962,455  ไมม่ี 

สนิทรัพย์อื่นๆ  เป็นเจ้าของ 158,269  ไมม่ี 

สนิทรัพย์ระหวา่งสร้าง เป็นเจ้าของ 12,451  ไมม่ี 



สว่นท่ี 3 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์   บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 3.1.4 ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 2 
 

เคร่ืองหมายการค้า เงื่อนไขที่ส าคัญ 
1. GUY LAROCHE 1.  ให้สิทธิผลิตในประเทศไทยและจ าหน่ายสินค้าในประเทศไทยและต่างประเทศตามที่

ก าหนด 
2.  ให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคแก่บริษัทฯ 
3.  ห้ามบริษัทฯ โอนสทิธิไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมให้บคุคลที่ 3  เว้นแต่ได้รับความยินยอม

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 
2. LE COQ SPORTIF 1.  ให้สิทธิผลิตในประเทศไทย และจ าหน่ายสินค้าในประเทศไทยและต่างประเทศตามที่

ก าหนด 
2.  บริษัทฯ สามารถโอนสิทธิในการผลิตให้ บริษัท แชมป์เอช จ ากัด ได้เท่านัน้โดยจะต้อง

จ าหน่ายสินค้าให้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เพื่อท าการ
จ าหนา่ยให้แก่ผู้บริโภคตอ่ไป 

3. ELLE 1.  ให้สทิธิผลติและจ าหนา่ยสนิค้าในประเทศไทย และตา่งประเทศตามที่ก าหนด 
2.  บริษัทฯสามารถโอนสทิธิในการผลติให้บริษัทในประเทศไทยตามที่ก าหนด  
     โดยต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 

4. ABSORBA  
   (เสือ้ผ้าเด็ก) 
 
 

1.  ให้สิทธิผลิตสินค้าในประเทศไทย และจ าหน่ายสินค้าในประเทศไทย และ ต่างประเทศ
ตามที่ก าหนด 

2.  ให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคแก่บริษัทฯ 
3.  ห้ามโอนสิทธิไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้บคุคลที่ 3 เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า   

 

-  เคร่ืองหมายการค้าในประเทศ  
 บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ตอ่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตามประเภทของ
ผลิตภณัฑ์ และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักล่าวในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าต่างๆ เช่น กุลสตรี Rain Flower และ Homecare เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปค่า
เคร่ืองหมายการค้ารับ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า จ านวนกวา่ 70 เคร่ืองหมาย รวมกวา่ 
100 ค าขอ 
 นอกจากนี ้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน กระทรวงพลังงาน ได้อนุมัติใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า และ
ใบอนญุาตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าให้ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ดงันัน้ บริษัทฯ สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าได้เอง โดย
ได้ด าเนินการภายใต้ พระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลงังาน  พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากสมัปทานประกอบ
กิจการไฟฟ้าเดิม เมื่อ 3 กรกฎาคม 2541 และบริษัทฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าและไอน า้กับ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและไอน า้ในกลุม่สหพฒัน์ โดยมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าสงูถึง 174 เมกกะวตัต์ และผลิตไอน า้ 81 ตนัต่อ
ชัว่โมง ซึง่เป็นการเสริมสร้างความมัน่คงให้กบัระบบจ าหนา่ยด้านพลงังานในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา 
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 4.2    นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม บริษัทฯ ร่วมลงทนุในหุ้นบริษัทต่างๆ ในสดัสว่นการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนัน้ๆ การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อกระจายความเสี่ยง บริษัทฯ ไม่มีอ านาจ
ควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน ทัง้นี ้การด าเนินการของบริษัทที่ลงทุนเป็นอ านาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ โดย
พิจารณาลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกนัหรือเอือ้ประโยชน์ตอ่กนั 
 

 4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน 
  บริษัทฯ ได้ประเมินราคาที่ดิน สิ่งปลกูสร้าง และอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (TFRS) เพื่อเป็นการแสดงมลูคา่ยตุิธรรม  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย ที่มีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น           
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559   

 - ไมม่ี - 
  
5.2 คดีที่กระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย อยา่งมีนยัส าคญั แตไ่มส่ามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้  
 - ไมม่ี - 
 
5.3 คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  
 - ไมม่ี – 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 
6.1.1 ช่ือ สถำนท่ีตัง้ส ำนักงำน 

ช่ือ  : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ : 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา   
    กรุงเทพฯ 10120 
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการลงทุนในหุ้น 
    บริษัทต่างๆ  ธุรกิจการให้เช่าและบริการ  และธุรกิจสวน 
    อุตสาหกรรม 
 เลขทะเบยีนบริษัท/ : 0107537001340 
 เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษีอากร 
 โทรศัพท์ : 0-2293-0030 
 โทรสาร : 0-2293-0040 
 โฮมเพจ : http://www.spi.co.th 
 อีเมล  : เลขานุการบริษัท  
     darunee@spi.co.th 
     ผู้ จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร  
     pirom@spi.co.th 
     ผู้ รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์  
     rattana@spi.co.th 
     ผู้ จัดการฝ่ายการตลาดอสังหาริมทรัพย ์
     amphol@spi.co.th 
     ท่ีปรึกษางานทรัพยากรบุคคล (งานชุมชนสัมพันธ์) 
     omsin@spi.co.th 
 ทุนจดทะเบยีน  : ทุนจดทะเบยีน จ านวน 800,000,000  บาท  ประกอบด้วย 
     หุ้นสามัญ จ านวน 800,000,000  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  
     1 บาท 
 ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว   : จ านวน 494,034,300  บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 
      จ านวน 494,034,300  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

             (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 
ท่ีตัง้สำขำ 

สาขาท่ี 1 999 หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
โทรศัพท์ (038) 480-444 
โทรสาร (038) 480-505 
สาขาท่ี 2 1 หมู่ท่ี 5 ต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
โทรศัพท์ (037) 205-203-7 
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6.1.2 ช่ือ สถำนท่ีตัง้ส ำนักงำน ประเภทธุรกิจ จ ำนวนหุ้น ชนิดของหุ้น ท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมดของบริษัท ท่ีบริษัทฯ ถือ
หุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยแล้ว มีรำยละเอียด ดังนี ้
 
  

โทรสาร (037) 205-202 
สาขาท่ี 3 189 หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  51000 
โทรศัพท์ (053) 584-072-4 
โทรสาร (053) 584-080 
สาขาท่ี 4 196 หมู่ท่ี 11 ต าบลวังดาล อ าเภอกบนิทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110   
โทรศัพท์ (037) 290-345 
โทรสาร (037) 290-345 
สาขาท่ี 5 269 หมู่ท่ี 15 ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 63110 
โทรศัพท์ (055) 546-634 
โทรสาร (055) 546-634 
สาขาท่ี 6 1 หมู่ท่ี 6 ต าบลสุรศักดิ์  อ าเภอศรีราชา   จังหวัดชลบุรี  20230 
โทรศัพท์ (038) 338-444 
โทรสาร (038) 480-505 

สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น
จ านวนหุ้นที่

ออกจ าหน่าย

จ านวนหุ้น

ที่ SPI ลงทุน

สัดส่วน

เงนิลงทุน
มูลค่าเงนิลงทุน

1 บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล กรุงเทพฯ อปุโภคบริโภค สามัญ 290,633,730 65,353,640 22.49 702,907,481.99

2 บมจ. สหพฒันพิบูล กรุงเทพฯ อปุโภคบริโภค สามัญ 330,000,000 66,000,065 20.00 319,800,476.00

3 บจ. สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ ชลบุรี บริการบ้านพกัอาศยั สามัญ 332,000 66,400 20.00 66,400,000.00

4 CANCHANA INTERNATIONAL CO. LTD. เขมร ขายสนิค้า สามัญ 2,000,000 200 20.00 3,236,800.00

5 KYOSHUN CO., LTD. ญ่ีปุ่ น ตวัแทนขาย สามัญ 600 110 18.33 1,997,600.00

6 บจ. บางกอกแอธเลตกิ กรุงเทพฯ ชดุกีฬา สามัญ 2,000,000 363,155 18.16 69,561,939.58

7 INTERNATIONAL  COMMERCIAL  

CORDINATION LTD. (H.K)                  

ฮอ่งกง ตวัแทนขาย สามัญ 26,569 3,600 18.00 2,161,197.26

8 TIGER MK LOGISTICS (MY ANMAR) 

COMPANY LIMITED

เมียนมา ผู้กระจายสนิค้า สามัญ 30,000 5,400 18.00 1,781,720.00

9 บมจ. นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ อปุโภค สามัญ 14,951,000 2,317,738 15.50 43,120,478.00

10 บจ. ซรููฮะ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ร้านขายยา สามัญ 200,000 30,000 15.00 30,000,000.00

11 PT. TRINITY LUXTRO อินโดนีเซีย ขายสนิค้า สามัญ 120,000 18,000 15.00 5,861,700.00

12 บมจ. โอ ซี ซี กรุงเทพฯ อปุโภค สามัญ 60,000,000 7,635,000 12.73 12,215,983.30

13 บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ขายตรง สามัญ 400,000 48,000 12.00 4,800,000.00

14 บจ. วีน อินเตอร์เนชัน่แนล กรุงเทพฯ ขายตรง สามัญ 300,000 36,000 12.00 3,600,000.00

15 บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ขายตรง สามัญ 10,000,000 1,177,362 11.77 11,773,620.00

16 บจ. ซนัร้อยแปด กรุงเทพฯ ผู้กระจายสนิค้า สามัญ 10,000,000 1,000,000 10.00 10,000,000.00

1,289,218,996.13

1 บจ. ฮเูวอร์อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) สมุทรปราการ บรรจภุัณฑ์พลาสตกิ สามัญ 600,000 226,396 37.73 22,639,600.00

2 บจ. ไหมทอง กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามัญ 1,400,000 449,500 32.11 58,152,029.69

3 บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอร่ีส์ กรุงเทพฯ เคร่ืองส าอาง สามัญ 12,000,000 3,000,000 25.00 165,000,000.00

4 บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผงซกัฟอก สามัญ 3,000,000 744,000 24.80 74,400,000.00

5 บจ. สหชลผลพืช ชลบุรี เกษตร สามัญ 2,400,000 594,664 24.78 77,791,484.00

6 บจ. เอส.ที. (ไทยแลนด์) ชลบุรี ถงุมือยาง สามัญ 1,420,000 337,250 23.75 33,725,000.00

7 บมจ. ธนูลกัษณ์ กรุงเทพฯ เสือ้ผ้าและเคร่ืองหนัง สามัญ 120,000,000 28,220,820 23.52 28,688,920.22

8 บจ. แชมป์เอช กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามัญ 400,000 90,000 22.50 9,000,000.00

รวมบริษัทจ าหน่าย

บริษัทผลิต

บริษัทจ าหน่าย

ช่ือบริษัท
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สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น
จ านวนหุ้นที่

ออกจ าหน่าย

จ านวนหุ้น

ที่ SPI ลงทุน

สัดส่วน

เงนิลงทุน
มูลค่าเงนิลงทุน

9 บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ กรุงเทพฯ บะหม่ีกึง่ส าเร็จรูป สามัญ 180,000,000 39,520,820 21.96 90,310,095.47

10 บมจ. ไทยวาโก้ กรุงเทพฯ ชดุชัน้ใน สามัญ 120,000,000 25,512,500 21.26 63,545,155.00

11 บจ. ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง ชลบุรี บรรจภุัณฑ์พลาสตกิ สามัญ 1,200,000 240,000 20.00 47,625,000.00

12 บจ. เอส. แอพพาเรล สมุทรปราการ เสือ้ผ้า สามัญ 360,000 72,000 20.00 7,200,000.00

13 บจ. เอสเอสดซีี (ไทเกอร์เท็กซ์) ปราจีนบุรี ป่ันด้าย สามัญ 32,400,000 6,385,170 19.71 76,609,202.82

14 บจ. บางกอกโตเกียวซอคส์ กรุงเทพฯ ถงุเท้า สามัญ 1,432,200 280,000 19.55 26,764,312.50

15 บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ กรุงเทพฯ เคร่ืองหนัง สามัญ 200,000 38,998 19.50 6,246,583.44

16 บจ. ไทยมอนสเตอร์ กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามัญ 200,000 39,000 19.50 5,906,141.75

17 บจ. จี เทค แมททีเรียล กรุงเทพฯ ผลติสว่นประกอบชดุชัน้ใน สามัญ 3,000,000 570,000 19.00 57,000,000.00

18 บจ. เอ เทค เท็กซ์ไทล์ กรุงเทพฯ ผลติสว่นประกอบชดุชัน้ใน สามัญ 10,000,000 1,900,000 19.00 190,000,000.00

19 บจ. เอชแอนด์บี  อินเตอร์เท็กซ์                        กรุงเทพฯ ตุ๊กตาผ้า สามัญ 400,000 76,000 19.00 7,600,000.00

20 บจ. สหน าเท็กซ์ไทล์ กรุงเทพฯ สิง่ทอ สามัญ 360,000 64,800 18.00 7,747,488.00

21 บจ, บีเอ็นซี เรียลเอสเตท กรุงเทพฯ อสงัหาริมทรัพย์ สามัญ 2,400,000 400,000 16.67 40,000,000.00

22 บจ. เอราวัณสิง่ทอ สมุทรปราการ สิง่ทอ สามัญ 6,214,634 996,795 16.04 126,256,111.36

23 บจ. ภัทยาอตุสาหกิจ กรุงเทพฯ ชดุชัน้ใน สามัญ 3,000,000 480,000 16.00 4,922,582.50

24 บจ. มอลเทนเอเซียโพลเิมอร์โปรดกัส์ ชลบุรี ชิน้สว่นรถยนต์ที่ท าจากยาง สามัญ 1,200,000 187,200 15.60 18,720,000.00

25 บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) ชลบุรี กระแสไฟฟ้า สามัญ 955,000,000 148,697,030 15.57 264,227,129.37

26 บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ กรุงเทพฯ เคร่ืองส าอาง สามัญ 149,930,828 23,016,071 15.35 130,042,427.82

27 บจ. เจนเนอร์รัลกลาส ชลบุรี ผลติขวดแก้ว สามัญ 14,500,000 2,175,000 15.00 34,339,805.49

28 บจ. โตโยเท็กซ์ไทล์ไทย กรุงเทพฯ ถงุเท้า สามัญ 300,000 45,000 15.00 4,500,000.00

29 บจ. ไทยโคบาชิ ชลบุรี กลอ่งกระดาษ สามัญ 1,000,000 150,000 15.00 15,000,000.00

30 บจ. ไทยสปอร์ตการ์เม้นท์ กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามัญ 100,000 15,000 15.00 1,500,000.00

31 บจ. อีสเทิร์นรับเบอร์ ชลบุรี พืน้รองเท้า สามัญ 300,000 45,000 15.00 4,500,000.00

32 บจ. ไทยอาราอิ ชลบุรี อะไหลร่ถจกัรยานยนต์ สามัญ 1,260,000 185,850 14.75 19,202,504.36

33 บจ. อินเตอร์เนชัน่แนลเลทเธอร์แฟชัน่ กรุงเทพฯ รองเท้าหนัง สามัญ 500,000 70,000 14.00 7,000,000.00

34 บมจ. ประชาอาภรณ์ กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามัญ 96,000,000 13,228,666 13.78 56,886,983.49

35 บจ. ราชาอชิูโน กรุงเทพฯ ผ้าขนหนู สามัญ 1,215,000 150,828 12.41 10,080,960.00

36 บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ กรุงเทพฯ ผ้าลกูไม้ปัก สามัญ 108,000,000 12,993,750 12.03 12,993,750.00

37 บจ. มอลเทน (ไทยแลนด์) ชลบุรี อปุกรณ์กีฬาประเภทบอล สามัญ 1,000,000 120,000 12.00 12,000,000.00

38 บจ. ไทยกลุแซ ่ ปราจีนบุรี ชดุชัน้ในชาย สามัญ 1,800,000 198,000 11.00 19,800,000.00

39 บจ. สหเซวา ชลบุรี ผลติภัณฑ์พลาสตกิ สามัญ 14,500,000 1,525,000 10.52 15,250,000.00

40 บจ. ควิพี (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ซอส สามัญ 2,600,000 260,000 10.00 26,000,000.00

41 บจ. ไทยชิกิโบ ชลบุรี ป่ันด้ายฝ้าย สามัญ 2,375,000 237,600 10.00 23,760,000.00

42 บจ. ไทยทาคายา กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามัญ 300,000 30,000 10.00 3,000,000.00

43 บจ. ไทยโทมาโด ชลบุรี กรอบหน้าตา่งอลมิูเนียม สามัญ 200,000 20,000 10.00 2,000,000.00

44 บจ. ไทยสเตเฟลก็ซ์ กรุงเทพฯ ผ้าซบัในฉาบกาว สามัญ 600,000 60,000 10.00 6,000,000.00

45 บจ. ย.ูซี.ซี.อเูอะชิม่า คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผลติและจ าหน่ายกาแฟกระป๋อง สามัญ 150,000 15,000 10.00 1,500,000.00

46 THAI PRESIDENT FOODS (Hungary) Kft. ฮงัการี บะหม่ีกึง่ส าเร็จรูป สามัญ 10.00 32,182,363.55

1,947,615,630.83

1 บจ. สหพฒัน์ เรียลเอสเตท กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามัญ 10,000,000 4,000,000 40.00 100,000,000.00

2 บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 ชลบุรี ธุรกิจสิง่แวดล้อม สามัญ 200,000 80,000 40.00 10,000,000.00

3 บจ. บุญ แคปปิตอลโฮลดิง้ กรุงเทพฯ ลงทุน สามัญ 27,000,000 9,719,999 36.00 97,199,990.00

4 บจ. พิทักษ์กิจ ชลบุรี บริการ สามัญ 200,000 67,040 33.52 6,704,000.00

5 บจ. กรีน ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ ชลบุรี บริหารจดัการอาคาร สามัญ 100,000 30,000 30.00 11,049,900.00

6 บจ. เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี กรุงเทพฯ ให้เชา่ทรัพย์สนิ สามัญ 400,000 112,582 28.15 11,258,200.00

7 บจ. ทรัพย์สนิสหพฒัน์ กรุงเทพฯ ลงทุน สามัญ 200,000 52,500 26.25 5,250,000.00

สามัญ 3,788,572 966,282 25.50 196,965,028.00

บุริมสทิธิ 766

รวมบริษัทผลิต

ระบบรักษาความปลอดภัยกรุงเทพฯรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม 

(เดมิช่ือ บจ. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ)

บจ.8

บริษัทอ่ืน

ช่ือบริษัท
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6.2 วัตถุประสงค์ในกำรออกหุ้นกู้  
 เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือช าระคืนหนีเ้งินกู้ ของบริษัท และ/หรือ ใช้ในการด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธรุกิจ และ/หรือ 
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 
6.3 ผู้สอบบัญชี 

 

 ช่ือผู้สอบบญัชี : นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 
    2982 และ/หรือ   นางวิไลรัตน์   โรจน์นครินทร์   ผู้สอบบญัชีรับ 
    อนุญาตเลขทะเบยีน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา 
    พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 5599 
    บริษัท สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด  
    สถานท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ : 16/32  ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย    
    เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
    โทรศัพท์ : 0-2259-5300 
   โทรสาร : 0-2260-1553  
 
6.4 สถำบันกำรเงินท่ีติดต่อเป็นประจ ำ 
 ช่ือสถาบนัการเงิน : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)     
    สถานท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ : 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
    โทรศัพท์ : 0-2231-4333 
   โทรสาร : 0-2231-4742 

   เว็บไซต์ : www.bangkokbank.com 
  
 

สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น
จ านวนหุ้นที่

ออกจ าหน่าย

จ านวนหุ้น

ที่ SPI ลงทุน

สัดส่วน

เงนิลงทุน
มูลค่าเงนิลงทุน

9 บจ. เส-นอร์สห โลจิสตกิส์ ชลบุรี ระบบขนสง่สนิค้า สามัญ 2,000,000 470,000 23.50 17,285,646.74

10 บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกกิง้ เซอร์วิส กรุงเทพฯ ประกนัภัย สามัญ 50,000 9,995 19.99 999,500.00

11 บจ. สหอบุลนคร  กรุงเทพฯ สวนอตุสาหกรรม สามัญ 1,250,000 243,750 19.50 6,998,437.50

12 บจ. แพนแลนด์ กรุงเทพฯ พฒันาที่ดนิ สามัญ 3,000,000 580,000 19.33 58,000,000.00

13 บจ. ศรีราชาขนสง่ ชลบุรี ขนสง่ สามัญ 100,000 18,000 18.00 2,952,357.50

14 บจ. วิจยัและพฒันาโอซกู้าเอเซีย กรุงเทพฯ วิจยั สามัญ 800,000 130,666 16.33 13,066,600.00

15 บจ. ชิเซโด้โปรเฟสชัน่แนล (ไทยแลนด์) กรุงเทพฯ สถานบริการความงาม สามัญ 7,000,000 1,050,000 15.00 10,500,000.00

16 บจ. ไทเกอร์ ดสิทริบิวชัน่ แอนด์ โลจิสตคิส์ กรุงเทพฯ ขนสง่ สามัญ 2,000,000 300,000 15.00 8,427,000.00

17 บจ. ไทยฟลายอิง้เมนเท็นแนนซ์ ชลบุรี ซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน สามัญ 20,000 3,000 15.00 300,000.00

18 บมจ. ฟาร์อีสท์ ดดีบีี กรุงเทพฯ โฆษณา สามัญ 7,500,000 1,055,700 14.08 29,154,287.52

19 บจ. สยามออโต้แบคส์ กรุงเทพฯ อปุกรณ์รถยนต์ สามัญ 3,990,000 500,000 12.53 5,000,000.00

20 บจ. สหรัตนนคร ชลบุรี นิคมอตุสาหกรรม สามัญ 1,800,000 225,000 12.50 22,500,000.00

21 บจ. เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชัน่ กรุงเทพฯ กอ่สร้าง สามัญ 500,000 50,000 10.00 5,150,406.14

22 บจ. ไทย ควิบิค เทคโนโลยี ่ กรุงเทพฯ CUBIC PRINTING สามัญ 400,000 40,000 10.00 4,000,000.00

23 บจ. บุญรวี กรุงเทพฯ บริการ สามัญ 200,000 20,000 10.00 2,000,000.00

624,761,353.40

3,861,595,980.36

ช่ือบริษัท

รวมบริษัทอ่ืน

ยอดรวมทัง้สิน้
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 ช่ือสถาบนัการเงิน : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)     
    สถานท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ : 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ  
    เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
    โทรศัพท์ : 0-2888-8888 
   โทรสาร : 0-2888-8882 

   เว็บไซต์ : www.kasikornbank.com 
 
6.5 ท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษัทส ำหรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 
 ช่ือท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ จ ากัด (ประเทศไทย)     
    สถานท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ : 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 21 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
    โทรศัพท์ : 0-2401-8800 
   โทรสาร : 0-2401-8801 

   เว็บไซต์ :     www.cliffordchance.com 
  
6.6 นำยทะเบียนหุ้นกู้ 
 ช่ือนายทะเบยีนหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
    หน่วยงานทะเบยีนหลักทรัพย ์ฝ่ายหลักทรัพยบ์ริการ    
    สถานท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ : 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
    โทรศัพท์ : 0-2230-1478 
    โทรสาร : 0-2626-4545 
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ส่วนที่ 3.2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
(1) ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

  ทนุจดทะเบียน :  800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั  
    จ านวน 800,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
  ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว : 494,034,300 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 
    จ านวน 494,034,300 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
(2) หลกัทรัพย์อ่ืนท่ีมีสทิธ์ิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบริุมสทิธิ      
    - ไมม่ี -  
(3)   หลกัทรัพย์อื่นท่ีไมใ่ช่หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้  ตัว๋เงิน หลกัทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี ้
   - ตัว๋แลกเงิน จ านวน 500 ล้านบาท 
(4)   ข้อตกลงระหวา่งกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่การออก และเสนอขายหลกัทรัพย์  หรือการบริหารงานของ

บริษัท โดยที่ข้อตกลงดงักลา่วมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย 
  - ไมม่ี - 
 
7.2 ผู้ถอืหุ้น 
(1)  รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
   รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมดุทะเบียน  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.   บริษัท โชควฒันา จ ากดั 81,562,322 16.51 
2.   บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 49,241,856 9.97 
3.   บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 38,159,873 7.72 
4.   SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT 20,220,550 4.09 
5.   บริษัท ยนีูเซ็นทรัล จ ากดั 20,195,960 4.09 
6.   นายวีรพฒัน์ พนูศกัด์ิอดุมสิน 18,835,100 3.81 
7.  NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 17,625,000 3.57 
8.   บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั  15,746,216 3.19 
9.   บริษัท ยนีูเว็ลธ์ จ ากดั 13,740,310 2.78 
10. นายสาคร สขุศรีวงศ์ 10,168,200 2.06 

รวม 285,495,387 57.79 
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(2)   ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองทีม่ีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์หรือ
การบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดงักลา่วมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย 
 - ไมม่ี - 

 

7.3  การออกหลกัทรัพย์อื่น 
(1) หลักทรัพย์แปลงสภาพ 

 - ไมม่ี – 
(2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี ้
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มียอดหนีค้งค้างของตัว๋แลกเงิน จ านวน 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้
 

1) ตัว๋แลกเงินบริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) มลูคา่ 350.00 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนวนัที ่
27 ธนัวาคม 2559 

ประเภทตราสารหนี ้  : ตัว๋แลกเงิน ประเภทไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีประกนั 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในวงแคบ จ ากดัผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย 

อายขุองตัว๋แลกเงิน : 91 วนั นบัจากวนัท่ีออก 

มลูคา่ที่เสนอขาย : 350,000,000 บาท (สามร้อยห้าสบิล้านบาท) 

วนัท่ีออกตัว๋แลกเงิน  : 27 กนัยายน 2559 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน : 27 ธนัวาคม 2559 

อตัราดอกเบีย้ : ไมม่ีการช าระดอกเบีย้ 

การช าระคืนเงินต้น : ช าระคืนเงินต้น ทัง้จ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอน 
 

2) ตัว๋แลกเงินบริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) มลูคา่ 150.00 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 
9 กมุภาพนัธ์ 2560 

ประเภทตราสารหนี ้  : ตัว๋แลกเงิน ประเภทไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีประกนั 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในวงแคบ จ ากดัผู้ลงทนุไมเ่กิน 10 ราย 

อายขุองตัว๋แลกเงิน : 92 วนั นบัจากวนัท่ีออก 

มลูคา่ที่เสนอขาย : 150,000,000 บาท (หนึง่ร้อยห้าสบิล้านบาท) 

วนัท่ีออกตัว๋แลกเงิน  : 9 พฤศจิกายน 2559 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน : 9 กมุภาพนัธ์ 2560 

อตัราดอกเบีย้ : ไมม่ีการช าระดอกเบีย้ 

การช าระคืนเงินต้น : ช าระคืนเงินต้น ทัง้จ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอน 
  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2559 บริษัทไมม่ียอดหนีค้งค้างของหุ้นกู้  
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 -   บริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะจา่ยเงินปันผลขัน้ต ่า  0.10  บาทตอ่หุ้น  (เทา่กบัร้อยละ 10 ของราคามลูคา่หุ้น) แตท่ี่ผา่นมา
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลมากกวา่นโยบาย โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท  และภาวะเศรษฐกิจ 

 

หมายเหต ุ : * ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 11 (ชดุที่ 22) เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 มีมติให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญั    
ผู้ ถือหุ้น ซึง่ก าหนดให้มีขึน้ในวนัที่  25  เมษายน  2559 เพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.23 บาท 

 

 - บริษัทย่อย 
   - ไมม่ี - 

ปี 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น 2.67 2.33 2.63 2.64 2.07 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น* 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 8.61 % 9.87% 8.74% 8.71% 11.11% 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) (เฉพาะกิจการ) 18.25 % 20.00% 15.72% 19.66% 24.47% 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มี การมอบอ านาจ
ระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และฝ่ายจดัการที่ชดัเจน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยอีก 3 ชดุ ช่วยกลัน่กรองงานที่มีความส าคญั คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัท ปัจจุบนั
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จดัการใหญ่ รองผู้จดัการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จดัการฝ่ายต่างๆ มีการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัร และในอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ซึ่งได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีเลขานกุารบริษัท
ท าหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 จดัตัง้ขึน้ เพื่อท าหน้าที่ก ากับดแูลกิจการให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลที่ดี เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 
และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต เยี่ยงวิญญชูน ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพงึกระท าภายใต้สถานการณ์อยา่งเดียวกนั ด้วย
อ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
ถ่วงดลุ  และสามารถตรวจสอบได้ ดงันี ้
 1. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ ถือหุ้น และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ 
 2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและการจดัการ มีการตรวจสอบและถ่วงดลุกนัอยา่งเพียงพอโดย 
  2.1 คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 18 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจ านวน 6 คน และ
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 12 คน ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งเป็น
จ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 
ใน 3 กรรมการบริษัทซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการเลอืกตัง้ใหมไ่ด้  
  2.2 กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระ จ านวน 6 คน ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเร่ืองสดัสว่น
กรรมการอิสระท่ีก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด แตต้่องไม่
น้อยกวา่ 3 คน  
  2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการบริษัท จ านวน 3 คน ที่มีความเป็นอิสระมี
คณุสมบตัิเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตามกฎบตัร ซึ่ง
มีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกับที่ก าหนดในข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกรรมการตรวจสอบ 2 คน ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่จะสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน และทัง้ 3 คน สามารถท าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ 
  2.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการบริษัท จ านวน 3 คน 
เป็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ตามกฎบตัร และช่วยสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 
ในการสรรหาและกลัน่กรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และเพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการ
จ่าย และรูปแบบคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท 
  2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท จ านวน 3 
คน และผู้บริหาร จ านวน 2 คน รวมจ านวน 5 คน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตามกฎบตัร และ
ช่วยสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทด้านธรรมาภิบาล  การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และการบริหารความเสีย่ง  
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 2.6 การมอบอ านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอ านาจระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จดัการใหญ่
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัร และในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 

จ านวนครัง้ของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด 
ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการแตล่ะชดุมีการประชมุ ตามรายละเอยีด ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

กรรมการ
บริษัท 
รวม 12 
ครัง้/ปี 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 
รวม 15 
ครัง้/ปี 

กรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน 
รวม 4  
ครัง้/ปี 

กรรมการ
ธรรมา 

ภิบาลและ
บริหาร

ความเส่ียง 
รวม 1 ครัง้ 

การเข้า
ประชุม 
สามัญผู้ 
ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 45 
จ านวน 
1 ครัง้ 

1.   นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษัท  12/12 - 4/4 - 1/1 
2.   นายบญุปกรณ์ โชควฒันา รองประธานกรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
3.   นางจนัทรา บรูณฤกษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 11/11 - 3/3 1/1 1/1 
(ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวนัที 1 ธ.ค. 2559)      
4.   นายทนง ศรีจิตร์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 11/12 - 3/4 0/1 1/1 
(ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เม่ือวนัที 15 ธ.ค. 2559)      
5.   นายวิชยั              กลุสมภพ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 12/12 - - 0/0 1/1 

  
 

   
(แต่งตัง้เมื่อ 

วนัท่ี 15/12/59)  
6.   นายสม จาตศุรีพิทกัษ์ กรรมการบริษัท 1/1 - - - 1/1 
(ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวนัที 11 พ.ค. 2559)      
7.   นายส าเริง มนญูผล กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
8.   นายมน ู ลีลานวุฒัน์ กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
9.   นางสาวศิริกลุ ธนสารศลิป์ กรรมการบริษัท 6/6 - 0/0 - 0/0 
(ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวนัที 16 มิ.ย.2559) 

  
(แต่งตัง้เมื่อ 

วนัท่ี 15/12/59)   
10.   นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ กรรมการบริษัท 9/12 - - - 1/1 
11. นายก าธร           พนูศกัดิ์อดุมสิน กรรมการบริษัท 9/12 - - - 1/1 
12. นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา กรรมการบริษัท 11/12 - - - 1/1 
13. นายบญุชยั โชควฒันา กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
14. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ กรรมการบริษัท 0/0 - - - 0/0 
(ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวนัที 15 ธ.ค. 2559)      
15. นายนพพร พงษ์เวช ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 
12/12 15/15 - 1/1 1/1 

16. พลต ารวจโทอมัรินทร์    เนียมสกลุ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการอิสระ 

12/12 14/15 - - 1/1 

17. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการตรวจสอบ และ 7/8 7/8 - - 0/0 
(ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมือ่วนัที 25 เม.ย.2559) กรรมการอิสระ      

18. นายอะกิระ มรูาโคชิ กรรมการอิสระ 7/12 - - - 1/1 

19. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู กรรมการอิสระ 11/12 - - - 1/1 

20. นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ กรรมการอิสระ 3/3 - - - 0/0 
(ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวนัที 20 ก.ย. 2559)      
21. นางดรุณี สนุทรธ ารง ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - - - 1/1 0/0 
22. นายชโูต จิระคณุากร ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - - - 1/1 0/0 
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หมายเหต ุ : คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวข้องก าหนด  

กรรมการบริษัทที่ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการบริษัทสองในสิบเอ็ดคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท 
1. นายบญุปกรณ์ โชควฒันา  2. นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 
3. นายส าเริง มนญูผล  4. นายทนง ศรีจิตร์ 
5. นายวิชยั กลุสมภพ   6. นายบญุชยั โชควฒันา 
7. นายบญุเกียรติ โชควฒันา  8. นายมน ู ลลีานวุฒัน์ 
9. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ 10. นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 
11. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์    

 
8.2 ผู้บริหาร (ฝ่ายจัดการ) ประกอบด้วย 

 8.2.1 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่น  ทัง้ที่มีฐานะเป็น
พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท และ/หรือบคุคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ 
ที่จะท าหน้าที่บริหารจดัการกิจการของบริษัทได้เป็นอยา่งดี มีฐานะเป็นฝ่ายจดัการ ท าหน้าที่บริหารจดัการกิจการของบริษัทตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต เยี่ยงวิญญชูน ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพึง
กระท าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มี
จ านวนไมน้่อยกวา่ 5  คน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. นายบณุยสทิธ์ิ     โชควฒันา ประธานกรรมการบริหาร พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60 
2. นายทนง  ศรีจิตร์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60 
3. นายวชิยั กลุสมภพ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60 
4. นายส าเริง มนญูผล กรรมการบริหาร พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60 
5. นายมน ู ลลีานวุฒัน์ กรรมการบริหาร มิถนุายน 59 - พฤษภาคม 60 

 (ด ารงต าแหน่ง เม่ือ16 มิ.ย. 2559)   

6. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ กรรมการบริหาร มิถนุายน 59 - พฤษภาคม 60 
 (ด ารงต าแหน่ง เม่ือ16 มิ.ย. 2559)   

7. นายมนสั องค์สรณะคม กรรมการบริหาร มิถนุายน 59 - พฤษภาคม 60 
 (ด ารงต าแหน่ง เม่ือ16 มิ.ย. 2559)   

