หนั งสือชีช้ วน

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited
(บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย)
เสนอขาย
หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผ้แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
"หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")
โดยมีอัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 2.39 ต่อปี ชาระดอกเบี ้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุห้ นุ กู้ จานวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย
คิดเป็ นมูลค่ารวมทั ้งสิ ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
"หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")
โดยมีอัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.44 ต่อปี ชาระดอกเบี ้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุห้ นุ กู้ จานวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย
คิดเป็ นมูลค่ารวมทั ้งสิ ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
(รวมเรี ยกหุ้นกู้ ชดที่ 1 และหุ้นกู้ ชุดที่ 2 ว่า "หุ้นกู้")
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
หุ้นกู้ ที่เสนอขายทั ้ง 2 ชุด มีจานวนรวมกันไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเสนอขายรวมทั ้งสิ ้นไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "AA" แนวโน้ ม "คงที่" โดยบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2559
ทั ้งนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ อย่างต่อเนื่องตลอดอายุห้ นุ กู้
เสนอขายแก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการจองซือ้ หุ้นกู้
วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ และร่ างหนังสือชี ้ชวน : วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ และร่ างหนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
คาเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทั ้งความเหมาะสมในการลงทุ น
และความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บังคับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ และร่ างหนังสือชี ้ชวนนี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่า คณะกรรมการก ากั บ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์แนะนาให้ ลงทุนในหุ้นกู้ ที่เสนอขาย หรื อ
มิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหุ้นกู้ ที่เสนอขาย หรื อรั บรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนแต่อย่างใด ทั ้งนี ้ การ รั บรองความถูก ต้ องครบถ้ วน
ของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นความรั บผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้
หากหนังสือชี ้ชวนมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ ที่ได้ ซื ้อหุ้นกู้ ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ร่างหนังสือชี ้ชวนและแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ นั ้นมีผลใช้ บังคับ มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่ าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้ หรื อเจ้ าของหุ้นกู้ ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พย์แ ละ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ทั ้งนี ้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้ ร้ ู หรื อควรได้ ร้ ู ว่าหนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกิ น 2 ปี นั บ จาก
วันที่ร่างหนังสือชี ้ชวนและแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ มีผลใช้ บังคับ
ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบหรื อขอรั บสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ และหนังสือชี ้ชวนได้ ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สานักงานค ณะกรรมการก ากั บ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ ในทุกวันทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ
13.00 น.-16.00 น. หรื อทาง http://www.sec.or.th
คาเตือน : การลงทุนมีความเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

Disclaimer
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้จัดทาขึ ้น เพือ่ เผยแพร่ ต่อ "ผู้ลงทุนสถาบัน " และ "ผู้ลงทุนรายใหญ่ " ตามคานิยามที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ทุกประเภท ฉบั บ ลงวั น ที่
13 มีนาคม 2552 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิม่ เติมหรื อใช้ แทนที่) และตามคานิยามที่ระบุใน ข้ อ 2 และข้ อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรั พย์ที่ กจ. 9/2555 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ตามที่มีก ารแก้ ไข
เพิม่ เติมหรื อใช้ แทนที่) เพือ่ ใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสาหรั บการพิจารณาลงทุนใน "หุ้นกู้ ของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2560
ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" และ "หุ้นกู้ ของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ ถ อนปี
พ.ศ. 2567" (ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า "หุ้นกู้") ที่จะออกโดย บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “ผู้ออกหุ้นกู้”) โดยการออกและ
การเสนอขายหุ้นกู้ ในครั ง้ นี ้ เป็ นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ดั ง กล่า วข้ างต้ น เท่ า นั น้ โดยผู้ ออกหุ้ นกู้ จะ
ดาเนินการจดข้ อจากัดการโอนต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 9/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการ
แก้ ไขเพิม่ เติมหรื อใช้ แทนที่) เพือ่ จากัดการโอนหุ้นกู้ ให้ อยูเ่ ฉพาะภายในกลุม่ ของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าว ทั ง้ นี ้ บริ ษั ท และธนาคาร
กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ (“ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้”) ไม่อนุญาตให้ ใช้ ข้อมูลในหนังสือ ชี ช้ วนฉบั บ นี เ้ พื่อ
วัตถุประสงค์อื่นหรื อจัดทาข้ อมูลดังกล่าวขึ ้นใหม่ ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นใดที่มิใช่ผ้ลู งทุนสถาบั น และผู้ล งทุ น
รายใหญ่ตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น
ข้ อมูลทั ้งหมดที่เกี่ยวกับบริ ษัทและหุ้นกู้ รวมถึงข้ อมูลที่จัดทาเกี่ยวกับธุรกิจในปั จจุบันและผลการดาเนินการในอดีตของบริ ษัทและแผน งานเกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินการของบริ ษัท เป็ นข้ อมูลที่ได้ รับจากและจัดเตรี ยมขึ ้นโดยบริ ษัท นอกจากนั ้น หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ยังมีข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ ใ น
อนาคต (Forward-Looking Statements) ที่เกี่ยวข้ องกับบทวิเคราะห์และข้ อมูลอื่นๆ ซึ่งบริ ษัทได้ พจิ ารณาจากการคาดคะเนผลการดาเนินงานในอนาคต
ของบริ ษัทและประมาณการรายได้ ในอนาคตที่ยงั ไม่อาจกาหนดได้ ในขณะนี ้ โดยข้ อความในลักษณะดังกล่าวที่เกี่ยวกับโอกาส โครงการดาเนินงาน และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษัทในอนาคตเป็ นข้ อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตตามความเห็นของบริ ษัทในปั จจุบั นเกี่ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ใ น
อนาคต ซึ่งมิได้ เป็ นการรั บรองผลประกอบการในอนาคตของบริ ษัทแต่อย่างใด ดังนั ้น ผลที่จะเกิด ขึ น้ จริ งในอนาคตจึ ง อาจมี ค วามแตกต่ า งอย่า งมี
นัยสาคัญจากข้ อมูลที่ปรากฏอยูใ่ นข้ อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว เนื่องจากปั จจัยต่างๆ ดังกล่าว นักลงทุนจึงควรพิจ ารณา
และไม่อาจยึดถือตามข้ อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตได้
ถึงแม้ ว่าข้ อมูลที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นข้ อมูลที่ได้ รับจากแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ไม่รับรองหรื อยืนยันความถูก ต้ องหรื อ
ความสมบูรณ์ของข้ อมูลใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ น และข้ อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม หรื อแก้ ไขได้ ในอนาคตโดยไม่มีการแจ้ งล่ว งหน้ า ทั ง้ นี ้
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ไม่มีความรั บผิดชอบในความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์ของข้ อมูลที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แต่อย่างใด
การลงทุนในหุ้นกู้ เป็ นการลงทุนที่มีความเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรใช้ วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสีย่ งในการเข้ า ลงทุ น และผู้ล งทุ น ควร
ทาการศึกษาและทาความเข้ าใจในความเสีย่ งของการลงทุนในหุ้นกู้ ดังกล่าวเป็ นอย่างดี
หนังสือชี ้ชวนนี ้ควรพิจารณาควบคู่กับเอกสารที่แนบมา (ถ้ ามี) ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของหนังสือชี ้ชวนนี ้ ผู้ลงทุนจะต้ องตัดสินใจในการลงทุนด้ วยตัวเอง โดย
ใช้ ข้อมูลจากหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นเพียงเอกสารประกอบข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทและหุ้นกู้ และผู้ที่ได้ รับหนังสือ ชี ช้ วนฉบั บ นี จ้ ะต้ องไม่ ถื อ ว่ า ข้ อมู ล ที่ ร ะบุ ใ น
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ เป็ นการให้ คาปรึ กษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรื อภาษี ผู้ที่ได้ รับหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ควรปรึ กษาที่ปรึ กษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี
เกี่ยวกับข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ นี ้ด้ วยตนเอง
การจัดส่งหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้หรื อการเสนอขายหุ้นกู้ ครั ง้ นี ้ มิได้ เป็ นการรั บรองโดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ว่าข้ อมูลในหนังสือ ชี ช้ วนฉบั บ นี ถ้ ูก ต้ อง
ครบถ้ วนสมบูรณ์ ไม่ว่าในวันที่ออกหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้หรื อภายหลัง จากนั ้น นอกจากนี ้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์
ไม่ได้ รับรองความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์ของหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ด้ วยแต่อ ย่างใด

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2
ส่ วนที่ 3

สรุปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet)
ข้ อมูลสรุป (Executive Summary)
ผู้ออกตราสารหนี ้

ส่ วนที่ 4
ส่ วนที่ 5

ส่วนที่ 3.1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ส่วนที่ 3.2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้ างการจัดการ
ส่วนที่ 3.3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
9. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
10. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

เอกสารแนบ 1 ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้ นกู้และผู้ถือ หุ้นกู้
เอกสารแนบ 2 งบการเงิน
เอกสารแนบ 3 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้

หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1

หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1

สรุ ปข้ อมูลสำคัญของหุ้นกู้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2560

ข้ อมูลสรุ ปนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (“บริ ษัท”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษา
ข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้และบริ ษัท หรื ออาจศึกษาข้ อมูล
ได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือ ชีช้ วนที่บริ ษัทยื่นต่ อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ท่ ี website ของสานักงาน ก.ล.ต.
สรุ ปข้ อมูลสาคัญของหุ้นกู้ (Factsheet)
“หุ้นกู้ของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ครั ้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563" (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)
“หุ้นกู้ของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ครั ้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567" (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”)
ออกโดย บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้")
ข้ อมูลที่สาคัญของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร

หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี จานวนหน่ วยที่เสนอขาย
ประกั น และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

สกุลเงิน
การจัดอันดับความ
น่ าเชื่อถือ

บำท
ไม่มี
ผู้ค ้ำประกั น/ผู้รับอำวัล
ตรำสำร
 ผู้ออกตรำสำร
"AA" แ นว โ น้ ม “ค ง ที่ ” จั ด อั น ดั บโ ด ย
บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จำกั ด เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน
2559 ทั ้งนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้ มีกำรจัดอั น ดั บ
ควำมน่ำเชื่อถื อของผู้ออกตรำสำร จำกสถำบัน
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถื อที่สำนัก งำน ก.ล.ต.
ให้ ควำมเห็นชอบ อย่ำงต่อเนื่องตลอดอำยุห้ นุ กู้

ประเภทการเสนอขาย
อัตราดอกเบีย้

 PP (II&HNW)
 คงที่ ลอยตัว
หุ้นกู้ ชุดที่ 1: ร้ อยละ 2.39 (สองจุ ด สำมเก้ ำ)
ต่อปี
หุ้นกู้ ชุดที่ 2: ร้ อยละ 3.44 (สำมจุดสี่สี่) ต่อปี
ผู้ ออก หุ้ นกู้ จะช ำ ร ะ ด อก เบี ย้ ในวั นที่ 9
กุมภำพั น ธ์ และวั น ที่ 9 สิ ง หำคม ของทุ ก ปี
ตลอดอำยุ ข องหุ้ นกู้ แต่ ล ะชุ ด โดยจ ำนว น
ดอกเบี ้ยสำหรั บหุ้นกู้ ที่ต้องชำระในแต่ ล ะงวด
1

หุ้นกู้ ชุดที่ 1: ไม่เกิ น 1,000,000 (หนึ่ง
ล้ ำน) หน่วย
หุ้นกู้ ชุดที่ 2: ไม่เกิ น 1,000,000 (หนึ่ง
ล้ ำน) หน่วย
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย
1,000 บำท
มูลค่ าการเสนอขายรวม
หุ้นกู้ ชุดที่ 1: ไม่เกิ น 1,000,000,000
(หนึ่งพันล้ ำน) บำท
หุ้นกู้ ชุดที่ 2: ไม่เกิ น 1,000,000,000
(หนึ่งพันล้ ำน) บำท
ราคาเสนอขายหน่ วยละ
1,000 (หนึ่งพัน) บำท
ข้ อจากัดในการขาย/โอน หุ้นกู้ ที่เสนอขำยเป็ นกำรเสนอขำยต่ อ
ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรำย
ใหญ่ เท่ำนั ้น ดังนั ้น ผู้ออกหุ้ นกู้ และ/
หรื อ นำยทะเบียนหุ้นกู้ ขอสงวนสิทธิที่
จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบีย นกำรโอน
หุ้นกู้ ไม่ว่ำในทอดใดๆ ให้ แก่ ผ้ รู ั บโอนที่
ไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถำบันหรื อผู้ล งทุ น รำย
ใหญ่ ดังกล่ำวข้ ำงต้ น เว้ นแต่เ ป็ นกำร
โอนทำงมรดก
การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด
ไม่มี
การคา้ ประกัน/หลักประกัน ไม่มี
ข้ อกาหนดในการดารง
ผู้ออกหุ้น กู้ จะต้ องด ำรงอั ต รำส่ ว น"
อัตราส่ วนทางการเงิน
หนี ้สินสุทธิ" (Net Debt) ต่อ "ส่วนของ
(ถ้ ามี)
ผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity)* ใน
อั ต ร ำ ส่ ว น ไ ม่ เ กิ น 2.0:1 ณ "วั น
คำนวณ" ใดๆ
(รำยละเอียดคำจำกั ด ควำมปรำกฏ
ตำมข้ อ 6.1.3 ของข้ อกำหนดว่ ำ ด้ วย

สรุปข้อมูลสำคัญของหุ ้นกู ้ (Factsheet)

งวดการจ่ ายดอกเบีย้
วันจ่ ายดอกเบีย้ งวด
แรก
อายุตราสาร
วันที่ออกตราสาร
วันที่ครบกาหนดอายุ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2560

ด อ ก เ บี ้ย ใ ห้ ค ำ น ว ณ จ ำ ก เ งิ น ต้ น
คงค้ ำงของหุ้นกู้ ในอั ต รำดอกเบี ้ยหุ้ นกู้ โดย
อำศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สำมร้ อย
หกสิบห้ ำ) วัน และโดยกำรนับจำนวนวันที่ผำ่ น
ไปจริ งในแต่ละงวดดอกเบี ้ยที่เกี่ ยวข้ อง
นายทะเบียนหุ้นกู้
ชำระดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 6 (หก) เดือน
วันที่ 9 สิงหำคม 2560

สิทธิและหน้ ำที่ ข องผู้ ออกหุ้ นกู้ และ
ผู้ถือหุ้นกู้ )

หุ้นกู้ ชุดที่ 1: 3 (สำม) ปี
หุ้นกู้ ชุดที่ 2: 7 (เจ็ด) ปี

ธนำคำรกรุ งเทพ จำกั ด (มหำชน)

ผู้จัดจาหน่ าย

ธนำคำรกรุ งเทพ จำกั ด (มหำชน)

รำยละเอี ย ดปรำกฏตำม ส่ ว นที่ 4

วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560
หุ้นกู้ ชุดที่ 1: วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2563
หุ้นกู้ ชุดที่ 2: วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2567

ข้ อมู ล เกี่ ยวกั บกำรเสนอขำยหุ้ นกู้
หัวข้ อ 3.2 ผู้จัดกำรกำรจั ด จ ำหน่ ำ ย
หุ้นกู้ ของแบบแสดงรำยกำรข้ อมู ล
และหนังสือชี ้ชวนเพื่อกำรเสนอขำย
หุ้นกู้

ระยะเวลาการเสนอ
ขาย

วันที่ 7 – 8 กุมภำพันธ์ 2560

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ลาดับการได้ รับชาระหนีก้ รณีผ้ อู อกตราสารล้ มละลายหรื อเลิกกิจการ

2

ไม่มี

สรุปข้อมูลสำคัญของหุ ้นกู ้ (Factsheet)

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2560

ความเสี่ยงของตราสาร
อายุตราสาร
มากกว่ า 5

หุ
้
น
กู
้
ช
ุดที่ 2*
ปี
1 – 5 ปี

หุ้นกู้ชุดที่ 1*

คาเตือนที่สาคัญ
 ตลำดตรำสำรหนี ้ในประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ำ กำรขำย
หุ้นกู้ ก่ อนวันครบกำหนดไถ่ ถอนในตลำดรองนั ้นอำจได้ รับ
มูลค่ำขำยหุ้นกู้ ลดลงหรื อเพิ่มขึ ้นได้ โดยขึ ้นอยู่กับสภำวะ
และควำมต้ องกำรของตลำดในขณะนั ้น
Credit
rating  อันดับควำมน่ำเชื่อถื อของผู้ออกตรำสำร เป็ นเพียงข้ อมู ล
ประกอบกำรตั ด สิ น ใจลงทุ น เท่ ำ นั น้ มิ ใ ช่ เ ป็ นกำรให้
คำแนะนำให้ ซื ้อ ขำย หรื อถื อครองหุ้นกู้ ที่เสนอขำย ทั ้งยั ง
มิได้ เป็ นกำรรั บประกั นควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ แต่อย่ำงใด
 หุ้นกู้ แต่ละชุดมีควำมเสี่ยงไม่ เ ท่ ำ กั น โดยหุ้ นกู้ ที่ มี อำยุ
มำกกว่ำจะมีควำมเสี่ยงที่สูงกว่ำ

น้ อยกว่ า 1
ปี
AAA - AA

A - BBB

Noninvestment
grade

Unrated

*เป็ นอันดับควำมน่ำเชื่อถื อของผู้ออกหุ้นกู้

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร
หุ้นกู้ ไม่มีลักษณะพิเศษและไม่มีควำมเสีย่ งของหุ้นกู้ ในลักษณะพิเศษใดๆ กล่ำวคือ มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ในอัตรำคงที่อย่ำงชัด เจน
และแน่นอน และผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนไม่ว่ำในกรณี ใดๆ โดยไม่มีข้อกำหนดในกำรแปลงสภำพหุ้นกู้ เป็ นหุ้นหรื อสินทรัพย์อื่นใด และ
ไม่มีเหตุกำรณ์ หรื อเงื่อนไขใดที่อนุญำตให้ มีกำรไถ่ ถอนหุ้นกู้ ก่ อนกำหนด นอกจำกนั ้น สิทธิหรื อลำดับในกำรรั บชำระหนี ้ของผู้ถือหุ้น กู้ ยั ง เท่ ำ เที ย มกั บ
ลำดับในกำรรั บชำระหนี ้ของเจ้ ำหนี ้สำมัญที่ไม่มีหลัก ประกั น และไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้
อย่ำงไรก็ ดี ในกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่วำ่ เงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยในวันถึ งกำหนดชำระตำมที่ระบุไว้ในข้ อกำหนดสิทธิ กำร ผิดนัดชำระ
เงินดังกล่ำวจะไม่ถูกถือเป็ น "เหตุผิดนัด" ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ หำกกำรผิดนัดไม่ชำระเงินดังกล่ำวเกิดขึ ้นจำกระบบหรื อควำมผิดพลำด
ทำงเทคนิค และได้ มีกำรชำระเงินดังกล่ำวแล้ วภำยใน 3 (สำม) วันทำกำร นับจำกวันครบกำหนดชำระเงินนั ้นๆ
นอกจำกนี ้ข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรั บหุ้นกู้ ที่เสนอขำยในครั ง้ นี ้("ข้ อกาหนดสิทธิฯ") มีข้อแตกต่ำงที่
สำคัญในเรื่ องของเหตุกำรณ์ ที่ถือว่ำเป็ นเหตุผิดนัดตำมข้ อกำหนดสิทธิฯ กั บเหตุผิดนัดตำมที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำนของสำนักงำน ก.ล.ต.
("ข้ อกาหนดสิทธิมาตรฐาน") ดังนี ้
1) กรณี ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ ผิดนัดชำระหนี ้เงินใดๆ ภำยใต้ ห้ นุ กู้ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.1.1 ของข้ อกำหนดสิทธิฯ นั ้น ข้ อกำหนดดังกล่ำวได้ ระบุให้ กรณี
ดังกล่ำวยังไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัด หำกกำรผิดนัดไม่ชำระเงินนั ้นๆ เกิ ดขึ ้นจำกระบบกำรโอนเงินหรื อควำมผิดพลำดทำงเทคนิค และได้ มีก ำร
ชำระเงินดังกล่ำวแล้ วภำยใน 3 (สำม) วันทำกำร นับจำกวันครบกำหนดชำระหนี ้เงินนั ้นๆ ในขณะที่ข้อกำหนดสิทธิมำตรฐำนมิ ไ ด้ ระบุ ถึ ง
ระยะเวลำผ่อนผันใดๆ สำหรั บเหตุผิดนัดดังกล่ำว
2) กรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ชำระหนี ้เงินใดๆ ข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำน ได้ กำหนดไว้ ว่ำเหตุผิดนัดจะเกิ ดจำกกำรไม่ชำระหนี ้ไม่ว่ำใน "มู ลหนี ้
ใดๆ" รวมเป็ นจำนวนเงินตำมที่กำหนด ในขณะที่ข้อ 10.1.3(1) ของข้ อกำหนดสิทธิฯ ได้ กำหนดให้ เหตุผิดนัดจะเกิ ดจำกกำรไม่ชำระ "หนี ้เงิน"
(Financial Indebtedness) ตำมคำจำกั ดควำมในข้ อกำหนดสิทธิฯ เท่ำนั ้น ดังนั ้น มูลหนี ้ที่จะก่ อให้ เกิ ดเหตุผิดนัดตำมข้ อกำหนดสิทธิฯ คื อ
"หนี ้เงิน" (Financial Indebtedness) ซึ่งมีควำมหมำยแคบกว่ำ "มูลหนี ้ใดๆ" ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำน
3) กรณี ที่หนี ้เงินใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ถูกเร่ งรั ดให้ ต้องชำระหนี ้คืนก่ อนวันครบกำหนดเดิมนั ้น ข้ อ 10.1.3(2) ของข้ อกำหนดสิทธิฯ ได้ ก ำหนดให้
กำรเร่ งรั ดกำรชำระหนี ้เงินก่ อนครบกำหนดดังกล่ำวต้ องเป็ นผลมำจำกกำรเกิ ด "เหตุผิดนัด" ตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำของหนี ้เงินนั ้นๆ เท่ำนั ้น
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ในขณะที่ข้อกำหนดสิทธิมำตรฐำนมิได้ ระบุว่ำเหตุของกำรเร่งรั ดกำรชำระหนี ้เงินต้ องเป็ นผลมำจำกเหตุผิดนัดเท่ำนั ้น แต่อำจมำจำกเหตุใดๆ
ก็ ตำมตำมสัญญำที่เกี่ ยวข้ องที่ทำให้ เจ้ ำหนี ้มีสิทธิเรี ยกให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ ต้ องชำระหนี ้คืนก่ อนวันครบกำหนดเดิม
ทั ้งนี ้ ในข้ อกำหนดสิทธิฯ ยังได้ กำหนดเหตุผิดนัดเพิ่ มเติมจำกเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำน ซึ่งส่ง ผลให้ เหตุ ผิ ด นั ด ภำยใต้
ข้ อกำหนดสิทธิฯ มีขอบเขตที่กว้ ำงกว่ำข้ อกำหนดสิทธิมำตรฐำน โดยเหตุผิดนัดเพิ่มเติมดังกล่ำวมีดังต่อไปนี ้
1) กรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ได้ ตกลงหรื อประกำศหยุดพักชำระหนี ้ไม่วำ่ ประเภทใดๆ ของตนไม่ว่ำทั ้งหมดหรื อบำงส่วน (รำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
10.1.5 ของข้ อกำหนดสิทธิฯ)
2) กรณี มีคำสั่งหรื อมีมติที่มีผลบังคับให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ ยุติ เลิก หรื อหยุดกิ จกำรของตน หรื อผู้ออกหุ้นกู้ เลิ กหรื อขู่ว่ำจะเลิกกำรประกอบธุรกิ จหรื อ
กำรดำเนินกิ จกำรของตนไม่ว่ำทั ้งหมดหรื อในส่วนที่สำคัญ (รำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.1.6 ของข้ อกำหนดสิทธิฯ)
รำยละเอียดของหุ้นกู้ ที่เสนอขำยปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหุ้นกู้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และหนังสือชี ้ชวน ในส่วนที่
4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บกำรเสนอขำยหุ้นกู้ หัวข้ อ 1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ ที่เสนอขำย หน้ ำ 1 และ หัวข้ อ 1.2 สรุ ปสำระสำคัญของข้ อกำหนดสิทธิ หน้ ำ 8
ความเสี่ยงทั่วไป
1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้
เป็ นไปตำมรำยละเอียดที่ปรำกฎในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้ และหนังสือชี ้ชวน ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี ้ หั ว ข้ อ
3.1.3 ปั จจัยควำมเสี่ยง
2. ความเสี่ยงของตราสาร
(ก) ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ผู้ถือหุ้นกู้ มีควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ได้ รับชำระดอกเบี ้ยหรื อเงินต้น ในกรณี ที่ธุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่เป็ นไปตำมที่คำดหมำย
หรื อทรั พย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ มีไม่เพียงพอต่อกำรชำระหนี ้ ดังนั ้น ก่ อนกำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจำรณำฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำร
ชำระหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้ จำกข้ อมูลที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ในกำรประเมินควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสำมำรถดูกำรจัดอั นดับควำมน่ำเชื่อถื อ
ของผู้ออกหุ้นกู้ ที่จัดทำโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถื อประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้ ถ้ ำกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อ ถื อของผู้ออกหุ้นกู้ ต่ำ แสดงว่ ำ
ควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ มีสูง ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับควรจะสูงด้ วยเพื่อชดเชยควำมเสี่ยงที่สูงของผู้ออกหุ้นกู้ ดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ ตำม กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถื อมิได้ เป็ นกำรให้ คำแนะนำให้ ซื ้อ ขำย หรื อถื อครองหุ้นกู้ ที่ เสนอขำยแต่อย่ำงใด และกำรจั ด อั น ดั บ
ควำมน่ำเชื่อถื ออำจมีกำรยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดอำยุของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนควรติดตำมข้ อมูลข่ำวสำรของบริ ษัทผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึ ง กำรปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลงกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถื อ ได้ จำกเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกั บหลักทรั พ ย์และตลำดหลักทรั พย์ สถำบันจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถื อที่เกี่ ยวข้ อง หรื อสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย
(ข) ความเสี่ยงด้ านราคา (Price Risk)
รำคำตลำดของหุ้นกู้ นั ้นอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลำยประกำร ยกตัวอย่ำงเช่น ระดับอัตรำดอกเบี ้ยในตลำดกำรเงิน นโยบำยของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิ จโดยรวม อัตรำเงินเฟ้อ อำยุของหุ้นกู้ หรื ออุปสงค์ส่วนเกิ นหรื อส่วนขำดของหุ้นกู้ ดังนั ้น ผู้ถือหุ้ นกู้ อำจได้ รั บ
ผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำหุ้นกู้ ในกรณี ที่มีกำรซื ้อขำยตรำสำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ทั ้งนี ้ หุ้นกู้ ที่มีอำยุคงเหลือยำวกว่ำจะได้ รับผลกระทบ
จำกควำมผันผวนดังกล่ำวมำกกว่ำ
(ค) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ผู้ถือหุ้นกู้ อำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ ก่ อนครบกำหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ ได้ ทันทีในรำคำที่ตนเองต้ องกำร เนื่องจำกกำรซื ้อขำยเปลี่ยนมื อของหุ้ นกู้ ใน
ตลำดรองอำจมีไม่มำก ทั ้งนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่นำหุ้นกู้ ไปจดทะเบียนซื ้อขำยในตลำดตรำสำรหนี ้ (BEX) หรื อตลำดรองใดๆ อย่ำงไรก็ ดี ผู้ถือหุ้นกู้ อำจซื อ้
ขำยหุ้นกู้ ได้ ที่ธนำคำรพำณิ ชย์ บริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญำตค้ ำหลักทรั พย์อันเป็ นตรำสำรแห่งหนี ้ หำกมีผ้ เู สนอซื ้อหรื อขำยหุ้นกู้
ผ่ำนผู้มีใบอนุญำตดังกล่ำวข้ ำงต้ น นอกจำกนี ้ผู้ถือหุ้นกู้ จะไม่สำมำรถขำยหรื อโอนหุ้นกู้ ให้ แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัด ให้ ขำยหรื อโอนหุ้นกู้
ได้ เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่ เท่ำนั ้น เนื่องจำกผู้ออกหุ้นกู้ ได้ จดข้ อจำกั ดกำรโอนไว้ กับสำ นั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ
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หลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ ให้ จำกั ดกำรโอนหุ้นกู้ เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุน รำยใหญ่ ตำมค ำนิ ย ำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกั บหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2552 เรื่ อง กำรกำหนดบทนิยำมในประกำศเกี่ ยวกับกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี ้ทุก
ประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2552 (ตำมที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) และ ตำมประเภทและลักษณะที่นิยำมไว้ ในข้ อ 2 และข้ อ 3 ของ
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ที่ กจ. 9/2555 เรื่ อง กำรกำหนดบทนิยำมผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุ นรำยใหญ่ ฉบับลงวันที่
9 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 (ตำมที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่)
ข้ อมูลผู้ออกตราสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ในปั จจุบนั บริ ษัท มีกำรประกอบธุรกิ จหลัก 3 ประเภท ดังต่อไปนี ้
(1) ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่ างๆ
บริ ษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่ำงๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ ำงมูลค่ำเพิม่ ให้ แก่ บริ ษัทฯ ในระยะยำว กิ จกำรที่บริ ษัทฯ ร่ วมลงทุนจะประกอบธุรกิ จที่
เสริ มกั บธุรกิ จที่บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ดำเนินกำรอยู่ หรื อเป็ นธุรกิ จที่บริ ษัทฯ คำดว่ำจะเข้ ำไปดำเนินกำรในอนำคต เนื่องจำกเล็งเห็นถึ งศั กยภำพในกำรทำ
กำไร โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับผลตอบแทนในรู ปของเงินปั นผล กิ จกำรที่บริ ษัทฯ เข้ ำลงทุน ประกอบด้ วย 3 สำยธุรกิ จหลัก คือ สำยธุรกิ จกำรผลิต สำยธุรกิ จ
จัดจำหน่ำย และสำยธุรกิ จบริ กำรและอื่นๆ โดย ณ วันที่ 30 กั นยำยน 2559 จำนวนบริ ษัทที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่ำงๆ มีจำนวนทั ้งสิ ้น 154
บริ ษัท
สายธุรกิจ