8. นางจนัทรา บรูณฤกษ์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60 
 (ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อ 1 ธ.ค.2559)   
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8.2.2 ผู้บริหาร ข้อมลู ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม  2559  ประกอบด้วย 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายทนง                     ศรีจิตร์ ผู้จดัการใหญ่ 
2. นายวชิยั กลุสมภพ รองผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารสงูสดุทางด้านบญัชีและการเงิน 
3. นางดรุณี สนุทรธ ารง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ และเลขานกุารบริษัท 
4. นายชโูต จิระคณุากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
5. นางสาวเกษรา                     สัม่กาญจนรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
6. นางยพุด ี นาคนิยม ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
7. นายปวร จระมาศ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
8. นายวเิชียร อร่ามเรือง ผู้จดัการฝ่ายกฎหมาย 
9. นายสปุระดิษฐ์ สอิด ผู้จดัการฝ่ายนิติกรรม 
10. นายภิรมย์ ตองจริง ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร 
11. นายจิรัฐิติกาล วชัระสขุโพธ์ิ ผู้จดัการฝ่ายศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. นายศกนุพฒัน์ จิรวฒุติานนัท์ ผู้จดัการฝ่ายการลงทนุ 
13. นางทศันย์ี อินทปรุะ ผู้จดัการฝ่ายส านกังาน 
14. นายสนทยา ทบัขนัต์ ผู้จดัการฝ่ายพฒันาและบริการสาธารณปูโภค 
15. นายทินกร บนุนาค ผู้จดัการฝ่ายพฒันาพืน้ท่ี 
16. นายวชัรา แย้มแก้ว ผู้จดัการฝ่ายภมูิสถาปัตย์ 
17. นายอ าพล วฒันวรพงศ์ ผู้จดัการฝ่ายการตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 
 
ซึง่ผู้ด ารงต าแหนง่ข้างต้นจดัเป็นผู้บริหารตามค าจ ากดัความของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 

 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีมติแตง่ตัง้ นางดรุณี สนุทรธ ารง ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 12 พฤษภาคม 2551 
สงักดัสายงานเลขาธิการองค์กร จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
และผา่นการอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของเลขานกุารบริษัท มีหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 
89/16 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บงัคบัในวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท                     
มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานกุารบริษัทมีดงันี ้

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
  -    ทะเบียนกรรมการ 
  - หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจ าปีของ

บริษัท 
  -    หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร  และจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่น
ได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัท าการ 
นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้     

 3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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 นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทยงัมีหน้าที่ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และหน้าที่อื่นๆ เช่น 
 1. สนับสนุนให้การก ากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ด้านกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นยัส าคญัแก่กรรมการบริษัท 
 2.  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ประสานงานด้านกฎหมาย  
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการให้มีการปฏิบตัิตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท และ
รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไป รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 3. จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท  และข้อพึง
ปฏิบตัิตา่งๆ 
 4. บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น  ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากบัดแูลและสาธารณชน 
ให้ถกูต้องตามกฎหมาย  
 6. ให้ขา่วสารกบัผู้ ถือหุ้นในเร่ืองสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และให้ขา่วสารของบริษัท อยา่งสม ่าเสมอ ครบถ้วน 
 7. จดัให้มีคูม่ือกรรมการบริษัท มีการปฐมนิเทศ และให้ค าแนะน าแก่กรรมการบริษัทที่ได้รับการเลอืกตัง้ใหม ่
 8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

8.4 บุคลากร  
 ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ  มีพนกังานรวมทัง้สิน้ 128 คน (ไม่รวมพนกังานที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร 
และผู้บริหาร) บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานในรูปเงินเดือน ค่าลว่งเวลา เบีย้เลีย้ง เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 84,884,233
บาท   
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้
พนกังานรู้จกัการใช้จ่าย การใช้ชีวิต และท างานร่วมกนัอยา่งมีความสขุ สง่ผลให้บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงาน 
 

 ค่าตอบแทนอื่น 
บริษัทฯ ได้ตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทนุส ารองเลีย้งชีพไทยพาณิชย์เพิ่มผล 1 ซึ่งจด

ทะเบียนแล้ว โดย ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีพนกังานที่เป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพจ านวน 120 คน จะได้รับเงินสมทบ
กองทนุทกุเดือนในอตัราร้อยละ 8 ของคา่จ้าง เป็นเงินทัง้สิน้ 6,097,714 บาท และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทนุในอตัราเดียวกนั 
เมื่อสมาชิกสิน้สภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมทัง้สว่นเฉลีย่ผลประโยชน์สทุธิตามเง่ือนไขของกองทนุ 
 

8.5 นโยบายด้านบุคลากร 
         ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ถูกท้าทายด้วยระบบโลกาภิวฒัน์ (Globalization) ประกอบกับ การเข้าร่วมเป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) น ามาซึ่งการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 
(Competitive Advantage) ในด้านต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่ ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กลยทุธ์ด้านบคุลากร เพื่อรองรับสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยเร่ิมจาก 
 1.  การทบทวนเหตกุารณ์ตา่งๆ ของบริษัท ที่เกิดขึน้ในอดีตมาเป็นบทเรียน 
 2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบริษัท ทัง้ภายในและภายนอก 
 3.  สร้างวิสยัทศัน์ใหม่ และพร้อมท าการปรับเปลีย่นรูปแบบการท างานใหม่  
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 4.  ผู้บริหารต้องเปลีย่นทศันคติที่เคยมองบคุลากรเป็น  Assets ให้เป็น Human Capital 
 5.  ปรับกลยทุธ์ของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท   
 6.  ปรับเปลี่ยนบทบาทผู้ บริหารจากที่เคยสั่งการ ถือระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มาเป็นผู้ บริหารแบบสร้างการ

เปลีย่นแปลง (Change Agent) เน้นการสร้างความยืดหยุน่ การท างานอยา่งเป็นระบบ 
 7. น าแนวทางทัง้ 6 ประการข้างต้น มาบรูณาการและสร้างรูปแบบใหมใ่ห้เกิดขึน้ภายในบริษัทฯ 
 การน ารูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธ์ข้างต้น มาศกึษาวิธีการพฒันาบคุลากร โดยให้ความส าคญักบับคุลากรทกุระดบัอยา่ง
เท่าเทียมและเสมอภาคกนั เร่ิมต้นจากการพฒันาบคุลากรใน 3 มิติ ได้แก่ มิติแรก การพฒันาทศันคติ (Attitude) คือ การท าให้
บคุลากรเปลีย่นวิธีคิด และรู้สกึว่าตนเองมีคณุค่า และมีความส าคญัต่อบริษัทฯ มิติสอง การพฒันาลกัษณะนิสยั (Traits) คือ ท า
ให้บคุลากรมีความรักความผกูพนักบับริษัทฯ มิติสาม การพฒันาการจูงใจ (Motivation) คือ การสร้างแรงจูงใจให้กบับคุลากรทัง้
ในรูปของเงินเดือน คา่จ้าง สวสัดิการ และต าแหนง่งานท่ีสงูขึน้ 
 การพฒันาบคุลากร โดยการพฒันาความรู้ (Knowledged) ความสามารถ (Ability) และทกัษะ (Skill) ของพนกังาน ให้มีความ
เช่ียวชาญเพิ่มขึน้ โดยผ่านระบบการศึกษา (Education) และการพฒันา (Development) นัน้ เป็นเพียงแรงขบัจากภายนอก ซึ่งทุก
บริษัทสามารถท าได้และให้ผลเพียงในระยะสัน้ๆ แต่หากน ารูปแบบการพฒันาบุคลากรใน 3 มิติมาปรับใช้ ได้แก่ การพฒันา
ทศันคติ การพฒันาลกัษณะนิสยั และการพฒันาการจงูใจ จะสามารถพฒันาบคุลากร และบริษัทฯ ได้ในระยะยาว เพราะเป็นแรง
ขบัท่ีเกิดขึน้จากภายในตวัของบคุลากร ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตและก้าวหน้าได้อยา่งยัง่ยืน        
 บคุลากร เป็นปัจจยัหนึง่ที่บริษัทฯ ให้ความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะบคุลากรเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคณุค่ามากที่สดุของ
บริษัท เป็นกลยทุธ์หนึ่งที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัของบริษัท ด้วยเหตผุลดงักลา่ว บริษัทต่างๆ จึงพยายามที่จะ
แสวงหากลยุทธ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง  (Talent 
Management) การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล โดยใช้ทกัษะเป็นพืน้ฐาน (Skill based Human Resource Management) การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้สมรรถนะเป็นพืน้ฐาน 
(Competency-based Human Resource Management) เป็นต้น โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด าเนินการด้านบคุลากร ดงันี ้
 1.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

 การปรับโครงสร้างองค์กร ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการ

ด าเนินธุรกิจทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต และยกระดบัศกัยภาพการบริหารงาน ให้มีความคลอ่งตวั สอดคล้องกบัแผนธุรกิจของบริษัท 

ตลอดจนเป็นการวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)ให้กบัพนกังาน โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการที่ชดัเจน 

โปร่งใส และเป็นธรรม อีกทัง้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถก าหนดทิศทางการพฒันาบุคลากร การวางแผนอตัราก าลงัคนให้ตรงกับ

ต าแหนง่ หน้าที่ความรับผิดชอบ เกิดความตอ่เนื่องในการบริหารจดัการ ส าหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้บริหารในต าแหน่ง

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่อาวโุส กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ รวมถึง จดัตัง้ฝ่ายศนูย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 แผนการสืบทอดงาน เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้อยู่เสมอ 

บริษัทฯ ได้วางนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งของพนกังานในหน้าที่ต่างๆ โดยก าหนดระดบัต าแหน่งงาน ทิศทางการพฒันา

บคุลากรท่ีชดัเจน เพื่อเตรียมบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ส าหรับทดแทนและปฏิบตัิหน้าที่อยา่งตอ่เนื่อง ในกรณีที่บริษัทฯ มี

การปรับเปลีย่นต าแหนง่หน้าที่ ทัง้เพื่อการก้าวสูต่ าแหนง่ที่สงูขึน้หรือในกรณีที่พนกังานจะพ้นจากต าแหนง่เดิมโดยการลาออกหรือ

เกษียณอายมุีหลกัการ ดงันี ้
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1.  คดัเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในบริษัทฯ โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
หลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสยัทศัน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร 

2. กรณีต้องเลือกจากพนักงานหลายคนเพื่อก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ ต้องดูจากการประเมินผลการท างาน ทัง้
ความสามารถในสาขาอาชีพ และความสามารถที่จะพฒันาบริษัทฯ รวมทัง้วิสยัทศัน์ 

3. การมีมนุษยสมัพนัธ์และภาวะผู้น า รวมถึงการก าหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ 
ทกัษะ บคุลกิภาพ  และทศันคติที่พงึปรารถนาของพนกังานในต าแหนง่นัน้ๆ   

4.  การเพิ่มความรู้ โดยการส่งเข้าอบรมหลกัสตูรภาวะผู้น า หรือหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ 
และการจดัท าแผนพฒันาเป็นรายบคุคล (Individual Development Plan) 

5.  ต้องเป็นผู้มีคณุธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
 การปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน  โดยเปิด

โอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และก าหนดให้มีคณะท างานพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน

พนกังานร่วมพิจารณา ในการก าหนดหลกัเกณฑ์ แนวทางการพิจารณาบริหารค่าตอบแทนพนักงาน เพื่อน าผลการประเมินไปใช้

ประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือนประจ าปีอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้จดัท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิงานขึน้ ส าหรับ

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ชดัเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ปรับปรุงระเบียบ สวัสดิการ บริษัทฯ ได้ด าเนินการประเมิน แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบการปฏิบตัิงานของบริษัท

เพื่อให้เกิดความชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง โดยเพิ่มเติมระเบียบการว่าจ้างพนกังานหลงัการเกษียณอายุ และแต่งตัง้

คณะกรรมการวา่จ้างพนกังานหลงัการเกษียณอาย ุเพื่อท าหน้าที่พิจารณาความจ าเป็น รูปแบบการว่าจ้าง อตัราค่าตอบแทน ทัง้นี ้

เพื่อความเหมาะสม และเกิดประโยชน์ส าหรับพนกังานที่ได้ปฏิบตัิงานกบับริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน 

 การปฐมนิเทศ เป็นกระบวนการหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความส าคญั เพราะถือเป็นการสร้างความประทบัใจครัง้แรก

ส าหรับพนกังานที่เร่ิมเข้าท างานใหม่ หรือผู้ที่ปฏิบตัิงานมานานแล้วแต่ได้ย้ายหรือหมุนเวียนมาปฏิบตัิงานหน้าที่ใหม่ เป็นกิจกรรม

ส าคญั ที่มีวตัถุประสงค์ส าหรับแนะน าชีแ้จงเร่ืองความรู้ทัว่ไป อาทิ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ระเบียบ สวสัดิการต่างๆ ของบริษัท 

ตลอดจนมีความเข้าใจเก่ียวกบังานที่ต้องปฏิบตัิและให้ทราบถึงหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการก ากบัดแูล

กิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน โดยน าเสนอในรูปแบบวีดิทศัน์ (Animation) 

และการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของบริษัท อนัจะท าให้พนกังานเกิดการเรียนรู้และคุ้นเคยต่อสภาพแวดล้อมใน

สถานที่ปฏิบตัิงานจริง เป็นผลให้พนกังานเกิดความมัน่ใจในการปฏิบตัิงาน เข้าใจวฒันธรรมองค์กร และเป็นประโยชน์ต่อการท างาน

ตอ่ไป  

 2.  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
  หลกัการการพฒันาของบริษัท คือ ทนุทางปัญญา (Intellectual Capital) ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการคิดเป็น
วิเคราะห์ และความสามารถในการน าความรู้ไปสร้างมลูคา่เพิ่มได้ ดงันัน้ จึงให้ความส าคญัตอ่ความคิดที่มีมลูค่ามากกว่ามมุมอง
ด้านการศกึษาเพียงมิติเดียว บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้  ความสามารถ รู้จกัแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการปฏิบตัิงานให้หลากหลาย เพื่อสามารถรองรับต่อการเติบโตของบริษัท และสามารถที่จะน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาสร้างให้พนกังานเป็น “คนดีและคนเก่ง” โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบั
การพฒันาบคุลากร ดงันี ้
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 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เปรียบเสมือนก้าวแรกของการด าเนินธุรกิจ จึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ที่มี

ประสทิธิภาพ และยงัให้ความส าคญัในการคดัเลอืกผู้สมคัรด้วยความยตุิธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยการสรรหาและคดัเลือก

บคุลากรที่มีความสามารถ มีทศันคติแง่บวก และคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัลกัษณะของงานที่องค์กรต้องการ รวมทัง้สามารถอยู่ร่วมกบั

วฒันธรรมของบริษัทได้อยา่งมีความสขุ 

หลกัการของการสรรหา คดัเลอืกบคุลากรผา่นระบบการคดักรองบคุลากรในขัน้ต้น เร่ิมจากการคดัเลือกบคุลากรภายใน
องค์กร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหมนุเวียนการท างาน หากไม่สามารถด าเนินการสรรหา
คดัเลอืกบคุคลากรภายในองค์กรได้ บริษัทฯ จะเปิดรับสมคัร โดยมีเง่ือนไขการประกาศรับสมคัร เช่น คณุสมบตัิ คณุวฒุิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน  ประกอบกับการสอบสมัภาษณ์ด้านทัศนคติและบุคลิกภาพ จากเคร่ืองมือวิเคราะห์พฤติกรรม และ
แบบทดสอบบคุลกิภาพที่เรียกว่า “DISC” และจากการสมัภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบและคดัเลือกบคุลากร การจดัระบบและวิธีการสรรหาคดัเลือกของบริษัท ได้บรูณาการระบบคณุธรรม (Merit system) เข้า
มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ซึ่งจดัเป็นระบบการสรรหาบคุลากรที่ใช้ “หลกัแห่งความดี” ประกอบด้วย ปัจจยัที่ส าคญั  4  
ประการ มีดงันี ้

1.  ใช้หลักความสามารถ: โดยก าหนดเง่ือนไขการรับสมคัรบคุลากร ได้แก่ คณุสมบตัิ คณุวฒุิทางการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างานของผู้สมคัร 

2. ใช้หลักความเสมอภาค: โดยค านงึถึงหลกัการแหง่สทิธิของความเสมอภาคของบคุคล ซึง่การใช้หลกัความเสมอ
ภาคนี ้จะไมจ่ ากดัการคดัเลอืกบคุคลจากภมูิล าเนา ถ่ินท่ีอยู ่เชือ้ชาติ เพศศาสนา ผู้ปกครอง หรือผู้ รับรอง 

3. ใช้หลักความม่ันคง: เป็นการให้หลกัประกนัความมัน่คงแห่งอาชีพให้แก่บคุลากรทกุระดบัในบริษัทฯ ให้มีขวญั
และก าลงัใจในการท างาน โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการถูกกลัน่แกล้งในการท างานการไม่ถูกลงโทษ  หรือสัง่ให้พกังานโดยไม่มี
เหตผุลเพียงพอ 

4.  ใช้หลักความเป็นกลาง: การบริหารงานบคุคลของบริษัทมีแนวทางและหลกัการในการปฏิบตัิส าหรับบคุลากร 
โดยให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่างๆ วางตนเป็นกลาง ไม่กระท าการใดๆ อนัสอ่เจตนาว่าเป็นการนิยม ฝักใฝ่ อดุหนนุหน่วยงานใดหรือ
หนว่ยงานหนึง่ 

นอกจากนี ้เพื่อสนบัสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทฯ มีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
(ประวตัิอาชญากรรม) ของบคุคลที่ได้รับการคดัเลือกให้เข้าร่วมท างานกบับริษัทฯ จากกองทะเบียนประวตัิอาชญากร ส านกังาน
ต ารวจแหง่ชาติ   

 การประเมินศักยภาพและภาวะผู้น าของบุคลากร ใช้หลกัเกณฑ์การประเมินผลแบบรอบด้าน 360 องศา 

 การฝึกอบรมและพัฒนา มีวตัถปุระสงค์ที่จะพฒันาพนกังาน ให้มีความรู้ ความช านาญ และสามารถน ามาใช้

ในการปฏิบตัิงาน โดยน าบทสรุปจากการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การประเมินผลแบบรอบด้าน 360 องศา ตลอดจน แผนกลยทุธ์

ของบริษัท มาใช้บรูณาการ เพื่อจดัท าแผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร และแบง่การพฒันาออกเป็น 2 กลุม่หลกั ดงันี ้  

 - การพัฒนาพนักงานของบริษัท เป็นการพฒันาทกัษะความรู้ให้แก่บคุลากร โดยจัดสง่บุคลากรเข้าร่วม
ทัง้หมด 55 หลกัสตูร เก่ียวกับ ด้านการบริหารด้านบญัชี ด้านภาษีอากรด้านการส่งออก ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านกฎหมาย และด้านภาษา ทัง้นี ้ในปี 2558 มีบคุลากรที่ได้รับ
การอบรม จ านวน 106 คน (คิดเป็น 83% ของจ านวนพนกังานทัง้หมด) มีจ านวนชัว่โมงฝึกอบรมทัง้สิน้ 1,474 ชัว่โมง ดงันี ้
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ส านักงานสาขา 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โดยสามารถจ าแนกจ านวนบคุลากรท่ีได้รับการฝึกอบรม ดงันี ้
 การพัฒนาพนักงานบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ โดยแบง่หลกัสตูรออกเป็น 2 กลุม่ 

 1)  หลกัสตูรหลกั (Core Course) อาทิ หลกัสตูรการใช้ ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  

 2)  หลกัสตูรเฉพาะสายวิชาชีพ (Functional Course) อาทิ หลกัสตูรการพฒันาทกัษะการต้อนรับแขกตามพิธีการ
และวฒันธรรม (Protocol) การช าระเงินด้านการค้าตา่งประเทศ และระเบียบ UCP600 และสทิธิประโยชน์ทางการค้า 

 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารทุกคน มีโอกาส

พฒันาความรู้โดยให้ความส าคญัตอ่การเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ ที่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สมาคมบริษัทจดทะเบียน รวมทัง้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบักรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ระดบัสงูขององค์กรตา่งๆ อยูเ่สมอ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมหลกัสตูรที่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  ดงันี ้
 1. หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) 
 2. หลกัสตูร  Director Certification Program (DCP) 
 3. หลกัสตูร  Finance for Non-Finance Director (FND)  
 4. หลกัสตูร  Audit Committee Program (ACP) 
 5. หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC) 
 6. หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) 
 7.  หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC) 
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 กรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการบริษัทมากกว่าร้อยละ 75 ของจ านวน
กรรมการบริษัททัง้คณะ 
 ในปี 2558 กรรมการบริษัท ได้เข้าอบรมหลกัสตูรภูมิพลงัแผ่นดิน รุ่นที่ 4 ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู ณ ศนูย์วิชาการแห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 นอกจากนี ้ผู้บริหารยงัได้ให้ความส าคญัตอ่การเข้าร่วมสมัมนา อบรมหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่และงาน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อเสริมสร้างทกัษะความรู้ ความเข้าใจ เช่น  
 -   จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการ CSR Day หลักสูตร CSR Report ให้กบัผู้บริหารและพนกังาน เมื่อวนัที่ 22 
มิถนุายน 2558 โดยวิทยากรจาก สถาบนัไทยพฒัน์   
 - จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ือง “การเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC” ให้กบัผู้บริหารและพนกังาน เมื่อวนัท่ี 17 
กนัยายน 2558 โดยวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
รวมทัง้หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิที่ถกูต้องพร้อมเข้าสูก่ระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก (Certification Process) 
 -   จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการ CSR Day หลักสูตร CSR Coaching (ICSR) ให้กบัผู้บริหารและพนกังานที่
เก่ียวข้อง เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 โดยวิทยากรจาก สถาบนัไทยพฒัน์  
 การศึกษาดูงาน เป็นแนวทางเพิ่มพนูคณุวฒุิแก่บคุลากรให้มีความรู้ที่ทนัสมยัอยู่ตลอด อนัเป็นวิธีการที่เอือ้ต่อการบรรลุ

วตัถปุระสงค์ในการปฏิบตัิงาน ในปี 2558 ผู้บริหารและพนกังานไปศึกษาดงูานทัง้ในและต่างประเทศ ด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

ด้านการค้าและการลงทนุ ด้านสาธารณปูโภค ด้านธุรกิจอาหารและบริการ และด้านโลจิสติกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมทางการค้า

และหาแนวทางการร่วมลงทนุ  รวมทัง้น าความรู้ที่ได้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน   

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน และยังเป็นการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้บริหารถึงพนกังานทุกระดบั (Top - Down) ให้ได้รับทราบถึง
นโยบาย  แผนงาน  แนวทางการด าเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการ อปุสรรค ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และอื่นๆ  รวมทัง้เปิด
โอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัท โดยได้
จดัรูปแบบการสือ่สารระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน เช่น การประชมุผู้จดัการและพนกังานทกุสปัดาห์  การประชุมโครงการในทกุเดือน  
และการสมัมนาประจ าปี 
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ส่วนที่ 3.3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
9.ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
9.1 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
9.1.1 ตารางสรุปงบการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีสว่นได้เสยี 

รายการ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 

2559 2558 2557 
จ านวนเงนิ(บาท) ร้อยละ จ านวนเงนิ (บาท) ร้อยละ จ านวนเงนิ(บาท) ร้อยละ 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 138,242,922.28 0.56 337,526,130.91 1.46 81,202,235.01 0.37 
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-กิจการท่ีเก่ียว       
     ข้องกนั 306,203,107.06 1.24 165,732,522.09 0.72         218,973,536.53 1.00 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-อ่ืนๆ 38,666,137.84 0.16 28,553,917.45 0.12 33,760,060.52 0.15 

    เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.14 
    สนิค้าคงเหลือ 2,509,797.61 0.01 2,221,117.97 0.01 1,900,732.00 0.01 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 485,621,964.79 1.97 534,033,688.42 2.31 365,836,564.06 1.67 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม       
 - บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย 14,661,349,342.63 59.41 13,638,773,794.45 59.07 12,879,405,295.94 58.93 
เงนิลงุทนในกจิการท่ีเก่ียวข้องกัน       
    - เงินลงทนุเผ่ือขาย 3,187,353,295.92 12.92 2,847,600,459.26 12.33 3,059,429,009.00 14.00 
    - เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 1,342,022,476.78 5.43 1,211,888,507.65 5.25 1,209,402,980.37 5.53 
เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน       
    - เงินลงทนุเผ่ือขาย 113,335,213.50 0.46 183,651,021.50 0.80 64,436,050.00 0.29 
    - เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 41,817,560.63 0.17 41,820,500.30 0.18 48,258,800.30 0.23 
อสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญาจะซือ้จะขาย 5,783,240.94 0.02 59,354,515.94 0.26 45,326,575.83 0.21 
อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย 633,065,412.21 2.57 721,997,967.14 3.13 641,139,789.22 2.93 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 2,708,788,862.61 10.98 2,365,808,250.18 10.25 2,061,649,232.54 9.43 
ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 1,236,064,241.59 5.01 1,178,607,217.87 5.10 1,203,533,564.56 5.51 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 10,101,807.00 0.04 11,129,016.19 0.05 12,317,119.99 0.06 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 167,899,318.50 0.68 181,018,266.37 0.78 172,242,808.53 0.79 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน       
    เงินมดัจ าคา่ท่ีดนิ 42,527,100.00 0.17 42,527,100.00 0.18 42,527,100.00 0.19 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 36,897,317.58 0.15 61,636,628.04 0.27 40,637,308.14 0.19 
อ่ืน ๆ 4,135,330.93 0.02 7,974,453.79 0.04 8,105,789.96 0.04 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 83,559,748.51 0.34 112,138,181.83 0.49 91,270,198.10 0.42 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24,191,140,520.82 98.03 22,553,787,698.68 97.69 21,488,411,424.38 98.33 
รวมสินทรัพย์ 24,676,762,485.61 100.00 23,087,821,387.10 100.00 21,854,247,988.44 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีสว่นได้เสยี (ตอ่) 
รายการ ณวันท่ี30กันยายน 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 
2559 2558 2557 

จ านวนเงนิ(บาท) ร้อยละ จ านวนเงนิ(บาท) ร้อยละ จ านวนเงนิ(บาท) ร้อยละ 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีส้ินหมุนเวียน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมจาก        
           สถาบนัการเงิน 350,000,000.00 1.42 0.00 0.00 213,400,000.00 0.98 
    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 291,062,439.91 1.18 335,451,349.23 1.45 253,187,140.67 1.16 
    สว่นของหนีส้นิระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระใน 1 ปี 300,000,000.00 1.22 300,000,000.00 1.30 366,680,000.00 1.68 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 941,062,439.91 3.82 635,451,349.23 2.75 833,267,140.67 3.82 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน       
เจ้าหนีเ้งินลงทนุ 599,700.00 0.00 599,700.00 0.00 599,700.00 0.00 
เงินรับลว่งหน้า 25,480,321.51 0.10 32,873,406.40 0.14 79,396,052.85 0.36 
เงินประกนั 84,343,235.78 0.34 83,156,746.83 0.36 77,547,236.96 0.35 
เงินกู้ ยืมระยะยาว 1,000,000,000.00 4.05 1,500,000,000.00 6.50 966,640,000.00 4.42 
ภาระหนีส้นิจากการค า้ประกนั 4,574,409.75 0.02 4,574,409.75 0.02 12,924,272.75 0.06 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 59,415,675.17 0.24 72,437,395.00 0.31 96,356,511.00 0.44 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 446,950,781.30 1.81 401,480,022.86 1.74 433,877,001.05 1.99 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,621,364,123.51 6.56 2,095,121,680.84 9.07 1,667,340,774.61 7.62 
รวมหนีส้ิน 2,562,426,563.42 10.38 2,730,573,030.07 11.82 2,500,607,915.28 11.44 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       
ทนุจดทะเบียน       
 หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 800,000,000.00  800,000,000.00  800,000,000.00  
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว       
     หุ้นสามญั 494,034,300 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 494,034,300.00 2.00 494,034,300.00 2.14 494,034,300.00 2.26 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 1,041,357,580.00 4.22 1,041,357,580.00 4.51 1,041,357,580.00 4.77 
สว่นเกินทนุหุ้นทนุซือ้คืนของบริษัทร่วม 6,151,888.73 0.02 6,151,888.73 0.03 6,151,888.73 0.03 
ส ารองสว่นเกินทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของ       
      บริษัทร่วม 0.00 0.00 0.00 0.00 13,932,199.96 0.06 
ก าไรสะสม        
  จดัสรรแล้ว       
 ส ารองตามกฎหมาย 80,000,000.00 0.32 80,000,000.00 0.35 80,000,000.00 0.37 
 ส ารองทัว่ไป 280,000,000.00 1.13 280,000,000.00 1.21 280,000,000.00 1.28 
    ยงัไม่ได้จดัสรร 16,442,650,985.69 66.64 15,177,778,024.67 65.74 13,923,647,828.27 63.71 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 3,770,141,167.77 15.28 3,277,926,563.63 14.20 3,514,516,276.20 16.08 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22,114,335,922.19 89.62 20,357,248,357.03 88.18 19,353,640,073.16 88.56 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,676,762,485.61 100.00 23,087,821,387.10 100.00 21,854,247,988.44 100.00 
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งบก าไรขาดทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 

รายการ 

งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 

2559 2558 2558 2557 
จ านวนเงนิ (บาท) จ านวนเงนิ(บาท) จ านวนเงนิ (บาท) จ านวนเงนิ(บาท) 

รายได้     
สายธุรกิจการลงทุน     
 รายได้เงินปันผลรับ 368,543,163.02 233,439,682.98 244,029,749.18 195,523,697.02 
 สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุใน     
          บริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย 1,135,486,285.27 944,485,505.91 1,264,082,801.66 1,127,966,986.07 
รวม 1,504,029,448.29 1,177,925,188.89 1,508,112,550.84 1,323,490,683.09 
สายธุรกิจการให้เช่าและบริการ     
 รายได้คา่สาธารณปูโภครับ 1,496,450,308.29 1,520,552,357.40 2,021,903,561.73 2,239,827,084.57 
 รายได้คา่ปรึกษาและบริการ 289,620,239.52 288,278,389.35 388,074,856.52 368,770,688.63 
 ก าไรจากการปริวรรตเงินตรา 252,651.13 117,995.28 275,130.65 2,269,605.14 
รวม 1,786,323,198.94 1,808,948,742.03 2,410,253,548.90 2,610,867,378.34 
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม     
 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 199,492,000.00 20,000,000.00 181,877,075.39 170,888,500.00 
รวม 199,492,000.00 20,000,000.00 181,877,075.39 170,888,500.00 
อ่ืน ๆ     
    รายได้จากการขายสนิค้า 0.00 0.00 0.00 76,721,026.32 
 ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สนิ 2,002,673.67 31,306.41 56,305.41 532,706.27 
 ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 4,413,310.33 6,229,766.58 6,421,439.50 44,025.00 
    รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจาก     
            การด้อยคา่เงินลงทุน 21,000,000.00 0.00 3,242,209.46 4,027,946.28 
    รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการด้อยคา่     
    อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 0.00 0.00 56,728,971.88 0.00 
    รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจาก     
            การค า้ประกนั 0.00 0.00 8,349,863.00 0.00 
    ดอกเบีย้รับ 552,549.81 3,003,546.60 3,727,835.59 1,810,556.09 
หนีส้งสยัจะสญูกลบัรายการ 338,005.88 0.00 0.00 0.00 

 รายได้อ่ืน 28,216,230.58 20,744,069.80 31,965,033.96 20,753,316.43 
รวม 56,522,770.27 30,008,689.39 110,491,658.80 103,889,576.39 
รวมรายได้ 3,546,367,417.50 3,036,882,620.31 4,210,734,833.93 4,209,136,137.82 
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งบก าไรขาดทนุตามวธีิสว่นได้เสยี (ตอ่) 

รายการ 

งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 

2559 2558 2558 2557 
จ านวนเงนิ (บาท) จ านวนเงนิ(บาท) จ านวนเงนิ(บาท) จ านวนเงนิ(บาท) 

ค่าใช้จ่าย     
สายธุรกิจการให้บริการ     
 ต้นทนุคา่สาธารณปูโภค 1,382,466,902.75 1,400,721,036.05 1,863,202,712.16 2,076,089,728.77 
    ต้นทนุคา่บริการ 234,873,096.47 224,934,989.11 305,745,579.85 255,870,147.85 
 ขาดทนุจากการปริวรรตเงินตรา 20,166.10 401,523.04 526,170.70 501,969.12 
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม     
 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 57,322,538.12 8,100,501.99 20,671,424.46 16,645,056.56 
อ่ืน ๆ     
     ต้นทนุขายสนิค้า 0.00 0.00 0.00 74,855,843.67 
 สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุใน         
         บริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย 29,785,585.06 61,719,510.99 77,536,386.98 47,448,134.45 
    ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 37,031,481.42 85,821,207.75 85,821,207.75 56,658,796.93 
    ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 9,334,583.45 0.00 0.00 0.00 
ขาดทนุจากเงินลงทนุ 1,819,141.02 0.00 0.00 0.00 

    ขาดทนุจากการด้อยคา่ของ     
          อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย 0.00 0.00 8,939,741.82 0.00 
    ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายและเลกิใช้สนิทรัพย์            0.00 0.00 0.00 921,738.51 
    หนีส้งสยัจะสญู      0.00 0.00 3,502,918.81 1,520,000.00 
รวมค่าใช้จ่าย 1,752,653,494.39 1,781,698,768.93 2,365,946,142.53 2,530,511,415.86 
ก าไรจากการด าเนินงาน 1,793,713,923.11 1,255,183,851.38 1,844,788,691.40 1,678,624,721.96 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 360,474,145.75 358,627,109.81 489,633,180.12 476,237,003.40 
ต้นทนุทางการเงิน 33,293,830.84 36,131,985.97 46,689,211.75 57,664,771.54 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคล 1,399,945,946.52 860,424,755.60 1,308,466,299.53 1,144,722,947.02 
(คา่ใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้นิตบิคุคล (5,646,775.78) 31,519,561.55 8,621,084.43 5,419,195.06 
ก าไรสุทธิ 1,394,299,170.74 891,944,317.15 1,317,087,383.96 1,150,142,142.08 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 2.82 1.81 2.67 2.33 
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งบกระแสเงินสดตามวิธีสว่นได้เสยี 

รายการ 

งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 

2559 2558 2558 2557 
จ านวนเงนิ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท) จ านวนเงนิ(บาท) จ านวนเงนิ(บาท) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
 ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 1,399,945,946.52 860,424,755.60 1,308,466,299.53 1,144,722,947.02 
 บวก  รายการปรับกระทบยอดก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ     
                      เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน     
          คา่เสื่อมราคาและรายการตดับญัชี 132,343,729.24 128,538,799.86 172,677,195.98 150,836,552.12 
                ต้นทนุทางการเงิน 33,230,802.38 36,131,985.97 46,689,211.75 57,664,771.54 
                ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั      (4,722,376.00) 0.00 16,193,281.00 (1,556,529.00) 
          สว่นแบ่ง(ก าไร)จากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย (1,135,486,285.27) (944,485,505.91) (1,264,082,801.66) (1,127,966,986.07) 
                สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 29,785,585.06 61,719,510.99 77,536,386.98 47,448,134.45 
          เงินปันผลรับจากการลงทนุ 509,315,600.30 509,663,984.00 518,063,984.00 512,556,000.80 
          รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ (21,000,000.00) 0.00 (3,242,209.46) (4,027,946.28) 
                รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการด้อยคา่     
                       อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ   0.00 0.00 (56,728,971.88) 0.00 
                รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการค า้ประกนั 0.00 0.00 (8,349,863.00) 0.00 
                ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ 37,031,481.42 85,821,207.75 85,821,207.75 56,658,796.93 
                ขาดทนุจากการด้อยคา่อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย 0.00 0.00 8,939,741.82 0.00 
         (ก าไร) ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุ 4,921,273.12 (6,229,766.58) (6,421,439.50) (44,025.00) 

(ก าไร) ขาดทนุจากการเงินลงทนุ 1,819,141.02 0.00 0.00 0.00 
                (ก าไร)ขาดทนุจากการขายทรัพย์สนิ (2,002,673.67) (31,306.41) (56,305.41) 389,032.24 
                หนีส้งสยัจะสญู 239,496.37 0.00 3,502,918.81 1,520,000.00 