จานวนบริ ษัท

1. สำยธุรกิ จกำรผลิต
2. สำยธุรกิ จจัดจำหน่ำย
3. สำยธุรกิ จบริ กำรและอื่นๆ
รวม

79
26
49
154

มูลค่ าเงินลงทุนสุทธิ
(หน่ วย : พันบาท)
11,626,951
6,606,600
1,112,327
19,345,878

(2) ธุรกิจการให้ เช่ าและบริ การ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ดำเนินกำรเองในส่วนของกำรให้ เช่ำและบริกำร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรั บกำรขยำยตัว และเพิ่มศักยภำพในด้ ำนกำรแข่งขันให้ กับ
บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ เป็ นกำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรให้ เช่ำที่ดิน อำคำร และระบบสำธำรณู ปโภคพื ้นฐำน ปั จจุบนั ได้ ขยำยไปที่ตำบลแม่กำษำ อำเภอแม่สอด
จังหวัดตำก ซึ่งเป็ นพื ้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิ จพิเศษ มีบริ ษัทไปดำเนินกำรแล้ ว 7 บริ ษัท โดยบริ ษัทฯ ได้ รับค่ำตอบแทนในรู ปค่ำเช่ ำ รั บ และค่ ำ บริ กำร
สำธำรณู ปโภครั บนั ้นๆ รวมทั ้ง กำรให้ บริ กำรไฟฟ้ำและไอน ้ำแก่ บริ ษัทที่อยู่ในสวนอุตสำหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี รำชำ นอกจำกนี ้ บริ ษัท ฯ ได้ เพิ่มธุรกิ จ
ให้ บริ กำรโรงแรมและสนำมกอล์ฟ โดยได้รับค่ำตอบแทนในรู ปค่ำบริ กำรห้ องพัก ค่ำ ธรรมเนียมกำรใช้ สนำมกอล์ฟ ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่ม ฯลฯ บริ ษัทฯ ยัง
เป็ นตัวกลำงในกำรติดต่อขอลิขสิทธิ์และเครื่ องหมำยกำรค้ ำของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจำกต่ำงประเทศ และให้ สิทธิบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้ เครื่ องหมำย
กำรค้ ำเหล่ำนั ้น เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดยได้ รับค่ำตอบแทนในรู ปของ ค่ำลิขสิทธิ์รับ (Royalty Fees) สำหรั บเครื่ องหมำยกำรค้ ำในประเทศ
ที่บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ บริ ษัทฯ ได้ ทำสัญญำยินยอมให้ บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำดังกล่ำว เพื่อทำกำรผลิตและจ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ำนั ้นๆ โดยได้ รับค่ำตอบแทนในรูปค่ำเครื่ องหมำยกำรค้ ำรั บ
นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ ให้ บริ กำรด้ ำนกำรให้ คำปรึ กษำ แนะนำ วำงแผนด้ ำนธุรกิ จ กำรจัดกำรและกำรดำเนินโครงกำรใหม่ๆ กำรจัดหำช่องทำง
กำรจัดจำหน่ำยสินค้ ำ โดยผ่ำนกิ จกรรมต่ำงๆ เช่น กำรจับคู่ทำงธุรกิ จ กำรร่ วมมือกั บภำครั ฐและเอกชนในกำรพัฒนำสินค้ ำและบรรจุภัณฑ์ให้ ตรงกั บ
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำแก่ บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ ได้ รับค่ำตอบแทนในรู ปค่ำปรึ กษำรั บและค่ำบริ กำรรั บ
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(3) ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินธุรกิ จพัฒนำที่ดินเพื่อกำรอุตสำหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เริ่ มแรก เพื่อรองรั บกำรขยำยกำลังกำรผลิตของโรงงำนของบริ ษั ท
กลุ่มสหพัฒน์ และเป็ นกำรสนองต่อนโยบำยของรั ฐบำลในกำรสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงด้ ำนอุตสำหกรรมให้ กระจำยออกไปยังส่วนภูมิภำค อย่ำงไรก็ ตำม
บริ ษัทฯ มีนโยบำยเพิ่มกำรจำหน่ำยที่ดินให้ แก่ บุคคลภำยนอก เพื่อให้ มีรำยรั บจำกกำรขำยพื ้นที่เพิ่มขึ ้น ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีสวนอุตสำหกรรมเครื อสหพัฒน์
ที่ดำเนินกำรอยู่ 3 แห่ง ในเขตพื ้นที่ อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี อำเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี และอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และได้ ขยำย
โครงกำรไปที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ซึ่งปั จจุบนั จังหวัดตำก จัดเป็ นพื ้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิ จพิเศษ
สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 2 ปี และไตรมาสล่ าสุดหรื อเท่ าที่มีผลการดาเนินงานจริ ง
ข้ อมูล

สินทรั พย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมรำยได้ 1)
รวมค่ำใช้ จ่ำย 2)
กำไรสุทธิ
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (ร้ อยละ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (ร้ อยละ)
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)
อัตรำกำไรสุทธิ (ร้ อยละ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย (เท่ำ) (เกณฑ์เงินสด)
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี ้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น3) (เท่ำ)
หมำยเหตุ

สาหรั บงวดเก้ าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2559
24,676,763
2,562,427
22,114,336
3,546,367
2,146,421
1,394,299
0.52
0.51
49
39.32
25.68
0.12
0.07

ปี 2558

23,087,821
2,730,573
20,357,248
4,210,735
2,902,268
1,317,087
0.84
0.84
31
31.28
20.71
0.13
0.07

(หน่วย: พันบำท)
ปี 2557

21,854,248
2,500,608
19,353,640
4,209,136
3,064,413
1,150,142
0.44
0.44
28
27.32
15.35
0.13
0.08

1) รวมรำยได้ จำกส่วนแบ่งกำไรจำกกำรลงทุนในบริ ษัทร่ วมตำมวิธีสว่ นได้เสีย รำยได้ เงินปั นผลรั บ และรำยได้ อื่นๆ
2) รวมค่ำใช้ จำ่ ยจำกส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริ ษัทร่ วมตำมวิธีสว่ นได้ เสีย ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ
3) คำนวณตำมนิยำมในข้ อกำหนดสิทธิ (หนี ้สินสุทธิ หมำยถึง จำนวนหนี ้สินเฉพำะที่มีภำระดอกเบี ้ยจ่ำย (interest bearing debt) หักด้ วยเงินสดและรำยกำรเที ย บเท่ ำ
เงินสด และ เงินลงทุนชั่วครำว ทั ้งนี ้ ตำมตัวเลขที่ปรำกฏใน "งบกำรเงิน" ของผู้ออกหุ้นกู้ ) โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะดำรงอัตรำส่วนหนี ้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออก
หุ้นกู้ ในอัตรำส่วนไม่เกิน 2.0 : 1 โดยคำนวณจำกงบกำรเงินรวมประจำปี ที่ได้ รับกำรตรวจสอบแล้วที่ได้ จัดส่งให้ แก่สำนักงำน ก.ล.ต. สำหรั บช่วงเวลำที่เกี่ยวข้ อง
(โปรดดูรำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.1.3 ของข้ อกำหนดสิทธิฯ)
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วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
บริ ษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในกำรลงทุน และ/หรื อชำระคืนหนี ้เงินกู้ ของบริ ษัท และ/หรื อ ใช้ ในกำรดำเนินงำน และ/หรื อ ขยำยธุรกิ จ และ/หรื อ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท หรื อ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นสมควร
ประวัติการผิดนัดชาระหนี ้
 ไม่มี
ถ้ ำมี โปรดอธิบำย

มี
ข้ อมูลผู้ติดต่ อ

1. ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมและรั บหนังสือชี ้ชวนได้ที่
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกั ด (มหำชน)
ที่อยู่ :
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรั ก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-626-3646 และ 02-230-2295
โทรสำร : 02-236-0501
(ยกเว้ นสำขำไมโคร)
2. หำกผู้ลงทุนมีข้อร้ องเรี ยน สำมำรถติดต่อได้ ที่
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกั ด (มหำชน)
ที่อยู่ :
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรั ก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-230-2295
โทรสำร:
02-298-0553
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ส่วนที่ 2 ข้ อมูลสรุ ป

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
ส่ วนที่ 2

ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรั พย์
บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั ้งบริ ษั ท เมื่ อวั น ที่ 5 เมษายน 2515 ในนาม บริ ษั ท
สหพัฒนา อินเวสเมนต์ จากั ด ด้ วยทุนจดทะเบียน 6 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กั นยายน 2559 บริ ษัทมีทุนจดทะเบีย น 800,000,000
บาท ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว 494,034,300 บาท ประกอบธุรกิ จหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิ จการลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ ธุรกิ จการให้ เช่า
และบริ การ และธุรกิ จสวนอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่ างๆ
บริ ษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ บริ ษัทฯ ในระยะยาว กิ จการที่บริ ษัทฯ ร่ วม
ลงทุนจะประกอบธุรกิ จที่เสริ มกั บธุรกิ จที่บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ดาเนินการอยู่ หรื อเป็ นธุรกิ จที่บริ ษัทฯ คาดว่าจะเข้ าไปดาเนินการใน
อนาคต เนื่องจากเล็งเห็นถึ งศักยภาพในการทากาไร โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับผลตอบแทนในรู ปของเงินปั นผล กิ จการที่บริ ษัท ฯ เข้ า
ลงทุน ประกอบด้ วย 3 สายธุรกิ จหลัก คือ สายธุรกิ จการผลิต สายธุรกิ จจัดจาหน่าย และสายธุรกิ จบริ การและอื่นๆ โดย ณ วันที่
30 กั นยายน 2559 จานวนบริ ษัทที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ มีจานวนทั ้งสิ ้น 154 บริ ษัท
สายธุรกิจ

จานวนบริ ษัท

มูลค่ าเงินลงทุนสุทธิ
หน่ วย : พันบาท

1. สายธุรกิ จการผลิต

79

11,626,951

2. สายธุรกิ จจัดจาหน่าย

26

6,606,600

3. สายธุรกิ จบริ การและอื่นๆ

49

1,112,327

154

19,345,878

รวม

ธุรกิจการให้ เช่ าและบริ การ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ดาเนินการเองในส่วนของการให้ เช่าและบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรั บการขยายตัว และเพิ่มศักยภาพใน
ด้ านการแข่งขันให้ กับบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ เป็ นการให้ บริ การด้านการให้ เช่าที่ดิน อาคาร และระบบสาธารณู ปโภคพื ้นฐาน ปั จจุบนั
ได้ ขยายไปที่ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็ นพื ้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ มีบริ ษัทไปดาเนินการแล้ ว 7 บริ ษัท
โดยบริ ษัทฯ ได้ รับค่าตอบแทนในรู ปค่าเช่ารั บ และค่าบริ การสาธารณูปโภครั บนั ้นๆ รวมทั ้ง การให้ บริ การไฟฟ้าและไอน ้า แก่ บริ ษัทที่
อยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มธุรกิ จให้ บริ การโรงแรมและสนามกอล์ ฟ โดยได้ รั บ
ค่าตอบแทนในรู ปค่าบริ การห้ องพัก ค่าธรรมเนียมการใช้ สนามกอล์ฟ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ฯลฯ บริ ษัทฯ ยังเป็ นตัวกลางในการ
ติดต่อขอลิขสิทธิ์และเครื่ องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ และให้ สิทธิบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้ เครื่ องหมาย
การค้ าเหล่านั ้น เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดยได้ รับค่าตอบแทนในรู ปของ ค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ รั บ (Royalty Fees) ส าหรั บ
เครื่ องหมายการค้ าในประเทศที่บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของ บริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญายินยอมให้ บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้ เครื่ องหมายการค้ า
ดังกล่าว เพื่อทาการผลิตและจาหน่ายสินค้ าภายใต้ เครื่ องหมายการค้ านั ้นๆ โดยได้ รับค่าตอบแทนในรูปค่าเครื่ องหมายการค้ ารับ
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ ให้ บริ การด้ านการให้ คาปรึ กษา แนะนา วางแผนด้ านธุรกิ จ การจัดการและการดาเนินโครงการ
ใหม่ๆ การจัดหาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ า โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจับคู่ทางธุรกิ จ การร่ วมมือกั บภาครัฐและเอกชนใน
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การพัฒนาสินค้ าและบรรจุภัณฑ์ให้ ตรงกั บความต้ องการของลูกค้ าแก่ บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ ได้ รับค่าตอบแทนในรู ป
ค่าปรึ กษารั บและค่าบริ การรั บ
ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินธุรกิ จพัฒนาที่ดินเพือ่ การอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เริ่ มแรก เพื่อรองรั บการขยายกาลังการผลิตของ
โรงงานของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ และเป็ นการสนองต่อนโยบายของรั ฐบาลในการสนับสนุนการขยายตัวทางด้ านอุตสาหกรรมให้
กระจายออกไปยังส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ มีนโยบายเพิม่ การจาหน่ายที่ดนิ ให้ แก่ บุคคลภายนอก เพื่อให้ มีรายรั บจากการ
ขายพื ้นที่เพิ่มขึ ้น ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ที่ดาเนินการอยู่ 3 แห่ง ในเขตพื ้นที่ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน และได้ ขยายโครงการไปที่อาเภอแม่สอด จัง หวัดตาก ซึ่ง
ปั จจุบนั จังหวัดตาก จัดเป็ นพื ้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษัทโดยย่อ ณ วันที่ 30 กั นยายน 2559 สามารถสรุ ปได้ ดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
งวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กั นยายน
สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
รายได้ รวม1)
ค่าใช้ จ่ายรวม2)
กาไรสุทธิ
สินทรั พย์รวม
หนี ้สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2558
3,546
2,146
1,394
24,677
2,562
800
22,115

2558
3,037
2,177
892
22,563
2,652
800
19,911

2557
4,211
2,902
1,317
23,088
2,731
800
20,357

4,209
3,064
1,150
21,854
2,501
800
19,353

หมายเหตุ

1) รวมรายได้ จากส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในบริ ษัทร่ วมตามวิธีสว่ นได้เสีย รายได้ เงินปั นผลรั บ และรายได้ อื่นๆ
2) รวมค่าใช้ จา่ ยจากส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษัทร่ วมตามวิธีสว่ นได้ เสีย ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
บริ ษัทฯ มีรายได้ ในปี 2558 รวม 4,211 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.04 มีค่าใช้ จ่ายรวม 2,902 ล้ านบาท
ลดลง 162 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5 กาไรสุทธิจากการดาเนินงานเท่ากั บ 1,317 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 167 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
15
งวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กั นยายน 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 3,546 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 509 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 17
เมื่อเทียบกั บงวดเดียวกั นในปี ก่อน มีค่าใช้ จ่ายรวม 2,146 ล้ านบาท ลดลง 30 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1 เมื่อเทียบกั บงวดเดียวกัน
ในปี ก่อน กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน เท่ากั บ 1,794 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 539 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 43 เมื่อเทียบกั บงวดเดียวกัน
ในปี ก่อน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษั ท ฯ มี สิ น ทรั พย์ ร วม 23,088 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ น้ 1,234 ล้ านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 6
ประกอบด้ วยเงินลงทุน ร้ อยละ 78 อสังหาริ มทรั พย์รอการขาย ร้ อยละ 3 อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน ร้ อยละ 10 ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ร้ อยละ 5 สินทรั พย์หมุนเวียน ร้ อยละ 2 ของสินทรั พย์รวม ตามลาดับ สินทรั พย์ที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่ เป็ นเงิน ลงทุ น ใน
บริ ษัทร่ วม เนื่องจากรั บรู้ ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียเพิ่มขึ ้น และอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ ้น
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ณ วันที่ 30 กั นยายน 2559 บริ ษั ท ฯ มี สิ น ทรั พย์ ร วม 24,677 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ น้ 1,589 ล้ านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 7
ประกอบด้ วยเงินลงทุนร้ อยละ 78 อสังหาริ มทรั พย์รอการขาย ร้ อยละ 3 อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน ร้ อยละ 11 ที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์ ร้ อยละ 5 สินทรั พย์หมุนเวียน ร้ อยละ 2 ของสินทรั พย์รวมตามลาดับ สินทรั พย์ที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่ เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัท
ร่ วมจานวน 1,023 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 2,731 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 230 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9 หนี ้สิน หมุ น เวี ย น
ส่วนใหญ่ เป็ นเจ้ าหนี ้การค้าและเจ้ าหนี ้อื่น และส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี จานวน 635 ล้ านบาท ลดลง 198
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 24 ส่วนหนี ้สินไม่หมุนเวียน 2,095 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 428 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 26 ส่วนใหญ่ ม าจาก
เงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึ ้น 533 ล้ านบาท เนื่องจากปรั บเงินกู้ ยืมระยะสั ้นมาเป็ นเงินกู้ ระยะยาว เพื่อให้ สอดคล้ องกั บการลงทุน และ
ประโยชน์ของอัตราดอกเบี ้ยที่ลดลง
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 30 กั นยายน 2559 จานวน 2,562 ล้ านบาท ลดลง 169 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6 โดยสาเหตุหลักมา
จากการลดลงของหนี ้สินไม่หมุนเวียนจานวน 474 ล้ านบาท ซึ่งมาจากการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะยาว 500 ล้ านบาท ในขณะที่
หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจานวน 306 ล้ านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินเบิกเกิ นบัญชีและเงิน กู้ ยื ม จากสถาบัน
การเงินจานวน 350 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจานวน 20,357 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,003 ล้ านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 คิดเป็ นร้ อยละ 5 และสาหรั บ ณ วันที่ 30 กั นยายน 2559 มีจานวน 22,114 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,757 ล้ านบาท จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 คิดเป็ นร้ อยละ 9 โดยสาเหตุหลักมาจากกาไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ปั จจัยความเสี่ยงหลักๆของบริ ษัท ได้ แก่
 ความเสี่ยงจากการลงทุน
บริ ษัทฯ ร่ วมลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ ในสัดส่วนการถื อหุ้นไม่เกินร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทนั ้นๆ การลงทุน
จะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิ จ เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงมีบริ ษัทจานวนหนึ่งถื อหุ้นในลักษณะไขว้ กันหรื อย้ อนกลั บ
โดยสัดส่วนการถื อหุ้นที่ถือย้ อนกลับนั ้น นับเป็ นสัดส่วนที่น้อยมาก บริ ษัทฯ ไม่มีอานาจควบคุมกิ จการในบริ ษัทที่ลงทุน ทั ้งนี ้ การ
ดาเนินการของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์เป็ นอานาจอิสระของคณะกรรมการของบริ ษัทนั ้นๆ
บริ ษัทฯ มีการค ้าประกั นวงเงิ น สิ น เชื่ อให้ กั บบริ ษั ท กลุ่ ม สหพั ฒ น์ ทั ง้ บริ ษั ท ที่ ตั ง้ ขึ น้ ใหม่ แ ละบริ ษั ท ร่ วมทุ น โดย
การค ้าประกั นให้ กับบริ ษัทที่ตั ้งขึ ้นใหม่นั ้น จะพิจารณาจากความจาเป็ น หรื อค ้าประกั นตามสัดส่วนการลงทุน การค า้ ประกั นมี
ความเสี่ยง หากบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ที่บริ ษัทฯ ค ้าประกั นไม่สามารถชาระหนี ้ให้ แก่ เจ้ าหนี ้ได้ อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ที่ต้องไป
ร่ วมรั บผิดชอบ และหากบริ ษัทดังกล่าวมีผลการดาเนินงานที่ขาดทุน บริ ษัทฯ ยังต้ องบันทึกผลขาดทุนจากภาระค ้าประกั น ซึ่ ง มี
ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยลดการค ้าประกั นที่เกิ นจาเป็ น
และหากต้องค ้าประกันจะค ้าประกั นตามสัดส่วนการลงทุน หรื อให้ บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบตามสายธุรกิ จเป็ นผู้ค ้า
ประกั นแทน นอกจากนี ้ ยังพยายามให้ บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ต้องมีความสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ ด้วยตัวบริ ษัทเอง
 ความเสี่ยงจากการให้ เช่ าและบริ การ
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การสาธารณู ปโภคภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ อง
จัดเตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่างๆ ทั ้งในด้ านอาคารสานักงาน โรงงาน และระบบสาธารณู ปโภค เพื่อให้ ครอบคลุมการบริ การต่อ
ลูกค้ าที่จะมาดาเนินกิ จการในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลสรุ ป หน้ า 3

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลสรุ ป

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

บริ ษัทฯ เป็ นผู้ได้ รับสิทธิเครื่ องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ และได้ ทาสัญญายินยอมให้ บริ ษัท
กลุ่มสหพัฒน์ใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว เพื่อทาการผลิตและจาหน่าย ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ านั ้นๆ โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับ
ค่าตอบแทนในรู ปของค่าลิขสิทธิ์รับ หากบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับการต่ออายุลิขสิทธิ์เครื่ องหมายการค้ า จะทาให้ บริ ษัทฯ สูญเสียรายได้
ค่าลิขสิทธิ์รับ
 ความเสี่ยงในธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
จากลักษณะการดาเนินธุรกิ จสวนอุตสาหกรรมของบริ ษัท ซึ่งอาจก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่อการดาเนินงานภายในสวน
อุตสาหกรรม หรื อภาวะที่อาจส่งผลต่อธุรกิ จโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ บริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจสวน
อุตสาหกรรมย่อมตระหนักดีถึงปั ญหาดังกล่าว โดยได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ เกี่ ยวกั บผลกระทบต่ออาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในส่วนที่ 3.1.3 ปั จจัยความเสี่ยงของส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์)
การเสนอขายหลักทรั พย์
บริ ษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่ มี ประกั น และไม่ มี ผ้ ู แทนผู้ ถื อหุ้ นกู้
จานวน 2 ชุด แบ่งเป็ นหุ้นกู้ ชุดที่ 1 จานวนไม่เกิ น 1,000,000 (หนึ่งล้ าน) หน่วย คิดเป็ นมูล ค่ า รวมทั ง้ สิ น้ ไม่ เ กิ น 1,000,000,000
(หนึ่งพันล้ าน) บาท และหุ้นกู้ ชุดที่ 2 จานวนที่เสนอขายไม่เกิ น 1,000,000 (หนึ่ง ล้ าน) หน่ ว ย คิ ด เป็ นมู ล ค่ า รวมทั ง้ สิ น้ ไม่ เ กิ น
1,000,000,000 (หนึ่งพันล้ าน) บาท
บริ ษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในการลงทุน และ/หรื อ ชาระคื น หนี เ้ งิ น กู้ ของบริ ษั ท และ/หรื อ ใช้ ในการด าเนิ น งาน
และ/หรื อ ขยายธุรกิ จ และ/หรื อ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท หรื อ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
ทั ้งนี ้ บริ ษัท ทริ สเรทติง้ จากั ด ได้ จัดอันดับความน่าเชื่อถื อของผู้ออกหุ้นกู้ ของบริ ษัทในระดั บ “AA“ แนวโน้ ม“คงที่ ” เมื่ อวั น ที่ 24
มิถุนายน 2559
(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้ อมูลในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ก่ อนตัดสินใจลงทุน)

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลสรุ ป หน้ า 4

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 3.1
1.