 หนีส้งสยัจะสญูกลบัรายการ (338,005.88) 0.00 0.00 0.00 
 ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง                  
           ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 985,083,714.61 731,553,665.27 899,008,636.71 838,200,748.75 
    สนิทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง     
                 สนิค้าคงเหลือ (288,679.64) (194,795.17) (320,385.97) (374,512.38) 
                 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั    0.00 (20,000,000.00) 30,000,000.00 (30,000,000.00) 
           อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย (125,991.17) (100,005,625.00) (100,005,625.00) (12,136,525.00) 
           อสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญาจะซือ้จะขาย 56,101,620.12 6,984,097.69 18,616,240.16 15,759,656.56 
                 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (138,945.67) (526,580.53) (532,880.39) (2,884,205.68) 
           ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (140,132,579.09) (61,834,533.78) 52,903,008.56 (61,621,959.11) 
                 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-อ่ืน ๆ (10,351,716.76) (3,498,133.82) 2,041,230.14 (3,202,128.27) 
           สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 44,443,982.04 100,900.00 (2,643.21) 12,921,633.31 
     หนีส้นิด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)     
                  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (40,366,874.87) 123,065,092.26 83,180,383.84 (4,396,172.83) 
           เงินรับลว่งหน้า (7,393,084.89) (23,398,234.89) (46,522,646.45) 59,823,534.80 
                  เงินประกนั 1,186,488.95 2,026,481.51 5,609,509.87 12,529,084.45 
                  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (13,021,719.83) 2,620,515.75 (23,919,116.00) 2,693,246.00 

เงินสดรับ(จ่าย) จากการด าเนินงาน 874,996,213.80 656,892,849.29 920,055,712.26 827,312,400.60 
                 จ่ายดอกเบีย้ (37,252,836.83) (37,652,731.11) (47,605,387.03) (59,728,478.52) 
                 จ่ายภาษีเงินได้ (15,892,468.73) (14,869,793.80) (21,000,519.90) (20,737,241.84) 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 821,850,908.24 604,370,324.38 851,449,805.33 746,846,680.24 
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งบกระแสเงินสดตามวิธีสว่นได้เสยี (ตอ่) 

รายการ 

งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 

2559 2558 2558 2557 
จ านวนเงนิ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท) จ านวนเงนิ(บาท) จ านวนเงนิ(บาท) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     
                 ซือ้หลกัทรัพย์หุ้นทนุ (356,799,812.00) (312,458,063.18) (424,984,658.85) (217,364,158.49) 
                 ขายหลกัทรัพย์หุ้นทนุ 42,351,000.00  86,954,866.58 105,911,539.50 995,535.00 
           ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (79,190,443.05) (67,051,726.48) (106,636,490.71) (186,944,255.59) 
           ขายยานพาหนะและอปุกรณ์ส านกังาน 2,036,168.23  31,308.41 56,308.41 999,999.99 
                 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (365,903,141.05) (292,675,932.98) (309,124,718.78) (100,056,048.39) 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (757,506,227.87) (585,199,547.65) (734,778,020.43) (502,368,927.48) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     
          เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน      
                     เพิม่ขึน้ (ลดลง) 350,000,000.00  616,600,000.00 (213,400,000.00) (617,259,043.38) 
           จ่ายเงินปันผล (113,627,889.00) (113,627,889.00) (113,627,889.00) (113,627,889.00) 
           เงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้ (ลดลง) (500,000,000.00) (533,320,000.00) 466,680,000.00 500,000,000.00 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงนิ (263,627,889.00) (30,347,889.00) 139,652,111.00 (230,886,932.38) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (199,283,208.63) (11,177,112.27) 256,323,895.90 13,590,820.38 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 337,526,130.91  81,202,235.01 81,202,235.01 67,611,414.63 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 138,242,922.28  70,025,122.74 337,526,130.91 81,202,235.01 
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9.1.2 ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

รายการ 
งวดเก้าเดือนสิน้สุด
วันท่ี 30 กันยายน 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี  31 
ธันวาคม 

2559 2558 2557 
อัตราส่วนสภาพคล่อง     
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.52 0.84 0.44 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.51 0.84 0.44 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 1.04 1.16 0.66 
 อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 7.37 11.61 12.93 
 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 49 31 28 
 อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 5.35 7.44 9.45 
 ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 67 48 38 
 Cash Cycle (วนั) (18) (17) (10) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
 อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 49.79 42.35 38.39 
 อตัราก าไรสทุธิ (%) 39.32         31.28         27.32 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 6.30 6.47 5.94 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 5.86 5.82 5.47 
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 15.83 16.01 14.91 
 อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.15 0.19 0.20 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.12 0.13 0.13 
 อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 25.68 20.71 15.35 
 อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) 1.55 0.79 0.67 
 อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น1) (เทา่) 0.07 0.07 0.08 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) n.a. 9.93 8.62 
ข้อมูลต่อหุ้น     
 มลูคา่หุ้นตามบญัชี (บาท) 44.76 41.21 39.17 
 ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 2.82 2.67 2.33 
 เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) n.a. 0.23 0.23 

หมายเหต ุ
1) ค านวณตามนิยามในข้อก าหนดสิทธิ (หนีส้ินสทุธิ หมายถึง จ านวนหนีส้ินเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย (interest bearing debt) หกัด้วยเงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ เงินลงทุนชัว่คราว ทัง้นี ้ตามตัวเลขที่ปรากฏใน"งบการเงิน" ของผู้ ออกหุ้นกู้ ) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะด า รง
อตัราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของผู้ ออกหุ้นกู้  ในอัตราส่วนไม่เกิน 2.0 : 1 โดยค านวณจากงบการเงินรวมประจ าปีที่ได้รับการ
ตรวจสอบแล้วที่ได้จดัส่งให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. ส าหรับช่วงเวลาที่เก่ียวข้อง (โปรดดรูายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ  6.1.3 ของข้อก าหนด   
สิทธิฯ) 

 

 



สว่นท่ี 3 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์   บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 3.3.10 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้า 1 

 

ส่วนที่ 3.3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
10.    การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
10.1 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน

2559 และส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 เศรษฐกิจไทยในปี 2558 มีการขยายตวัเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา โดยมีองค์ประกอบมาจากการลงทนุรวมที่ขยายตวัร้อยละ 
4.7 ซึง่เป็นผลจากการลงทนุของภาครัฐที่มีการขยายตวัถึงร้อยละ 29.8 การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 2.1 การเติบโตขึน้
อย่างมีนยัของการท่องเที่ยว และโครงการการก่อสร้างภาครัฐ นอกจากนีใ้นปี  2558 ประเทศไทยยงัได้ก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ทาง
เศรษฐกิจที่มีการเปลีย่นแปลงในมิติต่างๆ ของโลก เช่น การค้าระหว่างประเทศที่ชะลอตวัลง อตัราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดบัต ่า ระบบ
การเงินโลกที่มีความเช่ือมโยงส่งผลต่อความผันผวนจากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทยได้รวดเร็วขึน้ โครงสร้างประชากรที่มี
แนวโน้มเข้าสู่สงัคมสงูวยั โดยคณะกรรมการบริษัทได้ค านึงถึงปัจจัยที่ ท้าทายต่างๆเหล่านี ้และได้มีการด าเนินการเชิงรุก เพื่อ
กระตุ้นและสง่เสริมให้มีการพฒันาปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของบริษัทท าให้มีการลงทนุในสวน
อตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ โดยการเพิ่มขึน้ของยอดขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 จากการติดตามการลงทนุ 
และการสง่เสริมการค้าและเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้กบับริษัทต่างๆ ที่ได้ลงทนุไปอย่างต่อเนื่อง  
ผลจากการด าเนินการเชิงรุกดังกล่าว และการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ กอปรกับการควบคุม
คา่ใช้จ่าย  และการเพิ่มความสามารถในการลดต้นทนุ สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและเงินปัน
ผลรับเพิ่มขึน้จ านวน 153 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12 อยา่งไรก็ดี การบริหารงานของสวนอตุสาหกรรมยงัดีขึน้อย่างต่อเนื่องถึงแม้
รายได้จากการให้เช่าและบริการจะลดลง 199 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 แต่ต้นทนุก็ลดลง 163 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 สง่ผล
ให้มีก าไรสทุธิ 1,317 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 167 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 
 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่  3 ปี 2559 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีองค์ประกอบมาจาก  การบริโภคภาคเอกชน        
ขยายตวัร้อยละ 3.5 ตามความเช่ือมัน่ผู้บริโภคที่ดีขึน้จากไตรมาสก่อนจากปัจจยัภายในประเทศ และการผลติภาคเกษตรที่ปรับตวั
เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.9 ซึ่งเป็นการปรับตวัเพิ่มขึน้ครัง้แรกในรอบ 8 ไตรมาส นอกจากนี ้ภาคการสง่ออกเร่ิมมีทิศทางปรับตวัดีขึน้          
โดยมีการขยายตวัร้อยละ 3.4 ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตวัได้แม้มีเหตุระเบิดและการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ 
อยา่งไรก็ตาม ภาคก่อสร้างและการน าเข้าสนิค้าทนุยงัคงต ่ากวา่ในปีที่แล้ว ขณะที่ยอดจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศปรับตวัดีขึน้ 
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปชะลอลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน เพราะราคาอาหารสดชะลอลงหลงัพ้นภยัแล้ง  
อตัราการว่างงานลดลงเล็กน้อย ตามการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึน้เป็นส าคัญ ส าหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล      
จากรายได้ภาคการทอ่งเที่ยวที่ดีในช่วงก่อนเกิดเหตรุะเบิดใน 7 จงัหวดัภาคใต้ และการปราบปรามทวัร์ศนูย์เหรียญ และมลูคา่การ
น าเข้าสนิค้าที่ยงัอยูใ่นระดบัต ่า  
 ในปี 2559 เป็นปีที่ประเทศไทยได้เข้าสูก่ารเป็นสว่นหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการ
พฒันาการลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะพืน้ที่อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ซึ่งมีความ
ได้เปรียบทางยทุธศาสตร์ และการพฒันาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ที่มุ่งไปสูก่ารเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน  รวมถึง
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องในเร่ืองการให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม 
จรรยาบรรณและความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าผลการด าเนินงานของบริษัท ยงัอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
เนื่องจากในปี 2558 ผลประกอบการของบริษัทกลุม่สหพฒัน์สว่นใหญ่ยงัคงมีก าไร จะสง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในรูปเงิน
ปันผลรับ และรายได้ในสว่นของธุรกิจสวนอตุสาหกรรมยงัคงเติบโต มีรายได้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึน้ของการให้เช่า
และบริการ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้โดยการลดต้นทนุ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และให้บริการ และพฒันาบคุลากรอีกทัง้แสวงหาโอกาสและช่องทางในการลงทนุธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างความเติบโตและความมัน่คง
ทางธุรกิจ ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานในการจดัหาคูค้่า สถานที่และแหลง่จ าหนา่ยสนิค้าใหม่ๆ  ให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ตอ่ไป 
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10.1.1 ผลการด าเนินงาน 
  (1) ผลการด าเนินงานแยกตามสายธรุกิจหลกั 
   บริษัทฯมีรายได้ในปี 2558 รวม 4,211 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 มีคา่ใช้จ่ายรวม 2,902 
ล้านบาท ลดลง 162 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานเทา่กบั 1,317 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 167 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 15 
   งวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,546 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 509 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 17 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัในปีก่อน มีคา่ใช้จา่ยรวม 2,146 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทยีบกบั
งวดเดียวกนัในปีก่อน ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน เทา่กบั 1,794 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 539 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 เมื่อเทียบกบั
งวดเดียวกนัในปีก่อน 
  ทัง้นี ้เป็นผลมาจากผลประกอบการของแตล่ะธุรกิจดงันี ้

1. รายได้จากธุรกิจการลงทนุและอืน่ ๆ 

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีสว่นแบ่งผลก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย 1,264 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 สว่นเงินปันผลรับ 244 ล้านบาท เพิ่มขึน้  48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 เนื่องจากบริษัท
กลุม่สหพฒัน์ได้เข้าร่วมงานจ าหน่ายสินค้ากบัโครงการทัง้ของภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึน้  จึงส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัท
กลุ่มสหพฒัน์ยงัคงมีก าไรต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทต่างๆ ประกาศจ่ายปันผลจากผลประกอบการปีก่อน จึงส่งผลให้ในปี 2558
บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลอยูใ่นเกณฑ์ดี 
 รายได้อื่น ในปี 2558 มีรายได้อื่นๆ 110 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 โดยรายได้ที่
เพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากการกลบัรายการด้อยคา่เงินลงทนุและอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ จ านวน 60 ล้านบาท 
 งวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีสว่นแบง่ผลก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตาม
วิธีสว่นได้เสยี 1,135 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 191 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน สว่นเงินปันผลรับ 369
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน 
 รายได้อื่นๆ ของบริษัทในงวดเก้าเดือนแรกปี 2559 จ านวน 56 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 87 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน โดยรายได้สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากรายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการด้อยค่าเงิน
ลงทนุ จ านวน 21 ล้านบาท 

2. รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมในสายธุรกิจการให้เช่าและบริการ 2,410 ล้านบาท ลดลง 201 ล้าน
บาท  คิดเป็นร้อยละ 8 เนื่องจากราคาต่อหน่วยของค่าไฟฟ้าและไอน า้รับลดลง ในขณะที่บริการอื่นเพิ่มขึน้ 19 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 5 
 งวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมในสายธุรกิจการให้เช่าและบริการ 
1,786 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากรายได้ค่า
สาธารณปูโภครับลดลง 24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 

3. รายได้จากธุรกิจสวนอตุสาหกรรม 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 182 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 6 โดยบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการขายท่ีดินเมื่อได้โอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ซือ้ 
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งวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 200 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 180 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัในปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการขายที่ดินเมื่อได้โอน
กรรมสทิธ์ิให้ผู้ซือ้ 

 
ตารางเปรียบเทียบรายได้  
           (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ งวดเก้าเดือน
สิน้สดุวนัท่ี 30
กนัยายน 

เพิ่ม (ลด) ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 เพิ่ม (ลด) 

 2559 2558 จ านวนเงิน ร้อยละ 2558 2557 จ านวนเงิน ร้อยละ 
สายธุรกิจลงทนุและอื่น ๆ 1,560 1,208 352 29 1,619 1,427 192 13 
สายธุรกิจให้เช่าและบริการ 1,786 1,809 (23) (1) 2,410 2,611 (201) (8) 
สายธุรกิจสวนอตุสาหกรรม 200 20 180 900 182 171 11 6 
รวมรายได้ 3 ธุรกิจ 3,546 3,037 509 17 4,211 4,209 2 0    

  

 (2) การวเิคราะห์คา่ใช้จ่าย 

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและต้นทนุบริการ 2 ,194 ล้านบาท ลดลง 232 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 สว่น

ใหญ่มาจากต้นทนุต่อหน่วยของไฟฟ้าและไอน า้ลดลง ค่าใช้จ่ายการให้บริการในโครงการ J park Sriracha Nihon Mura และ

สนามกอล์ฟ หริภญุชยั ที่จงัหวดัล าพนูเพิ่มขึน้ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 490 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3

และบนัทกึผลขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุและอสงัหาริมทรัพย์รอการขาย จ านวน 95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67 เนื่องจาก

ในปีนีม้ีการประเมินราคายตุิธรรมของที่ดินและอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทตามนโยบายทกุ 5 ปี สว่นต้นทนุทางการเงิน จ านวน 46 

ล้านบาท ลดลง 12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 เนื่องจากปรับเงินกู้ยืมระยะสัน้มาเป็นเงินกู้ ระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกบัการ

ลงทนุ และประโยชน์ของอตัราดอกเบีย้ที่ลดลง 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม ลดลง 31 ล้านบาท สาเหตหุลกัมา

จากส่วนแบ่งผลขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ลดลง 32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน และผล

ขาดทนุจากการด้อยคา่หลกัทรัพย์และทรัพย์สนิ ลดลง 49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน ในขณะ

ที่ต้นทนุขายและต้นทนุบริการ 1,675 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน สว่นใหญ่

มาจากต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ 49 ล้านบาท 
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ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย 
(หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 

งวดเก้าเดือน
สิน้สดุวนัท่ี 30
กนัยายน 

เพิ่ม (ลด) ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

เพิ่ม (ลด) 

 2559 2558 จ านวนเงิน ร้อยละ 2558 2557 จ านวนเงิน ร้อยละ 

ต้นทนุขายและต้นทนุบริการ 1,675 1,634 41 3 2,194 2,426 (232) (10) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 360 359 1 0 490 476 14 3 

สว่นแบง่ผลขาดทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 30 62 (32) (52) 77 47 30 64 

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่หลกัทรัพย์และทรัพย์สนิ 37 86 (49) (57) 95 57 38 67 

ผลขาดทนุจากเงินลงทนุและการจ าหนา่ยเงินลงทนุ 11 0 11 100. 0 0 0 0 

ต้นทนุทางการเงิน 33 36 (3) (8) 46 58 (12) (21) 

รวมคา่ใช้จา่ย 2,146 2,177 (31) (1) 2,902 3,064 (162) (5) 
 

10.1.2 ฐานะการเงนิ 
 (1)  สนิทรัพย์ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 23,088 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,234 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6
ประกอบด้วยเงินลงทนุ ร้อยละ 78 อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย ร้อยละ 3 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ร้อยละ 10 ที่ดิน อาคาร
และอปุกรณ์ ร้อยละ 5 สินทรัพย์หมนุเวียน ร้อยละ   2  ของสินทรัพย์รวม และรายการอื่นๆ ร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั 
สนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ สว่นใหญ่เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม เนื่องจากรับรู้สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียเพิ่มขึน้ และ
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเพิ่มขึน้ 
  ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 24,677 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,589 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7
ประกอบด้วยเงินลงทนุ ร้อยละ 78 อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย ร้อยละ 3 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ร้อยละ11 ที่ดินอาคารและ
อปุกรณ์ ร้อยละ 5 สินทรัพย์หมนุเวียน ร้อยละ 2 และรายการอื่นๆ ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั สินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้สว่น
ใหญ่เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม จ านวน 1,023 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 
  รายละเอียดของสนิทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สนิทรัพย์หมนุเวียน 534 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 168 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46 เป็นการเพิ่มขึน้
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 257 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 317 ในขณะที่ลกูหนีก้ารค้าและเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการที่
เก่ียวข้องกนัลดลง 88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 

เงินลงทนุในหุ้นทนุ 17,924 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เนื่องจากในปี 2558 บนัทึกเงินลงทนุตาม
วิธีสว่นได้เสยีและเงินลงทนุระยะยาวอื่นเพิ่มขึน้ 760 ล้านบาท ในขณะท่ีเงินลงทนุเผ่ือขายมีมลูค่าลดลงสทุธิ 91 ล้านบาท สาเหตุ
มาจากมลูคา่ยตุิธรรมลดลง  

อสงัหาริมทรัพย์รอการขายและอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 3,088 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 385 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15
เนื่องจากมีการซือ้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตวัในอนาคต 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,179 ล้านบาท ลดลง 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เนื่องจากคา่เสือ่มราคาสะสมเพิ่มขึน้ 
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สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 112 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 เนื่องจากภาษีหกั ณ ที่จ่าย และลกูหนี ้
สรรพากรเพิ่มขึน้  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 สินทรัพย์หมนุเวียน 486 ล้านบาท ลดลง 48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 สาเหตหุลกัมาจาก
การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 199 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ในขณะที่ลกูหนีก้ารค้าและเงินให้กู้ ยืมแก่
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85 

เงินลงทนุในหุ้นทนุ 19,346 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,422 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 เนื่องจาก ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและเงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวข้องกัน เพิ่มขึน้ 1,492 ล้านบาท ในขณะที่เงิน
ลงทนุระยะยาวอื่นมีมลูคา่ลดลง 70 ล้านบาท 

อสงัหาริมทรัพย์รอการขายและอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 3,342 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 254 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8
เนื่องจากมีการซือ้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตวัในอนาคต 

ที่ดินอาคารและอปุกรณ์ 1,236 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 สาเหตหุลกัมาจากการโอนที่ดินจ านวน 
73 ล้านบาท 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 84 ล้านบาท ลดลง 28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 เนื่องจากภาษีหกั ณ ที่จ่าย ที่ลดลง 
 (2)  หนีส้นิและแหลง่ที่มาของเงินทนุ 

หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 2,731 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 230 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 หนีส้ินหมนุเวียน
สว่นใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น และสว่นของหนีส้นิระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี จ านวน 635 ล้านบาท ลดลง 198 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 สว่นหนีส้ินไม่หมนุเวียน 2,095 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 สว่นใหญ่มาจาก
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้ 533 ล้านบาท เนื่องจากปรับเงินกู้ยืมระยะสัน้มาเป็นเงินกู้ ระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุ และ
ประโยชน์ของอตัราดอกเบีย้ที่ลดลง  

ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจ านวน 114 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของก าไรสทุธิปีก่อน อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่น
ของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 0.13 เทา่ ซึง่ใกล้เคียงกบัปีก่อน และอตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้อยู่ที่ 20.71 เท่า เทียบกบัปี
ก่อนซึง่อยูท่ี่ 15.35 เทา่ อยูใ่นเกณฑ์ดี เนื่องกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีดอกเบีย้เงินกู้ลดลง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ และที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์บนัทึก
ด้วยราคาทนุรวม 4,266 ล้านบาท ซึง่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นอตุสาหกรรม ที่ตัง้อยู่ในจงัหวดัใหญ่ 3 แห่ง คือ ชลบรีุ ปราจีนบรีุ 
และล าพนู ท าเลที่ตัง้อยู่ใกล้ตวัเมืองและติดถนนหลัก การคมนาคมสะดวก เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก ในทกุสวน
อตุสาหกรรมมีสนามบินที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนสง่ทางอากาศ มีพืน้ที่สีเขียวกว่า 20% ให้ความร่มร่ืน เหมาะส าหรับตัง้
โรงงานผลิตสินค้า สินทรัพย์ตามบญัชีเป็นราคาทุนซึ่งต ่ากว่าราคาตลาดมาก ดงันัน้ คุณภาพของสิ นทรัพย์จึงเหมาะสม และ
เอือ้อ านวยต่อการประกอบธุรกิจ การขายที่ดินได้มีการรับช าระหนีต้ามระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญา บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยง
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ 

หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จ านวน 2,562 ล้านบาท ลดลง 169 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 โดยสาเหตหุลกัมา
จากการลดลงของหนีส้ินไม่หมนุเวียน จ านวน 474 ล้านบาท ซึ่งมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว 500 ล้านบาท ในขณะที่
หนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ จ านวน 306 ล้านบาท ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงินจ านวน 350 ล้านบาท 
 (3)  สภาพคลอ่ง 

บริษัทฯ ยงัคงมีสภาพคล่องที่ดีเนื่องจากมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานและกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 
991 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ไปของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ จ านวน 735 ล้านบาท ดงันัน้ จึงมีกระแสเงินสดสทุธิ
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เพิ่มขึน้ 256 ล้านบาท เมื่อน าไปรวมกบัเงินสด ณ วนัต้นงวด 81 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทฯมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเทา่
เงินสด ณ วนัสิน้งวด จ านวนเงิน 337 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีลกูหนีค้้างช าระท่ีมีปัญหาในการช าระหนีจ้ านวน 3 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ตัง้ค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูไว้แล้วทัง้จ านวน อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้ติดตามทวงหนีด้งักลา่วโดยคาดวา่จะทยอยได้รับคืนภายในปี 2559 

ส าหรับอตัราสว่นสภาพคล่องในปี 2558 บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคลอ่งคิดเป็น 0.84 เท่า ในขณะที่มีอตัราส่วนสภาพ
คลอ่งกระแสเงินสดคิดเป็น 1.16 เท่า บริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการลดการค า้
ประกนัเพื่อลดความเสี่ยง และหากต้องค า้ประกนัก็จะค า้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้น ส าหรับสวนอตุสาหกรรมได้มีการพฒันา
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้บริษัทฯ ยงัคงมีความสามารถในการท าก าไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมี
ประสทิธิภาพ ซึง่จะเห็นได้จากสภาพคลอ่งที่ดีขึน้ 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 822 
ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 758 ล้านบาทสาเหตุหลกัมาจากการซือ้หลกัทรัพย์หุ้นทุนและ
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ จ านวน 357 ล้านบาท และ 367 ล้านบาท ตามล าดบั และกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรม           
จดัหาเงิน จ านวน 264 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากการช าระเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวน 500 ล้านบาท 
 

10.1.3 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต  
 ปัจจบุนั รัฐบาลมีนโยบายด้านเศรษกิจ โดยภาครัฐประสานงานกบัภาคเอกชน เพื่อสนบัสนนุให้มีการขยายการลงทนุธุรกิจ 
SMEs การสง่เสริมการลงทนุส าหรับธุรกิจที่มีนวตักรรมใหม่ๆ  ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม รวมถึงศกัยภาพฝีมือแรงงานไทย ยงัคงเป็น
ที่ยอมรับ ประกอบกบัการทอ่งเที่ยวขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง จึงสง่ผลให้มีการขยายการลงทนุ ท าให้มีการจ้างงานเพิ่มขึน้ ทัง้แรงงาน
ไทยและต่างด้าว การจบัจ่ายใช้สอยในประเทศก็จะเพิ่มขึน้ตามไปด้วย ท าให้ผลประกอบการในปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัท
กลุม่สหพฒัน์ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์มีการพฒันาศกัยภาพในการผลิต คิดค้น
นวตักรรมใหม่ๆ เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและบริการ อีกทัง้ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ยงัคงมีคณุภาพ เป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค ตลอดเวลาที่ผา่นมาบริษัทตา่งๆ ในกลุม่ได้ด าเนินธุรกิจด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะสร้างผลประกอบการท่ีดี      
 ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพฒันาเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท ให้ยัง่ยืน และมัน่คง ในฐานะผู้น าด้านการลงทุนของ
กลุม่สหพฒัน์ ได้ให้ความส าคญัเป็นพิเศษกบัการส ารวจลูท่างการลงทนุในอาเซียน โดยใช้ทีมงานการลงทนุเป็นศนูย์ข้อมลู เพื่อให้
ความรู้และจัดหาข้อมูลให้แก่บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ในการประกอบธุรกิจทัง้ใน และต่างประเทศ ทัง้การจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ 
Business Matching ตลอดจนศึกษาการลงทุนเดิม และตดัสินใจลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ  พร้อมทัง้เป็นศนูย์กลางในการพฒันา
ความรู้ความสามารถของพนกังานบริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์ โดยการฝึกอบรมสร้างเสริมความรู้ต่างๆ ทัง้ทางด้านธุรกิจ  
ด้านภาษา และนวตักรรม 
 ส าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (ณ วนัที่ 28 ตลุาคม 2559) คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ขยายตวัเร่งขึน้มาอยู่ที่ร้อยละ 3.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.9 - 3.9) โดยได้รับแรงส่งของการใช้จ่ายภาครัฐที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง โดยเฉพาะโครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมใหม่ๆ  ที่คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการได้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 
2560 อาทิ โครงการรถไฟรางคู่ และรถไฟฟ้าในเขตเมือง ประกอบกบัแนวโน้มรายได้เกษตรกรที่ปรับตวัดีขึน้ตามราคาสินค้าโภค
ภณัฑ์ในตลาดโลก คาดวา่จะเป็นแรงสนบัสนนุให้การบริโภคภาคเอกชนฟืน้ตวั นอกจากนี ้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่เร่ิมมีแนวโน้ม
ขยายตวัดีขึน้ ประกอบกบั แนวโน้มค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งผลดีต่อปริมาณค าสัง่ซือ้สินค้าส่งออก 
ในขณะที่การส่งออกบริการ คาดว่าจะยงัคงขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ  ในด้าน
เสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2560 จะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.6 – 2.6) 
ปรับตวัสงูขึน้จากปี 2559 ตามแนวโน้มราคาน า้มนัในตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่มขึน้ และการออ่นคา่ของเงินบาท 
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 จากการคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจในปี 2560 ดงักลา่วข้างต้น โดยเฉพาะการฟืน้ตวัของการบริโภคภาคเอกชน
คาดวา่จะเป็นปัจจยัหลกัที่ส าคญัที่ช่วยสนบัสนนุให้ผลประกอบการในปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์อยู่ในเกณฑ์ที่
นา่พอใจ 
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ส่วนท่ี 4 

ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นกู้  

ส าหรับ 

"หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" และ 

"หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" 

 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) มีช่ือภาษาอังกฤษว่า  Saha Pathana Inter-Holding 
Public Company Limited ท่ีตัง้ส านักงาน เลขท่ี 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0 2293 0030 website : www.spi.co.th มีความประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นกู้  ในครัง้นีจ้ านวนทัง้หมด 2 (สอง) ชุด ซ่ึงมี
มูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท โดยเสนอขายหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 1,000,000,000 (หน่ึง
พันล้าน) บาท และ หุ้นกู้ ชุดท่ี 2 จ านวนไม่เกิน 1,000,000,000 (หน่ึงพันล้าน) บาท โดยหุ้นกู้ ท่ีเสนอขายดังกล่าว มีลักษณะส าคัญ
ตามท่ีระบุไว้ข้างล่างนี ้

1.  รายละเอียดของหุ้นกู้ท่ีเสนอขาย สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และ 
ผู้ถือหุ้นกู้  

ค าและข้อความท่ีระบุไว้ในส่วนท่ี 4 นีใ้ห้มีความหมายเช่นเดียวกับท่ีได้ให้ค านิยามหรือค าจ ากัดความไว้ในข้อก าหนด
สิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้ ส าหรับหุ้นกู้ ท่ีเสนอขายในครัง้นีต้ามเอกสารแนบ 1 ("ข้อก าหนดสิทธิ") เว้นแต่จะได้
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี ้

1.1 ลักษณะส าคัญของหุ้นกู้ท่ีเสนอขาย 

หุ้นกู้ชุดท่ี 1 

ผู้ออกหุ้นกู้  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้  จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้  "หุ้นกู้ ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้  จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" ("หุ้นกู้ชุดท่ี 1") 

ประเภทของหุ้นกู้  หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

สกุลเงิน บาท 

จ านวนหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย ไม่เกิน 1,000,000 (หน่ึงล้าน) หน่วย 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย ไม่เกิน 1,000,000,000 (หน่ึงพันล้าน) บาท 

มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

อายุหุ้นกู้  3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้  

วันออกหุ้นกู้  วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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อัตราดอกเบีย้หุ้นกู้  อัตราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 2.39 (สองจุดสามเก้า) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 

หุ้นกู้ชุดท่ี 2 

ผู้ออกหุ้นกู้  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้  "หุ้นกู้ ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้  จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้ชุดท่ี 2") 

ประเภทของหุ้นกู้  หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

สกุลเงิน บาท 

จ านวนหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย ไม่เกิน 1,000,000 (หน่ึงล้าน) หน่วย 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย ไม่เกิน 1,000,000,000 (หน่ึงพันล้าน) บาท 

มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หน่ึงพัน) บาท 

อายุหุ้นกู้  7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้  

วันออกหุ้นกู้  วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

อัตราดอกเบีย้หุ้นกู้  อัตราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.44 (สามจุดสี่สี่) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 

ทัง้นี ้ค าว่า "หุ้นกู้ " ตามท่ีระบุไว้ใน ส่วนท่ี 4 นี ้ให้หมายถึง "หุ้นกู้ ชุดท่ี 1" และ "หุ้นกู้ ชุดท่ี 2" (ตามแต่กรณี) 

รายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกับหุ้นกู้ชุดท่ี 1 และหุ้นกู้ชุดท่ี 2  

การช าระคืนเงินต้น ช าระคืนเงินต้นทัง้จ านวน ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ทัง้นี ้หากวันครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ดังกล่าวไม่ตรงกับวันท าการ ให้เลื่อนวันช าระคนืเงินต้นเป็นวันท าการ
ถัดไป 

การช าระดอกเบีย้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะช าระดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ และ
วันท่ี 9 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ แต่ละชุด โดยช าระดอกเบีย้งวด
แรกในวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และดอกเบีย้งวดสุดท้ายจะช าระในวันครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แต่ละชุด ทัง้นี ้หากวันครบก าหนดช าระดอกเบีย้ไม่ตรงกับวัน
ท าการ ให้เลื่อนวันช าระดอกเบีย้ไปเป็นวันท าการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จ าต้อง
ช าระดอกเบีย้หรือเงินเพิ่มใดๆ ส าหรับการเลื่อนวันช าระดอกเบีย้ ยกเว้นในกรณี
ของการช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ งวดสุดท้ายนัน้ ให้ค านวณดอกเบีย้ตามเงื่อนไขใน
ข้อก าหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันท่ีมีการช าระเงินจริง 

การค านวณดอกเบีย้ จ านวนดอกเบีย้ท่ีจะต้องช าระตามหุ้นกู้ แต่ละชุดจะค านวณโดยการน า (ก) ผลคณู
ของจ านวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ชุดนัน้ๆ ในแต่ละหน่วยกับอัตราดอกเบีย้ หุ้นกู้
ชุดท่ี 1 หรืออัตราดอกเบีย้ชุดท่ี 2 (แล้วแต่กรณี) ไปคูณกับ (ข) จ านวนวันส าหรับ
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งวดดอกเบีย้นัน้ หารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) ทัง้นี ้จ านวนดอกเบีย้จะ
ก าหนดทศนิยมไม่เกินหกต าแหน่ง (ถ้าต าแหน่งท่ีเจ็ดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า 
ให้ท าการปัดทศนิยมต าแหน่งท่ีหกขึน้หน่ึงต าแหน่ง) 

เพื่อประโยชน์ของการค านวณดอกเบีย้ ให้ค าว่า "งวดดอกเบีย้" หมายถึง งวดแต่
ละงวดเร่ิมตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันช าระดอกเบีย้ หุ้นกู้ ของงวด
ดอกเบีย้ก่อนหน้านี ้(แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันช าระดอกเบีย้ หุ้นกู้
ของงวดดอกเบีย้นัน้ หรือวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดนัน้ๆ (แล้วแต่กรณี) 

วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ (ก) วิธีการช าระดอกเบีย้: ผู้ออกหุ้นกู้ จะช าระดอกเบีย้ท่ีถึงก าหนดช าระของ
หุ้นกู้ ในวันช าระดอกเบีย้หุ้นกู้  ผ่านนายทะเบยีนหุ้นกู้ ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นกู้  (ผู้ มี
สิทธิในหุ้นกู้ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.3 ของข้อก าหนดสิทธิ) ซ่ึงมีช่ือปรากฏอยู่
ในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ ในวันก าหนดสิทธิ หรือในกรณีของหุ้นกู้ ท่ีฝากไว้
กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ซ่ึงปรากฏช่ืออยู่ใน
รายช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์วา่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ ซ่ึงทรงสิทธิในหุ้นกู้  ทัง้นี ้
การช าระดอกเบีย้ของหุ้นกู้จะกระท าโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สั่งจ่ายในนามของผู้ ถือหุ้นกู้  ลงวันท่ีตรงกับวันท าการท่ีต้องช าระเงินตาม
ข้อก าหนดสิทธิ โดยนายทะเบยีนหุ้นกู้ จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผู้ ถือ
หุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามท่ีอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบยีนผู้ ถือ
หุ้นกู้  หรือ (2) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ ถือหุ้นกู้  
ตามรายละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้ หรือท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ได้
แจ้งให้นายทะเบยีนหุ้นกู้ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
14 (สิบสี่) วันท าการ ก่อนวันช าระเงินนัน้ๆ หรือ (3) วิธีการ อ่ืนตามท่ีผู้
ออกหุ้นกู้ และนายทะเบยีนได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ส าหรับการช าระดอกเบีย้หุ้น
กู้ งวดสุดท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ต้องน าใบหุ้นกู้ มาเวนคืนให้แก่นายทะเบยีนหุ้น
กู้  ยกเว้น กรณีมีข้อสงสัย นายทะเบยีนหุ้นกู้ หรือผู้ ออกหุ้นกู้ มีสิทธิขอ
ตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้ จากผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ว่ารายใดๆ ได้ และ
ส าหรับกรณีของหุ้นกู้ ท่ีฝากไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ ถือหุ้นกู้
ดังกล่าวไม่ต้องน าใบหุ้นกู้ มาเวนคืนให้แก่นายทะเบยีนหุ้นกู้ ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ เน่ืองจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้ ส าหรับหุ้นกู้ ท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ แทน 