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ดังต่อไปนี ้

ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่ างๆ
บริ ษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่บริ ษัทฯ ในระยะยาว กิจการที่บริ ษัทฯ ร่ วม
ลงทุนจะประกอบธุรกิจที่เสริ มกับธุรกิจที่บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ดาเนินการอยู่ หรื อเป็ นธุรกิจที่บริ ษัทฯ คาดว่าจะเข้ าไปดาเนินการใน
อนาคต เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพในการทากาไร โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับผลตอบแทนในรู ปของเงินปั นผล กิจการที่บริ ษัทฯเข้ า
ลงทุน ประกอบด้ วย 3 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจการผลิต สายธุรกิจจัดจาหน่าย และสายธุรกิจบริ การและอื่นๆ โดย ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 จานวนบริ ษัทที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ มีจานวนทังสิ
้ ้น 154 บริ ษัท
สายธุรกิจ
1. สายธุรกิจการผลิต
2. สายธุรกิจจัดจาหน่าย
3. สายธุรกิจบริ การและอื่นๆ
รวม

จานวนบริษัท

มูลค่ าเงินลงทุนสุทธิ
หน่ วย : พันบาท

79
26
49
154

11,626,951
6,606,600
1,112,327
19,345,878

ธุรกิจการให้ เช่ าและบริการ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ดาเนินการเองในส่วนของการให้ เช่าและบริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อรองรับการขยายตัว และเพิ่มศักยภาพใน
ด้ านการแข่งขันให้ กบั บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ เป็ นการให้ บริ การด้ านการให้ เช่าที่ดิน อาคาร และระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐาน ปั จจุบนั ได้
ขยายไปที่ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึง่ เป็ นพื ้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีบริ ษัทไปดาเนินการแล้ ว 7 บริ ษัท โดย
บริ ษัทฯ ได้ รับค่าตอบแทนในรูปค่าเช่ารับ และค่าบริ การสาธารณูปโภครับนันๆ
้ รวมทัง้ การให้ บริ การไฟฟ้ าและไอน ้าแก่บริ ษัทที่อยู่
ในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มธุรกิจให้ บริ การโรงแรมและสนามกอล์ฟ โดยได้ รับค่าตอบแทน
ในรู ปค่าบริ การห้ องพัก ค่าธรรมเนียมการใช้ สนามกอล์ฟ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ฯลฯ บริ ษัทฯยังเป็ นตัวกลางในการติดต่อขอ
ลิขสิทธิ์ และเครื่ องหมายการค้ าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ และให้ สิทธิ บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ใช้ เครื่ องหมายการค้ า
เหล่านัน้ เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดยได้ รับค่าตอบแทนในรู ปของ ค่าลิขสิทธิ์รับ (Royalty Fees) สาหรับเครื่ องหมาย
การค้ าในประเทศที่บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของ บริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญายินยอมให้ บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว เพื่อทา
การผลิตและจาหน่ายสินค้ าภายใต้ เครื่ องหมายการค้ านันๆ
้ โดยได้ รับค่าตอบแทนในรูปค่าเครื่ องหมายการค้ ารับ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ให้ บริ การด้ านการให้ คาปรึ กษา แนะนา วางแผนด้ านธุรกิจ การจัดการและการดาเนินโครงการ
ใหม่ๆ การจัดหาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ า โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจับคูท่ างธุรกิจ การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนใน
การพัฒนาสินค้ าและบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า แก่บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ รับค่าตอบแทนในรู ป
ค่าปรึกษารับและค่าบริ การรับ

ส่วนที่ 3.1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 1

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เริ่ มแรก เพื่อรองรับการขยายกาลังการผลิตของ
โรงงานของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ และเป็ นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการขยายตัวทางด้ านอุตสาหกรรมให้
กระจายออกไปยังส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีนโยบายเพิ่มการจาหน่ายที่ดินให้ แก่บคุ คลภายนอก เพื่อให้ มีรายรับจากการ
ขายพื ้นที่เพิ่มขึ ้น ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ที่ดาเนินการอยู่ 3 แห่ง ในเขตพื ้นที่ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
อาเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี และอาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน และได้ ขยายโครงการไปที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่ง
ปั จจุบนั จังหวัดตาก จัดเป็ นพื ้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินงานของบริ ษัท โดยได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของบริ ษัท
เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานมีจดุ มุง่ หมายในการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนโยบายที่จะพิจารณาทบทวน
เป็ นประจาทุกปี
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ทบทวนแล้ วเห็นว่า วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ยงั มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
และสอดคล้ องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
วิสัยทัศน์ (VISION) และพันธกิจ (MISSION) ของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริ ษัท เพื่อให้ เกิ ดความชัดเจนในการดาเนิน
ธุรกิจ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
วิสัยทัศน์ (VISION): “เป็ นหนึง่ ในการลงทุน บริ การด้ วยใจ มุง่ มัน่ พัฒนา สร้ างคุณค่าให้ สงั คม”
พันธกิจ (MISSION)
 ลงทุนในกิจการที่มีโอกาสเจริ ญก้ าวหน้ า
 เพิ่มความพึงพอใจในการสนับสนุนงานการค้ าและบริ การ
 พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสูม่ าตรฐานสากล
 ส่งเสริ มให้ บริ ษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ คณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
เป้าหมาย (TARGET): ขยายตัวทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
จากวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2558-2559 ดังนี ้
1. แผนงานสู่ความเป็ นบริษัทชัน้ นาด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่ างยั่งยืน เผยแพร่หลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี ประกาศนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จัดตังคณะกรรมการธรรมาภิ
้
บาลและบริ หารความเสี่ยง พร้ อมทังตั
้ งคณะท
้
างาน
ด้ านธรรมาภิบาลและต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ คณะทางานด้ านการบริ หารความเสีย่ ง และคณะทางานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
2. แผนงานพัฒนาด้ านอสังหาริมทรัพย์ และสวนอุตสาหกรรม มุง่ มัน่ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และสวนอุตสาหกรรม
ในเชิ ง คุณ ภาพให้ ได้ ม าตรฐานสากล ดูแ ลชุ ม ชน สัง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อมทัง้ ขยายการพัฒ นาพื น้ ที่ ต าบลแม่ก าษา
ตาบลมหาวัน และตาบลแม่กุ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายรัฐบาล
3. แผนงานด้ านการลงทุน ดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีระบบ จัดตังคณะท
้
างานด้ านการลงทุน เพื่อเพิ่มช่องทางการร่ วม
ลงทุน ศึกษา ติดตาม และเสนอแนะการลงทุนของบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ ให้ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นและมีผลตอบแทนที่ชดั เจน
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

4. แผนงานส่ งเสริมการตลาดและบริการ บริ ษัทฯ ในฐานะแกนกลางของบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์จดั ทาคลังข้ อมูลผู้นาเข้ า
การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ การให้ คาปรึ กษาทางธุรกิจ การสร้ างโอกาสทางการตลาดทังในและต่
้
างประเทศร่ วมกับภาครัฐและ
พันธมิตรทางธุรกิจ การร่ วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้ านจุดท่องเที่ยว รวมทังการส่
้
งเสริ มและประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ
บริ การของกลุม่ ได้ แก่ His&Her Outlet ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสนามกอล์ฟ และโรงเรี ยนการบิน
5. แผนงานด้ านบุคลากรและงานบริหาร แบ่งออกเป็ น
- ศูนย์ พัฒนาบุคลากรเครื อสหพัฒน์ พัฒนาโดยมองบุคลากรเป็ น Human Capital แทน Assets พัฒนาด้ าน
Technical Training พัฒนาด้ าน Skill Training และพัฒนาการจูงใจ
- ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นศูนย์กลางบริ หารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบสารสนเทศภายใน
องค์กรเพื่องานบริ หาร สร้ างและบริ หารภาพลักษณ์ขององค์กรให้ เป็ นหนึง่ เดียวและเข้ าสูก่ ารเป็ น Digital Economy
- การเงิน วางระบบโครงสร้ างด้ านการเงินทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง
ด้ านการเงิน
- บัญชี ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเคร่ งครั ด และลงทะเบียนส่งงบการเงิ น ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
- การตรวจสอบภายใน ดาเนินการตรวจสอบภายใต้ แนวคิดของ COSO (Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commision)
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2515 ในนาม
บริ ษัท สหพัฒนาอินเวสเมนต์ จากัด ด้ วยทุนจดทะเบียน 6 ล้ านบาท ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 800,000,000 บาท ทุนที่เรี ยกชาระ
แล้ ว 494,034,300 บาท ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภทคือ ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ ธุรกิจการให้ เช่าและบริ การ และธุรกิจ
สวนอุตสาหกรรม
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

2515
2516
2517
2520
2521
2526
2527
2529
2531
2532

-

ปี 2537 ปี 2546 -

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 10,000,000 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 40,000,000 บาท
ก่อตังโครงการสวนอุ
้
ตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา ณ จังหวัดชลบุรี
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 60,000,000 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 120,000,000 บาท
เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 240,000,000 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 350,000,000 บาท
ก่อตังโครงการสวนอุ
้
ตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ กบินทร์ บรุ ี และโครงการสวนอุตสาหกรรม
เครื อสหพัฒน์ ลาพูน
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 800,000,000 บาท
วันที่ 9 พฤษภาคม จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด
เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 1 บาท
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ปี 2547 ปี 2550 ปี 2552 ปี 2557 ปี 2559 -

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

ย้ ายสานักงานใหญ่จากเลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวางกรุงเทพฯ
10310 ไปยังเลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
จดทะเบียนเพิ่มสาขาที่ 4 เลขที่ 196 หมูท่ ี่ 11 ตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี
เป็ นการเพิ่มธุรกิจให้ บริ การสนามกอล์ฟ โดยใช้ ชื่อว่าสนามกอล์ฟกบินทร์ บรุ ี สปอร์ ตคลับ
จดทะเบียนเพิ่มสาขาที่ 5 เลขที่ 269 หมูท่ ี่ 15 ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็ นการ
ขยายธุรกิจไปยังอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จดทะเบียนเพิ่มสาขาที่ 6 เลขที่ 1 หมูท่ ี่ 6 ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เป็ นการเพิ่ม
ธุรกิจให้ บริ การศูนย์การค้ า (Shopping Mall) โดยใช้ ชื่อ J-Park Sriracha Nihon Mura
ธุรกิจโรงแรม เคบีเอสซี ตังอยู
้ ใ่ นเขตพื ้นที่ ตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี ซึง่ เป็ นที่พกั
แห่งเดียวในจังหวัดปราจีนบุรีที่ตงอยู
ั ้ ภ่ ายในสนามกอล์ฟ
ได้ รับการรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต ( CAC)
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
(1) นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริ ษัทฯ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2515 ในนาม บริ ษัท สหพัฒนาอินเวสเมนต์ จากัด ด้ วยทุนจด
ทะเบียน 6 ล้ านบาท ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 800,000,000 บาท ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว 494,034,300 บาท ประกอบธุรกิจหลัก 3
ประเภท ได้ แก่ ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ ธุรกิจการให้ เช่าและบริ การ และธุรกิ จสวนอุตสาหกรรม บริ ษัทฯ และบริ ษัท
กลุม่ สหพัฒน์จะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนและจะลงทุนร่วมกัน โดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน หรื อเอื ้อประโยชน์
ต่อกัน มีนโยบายให้ บริ ษัทที่ร่วมลงทุนและทาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ลงทุนมากที่สดุ เป็ นผู้ติดตามผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทนันๆ
้ และปั จจุบนั มีคณะทางานด้ านการลงทุน ทาการวิเคราะห์ และติดตามด้ วย เพื่อให้ ทราบปั ญหาที่เกิดขึ ้นและรายงานให้
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นกลุม่ สหพัฒน์ทราบ เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางแก้ ไขให้ ทนั กับสถานการณ์ ทังนี
้ ้ การดาเนินงานของแต่ละบริ ษัท
ที่บริ ษัทฯ เข้ าไปร่วมลงทุนเป็ นอานาจอิสระของคณะกรรมการของบริ ษัทนันๆ
้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ใน
สายธุรกิจการผลิต สายธุรกิจจัดจาหน่าย สายธุรกิจบริ การ และอื่นๆ
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(2) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นในบริ ษัทย่อย มีแต่การถือหุ้นในบริ ษัทร่ วม รวม 25 บริ ษัท สัดส่วนของสิทธิออกเสียงเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น แยก
ตามสายธุรกิจได้ ดงั นี ้

บริษัท โชควัฒนา จากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (16.51%)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
สายธุรกิจการผลิต
- บจ. ฮูเวอร์ อตุ สาหกรรม (ประเทศไทย) (37.73%)
- บจ. ไหมทอง (32.11%)
- บจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล แลบบอราทอรี่ ส์ (25.00%)
- บจ. ไลอ้ อน (ประเทศไทย) (24.80%)
- บจ. สหชลผลพืช (24.78%)
- บจ. เอส.ที.(ไทยแลนด์) (23.75%)
- บมจ. ธนูลกั ษณ์ (23.52%)
- บจ. แชมป์เอช (22.50%)
- บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ (21.96%)
- บมจ. ไทยวาโก้ (21.26%)
- บจ. เอส. แอพพาเรล (20.00%)
- บจ. ท้ อปเทร็ นด์แมนูแฟคเจอริ่ง (20.00%)

สายธุรกิจจัดจาหน่ าย

- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล (22.49%)
- บมจ. สหพัฒนพิบลู (20.00%)
-CANCHANA INTERNATIONAL CO.,LTD. (20.00%)

สายธุรกิจบริการและอื่นๆ
- บจ. สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท (40.00%)
- บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 (40.00%)
- บจ. บุญแคปปิ ตอลโฮลดิ ้ง (36.00%)
- บจ. พิทกั ษ์ กิจ (33.52%)
- บจ. กรี นไลฟ์ แมนเนจเม้ นท์ (30.00%)
- บจ. เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสตรี (28.15%)
- บจ. ทรัพย์สนิ สหพัฒน์ (26.25%)
- บจ. รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม (25.50%)
(เดิมชื่อ บจ. ไทยซีคอม พิทกั ษ์ กิจ)

- บจ. เส-นอร์ สห โลจิสติกส์ (23.50%)
(เดิมชื่อ บจ. เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์)

- บจ. สห โตคิว คอร์ ปอเรชัน่ (20.00%)
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โครงสร้ างการถือหุ้น
1. ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นของ
บริ ษัทรวมกันเท่ากับร้ อยละ 2.94 ซึง่ ไม่เกินร้ อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายและเรี ยกชาระแล้ ว และบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้น
ของ Free Float เท่ากับร้ อยละ 49.63 ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายและเรี ยกชาระแล้ ว
2. บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างการถือหุ้นแบบไขว้ แต่การถือหุ้นไขว้ ดังกล่าวไม่มีลกั ษณะเป็ นการถือหุ้นไขว้ ที่ขดั หรื อแย้ งกับ
หลักเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่
3. บริ ษัทฯ ไม่ได้ สร้ างกลไกเพื่อป้องกันการครอบงากิจการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้นในกลุม่ ธุรกิจและ
การถือหุ้นไขว้ ระหว่างกัน ในหัวข้ อ “การถือหุ้นไขว้ ”
4. ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559 บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการถื อหุ้นของนักลงทุนสถาบันต่างชาติ จานวน 71,985,240 หุ้น เท่ากับ
ร้ อยละ 14.57 และสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันไทยจานวน 537,570 หุ้น เท่ากับร้ อยละ 0.11 รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ
นักลงทุนสถาบัน จานวน 72,522,810 หุ้น เท่ากับร้ อยละ 14.68
5. บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หากบริ ษัทฯ มีเรื่ องการซื ้อหุ้นคืน แต่ในปี 2559 บริ ษัทฯ ไม่มีการซื ้อหุ้นคืน
6. บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ขา่ วสาร ข้ อมูล ของบริ ษัท ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษัท
(www.spi.co.th) สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ ยังจัดงาน นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุม่ สหพัฒน์ ซึ่งใน
ปี 2559 เป็ นการจัดงานครัง้ ที่ 8 โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้สนใจทัว่ ไป ได้ พบกับผู้บริ หารและยังได้ พบ
กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุนอื่นๆ เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกัน
7. บริ ษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษัท ฯ หรื อผู้
ถือหุ้นรายอื่น
การถือหุ้นไขว้
บริ ษัทฯ มีการถือหุ้นไขว้ ระหว่างกัน ดังนี ้
(1) การถือหุ้นเกินกว่ า 50%
(ก) บริ ษัทอื่นเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทฯ เกินกว่า 50%
บริ ษัทฯ ต้ องไม่ถือหุ้นไขว้ ในบริ ษัทอื่น -ไม่ ม-ี
(ข) บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทอื่น เกินกว่า 50%
ต้ องไม่ปรากฏว่าบริ ษัทอื่นถือหุ้นไขว้ ในบริ ษัทฯ -ไม่ มี(ค) บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริ ษัทอื่น ตังแต่
้ 2 บริ ษัทขึ ้นไป
ต้ องไม่ปรากฏว่าบริ ษัทอื่นเหล่านัน้ ถือหุ้นไขว้ ระหว่างกัน -ไม่ ม-ี
(2 การถือหุ้นเกินกว่ า 25% แต่ ไม่ เกินกว่ า 50%
(ก) บริ ษัทอื่นเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
บริ ษัทฯ ต้ องไม่ถือหุ้นไขว้ ในบริ ษัทอื่นเกินกว่า 10% -ไม่ ม-ี
(ข) บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทอื่น เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
ต้ องไม่ปรากฏว่าบริ ษัทอื่นถือหุ้นไขว้ ในบริ ษัทฯ เกินกว่า 10% -ไม่ ม-ี
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

ตามรายละเอียด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี ้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อบริษัท
บจ. สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท
บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992
บจ. ฮูเวอร์ อตุ สาหกรรม (ประเทศไทย)
บจ. บุญ แคปปิ ตอลโฮลดิ ้ง
บจ. พิทกั ษ์ กิจ
บจ. ไหมทอง
บจ. กรี นไลฟ์ แมนเนจเม้ นท์
บจ. เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสตรี
บจ. ทรัพย์สนิ สหพัฒน์
บจ. รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทอื่น

บริษัทอื่นถือหุ้นในบริษัทฯ

สัดส่ วนการถือหุ้น
40.00
40.00
37.73
36.00
33.52
32.11
30.00
28.15
26.25
25.50

สัดส่ วนการถือหุ้น
0.21
0.59
0.07
-

(3) การถือหุ้นไม่ เกินกว่ า 25%
(ก) บริ ษัทอื่นเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทฯ ไม่เกินกว่า 25%
บริ ษัทฯ ต้ องไม่ถือหุ้นไขว้ ในบริ ษัทอื่นเกินกว่า 25% -ไม่ ม-ี
(ข) บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทอื่น ไม่เกินกว่า 25%
ต้ องไม่ปรากฏว่าบริ ษัทอื่นถือหุ้นไขว้ ในบริ ษัทฯ เกินกว่า 25% -ไม่ ม-ี
ตามรายละเอียด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี ้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อบริษัท
บจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล แลบบอราทอรี่ ส์
บจ. ไลอ้ อน (ประเทศไทย)
บมจ. ธนูลกั ษณ์
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์
บมจ. ไทยวาโก้
บมจ. สหพัฒนพิบลู
บมจ. นิวซิตี ้ (กรุงเทพฯ)
บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์
เนชัน่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์
บมจ. ฟาร์ อีสท์ ดีดีบี

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทอื่นถือหุ้นในบริษัทฯ
สัดส่ วนการถือหุ้น
25.00
24.80
23.52
22.49
21.96
21.26
20.00
15.50
15.35

สัดส่ วนการถือหุ้น
0.34
0.51
0.97
9.97
1.20
0.68
7.72
0.07
0.49

14.08

0.28
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทอื่นถือหุ้นในบริษัทฯ
สัดส่ วนการถือหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
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. เบทเตอร์ เวย์ (ประเทศไทย)
11.77
0.50
15. บมจ. นิวพลัสนิตติ ้ง
5.33
0.02
16. บมจ. สหยูเนี่ยน
0.30
1.81
17. Lion Corporation
0.11
2.02
หมายเหตุ: บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างการถือหุ้นแบบไขว้ แต่การถือหุ้นไขว้ ดงั กล่าวไม่มีลกั ษณะเป็ นการถือหุ้นไขว้ ระหว่างกัน
ที่ขดั หรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ ข้ อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ลาดับ

ชื่อบริษัท

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
- ไม่มี -
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์
2.

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิ จหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิ จการลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ ธุรกิ จการให้ เช่าและบริ การ และธุรกิ จสวนอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1)

โครงสร้ างรายได้
กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปั นผล
ธุรกิจให้ เช่าและบริการ
ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
อื่นๆ
รวม

( หน่วย : พันบาท )

ดาเนินการโดย
บริษัทร่วมในกลุ่ม
บริษัทต่างๆ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ

% การถือหุ้ น สิน้ สุด 30 กันยายน 2559
ของบริ ษัท
จานวนเงิน
ร้ อยละ
20 – 40
0.03 –19.99

1,105,701
368,543
1,786,323
199,492
86,308
3,546,367

31.18
10.39
50.37
5.63
2.43
100.00

ปี 2558
จานวนเงิน
ร้ อยละ
1,186,547
244,030
2,410,254
181,877
188,027
4,210,735
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28.18
5.80
57.23
4.32
4.47
100.00

ปี 2557
จานวนเงิน ร้ อยละ
1,080,519
195,523
2,610,867
170,888
151,339
4,209,136

25.67
4.65
62.03
4.06
3.59
100.00

ปี 2556
จานวนเงิน
ร้ อยละ
1,102,090
221,244
2,468,687
303,847
80,823
4,176,691

26.39
5.30
59.11
7.27
1.93
100.00

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

(2)

การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิ จหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิ จการลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ ธุรกิ จการให้ เช่าและบริ การ และธุ ร กิ จสวน
อุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่ างๆ
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
บริ ษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ บริ ษัทฯ ในระยะยาวและเป็ นธุรกิ จ ที่
เสริ มกั บธุรกิ จที่บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ดาเนินการอยู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับผลตอบแทนในรู ปของเงิน
ปั นผล ณ วันที่ 30 กั นยายน 2559 บริ ษัทฯ ได้ มีการลงทุนเพิ่ม 5 บริ ษัท เป็ นเงิน 252,313,270 บาท และมีการยกเลิก การลงทุ น
เนื่องจากการเลิกกิ จการและจาหน่ายออก จานวน 3 บริ ษัท
ณ วันที่ 30 กั นยายน 2559 จานวนบริ ษัทที่ บริ ษั ท ฯ ได้ ลงทุ น ในหุ้ นบริ ษั ท ต่ า งๆ มี จ านวนทั ง้ สิ น้ 154 บริ ษั ท
ประกอบด้ วย 3 สายธุรกิ จหลัก
1. สายธุรกิ จการผลิต
2. สายธุรกิ จจัดจาหน่าย
3. สายธุรกิ จบริ การและอื่นๆ
สายธุรกิจการผลิต บริ ษัทฯ ร่ วมลงทุนกั บผู้ประกอบการทั ้งในประเทศและต่างประเทศ โดยลงทุน ในบริ ษัทผู้ผลิต
วัตถุดิบ ผู้ผลิตสินค้ าสาเร็ จรูปทั ้งอุปโภค และบริ โภคภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัท และบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ และเครื่ องหมาย
การค้ าที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ได้ รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ เช่น
 บริ ษัท ไลอ้ อน (ประเทศไทย) จากั ด ผู้ผลิตสินค้ าอุปโภค ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า เช่น เปา โคโดโม โชกุบุสซึ
โมโนกาตาริ ซิสเท็มมา คิเรอิคิเรอิ และซื่อสัตย์ เป็ นต้ น
 บริ ษัท ธนูลักษณ์ จากั ด (มหาชน) ผู้ผลิตเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ปและเครื่ องหนัง ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า เช่น Arrow,
Guy Laroche, DAKS เป็ นต้ น
 บริ ษัท ไทยวาโก้ จากั ด (มหาชน) ผู้ผลิตชุดชั ้นในสตรี และเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ป ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า เช่ น
Wacoal, ELLE, Enfant และ BSC เป็ นต้ น
 บริ ษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากั ด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ป ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า เช่ น มาม่ า
เป็ นต้ น
 บริ ษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จากั ด (มหาชน) ผู้ผลิตเครื่ องสาอาง เช่น BSC เป็ นต้ น
สายธุรกิจจัดจาหน่ าย บริ ษัทฯ ลงทุนในบริ ษัทที่ประกอบธุรกิ จจัดจาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภค และบริ ษัทขายตรง
ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นการร่ วมลงทุนของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ และสินค้ าที่จัดจาหน่ายส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าที่ผลิ ตโดยบริ ษัทผลิตของกลุ่ม
เช่นกั น เช่น
 บริ ษัท สหพัฒนพิบูล จากั ด (มหาชน) จาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภค เช่น ผงซักฟอกเปา บะหมี่ กึ่ งส าเร็ จรู ป
มาม่า ผลิตภัณฑ์ซิสเท็มมา สบูเ่ หลวโชกุบุสซึโมโนกาตาริ น ้ายาล้ างจานไล ปอนเอฟ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ คโดโม
คิเรอิคิเรอิ i-Healti Q10 ซื่อสัตย์ และบะหมี่อบแห้ งกึ่ งสาเร็ จรู ปมาม่าราเมง เป็ นต้ น
 บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จากั ด (มหาชน) จาหน่ายสินค้ าประเภทต่างๆ เช่น เสื ้อผ้ า ส าเร็ จรู ป Arrow,
Lacoste, Guy Laroche, ELLE, DAKS, ชุดชั ้นใน Wacoal, เสื อ้ ผ้ าเด็ ก Enfant, Absorba, รองเท้ า Regal,
Naturalizer, Sby, ชุดกี ฬา Mizuno, ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า BSC เป็ นต้ น
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บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

 บริ ษัท เบทเตอร์ เวย์ (ประเทศไทย) จากั ด ขายตรงเครื่ องสาอาง ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mistine และ Faris
by Naris
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ขยายการลงทุน โดยการร่ วมทุนในบริ ษัทที่ประกอบธุรกิ จ ร้ านสะดวกซื อ้ ร้ านค้ าปลี ก
จาหน่ายผลิตภัณฑ์บารุ งสุขภาพ และเสริ มความงาม รวมทั ้งสินค้ าอุปโภคและบริ โภค เช่น
 บริ ษัท สหลอว์สัน จากั ด ประกอบธุรกิ จ ร้ านสะดวกซื ้อ (Convenient Store)
 บริ ษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จากั ด ประกอบธุรกิ จ ร้ านค้ าปลีกและจาหน่ายผลิตภัณฑ์บารุ งสุขภาพและเสริ ม
ความงาม รวมทั ้งสินค้ าอุปโภคและบริ โภคในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน (เป็ นร้ านค้ าปลีกสไตล์
ญี่ ปนุ่ ให้ บริ การในแบบ One Stop Service มีสินค้ าให้ เลือกหลากหลาย)
สายธุรกิจบริ การและอื่นๆ บริ ษัทฯ ลงทุนในธุรกิ จอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ให้ ผลตอบแทนที่น่าพอใจในระยะยาว และ
ประกอบธุรกิ จที่สนับสนุนบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ บริ ษัทในสายนี ้อยู่ในสายงานบริ การ ร้ านอาหารการลงทุ น และการพั ฒ นา
อสังหาริ มทรั พย์ เช่น
 บริ ษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จากั ด (มหาชน) ผลิตและจัดจาหน่ายไฟฟ้าและไอน ้า
 บริ ษัท ฟาร์ อีสท์ ดีดีบี จากั ด (มหาชน) รั บจ้ างผลิตงานโฆษณาและเป็ นนายหน้ าขายบริ การด้ านโฆษณา
 บริ ษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากั ด ประกอบธุรกิ จ เกี่ ยวกั บสิ่งแวดล้ อม ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน ้าและ
อากาศ ควบคุมระบบบาบัดน ้าเสียและระบบผลิตน ้าประปา
 บริ ษัท นิปปอน เต ซาโต จากั ด ประกอบธุรกิ จ ร้ านอาหาร
 บริ ษัท สห โตคิว คอร์ ปอเรชั่น จากั ด ประกอบธุรกิ จ พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์
2.1.2 การตลาด และการแข่ งขัน
การตลาด บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิ จลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ ซึ่งมีทั ้งบริ ษัทผลิตวัตถุดิบ เพื่ อป้อนให้ แก่ บริ ษั ท ผลิ ต
สินค้ าสาเร็ จรู ป และบริ ษัทจาหน่าย ปั จจุบนั การตลาดมีการแข่งขันสูงและรุ นแรงมากขึ ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่ง ยื น และสร้ าง
ความพึงพอใจแก่ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึ งดุลยภาพด้ านสิ่งแวดล้ อมและสั ง คม ผู้ ผลิ ต จึ ง มุ่ ง เน้ นการสร้ าง
นวัตกรรม ซึ่งไม่ได้ จากั ดเพียงการพัฒนาสินค้ าและบริ การใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันได้ เท่านั ้น แต่ยังต้ องสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของสังคมที่ตระหนักถึงความรั บผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพิ่มมากขึ ้น รวมถึ งการให้
ความสาคัญ กั บการมุ่งสู่ “เศรษฐกิ จสีเขียว (Green Economy)” โดยการเพิ่มมูลค่าให้ แก่ สินค้ า มุ่ ง เน้ นสิ น ค้ าประเภท Green
Productivity ซึ่งจะมีส่วนในการสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึ งการสื่อสารถึ งผู้บริ โภคอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ โภคให้ ความสาคัญและเป็ นปั จจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื ้อ ดังนั ้น บริ ษัทในสายธุรกิ จการผลิตได้ จัดหาวัตถุดิบ
และการผลิตที่เป็ นมิตรกั บสิง่ แวดล้ อม เพื่อเพิม่ คุณภาพของสินค้ าให้ สนองความต้ องการของผู้บริ โภคยุคใหม่ นอกจากนี ้ผู้ผลิตต้ องมุง่
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตที่ทาให้ เกิ ดการบริหารต้ นทุนให้ ลดลง และต้ องมีความคล่องตัวในการจัดการ เพื่อสร้ างความสามารถใน
การแข่งขัน จึงจะสามารถรั กษาและเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดได้ ซึ่งบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์จะได้ เปรี ยบคู่แข่งในด้ านความหลากหลายและ
ต้ นทุนที่ต่ากว่า มีการวิจัย ค้ นคว้ า และพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ และบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ส่วนใหญ่ ได้ รับมาตรฐานการ
ผลิต ISO 9001:2008
นอกจากด้ านการผลิตแล้ ว ช่องทางการจัดจาหน่ายก็ เป็ นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่สาคัญ สินค้ าของบริ ษัทกลุ่ ม สหพั ฒ น์
ส่วนใหญ่ จะจัดจาหน่ายผ่านบริ ษัทผู้จัดจาหน่ า ยบริ ษั ท กลุ่ ม สหพั ฒ น์ เช่ น บริ ษั ท สหพั ฒ นพิ บูล จ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท
ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชั่นแนล จากั ด (มหาชน) ซึ่งแนวโน้ มพฤติกรรมผู้บริ โภคได้ เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก ปั จจัยเทคโนโลยีที่เติบโตก้ าว
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บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