(ข) วิธีการช าระเงินต้น: ณ วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 และวันครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 (ตามแต่กรณี) ผู้ออกหุ้นกู้ จะช าระเงินต้นของ
หุ้นกู้ ชุดนัน้ๆ ผ่านนายทะเบยีนหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ผู้ มีสิทธิในหุ้นกู้ ตามท่ี
ระบุไว้ในข้อ 3.3 ของข้อก าหนดสิทธิ) ซ่ึงมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้
ถือหุ้นกู้ ในวันก าหนดสิทธิ หรือในกรณีของหุ้นกู้ ท่ีฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ จะช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ซ่ึงปรากฏช่ืออยู่ในรายช่ือของศูนย์รับ
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ฝากหลักทรัพยว์่าเป็นผู้ ถือหุ้นกู้ ซ่ึงทรงสิทธิในหุ้นกู้  ทัง้นี ้การช าระเงินต้น
ของหุ้นกู้ จะกระท าโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของ
ผู้ ถือหุ้นกู้  ลงวันท่ีตรงกับวันท าการท่ีต้องช าระเงนิตามข้อก าหนดสทิธิ โดย
นายทะเบยีนหุ้นกู้ จะจัดส่งเช็คดงักลา่วล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) 
ตามท่ีอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ (2) การ
โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ ถือหุ้นกู้  ตามรายละเอียดท่ี
ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้ หรือท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งให้นายทะเบยีน
หุ้นกู้ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 14 (สิบสี่) วันท าการ 
ก่อนวันช าระเงินนัน้ๆ หรือ (3) วิธีการ อ่ืนตามท่ีผู้ ออกหุ้นกู้ และนาย
ทะเบยีนได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ส าหรับการรับช าระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นกู้
ไม่ต้องน าใบหุ้นกู้ มาเวนคืนให้แก่นายทะเบยีนหุ้นกู้  ยกเว้น กรณี มีข้อ
สงสัย นายทะเบยีนหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิขอตรวจสอบและขอเวนคืน
ใบหุ้นกู้ จากผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ว่ารายใดๆ ได้ และส าหรับกรณีของหุ้นกู้ ท่ีฝากไว้
กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวไม่ต้องน าใบหุ้นกู้ มาเวนคืน
ให้แก่นายทะเบยีนหุ้นกู้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ เน่ืองจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้
ส าหรับหุ้นกู้ ท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ แทน 

การไถ่ถอนหุ้นกู้  เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอน ซือ้คืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ ไปก่อนหน้านีแ้ล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ จะ
ท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 และไถ่ถอนหุ้นกู้
ชุดท่ี 2 ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 โดยการช าระหนีเ้งินต้นคงค้าง
ทัง้หมดตามหุ้นกู้ ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดนัน้ๆ พร้อมทัง้ช าระดอกเบีย้หุ้น
กู้ ท่ีค านวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดดงักลา่วตามวิธีการท่ี
ระบุไว้ในข้อ 8.3 ของข้อก าหนดสิทธิ 

สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ ก่อนครบก าหนด 

ไม่มี 

สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอน 
หุ้นกู้ ก่อนครบก าหนด 

ไม่มี 

การซือ้คืนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิท่ีจะซือ้คืนหุ้นกู้ จากตลาดรองหรือแหล่งอ่ืนๆ ได้ไม่ว่าในราคา
เท่าใดและเวลาใดๆ เม่ือผู้ออกหุ้นกู้ ได้ซือ้คืนหุ้นกู้ แล้วให้ถือว่าหนีต้ามหุ้นกู้
ดังกล่าวได้ระงับลง 

สถานะของหุ้นกู้  หุ้นกู้ เป็นหนีโ้ดยตรงและท่ัวไปของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีปราศจากเงื่อนไข ไม่มีประกัน และ
เป็นหนีไ้ม่ด้อยสิทธิ โดยหนีหุ้้นกู้ มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทัง้นี ้
ผู้ ถือหุ้นกู้ จะมีสิทธิได้รับช าระหนีหุ้้นกู้ ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับช าระหนีข้อง
เจ้าหนีส้ามัญท่ีไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธทัิง้ในปัจจุบนัและในอนาคตของผู้
ออกหุ้นกู้  เว้นแต่บรรดาหนีท่ี้มีกฎหมายคุ้มครองโดยชัดแจ้งหรือโดยท่ัวไปให้ได้รับ
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ช าระหนีก่้อน 

ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ไม่มี 

นายทะเบยีนหุ้นกู้  หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีซ่ึงเก่ียวข้องกับ
งานทะเบยีนหุ้นกู้  หรือผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้โดยชอบให้ท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบยีนหุ้นกู้
แทน 

การจดทะเบยีนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ จะน าหุ้นกู้ ท่ีเสนอขายในครัง้นีไ้ปขึน้ทะเบยีนกับสมาคมตลาดตราสาร
หนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่
วันออกหุ้นกู้  เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงราคา และจะคงให้หุ้นกู้ เป็นหลักทรัพย์ขึน้
ทะเบยีนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายุหุ้นกู้  

ตลาดรองของหุ้นกู้  ไม่มี อย่างไรก็ตาม ผู้ ลงทุนอาจซือ้ขายหุ้นกู้ ได้ ท่ีธนาคารพาณิชย์ บริษัท
หลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ท่ีมีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่ง
หนี ้ในกรณีท่ีมีความต้องการซือ้ขายหุ้นกู้ ผ่านผู้ มีใบอนุญาตดังกล่าว  

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
ของผู้ออกหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ โดยสถาบนัจัด
อันดับความน่าเช่ือถือท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุของ
หุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ ได้แต่งตัง้ให้บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด เป็นผู้ท าการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้  โดยผลการจัดอันดับท่ีบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด เผยแพร่
เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 ผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ใน
เกณฑ์ "AA" แนวโน้ม "คงท่ี" โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทัง้นี ้
อันดับความน่าเช่ือถือนีมิ้ได้จัดขึน้เพื่อเป็นข้อแนะน าให้ผู้ ลงทุนท าการซือ้ ขาย 
หรือถือหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดย บริษัท  
ทริสเรทติง้ จ ากัด ได้ต่อไป 

ความหมายของผลการจัดอันดับ ปรากฏตามรายละเอียดข้างท้ายนี ้

 

  



ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นกู้    บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นกู้  หน้า 6 
 

สัญลักษณ์ท่ีก าหนดในการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะยาวส าหรับประเทศไทย 

บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด หรือ ทริส ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับความสามารถของผู้ออกตราสาร
หนีใ้นการช าระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นของตราสารหนีร้ะยะยาวจ านวน 8 (แปด) อันดับ โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิต
สูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต ่าสุด แต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย ดังนี  ้

AAA : อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนีมี้ความเสีย่งต า่ท่ีสดุ ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสดุ และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆ 

AA : องค์กรหรือตราสารหนีมี้ความเสี่ยงต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  มากกว่า
อันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA  

A : องค์กรหรือตราสารหนีมี้ความเสี่ยงในระดับต ่า ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรุกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับ
เครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB : องค์กรหรือตราสารหนีมี้ความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหนีอ่้อนแอลงเม่ือเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า  

BB : องค์กรหรือตราสารหนีมี้ความเสี่ยงในระดับสงู ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ต ่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรง  (Adverse changes) ทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการช าระหนีอ้ยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B : องค์กรหรือตราสารหนีมี้ความเสี่ยงในระดับสงูมาก  ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืน
เงินต้นในเกณฑ์ต ่า และอาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนีไ้ด้ตามการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C : องค์กรหรือตราสารหนีมี้ความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนีสู้งท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนีไ้ม่มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอือ้อานวยทางธุร กิจ  เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ 

D : องค์กรหรือตราสารหนีอ้ยูใ่นสภาวะผิดนัดช าระหนี  ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้
ตามก าหนด 

หมายเหตุ:     อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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นอกจากนี ้ทริสเรทติง้ยังก าหนด "แนวโน้มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิต ของผู้ออกตราสารหนีใ้นระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติง้จะพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนีท่ี้อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี  ้
ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนีโ้ดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั น้ๆ หรือองค์กร
ซ่ึงรับภาระผูกพันในการช าระหนีข้องตราสารนัน้ๆ ทัง้นี ้แนวโน้มอันดับเครดิตแบง่ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึน้ 

Stable หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทติง้เป็นอันดับเครดิตตราสารหนีใ้นสกุลเงินบาท  ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการช าระหนี ้
ของผู้ออกตราสารหนี ้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  

 

ทีม่า : บริษัท ทริสเรทต้ิง จ ากัด 
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1.2  สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดสิทธิ 

 หน้าท่ีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบตัิ ตลอดระยะเวลาท่ียังคงมีหนีค้งค้างภายใต้หุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงจะด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้

1. การประกอบธุรกิจของผู้ออกหุน้กู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการบริหารจัดการและ
ประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะ
ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนท่ี) กฎเกณฑ์และกฎหมายอันท่ีเ ก่ียวข้องท่ีใช้
บงัคับกับตน 

2. บญัชีและงบการเงินของผู้ออกหุน้กู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดท าและรักษาไว้ซ่ึงบญัชีและงบการเงินอย่างเหมาะสม
และถูกต้อง ตามหลักการทางบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปในประเทศ
ไทย ทัง้นี ้หากผู้สอบบญัชีมีการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการ
บญัชีว่าอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีใช้บงัคับกับบริษัทมหาชน
จ ากัด รายการบญัชีดังกล่าวจะต้องมิได้เป็นรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญั 

3. เงือ่นไขทางการเงิน 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องด ารงอัตราส่วน "หนีส้ินสุทธิ" (Net Debt) ต่อ "ส่วนของ 
ผู้ ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) ในอัตราส่วน ไม่เกิน 2.0 : 1 ณ "วัน
ค านวณ" ใดๆ 

เพื่อวัตถุประสงค์ของการค านวณอัตราส่วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3 นี ้ให้ค า
จ ากัดความตามท่ีระบุไว้ในข้อนี ้มีความหมายดังต่อไปนี  ้

"งบการเงิน" (Financial Statements) หมายถึง งบการเงินรวมท่ีได้รับการ
ตรวจสอบแล้ว (audited consolidated financial statements) ของผู้ออก
หุ้นกู้ ท่ีได้จัดส่งให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. ส าหรับ "ช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวข้อง" 
(Relevant Period) 

"ช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวข้อง" (Relevant Period) หมายถึง ช่วงระยะเวลา 
12 (สิบสอง) เดือนท่ีสิน้สุด ณ "วันค านวณ" 

"วันค านวณ" (Calculation Date) หมายถึง วันท่ี 31 ธันวาคม ในแต่ละปี  

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) หมายถึง จ านวนรวมส่วน
ของผู้ ถือหุ้น ตามตัวเลขท่ีปรากฏใน "งบการเงิน" 

"หนีสิ้นสุทธิ" (Net Debt) หมายถึง จ านวนหนีส้ินเฉพาะท่ีมีภาระดอกเบีย้
จ่าย (interest bearing debt) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
และ เงินลงทุนช่ัวคราว ทัง้นี ้ตามตัวเลขท่ีปรากฏใน "งบการเงิน" ของผู้ออก
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หุ้นกู้  

4. การจดัเตรียมเอกสารหลักฐานเพือ่ใหผู้้ถือหุน้กู้ตรวจสอบ  

 ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดเตรียมและจัดให้มีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนีต้าม
เวลาท่ีก าหนดไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของนายทะเบยีนหุ้นกู้  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้
สามารถตรวจสอบและคัดส าเนาได้โดยสะดวก ระหว่างวันและเวลาท าการ
ของนายทะเบยีนหุ้นกู้  ตลอดอายุของหุ้นกู้  

(ก) ส าเนาของข้อก าหนดสิทธิและสัญญาแต่งตัง้นายทะเบยีนหุ้นกู้  โดย
จัดให้มีตัง้แต่วันออกหุ้นกู้  

(ข) ส าเนางบการเงินประจ างวดการบัญชีท่ีมีผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะจัดให้มีภายในวันเดียวกัน
กับวันท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ส่งเอกสารดังกล่าวให้ส านักงาน ก.ล.ต. แต่ทัง้นี ้
จะต้องไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของผู้ ออก
หุ้นกู้  

(ค) ส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดส่ง
ให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. โดยจะจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับวันท่ี 
ผู้ออกหุ้นกู้ ส่งเอกสารดังกล่าวให้ส านักงาน ก.ล.ต. แต่ทัง้นีจ้ะต้องไม่
เกิน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันสิน้สุดรอบปีบญัชีของผู้ออกหุ้นกู้  

(ง) ส าเนารายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออก
หุ้นกู้  (Credit Update) ท่ีจัดท าโดยสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยจะจัดให้มีภายใน 7 (เ จ็ด) 
วัน นับแต่วันท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับรายงานดังกล่าวจากสถาบนัจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือ และ 

(จ) รายงานผลการค านวณอัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.1.3 ของข้อก าหนดสิทธิ โดยจัดให้มีภายในวัน
เดียวกันกับวันท่ีผู้ออกหุ้นกู้ สง่ส าเนางบการเงินประจ างวดการบญัชี
ให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับแต่วัน
สิน้สุดรอบปีบญัชีของผู้ออกหุ้นกู้  

5. หนา้ทีใ่นการจดัท าและส่งเอกสารและหลักฐานใหแ้ก่ผู้ถือหุน้กู้  

  ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดท าและส่งเอกสารและหลกัฐานให้ผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละราย
โดยไม่ชักช้า เม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ 

(ก) ส าเนาสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีร้องขอโดยมีเหตุผลอัน
สมควร (ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ า กัดเฉพาะ กรณี ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ มีความ
ประสงค์จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ) 



ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นกู้    บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นกู้  หน้า 10 
 

(ข) เม่ือผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องส่งมอบ
เอกสารซ่ึงลงนามโดยกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของผู้ ออกหุ้นกู้  
(หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) เพื่อ
ยืนยันว่าจากข้อมูลท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับทราบในขณะนัน้ ผู้ ออกหุ้นกู้
รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตุผิดนัด
เกิดขึน้ (ซ่ึงหมายถึงเหตุการณ์ท่ีจะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ ออก
หุ้นกู้ ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ น้ได้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดไ ว้ ) และผู้ ออกหุ้นกู้ ไ ม่มีคดีคว ามหรือกระบวนกา ร
อนุญาโตตุลาการท่ีผู้ออกหุ้นกู้  เป็นจ า เลยหรือเป็นผู้ ถูกกล่าวหา 
(ยกเว้นกรณีท่ีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้ว (ถ้ามี)) 

(ค) ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบยีนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องส่ง
หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงนายทะเบยีนหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้า แต่ทัง้นี ้
ต้องไม่เกิน 7 (เ จ็ด) วันท าการนับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
นายทะเบยีนหุ้นกู้ ดังกล่าว  

(ง) รายงานในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ได้ด าเนินการใดๆ หรือถูกด าเนินการใดๆ 
ซ่ึงเก่ียวข้องกับการปรับโครงสร้างหนีห้รือกรณีประสบความเสียหาย
อย่างร้ายแรง โดยกรณีดังกล่าวได้มีผลกระทบในทางลบอย่าง
ร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ในการช าระหนีข้องตน หรือ
ต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบตัิตามข้อก าหนดสิทธ ิซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ กรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ประสบผลขาดทุนหรือมี
การลดทุนอย่างมีนัยส าคัญ หรือกรณี ท่ีผู้ ออกหุ้นกู้ ถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดีท่ีส าคัญ หรือเ ร่ิมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม
กฎหมายล้มละลาย หรือกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดช าระหนีต้่อเจ้าหนี ้
ใดๆ ในจ านวนท่ีมีนัยส าคัญ หรือกรณีเกิ ดความเสียหายขึน้กับ
ทรัพย์สินท่ีเป็นสาระส าคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้  หรือ
ผู้ ออก หุ้นกู้ หยุ ดประ กอบกิจกา รทั ้ง หมดห รือบางส่ว นห รื อ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคห์รือลักษณะการประกอบธุรกิจ หรือผู้ออก
หุ้นกู้ ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับ
ผดิตามสัญญาใดๆ ในกรณีพิพาทท่ีอนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย 
โดยในกรณีดังกล่าวเป็นคดีมีมูลค่า เท่ากับ หรือเกินกว่า  1,000            
(หน่ึงพัน) ล้านบาท หรือเงินสกุลอ่ืนท่ีมีจ านวนเทียบเท่า  

(จ) รายงานในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ เปลี่ยนแปลงวิธีการในการบนัทึกบัญชี 
หรือการประเมินมูลค่าสินทรัพย์หรือหลักการทางบญัชี 

(ฉ) รายงานเม่ือผู้ออกหุ้นกู้ ทราบหรือควรทราบถึงการเกิดเหตุผดินัด หรือ
การเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจท าให้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถปฏิบตัิตาม



ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นกู้    บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นกู้  หน้า 11 
 

ข้อก าหนดสิทธิได้ และ 

(ช) ส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกหุ้นกู้  ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ซือ้หุ้นกู้ คืนจาก 
ผู้ ถือหุ้นกู้  (ถ้ามี)  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นโดยมีเหตุผลอันสมควรว่า เอกสารหรือรายงาน
ใดๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ 
หรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอ่ืนใดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นโดยมีเหตุผลอันสมควรวา่ มี
ความจ าเป็นท่ีต้องส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้  หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องแจ้งข้อชีแ้จงหรือส่งข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
ทราบ  

6. การแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กู้รายใหม่  

หากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแต่งตัง้นายทะเบยีนหุ้นกู้ รายใหม่ ผู้ ออกหุ้นกู้
จะต้องจัดหาและแต่งตัง้นายทะเบยีนหุ้นกู้ รายใหม่โดยเร็ว ท่ีสุดเท่า ท่ีจะ
สามารถกระท าได้ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันท่ีผู้ ออก
หุ้นกู้ ทราบหรือควรจะทราบว่าจะต้องมีการแต่งตั ง้นายทะเบียนหุ้นกู้  
รายใหม่ 

7. การข้ึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย   

ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องน าหุ้นกู้ ไปขึน้ทะเบยีนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(The Thai Bond Market Association) ภายใน 30 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้  
และจะคงให้หุ้นกู้ เป็นหลักทรัพย์ขึน้ทะเบยีนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทยตลอดอายุหุ้นกู้  

8. การด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะด ารงสถานะของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดอายุหุ้นกู้  

9. การจดัอนัดับความน่าเชือ่ถือของผู้ออกหุน้กู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเ ช่ือถือของผู้ ออกหุ้นกู้ จาก
สถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีส า นักงาน ก .ล .ต . ให้ความเห็นชอบ 
ตลอดอายุหุ้นกู้   

นอกจากนี ้ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดการให้มีสถาบนัจัดอันดับความน่าเ ช่ื อถือท่ี
ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบท าการทบทวนผลการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ ดังกล่าว เม่ือมีเหตุการณ์อย่างหน่ึงอย่างใดเกิดขึน้
อันอาจมีผลกระทบต่อการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ ออกหุ้นกู้  หรือ
อย่างน้อยปีละ 1 (หน่ึง) ครัง้ หรือทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเ ช่ือถือ
ของผู้ออกหุ้นกู้ ตามท่ีสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถือดังกล่าวเห็นสมควร 
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โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ แต่อย่างใด ซ่ึงผลการทบทวน
การจัดอันดับความน่าเช่ือถืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้  

 ข้อห้ามปฏิบตัิของผู้ออกหุ้นกู้  : ตลอดระยะเวลาท่ียังคงมีหนีค้งค้างภายใต้หุ้นกู้   
ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงจะไม่กระท าการดังต่อไปนี ้

1. การไม่จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่เข้าท าธุรกรรมไม่วา่จะเป็นรายการเดียวหรือหลายรายการ 
(และไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกันหรือไม่ก็ตาม) ทัง้นีไ้ม่ว่าโดยสมัคร
ใจหรือไม่ เพื่อการขาย ให้เช่า โอน หรือจ าหน่ายจ่ายโอนไม่ว่าโดยวิธีใดๆ 
ซ่ึงทรัพย์สินของตนไม่ว่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัหรือจะมีขึน้ในอนาคต เว้นแต่ 
เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของผู้ออกหุ้นกู้  แต่ทัง้นี ้การด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ 
(Material Adverse Effect) 

2. การไม่ก่อหลักประกัน 

เว้นแต่หลักประกัน (ตามค าจ ากัดความท่ีระบุไว้ข้างล่างนี)้ ท่ีได้ถูก ก่อขึน้
โดยผู้ออกหุ้นกู้ ก่อนหน้าวันออกหุ้นกู้  ผู้ ออกหุ้นกู้ จะไม่ก่อให้เกิดหรือ
อนุญาตให้มีการจ านอง จ าน า ก่อสิทธิยึดหน่วง ภาระผูกพนั การโอนไปเป็น
หลักประกันหรือให้บุริมสิทธิ การท าการใดๆ ท่ีมีผลเทียบเท่ากับการ
ก่อให้เกิดหลักประกัน (ต่อไปนีร้วมเรียกว่า "หลักประกัน") เหนือทรัพย์สิน
หรือรายได้ไม่ว่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัหรือในอนาคต ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน
ของตน เว้นแต่เป็นกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปนี ้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นหลักประกันอันเกิดจากการประกอบธุรกิจอันเป็นปกติ
ของผู้ออกหุ้นกู้  แต่ไม่รวมถึงหลักประกันท่ีก่อขึน้เพื่อการกู้ ยืมเงิน 
หรือ 

(ข) กรณีท่ีเป็นหลักประกันซ่ึงเกิดขึน้โดยผลของกฎหมาย หรือ 

(ค) กรณีท่ีการก่อหลักประกันนัน้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยส าคัญ (Material Adverse Effect) 

3. การใหกู้้และค ้าประกัน 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่ให้กู้  ให้สินเช่ือ ขยายระยะเวลาหรืออนุญาตให้มีการกู้ เงิน 
ให้สินเช่ือหรือความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลใดๆ เว้นแต่ (ก) กรณี
เป็นการให้กู้ และการให้การค า้ประกันหรือการกระท าใดๆ ท่ีมีลักษณะ
เดียวกับการให้เงินกู้ หรือการเข้าค า้ประกัน ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ได้เข้าท าไว้ ก่อน
หน้าวันออกหุ้นกู้  หรือ (ข) กรณีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
หรือค า้ประกันหนี ้ให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมลงทุน และ
กิจการอ่ืนใด ท่ีผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมลงทุน
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ในตราสารทุนของกิจการดังกล่าว อย่างไรก็ดี การให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินหรือค า้ประกันหนีต้ามท่ีระบุไว้ในข้อ (ข) นีจ้ะต้องไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญั (Material Adverse Effect) 

การผิดนัดและผลของการผิดนัด 1. กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนีถื้อเป็นเหตุผิดนัดตามหุ้นกู้ และข้อก าหนดสิทธิ          
("เหตุผิดนัด")  

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ หุ้นกู้  
ในวันครบก าหนดช าระตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ ยกเว้นใน
กรณีท่ี (1) การผิดนัดไม่ช าระเงนิดังกลา่วเกิดขึน้จากระบบการโอน
เงินหรือความผิดพลาดทางเทคนิค และ (2) ได้มีการช าระเงิน
ดังกล่าวแล้วภายใน 3 (สาม) วันท าการ นับจากวันครบก าหนด
ช าระเงินนัน้ๆ หรือ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดสิทธิข้ออ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธินี ้นอกจากการผิดนัดไม่ช าระเงินต้น และ/หรือ 
ดอกเบีย้ โดยเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นเหตุท่ีไม่สามารถ
แก้ไขได้หรือกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุท่ีสามารถแก้ไขได้แต่
ไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันท่ี 
ผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซ่ึงถือหุ้นกู้  (ไม่ว่า
ชุดใดๆ) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ ท่ียังมิได้
ท าการไถ่ถอนทัง้หมดได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ ออกหุ้นกู้ แก้ ไขการ
กระท าผิดข้อตกลงดังกล่าวแล้ว หรือ 

(ค) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ช าระหนีเ้งิน (Financial Indebtedness) 
ใดๆ เม่ือหนีเ้งินนัน้ถึงก าหนดช าระหรือไม่ช าระหนีเ้งินภายใน
ก าหนดระยะเวลาผอ่นผัน (grace period) ท่ีก าหนดไว้ในตอนแรก 
(ตามแต่กรณี) หรือ (2) กรณีท่ีหนีเ้งินใดๆ ถูกเร่งรัดให้ต้องช าระคืน
ก่อนวันครบก าหนดเดิม โดยการเร่งรัดการช าระหนีเ้งินก่อนครบ
ก าหนดนัน้ เป็นผลมาจากการเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงตามท่ี
ระบุไว้ในสัญญาของหนีเ้งินนัน้ๆ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ช าระ
หนีเ้งินตามท่ีตนต้องช าระเม่ือครบก าหนด หรือหนีเ้งินภายใต้การค า้
ประกันหรือการรับประกันความเสียหายใดๆ โดยท่ีจ านวนเงินรวม
ของหนีเ้งิน ภาระค า้ประกัน และการประกันความเสียหายใดๆ 
ดังกล่าวข้างต้น (ไม่ว่าเหตุการณ์เดียวหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ (ค) นี)้ มีจ านวนเท่ากับ หรือเกินกว่า  1,000       
(หน่ึงพัน) ล้านบาท หรือเงินสกุลอ่ืนท่ีมีจ านวนเทียบเท่า  

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องค าสั่งยึดหรืออายัดก่อนมีค าพิพากษา หรือมีการ
ด าเนินการทางกฎหมายอ่ืนใด ซ่ึงค าสั่งหรือการถูกด าเนินการทาง
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กฎหมายนัน้ มีผลบงัคับเอากับทรัพย์สินหรือรายได้ในส่วนส าคัญ
ของผู้ออกหุ้นกู้  โดยท่ีค าสั่งหรือการถูกด า เนินการทางกฎหมาย
ดังกล่าวข้างต้นนัน้มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนภายใน 60 (หกสิบ) 
วัน นับแต่วันท่ีมีค าสั่งหรือการถกูด าเนินการทางกฎหมายดังกล่าว 
หรือ  

(จ) มีการเร่ิมด าเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ ออกหุ้นกู้ ภายใต้
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องใดๆ หรือผู้ออกหุ้นกู้ ตกเป็นผู้ มีหนีส้ินล้นพ้นตัว
หรือล้มละลาย หรือผู้ออกหุ้นกู้ ระงับหรือหยุดพักการช าระหนีไ้ม่ว่า
ประเภทใดๆ ของตนไม่ว่าทัง้หมดหรือเฉพาะบางส่วนท่ีส าคัญ หรือ
ผู้ออกหุ้นกู้ เสนอหรือเข้าท าสัญญาใดๆ ท่ีท าให้มีการเลื่อนหรือ
เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาช าระหนี ้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใดๆ 
เก่ียวกับหนีไ้ม่ว่าประเภทใดๆ ทัง้หมดของตน (หรือหนีใ้นบางส่วน
ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถช าระได้เม่ือหนีนั้น้ถึงก าหนดช าระ) 
หรือผู้ออกหุ้นกู้ เสนอหรือท าขึน้ซ่ึงการโอนสิทธิโดยท่ัวไปหรือการ
จัดการหรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนีท่ี้เก่ียวข้อง
เก่ียวกับหนีใ้ดๆ ของผู้ ออกหุ้นกู้  หรือผู้ ออกหุ้นกู้ ได้ตกลงหรือ
ประกาศหยุดพักช าระหนีไ้ม่ว่าประเภทใดๆ ของตนไม่ว่า ทัง้หมด
หรือบางส่วน (ตามแต่กรณี) หรือ 

(ฉ) มีค าสั่งหรือมีมติท่ีมีผลบงัคับให้ผู้ออกหุ้นกู้  ยุติ เลิก หรือหยุดกิจการ
ของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้  เลิกหรือขู่ว่าจะเลิกการประกอบธุรกิจหรือ
การด าเนินกิจการของตนไม่ว่าทัง้หมดหรือในส่วนท่ีส าคัญ หรือ 

2. เม่ือมีเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงเกิดขึน้และเหตุผดินัดดังกล่าวยังคงด าเนิน
อยู่ หาก 

(ก) ผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซ่ึงถือหุ้นกู้  (ไม่ว่าชุดใดๆ) 
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนหนีค้งค้างภายใต้
หุ้นกู้ ทัง้หมด มีหนังสือแจ้งการผิดนัดไปยังผู้ออกหุ้นกู้  โดยระบุถึง
เหตุผิดนัดซ่ึงท าให้มีการเร่งรัดช าระหุ้นกู้  หรือ 

(ข) ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ มีมติเห็นชอบให้มีการเร่งรัดช าระหนีหุ้้นกู้  และได้
มีการส่งรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ แล้ว 
หรือ 

(ค) เป็นการเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงตามข้อ 10.1.1, 10.1.5, 
และ 10.1.6 ของข้อก าหนดสิทธิ และผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดรายหน่ึงได้
แจ้ง เป็นลา ยลั กษณ์ อัก ษรถึ งก ารเ กิดการ ผิด นัดนั ้นไปยั ง  
ผู้ออกหุ้นกู้ แล้ว  

ให้ถือว่าหนีหุ้้นกู้ ทัง้หมดเป็นอันถึงก าหนดช าระโดยพลัน และผู้ ออกหุ้นกู้
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จะต้องช าระเงินต้นคงค้างทัง้หมดภายใต้หุ้นกู้  พร้อมด้วยดอกเบีย้ท่ีค านวณ
จนถึงขณะนัน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ทันที ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดช าระเงินต้น 
และ/หรือ ดอกเบีย้หุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ว่ารายใด หากไม่มีการแสดงหรือ
พิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่ามีการผิดนัดช าระหนีต้่อผู้ ถือหุ้นกู้ ทัง้หมด 

3. หากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ช าระเงินให้ครบถ้วนแก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลา ตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ 2. ข้างต้น ผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละรายอาจด าเนินการทางกฎหมาย
ต่อผู้ออกหุ้นกู้ ได้โดยตรงเพือ่ท่ีจะบงัคับหนีต้ามหุ้นกู้ ของตนตามท่ีกฎหมาย
อนุญาตให้ท าได้ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ 1. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ (นอกจากกรณีตามวรรคสองของข้อ 3.2.2 
ของข้อก าหนดสิทธิ หรือกรณีเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยชัดแจ้ง) ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  แต่ทัง้นี ้การ
แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และกฎและกฎหมายอ่ืน ๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. ท่ีใช้
บงัคับกับหุ้นกู้  หรือผู้ออกหุ้นกู้ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นกู้  

2. ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิท่ีมีการแก้ไขเพิม่เติม ให้แก่นายทะเบยีน
หุ้นกู้ และส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เม่ือได้รับการร้องขอ 

กฎหมายท่ีใช้บงัคับ ข้อก าหนดสิทธิอยู่ภายใต้บงัคับของกฎหมายไทย 

2. ข้อจ ากัดการโอนของหุ้นกู้ท่ีเสนอขาย 

เน่ืองจากหุ้นกู้ ท่ีออกและเสนอขายในครัง้นี ้เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบนั  และ/หรือ ผู้ ลงทุนรายใหญ่ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี ้
ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนท่ี) และตามรายละเอียดและ
เงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารฉบบันี ้โดยผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดข้อจ ากัดการโอนไว้กับส านักงาน ก.ล.ต. ให้จ ากัดการโอนหุ้นกู้
เฉพาะภายในกลุ่ม "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ/หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" ตามค านิยามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 5/2552 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอ
ขายตราสารหนีทุ้กประเภท ฉบบัลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนท่ี) และตามค า
นิยามท่ีระบุไว้ในข้อ 2 และข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 9/2555 เร่ือง 
การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบนัและผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบบัลงวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ตามท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือใช้แทนท่ี) เท่านัน้ ดังนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ นายทะเบยีนหุ้นกู้ จะไม่รับจดทะเบยีนการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าใน
ทอดใดๆ ให้แก่ บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่ เป็นการโอนทางมรดก 

3.  การจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ 

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ มีวัตถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นีผ้่านทางผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  โดยเสนอขายให้เฉพาะแก่  
ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ตามค านิยามท่ีระบุไว้ข้างล่างนี)้  ตามวิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดท่ีระบุ
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ไว้ในส่วนนี ้ทัง้นี ้การเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นีจั้ดเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ ท่ีออกใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน ท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ ฉบับลงวันท่ี 13 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 (ตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนท่ี) 

 เพื่อประโยชน์ของส่วนนี ้

 "ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง 

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2) ธนาคารพาณิชย ์

(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  

(4) บริษัทเงินทุน 

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(6) บริษัทหลักทรัพย์ 

(7) บริษัทประกันวินาศภัย 

(8) บริษัทประกันชีวิต 

(9) กองทุนรวม 

(10) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษัทหลกัทรัพยรั์บจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25) หรือของ 
ผู้ลงทุนรายใหญ่ 

(11) กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

(12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(13) กองทุนประกันสังคม 

(14) กองทุนการออมแห่งชาติ 

(15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(17) ผู้ประกอบธุรกิจการซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยการซือ้ขายสนิค้าเกษตรล่วงหน้า  

(18) สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ  

(19) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

(20) ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

(21) นิติบุคคลประเภทบรรษัท 

(22) นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมด 



ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นกู้    บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นกู้  หน้า 17 
 

(23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)  

(24) ผู้ จัดการกองทุนท่ีมีช่ือในทะเบยีนผู้ มีคุณสมบตัิเป็นผู้ จัดการกองทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตัง้และการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ผู้ จัดการกองทุน 

(25) ผู้ จัดการลงทุนท่ีมีช่ือในทะเบยีนผู้ มีคุณสมบตัิเป็นผู้ จัดการลงทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตัง้และการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ผู้ จัดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(ต่อไปนี ้รวมเรียกผู้ลงทุนตามท่ีระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (25) ข้างต้นว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน”) 

"ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง ผู้ลงทุนซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปนี ้แต่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบนั 

(1) นิติบุคคลท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี ้

(ก) มีส่วนของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตัง้แต่หน่ึงร้อยล้านบาทขึน้ไป 

(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป 

(2) บุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงันี  ้

(ก) มีสินทรัพย์สุทธิตัง้แต่ห้าสบิล้านบาทขึน้ไป ทัง้นี ้สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงใช้
เป็นท่ีพักอาศัยประจ าของบุคคลนัน้ 

(ข) มีรายได้ต่อปีตัง้แต่สี่ล้านบาทขึน้ไป 

(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยห์รือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตัง้แต่สิบล้านบาทขึน้ไป  

ทัง้นี ้บุคคลธรรมดาดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงผู้ เยาว ์

(ต่อไปนี ้รวมเรียกผู้ลงทุนตามท่ีระบุไว้ในข้อ (1) และ (2) ข้างต้นว่า “ผู้ลงทุนรายใหญ่”) 

3.2 ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   
เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 02-626-3646 
โทรสาร 02-236-0501 
(ยกเว้นสาขาไมโคร) 
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3.3  เง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

เงือ่นไขในการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็น
ผู้ด าเนินการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  ซ่ึงจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบนัและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามจ านวนและราคาท่ีระบุในข้อ 1 
ของส่วนท่ี 4 นี ้ทัง้นี ้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  

ค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหุน้กู้ ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงช าระเงนิค่าตอบแทนการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ครัง้นีใ้ห้แก่ผู้ จัดการการ
จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ตามอัตราท่ีระบุในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  

3.4  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ 

จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ จ านวนรวมประมาณ 
ไม่เกิน 2,000,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 

2,000,000,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเสนอขายหุ้นกู้  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

- ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อส านักงาน ก.ล.ต. ส าหรับ 
การเสนอขายหุ้นกู้  

100,000 บาท 

- ค่าธรรมเนียมการน าหุ้นกู้ ขึน้ทะเบยีนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  380,000 บาท 

- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ(1) โดยประมาณ 1,260,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ ทัง้หมดโดยประมาณ  1,740,000 บาท 

ประมาณการจ านวนเงินท่ีผู้ออกหุ้นกู้ จะได้รับหลังหักค่าใช้จ่าย  1,998,260,000 บาท 

หมายเหตุ (1) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ) เช่น ค่าธรรมเนียมการแต่งตั ง้ 
นายทะเบยีนหุ้นกู้  ตลอดอายุหุ้นกู้  ค่าจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้  ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าจัดพิมพ์
และจัดส่งใบหุ้นกู้  ค่าจัดพิมพ์ใบจองซือ้หุ้นกู้  ค่าจัดพิมพ์ร่างหนังสือชีช้วน และค่าจัดพิมพ์หนังสือชีช้วน เป็นต้น  

3.5 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นกู้ 

ผู้ลงทุนสถาบนัและผู้ลงทุนรายใหญ่ ท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้  สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นกู้ ได้ท่ี
ส านักงานของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.2 ไม่ช้ากว่าวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ ถึง 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2560 ระหว่างวันและเวลาท าการของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) 
หนังสือชีช้วน ซ่ึงมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้วนท่ียื่นตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้
ครัง้นีไ้ด้ ก่อนท าการจองซือ้หุ้นกู้  จากเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 

3.6 วันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ 

(1) จ านวนการจองซือ้ขัน้ต ่า 

(ก) ในกรณีผู้จองซือ้หุ้นกู้ ท่ีเป็นผู้ลงทุนสถาบนั 

ผู้จองซือ้หุ้นกู้ จะต้องจองซือ้หุ้นกู้ ขัน้ต ่า 100 หน่วย (หน่ึงร้อยหน่วย) หรือ 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท)  
และทวีคูณครัง้ละ 10 หน่วย (สิบหน่วย) หรือ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) 

(ข) ในกรณีผู้จองซือ้หุ้นกู้ ท่ีเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่  

http://www.sec.or.th/
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ผู้จองซือ้หุ้นกู้ จะต้องจองซือ้หุ้นกู้ ขัน้ต ่า 100 หน่วย (หน่ึงร้อยหน่วย) หรือ 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท)  
และทวีคูณครัง้ละ 100 หน่วย (หน่ึงร้อยหน่วย) หรือ 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) 

 (2)  เอกสารประกอบการจองซือ้ 

ผู้ประสงค์จะจองซือ้ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นกู้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อม 
ลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังนี  ้

(ก) ผู้จองซือ้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนและลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ีไม่มีบตัรประจ าตัวประชาชน ให้แนบส าเนาบตัรท่ีทางราชการออกให้ พร้อม
แนบส าเนาทะเบยีนบ้านท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชน พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

(ข) ผู้จองซือ้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ค)  ผู้จองซือ้ท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือท่ีจดทะเบยีนในประเทศไทย ต้องแนบส า เนาหนังสือ
แสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ท่ีออกให้ไม่เกิน 1 
(หน่ึง) เดือน หรือตามท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ก าหนด) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส า เนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอ านาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ง) ผู้จองซือ้ท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบส า เนา
หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส า เนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท  หนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อบงัคับ และหนังสือรับรองฉบบัล่าสุด (ท่ีออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรือตามท่ีผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายหุ้นกู้ ก าหนด) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ มีอ านาจลงนามซ่ึงลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3)  วัน เวลา วิธีการจองซือ้ และการช าระค่าจองซือ้ 

ผู้ประสงค์จะจองซือ้ต้องจัดส่งเอกสารตามท่ีก าหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ไป
ท่ีส านักงานของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.2 โดยสามารถช าระค่าจองซือ้ได้ดังนี ้

(ก) ส าหรับผู้ลงทุนสถาบนั  

(กก) ส าหรับผู้ลงทุนสถาบนัท่ีประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเงินสดหรือเงินโอน สามารถจองซือ้ได้ท่ี
ส านักงานของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.2 ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรือเวลา
เปิดท าการของส านักงานดังกล่าว ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของส านักงานดังกล่าว 
ของวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยในกรณีท่ีช าระเป็นเงินโอนต้องโอน
เงินภายในเวลา 10.00 น. ของวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เข้าบญัชี ดังต่อไปนี ้

ส าหรับหุ้นกู้ ชุดท่ี 1:  "บญัชีจองซือ้หุ้นกู้  บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ ครัง้ท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1”  

ส าหรับหุ้นกู้ ชุดท่ี 2: "บญัชีจองซือ้หุ้นกู้  บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ ครัง้ท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2” 
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(ขข) ส าหรับผู้ลงทุนสถาบนัท่ีประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า  "เ ช็ค
ธนาคาร") ดร๊าฟท์ สามารถจองซือ้ได้ท่ีส านักงานของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  ตามท่ีระบุไว้ใน
ข้อ 3.2 ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของส านักงานดังกล่าว ถึงเวลา 15.30 น.หรือเวลา
ปิดท าการของดังกล่าว ของวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยเช็ค แคชเชีย ร์
เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และสามารถเรียกเก็บช าระเงนิ
ได้จากส านักหักบญัชีในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบญัชี ดังต่อไปนี ้

ส าหรับหุ้นกู้ ชุดท่ี 1:  "บญัชีจองซือ้หุ้นกู้  บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ ครัง้ท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1”  

ส าหรับหุ้นกู้ ชุดท่ี 2: "บญัชีจองซือ้หุ้นกู้  บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ ครัง้ท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2” 

(ข) ส าหรับผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบนัประเภทซือ้ขายล่วงหน้า 

(กก) ผู้ลงทุนรายใหญ่ท่ีประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเงินสดหรือเงินโอน สามารถจองซือ้และช าระ
เงินได้ท่ีส านักงานใหญ่ สาขาหรือหน่วยงานขายของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ท่ีมีบริการรับจอง
ซือ้ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ถึงเวลา 
15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ของวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 
ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยในกรณีท่ีช าระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบญัชี ดังต่อไปนี ้ 

ส าหรับหุ้นกู้ ชุดท่ี 1:  "บญัชีจองซือ้หุ้นกู้  บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ ครัง้ท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1”  

ส าหรับหุ้นกู้ ชุดท่ี 2: "บญัชีจองซือ้หุ้นกู้  บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ ครัง้ท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2” 

(ขข) ส าหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ท่ีประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า "เช็ค
ธนาคาร") ดร๊าฟท์ สามารถจองซือ้และช าระเงินได้ท่ีส านักงานใหญ่ สาขาหรือหน่วยงานขายของ
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ท่ีมีบริการรับจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของ
หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็ค ของวันท่ี 8 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบญัชีเดียวกันกับของสถานท่ีจองซือ้เท่านัน้ 
และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบญัชีดังต่อไปนี ้

ส าหรับหุ้นกู้ ชุดท่ี 1:  "บญัชีจองซือ้หุ้นกู้  บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้  ครัง้ท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1”  

ส าหรับหุ้นกู้ ชุดท่ี 2: "บญัชีจองซือ้หุ้นกู้  บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้  ครัง้ท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2” 

(4) การด าเนินการจองซือ้จะต้องปฏิบตัิตามรูปแบบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ก าหนดไว้
ในแต่ละสถานท่ีรับจองซือ้หุ้นกู้  

(5) ผู้จองซือ้ท่ีแสดงความจ านงในการจองซือ้ และได้ด าเนินการจองซือ้ดังกล่าวข้างต้นแล้วจะขอยกเลิกการจองซือ้
และขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้น กรณีท่ีระบุในข้อ 3.9 (2) ข้างล่างนี)้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ มี
สิทธิยกเลิกหรือปฏิเสธการจองซือ้ของผู้จองซือ้ท่ีด าเนินการไม่ครบถ้วนดังท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น หรือกรณีท่ีผู้จองซือ้
ซ่ึงเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ท่ีไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 3.6 (7) ข้างล่างนี ้ 

(6) ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้หุ้นกู้ ก่อนก าหนด หากจ านวนหุ้นกู้ มีผู้จองซือ้เข้า
มาครบตามจ านวนท่ีก าหนดแล้ว 
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(7) ก่อนการรับจองซือ้หุ้นกู้  ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ จะด าเนินการให้ผู้ลงทุนรายใหญ่แตล่ะราย ท าแบบประเมิน
ระดับความเสี่ยงในการลงทุนท่ีเหมาะสม หรือ Suitability Test ก่อน เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ ท่ีเหมาะสม
กับผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่ยินยอมท า Suitability Test ดังกล่าว ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ มี
สิทธิปฏิเสธการจองซือ้ของผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวได้  

 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ลงทุนรายใหญ่ได้ท า Suitability Test แล้ว ปรากฏว่าผลจากการประเมินท่ีได้รับคือ หุ้นกู้ มีระดับ
ความเสี่ยงสูงกว่าระดบัความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนรับได้จากการประเมิน แต่ผู้ลงทุนรายใหญ่รายดังกล่าวยังคงประสงค์
จะลงทุนในหุ้นกู้ อยู่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวจะต้องลงลายมือช่ือในใบจองซือ้หุ้นกู้ เพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซือ้ว่า 
ตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้ ท่ีจองซือ้ซ่ึงสูงกว่าระดับความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนรับได้ตามผลประเมิน Suitability 
Test หากผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวไม่ยินยอมลงนามยอมรับความเสี่ยงตามท่ีระบุไว้ในข้างต้น ผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้หุ้นกู้ ของผู้ลงทุนรายนัน้ได้ 

 
3.7 การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ 

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ นี ้เป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ ดังกล่าวทัง้จ านวนให้เฉพาะแก่ ผู้ลงทุนสถาบนั 
และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านัน้ โดยในการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้รวมถึงการจัดสรรหุ้นกู้ นัน้ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ จะ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้แนวทาง (guideline) การปฏิบตัิในรายละเอียดของข้อก าหนดตามประกาศดังกล่าวตามท่ีส า นักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด 
ทัง้นี ้การจัดสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ถือเป็นดุลยพินิจของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้
ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิท่ีจะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนราย
ใหญ่รายใดในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซือ้หุ้นกู้ ของผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
รายใด ๆ  ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองหุ้นกู้ ในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จในการขาย
สูงสุด 
 

3.8 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้กรณีท่ีมีผู้จองซือ้เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ท่ีเสนอขาย 
ในกรณีท่ีมีผู้จองซือ้หุ้นกู้ เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ตามแต่จะ
เห็นสมควร โดยอาจท าการจัดสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้จองซือ้รายใดในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่
บุคคลใดก็ได้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทัง้นี ้ตามแต่ท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ จะเห็นควร  

3.9 การยกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้ 
(1) ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ มีสทิธิยกเลกิการจองซือ้หุ้นกู้ ของผู้จองซือ้ท่ีด าเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3.6 และ/

หรือ ในกรณีท่ีมิได้รับการช าระเงินครบถ้วนจากผู้จองซือ้ ณ เวลาท่ีท าการจองซือ้หุ้นกู้  ในกรณีช าระเงินโดยเงินสด
หรือเงินโอน หรือในกรณีท่ีผู้จองซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ แต่ผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายหุ้นกู้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบญัชีในกรุงเทพมหานคร หรือส านักหักบญัชีเดียวกันกับ
สถานท่ีจองซือ้นัน้ๆ (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ อาจรับจองซือ้หุ้นกู้ เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ ท่ี
เสนอขายเพื่อส ารองไว้ในกรณีท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้จองซือ้หุ้นกู้ ในล าดับท่ีจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้  หรือ
ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หุ้นกู้ ท่ีอยู่ในล าดับท่ีจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซือ้ และการช าระเงิน 
ค่าจองซือ้ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.6 ซ่ึงผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้จะตัดสทิธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จอง
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ซือ้หุ้นกู้ รายนัน้ๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ ในส่วนท่ีตดัออกให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ รายอ่ืนๆ จนกว่าจะครบตามจ านวนหุ้นกู้
ท่ีเสนอขาย 

(2) ผู้จองซือ้หุ้นกู้ มีสิทธิท่ีจะยกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้ ภายในวันท าการถัดไปนับจากวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้ จัดการการ
จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ทราบว่า มีเหตุท่ีท าให้ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้  หรือไม่สามารถส่งมอบ
หุ้นกู้ ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ ได้ โดยผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ จะต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ ทราบถึงเหตุ
ดังกล่าว ภายในวันท าการเดียวกันกับวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้  ทัง้นี ้หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึน้ในวันจอง
ซือ้หุ้นกู้ วันสุดท้าย ให้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ ท่ีประสงค์จะยกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้ ต้องด าเนินการยกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้
ภายในวันดังกล่าว นอกจากนี ้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ มีสิทธิได้รับคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ จากการยกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้
ดังกล่าวข้างต้น ตามวิธีการและรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3.11 

3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบจ านวนท่ีจองซื้อ
หุ้นกู้ 

ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หุ้นกู้ ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะด าเนินการ
ให้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ส่งคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ ท่ีตนรับมาในส่วนท่ีไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนท่ีไม่ได้รับการ
จัดสรรเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ แต่ละรายท่ีจองซือ้  
หุ้นกู้ ผ่านตน โดยจัดท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ ตามช่ือท่ีระบุในใบจองซือ้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน 
นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการจองซือ้หุ้นกู้   โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ใน
กรณีท่ีส่งให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามท่ีอยู่ของผู้จองซือ้หุ้นกู้ ท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้   ทัง้นี ้ในกรณี ท่ี
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ ท่ีตนรับมาให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) 
วัน นับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้  ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้
หุ้นกู้ รายท่ีไม่ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้ภายในก าหนด ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงิน 
ค่าจองซือ้หุ้นกู้ ท่ีมิได้ส่งคืนให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ นัน้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด นับจากวันท่ีพ้นก าหนดระยะเวลา 14  
(สิบสี่) วันดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันท่ีได้มีการช าระคืนเงิน  ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย  
หุ้นกู้ ได้จัดให้มีการส่งเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้เพื่อคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ โดยถกูต้องตามวธิีการและรายละเอียด
ตามท่ีระบุไว้ในข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้แล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซือ้หุ้นกู้ จะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ อีก  

3.11 วิธีคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ท่ี
เสนอขายได้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะด าเนินการให้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  ส่งคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ ท่ีตนได้รับมา ในกรณี ท่ีผู้ ออกหุ้นกู้
ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ ท่ีเสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ 
คืนให้แก่ ผู้จองซือ้หุ้นกู้  โดยจัดท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซือ้หุ้นกู้ ตามช่ือท่ีระบุในใบจองซือ้ภายใน 14  
(สิบสี่) วัน นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการจองซือ้หุ้นกู้  โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air 
Mail) (ในกรณีท่ีส่งให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามท่ีอยู่ของผู้จองซือ้หุ้นกู้ ท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้  ทัง้นี ้ในกรณี
ท่ีผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ ให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน นับจาก
วันสุดท้ายของระยะเวลาการจองซือ้หุ้นกู้  ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ ราย ท่ี
ไม่ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้ภายในก าหนด ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้
ท่ีมิได้ส่งคืนให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด นับจากวันท่ีพ้นก าหนดระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันดังกล่าว จนถึง 
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(แต่ไม่รวม) วันท่ีได้มีการช าระคืน ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในใบจองซือ้หุ้นกู้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้แล้วโดยถูกต้อง และ
ผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ อีก  

3.12 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้ 

นายทะเบยีนหุ้นกู้ จะจัดท าใบหุ้นกู้ และส่งมอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า ) วันท า
การ นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้  โดยการจัดส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามช่ือและท่ีอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีปรากฏอยู่ในใบจองซือ้หุ้นกู้  หรือด า เนินการน า หุ้นกู้ ท่ี
ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก" ภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการ  นับ
จากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้  ส าหรับผู้จองซือ้ท่ีได้แจ้งความประสงค์ให้ด าเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้  

3.13 ภาระภาษีของหุ้นกู้ 

ข้อมูลในส่วนนีเ้ป็นเพียงแนวทางเก่ียวกับภาษีตามกฎหมายไทยเท่านัน้ ไม่ใช่ค าแนะน าเก่ียวกับภาษี ดังนัน้ผู้ ท่ีประสงค์
จะลงทุนควรหารือกับท่ีปรึกษาของตนเก่ียวกับภาระทางภาษีท่ีอาจจะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ เพื่อเสียภาษีเงินได้ของ
ตน รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเร่ืองภาษีท้องถ่ินหรือภาษีต่างประเทศใดๆ ข้อมูลในส่วนนีท้ าขึน้บน
พืน้ฐานกฎหมายภาษีของประเทศไทยโดยท่ัวไปท่ีใช้บังคับอยู่  ณ วันท่ีมีการจัดท า เอกสารฉบับนี ้ซ่ึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 

ภาระภาษีของผู้ ท่ีประสงค์จะลงทุนและอัตราภาษีท่ีเก่ียวข้องขึน้อยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ผู้ ลงทุนเป็น  
ผู้ก าลังด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ ผู้ลงทุนเป็นผู้ มีถ่ินท่ีอยู่อยู่ในประเทศท่ีได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยภาษี
ซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่ 

ข้อมูลในส่วนนีมิ้ได้มีวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครอบคลุมถึงทุกๆ ประเด็นในทางภาษท่ีีอาจเก่ียวข้องกับการลงทุนใน
หุ้นกู้ แต่อย่างใดทัง้สิน้ 

1) ภาษีเงินได้ 

(ก) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นบุคคลธรรมดา 

(1) ดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้ซ่ึงผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 15 (สิบห้า) 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้   

ผลประโยชน์ท่ีได้จากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นท่ีตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าท่ีลงทุนจะถูกหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

อย่างไรก็ตาม ผู้ มีเงินได้มีสิทธิท่ีจะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวท่ีถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้ตาม 
(ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยไม่ต้องน าดอกเบีย้ หรือ ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการโอนหุ้นกู้  ไปรวมกับ
เงินได้อ่ืนเพื่อค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยหากผู้ มีเงินได้เลือกท่ีจะน าดอกเบีย้หรือ
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ดังกล่าว ไปรวมกับเงินได้อ่ืนเพื่อค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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นัน้ ผู้ มีเงินได้สามารถน าภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้ 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย
หรือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่
ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทย ผู้ ถือหุ้นกู้ จะมีภาระภาษีดังต่อไปนี  ้

(1) ดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัท
เงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายใน
อัตราร้อยละ 1 (หน่ึง) และต้องน าดอกเบีย้ไปรวมค านวณเป็นรายได้เพือ่เสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล โดยสามารถน าภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินได้
นิติบุคคล 

ดอกเบีย้ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ประเภทมูลนิธิหรือสมาคมท่ีไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกศุลตาม
มาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 
10 (สิบ) 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย แต่ผู้ ลงทุน
จะต้องน าผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะส่วนท่ีตรีาคาเป็นเงินได้เกินกว่าท่ีลงทุนไป
รวมกับรายได้อ่ืนของผู้ ถือหุ้นกู้  เพื่อค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล  

(ข) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย  

1. กรณีผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นบุคคลธรรมดา 

ผู้ ถือหุ้นกู้ จะถูกถือเป็นผู้ มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยถ้าผู้ ถือหุ้นกู้ ได้อยู่ในประเทศไทยช่ัวระยะเวลา
หน่ึงหรือหลายระยะเวลา รวมทัง้หมดถึง 180 (หน่ึงร้อยแปดสิบ) วันขึน้ไปในปีปฏิทินเดียวกัน 
ทัง้นีใ้นการพิจารณาว่าบุคคลเป็นผู้ มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ กฎหมายไทยไม่ค า นึงถึง 
สัญชาติของผู้ ถือหุ้นกู้ แต่อย่างใด 

(1) ดอกเบีย้  

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีท า ขึน้ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ มีถ่ินท่ีอยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ดอกเบีย้ซ่ึงผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับจะถกูหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีท า ขึน้ระหว่างประเทศไทย กับ
ประเทศท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ มีถ่ินท่ีอยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
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เฉพาะส่วนท่ีตีราคาเงินได้เกินกว่าท่ีลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 15  
(สิบห้า) 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการหรือมิได้ถือว่าประกอบกิจการ หรือมิได้มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบีย้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ซ่ึงจ่ายจากหรือใน
ประเทศไทย ผู้ ถือหุ้นกู้ จะมีภาระภาษีอากรดังนี  ้

(1) ดอกเบีย้  

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีท า ขึน้ระหว่างประเทศไทย  กับ 
ประเทศท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ มีถ่ินท่ีอยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ดอกเบีย้ ท่ีผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูก
หักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนท่ีท า ขึน้ระหว่างประเทศไทย กับ 
ประเทศท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ มีถ่ินท่ีอยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผลประโยชน์ จากการโอนหุ้นกู้
เฉพาะส่วนท่ีตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าท่ีลงทุนจะต้องถกูหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 
15 (สิบห้า) 

2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ("ภาษีธุรกิจเฉพาะ") ในอัตราร้อยละ 0.01 (ศูนย์จุดศูนย์หน่ึง) (บวก
ด้วยภาษีบ ารุงท้องถ่ินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว) จากยอดดอกเบีย้รับจากหุ้นกู้
และก าไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการซือ้ขายหุ้นกู้  หากดอกเบีย้หรือก าไรดงักล่าวท่ีได้รับจากการซือ้ขายหุ้นกู้
เป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะ การ
ประกอบกิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิ จ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดติฟองซิเอร์ และการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของ
ผู้ลงทุนในประเทศไทย 

3) อากรแสตมป์ 

การขายหรือการโอนหุ้นกู้  ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ 
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ส่วนที่ 5 
การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

  

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนามของผู้ออกหุ้นกู้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่
ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ นายวิชยั กุลสมภพ หรือ นางสาวเกษรา สัม่กาญจนรักษ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายวิชยั กุลสมภพ หรือ นางสาวเกษรา สัม่กาญจนรักษ์ ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

นายส าเริง มนญูผล กรรมการบริหาร ..................................................... 

นายวชิยั กลุสมภพ กรรมการบริหาร ..................................................... 
 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

นายวชิยั กลุสมภพ กรรมการบริหาร ..................................................... 

นางสาวเกษรา สัม่กาญจนรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี ..................................................... 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  
ส ำหรับ 

"หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1  
ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" 

และ 

"หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2  
ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" 

ข้อก าหนดสิทธิฉบบันี ้("ข้อก ำหนดสิทธิ") ก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ("ผู้ออก
หุ้นกู้") และผู้ ถือหุ้นกู้  ท่ีใช้บงัคับกับ "หุ้นกู้ ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" และ "หุ้นกู้ ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอน 
ปี พ.ศ. 2567" ซ่ึงออกโดยผู้ออกหุ้นกู้  (ซ่ึงอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในภายหลัง) ตามมติท่ีประชุม วิสามัญผู้ ถือ 
หุ้นของผู้ออกหุ้นกู้  ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2559 

สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ จะเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิฉบบันี ้โดยผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อก าหนดสิทธทุิก
ประการ โดยผู้ ถือหุ้นกู้ จะได้รับสิทธิภายใต้และจะต้องผูกพันตามข้อก าหนดสิทธิ รวมทัง้ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับทราบและเข้าใจ
ข้อก าหนดต่างๆ ในข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ ได้แต่งตัง้นายทะเบยีนหุ้นกู้ ตามสัญญาแต่งตัง้นายทะเบียน 
หุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิและส าเนาสัญญาแต่งตัง้นายทะเบยีนหุ้นกู้ ไว้ ณ ส านักงานของผู้ออก  
หุ้นกู้  (ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 14.3.2) และส านักงานใหญ่ของนายทะเบยีนหุ้นกู้  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสิทธิ
และสัญญาแต่งตัง้นายทะเบยีนหุ้นกู้ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบยีนหุ้นกู้  (ตามแต่กรณี)  
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1. ค ำจ ำกัดควำม 

ค าและข้อความต่างๆ ท่ีใช้อยู่ในข้อก าหนดสิทธิ ให้มีความหมาย ดังต่อไปนี  ้

"ข้อก ำหนดสิทธ"ิ  
(Terms and Conditions)  

หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ และ 
ผู้ ถือหุ้นกู้ ส าหรับหุ้นกู้ ฉบบันี ้(รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

"คณะกรรมกำร ก.ล.ต."  
(SEC) 

หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

"งวดดอกเบีย้" 
(Interest Period) 

ให้มีความหมายตามท่ีได้นิยามไว้ในข้อ 7.2 

"นำยทะเบียนหุ้นกู้"  
(Registrar) 

หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้
โดยชอบให้ท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบยีนหุ้นกู้ แทน 

"บริษัทย่อย" 
(Subsidiary(ies) 

หมายถึ ง  บริษัทย่อยตามค านิยามท่ี ระบุไ ว้ในประกา ศ
คณะกรรมการก า กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี  
กจ. 5/2552 เร่ืองการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการ
ออกและเสนอขายตราสารหนีทุ้กประเภท  ฉบับลงวันท่ี  13 
มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนท่ี) ซ่ึง
เป็นบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้  

“บริษัทร่วม” หมาย ถึง  บริ ษัทร่ วมตา มค า นิยาม ท่ีระ บุไว้ในปร ะกา ศ
คณะกรรมการก า กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี  
กจ. 5/2552 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการ
ออกและเสนอขายตราสารหนีทุ้กประเภท ฉบับลงวันท่ี 13 
มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนท่ี ซ่ึง
เป็นบริษัทร่วมของผู้ออกหุ้นกู้ ) 

"ใบหุ้นกู้"  
(Debenture Certificate) 

หมายถึง ใบหุ้นกู้ ซ่ึงออกตามข้อ 3.1 ตามแบบท่ีระบุไว้ใน
เอกสารแนบท้าย 1 ของข้อก าหนดสิทธินี ้

"ผลกระทบในทำงลบอย่ำงมี
นัยส ำคัญ"  
(Material Adverse Effect) 

หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ : (ก) ธุร กิจ 
การด าเนินการ ทรัพยส์ิน หรือสภาวะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้
โดยรวม หรือ (ข) ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันของตนภายใต้หุ้นกู้ และข้อก าหนดสิทธิ  

"ผู้ถือหุ้นกู้"  
(Debentureholder(s)) 

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ แต่ละจ านวนตามข้อ 3.3 

"ผู้ออกหุ้นกู้"  
(Issuer) 

หมายถึง บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

"วันก ำหนดสิทธิ" 
(Record Date) 

ให้มีความหมายตามท่ีได้นิยามไว้ในข้อ 3.3.1 

"วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้" 
(Maturity Date) 

หมายถึง วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 และวันครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 (ตามแต่กรณี) 
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"วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดท่ี 1"  
(Maturity Date of Series 1 
Debentures) 

หมายถึง วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

"วันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดท่ี 2" 
(Maturity Date of Series 2 
Debentures) 

หมายถึง วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

"วันช ำระดอกเบีย้หุ้นกู้" 
(Interest Payment Date) 

(ก) ส าหรับหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 หมายถึง วันท่ี 9 กุมภาพันธ์  และ 
วันท่ี 9 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 โดย
วันช าระดอกเบีย้หุ้นกู้  งวดแรก  คือ วันท่ี 9 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 และวันช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ งวดสุดท้าย  คือ 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 

(ข) ส าหรับหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 หมายถึง วันท่ี 9 กุมภาพันธ์  และ 
วันท่ี 9 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 โดย
วันช าระดอกเบีย้หุ้นกู้  งวดแรก คือ วันท่ี  9 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 และวันช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ งวดสุดท้าย คือ 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 

"วันท ำกำร"  
(Business Day) 

หมายถึง วันท่ีธนาคารพาณิชย์โดยท่ัวไปเปิดท าการในประเทศ
ไทย (ซ่ึงมิใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ)  

"วันปิดกำรเสนอขำยหุ้นกู้" 
(Subscription Closing Date) 

หมายถึง วันท่ี 8 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นวันสุดท้ายท่ี
เปิดรับจองซือ้หุ้นกู้  

"วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้" 
(Register Closing Date) 

ให้มีความหมายตามท่ีได้นิยามไว้ในข้อ 3.2.2 

"วันออกหุ้นกู้"  
(Issue Date) 

หมายถึง วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

"ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์" 
(TSD) 

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ า กัด 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีด าเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย
ได้ตามกฎหมายซ่ึงเข้ารับท าหน้าท่ีแทน  

"สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ" 
(Credit Rating Agency(ies)) 

หมายถึง บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด หรือสถาบนัจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือรายอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
และได้รับการแต่งตัง้โดยผู้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นผู้ จัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ 

"สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้"  
(Register) 

หมายถึง สมุดทะเบยีนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซ่ึงบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้ ส าหรับหุ้นกู้ แต่ละชุด 
หรือแหล่งข้อมูลทางทะเบยีนท่ีเก่ียวกับการโอน การจ าน า การ
อายัด การออกใบหุ้นกู้ ใหม่ และรายการอ่ืนๆ เก่ียวกับหุ้นกู้  ตาม
กฎเกณฑ์และวธิีการท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง 

"สัญญำแต่งตัง้นำยทะเบียนหุ้นกู้" 
(Registrar Appointment Agreement)  

หมายถึง สัญญาแต่งตั ง้นายทะเบียนหุ้นกู้  ฉบับลงวันท่ี 9 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (หรือวันท่ีใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) 
ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบยีนหุ้นกู้  หรือสัญญาแต่งตั ง้
นายทะเบยีนหุ้นกู้ รายใหม่เพื่อท าหน้าท่ีแทน (ถ้ามี) 

"ส ำนักงำน ก.ล.ต."  
(SEC Office) 

หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

"สิทธิในหุ้นกู้"  
(Debenture Rights) 

หมายถึง สิทธิทัง้ปวงในหุ้นกู้  อันรวมถึง (แต่ไม่จ า กัดเฉพาะ ) 
สิทธิในการได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ และสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  
และลงคะแนนโดยวิธีการส่งหนังสือลงมติ 

"หนีเ้งิน" 
(Financial Indebtedness) 

หมายถึง หนีใ้ดๆ (ไม่ว่าจะเป็นหนีชั้น้ต้นหรือหนีอุ้ปกรณ์ ท่ีเกิด
จากการเข้าค า้ประกัน) ซ่ึงเป็นหนีเ้ก่ียวกับการกู้ ยืมเงิน (ไม่ว่าท่ี
เกิดขึน้ในปัจจุบนัหรืออนาคต ทัง้ท่ีเป็นหนีท่ี้เกิดขึน้จริงแล้วหรือ
เ ป็นห นี ้ ท่ี ยั ง ไ ม่ แ น่นอน ซ่ึ ง อา จจะ เ กิ ด ขึ ้น ใน อนา ค ต 
(Contingent)) รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะหนีท่ี้เกิดจากการออก
ตั๋วเงิน หุ้นกู้  พันธบตัร บตัรเงินฝาก หรือหลักทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ 
ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาให้สินเช่ือหรือภายใต้ธุรกรรม
อ่ืนๆ ท่ีมีผลในเชิงพาณิชย์เหมือนการกู้ยืมเงิน ยกเว้น หนีภ้ายใต้
หุ้นกู้ ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธินี ้

"หุ้นกู้" 
(Debentures) 

หมายถึง หุ้นกู้ ชุดท่ี 1 และหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้
ได้ช าระหนีทั้ง้หมดภายใต้หุ้นกู้ ชุดใดชุดหน่ึงเต็มจ านวนแล้ว ให้
ค าว่า "หุ้นกู้" หมายถึงเฉพาะหุ้นกู้ ชุดท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ยังมิได้ช าระ
คืนหนีภ้ายใต้หุ้นกู้ ชุดนัน้ๆ ทัง้หมด 

"หุ้นกู้ชุดท่ี 1" (Series 1 Debentures) หมายถึง หุ้นกู้ สกุลเงินบาทท่ีออกโดยผู้ออกหุ้นกู้  ซ่ึงใช้ช่ือว่า "หุ้น
กู้ ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน)  ครั ้ง ท่ี 
1/2560 ชุด ท่ี  1 คร บก า หนด ไถ่ ถอน ปี พ.ศ . 2563" ต า ม
รายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธินี ้

"หุ้นกู้ชุดท่ี 2" (Series 2 Debentures) หมายถึง หุ้นกู้ สกุลเงินบาทท่ีออกโดยผู้ออกหุ้นกู้  ซ่ึงใช้ช่ือว่า "หุ้น
กู้ ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน)  ครั ้ง ท่ี 
1/2560 ชุด ท่ี  2 คร บก า หนด ไถ่ ถอน ปี พ.ศ . 2567" ต า ม
รายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธินี ้

"เหตุผิดนัด"  
(Events of Default) 

ให้มีความหมายตามท่ีได้นิยามไว้ในข้อ 10.1 
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"อัตรำดอกเบีย้หุ้นกู้ชุดท่ี 1" 
(Interest Rate of Series 1 
Debentures) 

หมายถึง อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 2.39 (สองจุดสามเก้า) ต่อปี 

"อัตรำดอกเบีย้หุ้นกู้ชุดท่ี 2" 
(Interest Rate of Series 2 
Debentures) 

หมายถึง อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 3.44 (สามจุดสี่สี่) ต่อปี 

"อัตรำดอกเบีย้ผิดนัด"  

(Default Interest Rate) 

หมายถึง  

(ก) ส าหรับกรณีการช าระดอกเบีย้ผิดนัดให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ชุดท่ี 
1 ให้ "อัตรำดอกเบีย้ผิดนัด" หมายถึง อัตราดอกเบีย้ 
หุ้นกู้ ชุดท่ี 1 บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี และ 

(ข) ส าหรับกรณีการช าระดอกเบีย้ผิดนัดให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ชุดท่ี 
2 ให้ "อัตรำดอกเบีย้ผิดนัด" หมายถึง อัตราดอกเบีย้ 
หุ้นกู้ ชุดท่ี 2 บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี 

ทัง้นี ้หากอัตราดอกเบีย้ผิดนัดดังกลา่วสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ผิด
นัดสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใดๆ ให้อัตรา
ดอกเบีย้ผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบีย้ผิดนัดสูงสุดท่ีกฎหมาย
อนุญาตให้เรียกเก็บได้ 

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่ำท่ีตรำไว้ และอำยุของหุ้นกู้ 

2.1 หุ้นกู้ ชุดท่ี 1:   หุ้นกู้ ชุดท่ี 1 แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้ แทน  
ผู้ ถือหุ้นกู้  ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินี ้โดยหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 มีอัตราดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้
หุ้นกู้ ชุดท่ี 1 และมีอายุ 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้  โดยหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 ใช้ช่ือว่า  "หุ้นกู้ ของ บริษัท สหพัฒนา
อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" 