กระโดดเป็ นแรงผลักดันสาคัญ เช่น คลาวด์ Line ที่ทาให้ การติดต่อสื่อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ว เข้ าถึ งผู้บริ โภคได้ ทันที การเข้ ามาของ
เทคโนโลยีดังกล่าวทาให้ ความต้ องการของผู้บริ โภคเปลี่ยนไป
BSC Cosmetology ได้ ปรั บแนวทางการทาการตลาดโดยเพิ่มสัดส่วนของช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook ซึ่งเป็ น
ฐานข้ อมูลลูกค้ าที่สามารถต่อยอดไปทาการตลาดด้ านอื่นๆ ได้ อีก และการเข้ าร่ วมการขายออนไลน์ของพันธมิตรทางธุรกิ จ รวมทั ้งได้
เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการขายสินค้ าผ่านทาง Line Application สาหรั บการเปิ ดตลาดสู่อาเซียน AEC เครื่ องส าอาง BSC
COSMETOLOGY และ SHEENE เป็ นแบรนด์เครื่ องสาอางรายแรกๆ ของไทยที่ขยายฐานไปสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน เริ่ มจาก
สาธารณรั ฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี 2558 เครื่ องสาอางและน ้าหอมได้ นาเสนอรู ปแบบการขายสินค้ า
แนวใหม่ BSC Beauty Station ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ นักลงทุนทั ้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียนเข้ ามาร่ วมลงทุนทา
ธุรกิ จการขายเครื่องสาอางแนวใหม่ ในรู ปแบบ One-Stop-Shopping ที่รวบรวมเครื่ องสาอางที่มีชื่อเสียงไว้ ที่เดียว ลูกค้ าสามารถ
เลือกซื ้อเครื่ องสาอางทุกอย่างได้ ใน BSC Beauty Station เพื่อตอบสนอง Life Style จึงเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกให้ นักลงทุน โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนกล้ าตัดสินใจและเชื่อมั่นที่จะลงทุนทาธุรกิ จกั บ BSC เพื่อตอบรั บกั บการเปิ ดเขตเศรษฐกิ จเสรี อาเซียน
เครื่ องแต่งกายสตรี บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์มีศักยภาพในการทาตลาดชุดชั ้นใน เนื่องจากเป็ นตั ว แทน จ าหน่ า ย ถึ ง
5 แบรนด์ คือ Wacoal, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE และ KULLASATRI กลยุทธ์ในการสร้ างความโดดเด่นในตลาด คือ การ
สร้ างความแตกต่างในแต่ละแบรนด์ และการทาตลาดแบบครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในตัวผลิตภัณฑ์ และ
สร้ างนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ สูงขึ ้น
เครื่ องแต่งกายบุรุษ บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์เป็ นผู้จัดจาหน่ายเครื่ องแต่งกายสุ ภ าพบุ รุ ษภายใต้ แบรนด์ ต่ า งๆ เช่ น
ARROW, DAKS, GUY LAROCHE, ELLE HOMME, LACOSTE และ HAZZYS เป็ นต้ น โดยช่ องทางจั ด จ าหน่ า ยหลั ก คื อ
ห้ างสรรพสินค้ า ที่มีพนักงานขายประจา เพื่อให้ คาแนะนาผลิตภัณฑ์และให้ บริ การหลังการขาย และขยายช่องทางการจัดจาหน่ายเข้ า
ในดิสเคาน์สโตร์ รวมทั ้งการเปิ ดร้ านในศูนย์การค้ า ช่องทางขายทางทีวี และ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
สินค้ าอุปโภคบริ โภค มีการแข่งขันที่มีความรุ นแรง ปริ มาณสินค้ าและคู่ แข่งมีเพิ่มมากขึ ้นทั ้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ ถึ งแม้ สินค้ าอุปโภคบริ โภคเป็ นสิง่ จาเป็ นในชีวิตประจาวัน แต่จากสภาวะการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางลดลง
มาม่า ซึ่งเป็ นผู้นาตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ป ได้ ปรั บเปลี่ยนการทาตลาด โดยใช้ Presenter อั ้ม-พัชราภา ไชยเชื ้อ โฆษณาสินค้ าใน
รสชาติต้มยากุ้ ง ต้ มยากุ้ งน ้าข้ นและเย็นตาโฟต้ มยาหม้ อไฟ นับเป็ นการเปลี่ยนแปลงในด้ านการโฆษณา ส่งผลให้ ภาพรวมธุรกิ จมี
ยอดขายเติบโตในช่วงมีโฆษณาเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 จากปี ก่อน และส่งผลให้ รสชาติเย็นตาโฟต้ มยาหม้ อไฟเติบโตสูงถึ งร้ อยละ 40 และ
ช่วงไตรมาส 3-4 มีการกระตุ้นตลาดโดยการออกแคมเปญ Lucky Draw โดยใช้ ชื่อว่า “มาม่า อร่ อยออกรถ แจกรี โว่ทุกเดือน แจก
ทองทุกวัน” ด้ วยการจับมือกั บ บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากั ด เป็ นการสร้ างพั น ธมิ ต ร ที่ ส่ ง ผลให้ เกิ ดการจดจ า
ตราสินค้ าได้ อย่างดีเยี่ยมส่งผลให้ เกิ ดการเติบโตในช่วงการจัดแคมเปญเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.1 จากปี ก่อน
ส่วนช่องทางการขายตรง บริ ษัท เบทเตอร์ เวย์ (ประเทศไทย) จากั ด ผู้จัดจาหน่ายสินค้ า Mistine มีการปรั บกลยุทธ์
ทางด้ านการขายตรงอยูต่ ลอดเวลาทาให้ Mistine เป็ นที่ร้ ู จักโดยทั่วไป และมีการเพิ่มตัวสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ Mistine และ Faris
by Naris
สาหรั บผู้บริ โภคในยุคดิจิทัล บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ ได้ ทาการตลาดผ่านทีวีดาวเทียม Super Channel (S Channel)
การตลาดออนไลน์ เช่น Facebook และ Line เพื่อให้ ตรงใจกั บความต้ องการสิ่งใหม่ๆ ของผู้บริ โภค
นอกจากนี ้ยังมี ลอว์สัน 108 ซึ่งเป็ นร้ านสะดวกซื ้อ และ ซูรูฮะ ซึ่งเป็ นร้ านค้ าปลีก จาหน่ายผลิตภัณฑ์บารุ งสุขภาพ
และเสริ มความงาม เป็ นร้ านค้ าปลีกสไตล์ญี่ปนที
ุ่ ่มีสินค้ าให้ เลือกหลากหลาย
จากจุดเด่นของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ที่มีการบริ หารงานอย่างอิสระ มีการแข่งขันกั น ทาให้ แต่ละบริ ษัทมีการพัฒนา
และคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิต เพื่อเป็ นการสร้ างมูลค่าให้ แก่ สินค้ า และเป็ นการเพิ่ ม ช่ องทางการจ าหน่ า ย สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ เพิ่มขึ ้น แต่เมื่อใดที่ต้องการความร่ ว มมือ จะเกิ ดความร่ วมมือกั น เพื่อแสดงศักยภาพของ
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บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ เช่น งาน Saha Group Fair ซึ่งได้ รับความสนใจและมีผ้ เู ข้ า ชมงานและซื ้อสินค้ าเป็ นจานวนมาก จึงมีการจัด
งานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2559 ได้ จัดเป็ นครั ง้ ที่ 20 ซึ่งแต่ละบริ ษัทได้ นาสินค้ า ผลิตภัณฑ์ และนวั ต กรรมใหม่ ๆ
มาร่ วมแสดงในงาน เพื่อเป็ นการเชิญชวนลูกค้ าทั ้งรายเก่ าและรายใหม่ๆ ให้ เข้ าร่ วมงาน เป็ นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
ต้ องการซึ่งกั นและกั น และสามารถทาการค้ าระหว่างกั น ซึ่งเป็ นช่องทางในการร่ วมทุน และขยายตลาดทั ้งภายในและภายนอก
ประเทศอีกด้ วย และยังทาให้ บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์สามารถปรั บตัวได้ คล่องตัวขึ ้น ตามภาวะเศรษฐกิ จที่มีการเปลี่ยนแปลงและผัน
ผวนอยู่ตลอดเวลา เป็ นการกระตุ้นให้ บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั ้งด้ านผลิตภัณฑ์และกิ จกรรมทางการ
ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้ นการบริ การและการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับลูกค้ า ตลอดจนในงานยังมีการจาหน่ายสินค้ าในราคา
ประหยัด เพื่อขอบคุณและช่วยเหลือประชาชนทั่วไป
นอกจากนี ้ กลุ่มสหพัฒน์ ได้ ลงนามบัน ทึ ก ข้ อตกลงความร่ วมมื อ กั บกรมส่ ง เสริ มการค้ าระหว่ า งประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ ในการยกระดับสินค้ าไทย ภายใต้ ตราสัญลักษณ์ Thailand BEST และส่งเสริ มธุรกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ตลาดดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการผลิตของผู้ประกอบการไทยรวมทั ้งวิสาหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ สามารถประกอบการค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ อให้ เกิ ดมูลค่าทางเศรษฐกิ จเพิ่มขึน้ และพัฒนา
ช่องทางการค้ าออนไลน์ ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้ าและบริ การ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ ลงนามในบันทึกข้ อตกลง
ความร่ วมมือ กั บ บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากั ด (มหาชน) (PTTGC) และกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิ ชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ร่ วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้ าภายในประเทศและต่างประเทศ และร่วมกันพัฒนาพื ้นที่เพื่อ
รองรั บอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ะเน้ นผลิ ต ภั ณ ฑ์
พลาสติก บริ ษัทฯ PTTGC และกรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ จะร่ วมกั นส่งเสริมและสนับสนุนการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ได้พัฒนาร่วมกัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้ ผลิตจากวิสาหกิจ (Cluster) ของอุตสาหกรรมพลาสติก ในการทาตลาดและการ
จาหน่ายทั ้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดเพื่อสังคม ซึ่งนับเป็ นก้ าวสาคัญในความร่ วมมือ
ระหว่างภาครั ฐและเอกชนในการเพิ่มศักยภาพของสินค้าไทย ร่ วมกันในการหาตลาดเพื่อการค้ าภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
สนับสนุนสินค้ าไทยไปสู่ตลาดโลกซึ่งจะช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ต่อเศรษฐกิ จของประเทศต่อไป
การแข่ งขัน สินค้ าที่บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ผลิตและจาหน่าย ส่วนใหญ่ จะเป็ นสินค้ าประเภทอุปโภค บริ โภค ซึ่งล้ วนแต่
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน เช่น เสื ้อผ้ าบุรุษ สตรี และเด็ก ชุดชั ้นใน เครื่ องสาอาง บะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ป
ผงซักฟอก เครื่ องหนัง และอาหาร เป็ นต้ น การเปิ ดการค้ าเสรี มีผลให้ ผ้ บู ริ โภคมีทางเลือกมากขึ ้น ผู้ประกอบการในประเทศต้ อง
ประสบกั บการแข่งขันกั บสินค้ านาเข้ า ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ จึงมีการพัฒนาและคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ าสู่ตลาด
อย่างสม่าเสมอ เป็ นที่ร้ ู จัก และยอมรั บในด้ านชื่อเสียงและคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
จากการที่บริ ษัทฯ ได้ ร่วมมือกั บ บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากั ด (มหาชน) (PTTGC) และกรมส่งเสริ มการค้ า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการค้ าภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั ง้ การพั ฒ นา
นวัตกรรมใหม่ที่เป็ นมิตรกั บสิ่งแวดล้ อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้ จ่ายในการผลิต และทดแทนวัตถุดิบนาเข้ า ซึ่งจะทาให้ เกิ ด
ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ ้น
สินค้ าแต่ละประเภทก็ มีการแข่งขันที่ต่างกั น เช่น
- เครื่ องสาอางและเครื่ องหอม
Counter Sale การแข่งขันยังคงทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ ้นจากการเข้ ามาของนักลงทุนต่างๆ เช่นการเข้ ามา
อย่างเต็มรู ปแบบของเครื่ องสาอางในรู ปแบบแฟล็กชิปสโตร์ โดยการเข้ ามาของร้ านเครื่ องสาอางระดับโลก “เซโฟร่ า (Sephora)” ซึ่ง
เป็ นร้ านผลิตภัณฑ์ความงามชื่อดังจากทุกมุมโลก และการขยายตั วของดิสเคาน์สโตร์ และคอนวีเนียนสโตร์ เข้ าถึ งผู้บริ โภคได้ มากขึ ้น
การทาการตลาดที่ปรั บเปลี่ยนไปในเชิงรุ กมากขึ ้น เครื่ องสาอางกลุ่มเคาน์เตอร์ แบรนด์ใช้ เครื่ องมือทางการตลาดแบบครบวงจร
(Integrated Marketing Communication : IMC) ทั ้งการจัดโปรโมชั่น สื่อโฆษณาและการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั ้งกิ จกรรมใน
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รู ปแบบต่างๆ พร้ อมขยายช่องทางการจัดจาหน่าย เพื่อเจาะตรงกลุ่มเป้าหมายให้ มากขึ ้น ที่ผ่านมาตลาดเครื่ องสาอางที่ขายแบบ
เคาน์เตอร์ แบรนด์ได้ ปรับเปลี่ยนช่องทางการโฆษณาจากเดิมที่ใช้ สื่อทางโทรทัศน์ เพื่อสร้ างการรับรู้ แบรนด์ในวงกว้างมาเป็ นการทา
โฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ เข้ าถึ งลูกค้ าอย่างรวดเร็ วและสามารถเข้ าถึ งได้ ตลอดเวลา ไม่เฉพาะช่วงเวลาไพร์ มไทม์
เท่านั ้น โดยตลาดได้ ปรั บเปลี่ยนการโฆษณาทางโทรทัศน์เป็ นเพียงช่องทางเริ่มต้ นของการสือ่ สาร และใช้ ช่องทางสื่อออนไลน์เป็ นช่อง
ทางการติดตามเพื่อให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อ ตลอดจนแนะนาสินค้ าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง สื่อโรงภาพยนตร์ สื่อทางอินเทอร์ เน็ตและใน
ห้ างสรรพสินค้ า เป็ นสื่อที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน กลุ่มเครื่ องสาอาง มีอัตราการเติบโตในกลุ่ม e-Commerce สูง
เป็ นอันดับ 2 รองจากกลุ่มเสื ้อผ้ า และปั จจุบนั กลยุทธ์การทาตลาดของเคาน์เตอร์ แบรนด์ต้องหาวิธีการทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิ ดความรั ก
และความผูกพันในแบรนด์นั ้นๆ อยู่ในใจตลอดเวลา โดยต้องคานึงถึ งความรั บผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็ นการเพิ่มคุณค่าของแบรนด์
ในสายตาผู้บริ โภค เช่น การลดการใช้ ถุงพลาสติก เป็ นต้ น
ดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store) มีจุดเด่นด้ านราคาถูกและเป็ นมากกว่า Super market แต่ไม่หลากหลาย
และหรู หราเท่า Department Store ต่างใช้ กลยุทธ์ด้านราคา ควบคู่กับการขยายสาขาไปยังพื ้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ ทั ้งในกรุ งเทพฯ
ปริ มณฑล และจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ สร้ างผลกระทบกับผู้ผลิต ตัวกลาง การตลาดดั ้งเดิม หรื อ Traditional Trade
ทั ้งค้ าส่ง ค้ าปลีก และโช่ห่วย รวมถึ งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคของผู้บริ โภคในตลาด ซึ่งผู้ผลิตไม่อาจมองข้ าม สาหรั บ
Discount Store ในเมืองไทยได้ ก้าวสู่การเป็ น Hard Discounter ที่ผ้ ปู ระกอบการต่างๆ พร้ อมทุ่ม ก าลั ง เข้ าสู่ ก ารแข่ ง ขั น หาก
ผู้ประกอบการรายใดขาดความพร้ อมด้ านเงินทุน การบริ หาร ระบบ Logistics ระบบสารสนเทศ และบุคลากร ย่อมถูกชิงฐานลูกค้ า
และส่วนแบ่งตลาด
ตลาดเครื่องสาอางยังคงมีอัตราเติบโตเพิม่ ขึ ้นประมาณร้ อยละ 3 มีผลให้ มูลค่าโดยรวมอยู่ประมาณ 45,000 ล้ าน
บาท เนื่องจากยังเป็ นปั จจัยที่ 5 ที่ผ้ หู ญิ งต้ องการ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บารุงผิวที่มีมูลค่าเกื อบครึ่ งหนึ่งของตลาด โดยเฉพาะกลุ่ม
ลดเลือนริ ว้ รอย (Anti-aging) และการดาเนินธุรกิ จอย่างมีความรั บผิดชอบต่อสังคมยังเป็ นกลยุทธ์สาคัญที่แบรนด์ชั ้นนาทั่ว โลก
ต่างนามาใช้
- ชุดชั ้นในสุภาพสตรี การพัฒนาสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนองความต้ องการของผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่อง
การนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ เหมาะกั บสรีระของผู้หญิงไทยที่แตกต่างกั นในแต่ละช่วงวัย รวมถึ งความ
ต้ องการที่ต่างกั นในแต่ละโอกาสที่ใช้ กลุ่มสหพัฒน์จึงปรั บการทางานให้ ครอบคลุมทั ้งโรงงานและฝ่ ายขาย ทาให้ ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่
ตลาดตรงตามความต้ องการของผู้บริ โภคบนพื ้นฐานสินค้ าดี มีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า ทั ้งนี ้ การรั กษาฐานลูกค้ าเดิ ม ได้ จั ด ระบบ
บริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ (CRM : Customer Relationship Management)โดยผ่านบัตรสะสมคะแนน His & Her Plus Point ใน
ส่วนลูกค้ าใหม่สร้ างการรั บรู้ ในตราสินค้ า (Brand Awareness) ผ่านกิ จกรรมต่างๆ ทั ง้ นี ไ้ ด้ เพิ่ ม ช่ องทางการขายใหม่ ๆ เช่ น
e-Commerce, TV Shopping เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าถึ งกลุ่มสินค้ าที่มีนวัตกรรม และเชื่อมโยงมายังจุดขายได้ ในรู ปแบบการตลาด
แบบ Omni Channal คือ การเชื่อมโยงช่องทางการตลาดต่างๆ ให้ เป็ นอันเดียวกั น เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเข้ าถึงสินค้ าและบริ การ
ได้ ทุกที่ทุกเวลา ซึง่ มีแนวโน้ มเติบโต ชุดชั ้นในสตรี ของกลุ่มสหพัฒน์ มีทั ้งหมด 5 แบรนด์ คื อ Wacoal, BSC, BSC SIGNATURE,
ELLE และ KULLASATRI มีฐานลูกค้ าครอบคลุมผู้บริ โภคทุกระดับ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้ อยละ 60 ทั ้งนี ้ มี Wacoal เป็ น
ผู้นา นับเป็ นจุดแข็งในการเจรจาต่อรองด้ านต่างๆ ที่ได้ เปรี ยบกว่าผู้แข่งขัน
สาหรั บแนวโน้ มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม ยังขยายตัวได้ ดี เพื่อป้อนสู่ตลาดอาเซี ย นที่ เ พิ่ ม ขึ น้ จาก 60
ล้ านคน เป็ น 600 ล้ านคน ทั ้งนี ้ ตลาดชุดชั ้นในปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 12,000 ล้ านบาท เติบโตไม่ต่ากว่าร้ อยละ 3 จากปี 2557
ในปี 2559 กลุ่มสหพัฒน์ยังเน้ นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบชุดชั ้นในที่เหมาะสมกั บสรี ระผู้หญิ งเอเซีย บริ หาร
จัดการสินค้ าให้ มีสินค้ าคงเหลือสมดุลกั บการขาย ขนส่งอย่างรวดเร็ ว รวมถึ งกลยุ ท ธ์ ใ นการท าตลาดแบบครบวงจร หรื อ
Omni Channel เพื่อสนองตอบ Life Style ของผู้บริ โภคยุคดิจิทัล
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- เครื่ องแต่งกายสุภาพบุรุษ มีอัตราการเติบโตถดถอยจากปี ก่อน ร้ อยละ 4 โดยเฉพาะในไตรมาส 2-3 อย่างไรก็ ดี
ในเดือนธันวาคม 2558 รั ฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการใช้ จ่าย ยอดซื ้อสินค้ า ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 สามารถน ามา
ลดหย่อนภาษีได้ ส่งผลให้ ยอดขายเติบโตขึ ้นร้ อยละ 5 ผู้ผลิตส่วนใหญ่ ใช้ กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อเพิ่ ม ยอดขายและลด
สต็อกที่มีอยู่ โดยแทบไม่มีการทาการตลาดด้ านอื่นๆ ทาให้ ผ้ ผู ลิตต้ องมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต บริ หารต้ นทุนให้ ลดลง และ
ความคล่องตัวในการจัดการ เพื่อสร้ างความสามารถในการแข่งขัน และมีงบประมาณในการทากิ จกรรมการตลาด เพื่อให้ เกิ ดความ
ได้ เปรี ยบในระยะยาว บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์มีความได้ เปรี ยบในการแข่ ง ขั น โดยมี ก ารสร้ าง Portfolio ของกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ องแต่งกายชาย ให้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในหลากหลาย Segment ทาให้ เกิ ดการกระจายที่ครอบคลุมการครองตลาดเครื่ อง
แต่งกายชายและเกิ ดดุลต่อรองในการจัดจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์เป็ นที่ร้ ู จักและยอมรั บในด้ านชื่อเสีย งและ
คุณภาพ มีการพัฒนาและคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ เพราะได้ รับการสนับสนุ น จากผู้ ผลิ ต รายใหญ่ ของประเทศ ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท
กลุ่มสหพัฒน์ มีการขยายโรงงานที่สามารถรองรั บการเติบโต โดยมีตั ้งแต่โรงงานปั่ นด้ าย โรงงานฟอกย้ อ ม โรงงานตกแต่งผ้ าและ
โรงงานผลิตเสื ้อสาเร็ จรู ป ตลอดจนมีบุคลากรที่เข้ มแข็งพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้ มตลาดเครื่ องแต่งกายสุภาพบุรุษจากภาวะกาลังซื ้อที่เคยซบเซาต่อเนื่อง แต่อุตสาหกรรมมีแนวโน้ มที่จะทรงตัว
หรื อเติบโตได้ เพราะผู้บริ โภคให้ ความใส่ใจในการแต่งกายมากขึ ้น ขณะเดียวกั นการแข่งขันมีความรุ นแรงมากขึ ้น เนื่องจากจานวน
คู่แข่งขันจากต่างประเทศมากขึ ้น รวมทั ้งสินค้ าราคาถูกจากประเทศจีนเข้ ามาแข่งขันในตลาดมากขึ ้น ทาให้ คู่แข่งขันในตลาดต้ องทา
การวิเคราะห์ถึงสภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริ โภคในแต่ละพื ้นที่ มีการสร้ างนวัตกรรมในมิติต่างๆ ทั ้งทางด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ สื่ อ
การตลาด รวมถึ งการค้นหาจุดแข็งของตัวสินค้ าและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ สามารถปรั บกลยุทธ์ให้ ธรุ กิจ
อยู่รอดได้ ภายใต้ การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ ้น
- สินค้ าอุปโภคบริ โภค มีการแข่งขันสูง ส่วนใหญ่ สินค้ าของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ เป็ นสินค้ าที่ใช้ ในชีวิต ประจาวัน
แบ่งออกเป็ น 4 หมวดใหญ่ คือ ผลิตภัณฑ์ในครั วเรื อน ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล และผลิต ภั ณ ฑ์ เ ด็ ก เช่ น น า้ ยา
ล้ างจานไลปอนเอฟ ผงซักฟอกเปา บะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปมาม่า ผลิตภัณ ฑ์ซิสเท็มมา และผลิตภัณฑ์โคโดโม ซึ่งสินค้ ากลุ่มสหพัฒน์
เน้ นด้ านคุณภาพ ราคาซื่อสัตย์ยตุ ิธรรมต่อผู้บริ โภค และขยายช่องทางการจาหน่ายให้ ครอบคลุมทุกช่องทาง กลยุทธ์ทางการตลาด
เน้ นการเลือกส่วนแบ่งการตลาดที่สอดคล้ องกั บตาแหน่งของสินค้ าและบริ การ นอกจากนี ้ ยังได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ ตรงกั บ
ความต้ องการของผู้บริ โภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย พัฒนาระบบ Logistics และ Information Technology เพื่อสร้ าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้ กับลูกค้ า ตลาดสินค้ าอุปโภคบริ โภคในปี 2558 สามารถเติบโตได้ร้อยละ 2-3 คาดว่าในปี 2559 จากปั จจัย
กระตุ้นเศรษฐกิ จของภาครั ฐ และการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน จะเป็ นความท้ าทายในการทาตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อน
บ้านเพื่อเพิ่มยอดขาย สินค้ าอุปโภคบริ โภคของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์สว่ นใหญ่เป็ นที่ร้ ู จักโดยทั่วไป เช่น บะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปมาม่า ในปี
2558 มีการเติบโตเพียงร้ อยละ 0.6 คิดเป็ นมูลค่าตลาดประมาณ 14,856 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นอั ต ราเติ บโตที่ ต่ า ที่ สุ ด ในรอบ 5 ปี
สาหรั บบะหมี่ประเภทซองตลาดโดยรวมในประเทศเติ บโตเพี ย งร้ อยละ 0.5 ในขณะที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ประเภทถ้ วยมี อัต ราการ
เจริ ญเติบโตเพียงร้ อยละ 0.9 ซึ่งสูงกว่าตลาดเพียงเล็กน้ อย สาหรั บมาม่ายังเป็ นผู้นาอันดับ 1 ทั ้งประเภทซองและถ้ วย ด้ วยส่ว น
แบ่งการตลาดร้ อยละ 49.8 ท่ามกลางการแข่งขันรุ นแรง เนื่องจากสภาวะตลาดการบริ โภคบะหมี่น้อยลง สาเหตุจากสินค้ าทดแทน
อื่นๆ และพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มสหพัฒน์สามารถรั กษาความเป็ นผู้นาในตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ป
ด้ วยการจัดกิ จกรรมทางการตลาดทุกรู ปแบบ ทั ้งสื่อโฆษณา กิ จกรรมทั่วประเทศ และรายการส่งเสริ มการขาย ณ จุดขาย อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดยี ิ่งขึ ้น ซึ่งล้ วนเป็ นปั จจัยความสาเร็ จที่ผลักดันให้ มาม่า มียอดขายเติบโต และรั กษา
ยอดขายส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ 1 ไว้ ได้ ปี 2559 แนวโน้ มการแข่งขันตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรู ปยังคงรุ นแรง อย่างไรก็ตาม เชื่อ
ว่าจะมีการปรั บตัวดีขึ ้นกว่าปี 2558 เนื่องจากเศรษฐกิ จจะฟื ้ น ตั ว จากการที่ ภ าครั ฐอั ด เม็ ด เงิ น เข้ าสู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ และ
กลุ่มสหพัฒน์ยังมุ่งเน้ นสร้ างสรรค์แคมเปญใหม่ๆ เพื่อตอกย ้าแบรนด์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่ง เป็ นอี ก หนึ่ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ส าคั ญ
เนื่องจากการออกรสชาติใหม่นอกจากจะช่วยกระตุ้นยอดขายแล้ ว ยังทาให้ ผู้ บริ โภคมี ท างเลื อกเพิ่ ม มากขึ น้ ส าหรั บตลาด
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ต่างประเทศ แบรนด์มาม่ามีการเติบโตจากปี ก่อนร้ อยละ 7 โดยได้ ทาการส่งเสริ มการตลาดเพื่ อช่ ว ยคู่ ค้ า รวมถึ งการให้ การ
สนับสนุนด้ านการตลาดในตลาดภูมิภาคหลัก เช่น สหรั ฐอเมริ กา และยุโรป สาหรั บปี 2559 วางแผนจะขยายตลาดไปยังประเทศ
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายตลาดใหม่ จะเป็ นตลาดตะวันออกกลาง รวมถึ งการพัฒนาสินค้ า ฮาลาล (Halal) เพื่อการส่งออก
เศรษฐกิ จไทยในปี 2558 มีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา โดยมีองค์ประกอบมาจากการลงทุนรวมที่ขยายตัว
ร้ อยละ 4.7 ซึ่งเป็ นผลจากการลงทุนของภาครั ฐที่มีการขยายตัวถึ งร้ อยละ 29.8 การบริ โภคภาคเอกชนขยายตั ว ร้ อยละ 2.1
การเติบโตขึ ้นอย่างมีนัยของการท่องเที่ยว และโครงการการก่อสร้ างภาครัฐ นอกจากนี ้ในปี 2558 ประเทศไทยยังได้ ก้าวเข้ าสูบ่ ริบท
ใหม่ทางเศรษฐกิ จที่มีการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของโลก เช่น การค้ าระหว่างประเทศที่ชะลอตัวลง อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับตา่
ระบบการเงินโลกที่มีความเชื่อมโยง ส่งผลต่อความผันผวนจากต่างประเทศมาสูป่ ระเทศไทยได้ รวดเร็ วขึ ้น โครงสร้ างประชากรที่มี
แนวโน้ มเข้ าสู่สังคมสูงวัย โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ คานึงถึ งปั จจัยที่ท้าทายต่างๆ เหล่ า นี ้ และได้ มี ก ารด าเนิ น การเชิ ง รุ ก
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาปรั บปรุ งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิ จของบริ ษัท
เศรษฐกิ จไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีองค์ประกอบมาจาก การบริ โภคภาคเอกชน
ขยายตัวร้ อยละ 3.5 ตามความเชื่อมั่นผู้บริ โภคที่ดีขึ ้นจากไตรมาสก่ อนจากปั จจัยภายในประเทศ และการผลิตภาคเกษตรที่ปรั บตัว
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.9 ซึ่งเป็ นการปรั บตัวเพิ่มขึ ้นครั ง้ แรกในรอบ 8 ไตรมาส นอกจากนี ้ ภาคการส่ ง ออกเริ่ มมี ทิ ศ ทางปรั บตั ว ดี ขึ น้
โดยมีการขยายตัวร้ อยละ 3.4 ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ แม้ มีเหตุระเบิดและการปราบปรามทั ว ร์ ศู น ย์ เ หรี ยญ
อย่างไรก็ ตาม ภาคก่ อสร้ างและการนาเข้ าสินค้ าทุนยังคงต่ากว่าในปี ที่แล้ ว ขณะที่ยอดจาหน่ายเครื่ องจักรในประเทศปรั บ ตัวดีขึ ้น
ด้ านเสถี ยรภาพเศรษฐกิ จ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงเล็กน้ อยจากไตรมาสก่ อน เพราะราคาอาหารสดชะลอลงหลังพ้ น ภั ย แล้ ง
อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้ อย ตามการจ้ างงานในภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ ้นเป็ นสาคัญ สาหรั บดุ ล บัญ ชี เ ดิ น สะพั ด เกิ นดุ ล
จากรายได้ ภาคการท่องเที่ยวที่ดีในช่วงก่อนเกิ ดเหตุระเบิดใน 7 จังหวัดภาคใต้ และการปราบปรามทัวร์ ศนู ย์เหรียญ และมูลค่าการ
นาเข้ าสินค้ าที่ยังอยู่ในระดับต่า
สาหรั บในปี 2559 เป็ นปี ที่ประเทศไทยได้ เข้ าสูก่ ารเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างเป็ นทางการ โดยบริ ษัทฯ
มุ่งเน้ นการพัฒนาการลงทุนในเขตเศรษฐกิ จพิเศษ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะพื ้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมี
ความได้ เปรี ยบทางยุทธศาสตร์ และการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ที่มุ่งไปสู่การเป็ นมิตรกั บสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยื น
รวมถึ งการดาเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่ องการให้ ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกากั บดูแลกิ จการที่ดี มีจริ ยธรรม
จรรยาบรรณ และความโปร่ งใสในการดาเนินธุรกิ จ โดยบริ ษัทฯ ได้ ลงนามในคาประกาศเจตนารมย์แนวร่ วมปฎิ บัติ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น ตลอดจนเพื่อให้ เป็ นไปตามเจตนารมย์ และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยรวม บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น และข้ อปฎิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่นเพื่อเป็ นแนวทาง
ปฎิบตั ิ และมีการฝึ กอบรม สื่อสารภายในองค์กรและผู้มีสว่ นได้ เสีย ถึ งเจตนารมย์ดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริ ษัทฯ
ได้ รับการรั บรองการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (CAC)
ในปี 2558 รายได้ ของบริ ษัทฯ อยู่ที่ 4,211 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 0.04 แต่หากพิจารณาถึ งปั จจั ย ต่ า ง ๆ
พบว่า ค่าสาธารณู ปโภครั บ (ค่าไฟฟ้าและค่าไอน ้า) ลดลงร้ อยละ 9.73 เนื่องจากราคาน ้ามันที่ต่าลง ซึ่งเป็ นปั จจัยที่อยู่เหนือการ
ควบคุม อย่างไรก็ดีรายได้ ค่าปรึ กษาและบริ การเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.23 รายได้ ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมตามวิธีส่วนได้
เสียเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.07 และรายได้ เงินปั นผลรั บเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.81 ตามลาดับ เป็ นผลจากการติดตามการลงทุ น และการ
ส่งเสริ มการค้ าและเพิ่มช่องทางการจาหน่ายทั ้งในประเทศและต่างประเทศให้ กับบริ ษัทต่าง ๆ ที่ได้ ลงทุนไปอย่างต่อเนื่อง ผลจาก
การดาเนินการเชิงรุ กดังกล่าว และการปรั บกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อบริ บทใหม่ทางเศรษฐกิจ กอปรกั บการควบคุมค่าใช้ จ่าย และ
การเพิ่มความสามารถในการลดต้ นทุน ส่งผลให้ ในปี 2558 บริ ษัทฯมีกาไร 1,317 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ร้ อยละ 14.52
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งวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กั นยายน 2559 รายได้ รวมของบริ ษัทฯ อยู่ที่ 3,546 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 509 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 17 เมื่อเทียบกั บงวดเดียวกั นในปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ในส่วนของสายธุรกิ จลงทุน
326 ล้ านบาท รายได้ จากสายธุรกิ จสวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้น 179 ล้ านบาท และรายได้ อื่นๆ เพิ่มขึ ้น 7 ล้ านบาท ในขณะที่รายได้
จากสายธุรกิ จการให้ เช่าและบริ การลดลง 23 ล้ านบาท บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายรวม 2,146 ล้ านบาท ลดลง 31 ล้ านบาท คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 1 เมื่อเทียบกั บงวดเดียวกั นในปี ก่อน ส่วนใหญ่ มาจากการลดลงของผลขาดทุนจากการด้ อยค่าหลักทรั พย์และทรั พย์สิ น
49 ล้ านบาท จากผลของรายได้ และค่าใช้ จ่ายของ บริ ษัทฯ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานเท่ากับ 1,794 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 539 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 42 เมื่อเทียบกั บงวดเดียวกั นในปี ก่อน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังคงได้ รับการจัดอั น ดั บเครดิ ต
องค์กรที่ระดับ “AA” แนวโน้ มอันดับเครดิต “คงที่” โดย บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากั ด สะท้ อนถึ งการบริ หารจัดการตามหลักการกากั บ
ดูแลกิ จการที่ดี
2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
สาหรั บธุรกิ จการลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ บริ ษัทฯ จะลงทุนในธุรกิ จที่ต่อเนื่องหรื อเสริ มกั บธุรกิ จเดิม รวมทั ้งลงทุนใน
ธุรกิ จใหม่ที่คาดว่าจะให้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าต่อการลงทุน มีการสรรหาผู้ ร่ วมลงทุ น ที่ มี ศั ก ยภาพ มี เ ทคโนโลยี ใ หม่ ๆ และมี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน โดยได้ รับการแนะนาและชักชวนจากผู้ร่วมลงทุนเดิมหรื อสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั ้งกรมส่งเสริ ม
การค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ หากมีการร่ วมลงทุนและต้ องการเข้ ามาอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ของบริ ษัท
บริ ษัทฯ จะให้ ความช่วยเหลือและให้ คาแนะนาในด้ านการจัดตั ้ง การจัดหาสถานที่ การขออนุญาตต่างๆ จากทางราชการ เพื่อให้
การดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยในด้ านสถานที่ บริ ษัทฯ มีที่ดินและอาคารในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ถึง
3 แห่ง ที่พร้ อมให้ เช่าหรื อขาย รวมทั ้งมีอาคาร โรงงานสาเร็ จรู ป ให้ เช่า ที่ตาบลแม่ ก าษา อาเภอแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก เพื่ อใช้
ประกอบกิ จการ ในราคาที่เอื ้อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ทาให้ สามารถดาเนินการผลิตสินค้ าและสร้ างผลกาไรได้ ในเวลาที่รวดเร็ ว
2.1.4 งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ - ไม่มี2.2 ธุรกิจการให้ เช่ าและบริ การ
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
ธุรกิ จการให้ เช่าและบริ การเป็ นธุรกิ จที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ดาเนินการเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรั บการขยายตัวและเพิ่ม
ศักยภาพในด้ านการแข่งขันให้ กับบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
(1) การให้ เช่ าและบริ การ
ภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ที่เปิ ดดาเนินการแล้ ว บริ ษั ท ฯ มี ก ารให้ เช่ า ที่ ดิ น อาคาร บริ การระบบ
สาธารณูปโภคพื ้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกและบารุ งรักษา เช่น บริ การบาบัดน ้าเสีย บริ การห้ องพยาบาล เป็ นต้ น อีกทั ้ง บริ ษัทฯ ยัง
ได้ ขยายธุรกิจการให้ เช่าและบริ การไปที่ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และขยายการให้ เช่าสาหรั บร้ านค้าปลีกที่โครงการ
J-Park Sriracha Nihon Mura ที่ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้ รับค่าตอบแทนในรู ปค่าเช่ารั บและค่า บริ การ
สาธารณู ปโภครั บนั ้นๆ ตลอดจนได้ รับใบอนุญาตจาหน่ายไฟฟ้าและใบอนุญาตระบบจาหน่ายไฟฟ้าภายในสวนอุ ต สาหกรรม
เครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา เพื่อให้ บริ การแก่ ลกู ค้ าที่อยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรี ราชา โดยได้ รับค่าตอบแทนในรู ปค่าไฟฟ้ารั บ
ณ วันที่ 30 กั นยายน 2559 มีผ้ เู ช่าที่ดินและอาคาร จานวน 126 ราย และผู้ใช้ บริ การไฟฟ้าจานวน 63 ราย และไอน ้าจานวน 22 ราย
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจการให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสานักงาน ซึ่งมีการออกแบบอาคาร
ตามความต้ องการของลูกค้ า โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับค่าตอบแทนในรู ปค่าเช่ารั บ
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(2) การให้ คาปรึ กษาและบริ การ
บริ ษัทฯ ให้ คาปรึ กษา แนะนา วางแผนด้ านธุรกิ จ การจัดการและการดาเนินโครงการใหม่ๆ แก่ บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์
โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับค่าตอบแทนในรู ปของค่าที่ปรึ กษาธุรกิจรั บและค่าบริ การรั บ ณ วันที่ 30 กั นยายน 2559 มีผ้ ใู ช้ บริ การจานวน
68 ราย
(3) บริ การด้ านเครื่ องหมายการค้ า
บริ ษัทฯ ให้ บริ การด้ านเครื่ องหมายการค้ าแก่ บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ โดยเครื่ องหมายการค้ า แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
- เครื่ องหมายการค้ าต่างประเทศ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ได้ รับสิทธิเครื่ องหมายการค้ าของผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อเสียงใน
ต่างประเทศ และได้ ทาสัญญายินยอมให้ บริ ษัทกลุ่มสหพัฒ น์ใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว เพื่อทาการผลิตและจาหน่ายสินค้ า
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ านั ้นๆ เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับค่าตอบแทนในรู ปของค่าลิขสิทธิ์รับ ณ
วันที่ 30 กั นยายน 2559 มีผ้ ใู ช้ บริ การจานวน 13 ราย
- เครื่ องหมายการค้ าในประเทศ บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของและจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า ต่อกรมทรั พ ย์ สิ น
ทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และได้ ทาสัญญายินยอมให้ บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้ เครื่ องหมายการค้ า
ดังกล่าว เพื่อทาการผลิตและจาหน่ายสินค้าภายใต้ เครื่องหมายการค้ านั ้นๆ เช่น กุลสตรี Rain Flower และ Homecare เป็ นต้ น โดย
ได้ รับค่าตอบแทนในรู ปเครื่ องหมายการค้ ารั บ ณ วันที่ 30 กั นยายน 2559 มีผ้ ใู ช้ บริ การจานวน 3 ราย
(4) บริ การด้ านธุรกิจสนามกอล์ ฟและโรงแรม
บริ ษัทฯ ให้ บริ การสนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม พร้ อมโรงแรมที่พัก ที่ตาบลวังดาล อาเภอกบิน ทร์ บุ รี จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี ซึ่งเป็ นที่พักแห่งเดียว ในจังหวัดปราจีนบุรี ที่ตั ้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟโดยได้ค่าตอบแทนในรู ปค่าธรรมเนียมการใช้ สนาม
กอล์ฟ ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม และค่าห้ องพัก ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดให้ บริ การสนามกอล์ฟหริ ภุญชัย กอล์ฟ คลับ ซึ่งเป็ นการ
พัฒนาสนามกอล์ฟขนาด 9 หลุม ตั ้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ลาพูน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน นอกจากนี ้
ยังเป็ นการบริ หารจัดการน ้าใช้ ที่ผ่านการบาบัดจากสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ กบินทร์ บุรี และลาพูน ให้ เกิ ดประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน
2.2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
การตลาด บริ ษัทฯ ได้ ตั ้งหน่วยส่งเสริ มการตลาดต่างประเทศเพิม่ จากหน่วยการตลาดในประเทศทั ้งนี ้โดยเน้ นกลุม่ นัก
ลงทุนจากต่างประเทศ ให้ เข้ ามาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ของบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ ให้ ข้ อมู ล ไว้ กั บ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน และเผยแพร่ ในเว็ บไซต์ ข องบริ ษั ท (www.spi.co.th) โดยบริ ษั ท ฯ ได้ จั ด หาผู้ มี
ประสบการณ์ ผู้ชานาญการ และที่ปรึ กษา ที่มีความรู้ ความสามารถในด้ านต่างๆ ไว้ เพื่อคอยให้ คาปรึ กษา แนะน า แก่ ลู ก ค้ า
ตลอดเวลา
บริ ษัทฯ ได้ จัดเตรี ยมที่ดิน และอาคารสาเร็ จรู ป ไว้ รองรั บผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรี ราชา กบินทร์ บุรี และลาพูน โดยผู้เช่าสามารถประกอบกิ จการได้ ทันที สาหรั บการให้ บริ การ
ด้ านสาธารณู ปโภคพื ้นฐาน บริ ษัทฯ จะเน้ นในด้ านความพร้ อมและความเพียงพอในการให้ บริ การ เช่น มีระบบบาบัดน า้ เสี ย ที่ มี
คุณภาพ บริ การห้ องพยาบาล บริ การจัดเก็ บและกาจัดขยะมูลฝอย และได้ นาระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็ นระบบบริ หารงาน
คุณภาพด้ านการพัฒนาที่ดินและบริ การสาธารณู ปโภคพื ้นฐานมาใช้ และปรั บปรุ งระบบการบริ หารงานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง
ปั จจุบนั การที่จะเพิ่มการให้ เช่าและบริ การได้ แนวโน้ มตลาดมุ่งเน้ นการสร้ างภาพลัก ษณ์ ที่ ดี การด าเนิ น ธุ ร กิ จอย่ า งมี ค วาม
รั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งกาลังกลายเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญ ทั ้งนี ้ เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพทางด้ าน
การตลาด สร้ างความเชื่อมั่นให้ กับลูกค้ าต่อบริ การของบริ ษัท ตลอดจนสร้ างแรงจูงใจให้ กับนักธุรกิ จรายใหม่ในการตัดสินใจลงทุน
ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการพัฒนาและปรั บปรุงด้ านสิง่ แวดล้ อมภายในสวนอุตสาหกรรม
ส่วนที่ 3.1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ หน้ า 10

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

เครื อสหพัฒน์ทั ้ง 3 แห่งอย่างต่อเนื่อง ด้ วยการรั บรองระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อม ISO14001:2004 ของระบบ Central
Wastewater Treatment จากสานักรั บรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกั ดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สาหรั บสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา ปั จจุบนั มีพืน้ ที่ค่อนข้ างจากั ด บริ ษัทฯ จึงมุ่งเน้ นการให้ เช่ า พื น้ ที่
อาคารสาเร็ จรู ป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็ นธุรกิ จขนาดเล็ก SMEs หรื ออาคารเก็ บสินค้ า เนื่องจากพื ้นที่อยู่ใกล้ ท่าเรื อแหลมฉบัง
การแข่ งขัน ในด้ านธุรกิจการให้ เช่าและบริการ ส่วนใหญ่ เป็ นการให้ เช่าและบริการแก่ บริษัทกลุม่ สหพัฒน์ จึงไม่ประสบ
ปั ญหาด้ านการแข่งขันมากนัก และหากเป็ นบุคคลภายนอก บริ ษัทฯ จะคัดเลือกบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิ จที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
ดังนั ้น ด้ านการให้ เช่า บริ ษัทฯ คานึงถึ งความเหมาะสมในการจัดพื ้นที่อาคารและที่ดิน สาหรั บนั ก ธุ ร กิ จที่ จ ะมาลงทุ น ในสวน
อุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ทั ้งรายใหญ่ และรายย่อย เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราค่าเช่า อาคาร โรงงานภายในสวนอุ ต สาหกรรม
เครื อสหพัฒน์ กั บสวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ เคียง สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์มีอัตรา
ค่าเช่าพื ้นที่ต่อตารางเมตรต่ากว่า ส่วนด้ านการให้ บริ การ บริ ษัทฯ มีการพัฒนาและปรั บปรุงด้ านบริการและสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ ลูกค้ าเกิ ดความเชื่อมั่นในการอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ของบริ ษั ท นอกจากนี ้ ส าหรั บการให้ บริ การด้ าน
กระแสไฟฟ้า คู่แข่งจะมีแต่เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั ้น ส่วนบริ ษัทฯ เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตจาหน่ายไฟฟ้าด้ วย ย่อมมีความ
มั่นคงของระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้ บริ การ ส่วนการให้ บริ การไอน ้านั ้น เนื่องจากที่ผ่านมา
ต้ นทุนไอน ้าของลูกค้ าที่ซื ้อจากบริ ษทั ฯ ยังต่ากว่าต้นทุนการผลิตไอน ้าที่ลูกค้ าผลิตใช้ เอง บริ ษัทฯ จึงไม่ประสบปั ญหาด้ านการแข่งขัน
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ ขยายธุรกิจการให้ เช่าและบริ การไปที่ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็ นพื ้นที่
เขตเศรษฐกิ จพิเศษของภาครั ฐ เพื่อเป็ นทางเลือกให้ กับนักธุรกิ จมากขึ ้น และเปิ ดให้ เช่าพื ้นที่ในโครงการ J-Park Sriracha Nihon
Mura ซึ่งเป็ นธุรกิ จ Shopping Mall บนเนื ้อที่ 22-1-14 ไร่ ในแถบชายฝั่ งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ตั ้งอยู่ที่ตาบลสุรศักดิ์
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เป็ นสถานที่ท่องเที่ย วสไตล์ญี่ปนที
ุ่ ่ได้ รับความนิยมจากชาวญี่ ปนจ
ุ่ านวนมาก ผู้บริ หารมีแนวคิดการ
ออกแบบเพื่อเป็ นศูนย์ส่งเสริ มและแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมไทย-ญี่ปนุ่ โดยเล็งเห็นถึ งความสาคัญของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคน
ไทยและคนญี่ ปนุ่ ตัวอาคาร สถานที่ ออกแบบให้ เป็ นเหมือนเมืองญี่ ปนสมั
ุ่ ยดั ้งเดิม (สมัยเอโดะ) จุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือ ที่ตั ง้ อยู่
ใจกลางแหล่งชุมชน หมู่บ้านจัดสรรและโรงเรียน โดยบริ ษัทฯ ได้ ก่อสร้ างโรงเรียนอนุบาล Oisca Japanese Kindergarten ซึ่งเป็ น
การให้ เช่าอาคารและที่ดิน นอกจากนี ้ ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ ร่วมกั บบริ ษัท โตคิว คอร์ ปอเรชั่น จากั ด และบริ ษัท ช.การช่าง-โตกิ ว
คอนสตรั คชั่น จากั ด ก่ อตั ้งบริ ษัท สห โตคิว คอร์ ปอเรชั่น จากั ด เพื่อพัฒนาโครงการนาร่ องโครงการแรก โดยใช้ ชื่อว่า “HarmoniQ
Residence Sriracha” ในรู ปแบบเซอร์ วิสอพาร์ ตเมนต์บนพื ้นที่กว่า 30 ไร่ ซึ่งอยู่ตรงข้ ามโครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura
โดยมีแนวโน้ มที่จะขยายพื ้นที่ระยะที่ 2 เป็ นที่พักอาศัย รวมถึ งร้ านค้ า ร้ านอาหาร และสิง่ อานวยความสะดวก เพื่อเป็ นการสร้ างแรง
ดึงดูดและเพิม่ ขีดความสามารถในการรองรั บนักลงทุนชาวญี่ปนที
ุ่ ่มาลงทุนในอาเภอศรี ราชา และพื ้นที่ใกล้เคียง กอปรกั บพื ้นที่บริ เวณ
ดังกล่าวมีศักยภาพในการพัฒนาขึ ้นเพื่อเป็ นศูนย์กลางของชาวญี่ ปนได้
ุ่ อย่างเหมาะสม
สาหรั บธุรกิ จสนามกอล์ฟและโรงแรม จากการที่สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ กบินทร์ บุรี และลาพูน มีปริ มาณน ้า
เสียที่ผ่านการบาบัดแล้ วเป็ นจานวนมาก ได้ ดาเนินการบริ หารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ทรั พยากรร่ วมกั น และมีการสร้ าง
โอกาสความเป็ นไปได้ในการนาของเสียจากอุตสาหกรรมมาใช้ เป็ นวัตถุดิบ ส่งผลให้ เกิดดุลยภาพในมิติเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อมและ
สังคมอันจะนาไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ในขณะเดียวกันเพื่อให้ การบริหารจัดการน ้าทิ ้งมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้ องการ
สถานที่นันทนาการ ที่จะสร้ างผลตอบแทนได้ ในระดับหนึ่ง บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นว่าธุรกิจสนามกอล์ฟในตลาดปั จจุบนั เป็ นธุรกิ จที่มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็ นการบริ หารน ้าใช้ อย่างยั่งยืน บริ ษัทฯ จึงได้ สร้ างสนามกอล์ฟ และสนามฝึ กซ้ อมกอล์ฟ เพื่อเป็ น
การสร้ างรายได้ ให้ แก่ บริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. สนามกอล์ฟ กบินทร์ บุรีสปอร์ ตคลับ ตั ้งอยู่ที่ตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจี น บุ รี เป็ นสนาม
กอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม เอกลักษณ์ พิเศษของสนามกอล์ฟแห่งนี ้ คือ มีความยาวของสนามที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จากการทีม่ ี
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ผู้ใช้ บริ การเพิ่มขึ ้น บริ ษัทฯ จึงได้ เปิ ดให้ บริ การโรงแรม ซึ่งเป็ นที่พักแห่งเดียวในจังหวัดปราจีนบุรี ที่ตั ้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟ เพื่ อ
ความสะดวกของผู้มาใช้ บริ การ ปั จจุบนั มีจานวนห้ องพักทั ้งหมด 36 ห้ อง พร้ อมด้ วยบริ การ สระว่ายน ้า ห้ องประชุ ม ขนาดเล็ ก
ห้ องอาหาร เพื่อให้ บริ การลูกค้ าเต็มรู ปแบบ ซึ่งลูกค้ าส่วนใหญ่ จะเข้ าใช้ บริ การห้ องพักพร้ อมกับออกรอบเล่นกอล์ฟ จึงสามารถดึงดูด
และสร้ างความท้ าทายให้ นักกอล์ฟโดยทั่วไปมาใช้ บริ การ ส่งผลให้ ธุรกิ จสนามกอล์ฟกบินทร์ บุรีสปอร์ ตคลับ ได้ เปรี ยบผู้ประกอบการ
รายอื่นในเขตอุตสาหกรรมใกล้เคียงเป็ นอย่างมาก และยังเป็ นที่พักของนักเรี ยนการบิน โรงเรี ยนการบิน ศรี ราชา เอวิเอชั่น ซึ่งเป็ น
บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ที่สอนการบิน
2. สนามกอล์ฟ หริ ภุญชัย กอล์ฟ คลับ ตั ้งอยู่ที่ตาบลเวียงยอง อาเภอเมืองลาพูน จัง หวั ด ล าพู น ซึ่ ง เป็ นการ
พัฒนาสนามกอล์ฟในระยะแรกขนาด 9 หลุม เป็ นรู ปแบบที่ผสมผสานระหว่าง ป่ าไม้ เบญจพรรณ บัวน ้า ท้ องนา เพื่อสะท้ อนภาพ
ความกลมกลืนของธรรมชาติกับชุมชน อีกทั ้งการออกแบบแต่ละหลุมนั ้นมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกั นเพื่อเป็ นการทดสอบฝี มื อ
รวมถึ งสร้ างความท้ าทายความสามารถของนักกอล์ฟ ด้ วยการตีกอล์ฟข้ ามหลุมที่มีการออกแบบให้ มี น า้ ล้ อมรอบ นอกจากนี ้
นักกอล์ฟยังสามารถมองเห็นองค์พระธาตุหริภุญชัย ดอยสุเทพ และดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็ นจุดเด่นที่จะเชิญชวนให้ นักกอล์ฟเข้ ามา
สัมผัสบรรยากาศที่โอบล้ อมด้ วยธรรมชาติที่สวยงาม พื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิ่งแวดล้ อมและอากาศที่ดี สร้ างความประทั บใจให้ กั บ
นักกอล์ฟที่มาใช้ บริ การซึ่งในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ จัดทาแท่นทีเพิ่มจานวน 5 หลุม เป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มอรรถรสการแข่งขันให้ สนุก
ยิ่งขึ ้นหลังจากการเปิ ดให้ บริ การได้ รับการตอบรั บจากนักกอล์ ฟ ทั ง้ ชาวไทยและต่ า งชาติ ที่ ท างานอยู่ ใ นสวนอุ ต สาหกรรม
เครื อสหพัฒน์ ลาพูน และพื ้นที่ใกล้ เคียง บริ ษัทฯ จึงได้ ขยายพื ้นที่ลานจอดรถ ระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐาน การก่ อสร้ างคลับเฮาส์
ด้ วยการออกแบบให้ มีเอกลักษณ์ของล้ านนาโดยเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบร่ วมสมัย และมีห้ องอาหารที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ภายนอก นอกจากนี ้ตาแหน่งที่ตั ้งอยูใ่ กล้ตัวเมืองจังหวัดลาพูนมากที่สุด ถื อเป็ นข้ อได้ เปรียบของสนามกอล์ฟ หริ ภุญชัย กอล์ฟคลับ
ซึ่งนักกอล์ฟสามารถเดินทางได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
การสร้ างสนามกอล์ฟทั ้ง 2 แห่ง เป็ นสิ่งจูงใจให้ นักธุรกิ จตัดสินใจมาลงทุ น ในสวนอุ ต สาหกรรมเครื อสหพั ฒ น์
กบินทร์ บุรี และลาพูน ได้ ง่ายขึ ้น และยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าที่ดินสร้ างรายได้ ให้ กับบริ ษัทฯ และชุมชน
2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
บริ ษัทฯ ได้ จัดที่ดินและอาคารสาเร็ จรู ปในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ รวมทั ้งที่ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก โครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura ซึ่งเป็ นธุรกิ จ Shopping Mall ตั ้งอยู่ที่ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดย
การให้ เช่าที่ดิน อาคาร ร้ านค้ า เพื่อรองรั บนักธุรกิ จที่ต้องการประกอบกิ จการ พร้ อมทั ้งได้ จัดเตรี ยมบุคลากรทั ้งในด้ านการบัญ ชี
ด้ านการต่างประเทศ ด้ านกฎหมาย และด้ านอื่นๆ เพื่อให้ บริ การลูกค้ าที่ประสบปั ญหา และไม่สามารถที่จะแก้ ปั ญหาดังกล่าวได้
ส่วนในเรื่ องของลิขสิทธิ์ และเครื่ องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศที่ได้ รับความนิยม และมีความต้ องการทั ้ง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีทั ้งที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ติดต่อจัดหา และบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์จัดหามาให้ โดยบริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ จด
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าหรื อจัดหาลิขสิทธิ์ เพื่อให้ มีความหลากหลายในประเภทของสินค้ า ซึ่งสามารถก่ อให้ เกิ ดรายได้ เพิ่มขึ ้น
ตลอดจนการสร้ างเครื่ องหมายการค้ า ของตนเองขึ ้นมาใหม่ให้ เป็ นที่ยอมรั บของตลาดทั่วไป เพื่อลดต้ นทุนในเรื่ องลิขสิทธิ์ของการ
ผลิตสินค้ า บริ ษัทฯ ได้ พัฒนาพื ้นที่ว่างเปล่าของบริ ษัท ให้ เกิ ดประโยชน์สูงสุด โดยจัดสร้ างสนามกอล์ฟ และโรงแรม ซึ่งเป็ นการเพิม่
ธุรกิ จบริ การให้ กับบริ ษัทฯ
2.2.4 งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ - ไม่มี-
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2.3 ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินธุรกิ จพัฒนาที่ดินเพือ่ การอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เริ่ มแรกเพื่อรองรั บการขยายกาลังการ
ผลิตของโรงงานของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ และเป็ นการสนองต่อนโยบายของรั ฐบาลในการ สนั บสนุ น การขยายตั ว ทางด้ าน
อุตสาหกรรมให้ กระจายออกไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมให้ เจริ ญก้ าวหน้ าควบคู่ กั บการ
เสริ มสร้ างคุณภาพชีวติ สังคมและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทั ้งมีการบริหารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งนาไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยมีรายได้ ในรู ปของรายรั บจากการขายพื ้นที่ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดลาพูน
เหตุที่เป็ น “สวนอุตสาหกรรม” เพราะบริ ษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสภาพแวดล้ อมให้ ร่มรื่ น บรรยากาศอบอุ่น สาหรั บทุก
ชีวิตในชายคาสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ภายใต้ ปรัชญา “สร้ างสิ่งที่มากกว่าคาว่าเขตอุตสาหกรรม” ปั จจุบนั ลูกค้ าของบริ ษัทที่
ดาเนินการอยู่ นอกจากบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์แล้ ว บริ ษัทฯ ยังเปิ ดกว้ างสาหรั บอุตสาหกรรมที่ให้ ความสนใจ ดังนั ้นเพื่อให้ ลูกค้ าเกิ ด
ความเชื่อมั่นในบริ การสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ จึงได้ นาระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็ นระบบบริ หารงานคุณภาพด้ านการ
พัฒนาที่ดินและบริ การสาธารณูปโภคพื ้นฐานมาใช้ ในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ทั ้ง 3 แห่ง และปรั บปรุ งระบบการบริ หารงาน
คุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ ในการนาระบบบริ หารคุณภาพมาใช้ เพื่อ
1. เป็ นแนวทางในการบริ หารระบบคุณภาพของบริ ษัท
2. ควบคุมและปรั บปรุ งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินการของบริ ษัท
3. เพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้ าในงานบริ การของบริ ษัท
ในปี 2553 ได้ มีการทบทวนระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008 และเห็นชอบให้ นาดาริ ของ นายบุณยสิทธิ์ โชควั ฒ นา
ประธานเครื อสหพัฒน์ “คนดี สินค้ าดี สังคมดี” มากาหนดเป็ นนโยบายคุณภาพสาหรั บธุรกิ จบริ การภายในสวนอุ ต สาหกรรม
เครื อสหพัฒน์ทั ้ง 3 แห่ง เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กับลูกค้ า และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ดังนี ้
คือ พนักงานของบริษัท ให้ บริ การลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ ว สุภาพมีความรู้ คุณธรรมและจริ ยธรรม ระบบสาธารณู ปโภคที่ให้ บริ การ
ลูกค้ ามีคุณภาพเพียงพอและพัฒนาตามเป้าหมายที่กาหนดส่งเสริ มและพัฒนาด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยสุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้ อมของพนักงานในองค์กรและชุมชนบริ เวณรอบพื ้นที่ควบคูไ่ ปกั บนโยบายด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO 14001:2004 ที่
มุ่งเน้ นการดูแลรั กษาสภาพแวดล้ อมโดยรวมของสวนอุตสาหกรรมให้ สวยงาม ร่ วมช่วยเหลือสังคมและสันทนาการร่ วมกั น โดย
พนักงานทุกระดับต้ องนานโยบายดังกล่าวไปปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัดให้ ได้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการ
พัฒนาและปรั บปรุ งด้ านสิ่งแวดล้อมภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ทั ้ง 3 แห่งอย่างต่อเนื่อง ด้ วยการรั บรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้ อม ISO14001:2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment จากสานักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกั ดสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)นโยบายสิง่ แวดล้ อม จะสื่อสารให้ กับพนักงานทุกระดับ โดยผ่านการฝึ กอบรมและ
การติดประกาศภายในบริ ษัทฯ ผู้จัดการฝ่ าย/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ าย มีหน้ าที่รับผิ ดชอบเพื่อให้ มั่นใจว่าพนักงานใต้ บงั คับบัญชาทุกคน
มีความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามแนวทางของนโยบายสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัท รวมถึ งสื่อสารไปยังผู้ขาย/ผู้รับเหมาที่เข้ ามาปฏิบตั ิงาน
ในนามของบริ ษัท
ทั ้งนี ้ ด้ วยสภาวะวิกฤตด้ านพลังงานและวิกฤตการณ์โลกร้ อนมีแนวโน้ มสูงขึ ้น ตามเวลาที่เปลี่ยนแปลง จนเป็ นปั ญหาทีส่ าคัญ
ในระดับชาติ อันเนื่องมาจากการใช้ พลังงานอย่างไม่มีประสิ ทธิภาพ อีกทั ้งพลังงานดังกล่าว ยังต้ องพึ่งการนาเข้ าจากต่างประเทศ ทา
ให้ เกิ ดการสูญเสียเงินออกนอกประเทศเป็ นจานวนมากและยังเป็ นปั ญหาด้ านต้ นทุนการผลิตที่สูงขึ ้นของผู้ประกอบกิ จการโรงงาน ที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่ ประมาณ
10,000 ราย ที่เป็ นของคนไทย
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สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรี ราชา ได้ มีการดาเนินการจัดการด้านพลังงาน โดยนานโยบายด้ านพลังงานจากผู้บริ หาร
มากาหนดเป็ นนโยบายพลังงานภายใต้ ขอบเขตระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลางของบริ ษทั เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและมีการพัฒนาด้ าน
พลังงานอย่างต่อเนื่อง นโยบายดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ที่มุ่งเน้ นการปรับปรุ งการจัดการสมรรถนะด้ านพลังงานอย่างเหมาะสม ควบคู่
ไปกั บการปฏิบตั ิตามกฎหมายของระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลาง โดยพนักงานทุกระดับต้ องนานโยบายดังกล่าวไปปฏิบตั ิโดยเคร่ งครั ด
เพื่อให้ ได้ ตามเป้าหมายในการพัฒนาระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลางและกระบวนการให้ มีประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯ
ยังคงรั กษาระบบมาตรฐานการจัดการด้ านพลังงาน ISO 50001:2011 ที่ได้ รับการรั บรองระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลางเป็ นกลุ่ ม
อุตสาหกรรมหรื อนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งได้ รับการรั บรองระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลางจากสถาบัน รั บรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการพัฒนาและปรั บปรุ งสมรรถนะ ด้ าน
พลังงานภายในระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลาง สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา อย่างต่อเนื่อง
พนักงานของบริ ษัทถื อเป็ นทรั พยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็ นหัวใจส าคั ญ ที่ เ กื ้อกู ล ให้ การด าเนิ น การด้ านการจั ด
การพลังงานให้ ประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมาย บริ ษั ท ฯ ได้ มุ่ ง พั ฒ นา เสริ มสร้ าง และสนั บสนุ น ให้ เกิ ดการสร้ างความรู้
ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ บริ ษัทฯ จึงจัดให้ มีการฝึ กอบรมให้ กับพนักงานทุกระดับ ทั ้งการจัดอบรม
ภายในและการเข้ ารั บการอบรมจากภายนอก และบริ ษัทฯ ยังได้ ดาเนินการจั ดการด้ านพลังงาน เพื่อพัฒนาบริ ษัทฯอย่างเป็ นระบบ
ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ มีความเข้ มแข็งและขับเคลื่อนไปอย่างถูกทิศทางและได้ นาการจัดการด้ านพลังงานมาปฏิบตั ิเพื่อให้ เ กิ ดการ
ปรั บปรุ งประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั ้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะนาสู่การพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่อง และเป็ น
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ อย่างไร้ ขีดจากั ดเพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็ นองค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้ างคุณค่าสู่สังคม
จากนโยบายดังกล่าว ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินโครงการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า ตามหน่วยบาบัดที่มีนัยสาคัญ ภายใน
ระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลาง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรี ราชา ซึ่งสามารถประหยัดได้ถึง 11,791.29 กิ โลวัตต์ ถื อเป็ นการลด
ต้ นทุนในการบาบัดน ้าเสียได้ ถึง 37,996.78 บาทต่อปี ถึ งกระนั ้นบริ ษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งโครงการด้านพลังงานที่ดาเนินการไปในปี ที่ผ่าน
มาส่งผลให้ การอนุรักษ์พลังงานโดยภาพรวมของบริ ษัท มีความต่อเนื่องและยั่งยืนมากยิ่งขึ ้น
สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ประกอบด้ วย กลุ่มโรงงานบริษัทที่กลุ่มสหพัฒน์ร่วมลงทุน อย่างไรก็ ตามปั จจุบนั พื ้นที่ภายใน
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรี ราชา เริ่ มมีความหนาแน่นมากขึ ้นประกอบกั บที่ดินมีมูลค่าสูงขึ ้น ดังนั ้น บริ ษัทฯ จึงสนับสนุนนัก
ลงทุนที่มีเทคโนโลยีการผลิตขั ้นสูงเข้ ามาลงทุนจัดตั ้งโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา สาหรั บโรงงานที่
ต้ องการขยายตัวด้ านการผลิต ให้ ขยายการผลิตไปยังสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์ บุรี ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ พัฒนาพื ้นที่
ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์ บุรี ให้ เป็ นพื ้นที่ขาย/ให้ เช่า เพื่อรองรั บความต้ องการของนักลงทุน นอกจากนี ้บริ ษัทฯ
ได้ พัฒนาที่ดินภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ลาพูน เพื่อรองรั บการขยายตัวของกลุ่มโรงงานที่มีการผลิตด้ วยเทคโนโลยีขั ้น
สูง ส่งผลให้ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลาพูน เป็ นเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพด้ านการผลิตด้ วยเทคโนโลยีขั ้นสูง
ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีสวนอุตสาหกรรมที่ดาเนินการอยู่ 3 แห่ง ดังนี ้
(1) สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา
บริ ษัทฯ เริ่ มดาเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยตั ้งอยู่ในเขตเทศบาล ตาบลแหลมฉบัง บริ เวณหมู่ที่ 11 ต าบลหนอง
ขาม และหมู่ที่ 1 ตาบลบึง อาเภอศรี ราชา จั ง หวั ด ชลบุ รี ปั จจุ บัน มี เ นื อ้ ที่ ประมาณ 1,800 ไร่ โดยมี ร ะบบสาธารณู ปโภค
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ดังนี ้
 โรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดกาลังการผลิต 174 เมกะวัตต์ ที่สามารถสารองไฟฟ้าได้ อย่างเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง
ดาเนินการโดย บริ ษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จากั ด (มหาชน) ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ รั บใบอนุ ญ าตจ าหน่ า ยไฟฟ้ าจาก
สานักงานคณะกรรมการกากั บกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน นอกจากนี ้ไอน ้าที่เหลือจากการผลิตไฟฟ้าจะ
จาหน่ายให้ แก่ โรงงานต่างๆ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ด้วย
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 ระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลาง ซึ่งได้ รับเกี ยรติบตั รจากชมรมสภาวะแวดล้ อมสยามในปี 2537 รองรั บน ้าเสียได้
ประมาณวันละ 12,000 ลูกบาศก์ เมตร
 สนามบินที่ได้ รับอนุญาตจากกรมการบินพลเรื อน
 อ่างเก็ บน ้าที่สามารถสารองน ้าดิบได้ จานวน 850,000 ลูกบาศก์ เมตร
 ระบบผลิตน ้าประปาที่มีกาลังการผลิต 20,000 ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน
 สวนพักผ่อน
 ส่วนบริ การเสริ มธุรกิ จซึ่งเป็ นศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสหพัฒน์ดาเนินการโดย บริ ษั ท กบิน ทร์ พั ฒ นกิ จ
จากั ด
(2) สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ กบินทร์ บุรี
บริ ษัทฯ เริ่ มดาเนินการเมื่อปี 2532 โดยตั ้งอยู่ในเขตพื ้นที่ตาบลนนทรี และตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์ บุรี จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี ปั จจุบนั มีเนื ้อที่ประมาณ 3,900 ไร่ โดยมีระบบสาธารณู ปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ดังนี ้
 อ่างเก็ บน ้าที่สามารถสารองน ้าดิบได้ จานวน 1,000,000 ลูกบาศก์ เมตร
 ระบบผลิตน ้าประปาที่มีกาลังการผลิต 6,000 ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน
 สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขนาด 50 x 2 เมกะวัตต์
 ระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลาง สามารถบาบัดน ้าเสียได้ วัน ละ 16,000 ลูกบาศก์ เมตร
 สนามบินที่ได้ รับอนุญาตจากกรมการบินพลเรื อน
 เตาเผามูลฝอยขนาด 100 กิ โลกรั มต่อชั่วโมง ได้ รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม
(3) สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ลาพูน
บริ ษัทฯ เริ่ มดาเนินการเมื่อปี 2532 โดยตั ้งอยู่ในเขตพื ้นที่ตาบลป่ าสักและตาบลเวียงยอง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัด
ลาพูน ปั จจุบนั มีเนื ้อที่ประมาณ 2,200 ไร่ โดยมีระบบสาธารณู ปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ดังนี ้
 อ่างเก็ บน ้าที่สามารถสารองน ้าดิบได้ จานวน 1,000,000 ลูกบาศก์ เมตร
 ระบบบาบัดน ้าเสีย ซึ่งสามารถบาบัดน ้าเสียได้ วันละ 6,500 ลูกบาศก์ เมตร
 สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 50 x 2 เมกะวัตต์
 สนามบิน ที่ได้ รับอนุญาตจากกรมการบินพลเรื อน
 เตาเผามูลฝอยขนาด 50 กิ โลกรั มต่อชั่วโมง ได้ รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม
 ระบบน ้าอุปโภคและบริ โภคจากบ่อบาดาล โดยมีอัตราการสูบขึ ้นมาใช้ ประโยชน์ ไ ด้ ประมาณ วั น ละ 3,150
ลูกบาศก์ เมตร
 ระบบน ้าอุปโภคและบริ โภคจากระบบผลิตน ้าประปาวันละ 1,200 ลูกบาศก์ เมตร
2.3.2 การตลาดและการแข่ งขัน
การตลาด บริ ษัทฯ ดาเนินการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ โดยเริ่ มตั ง้ แต่ ก ารคั ด เลื อกท าเลที่ ตั ง้ ที่
เหมาะสม การออกแบบและวางผังโครงการ การพัฒนาระบบสาธารณู ปโภคให้ เพียงพอ การจัดให้ มีสิ่งอานวยความสะดวกและ
บริ การที่ดี การควบคุมรั กษาสิ่งแวดล้ อมให้ อยู่ในสภาพที่ดี การคั ดเลือกบริ ษัทที่จะเข้ ามาประกอบกิ จการในสวนอุ ต สาหกรรม
เครื อสหพัฒน์จะพิจารณาโรงงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม หรื อโรงงานที่จัดให้ มีการป้องกั นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมอย่าง
เข้ มงวด และจะติดตามผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมของโรงงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ มีการกาหนดพื ้นที่สาหรั บโรงงานประเภทต่างๆ
เพื่อง่ายต่อการควบคุม โดยบริ ษัทฯ ได้ เน้ นถึ งการรักษาสิง่ แวดล้อมที่จะไม่ก่อให้ เกิ ดผลกระทบหรือความเสียหายแก่ ชุมชน ซึ่งลูกค้ า
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ส่วนใหญ่ จะได้ รับข้ อมูลของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์จากธนาคาร สถาบันการเงินที่ลูกค้ าติดต่อเป็ นประจา บริ ษัทคู่ค้าของ
บริ ษัท หรื อผู้ร่วมทุนกั บบริ ษัทฯ ทั ้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และบริ ษัทฯ ยังได้ ให้ ข้อมูลของ
สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ไว้กับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน เพื่อให้ นักลงทุนต่างชาติที่สนใจเข้ ามาลงทุนใน
ประเทศไทยได้ รับข้ อมูลสะดวกขึ ้น
การที่จะมีลูกค้ าสนใจที่จะมาอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เพิ่มขึ ้น นอกจากคุณภาพในด้ านการพัฒนาที่ดิน
หรื อบริ การแล้ ว แนวโน้ มตลาดมุ่งเน้ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี การดาเนินธุรกิ จอย่างมีความรั บผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อม
ซึ่งกาลังกลายเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญ เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพทางด้ านการตลาด สร้ างความเชื่อมั่น ให้ กั บลู ก ค้ า
ตลอดจนสร้ างแรงจูงใจให้ กับนักธุรกิ จรายใหม่ ในการตัดสินใจลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ บริ ษัทฯ จึงได้ มีก าร
พัฒนาและปรั บปรุ งด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง จนได้ รับการรั บรองและเกี ยรติบตั รต่างๆ
สาหรั บสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรี ราชา ปั จจุบนั มีพื ้นที่ค่อนข้ างจากั ด บริ ษัทฯ จึงมุ่งเน้ น การตลาด โดยการ
ขาย/เช่าที่ดิน ให้ แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั ้นสูง และคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรม หรื อลูกค้ าที่มีเครื่ องจักรที่ทันสมัยและ
ลดมลพิษด้ านสิ่งแวดล้ อม เนื่องจากปั จจุบนั มีชุมชนอาศัยอยู่ติดกั บสวนอุต สาหกรรมจ านวนมาก ซึ่ ง ในปี 2558 บริ ษั ท ฯ ได้
สนับสนุนให้ โรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ปรั บเปลี่ยนการผลิตโดยการใช้ เทคโนโลยีขั ้นสูง แทนเครื่ องจักรเดิมหรื อ
ลดการใช้ แรงงาน เพื่อลดต้ นทุนการผลิตและลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งมีโรงงานบางส่วนปรั บเปลี่ยนโดยการใช้ เครื่ องจักรที่มี
เทคโนโลยีขั ้นสูงแทนเครื่องจักรเดิม รวมถึงบริ ษัทฯ มีการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลดต้ นทุนสาหรั บการใช้ ทรั พยากรลดลง โดย
ริ เริ่ มโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบาบัดน ้าเสียและการนาน ้าเสียกลับมาใช้ ประโยชน์ภายในสวนอุตสาหกรรมให้ ได้ มากที่สุด ด้ วย
การปรั บปรุ งระบบบาบัดน ้าเสียโดยใช้ เมมเบรนระดับ Micro Filtration แบบ Flat Sheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบาบัดน ้าเสียและ
คุณภาพน ้าทิ ้งให้ อยู่ในระดับดี ต่อด้ วยการเข้ าสู่ระบบกรองด้ วยเมมเบรน RO (Reverse Osmosis) เพื่อบาบัดขั ้นสุดท้ าย และฆ่า
เชื ้อโรคก่ อนนาไปใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชาต่อไป ซึ่งนอกจากจะเป็ นการลดต้ นทุ น ในการใช้
ทรั พยากรแล้ ว ยังเป็ นการลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้ อมอีกด้ วย
การแข่ งขัน สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒ น์ของบริ ษัท ได้ ดาเนินธุรกิ จสวนอุตสาหกรรม โดยเริ่มต้ นจากการจัดให้มี
ศูนย์การผลิตของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ ด้ วยการตั ้งสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เพื่อรองรั บการขยายตัวของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์
และบริ ษัทร่ วมทุนแต่ต่อมาเมื่อบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดกว้ างสาหรั บอุตสาหกรรมที่ใ ห้ ความสน ใจ ท าให้ บริ ษั ท ฯ ต้ องแข่ ง ขั น กั บนิ ค ม
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อยู่ในพื ้นที่ใกล้ เคียงทั ้งที่เป็ นของภาครั ฐบาลและเอกชน
กลยุทธ์ การแข่ งขันที่สาคัญ คือ การเน้ นการแข่งขันด้ วยคุณภาพและบริการระบบสาธารณูปโภคและสิง่ อานวยความ
สะดวกที่สอดคล้ องกั บความต้ องการของลูกค้ าในปั จจุบนั และลูกค้ าในอนาคต ผ่านทีมขาย/ลูกค้ าสัมพันธ์ ซึ่งจะประสานงานดูแล
ลูกค้ ากั บผู้บริ หารและผู้จัดการฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษัท
ทั ้งนี ้ การให้ บริ การของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ในลักษณะเบ็ดเสร็ จครบวงจร (One Stop Service) จึงเป็ น
ทางเลือกใหม่สาหรั บผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะแก้ ปัญหาด้ านต่างๆ เช่น แรงงานสิง่ แวดล้อมหรื อกาลังมองหาพื ้นที่ที่มีความ
พร้ อมในด้ านระบบสาธารณูปโภคขั ้นพื ้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น ้าประปา ระบบระบายน ้า และโทรคมนาคม อีกทั ้ง ยังมุ่งเน้ นพัฒนาธุรกิ จ
ให้ เป็ นเขตอุตสาหกรรมชั ้นนาเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park) ที่มุ่งเน้ นการจัดการที่เป็ นมิตรกั บสิ่งแวดล้ อมและผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย
อันได้ แก่ ชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมใกล้ เคียง เป็ นต้ น เพื่อสร้ างสังคมที่น่าอยู่ควบคู่ไปกั บการดาเนินธุ ร กิ จที่
ต่อเนื่อง
Brand Positioning การกาหนดคุณสมบัติพิเศษของที่ดิน ว่ามีลกั ษณะพิเศษในการแข่งขันอย่างไร ซึ่งในกลยุทธ์การ
แข่งขันนั ้น บริ ษัทฯ มีการนาเสนอความแตกต่างการเป็ นผู้นาด้ านความมั่นคงของระบบสาธารณู ปโภคขั น้ พื น้ ฐาน อาทิ ไฟฟ้ า
น ้าประปา และระบบบาบัดน ้าเสีย ที่สามารถบาบัดน ้าเสียผ่ านมาตรฐานกรมโรงงาน ด้ วยระบบที่ใช้ กระแสไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าที่สดุ ซึ่ง
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ถื อเป็ นแนวทางการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนอีกทั ้งทาเลที่ตั ้งสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ยังตั ้งอยู่บนพื ้นที่ที่เหมาะแก่การขนส่ง
สินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ หรื อท่าเรื อต่างๆ
บริ ษัทฯ สามารถควบคุมภาพลักษณ์ ของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ โดยมีการจัดหาและคัดเลือกโรงงานและบริษทั
ที่จะเข้ ามาประกอบธุรกิ จภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ราคาพื ้นที่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์จึงมีราคาสูง เพื่อ
ป้องกั นโรงงานที่ไม่มีความสมบูรณ์ และความพร้ อมในทุกๆ ด้ าน ดังนั ้น นักลงทุนต่างชาติยินดีซื ้อที่ดินภายในสวนอุตสาหกรรม
เครื อสหพัฒน์ เพื่อประกอบธุรกิ จ ในราคาสูง เปรี ยบเสมือนผลิตภัณฑ์ Brand name ถึ งมีราคาสูงเพียงใด ก็ ยังคงมีลูกค้ าสนใจใน
ผลิตภัณฑ์นั ้นๆ สาหรั บราคาขายที่ดินต่อไร่ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์มีราคาที่สูงกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกั บพื ้นที่ เ ขต
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมข้ างเคียงในแต่ละภูมิภาค แต่ผ้ ปู ระกอบการยังตัดสินใจมาลงทุนในพื ้นที่เครื อสหพัฒน์ ทั ง้ นี ้
เนื่องจากความได้ เปรี ยบในด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน ที่ มีความพร้ อมและความมั่นคงในระบบไฟฟ้า โดยภายในสวนอุตสาหกรรม
เครื อสหพัฒน์ทุกแห่งเป็ นที่ตั ้งของสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub-Station) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั ้งมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
ก๊ าซธรรมชาติและชีวมวลภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรี ราชา และลาพูน ระบบสารองน ้าดิบที่เพียงพอ ระบบผลิตประปาที่
ได้ ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคและระบบบาบัดน ้าเสีย
บริ ษัทฯ ได้ นาระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ด้ านการพัฒนาที่ดินและบริ การสาธารณู ปโภคพื ้นฐาน และ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO 14001:2004 ด้ านระบบบาบัดน ้าเสียกลาง (Central Wastewater Treatment) มาใช้ ในสวน
อุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ทั ้ง 3 แห่ง นอกจากนี ้ในปี 2556 สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา ได้ นาระบบการจัดการด้ า น
พลังงาน ISO 50001:2011 จากสถาบันรั บรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ขอบเขตภายใต้ ระบบบาบัดน า้ เสี ย มาใช้ เป็ นกลุ่ ม
อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย อีกทั ้งยังได้ รับการรั บรองเป็ นสถานประกอบการที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ความรั บผิดชอบทางสังคมของธุรกิ จไทยตามระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) และในปี 2554 ได้ รั บ
ประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลาง ให้ เป็ นระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลางที่ได้ รับ
มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม“ระดับเหรี ยญทอง” ภายใต้ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ” โดยสวน
อุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา เป็ นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ซึ่งวางแผนที่จะพัฒนาไปสู่อุตสา หกรรมเชิงนิเวศ
ตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั ้งบริ ษัทฯ ยังแสดงถึ งความมุ่งมั่นที่จ ะปฏิ บัติ ต าม
ข้ อกาหนดและมาตรการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ ยวข้ องเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงาน รวมถึ งเล็งเห็น
ความสาคัญต่อการส่งเสริ มสุขภาพและอาชีวอนามัย ความปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ ตลอดจนป้องกั น
ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งเน้ นการป้องกั นมลพิษที่แหล่งกาเนิด รวมถึ ง
สนับสนุน ผลักดันให้ เกิดการปฏิบตั ิตามมาตรการที่สวนอุตสาหกรรมได้ กาหนดไว้ อย่างจริ งจัง ทั ้งนี ้สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์
ศรี ราชา ได้ รับการคัดเลือก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกริ ฟฟิ ธ ประเทศออสเตรเลีย (Griffith University) เข้ า ร่ วม
โครงการวิจัย เรื่ อง “การศึกษาอรรถประโยชน์จากการดาเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย ” ในการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ซึ่งโครงการวิจัยฯ ได้ เผยแพร่ สู่สาธารณชน
จุดเด่ นของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ และโครงการแม่ สอด
เหตุผลที่ลูกค้ าเลือกประกอบกิ จการในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ที่สาคัญ ได้ แก่
1. ทาเลที่ตั ้งสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ เป็ นทาเลที่มีศักยภาพในการพัฒนา และการขยายตัวทางเศรษฐกิ จสูง มี
ความสะดวกและประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้ า ทั ้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล คือ
(1) ทางบก
สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา กบินทร์ บุรี และล าพู น ทั ง้ 3 แห่ ง ตั ง้ อยู่ บนถนนทางหลวง
สายหลัก ที่เอื ้ออานวยต่อการคมนาคมขนส่งไปยังภูมิภาคต่างๆ โดย
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สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา ตั ้งอยู่ถ นนสุ ข าภิ บาล 8 เชื่ อมกั บทางหลวงพิ เ ศษ
หมายเลข 7 (ถนนสายกรุ งเทพฯ-พัทยา-ระยอง)
- สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ กบินทร์ บุรี ตั ้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) ซึ่ ง
เป็ นเส้ นทางเชื่อมต่อไปยังเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกั มพูชา
- สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ลาพูน ตั ้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 116 (ถนนเลี่ยงเมื องล าพู น ป่ าซาง)
โดยบริ เวณรอบๆ สวนอุตสาหกรรมมีความเจริ ญ มีสถานศึกษา ธนาคาร โรงพยาบาล และส่วนราชการที่
จะอานวยความสะดวกได้ ครบถ้ วน
(2) ทางอากาศ
- สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา อยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 98 กิ โลเมตร
และสนามบินอู่ตะเภา 59 กิ โลเมตร
- สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ กบินทร์ บุรี อยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 155 กิ โลเมตร
และสนามบินอู่ตะเภา 195 กิ โลเมตร
- สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ลาพูน อยู่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียง 35 กิ โลเมตร
-