หุ้นกู้ ชุดท่ี 2:   หุ้นกู้ ชุดท่ี 2 แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้ แทน  
ผู้ ถือหุ้นกู้  ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินี ้โดยหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 มีอัตราดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้
หุ้นกู้ ชุดท่ี 2 และมีอายุ 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้  โดยหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 ใช้ช่ือว่า  "หุ้นกู้ ของ บริษัท สหพัฒนา
อินเตอร์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" 

2.2 ณ วันออกหุ้นกู้  หุ้นกู้ มีมูลค่าเงินต้นท่ีตราไว้รวมทัง้สิน้ 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท โดยแบ่งเป็นจ านวน
ทัง้หมด 2,000,000 (สองล้าน) หน่วย มีมูลค่าเงินต้นท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 (หน่ึงพัน) บาท ทัง้นี ้หุ้นกู้ แต่ละชุดมี
จ านวนและมูลค่าเงินต้น ดังต่อไปนี ้

2.2.1 หุ้นกู้ ชุดท่ี 1   มีจ านวนทัง้หมด 1,000,000 (หน่ึงล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่า เงินต้นท่ีตราไว้รวมทัง้สิน้ 
1,000,000,000 (หน่ึงพันล้าน) บาท 

2.2.2 หุ้นกู้ ชุดท่ี 2   มีจ านวนทัง้หมด 1,000,000 (หน่ึงล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่า เงินต้นท่ีตราไว้รวมทัง้สิน้ 
1,000,000,000 (หน่ึงพันล้าน) บาท 



เอกสารแนบ 1                   บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้า 6 
 

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 

3.1 ใบหุ้นกู้  

3.1.1 ผู้ ออก หุ้นกู้ จะจัดการ ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ออกแล ะส่งมอบใบหุ้นกู้ ตา มแบบท่ีก า หนด ไว้ใน
เอกสารแนบท้าย 1 ของข้อก าหนดสิทธินี ้ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นกู้ ทุกรายท่ีมิได้ฝากหุ้นกู้ ไ ว้ กับศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ ตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันท าการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้  
โดยการจัดส่งใบหุ้นกู้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งให้แก่ผู้ ถือ 
หุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามช่ือและท่ีอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีปรากฏในใบจองซือ้หุ้นกู้  หรือด าเนินการน า หุ้นกู้ ท่ี
ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการ นับจากวันปิดการเสนอขาย
หุ้นกู้  ส าหรับผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีแจ้งความประสงค์ให้ด าเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้  ทัง้นี ้ในส่วนของ  
หุ้นกู้ ท่ีฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบยีนหุ้นกู้ จะต้องลงช่ือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ ถือ 
หุ้นกู้ แทนในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ นัน้ 

3.1.2 ถ้าผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ท่ีฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ระบบไร้ใบหุ้นกู้ ) ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้  ให้  
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ รายดงักลา่วแจ้งต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดการให้นายทะเบยีนหุ้นกู้
ออกใบหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ รายดังกล่าว ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันท่ีนายทะเบยีนหุ้นกู้
ได้รับแจ้งช่ือและจ านวนหุ้นกู้ ท่ีประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้ ของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ดังกล่าวจากศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ ทัง้นี ้เม่ือได้มีการออกใบหุ้นกู้ ดังกล่าวแล้ว นายทะเบยีนหุ้นกู้ จะแก้ไขจ านวนรวมของหุ้นกู้ ท่ี
ลงทะเบยีนในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจ านวนหุ้นกู้ ท่ีมีการออก  
ใบหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ รายดังกล่าวออก 

3.2 สมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้  

3.2.1  ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดการให้นายทะเบยีนหุ้นกู้ จัดท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ไ ว้จนกว่า หุ้นกู้
ทัง้หมดจะได้รับการไถ่ถอนเต็มจ านวน ทัง้นี ้จะต้องจัดให้มีสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ อย่างช้าภายใน 14  
(สิบสี่) วันท าการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้  

3.2.2 นายทะเบยีนหุ้นกู้ จะปิดสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันช าระดอกเบีย้
หุ้นกู้  วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  วันประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  หรือวันอ่ืนใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือ ตามท่ีผู้ออกหุ้นกู้ จะได้แจ้งแก่นายทะเบยีนหุ้นกู้  เพื่อการก าหนดสิทธิของผู้ ถือ
หุ้นกู้ ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ ถือหุ้นกู้  (ต่อไปนีเ้รียกว่า "วันปิดสมุดทะเบียน 
ผู้ถือหุ้นกู้")  ทัง้นี ้การปิดสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ จะเร่ิมตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบยีนผู้ ถือ
หุ้นกู้ วันแรก ถ้าวันแรกของการปิดสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ตรงกับวันท าการ ให้เลื่อนไปเป็นวันท าการ
ถัดไป ซ่ึงในกรณีดังกล่าว ช่วงระยะเวลาระหว่างวันแรกของการปิดสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ จนถึงวันช าระ
เงินหรือวันประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  หรือวันอ่ืนใดดังกล่าวข้างต้น จะมีระยะเวลาน้อยกว่า  14 (สิบสี่ ) วัน โดย 
นายทะเบยีนหุ้นกู้ จะไม่รับลงทะเบยีนการโอนหุ้นกู้ ใดๆ ในช่วงระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
ดังกล่าว 
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ผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบยีนหุ้นกู้ขอสงวนสทิธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเวลาและวันปิดสมุดทะเบยีนผู้ ถือ
หุ้นกู้  เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องของศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นกู้  (โดยนายทะเบยีนหุ้นกู้ จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ 
หุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ ทราบทันทีภายในวันท าการถัดไป) ทัง้นี ้การแก้ไขดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ของผู้ ถือหุ้นกู้ ในส่วนท่ีมีนัยส าคัญ  

3.3 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้  

3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ กรณีท่ัวไป  

ในกรณีของหุ้นกู้ ท่ีมิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้ จะตกได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึง
เป็นผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (หรือบุคคลใดๆ ท่ีรับโอนหุ้นกู้ ทางมรดกจากผู้ ลงทุนประเภท
ดังกล่าว) ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4.3 ท่ีปรากฏช่ือเป็นเจ้าของหุ้นกู้ ตามจ านวนท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ ถือ 
หุ้นกู้  ณ วันแรกของช่วงระยะเวลาปิดสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อพักการโอนหุ้นกู้  หรือวันอ่ืนใดตามท่ี
ก าหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อก าหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) (ต่อไปนีเ้รียกว่า "วันก ำหนดสิทธิ " หรือ 
"Record Date") เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ ซ่ึงสามารถใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ ได้ตามข้อ 4.1.1 เกิดขึน้แล้วใน
วันต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ซ่ึงการโอนหุ้นกู้ ดังกล่าวย่อมเป็นผลให้สิทธิในหุ้นกู้ จะตกได้แก่ ผู้ รับโอนหุ้นกู้
ซ่ึงเป็นผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (หรือบุคคลใดๆ ท่ีรับโอนหุ้นกู้ ทางมรดกจากผู้ลงทุนประเภท
ดังกล่าว) ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4.3 

3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ กรณีท่ีหุ้นกู้ ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

สิทธิในหุ้นกู้ จะตกได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (หรือบุคคลใดๆ ท่ี
รับโอนหุ้นกู้ ทางมรดกจากผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว) ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4.3 ท่ีนายทะเบยีนหุ้นกู้ ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ จ านวนดังกล่าว ท่ีลงทะเบียนในสมุด
ทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันแรกของช่วงระยะเวลาปิดสมุดทะเบยีนผู้ ถือ
หุ้นกู้ เพื่อพักการโอนหุ้นกู้  หรือวันอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อก าหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) 
ตามท่ีนายทะเบยีนหุ้นกู้ ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ เว้นแต่จะมีการคดัค้าน
โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นกรณีท่ีขัดกับข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4.3 

4. กำรโอนหุ้นกู้ 

4.1 การโอนหุ้นกู้ ท่ีมิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้โดยท่ีการโอนหุ้นกู้ ดังกลา่ว
จะต้องไม่ขัดกับข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4.3 

4.1.1 แบบการโอนหุ้นกู้ ระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน  

การโอนหุ้นกู้ จะสมบูรณ์เม่ือผู้ โอนหุ้นกู้ ซ่ึงเป็นผู้ ท่ีสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ ระบุช่ือเป็นเจ้าของหุ้นกู้ จ านวนท่ี
จะท าการโอน หรือผู้ รับโอนคนสุดท้ายได้ลงลายมือช่ือสลักหลังแสดงการโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้  
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ต่อเน่ืองครบถ้วนจากผู้ ท่ีปรากฏช่ือดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) และได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ รับโอนโดย  
ลงลายมือช่ือสลักหลังแสดงการโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ ให้ไว้ด้วย  

 ผลของการโอนหุ้นกู้ ระหว่างผู้ รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้   

การโอนหุ้นกู้ จะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ ได้ก็ต่อเม่ือผู้ รับโอนหุ้นกู้ อยู่ระหว่างลงทะเบยีนการโอนหุ้นกู้ ในสมุด
ทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยนายทะเบยีนหุ้นกู้ ได้รับค าขอลงทะเบยีนการโอนหุ้นกู้  พร้อมทัง้ใบหุ้นกู้ ท่ีผู้ รับโอน
หุ้นกู้ ได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ นัน้ครบถ้วนแล้ว  

 ผลของการโอนหุ้นกู้ ระหว่างผู้ รับโอนกับบุคคลภายนอก  

การโอนหุ้นกู้ จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเม่ือนายทะเบยีนหุ้นกู้ ได้ลงทะเบยีนการโอนหุ้นกู้ ในสมุด
ทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ เรียบร้อยแล้ว 

4.1.2 การขอลงทะเบยีนการโอนหุ้นกู้ จะต้องกระท า ณ ส านักงานใหญ่ของนายทะเบยีนหุ้นกู้ ในวันและเวลาท า
การของนายทะเบยีนหุ้นกู้  และจะต้องท าตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้ ก าหนด โดยผู้ ขอ
ลงทะเบยีนจะต้องส่งมอบค าขอลงทะเบยีนการโอนหุ้นกู้ และใบหุ้นกู้ ท่ีลงลายมือช่ือแสดงการโอนใน
ด้านหลังของใบหุ้นกู้ ครบถ้วนตามหลักเกณฑใ์นข้อ 4.1.1 พร้อมทัง้หลักฐานอ่ืนๆ ท่ียืนยันถึงความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ ตามท่ีนายทะเบยีนหุ้นกู้ ก าหนดให้แก่นายทะเบยีนหุ้น
กู้ ด้วย ซ่ึงนายทะเบยีนหุ้นกู้ จะลงทะเบยีนการโอนหุ้นกู้ ในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 
(เจ็ด) วันท าการ หลังจากวันท่ีนายทะเบยีนหุ้นกู้ ได้รับค าขอลงทะเบยีนการโอนหุ้นกู้ พร้อมทัง้ใบหุ้นกู้ และ
หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีการโอนหุ้นกู้ ดังกล่าวจะเป็นการ  
ฝ่าฝืนต่อข้อก าหนดสิทธิ บทบญัญัติใดๆ ของกฎหมาย หรือค าสั่งศาล ซ่ึงนายทะเบยีนหุ้นกู้ มีสิทธิปฏิเสธ
การลงทะเบยีนการโอนหุ้นกู้ ดังกล่าวได้ 

4.2 ส าหรับการโอนหุ้นกู้ ท่ีฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นัน้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพยแ์ละหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างๆ (over-the-
counter centers) ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้การโอนหุ้นกู้ ดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 
4.3 

4.3 เน่ืองจากผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออก
ใหม่ ฉบบัลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนท่ี) ต่อผู้ลงทุนสถาบนัและผู้ลงทุน
รายใหญ่ โดยผู้ออกหุ้นกู้ ได้ท าการจดข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ กับส านักงาน ก.ล.ต. ให้จ ากัดการโอนอยู่ เฉพาะภายใน
กลุ่มผู้ลงทุนสถาบนัและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามค านิยามท่ีระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ท่ี กจ. 5/2552 
เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนีทุ้กประเภท ฉบับลงวันท่ี 13 
มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิหรือใช้แทนท่ี) และตามประเภทและลักษณะท่ีนิยามไว้ในข้อ 2 และ
ข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 9/2555 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบนัและผู้ลงทุนราย
ใหญ่ ฉบบัลงวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนท่ี) ดังนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ 
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นายทะเบยีนหุ้นกู้ ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบยีนการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้แก่ผู้ รับโอนท่ีไม่ใช่  
ผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  

5. สถำนะของหุ้นกู้  

หุ้นกู้ เป็นหนีโ้ดยตรงและท่ัวไปของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีปราศจากเงื่อนไข ไม่มีประกัน และเป็นหนีไ้ม่ด้อยสิทธิ โดยหนีหุ้้นกู้
มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับช าระหนีต้ามหุ้นกู้ ของตนไม่
ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับช าระหนีข้องเจ้าหนีส้ามัญท่ีไม่มีหลกัประกันและไม่ด้อยสิทธิทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต
ของผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแต่บรรดาหนีท่ี้มีกฎหมายคุ้มครองโดยชัดแจ้งหรือโดยท่ัวไปให้ได้รับช าระหนีก่้อน  

6. หน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้  

6.1 หน้าท่ีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบตัิ  

ตลอดระยะเวลาท่ียังคงมีหนีค้งค้างภายใต้หุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงจะด าเนินการดงัต่อไปนี  ้

6.1.1 การประกอบธุรกิจของผู้ออกหุน้กู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการบริหารจัดการและประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนท่ี) กฎเกณฑ์และกฎหมายอันท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้บงัคับกับตน 

6.1.2 บญัชีและงบการเงินของผู้ออกหุน้กู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดท าและรักษาไว้ซ่ึงบญัชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ตามหลักการทาง
บญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปในประเทศไทย ทัง้นี ้หากผู้ สอบบัญชีมีการแสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขในรายการบญัชีว่าอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจ า กัด 
รายการบญัชีดังกล่าวจะต้องมิได้เป็นรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคัญ 

6.1.3 เงือ่นไขทางการเงิน 

ผู้ออกหุน้กู้จะต้องด ารงอัตราส่วน "หนีส้ินสุทธิ " (Net Debt) ต่อ "ส่วนของผู้ ถือหุ้น" (Shareholders' 
Equity) ในอัตราส่วน ไม่เกิน 2.0 : 1 ณ "วันค านวณ" ใดๆ 

เพื่อวัตถุประสงค์ของการค านวณอัตราส่วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.1.3 นี ้ให้ค าจ ากัดความตามท่ีระบุไว้ใน
ข้อนี ้มีความหมายดังต่อไปนี ้

"งบกำรเงิน" 
(Financial Statements) 

หมายถึง งบการเงินรวมท่ีได้รับการตรวจสอบแล้ว (audited 
consolidated financial statements) ของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีได้
จัดส่งให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. ส าหรับ "ช่วงระยะเวลาท่ี
เก่ียวข้อง" (Relevant Period) 



เอกสารแนบ 1                   บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้า 10 
 

"ช่วงระยะเวลำท่ีเก่ียวข้อง" 
(Relevant Period) 

หมายถึง ช่วงระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนท่ีสิน้สุด ณ "วัน
ค านวณ" 

"วันค ำนวณ"  
(Calculation Date) 

หมายถึง วันท่ี 31 ธันวาคม ในแต่ละปี 

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" 
(Shareholders' Equity) 

หมายถึง จ านวนรวมส่วนของผู้ ถือหุ้น ตามตัวเลขท่ีปรากฏ
ใน "งบการเงิน"  

"หนีสิ้นสุทธิ" 
(Net Debt) 

หมายถึง จ านวนหนีส้ินเฉพาะท่ีมีภาระดอกเบีย้ จ่าย 
( interest bearing debt) หักด้วยเงินส ดและรายกา ร
เทียบเท่าเงินสด และ เงินลงทุนช่ัวคราว ทัง้นี ้ตามตัวเลขท่ี
ปรากฏใน "งบการเงิน" ของผู้ออกหุ้นกู้  

6.1.4 การจดัเตรียมเอกสารหลักฐานเพือ่ใหผู้้ถือหุน้กู้ตรวจสอบ  

ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดเตรียมและจัดให้มีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนีต้ามเวลาท่ีก าหนดไว้ ณ ส า นักงาน
ใหญ่ของนายทะเบยีนหุ้นกู้  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ สามารถตรวจสอบและคัดส าเนาได้โดยสะดวก ระหว่างวัน
และเวลาท าการของนายทะเบยีนหุ้นกู้  ตลอดอายุของหุ้นกู้  

(ก) ส าเนาของข้อก าหนดสิทธิและสัญญาแต่งตัง้นายทะเบยีนหุ้นกู้  โดยจัดให้มีตัง้แต่วันออกหุ้นกู้  

(ข) ส าเนางบการเงินประจ างวดการบญัชีท่ีมีผู้สอบบญัชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้ว โดยจะจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้ สง่เอกสารดังกล่าวให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
แต่ทัง้นีจ้ะต้องไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันสิน้สุดรอบปีบญัชีของผู้ออกหุ้นกู้  

(ค) ส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดส่งให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. โดย
จะจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับวันท่ีผู้ออกหุ้นกู้ส่งเอกสารดังกล่าวให้ส านักงาน ก.ล.ต. แต่ทั ง้นี ้
จะต้องไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันสิน้สุดรอบปีบญัชีของผู้ออกหุ้นกู้  

(ง) ส าเนารายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้  (Credit Update) ท่ี
จัดท าโดยสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยจะจัดให้มี
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับรายงานดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ และ 

(จ) รายงานผลการค านวณอัตราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.1.3 โดยจัด
ให้มีภายในวันเดียวกันกับวันท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ส่งส า เนางบการเงินประจ างวดการบัญชีให้แก่
ส านักงาน ก.ล.ต. แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันสิน้สุดรอบปีบญัชีของผู้ออกหุ้นกู้  

6.1.5 หนา้ทีใ่นการจดัท าและส่งเอกสารและหลักฐานใหแ้ก่ผู้ถือหุน้กู้  

ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดท าและส่งเอกสารและหลักฐานให้ผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละรายโดยไม่ชักช้า เม่ือมีเหตุการณ์
ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ 
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(ก) ส าเนาสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร (ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่
จ ากัดเฉพาะ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ มีความประสงค์จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธินี)้   

(ข) เม่ือผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร ผู้ ออกหุ้นกู้ จะต้องส่งมอบเอกสารซ่ึงลงนามโดย
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของผู้ออกหุ้นกู้  (หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้ มี
อ านาจลงนาม) เพื่อยืนยันว่าจากข้อมูลท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับทราบในขณะนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ รับรองว่า
ไม่มีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึน้ (ซ่ึงหมายถึงเหตุการณ์ ท่ีจะ
กลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ภายในระยะ เวลาท่ี
ก าหนดไว้) และผู้ออกหุ้นกู้ ไม่มีคดีความหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีผู้ออกหุ้นกู้  เ ป็น
จ าเลยหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหา (ยกเว้นกรณีท่ีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ทราบล่วงหน้าแล้ว  
(ถ้ามี)) 

(ค) ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบยีนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
นายทะเบยีนหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้า แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน 7 (เ จ็ด) วันท าการนับจากวันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงนายทะเบยีนหุ้นกู้ ดังกล่าว 

(ง) รายงานในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ได้ด าเนินการใดๆ หรือถูกด าเนินการใดๆ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการปรับ
โครงสร้างหนีห้รือกรณีประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง โดยกรณีดังกล่าวได้มีผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ ออกหุ้นกู้ ในการช าระหนีข้องตน หรือต่อ
ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ในการปฏิบตัิตามข้อก าหนดสิทธิ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ า กัดเฉพาะ 
กรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ประสบผลขาดทุนหรือมีการลดทุนอย่างมีนัยส าคัญ หรือกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ถูก
ฟ้องร้องด าเนินคดีท่ีส าคัญ หรือเร่ิมเข้าสูก่ระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือ
กรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดช าระหนีต้่อเจ้าหนีใ้ดๆ ในจ านวนท่ีมีนัยส าคัญ หรือกรณีเกิ ดความ
เสียหายขึน้กับทรัพย์สินท่ีเป็นสาระส าคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้  หรือผู้ออกหุ้นกู้
หยุดประกอบกิจการทัง้หมดหรือบางส่วนหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ หรือผู้ออกหุ้นกู้ ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิด
ตามสัญญาใดๆ ในกรณีพิพาทท่ีอนุญาโตตุลาการจะต้องวนิิจฉัย โดยในกรณีดังกล่าวเป็นคดีมี
มูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่า 1,000 (หน่ึงพัน) ล้านบาท หรือเงินสกุลอ่ืนท่ีมีจ านวนเทียบเท่า  

(จ) รายงานในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ เปลี่ยนแปลงวิธีการในการบนัทึกบัญชี หรือการประเมินมูลค่า
สินทรัพย์หรือหลักการทางบญัชี 

(ฉ) รายงานเม่ือผู้ออกหุ้นกู้ ทราบหรือควรทราบถึงการเกิดเหตุผิดนัด หรือการเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ี
อาจท าให้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดสิทธิได้ และ  

(ช) ส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกหุ้นกู้  ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ซือ้หุ้นกู้ คืนจากผู้ ถือหุ้นกู้  (ถ้ามี)  
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นโดยมีเหตุผลอันสมควรว่า เอกสารหรือรายงานใดๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ จัดส่งให้มี
ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอ่ืนใดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นโดยมีเหตุผล
อันสมควรว่า มีความจ าเป็นท่ีต้องส่งเพิ่มเตมิหรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้นกู้  หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องแจ้งข้อชีแ้จงหรือส่งข้อมูลใดๆ 
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ทราบ  

6.1.6 การแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กู้รายใหม่  

หากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแต่งตัง้นายทะเบยีนหุ้นกู้ รายใหม่ ผู้ ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดหาและแต่งตั ง้  
นายทะเบยีนหุ้นกู้ รายใหม่โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถกระท าได้ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับ
แต่วันท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ทราบหรือควรจะทราบว่าจะต้องมีการแต่งตัง้นายทะเบยีนหุ้นกู้ รายใหม่ 

6.1.7 การข้ึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องน าหุ้นกู้ ไปขึน้ทะเบยีนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market 
Association) ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้  และจะคงให้หุ้นกู้ เป็นหลักทรัพย์ขึน้ทะเบยีน
กับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายุหุ้นกู้  

6.1.8 การด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะด ารงสถานะของการเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดอายุ
หุ้นกู้  

6.1.9 การจดัอนัดับความน่าเชือ่ถือของผู้ออกหุน้กู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ จากสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ี
ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ตลอดอายุหุ้นกู้   

นอกจากนี ้ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดการให้มีสถาบนัจัดอันดับความน่าเ ช่ือถือท่ีส า นักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบท าการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ ดงักลา่ว เม่ือมีเหตุการณ์อย่างหน่ึง
อย่างใดเกิดขึน้อันอาจมีผลกระทบต่อการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้  หรืออย่างน้อยปีละ 1 
(หน่ึง) ครัง้ หรือทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออก หุ้นกู้ ตามท่ีสถาบันจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือดังกล่าวเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ แต่อย่างใด ซ่ึงผลการทบทวน
การจัดอันดับความน่าเช่ือถืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้  

6.2 ข้อห้ามปฏิบตัิของผู้ออกหุ้นกู้  

ตลอดระยะเวลาท่ียังคงมีหนีค้งค้างภายใต้หุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงจะไม่กระท าการดังต่อไปนี  ้
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6.2.1 การไม่จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่เข้าท าธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นรายการเดียวหรือหลายรายการ (และไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมท่ี
เก่ียวข้องกันหรือไม่ก็ตาม) ทัง้นีไ้ม่ว่าโดยสมัครใจหรือไม่ เพื่อการขาย ให้เช่า โอน หรือจ าหน่ายจ่ายโอนไม่
ว่าโดยวิธีใดๆ ซ่ึงทรัพย์สินของตนไม่วา่ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัหรือจะมีขึน้ในอนาคต เว้นแต่ เป็นการด าเนินการ
ตามธุรกิจปกติของผู้ออกหุ้นกู้  แต่ทัง้นี ้การด าเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยส าคัญ (Material Adverse Effect) 

6.2.2 การไม่ก่อหลักประกัน 

เว้นแต่หลักประกัน (ตามค าจ ากัดความท่ีระบุไว้ข้างล่างนี)้ ท่ีได้ถูกก่อขึน้โดยผู้ออกหุ้นกู้ ก่อนหน้าวันออก
หุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่ก่อให้เกิดหรืออนุญาตให้มีการจ านอง จ าน า ก่อสิทธิยึดหน่วง ภาระผูกพัน การโอน
ไปเป็นหลักประกันหรือให้บุริมสิทธิ การท าการใดๆ ท่ีมีผลเทียบเท่ากับการก่อให้เกิดหลักประกัน (ต่อไปนี ้
รวมเรียกว่า "หลักประกัน") เหนือทรัพย์สินหรือรายได้ไม่ว่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัหรือในอนาคต ไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วนของตน เว้นแต่เป็นกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปนี ้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นหลักประกันอันเกิดจากการประกอบธุรกิจอันเป็นปกติของผู้ออกหุ้นกู้  แต่ไม่รวมถึง
หลักประกันท่ีก่อขึน้เพื่อการกู้ ยืมเงิน หรือ 

(ข) กรณีท่ีเป็นหลักประกันซ่ึงขึน้เกิดโดยผลของกฎหมาย หรือ 

(ค) กรณีท่ีการก่อหลักประกันนัน้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ  (Material 
Adverse Effect) 

6.2.3 การใหกู้้และค ้าประกัน 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่ให้กู้  ให้สินเช่ือ ขยายระยะเวลาหรืออนุญาตให้มีการกู้ เงิน ให้สินเช่ือหรือความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่บุคคลใดๆ เว้นแต่ (ก) กรณีเป็นการให้กู้ และการให้การค า้ประกันหรือการกระท าใดๆ ท่ีมี
ลักษณะเดียวกับการให้เงินกู้ หรือการเข้าค า้ประกัน ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ได้เข้าท าไว้ก่อนหน้าวันออกหุ้นกู้  หรือ  
(ข) กรณีเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางด้านการเงินหรือค า้ประกันหนี ้ให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการ
ร่วมลงทุน และกิจการอ่ืนใด ท่ีผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมลงทุนในตราสารทุน
ของกิจการดังกล่าว อย่างไรก็ด ีการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือค า้ประกันหนีต้ามท่ีระบุไว้ใน
ข้อ (ข) นีจ้ะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ (Material Adverse Effect) 

7. ดอกเบีย้หุ้นกู้ 

7.1 อัตราดอกเบีย้หุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้ จะท าการช าระดอกเบีย้ส าหรับหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 ในอัตราดอกเบีย้หุ้นกู้ ชุดท่ี 1 และส าหรับหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 ใน
อัตราดอกเบีย้หุ้นกู้ ชุดท่ี 2 โดยช าระทุก 6 เดือน ในวันช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ แต่ละงวด โดยมีการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  
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ตามท่ีกฎหมายภาษีของประเทศไทยก าหนด ทัง้นี ้ในการค านวณดอกเบีย้นัน้จะท าการค านวณบนจ านวนเงินต้น
คงค้างทัง้หมดของหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 และหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 (ตามแต่กรณี) 

7.2 การค านวณดอกเบีย้หุ้นกู้  

จ านวนดอกเบีย้ท่ีจะต้องช าระตามหุ้นกู้ แต่ละชุดจะค านวณโดยการน า (ก) ผลคูณของจ านวนเงนิต้นคงค้างของหุ้น
กู้ ชุดนัน้ๆ ในแต่ละหน่วยกับอัตราดอกเบีย้หุ้นกู้ ชุดท่ี 1 หรืออัตราดอกเบีย้หุ้นกู้ ชุดท่ี 2  (แล้วแต่กรณี) ไปคูณกับ (ข) 
จ านวนวันส าหรับงวดดอกเบีย้นัน้ หารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) ทัง้นี ้จ านวนดอกเบีย้จะก าหนดทศนิยมไม่
เกินหกต าแหน่ง (ถ้าต าแหน่งท่ีเจ็ดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ท าการปัดทศนิยมต าแหน่งท่ีหกขึน้หน่ึงต าแหน่ง)  

เพื่อประโยชน์ของข้อก าหนดสิทธินี ้ให้ค าว่า "งวดดอกเบีย้" หมายถึง งวดแต่ละงวดเร่ิมตัง้แต ่(โดยรวมถึง) วันออก
หุ้นกู้ หรือวันช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ ของงวดดอกเบีย้ก่อนหน้านี ้(แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันช าระดอกเบีย้
หุ้นกู้ ของงวดดอกเบีย้นัน้ หรือวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดนัน้ๆ (แล้วแต่กรณี) 

7.3 ดอกเบีย้ผิดนัด 

หากผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ช าระเงินต้นท่ีถึงก าหนดช าระภายใต้หุ้นกู้ ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แต่ละชุดหรือใน
วันท่ีให้ถือว่าหนีหุ้้นกู้ ถึงก าหนดช าระก่อนครบก าหนดอันเน่ืองจากการผิดนัดช าระหนี ้ให้คิดดอกเบีย้ ในอัตรา
ดอกเบีย้ผิดนัดส าหรับจ านวนเงินต้นท่ีค้างช าระ (ทัง้ก่อนและหลังจากมีค าสั่งศาล) โดยค านวณนับจากวันครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดนัน้ๆ หรือวันท่ีให้ถือว่าหนีหุ้้นกู้ ถึงก าหนดช าระก่อนวันครบก าหนดอันเน่ืองจากการผิดนัด
ช าระหนีจ้นถึง (แต่ไม่รวม) วันท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับช าระเงินต้นท่ีค้างช าระครบถ้วนแล้ว  

8. กำรช ำระเงินต้นและดอกเบีย้ 

8.1 การช าระเงินต้น 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะช าระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ แต่ละชุดในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 และวันครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 (ตามแต่กรณี) โดยการช าระเงินต้นคงค้างทัง้หมดภายใต้หุ้นกู้ แต่ละชุดนัน้ๆ  

8.2 วันท่ีมิใช่วันท าการ 

หากวันครบก าหนดการช าระเงินใด ๆ ตามข้อก าหนดสิทธินี ้(รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
และวันช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ ) ไม่ตรงกับวันท าการ ให้ช าระเงินท่ีถึงก าหนดช าระดงักลา่วในวันท าการถัดไป และจะไม่
มีการค านวณดอกเบีย้เพิม่ส าหรับการเลือ่นวันช าระเงิน ยกเว้นในวันช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ งวดสุดท้าย โดยการช าระ
เงินในกรณีนีจ้ะมีผลเสมือนกับเป็นการช าระเงินในวันครบก าหนดการช าระเงินดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีของการช าระ
ดอกเบีย้หุ้นกู้ งวดสุดท้ายนัน้ ให้ค านวณดอกเบีย้ตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันท่ีมีการ
ช าระเงินจริง 
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8.3 วิธีการช าระเงิน 

8.3.1 วิธีการช าระดอกเบีย้: ผู้ออกหุ้นกู้ จะช าระดอกเบีย้ท่ีถึงก าหนดช าระของหุ้นกู้ ในวันช าระดอกเบีย้ หุ้นกู้  
ผ่านนายทะเบยีนหุ้นกู้ ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นกู้  (ผู้ มีสิทธิในหุ้นกู้ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.3) ซ่ึงมีช่ือปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ ในวันก าหนดสิทธิ หรือในกรณีของหุ้นกู้ ท่ีฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
ช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ซ่ึงปรากฏช่ืออยู่ในรายช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์วา่เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ ซ่ึงทรงสิทธิใน
หุ้นกู้  ทัง้นี ้การช าระดอกเบีย้ของหุ้นกู้ จะกระท าโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของ 
ผู้ ถือหุ้นกู้  ลงวันท่ีตรงกับวันท าการท่ีต้องช าระเงินตามข้อก าหนดสิทธิ โดยนายทะเบยีนหุ้นกู้ จะจัดส่ง
เช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้
ในต่างประเทศ) ตามท่ีอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ (2) การโอนเงินเข้าบญัชี
ธนาคารในประเทศไทยของผู้ ถือหุ้นกู้  ตามรายละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้ หรือท่ีผู้ ถือ
หุ้นกู้ ได้แจ้งให้นายทะเบยีนหุ้นกู้ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันท าการ 
ก่อนวันช าระเงินนัน้ๆ หรือ (3) วิธีการอ่ืนตามท่ีผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบยีนได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ส าหรับการ
ช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ งวดสุดท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ต้องน าใบหุ้นกู้ มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  ยกเว้น 
กรณีมีข้อสงสัย นายทะเบยีนหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้ จากผู้ ถือ 
หุ้นกู้ ไม่ว่ารายใดๆ ได้ และส าหรับกรณีของหุ้นกู้ ท่ีฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์ผู้ ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวไม่
ต้องน าใบหุ้นกู้ มาเวนคืนให้แก่นายทะเบยีนหุ้นกู้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ เน่ืองจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้ ส าหรับ
หุ้นกู้ ท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ แทน 

8.3.2 วิธีการช าระเงินต้น: ณ วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 และวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 
(ตามแต่กรณี) ผู้ออกหุ้นกู้ จะช าระเงินต้นของหุ้นกู้ ชุดนัน้ๆ ผ่านนายทะเบยีนหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ผู้ มี
สิทธิในหุ้นกู้ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.3) ซ่ึงมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ ในวันก าหนดสิทธิ หรือ
ในกรณีของหุ้นกู้ ท่ีฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ซ่ึงปรากฏช่ืออยู่ในรายช่ือ
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์วา่เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ ซ่ึงทรงสิทธใินหุ้นกู้  ทัง้นี ้การช าระเงินต้นของหุ้นกู้ จะกระท า
โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ ถือหุ้นกู้  ลงวันท่ีตรงกับวันท าการท่ีต้องช าระ
เงินตามข้อก าหนดสิทธิ โดยนายทะเบยีนหุ้นกู้ จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามท่ีอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีระบุ
ไว้ในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ (2) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ ถือหุ้นกู้  ตาม
รายละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้ หรือท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งให้นายทะเบยีนหุ้นกู้ ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันท าการ ก่อนวันช าระเงินนัน้ๆ หรือ (3) วิธีการ อ่ืน
ตามท่ีผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบยีนได้ตกลงกัน ทัง้นี ้ส าหรับการรับช าระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นกู้ ไ ม่
ต้องน าใบหุ้นกู้ มาเวนคืนให้แก่นายทะเบยีนหุ้นกู้  ยกเว้น กรณีมีข้อสงสัย นายทะเบยีนหุ้นกู้ หรือผู้ ออก
หุ้นกู้ มีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้ จากผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ว่ารายใดๆ ได้ และส าหรับกรณีของหุ้นกู้
ท่ีฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์ผู้ ถือหุ้นกู้ดังกลา่วไม่ต้องน าใบหุ้นกู้ มาเวนคืนให้แก่นายทะเบยีนหุ้นกู้
ไม่ว่าในกรณีใดๆ เน่ืองจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้ ส าหรับหุ้นกู้ ท่ีศูนยรั์บฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ แทน  
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9. กำรไถ่ถอนหุ้นกู้และกำรซือ้คืนหุ้นกู้  

9.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้   

เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอน ซือ้คืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ ไปก่อนหน้านีแ้ล้ว การไถ่ถอนหุ้นกู้ จะท าในวันครบก าหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ ชุดท่ี 1 และวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 (ตามแต่กรณี) โดยการช าระหนีเ้งินต้นคงค้างทัง้หมดตามหุ้นกู้
ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดนัน้ๆ พร้อมทัง้ช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ ท่ีค านวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบก าหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้ ชุดดังกล่าว ตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 8.3 ของข้อก าหนดสิทธินี ้