(3) ทางทะเล
- สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา อยู่ห่างจากท่าเรื อน ้าลึกแหลมฉบัง เพียง 6 กิ โลเมตร
และเป็ นท่าเรื อขนส่งที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่างๆ
2. มีคุณภาพในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและความพร้ อมทางด้ านระบบสาธารณู ปโภคและสิ่ง อานวยความ
สะดวกต่างๆ สาหรั บรองรั บการลงทุน โดยจัดให้ มีการให้ บริ การในเรื่องการผลิตน ้าเพื่ออุตสาหกรรมระบบบาบัด
น ้าเสียส่วนกลางที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน ระบบรั กษาความปลอดภัย ทั ้งในยามปกติและยามมีเหตุฉุกเฉิน การดูแล
รั กษาภูมิทัศน์สภาพแวดล้ อม สถานพยาบาลส่วนกลาง และร้ านค้ า Factory Outlet เป็ นต้ น
3. บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างทางการเงินที่มั่นคง และพัฒนาพื ้นที่สาหรั บสวนอุตสาหกรรมแล้ ว 3 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวั ด ล าพู น โดยแต่ ล ะสวนอุ ต สาหกรรมจะมี ที่ ดิ น อาคาร โรงงานส าเร็ จรู ป
(SMEs Factory) ทั ้งแบบขายและให้ เช่าไว้ พร้ อมรองรั บการขยายการลงทุนของผู้ประกอบการในกลุ่มอาเซียน
4. สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ เป็ นการดาเนินธุรกิจบริ หารงานโดยเอกชน ทาให้ มีความยืดหยุ่นในการปรั บปรุ ง
และพัฒนาการให้ บริการได้ มากกว่าการบริหารงานโดยเขตอุตสาหกรรมอื่นที่ใกล้ เคียงกั น และสามารถนาเสนอ
รู ปแบบของการบริ การที่รวดเร็ว ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดี อีกทั ้งผู้บริ หารยังเล็งเห็นความสาคัญ
ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรื ออุตสาหกรรมสีเขีย วอย่ า งต่ อเนื่ อง มุ่ ง เน้ นการพั ฒ นาในทุ ก
ภาคส่วน สร้ างความสมดุลทั ้งด้ านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่งแวดล้ อม อย่างยั่งยืน
5. สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ กบินทร์ บุรี และลาพูน ตั ้งอยู่ในพื ้นที่ราบสูงเป็ นทาเลที่เหมาะสม และเป็ นปั จจัย
ส าคั ญ ของนั ก ธุ ร กิ จในการตั ด สิ น ใจตั ง้ สถานประกอบการอุ ต สา หกรรม ส าหรั บสวนอุ ต สาหกรร ม
เครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา ที่ตั ้งอยู่ในพื ้นที่ราบชายฝั่ งทะเลภาคตะวั น ออก อาจเกิ ดน า้ หลากเข้ าพื น้ ที่ ส วน
อุตสาหกรรมในระยะเวลาสั ้นๆจากลาห้ วยสาธารณะ หรื ออ่างเก็ บน ้า โดยเฉพาะในฤดู ที่ มี ฝ นมากผิ ด ปกติ
ประเด็นปั ญหาอุทกภัยที่เกิ ดขึ ้น บริ ษัทฯ ได้ จัดทาแผนป้องกั นและแก้ ไขสถานการณ์ ฉุกเฉิ นไว้ พ ร้ อมแล้ ว
6. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรี ราชา กบินทร์ บุรี และลาพูน ได้ รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษี อากร สาหรั บ
การลงทุน ถื อเป็ นการดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพ และสร้ างโอกาสทางธุรกิ จให้ กับบริ ษัทฯมากขึ ้น ดังนี ้
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-

ศรี ราชา อยู่ในเขตที่ได้ รับการส่งเสริ มจากสานั กงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ในรู ปแบบคลัสเตอร์
ยานยนต์และชิ ้นส่วน เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่
เป็ นมิตรกั บสิ่งแวดล้ อม สิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
- กบินทร์ บุรี อยู่ในเขตที่ได้ รับการส่งเสริ มจากสานักงานคณะกรรมการส่ ง เสริ มการลงทุ น ในรู ปแบบ
คลัสเตอร์ ยานยนต์และชิ ้นส่วน เครื่ องใช้ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุ ปกรณ์ โทรคมนาคม สิ่ ง ทอและ
เครื่ องนุ่งห่ม
- ลาพูน อยู่ในเขตที่ได้ รับการส่งเสริ มจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ในรู ปแบบคลัสเตอร์
เกษตรแปรรู ป
7. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลาพูน เป็ นเขตประกอบการรายเดียวของภาคเหนือที่มีการจัดสรรทรัพยากรน ้า
ดิบภายในพื ้นที่โดยการขุดอ่างเก็ บน ้าดิบที่ใหญ่ ที่สุดมีความจุมากกว่า 1 ล้ านลูกบาศก์ เมตร เพื่อรองรั บการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต
โครงการแม่ สอด
จากการที่บริ ษัทฯ ได้ ขยายการประกอบธุรกิจไปยังโครงการแม่สอด ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็ น
ศูนย์บม่ เพาะให้ แก่ บริ ษทั กลุ่มสหพัฒน์ ได้ ศึกษาลู่ทางในการเข้ าไปลงทุนใน สาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งต่อมาในปี 2557
ภาครั ฐได้ กาหนดให้ อาเภอแม่สอด เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั น้ เพื่อเป็ นการรองรั บการขยายตัวของการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริ ษัทฯ ได้ จัดหาที่ดินเพิ่มเพื่อสนับสนุนนโยบายเขตเศรษฐกิ จพิเศษของรั ฐ โดยการจัดหาที่ดินที่ตาบลมหาวั น และต าบลแม่ กุ
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งนักลงทุนจะได้ รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร รวมถึ งข้ อได้ เปรี ยบด้ านการกระจายสินค้ า โดยมีด่าน
แม่สอดเป็ นจุดผ่านแดน เชื่อมต่อเมืองเมียวดี สาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมา และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองย่างกุ้ ง อินเดีย
และจีนตอนใต้ ได้ โดยบริ ษัทฯ มีเป้าหมายเป็ นฐานการผลิตเสรี เป็ นจุ ด พั ก และ กระจายสิ น ค้ าของกลุ่ ม สหพั ฒ น์ ใ นอนาคต
ในขณะเดียวกันการพัฒนาที่ดินภายในโครงการแม่สอด จะนามาซึ่งการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทั ้งการค้ า การลงทุน การจ้ างงาน การ
สร้ างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการก้ าวเข้ าสู่การเป็ นสวนอุตสาหกรรมในอนาคต โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ
ได้ ร่วมลงนามความร่ วมมือด้ านการลงทุนกั บ บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากั ด (มหาชน) และกรมส่งเสริ ม การค้ าระหว่ า ง
ประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ในการพัฒนาที่ดินและส่งเสริ มการลงทุนกิ จการด้ านพลาสติก ซึ่งอยู่ภายใต้ การดูแลของบริ ษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จากั ด (มหาชน) โดยถื อเป็ นจุดเริ่มต้ นในการวางยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ดิน การพัฒนาด้ านสาธารณู ปโภค และ
ปั จจัยอื่นที่สาคัญ ถื อเป็ นสิ่งที่จาเป็ นอย่างยิ่งสาหรั บการก้ าวเข้ าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน ในขณะเดียวกั นบริ ษั ท ฯ
จะพัฒนาในด้ านต่างๆ โดยตระหนักถึ งผลกระทบทางด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม เป็ นสาคัญ
จุดด้ อยของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เป็ นพื ้นที่เตรี ยมพร้ อมไว้ สาหรั บอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งยังไม่ได้ มีการจัดตั ้งเขต
ปลอดภาษีอากร (Free Zone-FZ) สาหรั บอุตสาหกรรมที่เน้ นการส่งออกเป็ นหลัก เพื่อประโยชน์ด้านภาษี
2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
(1) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
บริ ษัทฯ จะจัดเตรี ยมที่ดินในแต่ละสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการดาเนินการออกแบบ
และวางผังโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และกาหนดความต้องการในการขยายตัวของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ โดยจัดให้ มีระบบ
สาธารณู ปโภคอย่างครบถ้ วน เพียงพอต่อความต้ องการของบริ ษัทที่ประสงค์จะเข้ ามาประกอบกิ จการ ซึ่งในการพัฒนาที่ดินดังกล่าว
ดาเนินการในลักษณะที่จะเป็ นการพัฒนาเป็ นขั ้นๆ ตามความต้ องการในการใช้ ประโยชน์ให้ ค้ มุ ค่า โดยไม่ให้ เกิดการสูญเปล่าในการ
ลงทุน
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(2) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
เนื่องจากภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ประกอบด้ วยโรงงานจ านวนมาก ซึ่ ง อาจน าไปสู่ ปัญหา
สิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึ งความสาคัญของการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม จึงดาเนินการพัฒนากาหนดมาตรการ
แนวทาง และวิธีการในการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ ยวกั บสิ่งแวดล้ อม โดยในระยะเริ่ มแรกได้ มี ก ารจั ด ตั ง้ หน่ ว ยงานขึ น้ มา เพื่ อ
รั บผิดชอบรวบรวมข้ อมูล ทดลองและวิจัย เพื่อควบคุมและป้องกั น ไม่ให้ การดาเนินงานของสวนอุ ต สาหกรรมเครื อสหพั ฒ น์
ก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด ต่อมาเมื่อมีโรงงานมากขึ ้น งานมากขึ ้น จาก
หน่วยงานของบริ ษัท จึงได้ แยกตัวออกมาจัดตั ้งเป็ น บริ ษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากั ด เพื่อทาหน้ าที่ในการวิ จั ย พั ฒ นา
และดูแลด้ านสิ่งแวดล้ อมทั ้งหมดของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ทั ้ง 3 แห่ง ทั ้งเรื่ องการบาบัดน ้าเสีย การกาจัดขยะมูลฝอย
การจัดทารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม เช่น ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ซึ่งที่ผ่านมา ผลการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรม
เครื อสหพัฒน์ทั ้ง 3 แห่ง เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั ้งนี ้ในแต่ละสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีระบบบาบัด
น ้าเสียส่วนกลาง ดาเนินการพัฒนาและปรั บปรุ งด้ านสิ่งแวดล้ อมภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ทั ้ง 3 แห่ง อย่างต่อเนื่อง
ด้ วยการรั บรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment จากส านั ก รั บรอง
ระบบคุณภาพ (สรร.) สังกั ดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) อีกทั ้งปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึ ง
ความสาคัญในการจัดการน ้าเสียโรงงานต้ นทางก่ อนที่จะเข้ าสู่ระบบบาบัดน ้าเสีย ส่วนกลาง เพื่อลดปั ญหาและป้องกั นผลกระทบ
ร้ ายแรงที่อาจจะเกิ ดขึ ้นภายในระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลาง ซึ่งเป็ นหน่วยบาบัดสุดท้ ายก่ อนปล่อยออกสู่สาธารณะ จึงได้ กาหนด
แนวทางในการจัดการน ้าเสียโรงงานต้ นทางก่อนปล่อยเข้ าสูร่ ะบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลาง โดยการเฝ้าระวังสถิ ติการทิ ้งน ้าเสียของโรงงาน
ภายในสวนอุตสาหกรรม รวมถึงการเข้ าพบโรงงานที่เป็ นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งอาจก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่อระบบบาบัดได้ เพื่อติดตามผลและ
ร่ วมแก้ ไขปั ญหาด้านน ้าเสียที่เกิ ดขึ ้นภายในโรงงานอีกด้ วย นอกจากนี ้ที่ผ่านมากลุ่มอุตสาหกรรมฟอกย้อม เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
การขยายกาลังการผลิตสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ คุณภาพน ้าเสียที่ปล่อยเข้ าสูร่ ะบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลางไม่ผ่านมาตรฐานของ
สวนอุตสาหกรรม ดังนั ้น เพื่อเป็ นการรั กษาสมดุลทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ จึงผลักดันให้ กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกย้ อม
ออกแบบและก่ อสร้ างระบบบาบัดน ้าเสีย ที่สามารถรองรั บน ้าเสียเข้ มข้ นจากกลุม่ อุตสาหกรรมฟอกย้อม เพื่อไม่ให้ เกิ ดผลกระทบด้ าน
สิ่งแวดล้ อม
2.3.4 งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ -ไม่มี-
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3.
ปั จจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท สามารถจาแนกได้ ดังนี ้
3.1 ความเสี่ยงจากการลงทุน
3.1.1 การลงทุนในหุ้นบริษัทต่ างๆ
บริ ษัทฯ ร่วมลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทนันๆ
้ การ
ลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุ รกิ จ เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยง มีบริ ษัทจานวนหนึ่งถื อหุ้นในลักษณะไขว้ กันหรื อ
ย้ อนกลับ โดยสัดส่วนการถือหุ้นที่ถือย้ อนกลับนัน้ นับเป็ นสัดส่วนที่น้อยมาก บริ ษัทฯ ไม่มีอานาจควบคุมกิจการในบริ ษัทที่ลงทุน ทังนี
้ ้
การดาเนินการของบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์เป็ นอานาจอิสระของคณะกรรมการของบริ ษัทนันๆ
้
บริ ษัทฯ กาหนดแผนงานประจาปี ซึ่งหนึ่ง ในแผนงาน คือ แผนงานด้ านการลงทุน โดยได้ มีการจัดตังคณะกรรมการ
้
ด้ านการลงทุน ประกอบด้ วย ผู้บริ หารในด้ านการลงทุนของบริ ษัท และบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ เพื่อศึกษาและเสนอแนะการลงทุนของ
บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ โดยพิจารณาศักยภาพในการลงทุนและจะลงทุน ร่ วมกัน โดยจะพิจารณาลงทุนในธุรกิ จที่มีศกั ยภาพและ
เกี่ยวเนื่อง หรื อเอื ้อประโยชน์ตอ่ กัน มีนโยบายให้ บริ ษัทที่ร่วมลงทุนและทาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ลงทุนมากที่สดุ เป็ นผู้ติดตาม
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทนัน้ เพื่อให้ ทราบปั ญหาที่เกิดขึ ้น และรายงานให้ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นในกลุม่ ทราบ เพื่อร่ วมกันเสนอ
แนวทางแก้ ไขให้ ทนั กับสถานการณ์นนๆ
ั ้ บริ ษัทฯ ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปั นผล แต่หากบริ ษัทใดมีผลขาดทุน
นอกจากบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเงินปั นผลแล้ ว ยังต้ องบันทึกการด้ อยค่าของเงินลงทุน ซึ่งมีผลกระทบต่อกาไรและขาดทุน ตลอดจน
มูลค่าทรัพย์สนิ ของบริ ษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จานวนบริ ษัทที่ บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ มีจานวนทังสิ
้ ้น 154 บริ ษัท และ
มีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนจานวน 13 บริ ษัท เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 37,031,481.42 บาท
3.1.2 การคา้ ประกันบริษัทในกลุ่ม
บริ ษัทฯ มีการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อให้ กบั บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ ทังบริ
้ ษัทที่ตงขึ
ั ้ ้นใหม่และบริ ษัทร่ วมทุน โดยการค ้า
ประกันให้ กบั บริ ษัทที่ตงขึ
ั ้ ้นใหม่นนั ้ จะพิจารณาจากความจาเป็ น หรื อค ้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน การค ้าประกันมีความเสี่ ยง
หากบริ ษั ท กลุ่มสหพัฒ น์ ที่ บ ริ ษั ทฯ คา้ ประกัน ไม่สามารถชาระหนีใ้ ห้ แ ก่ เจ้ าหนี ไ้ ด้ อาจมี ผลกระทบต่อบริ ษั ท ฯ ที่ต้ อ งไปร่ ว ม
รับผิดชอบ และหากบริ ษัทดังกล่าวมีผลการดาเนินงานที่ขาดทุน บริ ษัทฯ ยังต้ องบันทึกผลขาดทุนจากภาระค ้าประกัน ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงในเรื่ องดังกล่าว โดยลดการค ้าประกันที่เกินจาเป็ น และหาก
ต้ องค ้าประกันจะค ้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน หรื อให้ บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบตามสายธุรกิจเป็ นผู้ค ้าประกันแทน
นอกจากนี ้ ยังพยายามให้ บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ต้องมีความสามารถที่จะยืนหยัดอยูไ่ ด้ ด้วยตัวบริ ษัทเอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีวงเงินค ้าประกันสินเชื่อให้ กบั บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์จานวน 10 บริ ษัทวงเงินรวม
ประมาณ 311.39 ล้ านบาท ยอดใช้ ไปรวมประมาณ 198.59 ล้ านบาท ใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมามีการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อเพิ่ม 2
บริ ษัท คือ บริ ษัท โมบาย โลจิสติกส์ จากัด และ บริ ษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จากัด
3.2