9.2 การซือ้คืนหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิท่ีจะซือ้คืนหุ้นกู้ จากตลาดรองหรือแหล่งอ่ืนๆ ได้ไม่ว่าในราคาเท่าใดและเวลาใดๆ เม่ือผู้ออกหุ้นกู้
ได้ซือ้คืนหุ้นกู้ แล้วให้ถือว่าหนีต้ามหุ้นกู้ ดังกล่าวได้ระงับลง 

9.3 การยกเลิกหุ้นกู้  

เม่ือผู้ออกหุ้นกู้ ท าการไถ่ถอนหรือซือ้คืนหุ้นกู้ แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องยกเลิกหุ้นกู้ ดังกล่าว และจะน าหุ้นกู้ ดังกล่าว
ออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้  โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องแจ้งให้นายทะเบยีนหุ้นกู้ ทราบเพื่อยกเลิก หุ้นกู้ ท่ีซือ้คืนมา
ดังกล่าว รวมทัง้แจ้งเร่ืองการซือ้คืนหุ้นกู้ ให้สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ ตามประกาศ
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนดไว้   

10. กำรผิดนัดและผลของกำรผิดนัด 

10.1 กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนีถื้อเป็นเหตุผิดนัดตามหุ้นกู้และข้อก าหนดสทิธินี ้("เหตุผิดนัด")  

10.1.1 ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้หุ้นกู้  ในวันครบก าหนดช าระตามเงื่อนไขใน
ข้อก าหนดสิทธิ ยกเว้นในกรณีท่ี (1) การผิดนัดไม่ช าระเงินดังกล่าวเกิดขึน้จากระบบการโอนเงิน หรือ
ความผิดพลาดทางเทคนิค และ (2) ได้มีการช าระเงินดังกล่าวแล้วภายใน 3 (สาม) วันท าการ นับจากวัน
ครบก าหนดช าระเงินนัน้ๆ หรือ 

10.1.2 ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดสิทธิข้ออ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธินี ้ นอกจากการผิดนัด
ไม่ช าระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ โดยเหตกุารณ์ตา่งๆ ดังกลา่วข้างต้นเป็นเหตุท่ีไม่สามารถแก้ไขได้หรือ
กรณีเหตกุารณ์ดังกลา่วเป็นเหตุท่ีสามารถแก้ไขได้แต่ไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน 
นับจากวันท่ีผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่วา่รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซ่ึงถือหุ้นกู้  (ไม่ว่าชุดใดๆ) รวมกันไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ ท่ียังมิได้ท าการไถ่ถอนทัง้หมดได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ แก้ไขการ
กระท าผิดข้อตกลงดงักลา่วแล้ว หรือ 

10.1.3 (1) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ช าระหนีเ้งิน (Financial Indebtedness) ใดๆ เ ม่ือหนีเ้งินนัน้ถึงก าหนดช าระ
หรือไม่ช าระหนีเ้งินภายในก าหนดระยะเวลาผ่อนผัน (grace period) ท่ีก าหนดไว้ในตอนแรก (ตามแต่
กรณี) หรือ (2) กรณีท่ีหนีเ้งินใดๆ ถูกเร่งรัดให้ต้องช าระคืนก่อนวันครบก าหนดเดิม โดยการเร่งรัดการช าระ
หนีเ้งินก่อนครบก าหนดนัน้ เป็นผลมาจากการเกิดเหตผุิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงตามท่ีระบุไว้ในสัญญาของ
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หนีเ้งินนัน้ๆ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ช าระหนีเ้งินตามท่ีตนต้องช าระเม่ือครบก าหนด หรือหนีเ้งิน
ภายใต้การค า้ประกันหรือการรับประกันความเสียหายใดๆ โดยท่ีจ านวนเงินรวมของหนีเ้งิน ภาระ  
ค า้ประกัน และการประกันความเสียหายใดๆ ดังกล่าวข้างต้น (ไม่ว่าเหตุการณ์เดียวหรือหลายเหตุการณ์
รวมกันตามท่ีระบุไว้ในข้อ 10.1.3 นี)้ มีจ านวนเท่ากับหรือเกินกวา่ 1,000 (หน่ึงพัน) ล้านบาท หรือเงินสกุล
อ่ืนท่ีมีจ านวนเทียบเท่า 

10.1.4 ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องค าสั่งยึดหรืออายัดก่อนมีค าพิพากษา หรือมีการด าเนินการทางกฎหมายอ่ืนใด ซ่ึงค าสั่ง
หรือการถูกด าเนินการทางกฎหมายนัน้ มีผลบงัคับเอากับทรัพย์สินหรือรายได้ในส่วนส าคัญของผู้ ออก  
หุ้นกู้  โดยท่ีค าสั่งหรือการถกูด าเนินการทางกฎหมายดงักลา่วข้างต้นนัน้มิได้ถูกยกเลกิหรือเพิกถอนภายใน 
60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันท่ีมีค าสั่งหรือการถูกด าเนินการทางกฎหมายดังกล่าว หรือ 

10.1.5 มีการเร่ิมด าเนินการเพือ่ขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องใดๆ หรือผู้ออกหุ้นกู้ ตก
เป็นผู้ มีหนีส้ินล้นพ้นตัวหรือล้มละลาย หรือผู้ออกหุ้นกู้ ระงับหรือหยุดพักการช าระหนีไ้ม่ว่าประเภทใดๆ 
ของตนไม่ว่าทัง้หมดหรือเฉพาะบางสว่นท่ีส าคญั หรือผู้ออกหุ้นกู้ เสนอหรือเข้าท าสญัญาใดๆ ท่ีท าให้มีการ
เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาช าระหนี ้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใดๆ เก่ียวกับหนีไ้ม่ว่าประเภทใดๆ 
ทัง้หมดของตน (หรือหนีใ้นบางส่วนซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถช าระได้เม่ือหนีนั้น้ถึงก าหนดช าระ) หรือ 
ผู้ออกหุ้นกู้ เสนอหรือท าขึน้ซ่ึงการโอนสิทธิโดยท่ัวไปหรือการจัดการหรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์
ของเจ้าหนีท่ี้เก่ียวข้องเก่ียวกับหนีใ้ดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้  หรือผู้ออกหุ้นกู้ ได้ตกลงหรือประกาศหยุดพักช าระ
หนีไ้ม่ว่าประเภทใดๆ ของตนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน (ตามแต่กรณี) หรือ 

10.1.6 มีค าสั่งหรือมีมติท่ีมีผลบงัคับให้ผู้ออกหุ้นกู้  ยุติ เลิก หรือหยุดกิจการของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้  เลิกหรือขู่ว่า
จะเลิกการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการของตนไม่ว่าทัง้หมดหรือในส่วนท่ีส าคัญ หรือ 

10.2 เม่ือมีเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงเกิดขึน้และเหตุผดินัดดังกล่าวยังคงด าเนินอยู่ หาก 

10.2.1 ผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซ่ึงถือหุ้นกู้  (ไม่ว่าชุดใดๆ) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) 
ของจ านวนหนีค้งค้างภายใต้หุ้นกู้ ทัง้หมด มีหนังสือแจ้งการผิดนัดไปยังผู้ออกหุ้นกู้  โดยระบุถึงเหตุผิดนัด
ซ่ึงท าให้มีการเร่งรัดช าระหุ้นกู้  หรือ 

10.2.2 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ มีมติเห็นชอบให้มีการเร่งรัดช าระหนีหุ้้นกู้  และได้มีการส่งรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้
ดังกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ แล้ว หรือ 

10.2.3 เป็นการเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงตามข้อ 10.1.1, 10.1.5 และ 10.1.6 และผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดรายหน่ึง
ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเกิดการผิดนัดนัน้ไปยังผู้ออกหุ้นกู้ แล้ว  

ให้ถือว่าหนีหุ้้นกู้ ทัง้หมดเป็นอันถึงก าหนดช าระโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องช าระเงินต้นคงค้างทัง้หมดภายใต้
หุ้นกู้  พร้อมด้วยดอกเบีย้ท่ีค านวณจนถึงขณะนัน้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทันที ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดช าระเงินต้น และ/
หรือ ดอกเบีย้หุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ว่ารายใด หากไม่มีการแสดงหรือพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่ามีการผิด
นัดช าระหนีต้่อผู้ ถือหุ้นกู้ ทัง้หมด 
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10.3 หากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ช าระเงินให้ครบถ้วนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลา ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 10.2 ข้างต้น ผู้ ถือหุ้นกู้
แต่ละรายอาจด าเนินการทางกฎหมายต่อผู้ออกหุ้นกู้ ได้โดยตรงเพื่อท่ีจะบงัคับหนีต้ามหุ้นกู้ ของตนตามท่ีกฎหมาย
อนุญาตให้ท าได้ 

11. กำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

11.1 ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ภายใน 30 
(สามสิบ) วัน นับแต่วันท่ีผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซ่ึงถือหุ้นกู้  (ไม่ว่าชุดใดๆ) รวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจ านวนหนีค้งค้างภายใต้หุ้นกู้ ทัง้หมดทุกชุด (ยกเว้น เป็นกรณีท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ถือหุ้นกู้
ชุดใดชุดหน่ึงโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะจ านวนของหุ้นกู้ ชุดท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้) มีค าขอเป็นหนังสือให้ผู้ ออกหุ้นกู้
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  หรือนับแต่วันท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ทราบว่ามีกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนีเ้กิดขึน้   

11.1.1 หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงและในขณะนัน้ยังมิได้มีการส่งหนังสือแจ้งใดๆ มายังผู้ออกหุ้นกู้  ตาม
รายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อ 10.2.1 หรือ 10.2.3 

11.1.2 หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิในสาระส าคัญตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 12.1 หรือ 

11.1.3 หากมีเหตุการณ์ส าคญัใดๆ ซ่ึงผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซ่ึงถือหุ้นกู้  (ไม่ว่าชุดใดๆ) 
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจ านวนหนีค้งค้างภายใต้หุ้นกู้ ทัง้หมด (โดยมีหนังสือถึงผู้ออก
หุ้นกู้ ) เห็นว่ากระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ในการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดสิทธินี ้

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท่ี์ระบุไว้ในข้อก าหนดสทิธิ 
ผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซ่ึงถือหุ้นกู้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจ านวน 
หุ้นกู้ ท่ียังมิได้ไถ่ถอนทัง้หมดทุกชุด (ยกเว้น เป็นกรณีท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ถือหุ้นกู้ ชุดใดชุดหน่ึงโดยเฉพาะ ก็ให้นับ
เฉพาะจ านวนของหุ้นกู้ ชุดท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้) สามารถด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เองได้ 

11.2 มติโดยชอบของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีเรียกประชุมและด าเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บงัคับและผูกพันผู้ ถือหุ้นกู้
ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ นัน้จะเป็นไปตาม
เอกสารแนบท้าย 2 ของข้อก าหนดสิทธินี ้

11.3 ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เม่ือเกิดเหตุผิดนัดตามท่ีระบุไว้ในข้อ 11.1.1 – 11.1.3 ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจใช้วิธีการลง
มติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ โดยมติในลักษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ ถือหุ้นกู้ มีมติ
และลงลายมือช่ือในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้ออกหุ้นกู้ เป็นผู้ เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาตามสมควรท่ีก าหนด 
โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องเก็บรักษามติซ่ึงลงลายมือช่ือโดยผู้ ถือหุ้นกู้ ดังกล่าว โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  
ทัง้นี ้เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 11.3 นี ้คะแนนเสียงท่ีจะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเ ร่ืองนัน้ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อก าหนดสิทธินีเ้พียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียง
จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจ านวนเสียงของ
ผู้ ถือหุ้นกู้ ทัง้หมด 
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11.4 การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินีจ้ะเป็นการประชุมร่วมกันทัง้ผู้ ถือหุ้นกู้ ชุดท่ี 1 และผู้ ถือหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 
(โดยการนับองค์ประชุมและคะแนนเสียงลงมตขิองท่ีประชุมจะค านวณจากจ านวนผู้ ถือหุ้นกู้ และจ านวนหุ้นกู้ ชุดท่ี 
1 และหุ้นกู้ ชุดท่ี 2 รวมกัน) แต่ทัง้นี ้ในกรณีท่ี (1) วาระใดวาระหน่ึง (ในกรณีเป็นการประชุมซ่ึงต้องพิจารณาหลาย
วาระ) ท่ีจะต้องประชุมเพื่อลงมตินัน้เป็นเร่ืองท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ชุด ใดชุดหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง
เท่านัน้ ก็ให้นับองค์ประชุมและคะแนนเสียงส าหรับวาระดังกล่าวเฉพาะจากผู้ ถือหุ้นกู้ ชุดท่ีเก่ียวข้องนัน้ๆ เท่านัน้ 
หรือ (2) ในกรณีท่ีวาระท่ีจะพิจารณาทัง้หมดทุกวาระเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ชุดใดชุดหน่ึงโดยเฉพาะ  
ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ ถือหุ้นกู้ ชุดท่ีมีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านัน้ 

11.5 ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นกู้ เพียงหน่ึงรายให้ถือว่ามติท่ีท าเป็นลายลกัษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวเป็นมติ
โดยชอบของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ โดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  

11.6 ผู้ออกหุ้นกู้ จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการเรียกและจัดประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ตามข้อก าหนดสิทธินี ้ 

12. กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ 

12.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ (นอกจากกรณีตามวรรคสองของข้อ 3.2.2 หรือกรณีเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด
โดยชัดแจ้ง) ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  แต่ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และกฎและกฎหมายอ่ืนๆ ของส านักงาน 
ก.ล.ต. ท่ีใช้บงัคับกับหุ้นกู้  หรือผู้ออกหุ้นกู้ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นกู้  

12.2 ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่นายทะเบยีนหุ้นกู้ และส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 
(สิบห้า) วัน นับแต่วันท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เม่ือได้รับการร้องขอ  

13. กำรขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 

หากใบหุ้นกู้ ฉบบัเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือช ารุดด้วยประการใด ๆ ผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีปรากฏช่ือในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ มี
สิทธิยื่นค าขอให้นายทะเบยีนหุ้นกู้ ออกใบหุ้นกู้ ฉบบัใหม่ โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควร
ตามท่ีนายทะเบยีนหุ้นกู้ ก าหนด ในการนี ้นายทะเบยีนหุ้นกู้ จะต้องออกใบหุ้นกู้ ฉบบัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ภายใน 10 
(สิบ) วันท าการ นับแต่วันท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ รับค าขอให้ออกใบหุ้นกู้ ฉบับใหม่และเอกสารอ่ืนๆ ตามท่ี  
นายทะเบยีนหุ้นกู้ ก าหนด และนายทะเบยีนหุ้นกู้ จะต้องลงบนัทึกในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้
ฉบบัเก่าด้วย  

14. ค ำบอกกล่ำว 

14.1 ค าบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้นกู้  

ค าบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้นกู้ จะถือว่าได้สง่โดยชอบหากได้สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน (หรือการส่งโดยวธิีท่ีเทียบเคียง
กัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (หากส่งไปยังท่ีอยู่ในต่างประเทศ) ไปยังท่ีอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ตามท่ีระบุในสมุด
ทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือตามท่ีอยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ส าหรับหุ้นกู้ ท่ีฝากไว้กับศูนย์ รับ
ฝากหลักทรัพย์) ซ่ึงจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันตามท่ีระบุไว้ในข้อ 14.3.3 
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14.2 กรณีมิได้ส่งค าบอกกล่าวหรือมีความบกพร่องใดๆ ในค าบอกกล่าวท่ีส่งให้กับผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ 
จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของค าบอกกล่าวใดๆ อันเก่ียวเน่ืองกับผู้ ถือหุ้นกู้ รายอ่ืนๆ 

14.3 ค าบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบยีนหุ้นกู้   

14.3.1 ค าบอกกล่าวถึงนายทะเบยีนหุ้นกู้ จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรสารของ
นายทะเบยีนหุ้นกู้ ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้นายทะเบยีนหุ้นกู้  

14.3.2 ค าบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ้นกู้ จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรสารของผู้ ออก  
หุ้นกู้ ตามท่ีระบุไว้ข้างท้ายนี ้(หรือตามท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่ซ่ึงจะแจ้งให้นายทะเบยีนหุ้นกู้  ทราบเป็นครั ้ง
คราว)  
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ท่ีอยู่ เลขท่ี 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58  
 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
 กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท์  0 2293 0030 

โทรสาร 0 2293 0040 

ผู้ รับ  นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ 

 ผู้ จัดการแผนกการเงิน 

14.3.3 ค าบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนหรือทางโทรสารก็ได้ ทัง้นี ้การติดต่อสื่อสารใดๆ ระหว่าง
บุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงภายใต้ข้อก าหนดสิทธิจะมีผลก็ต่อเม่ือ 

(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เม่ือมีการยืนยันการรับข้อมูลจากเคร่ืองโทรสารแล้ว หรือ 

(ข) หากเป็นการส่งโดยจดหมาย เม่ือครบ 3 (สาม) วันท าการหลังจากวนัส่ง หรือ วันท่ีได้รับจดหมาย
จริง แล้วแต่วันใดจะเกิดขึน้ก่อน 

15. ผลใช้บังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยท่ีใช้บังคับ 

ข้อก าหนดสิทธินีจ้ะมีผลใช้บงัคับในวันออกหุ้นกู้ ไปจนถึงวันท่ีมีการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดย
ข้อก าหนดสิทธินีจ้ะใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย หากมีข้อความใดๆ ในข้อก าหนดสิทธินีขั้ดหรือแย้งกับ
กฎหมายหรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใช้บงัคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้  ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกลา่ว
บงัคับกับหุ้นกู้ แทนข้อความของข้อก าหนดสิทธิเฉพาะในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกันนัน้ 
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ในกรณีท่ีมีข้อก าหนดใดๆ ในเอกสารหรือสัญญาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นกู้  ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดสิทธินี ้ให้บงั คับ
ตามข้อก าหนดสิทธินี ้

 

 

บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) 

โดย 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

 

                                      
                  (นายวิชัย กุลสมภพ)                            (นายส าเริง มนูญผล) 

วันท่ี ______ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 



เอกสารแนบ 1                   บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้า 22 
 

เอกสำรแนบท้ำย 1 

แบบของใบหุ้นกู้ 

 

 



 

 

                                                                                                                                   (แบบของใบหุ้นกู้  ส ำหรับหุ้นกู้ชุดที ่1) 
                                                                                                                                       (Form of Debenture Certificate for Series 1 Debentures) 

ใบหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
Unsubordinated and Unsecured Debentures without a Debentureholders’ Representative in 
the Name-Registered Debenture Certificate   

ช ำระค่ำหุ้นกู้เตม็มูลค่ำแล้ว / Fully Paid Up 

 
 
เลขทะเบียนบริษัท            0107537001340 
Company Registration No.  0107537001340 
จดทะเบียนเมื่อวันที่            9 พฤษภำคม 2537 
Registered on            9 May 1994 

บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) 
Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited  

หุ้นกู้ของ บริษัท สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่  1/2560 ชุดที่ 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 
Debentures of Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited No. 1/2560 Series 1 Due B.E. 2563 

มูลค่าเงินต้นรวม 1,000,000,000 บาท 
Total Amount 1,000,000,000 Baht 

จ านวนที่ออก        1,000,000 หน่วย 
Issuing Amount  1,000,000 Units 

มูลค่าที่ตราไว้  1,000 บาท/หน่วย 
Face Value     1,000 Baht/Unit 

อาย ุ   3 ปี 
Term  3 Years 

วันออกหุ้นกู้    9 กมุภาพนัธ์ 2560  
Issue Date   9 February 2017 

วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  9 กมุภาพนัธ์ 2563 
Maturity Date                   9 February 2020 

ช าระดอกเบีย้ ทกุ 6 เดือน อัตราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ2.39 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้  
The interest is payable every  6  months at the fixed interest rate of 2.39 percent per annum throughout the term of the Debentures  

ใบหุ้นกู้นีอ้ยู่ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ส าหรับ หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2560 ชุดที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 
(“ข้อก ำหนดสิทธิ”) ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”)   

This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of Debentures of Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited No. 1/2560 Series 1 Due B.E. 2563 
(“Terms and Conditions”) of Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited (the “Company”). 

 

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้        
Name of Debentureholder      
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้   จ ำนวนหน่วยหุ้นกู้   เลขที่ใบหุ้นกู้    
Debentureholder Registration No.  No. of Debentures  Certificate No.   
วันที่ออกใบหุ้นกู้  จ ำนวนเงนิต้น (บำท)     
Issue Date of Certificate  Total Amount (Baht)     

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
กรรมกำร/นำยทะเบียนหุ้นก ู้ 

Director/Registrar 

  
หุ้ นก ู้เป็นหนีโ้ดยตรงและทั่วไปของผู้ออกหุ้ นก ู้ที่ปราศจากเง ือ่นไข ไม่มปีระกนั และเป็นหนีไ้ม่ด้อยสทิธิ โดยหนีหุ้้ นก ู้มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย ทัง้นี ้ผ ู้ถอืหุ้ นก ู้แต่ละรายจะมีสทิธิได้รับช  าระหนีต้ามหุ้ นก ู้ของตน ไม่ด้อยกว่าสทิธิในการได้รับช  าระหนีข้องเจ้าหนี ้
สามัญที่ไม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อยสทิธิทัง้ในปัจจบุันและในอนาคตของผู้ออกหุ้ นก ู้ เว้นแตบ่รรดาหนีท้ี่มกีฎหมายคุ้ มครองโดยชดัแจ้งห รือโดยทั่วไปให้ได้รับช  าระหนีก้อ่น/ The Debentures constitute direct, general, unconditional, unsecured and unsubordinated 
debts of the Issuer, every unit of which has equal legal status.  Each Debentureholder shall be entitled to receive debt repayment under the Debentures not less favourable than all other present and future unsecured and unsubordinated creditors 
of the Issuer, save for any debts as may be preferred by provisions of law that are both mandatory and of general application. 
เนื่องจากผู้ออกหุ้ นก ู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นก ู้ที่ออกใหม่เฉพาะแกผ่ ู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 9/2552 ฉบับลงวันที ่13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามทีม่ีการแก้ไขเพ ิม่เติมหรือใช้แทนที่) ดังนัน้ ผ ู้ออกหุ้ นก ู้ และ/
หรือ นายทะเบียนหุ้ นก ู้ขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้ นก ู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แกบุ่คคลอ ืน่ที่มิใช ่"ผ ู้ลงทุนสถาบัน" หรือ "ผ ู้ลงทุนรายใหญ่" ตามค านิยามที่ก  าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เร่ือง การ
ก  าหนดบทนิยามในประกาศเก ีย่วกบัการออกและเสนอขายตราสารหนีทุ้กประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพ ิม่เติมหรือใช้แทนที่) และตามค านิยามที่ระบุไว้ในข้อ 2 และข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 
9/2555 เร่ือง การก  าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ตามทีม่ีการแก้ไขเพ ิม่เติมหรือใช้แทนที่) เว้นแต ่เป็นการโอนทางมรดก/ Since the Issuer has been approved to offer and sell the newly issued Debentures 
only to Institutional Investors and/or High Net Worth Investors as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 9/2552 dated 13 March 2009 (as amended or supplemented), the Issuer and/or the Registrar hereby 
reserve the rights to refuse to register the transfer of the Debentures to any person other than the "Institutional Investors " or "High Net Worth Investors" as defined under the Notification of the Securities and Exchange Commission No. 5/2552 Re: 
Stipulating Definitions for the Notifications relating to Issuance and Offering of All Types of Debt Instruments dated 13 March 2009 (as amended or supplemented), and as defined in Clause 2 and Clause 3 of the Notification of the Securities and 
Exchange Commission No. GorJor. 9/2555 Re: Determination of Definitions of Institutional Investors and High Net Worth Investors dated 9 July 2012 (as amended or supplemented), except for a transfer by way of inheritance. 



 

 

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบห ุ้นกู้ นี ้ ค านิยามท ีใ่ช้ในใบห ุ้นกู้ นี ้ ให้มคีวามหมายตามท ีก่ าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธ ิ / Unless otherwise specified in this Debenture Certificate, the defined terms used in this Debenture Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions. 
สรุปสาระส าคัญของการช าระเงินตามข้อก าหนดสิทธขิองห ุ้นกู้  / Summary of Key Payment Terms under the Terms and Conditions of the Debentures 
1. ห ุ้นกู้ นีเ้ป็นห ุ้นกู้ ระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธ ิ ไมม่ปีระกัน และไมม่ผีู้ แทนผู้ ถือห ุ้นกู้  / The Debentures are unsubordinated and unsecured Debentures without a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate. 
นายทะเบยีนห ุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) / Registrar: Bangkok Bank Public Company Limited 

2. ระยะเวลาในการค านวณดอกเบีย้และวธิกีารในการช าระดอกเบีย้และไถ่ถอนห ุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of the Debentures . 
2.1 การค านวณดอกเบีย้และวนัช าระดอกเบีย้ บริษัทจะค านวณดอกเบีย้และช าระดอกเบีย้ตามท ีก่ าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธ ิ โดยมกี าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ  6  เดือน ในวนัท ี ่  9 กุมภาพันธ ์และ 9 สิงหาคม 
        ของทกุปีตลอดอายุห ุ้นกู้  โดยหากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ และ/หรือ วนัครบก าหนดไถ่ถอนห ุ้นกู้ ไมต่รงกับวนัท  าการของธนาคารพาณชิย์ จะเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้ และ/หรือ วนัครบก าหนดไถ่ถอนห ุ้นกู้ เป็นวนัท  าการถัดไป  
         Interest Calculation and Interest Payment Date The Company will calculate and pay the interest in accordance with the Terms and Conditions. Interest shall be payable every  6  months and shall be paid on  9 February and 9 August 
        of each year throughout the term of the Debentures. If the Interest Payment Date and/or the Maturity Date is  not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day. 
2.2 ผู้ ออกห ุ้นกู้ จะท  าการไถ่ถอนห ุ้นกู้ ในวนัท ีว่นัครบก าหนดไถ่ถอนห ุ้นกู้  โดยการช าระเงินต้นท ัง้หมดภายใต้ห ุ้นกู้ และดอกเบีย้งวดสุดท้าย/ The Issuer shall redeem the Debentures on the maturity date by making payments of all principal under the Debentures and the final interest. 
2.3   ผู้ ออกห ุ้นกู้ จะช าระดอกเบีย้ตามข้อ 2.1 แต่ละงวดและช าระคืนเงนิต้นตามข้อ 2.2 ให้แก่ผู้ ถือห ุ้นกู้ โดย (1) การออกเชค็ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ ถอืห ุ้นกู้ ลงวนัท ีต่รงกับวนัท  าการท ีต้่องช าระเงินตามข้อก าหนดสิทธ ิโดยนายทะเบยีนห ุ้นกู้จะจดัส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณยี์ลงทะเบยีนหรอืไปรษณยี์อากาศ ตามท ีอ่ยู่ของผู้ ถือห ุ้นกู้ ท ี่

ระบไุว้ในสมดุทะเบยีนผู้ ถือห ุ้นกู้  หรอื (2) การโอนเงนิเข้าบญัชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ ถือห ุ้นกู้  ตามรายละเอยีดท ีผู่้ ถือห ุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้ห ุ้นกู้ หรอืท ีผู่้ ถอืห ุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบยีนห ุ้นกู้ ทราบเป็นลายลกัษณอ์ักษรล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 14 (สิบสี่) วนัท  าการ ก่อนวนัช าระเงินนัน้  ๆ(3) วธิกีารอืน่ตามท ีผู่้ ออกห ุ้นกู้ และนายทะเบยีนได้ตกลง
กัน ท ัง้นี ้ส าหรับการช าระหนีเ้งินต้นและการช าระดอกเบีย้งวดสุดท้าย ผู้ถือห ุ้นกู้ ไมต้่องน าใบห ุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบยีนห ุ้นกู้  ยกเว้นกรณมีข้ีอสงสัย นายทะเบยีนห ุ้นกู้ หรือผู้ ออกห ุ้นกู้ มสีิทธขิอตรวจสอบและขอเวนคืนใบห ุ้นกู้จากผู้ ถือห ุ้นกู้ ไมว่า่รายใด  ๆได้ / The Issuer shall pay interest in each installment (specified in Clause 2.1) and 
principal (specified in Clause 2.2) to the Debentureholders by (i) issuing account-payee-only cheques payable in the name of the Debentureholders dated on the Business Day falling on the relevant due dates and posted them by registered mail or air mail in advance addressing to the addresses of the Debentureholders as 
specified in the Register; or (ii) transferring the payment to the bank accounts of the Debentureholders in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Debentureholders to the Registrar at least 14 (fourteen) Business Days prior to the relevant payment date; or (iii) such other method as may abe agreed from 
time to time by the Issuer and the Registrar.  For the payment of the principal and final interest, the Debentureholders are not required to surrender the Debenture Certificate to the Registrar, except where there is any doubt relating thereto, the Registrar or the Issuer may request the Debentureholders for their Debenture 
Certificates to be inspected and surrendered. 

3. การปิดสมดุทะเบยีนผู้ ถือห ุ้นกู้ / The closure of the Register 
             ผู้ ออกห ุ้นกู้ จะด าเนินการให้นายทะเบยีนห ุ้นกู้ ปิดสมดุทะเบยีนผู้ ถือห ุ้นกู้ เป็นเวลา 14 (สิบสี่) วนัลว่งหน้า ก่อนหน้าวนัช าระดอกเบีย้ห ุ้นกู้  วนัครบก าหนดไถถ่อนห ุ้นกู้  วนัประชุมผู้ ถอืห ุ้นกู้ หรือวนัอื่นใดเพือ่ประโยชน์ตามท ีก่ าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธเิพื่อพกัการโอนห ุ้นกู้ ในการก าหนดสิทธขิองผู้ ถือห ุ้นกู้  ในกรณที ีว่นัปิดสมดุทะเบยีนผู้ ถือห ุ้นกู้

ดังกล่าวไมต่รงกับวนัท  าการ ก็ให้เลื่อนเป็นวนัท  าการถัดไป/ The Issuer shall cause the Registrar to close the Register for a period of 14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, Maturity Date or the meeting date of the Debentureholders or any other date for any other purpose as specified in the Terms and Conditions in 
order to suspend the transfer of the Debentures for the purpose of determining the rights of the Debentureholders.  If the closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day. 

4. ข้อก าหนดอื่นๆ เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธ/ิ Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions. 
 

โปรดอ่าน 
Please read 

(1) ให้ผู้ ขอลงทะเบยีนรับโอนห ุ้นกู้ ท  าแบบค าขอลงทะเบยีนรับโอนห ุ้นกู้ ทกุครัง้ท ีย่ื่นโอนห ุ้นกู้ ต่อนายทะเบยีนห ุ้นกู้ / An applicant for the registration of a Debentures transfer must complete the Debentures transfer registration form each time, and deliver such form to the Registrar. 
(2) เฉพาะผู้ ร ับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ ถือห ุ้นกู้ ท ีป่รากฎชื่อท ีด้่านหน้าของใบห ุ้นกู้  ให้แนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณชิย์ท ีอ่อกให้ไมเ่กิน 1 ปี พร้อมกับภาพถ่ายบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้ มอี านาจไปพร้อมกับใบห ุ้นกู้ ฉบ ับนี ้ด้ วย / For the first 

transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certifi ed copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one year old and a certified copy(ies) 
of the I.D. card of the authorised person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. 

(3) ในกรณที ีผู่้ ร ับโอนห ุ้นกู้ จะท  าการโอนห ุ้นกู้  ผู้ ร ับโอนห ุ้นกู้ จะต้องลงลายมอืชื่อแบบเดียวกับลายมอืชื่อท ีเ่คยลงไว้เม ือ่รับโอนห ุ้นกู้  ในกรณเีปลี่ยนผู้ ลงลายมอืชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้ อ  ( 2)  / When a transferee wishes to transfer the Debentures, such transferee must 
affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Debentures.  Any change of authorised signatory(ies ) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above. 

 

ลงลายมอืชื่อผู้ โอน/ Signature of Transferor 
ลงลายมอืชื่อผู้ ร ับโอน (ผู้ ท ีต้่องการลงทะเบยีนเป็นผู้ ถือห ุ้นกู้ ในสมดุทะเบยีนผู้ ถือห ุ้นกู้ )/ Signature of Transferee  

(who wishes to have his name entered in the registered book of Debentureholders) 
นายทะเบยีนห ุ้นกู้ ลงลายมอืชื่อผู้ มอี านาจพร้อมประทบัตรา
ของนายทะเบยีนห ุ้นกู้  (ถ้าม)ีAuthorised Signature of 

Registrar with the seal of Registrar/Company (if any)  ชื่อ-สกุล ของผู้ ร ับโอน (ตัวบรรจง)/Full Name of Transferee in Block Letters  
1 ลงลายมอืชื่อผู้ โอน / Signature of transferor ลงลายมอืชื่อผู้ ร ับโอน / (Signature of Transferee) 

 
 

ตัวบรรจง / (Block Letters) 
 

2 ลงลายมอืชื่อผู้ โอน / Signature of transferor ลงลายมอืชื่อผู้ ร ับโอน / (Signature of Transferee) 
 

 

ตัวบรรจง / (Block Letters) 
 

3 ลงลายมอืชื่อผู้ โอน / Signature of transferor ลงลายมอืชื่อผู้ ร ับโอน / (Signature of Transferee) 
 

 

ตัวบรรจง / (Block Letters) 
 

 
  



 

 

                                                                                                                                   (แบบของใบหุ้นกู้  ส ำหรับหุ้นกู้ชุดที ่2) 
                                                                                                                                       (Form of Debenture Certificate for Series 2 Debentures) 

ใบหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
Unsubordinated and Unsecured Debentures without a Debentureholders’ Representative in 
the Name-Registered Debenture Certificate   

ช ำระค่ำหุ้นกู้เตม็มูลค่ำแล้ว / Fully Paid Up 

 
 
เลขทะเบียนบริษัท            0107537001340 
Company Registration No.  0107537001340 
จดทะเบียนเมื่อวันที่            9 พฤษภำคม 2537 
Registered on            9 May 1994 

บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) 
Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited  

หุ้นกู้ของ บริษัท สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่  1/2560 ชุดที่ 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 
Debentures of Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited No. 1/2560 Series 2 Due B.E. 2567 

มูลค่าเงินต้นรวม 1,000,000,000 บาท 
Total Amount 1,000,000,000 Baht 

จ านวนที่ออก        1,000,000 หน่วย 
Issuing Amount  1,000,000 Units 

มูลค่าที่ตราไว้  1,000 บาท/หน่วย 
Face Value     1,000 Baht/Unit 

อาย ุ   7 ปี 
Term  7 Years 

วันออกหุ้นกู้    9 กมุภาพนัธ์ 2560  
Issue Date    9 February 2017 

วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  9 กมุภาพนัธ์ 2567 
Maturity Date                   9 February 2024 

ช าระดอกเบีย้ ทกุ 6 เดือน อัตราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.44 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้  
The interest is payable every  6  months at the fixed interest rate of 3.44 percent per annum throughout the term of the Debentures  

ใบหุ้นกู้นีอ้ยู่ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ส าหรับ หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2560 ชุดที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 
(“ข้อก ำหนดสิทธิ”) ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”)   

This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of Debentures of Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited No. 1/2560 Series 2 Due B.E. 2567 
(“Terms and Conditions”) of Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited (the “Company”). 

 

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้        
Name of Debentureholder      
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้   จ ำนวนหน่วยหุ้นกู้   เลขที่ใบหุ้นกู้    
Debentureholder Registration No.  No. of Debentures  Certificate No.   
วันที่ออกใบหุ้นกู้  จ ำนวนเงนิต้น (บำท)     
Issue Date of Certificate  Total Amount (Baht)     

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
กรรมกำร/นำยทะเบียนหุ้นก ู้ 

Director/Registrar 

  
หุ้ นก ู้เป็นหนีโ้ดยตรงและทั่วไปของผู้ออกหุ้ นก ู้ที่ปราศจากเง ือ่นไข ไม่มปีระกนั และเป็นหนีไ้ม่ด้อยสทิธิ โดยหนีหุ้้ นก ู้มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย ทัง้นี ้ผ ู้ถอืหุ้ นก ู้แต่ละรายจะมีสทิธิได้รับช  าระหนีต้ามหุ้ นก ู้ของตน ไม่ด้อยกว่าสทิธิในการได้รับช  าระหนีข้องเจ้าหนี ้
สามัญที่ไม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อยสทิธิทัง้ในปัจจบุันและในอนาคตของผู้ออกหุ้ นก ู้ เว้นแตบ่รรดาหนีท้ี่มกีฎหมายคุ้ มครองโดยชดัแจ้งห รือโดยทั่วไปให้ได้รับช  าระหนีก้อ่น/ The Debentures constitute direct, general, unconditional, unsecured and unsubordinated 
debts of the Issuer, every unit of which has equal legal status.  Each Debentureholder shall be entitled to receive debt repayment under the Debentures not less favourable than all other present and future unsecured and unsubordinated creditors 
of the Issuer, save for any debts as may be preferred by provisions of law that are both mandatory and of general application. 
เนื่องจากผู้ออกหุ้ นก ู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นก ู้ที่ออกใหม่เฉพาะแกผ่ ู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 9/2552 ฉบับลงวันที ่13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามทีม่ีการแก้ไขเพ ิม่เติมหรือใช้แทนที่) ดังนัน้ ผ ู้ออกหุ้ นก ู้ และ/
หรือ นายทะเบียนหุ้ นก ู้ขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้ นก ู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แกบุ่คคลอ ืน่ที่มิใช ่"ผ ู้ลงทุนสถาบัน" หรือ "ผ ู้ลงทุนรายใหญ่" ตามค านิยามที่ก  าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เร่ือง การ
ก  าหนดบทนิยามในประกาศเก ีย่วกบัการออกและเสนอขายตราสารหนีทุ้กประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพ ิม่เติมหรือใช้แทนที่) และตามค านิยามที่ระบุไว้ในข้อ 2 และข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 
9/2555 เร่ือง การก  าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ตามทีม่ีการแก้ไขเพ ิม่เติมหรือใช้แทนที่) เว้นแต ่เป็นการโอนทางมรดก/ Since the Issuer has been approved to offer and sell the newly issued Debentures 
only to Institutional Investors and/or High Net Worth Investors as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 9/2552 dated 13 March 2009 (as amended or supplemented), the Issuer and/or the Registrar hereby 
reserve the rights to refuse to register the transfer of the Debentures to any person other than the "Institutional Investors " or "High Net Worth Investors" as defined under the Notification of the Securities and Exchange Commission No. 5/2552 Re: 
Stipulating Definitions for the Notifications relating to Issuance and Offering of All Types of Debt Instruments dated 13 March 2009 (as amended or supplemented), and as defined in Clause 2 and Clause 3 of the Notification of the Securities and 
Exchange Commission No. GorJor. 9/2555 Re: Determination of Definitions of Institutional Investors and High Net Worth Investors dated 9 July 2012 (as amended or supplemented), except for a transfer by way of inheritance. 



 

 

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบห ุ้นกู้ นี ้ ค านิยามท ีใ่ช้ในใบห ุ้นกู้ นี ้ ให้มคีวามหมายตามท ีก่ าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธ ิ / Unless otherwise specified in this Debenture Certificate, the defined terms used in this Debenture Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions. 
สรุปสาระส าคัญของการช าระเงินตามข้อก าหนดสิทธขิองห ุ้นกู้  / Summary of Key Payment Terms under the Terms and Conditions of the Debentures 
1. ห ุ้นกู้ นีเ้ป็นห ุ้นกู้ ระบชุื่อผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธ ิ ไมม่ปีระกัน และไมม่ผีู้ แทนผู้ ถือห ุ้นกู้  / The Debentures are unsubordinated and unsecured Debentures without a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate. 
นายทะเบยีนห ุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) / Registrar: Bangkok Bank Public Company Limited 

2. ระยะเวลาในการค านวณดอกเบีย้และวธิกีารในการช าระดอกเบีย้และไถ่ถอนห ุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of the Debentures . 
2.1 การค านวณดอกเบีย้และวนัช าระดอกเบีย้ บริษัทจะค านวณดอกเบีย้และช าระดอกเบีย้ตามท ีก่ าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธ ิ โดยมกี าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ  6  เดือน ในวนัท ี ่  9 กุมภาพันธ ์และ 9 สิงหาคม 
        ของทกุปีตลอดอายุห ุ้นกู้  โดยหากวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ และ/หรือ วนัครบก าหนดไถ่ถอนห ุ้นกู้ ไมต่รงกับวนัท  าการของธนาคารพาณชิย์ จะเลื่ อนวนัช าระดอกเบีย้ และ/หรือ วนัครบก าหนดไถ่ถอนห ุ้นกู้ เป็นวนัท  าการถัดไป  
         Interest Calculation and Interest Payment Date The Company will calculate and pay the interest in accordance with the Terms and Conditions. Interest shall be payable every  6  months and shall be paid on  9 February and 9 August 
        of each year throughout the term of the Debentures. If the Interest Payment Date and/or the Maturity Date is not a Business D ay, such payment shall be made on the following Business Day. 
2.2 ผู้ ออกห ุ้นกู้ จะท  าการไถ่ถอนห ุ้นกู้ ในวนัท ีว่นัครบก าหนดไถ่ถอนห ุ้นกู้  โดยการช าระเงินต้นท ัง้หมดภายใต้ห ุ้นกู้ และดอกเบีย้งวดสุดท้าย/ The Issuer shall redeem the Debentures on the maturity date by making payments of all principal under the Debentures and the final interest. 
2.3   ผู้ ออกห ุ้นกู้ จะช าระดอกเบีย้ตามข้อ 2.1 แต่ละงวดและช าระคืนเงนิต้นตามข้อ 2.2 ให้แก่ผู้ ถือห ุ้นกู้ โดย (1) การออกเชค็ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ ถอืห ุ้นกู้ ลงวนัท ีต่รงกับวนัท  าการท ีต้่องช าระเงินตามข้อก าหนดสิทธ ิโดยนายทะเบยีนห ุ้นกู้จะจดัส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณยี์ลงทะเบยีนหรอืไปรษณยี์อากาศ ตามท ีอ่ยู่ของผู้ ถือห ุ้นกู้ ท ี่

ระบไุว้ในสมดุทะเบยีนผู้ ถือห ุ้นกู้  หรอื (2) การโอนเงนิเข้าบญัชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ ถือห ุ้นกู้  ตามรายละเอยีดท ีผู่้ ถือห ุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้ห ุ้นกู้ หรอืท ีผู่้ ถอืห ุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบยีนห ุ้นกู้ ทราบเป็นลายลกัษณอ์ักษรล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 14 (สิบสี่) วนัท  าการ ก่อนวนัช าระเงินนัน้  ๆ(3) วธิกีารอืน่ตามท ีผู่้ ออกห ุ้นกู้ และนายทะเบยีนได้ตกลง
กัน ท ัง้นี ้ส าหรับการช าระหนีเ้งินต้นและการช าระดอกเบีย้งวดสุดท้าย ผู้ถือห ุ้นกู้ ไมต้่องน าใบห ุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบยีนห ุ้นกู้  ยกเว้นกรณมีข้ีอสงสัย นายทะเบยีนห ุ้นกู้ หรือผู้ ออกห ุ้นกู้ มสีิทธขิอตรวจสอบและขอเวนคืนใบห ุ้นกู้จากผู้ ถือห ุ้นกู้ ไมว่า่รายใด  ๆได้ / The Issuer shall pay interest in each installment (specified in Clause 2.1) and 
principal (specified in Clause 2.2) to the Debentureholders by (i) issuing account-payee-only cheques payable in the name of the Debentureholders dated on the Business Day falling on the relevant due dates and posted them by registered mail or air mail in advance addressing to the addresses of the Debentureholders as 
specified in the Register; or (ii) transferring the payment to the bank accounts of the Debentureholders in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Debentureholders to the Registrar at least 14 (fourteen) Business Days prior to the relevant payment date; or (iii) such other method as may abe agreed from 
time to time by the Issuer and the Registrar.  For the payment of the principal and final interest, the Debentureholders are not required to surrender the Debenture Certificate to the Registrar, except where there is any doubt relating thereto, the Registrar or the Issuer may request the Debentureholders for their Debenture 
Certificates to be inspected and surrendered. 

3. การปิดสมดุทะเบยีนผู้ ถือห ุ้นกู้ / The closure of the Register 
             ผู้ ออกห ุ้นกู้ จะด าเนินการให้นายทะเบยีนห ุ้นกู้ ปิดสมดุทะเบยีนผู้ ถือห ุ้นกู้ เป็นเวลา 14 (สิบสี่) วนัลว่งหน้า ก่อนหน้าวนัช าระดอกเบีย้ห ุ้นกู้  วนัครบก าหนดไถถ่อนห ุ้นกู้  วนัประชุมผู้ ถอืห ุ้นกู้ หรือวนัอื่นใดเพือ่ประโยชน์ตามท ีก่ าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธเิพื่อพกัการโอนห ุ้นกู้ ในการก าหนดสิทธขิองผู้ ถือห ุ้นกู้  ในกรณที ีว่นัปิดสมดุทะเบยีนผู้ ถือห ุ้นกู้

ดังกล่าวไมต่รงกับวนัท  าการ ก็ให้เลื่อนเป็นวนัท  าการถัดไป/ The Issuer shall cause the Registrar to close the Register for a period of 14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, Maturity Date or the meeting date of the Debentureholders or any other date for any other purpose as specified in the Terms and Conditions in 
order to suspend the transfer of the Debentures for the purpose of determining the rights of the Debentureholders.  If the closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day. 

4. ข้อก าหนดอื่นๆ เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธ/ิ Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions. 
 

โปรดอ่าน 
Please read 

(1) ให้ผู้ ขอลงทะเบยีนรับโอนห ุ้นกู้ ท  าแบบค าขอลงทะเบยีนรับโอนห ุ้นกู้ ทกุครัง้ท ีย่ื่นโอนห ุ้นกู้ ต่อนายทะเบยีนห ุ้นกู้ / An applicant for the registration of a Debentures transfer must complete the Debentures transfer registration form each time, and deliver such form to the Registrar. 
(2) เฉพาะผู้ ร ับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ ถือห ุ้นกู้ ท ีป่รากฎชื่อท ีด้่านหน้าของใบห ุ้นกู้  ให้แนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณชิย์ท ีอ่อกให้ไมเ่กิน 1 ปี พร้อมกับภาพถ่ายบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้ มอี านาจไปพร้อมกับใบห ุ้นกู้ ฉบ ับนี ้ด้ วย / For the first 

transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certifi ed copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one year old and a certified copy(ies) 
of the I.D. card of the authorised person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. 

(3) ในกรณที ีผู่้ ร ับโอนห ุ้นกู้ จะท  าการโอนห ุ้นกู้  ผู้ ร ับโอนห ุ้นกู้ จะต้องลงลายมอืชื่อแบบเดียวกับลายมอืชื่อท ีเ่คยลงไว้เม ือ่รับโอนห ุ้นกู้  ในกรณเีปลี่ยนผู้ ลงลายมอืชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้ อ  ( 2)  / When a transferee wishes to transfer the Debentures, such transferee must 
affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Debentures.  Any change of authorised signatory(ies ) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above. 

 

ลงลายมอืชื่อผู้ โอน/ Signature of Transferor 
ลงลายมอืชื่อผู้ ร ับโอน (ผู้ ท ีต้่องการลงทะเบยีนเป็นผู้ ถือห ุ้นกู้ ในสมดุทะเบยีนผู้ ถือห ุ้นกู้ )/ Signature of Transferee  

(who wishes to have his name entered in the registered book of Debentureholders) 
นายทะเบยีนห ุ้นกู้ ลงลายมอืชื่อผู้ มอี านาจพร้อมประทบัตรา
ของนายทะเบยีนห ุ้นกู้  (ถ้าม)ีAuthorised Signature of 

Registrar with the seal of Registrar/Company (if any)  ชื่อ-สกุล ของผู้ ร ับโอน (ตัวบรรจง)/Full Name of Transferee in Block Letters  
1 ลงลายมอืชื่อผู้ โอน / Signature of transferor ลงลายมอืชื่อผู้ ร ับโอน / (Signature of Transferee) 

 
 

ตัวบรรจง / (Block Letters) 
 

2 ลงลายมอืชื่อผู้ โอน / Signature of transferor ลงลายมอืชื่อผู้ ร ับโอน / (Signature of Transferee) 
 

 

ตัวบรรจง / (Block Letters) 
 

3 ลงลายมอืชื่อผู้ โอน / Signature of transferor ลงลายมอืชื่อผู้ ร ับโอน / (Signature of Transferee) 
 

 

ตัวบรรจง / (Block Letters) 
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เอกสำรแนบท้ำย 2 

หลักเกณฑ์ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

1. กำรเรียกประชุม 

ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ ถือหุ้นกู้ ซ่ึงประสงค์จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  (ตามแต่กรณี) จะต้องด าเนินการให้นายทะเบยีนหุ้นกู้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณี ท่ีส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ใน
ต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้  (ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ มิได้เป็นผู้ประสงค์จะเรียกประชุม) และผู้ ถือหุ้นกู้  ไม่น้อยกว่า  7 
(เจ็ด) วัน (ไม่นับวันท่ีส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นกู้
จะต้องระบุ วัน เวลา สถานท่ีส าหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ ท่ีขอให้เรียกประชุม ทัง้นี ้นายทะเบยีนหุ้นกู้
จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทุกรายตามรายช่ือและท่ีอยู่ซ่ึงปรากฎในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้น
กู้  

2. ผู้มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม 

ผู้ มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละครัง้จะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้  

(ข) ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจแต่งตัง้ให้ผู้ ถือหุ้นกู้ รายอ่ืนหรือบุคคลใดๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีนายทะเบยีนหุ้นกู้ ก าหนดและจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นกู้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม) ให้แก่นายทะเบยีนหุ้นกู้ ไม่น้อยกวา่ 24 (ยี่สิบสี่) ช่ัวโมงก่อนเวลานัด
ประชุม 

(ค) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาซ่ึง
ได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อท าการชีแ้จงและแสดงความเห็นต่อท่ีประชุม  

(ง) บุคคลใดๆ ท่ีประธานในท่ีประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์  

3. องค์ประชุม 

3.1 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่างๆ นอกจากท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมีผู้ ถือ
หุ้นกู้ ตัง้แต่ 2 (สอง) รายขึน้ไป ซ่ึงถือหุ้นกู้ เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ ท่ียังไม่ได้ไถ่
ถอนทัง้หมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เ ป็นการประชุมครั ้งใหม่ท่ี
เลื่อนมาจากการประชุมครัง้ก่อนซ่ึงไม่สามารถประชุมได้เน่ืองจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี ้องค์ประชุม
ส าหรับการประชุมครัง้ใหม่ท่ีเลือ่นมานีจ้ะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ ตัง้แต่ 2 (สอง) รายขึน้ไปไม่ว่าจะถือหุ้นกู้ เป็น
จ านวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม 

3.2 การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ ตั ง้แต่ 2 
(สอง) รายขึน้ไปซ่ึงถือหุ้นกู้ เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ ท่ียังไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมดเข้า
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ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นการประชุมครัง้ใหม่ท่ีเลื่อนมาจากการ
ประชุมครัง้ก่อนซ่ึงไม่สามารถประชุมได้เน่ืองจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี ้องค์ประชุมส าหรับการประชุมครัง้
ใหม่ท่ีเลื่อนมานีจ้ะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ ตัง้แต ่2 (สอง) รายขึน้ไปซ่ึงถือหุ้นกู้ เป็นจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 
(ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ ท่ียังไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมดเข้าร่วมประชุม 

3.3 การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ ตั ง้แต่ 2 
(สอง) รายขึน้ไปซ่ึงถือหุ้นกู้ เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ ท่ียังไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมด
เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็นการประชุมครัง้ใหม่ท่ีเลือ่นมาจากการ
ประชุมครัง้ก่อนซ่ึงไม่สามารถประชุมได้เน่ืองจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี ้องค์ประชุมส าหรับการประชุมครัง้
ใหม่ท่ีเลื่อนมานีจ้ะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ ตัง้แต่ 2 (สอง) รายขึน้ไป ซ่ึงถือหุ้นกู้ เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
33 (สามสิบสาม) ของหุ้นกู้ ท่ียังไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมดเข้าร่วมประชุม  

4. ประธำนในท่ีประชุม 

ผู้ออกหุ้นกู้ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ จะท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณี ท่ีผู้ ท่ีจะท า
หน้าท่ีประธานไม่มาประชุมเม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ท่ีประชุมลงมติเลือกผู้ ถือหุ้นกู้ รายหน่ึง
เป็นประธานในท่ีประชุม  

5. กำรเล่ือนประชุม 

5.1 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าครัง้ใด หากปรากฏว่าเม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ ถือหุ้นกู้ เข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในท่ีประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย  

(ก)  ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ เป็นผู้ เรียกประชุม ให้ประธานในท่ีประชุมเลื่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ไปประชุมในวัน 
เวลา และสถานท่ีซ่ึงประธานก าหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  7 
(เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทัง้นี ้เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้ มีความเห็นให้ไม่มีการ
เรียกประชุมใหม่ นอกจากนี ้เร่ืองท่ีพิจารณาและลงมติในท่ีประชุมครั ้งใหม่จะต้องเป็นเ ร่ืองเดิมท่ีอาจ
พิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครัง้ก่อนเท่านัน้  

(ข)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามท่ีก าหนดไว้ใน (ก ) 
ข้างต้น 

(ค) ในกรณีท่ีการประชุมซ่ึงขาดองค์ประชุมนีเ้ป็นการประชุมท่ีได้เรียกประชุมเน่ืองจากการประชุมในครัง้ก่อน
ขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามท่ีก าหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น 

5.2 นายทะเบยีนหุ้นกู้ จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมส าหรับการประชุมครัง้ใหม่ท่ีจะจัดขึน้เน่ืองจากการประชุมครั ้ง
ก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้ ตามรายช่ือและท่ีอยู่ซ่ึงได้เคยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น
กู้ ให้ในครัง้ท่ีขาดองค์ประชุมนัน้ทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครัง้ใหม่ (ไม่นับ
วันท่ีส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  จะต้องระบุวัน เวลา สถานท่ี
ส าหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมท่ีต้องการส าหรับการประชุมครัง้ใหม่ 
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6. มติของท่ีประชุม 

6.1 การลงมติในเร่ืองต่างๆ ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  ให้ตัดสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสยีงตามท่ีประธานในท่ีประชุม
ก าหนด ซ่ึงผู้ ถือหุ้นกู้ หรือผู้ รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นกู้ ท่ีตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้
หน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงชีข้าด (ทัง้กรณีการลงมติ
โดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงท่ีประธานในท่ีประชุมอาจมีในฐานะท่ีตนเป็นผู้ ถือหุ้นกู้ หรือ
ผู้ รับมอบฉันทะ 

6.2 มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ในเร่ืองต่างๆ นอกจากท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้าง
มากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นกู้ ซ่ึงเ ข้า ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

6.3 มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับเร่ืองต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกวา่ร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
กู้ ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.4 มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ในเร่ืองต่างๆ ต่อไปนีจ้ะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบ
ห้า) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นกู้ ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การช าระหนีต้ามหุ้นกู้ ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้น หุ้นกู้ อ่ืน หรือทรัพย์สินอ่ืนของผู้ ออกหุ้นกู้ หรือ
บุคคลใดๆ 

(ข) การแก้ไขวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบก าหนดช าระเงินไม่ว่าจ านวนใดๆ ตามหุ้นกู้   

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ านวนเงนิต้น ดอกเบีย้ และ/หรือ เงินจ านวนอ่ืนใดท่ีค้างช าระหรือ
ท่ีจะต้องช าระตามหุ้นกู้  

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจ านวนใดๆ ท่ีจะต้องช าระตามหุ้นกู้  

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ในส่วนท่ีเก่ียวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติ
ของท่ีประชุม (ข้อ 6.) 

(ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิเพื่อให้สามารถด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามข้อ (ก ) ถึง (จ) 
ข้างต้น 

6.5 ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ  

7. รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  (หรือจัดการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ เ ป็นผู้ จัดท า ) และให้
ประธานในท่ีประชุมครัง้นัน้ลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุม และเก็บรักษาต้นฉบบัไว้รวมทัง้



เอกสารแนบ 1                   บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
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จัดให้มีส าเนาเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ตรวจสอบไว้ ณ ส านักงานของผู้ออกหุ้นกู้  (ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 14.3.2 ของข้อก าหนด
สิทธิ) และส านักงานใหญ่ของนายทะเบยีนหุ้นกู้ ในวันและเวลาท าการของผู้ ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้  
(ตามแต่กรณี) 

 















































































































































































































































 
 

 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรให้แก่ บรษิทั สหพฒันาอนิเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 
(SPI) ทีร่ะดบั “AA” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะการเป็นบรษิทัโฮลดิง้หลกัของกลุ่มสหพฒัน์ 
ตลอดจนสดัสว่นการลงทุนทีห่ลากหลายในบรษิทัดา้นสนิคา้อุปโภคบรโิภคในกลุ่มสหพฒัน์ และการ
มเีครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็ ทัง้น้ี การพจิารณาอนัดบัเครดติยงัค านึงถงึนโยบายทางธุรกจิทีร่ะมดัระวงัและ
สภาพคล่องทางการเงนิที่เข้มแขง็จากการมีเงินลงทุนในบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ที่
หลากหลาย อยา่งไรกต็าม จุดเดน่ดงักลา่วถกูลดทอนบางสว่นจากการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิสนิคา้
อุปโภคบรโิภค เสือ้ผา้ และอาหารทีบ่รษิทัในกลุม่ตอ้งเผชญิ 
 บรษิทัสหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิ้งก่อตัง้ในปี 2515 โดยตระกูลโชควฒันา โดย ณ เดอืนมนีาคม 
2559 ตระกูลโชควฒันาถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มในบรษิทัจ านวน 71% บรษิทัเป็นบรษิทัโฮลดิง้
หลักของกลุ่มสหพฒัน์ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทด้านสนิค้าอุปโภคบริโภคชัน้น าของประเทศไทย โดย
กลุ่มสหพฒัน์ท าการผลติและจดัจ าหน่ายสนิค้าอุปโภคบรโิภคที่หลากหลายรวมถงึ อาหาร เสือ้ผา้
ส าเรจ็รูป เครื่องส าอาง และอื่น ๆ กลุ่มสหพฒัน์ไดพ้ฒันาเครอืขา่ยห่วงโซ่อุปทานทีแ่ขง็แกร่งตัง้แต่
กระบวนการจดัหาวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตและจัดจ าหน่าย กลุ่มสหพฒัน์มักจะร่วมลงทุนกับ
พนัธมติรตา่ง ๆ และไดส้รา้งความสมัพนัธท์ีย่าวนานกบัหุน้สว่นทางธุรกจิจ านวนมากทัง้ชาวไทยและ
ต่างประเทศโดยหลายรายเป็นบรษิทัขนาดใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ส าหรบัช่องทางการจดัจ าหน่าย
สินค้าในเครือสหพัฒน์จะด าเ นินการโดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) บริษัท  
ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในปี 
2558 รายไดข้องกลุม่สหพฒัน์ทีผ่า่นบรษิทัจดัจ าหน่ายหลกั 3 รายมมีลูคา่มากกวา่ 50,000 ลา้นบาท
จากการขายสนิค้าทัว่ประเทศ โดยสนิค้าของบริษทัประกอบด้วยตราสนิค้าชัน้น าจ านวนมาก ใน
หลากหลายตลาด เช่น มาม่า วาโก้ เปา เอสเซน้ซ ์มสิทนี บเีอสซ ีฯลฯ อยา่งไรกต็าม การแขง่ขนัที่
รุนแรงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นสิง่ท้าทายความสามารถของกลุ่มสหพฒัน์ในการรกัษา
สถานะทางการตลาดและประสทิธภิาพการด าเนินงานของตนเอาไว้ 
 บรษิทัสหพฒันาอนิเตอร์โฮลดิ้งให้บริการแก่บรษิทัในกลุ่มในด้านการลงทุนแบบครบวงจร 
โดยบริษัทให้บริการโรงงานให้เช่าและสาธารณูปโภคส าหรับบริษัทในกลุ่มที่ตัง้อยู่ในสวน
อุตสาหกรรม รวมทัง้ใหบ้รกิารทีป่รกึษาดา้นการลงทุนใหก้ารช่วยเหลอืทางการเงนิ และบรกิารดา้น
อื่น ๆ 
 ปจัจุบนับรษิทัใหบ้รกิารสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในบรษิทัต่าง ๆ ในกลุ่มสหพฒัน์จ านวน 
155 แห่ง โดยรายไดห้ลกัมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคจากสวนอุตสาหกรรม อยา่งไร 
กต็าม กระแสเงนิสดของบรษิทัมาจากเงนิปนัผลจากการลงทุนในบรษิทัต่าง ๆ เป็นหลกั ณ สิน้เดอืน
มนีาคม 2559 บรษิทัจ านวน 23 แห่งจาก 155 แห่งเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 1 บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และ 1 บรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยโ์ตเกียว โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มสหพฒัน์ช่วยท าให้บรษิทัได้ประโยชน์จากการมี
แหล่งเงนิปนัผลทีห่ลากหลายซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่จะเกดิจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า จาก
สถติใินอดตีสะท้อนให้เหน็ว่าบรษิทัมรีายได้จากเงนิปนัผลในระดบัที่สม ่าเสมอแม้ว่าบรษิทัจะไม่มี
อ านาจเตม็ในการก าหนดนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งดงักลา่วกต็าม 
  

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   AA 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต      แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
   เครดิตพินิจ 
21/04/57 AA Stable 
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เรอืงวฒุ ิจารรุงัสพีงค ์ 
ruangwud@trisrating.com  
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  หน้า  2  

  บริษทั สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

  24 มิถนุายน 2559 

 

 

 ในปี 2558 จ านวนประมาณกึง่หน่ึงของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมกีารจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่บรษิทั ซึง่บรษิทัทีจ่่ายเงนิปนัผลมากทีสุ่ด 5 อนัดบัแรกคดิเป็น
สดัสว่น 54% ของเงนิปนัผลทัง้หมดทีบ่รษิทัไดร้บั โดยบรษิทัทีจ่่ายเงนิปนัผลสูงสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั 
ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) บรษิทั สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ไลออ้น (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
 ส าหรบัธุรกจิสวนอุตสาหกรรมนัน้ บรษิทัใหบ้รกิารสวนอุตสาหกรรม 4 แห่งซึง่สว่นใหญ่ใชร้องรบัธุรกจิดา้นการผลติของกลุ่ม โดยรายไดห้ลกัของ
ธุรกจิสวนอุตสาหกรรมมาจากรายไดค้า่สาธารณูปโภคและคา่บรกิารอื่น ๆ สว่นรายไดจ้ากการขายทีด่นิมจี านวนน้อยเน่ืองจากบรษิทัมกีารขายที่ดนิใหแ้ก่
บรษิทันอกกลุม่น้อยมาก กระแสเงนิสดจากธุรกจิสวนอุตสาหกรรมทัง้หมดใชเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยการด าเนินงานและบรหิารของบรษิทั  
 ในปี 2558 รายไดข้องบรษิทัลดลง 1.9% สูร่ะดบั 4,100 ลา้นบาทเน่ืองจากการปรบัตวัลงของรายไดค้่าสาธารณูปโภคจากราคาค่าไฟฟ้าและค่า 
ไอน ้าทีล่ดลงตามราคาน ้ามนัและก๊าซ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 รายได้ของบรษิทัเพิม่ขึน้ 33% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา สูร่ะดบั 
1,222 ลา้นบาทเน่ืองจากบรษิทัมรีายไดเ้พิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัจากการขายทีด่นิในสวนอุตสาหกรรมและเงนิปนัผลรบัจากการลงทุน 
 บรษิทัมงีบดุลทีแ่ขง็แกร่ง แมว้่าเงนิกู้ทัง้หมดซึง่รวมภาระการค ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งจะเพิม่ขึน้จาก 1,572 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 
1,921 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2559 แต่อตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัยงัคงอยูใ่นระดบัต ่าที ่8.4% ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2559 
ทัง้น้ี การลงทุนของบรษิทัในแต่ละโครงการจะไม่ใช้เงนิจ านวนมากเน่ืองจากแนวทางในการลงทุนของบรษิทัจะเป็นการร่วมทุนกบัหุ้นส่วนที่มคีวาม
ช านาญและใชป้ระโยชน์จากความเชีย่วชาญในการบรหิารโครงการ นอกจากน้ี ในแตล่ะโครงการจะไดร้บัการสนบัสนุนจากบรษิทัหลายแหง่ในกลุม่ดว้ย  
 สภาพคล่องของบรษิทัยงัคงแขง็แกร่งอยา่งต่อเน่ือง เงนิปนัผลรบัเป็นกระแสเงนิสดทีใ่ชส้ าหรบัลงทุนและกจิกรรมทางการเงนิ โดยเงนิปนัผลนัน้
ใกลเ้คยีงกบัเงนิทุนจากการด าเนินงาน ในปี 2558 เงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 830 ลา้นบาทจากระดบั 758 ลา้นบาทในปี 2557 
เน่ืองจากได้รบัเงนิปนัผลสูงขึน้ ในไตรมาสแรกของปี 2559 เงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัอยู่ที่ 543 ล้านบาท โดยอตัราส่วนเงนิทุนจากการ
ด าเนินงานต่อเงนิกู้รวมปรบัลดลงจาก 48.2% ในปี 2557 เป็น 42.7% ในปี 2558 แต่ปรบัตวัดขีึน้เป็น 55.8% (ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 
เดอืนยอ้นหลงั) ในไตรมาสแรกของปี 2559 ในขณะทีอ่ตัราสว่นก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA) ต่อดอกเบีย้จ่าย
ปรบัตวัเพิม่จาก 13.7 เทา่ในปี 2557 เป็น 17.2 เทา่ในปี 2558 และ 24.5 เทา่ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2559 ในชว่ง 12 เดอืนขา้งหน้าบรษิทัจะตอ้งช าระ
หน้ีจ านวน 550 ลา้นบาท โดยหน้ีจ านวน 250 ลา้นบาทเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะสัน้ เมื่อพจิารณาถงึขนาดของเงนิทุนจากการด าเนินงานแลว้ บรษิทัมี
การจดัการสภาพคลอ่งทีด่ ีนอกจากน้ี บรษิทัยงัสามารถขายทีด่นิเพิม่เตมิเพื่อเสรมิสภาพคล่องไดอ้กีหากตอ้งการเงนิทุนส าหรบัการลงทุนขนาดใหญ่ ณ 
สิน้เดอืนมนีาคม 2559 บรษิทัมพีืน้ทีว่่างรอการขายในสวนอุตสาหกรรมทัง้ 3 แห่งจ านวน 1,545 ไร่ และมวีงเงนิกู้ที่ยงัไม่ไดเ้บกิใชอ้กีประมาณ 2,190 
ลา้นบาท ความคล่องตวัทางการเงนิของบรษิทัได้รบัการสนับสนุนจากสภาพคล่องของการลงทุนในบรษิทัต่าง ๆ ทัง้น้ี มูลค่าตลาดของเงนิลงทุนของ
บรษิทัในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ัง้ 25 แหง่คดิเป็น 16,617 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2559 โดยบรษิทัมอีตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อมูลค่า
ตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีนอยูท่ีร่ะดบั 12%  
 ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า ทรสิเรทติ้งคาดว่าผลประกอบการของบรษิทัในกลุ่มสหพฒัน์จะปรบัเพิม่ขึน้ตามการขยายตวัของเศรษฐกจิในประเทศ โดย
รายไดข้องบรษิทัจะสามารถเตบิโตไดใ้นระดบั 3% ตอ่ปี ทัง้น้ี คาดวา่อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจะยงัคงต ่ากวา่ 10% จากแผนการ
ลงทุนประมาณ 600 ลา้นบาทตอ่ปี สภาพคลอ่งของบรษิทัจงึคาดวา่จะอยูใ่นระดบัทีส่ม ่าเสมอ โดยอตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานตอ่เงนิกูร้วมจะอยูท่ี่
ระดบัเฉลีย่ 50% และ EBITDA ตอ่ดอกเบีย้จา่ยจะอยูท่ีร่ะดบั 15 เทา่ 
  
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นนโยบายทางการเงนิทีร่ะมดัระวงัและการรกัษาสภาพคล่องทางการเงนิในระดบัสงูของบรษิทั 
ทัง้น้ี ทรสิเรทติง้ยงัคาดวา่กลุม่สหพฒัน์จะยงัคงมผีลการด าเนินงานทีแ่ขง็แกรง่และด ารงสถานะผูน้ าในตลาดหลกัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อนัดบัเครดติอาจไดร้บั
การปรบัเพิม่หากผลประกอบการของกลุ่มสหพฒัน์ปรบัตวัดขีึน้อยา่งมากและสามารถเพิม่กระแสเงนิสดของบรษิทัไดอ้ยา่งมนีัยส าคญั อนัดบัเครดติอาจ
ลดลงหากรายไดจ้ากเงนิปนัผลของบรษิทัลดลงอยา่งมากจากผลการด าเนินงานทีอ่่อนแอของกลุ่มสหพฒัน์ หรอืบรษิทัมกีารใชน้โยบายการก่อหน้ีจ านวน
มาก 
 

 

บริษทั สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (SPI) 
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  บริษทั สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

  24 มิถนุายน 2559 

 

 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

      ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ---------------------------- 
 ม.ค.-มี.ค. 

2559 
          2558           2557           2556           2555           2554 

รายได ้** 1,222 4,100 4,180 4,114 4,027 3,287 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 12 47 58 61 50 31 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 543 1,337 1,203 1,329 1,345 1,048 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 293 830 758 876 662 561 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 44 416 287 910 451 385 
สนิทรพัยร์วม 23,755 23,088 21,854 20,000 19,292 16,657 
เงนิกูร้วม*** 1,921 1,943 1,572 1,684 1,306 1,203 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 21,083 20,357 19,354 17,577 16,970 14,926 
มลูค่าตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีน 16,617 16,009 16,864 16,348 18,535 14,022 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายไดจ้ากการขาย (%) 

48.4 37.0 33.1 36.8 36.1 34.9 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 7.6 ****        6.4 6.3 7.5 8.0 7.0 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

24.5 17.2 13.7 15.3 14.2 19.0 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 55.8 ****      42.7 48.2 52.0 50.7 46.6 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) *** 8.4 8.8 7.5 8.8 7.2 7.5 
อตัราสว่นเงนิกูสุ้ทธต่ิอมลูค่าตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทั 
จดทะเบยีน (%) 

11.3 10.0 8.8 9.9 6.7 8.1 

* งบการเงนิรวม 
** รวมสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยีและเงนิปันผลรบั 
*** รวมภาระค ้าประกนัในบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 
**** ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2559 หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ก่อน การจดัอนัดบัเครดติ
นี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จริง หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่ อถือของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ 
ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน าเกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรือพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความตอ้งการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าว
ก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้รบัขอ้มูลทีใ่ช้ส าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบริษทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อ ว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความ
ถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรือความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจาก ความไม่ถูกต้อง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่
ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั 
เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
 

http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