ความเสี่ยงจากการให้ เช่ าและบริการ
3.2.1 การให้ เช่ าและบริการ
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การสาธารณูปโภคภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ อง
จัดเตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่างๆ ทังในด้
้ านอาคารสานักงาน โรงงาน และระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ ครอบคลุมการบริ การต่อ
ลูกค้ าที่จะมาดาเนินกิจการในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ หากทรัพย์สินดังกล่าวเกิดความเสียหาย บริ ษัทฯ จะได้ รับผลกระทบ
ในด้ านรายได้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นจากทรัพย์สิน โดยการทาประกันวินาศภัย
เพื่อลดและกระจายความเสีย่ งต่อทรัพย์สนิ ดังกล่าว วงเงินจานวน 1,807,486,450 บาท
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ เช่าจานวน 125,404,907.53 บาท และมีรายได้ จากบริ การ
สาธารณูปโภคจานวน 1,496,450,308.29 บาท
3.2.2 การไม่ ได้ รับการต่ ออายุลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้ า
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ได้ รับสิทธิเครื่ องหมายการค้ าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ และได้ ทาสัญญายินยอมให้
บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว เพื่อทาการผลิตและจาหน่าย ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ านันๆ
้ โดยบริ ษัทฯ จะ
ได้ รับค่าตอบแทนในรู ปของค่าลิขสิทธิ์ รับ หากบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับการต่ออายุลิขสิทธิ์ เครื่ องหมายการค้ า จะทาให้ บริ ษัทฯ สูญเสีย
รายได้ คา่ ลิขสิทธิ์รับ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสีย่ งในเรื่ องดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ มีการทาสัญญากับผู้ให้ ลิขสิทธิ์เป็ นสัญญาระยะยาว
และดาเนินการภายใต้ ข้อตกลงและข้ อกาหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ ในสัญญาอย่างเคร่ งครั ด สาหรั บค่าลิขสิทธิ์ รับ เป็ นรายได้ ที่ไม่มี
นัยสาคัญต่อรายได้ รวมของบริ ษัท
3.3

ความเสี่ยงในธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
3.3.1 ด้ านสิ่งแวดล้ อมและภัยธรรมชาติ
3.3.1.1 ด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม
จากลักษณะการดาเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรมของบริ ษัท ซึง่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ภายในสวนอุต สาหกรรม หรื อ ภาวะที่ อ าจส่ง ผลต่อ ธุ ร กิ จ โรงงานภายในสวนอุต สาหกรรมเครื อ สหพัฒ น์ บริ ษั ท ฯ ซึ่ง เป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจสวนอุตสาหกรรมย่อมตระหนักดีถึงปั ญหาดังกล่าว โดยได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับ
ผลกระทบต่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกัน
และแก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (EIA) เสนอต่อสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการติดตาม เฝ้ าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น เพื่อให้ สถานประกอบการต่ างๆ ที่อยู่ภายในสวน
อุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ปราศจากปั ญหาด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อมต่างๆ เช่น การเฝ้ าระวังปั ญหามลพิษ
ทางอากาศและน า้ เสีย ซึ่ง อาจมี ผลกระทบต่อผู้มี ส่ว นได้ เ สียหรื อ ชุมชนโดยรอบและอาจน าไปสู่ก ารฟ้ องร้ องทางกฎหมาย
ทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องเสียชื่อเสียงและเสียค่าสินไหมตามคดีความที่เกิดขึ ้นจนไม่สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึง่ ที่ผา่ นมา ไม่มีปัญหา
ดังกล่าว นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังคงดาเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรมมุ่งสูม่ าตรฐานสากลด้ วยระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อม
ส่งผลให้ สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ทงั ้ 3 แห่งได้ รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central
Wastewater Treatment แบบ Multisite จากสานักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย(วว) อย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาสวนอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสาคัญของภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ ้น
และก่อให้ เกิดความสูญเสียอย่างมีนยั สาคัญต่อการประกอบธุรกิจภายในสวนอุตสาหกรรม ประกอบกับในปี 2558 มีเหตุการณ์อคั คีภยั
ครัง้ ใหญ่เกิ ดขึ ้นกับโรงงานและโรงไฟฟ้ า ภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา ซึ่งหน่วยงานด้ านความปลอดภัยของสวน
อุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา และเจ้ าหน้ าที่ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ ได้ อย่างทันท่วงที ด้ วยปั ญหาด้ านการประสานงาน
ปั ญหาด้ านเทคนิค รวมถึงปั ญหาการจัดการภายในพื ้นที่เกิดเหตุ ส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบริ ษัทผลิตไฟฟ้ า ด้ วยเหตุ
นี ้ จึงได้ จดั ให้ มีการฝึ กซ้ อมแผนฉุกเฉินด้ านอัคคีภยั ภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา กบินทร์ บรุ ี และลาพูน อย่างจริ งจัง
ซึ่งได้ ฝึกซ้ อมสถานการณ์สมมติสารเคมีหกรั่วไหลและอัคคีภยั ภายในโรงงาน โดยจาลองปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากเหตุการณ์จริ งที่ผ่านมา
ร่วมกับผู้ชานาญการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องในแต่ละพื ้นที่เป็ นผู้ฝึกซ้ อม นอกจากนี ้ สวนอุตสาหกรรมได้ เล็งเห็นความสาคัญ
ของอุปกรณ์ ระงับเหตุฉุกเฉินที่มีความแตกต่างต่อภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ ้นในอดีต จากการประเมินความเสี่ยงต่อโรงงานภายในสวน
อุตสาหกรรม จึงได้ จดั เตรี ยมโฟมดับเพลิงในปริ มาณที่เพียงพอต่อการควบคุมสถานการณ์หรื อภาวะฉุกเฉิน และจัดซื ้อรถดับเพลิงเพื่อ
เตรี ยมพร้ อมต่อภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ ้นโดยมิได้ คาดหมาย
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3.3.1.2

ความเสี่ยงในด้ านอุทกภัย
สวนอุ ตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ลาพูน พืน้ ที่ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์
ลาพูน มีความเสีย่ งจากอุทกภัยน้ อย เนื่องจากไม่มีแหล่งน ้าไหลผ่าน ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ราบสูงเป็ นทาเลที่มีความเสี่ยงน้ อยจากอุทกภัย
และเป็ นปั จจัยสาคัญของนักธุรกิจในการตัดสินใจตังสถานประกอบการอุ
้
ตสาหกรรม
สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ กบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็ นจังหวัดที่ได้ รับผลกระทบจาก
อุทกภัยเป็ นประจา ส่งผลให้ เกิดความเสียหายอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์น ้าท่วมที่เกิดขึ ้นนัน้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อสวน
อุตสาหกรรม ถึงแม้ ระบบบาบัดน ้าเสียของศูนย์ปรับปรุ งคุณภาพน ้าเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ กบิ นทร์ บรุ ี
ซึง่ อยูใ่ นพื ้นที่ต่าสุดของสวนอุตสาหกรรม แต่ก็ไม่ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยพื ้นที่ดงั กล่าวได้ ทาการถมดินให้ สงู กว่าระดับน ้า
หลาก โดยมีระดับอ้ างอิง คือ ถนนคันชลประทานที่กนระหว่
ั้
างพื ้นที่ลมุ่ น ้ากับพื ้นที่การเกษตรและทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยทาคันของระบบสูง
กว่าคันชลประทานเฉลี่ยประมาณ 20-30 เซนติเมตร ทังนี
้ ้ จากสถานการณ์ น ้าท่วมที่ผ่านมา ระดับน ้าที่ท่วมสูงขึ ้น ส่งผลให้ ระดับน ้า
ภายนอกมีโอกาสที่จะไหลเข้ ามาภายในระบบบาบัดน ้าเสีย สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ กบินทร์ บรุ ี มีการแก้ ปัญหาเบื ้องต้ น โดยการ
ปั น้ คันกันรอบพื
้
้นที่ระบบบาบัดฯ ชัว่ คราว เพื่อป้องกันน ้าไหลเข้ าระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลาง และเพื่อเป็ นการป้องกันปั ญหาอย่าง
ถาวร บริ ษัทฯ จึงได้ จัดทาคันดินรอบพื ้นที่ระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลาง โดยการสร้ างและเสริ มคันดินที่ได้ มาตรฐานให้ สงู ขึ ้นกว่าเดิม
เฉลีย่ 70 เซนติเมตร ความยาวของคันดินโดยรอบพื ้นที่ประมาณ 2,500 เมตร ซึง่ มัน่ ใจว่าจะสามารถป้องกันน ้าท่วมได้
สวนอุ ตสาหกรรมเครื อสหพั ฒน์ ศรี ราชา ตัง้ อยู่ในพื น้ ที่ ราบชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก อาจเกิ ด
น ้าหลากเข้ าพืน้ ที่สวนอุตสาหกรรมในระยะเวลาสันๆ
้ จากลาห้ วยสาธารณะหรื ออ่างเก็บน ้า โดยเฉพาะในฤดูที่มีฝนมากผิดปกติ
ประเด็นปั ญหาอุทกภัยที่เกิดขึ ้น บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาแผนป้องกันและแก้ ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยไว้ พร้ อมแล้ ว โดยใน
แผนป้องกันประกอบด้ วย ชุดปฏิบตั ิงานติดตามเฝ้ าระวังปริ มาณและระดับน ้าบริ เวณรอบๆ พื ้นที่สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์
ศรี ราชา ในรัศมี 5 กิโลเมตร ตลอด 24 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ ได้ กาหนดเกณฑ์การเฝ้ าระวังไว้ 3 ระดับ คือ ระดับปกติ ระดับเฝ้ าระวังและ
แจ้ งเตือน ระดับแจ้ งเตือนโรงงานและปฏิบตั ิตามแผนฉุกเฉิ น โดยทาการติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา และนาข้ อมูล แผนที่
อากาศมาวิเคราะห์เป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง มีการซ้ อมแผนดังกล่าวทุกปี นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน ้า
และแก้ ไขปั ญหาน า้ ท่ วมขังภายในพื น้ ที่ ซึ่ งจะระบายน า้ ฝนผ่ านคลองย่ อยลงสู่แหล่งน า้ สาธารณะหลักได้ อย่างรวดเร็ ว สวน
อุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา มีการลงทุนงบประมาณ 12 ล้ านบาท เพื่อการปรับปรุ งระบบระบายน ้าฝนใหม่ โดยการออกแบบ
ระบบระบายน ้าฝนให้ ใหญ่ขึ ้น เพื่อรองรับปริ มาณน ้าฝนเพิ่มมากขึ ้น รวมถึงการจัดให้ มีการขุดลอกระบบระบายน ้าฝนภายในพื ้นที่สวน
อุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา เป็ นประจาทุกปี
โดยในปี ที่ผา่ นมา สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ทกุ แห่ง ไม่ประสบอุทกภัย
3.3.1.3

ความเสี่ยงในด้ านภัยแล้ งนอกฤดูกาล
ปั จจุบนั จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จากอิทธิ พลของ El Nino ส่งผลให้ ฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาล ตกน้ อย ทิ ้งช่วง ไม่กระจายสม่าเสมอ ทาให้ ปริ มาณน ้าต้ นทุนในเขื่อนหรื ออ่างเก็บน ้าทังหมดค่
้
อนข้ างต่า อีกทังในฤดู
้
แล้ ง
อากาศที่ร้อนจัด ทาให้ สญ
ู เสียน ้าจากการระเหย ส่งผลให้ น ้าในแหล่งน ้าลดลงอย่างมาก ในขณะเดียวกันความต้ องการการใช้ น ้า
ทวีสูงขึ ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของประชากร และการขยายตัวทางด้ านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็ นภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
การผลิตกระแสไฟฟ้ า เป็ นต้ น จึงทาให้ เกิดภาวะขาดแคลนนา้ ขึ ้น ซึ่งมีแนวโน้ มจะเพิ่มความรุ นแรงในหลายพื น้ ที่ ภาวะภัยแล้ งที่
เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ถือเป็ นภัยแล้ งนอกฤดูกาล (ภัยแล้ งช่วงหน้ าฝน) โดยมีปัจจัยเสี่ยงถ้ าหากฝนไม่ตกตามที่คาดการณ์ไว้ ในช่วงฤดูฝน
จะส่งผลการกักเก็บน ้าในเขื่อนหรื ออ่างเก็บน ้าหลักได้ รับผลกระทบอย่างหนัก โดยปั จจุบนั สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา
มีการจัดซื ้อทรัพยากรน ้าดิบ จาก บริ ษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรน ้าดิบจากอ่าง
เก็บน ้าหลักภายในพื ้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ กระจายให้ กบั กลุม่ ลูกค้ า ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน และกลุม่ อุตสาหกรรม ถึงแม้ ว่า
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ยังคงมีภาวะภัยแล้ งในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ อา่ งเก็บน ้าบางแห่งมีปริ มาณกักเก็บต่า ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้า
ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) ได้ มีการบริ หารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืน โดยการจัดทาโครงการสูบผันน ้าจาก
อ่างเก็บน ้า ซึ่งมีปริ มาณกักเก็บสูงมายังอ่างเก็บน ้าในเขตพื ้นที่ ปี ละประมาณ 70 ล้ านลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ ไขปั ญหาการขาด
แคลนน ้าในระยะสันและระยะยาวในพื
้
้นที่จงั หวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ในขณะเดียวกันสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ กบินทร์ บรุ ี
มีการรับน ้าดิบจากแหล่งน ้าธรรมชาติเก็บกักภายในอ่างเก็บน ้าขนาด 1 ล้ านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีการจัดสรรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการใช้ น ้าจากแหล่งน ้าบาดาล ภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ลาพูน ซึง่ ถือเป็ นการจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยัง่ ยืน
โดยที่มีความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้ งนอกฤดูกาลน้ อยลง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ติดตามสถานการณ์ น ้าของพื ้นที่ในเขตสวน
อุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ศรี ราชา กบินทร์ บุรี และลาพูน อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่งผลให้ ที่ผ่านมาสวนอุตสาหกรรมทัง้
3 แห่ง ยังไม่เคยประสบปั ญหาการขาดแคลนน ้าขันวิ
้ กฤต
3.3.2 ความเสี่ยงจากสารเคมี
สารเคมีเป็ นตัวแทนหนึ่งที่แสดงถึงความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีการผลิต ควบคู่ไปกับแนวทางการพัฒนาสวนอุตสาหกรรม
เครื อสหพัฒน์ ดังนัน้ โรงงานทุกแห่งจึ งมี ความต้ องการใช้ สารเคมี เพื่ อน ามาใช้ ในทางอุตสาหกรรมการผลิต รวมทัง้ ที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน การนาสารเคมีมาใช้ นนั ้ หากใช้ อย่างถูกต้ องและถูกวิธี ย่อมก่อให้ เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ขณะเดียวกัน หากใช้
โดยขาดความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ องและขาดมาตรการป้องกันความปลอดภัยที่ดี อาจจะก่อให้ เกิดโทษอย่างมหันต์เช่นกัน เช่น
ปั ญหากากของเสียอันตราย การเกิดอุบตั ิเหตุภยั สารเคมี การตกค้ างในผลิตภัณฑ์และสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้ก่อให้ เกิดความ
สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สนิ และความสมดุลทางระบบนิเวศทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์มีบริ ษัทหลายๆ บริ ษัทที่จาเป็ นต้ องใช้ สารเคมีเพื่อนามาใช้ ในทางการผลิต บริ ษัทฯ จึงได้
ประกาศใช้ มาตรการควบคุมการขนส่งสารเคมีทกุ ชนิด ของเสียอันตรายที่เข้ าและออกภายในพื ้นที่สวนอุตสาหกรรม เพื่อช่วยลด
ความเสีย่ งและป้องกันอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ ้นจากสารเคมี มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ 1 ธันวาคม 2555 เป็ นต้ นมา จากการสารวจ การ
ดาเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรม ที่ประกอบด้ วยโรงงาน ซึง่ ใช้ สารเคมีเป็ นองค์ประกอบในการดาเนินการผลิตหลายประเภทนันย่
้ อม
ส่งผลให้ เกิดความเสีย่ งสูงจากเหตุฉกุ เฉินหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็ นการระเบิด การรั่วไหล การปนเปื อ้ น การฟุ้งกระจาย และเหตุ
อันตรายอื่นๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ด้ วยเหตุการณ์เหล่านี ้ อาจก่อให้ เกิดความสูญเสียอย่างมีนยั สาคัญต่อบุคลากร ทรัพย์สิน
หรื อการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลดโอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงดังกล่าว ในปี 2558 บริ ษัทฯ จึงมีการเตรี ยมความพร้ อมให้
ทัดเทียมกับมาตรฐานการระงับเหตุระดับสากล ได้ จดั ให้ มีการซ้ อมแผนฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล เพื่อเพิ่มความชานาญให้ กบั หน่วยงาน
ด้ านความปลอดภัยของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ โดยใช้ สถานการณ์สมมติ “การเตรี ยมความพร้ อมและการระงับเหตุภาวะ
ฉุกเฉินสารเคมี (คลอรี นน ้า 10%) รั่วไหล ส่งผลให้ มีผ้ บู าดเจ็บที่สดู ดมสารเคมีเข้ าไป 1 ราย ”โดยได้ รับความร่ วมมือจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้ องภายในพื ้นที่เป็ นผู้ฝึกซ้ อมและควบคุมการซ้ อม นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นความปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิงาน
หน่วยงานด้ านความปลอดภัยของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ในการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล จึงได้ มีการจัดซื ้ออุปกรณ์ที่สาคัญ
ในการปฏิบตั ิงาน เช่น เครื่ องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ แบบสะพายหลัง (SCBA) ชุดระงับเหตุสารเคมี หน้ ากากป้องกันสารเคมี
เป็ นต้ น และเพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั ิงานระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหลอย่างเต็ มรู ปแบบ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาจัดซื ้อ
เครื่ องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ แบบสะพายหลัง (SCBA) อีก 1 ชุด เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานได้ เข้ าปฏิบตั ิงานเป็ นคู่ หรื อเข้ าปฏิบตั ิงาน
ครัง้ ละ 2 คน เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้เข้ าปฏิบตั ิงานเอง ซึง่ จะใช้ ในภาวะฉุกเฉินที่มีอากาศไม่เพียงพอ หรื อมีก๊าซพิษอยู่ในระดับ
ที่เป็ นอันตราย เช่น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล การเข้ าทางานในสถานที่อบั อากาศ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ มี
การดาเนินการควบคุมการขนส่งสารเคมีเข้ าออกภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์อย่างเคร่ งครัด จึงไม่เกิดเหตุสารเคมีรั่ วไหล
ตลอดปี ที่ผา่ นมา

ส่วนที่ 3.1.3 ปั จจัยความเสีย่ ง หน้ า 4

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

3.3.3 ความเสี่ยงจากการเปิ ดเสรีการค้ าและการก้ าวสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
การเข้ ารวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community - AEC) ที่เกิดขึ ้นเมื่อต้ นปี 2559 ส่งผลให้
มีการเปิ ดเสรี การค้ าสินค้ า บริ การ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝี มือ สินค้ าในประเทศแถบอาเซียนทังหมด
้
สามารถเข้ ามาใน
ประเทศไทยได้ อย่างเสรี อาจทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจากจากการเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี ค่าจ้ างแรงงาน ซึ่งมีราคาต่ากว่า
ประเทศไทย รวมทัง้ สิทธิพิเศษด้ านภาษี และเกิดการแข่งขันสูงทังตลาดในประเทศและต่
้
างประเทศ
ทังนี
้ ้ การเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรื อ AEC จะเป็ นหัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่ม ASEAN
โดยเฉพาะจากการขยายตัว ของกลุ่ม ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ราชอาณาจัก รกัม พูช า สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งทาให้ เศรษฐกิจไทยได้ รับอานิสงส์ผ่านการค้ าชายแดน
พร้ อมกับการเปิ ดเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศและการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน เสริ มสร้ างความเชื่อมโยง (Connectivity) ระหว่าง
เศรษฐกิจภูมิภาคของไทย จะช่วยให้ ประเทศไทยได้ รับประโยชน์จากการเข้ าสู่ AEC มากขึ ้น
แม้ วา่ ภาวะเศรษฐกิจโลกประสบปั ญหาชะลอตัว การส่งออกไทยลดลง แต่ตวั เลขมูลค่าการค้ าขายระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้ านซึง่ ประกอบด้ วย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ
มาเลเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 1 ทศวรรษที่ผา่ นมา
รัฐบาลตระหนักถึงโอกาสของการค้ าชายแดนจึงได้ ตงั ้ “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ” กาหนด
นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื ้นที่ 10 เขตครอบคลุม 10 จังหวัดชายแดน ได้ แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ ว ตราด หนองคาย
เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส และสงขลา เพื่อสร้ างความร่วมมือและเชื่อมความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้ านอาเซียน
อย่างจริ งจัง
ในอนาคต รัฐบาลมุ่งหวังที่จะยกระดับเขตพัฒนาเศรษฐกิจขึ ้นเป็ น “Economic Gateway” ของประเทศสร้ างมูลค่า
เศรษฐกิ จชายแดนเพิ่มขึ ้น ทัง้ นี ้ เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษชายแดนจะถูกนาไปโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษในรู ปแบบ
คลัสเตอร์ เพราะวัตถุประสงค์ต่างเชื่อมโยงและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เป็ นการช่วยสร้ างความเข้ มแข็งของห่วงโซ่
คุณค่าทางการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Value Chain) และนาไปสูก่ ารสร้ างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพ
ด้ านการลงทุนของประเทศไทย
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้นาด้ านการลงทุนของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ ได้ ให้ ความสาคัญเป็ นพิเศษกับการเข้ าร่ วม AEC โดยได้
สารวจลูท่ างการลงทุนในอาเซียน และได้ จดั ตังที
้ มงานการลงทุน เพื่อศึกษาการลงทุนเดิมและตัดสินใจการลงทุนใหม่ๆ ทังยั
้ งมีการ
จัดงาน สหกรุ๊ ปแฟร์ Business Matching พร้ อมทังเป็
้ นศูนย์กลางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานของบริ ษัท และ
บริ ษั ทกลุ่มสหพัฒน์ จ ากการจัดตัง้ ศูน ย์ ข้ อมูล เพื่ อให้ บริ ษั ทฯ และบริ ษั ท ในกลุ่ม สหพัฒ น์ สามารถปรั บตัว เข้ า กับการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับ บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจด้ านสวนอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์มา
นานเล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดในการก้ าวสู่ AEC จะทาให้ เกิดตลาดขนาดใหญ่ขึ ้น ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ เตรี ยมความพร้ อมในการ
รับมือสถานการณ์ ดงั กล่าว โดยวางกลยุทธ์ เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันจากความพร้ อมของบริ ษัทในธุรกิจการให้ เช่าและ
บริ การ และธุรกิ จสวนอุตสาหกรรมแบบครบวงจร อาทิ พัฒนาที่ดิน บริ การสาธารณูปโภคพื ้นฐาน รวมทัง้ อาคารสาเร็ จรู ปให้ เช่า
ภายในสวนอุตสาหกรรม ทัง้ 3 แห่ง ในเขตพื ้นที่ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอาเภอเมือง
ลาพูน จังหวัดลาพูน และได้ ขยายโครงการไปที่ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งปั จจุบนั จังหวัดตาก จัดเป็ นพื ้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อลดช่องว่างปั จจัยด้ านแรงงาน ค่าจ้ างแรงงาน และเป็ นการรองรับและจูงใจนักลงทุนต่างชาติให้ เข้ ามาประกอบ
ธุรกิจในสวนอุตสาหกรรม และโครงการแม่สอดของบริ ษัท ซึง่ เป็ นการรองรับในการก้ าวสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ AEC
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
4.

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1

ทรัพย์ สินถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สินทรัพย์ที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้ วย
ลักษณะ
มูลค่ า
ประเภท
กรรมสิทธิ์
(พันบาท)
เงินลงทุน
ผู้ถือหุ้น
19,345,878

ภาระ
ผูกพัน
ไม่มี

อสังหาริ มทรัพย์รอการขายสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ กบินทร์ บรุ ี

เป็ นเจ้ าของ

68,378

ไม่มี

อสังหาริ มทรัพย์รอการขายสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ลาพูน

เป็ นเจ้ าของ

273,403

ไม่มี

อสังหาริ มทรัพย์รอการขายที่ดินอื่น
ระบบสาธารณูปโภคสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

300,222
3,171

ไม่มี
ไม่มี

สิง่ ปลูกสร้ างสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์

เป็ นเจ้ าของ

770,365

ไม่มี

ที่ดินอื่นๆ

เป็ นเจ้ าของ

2,104,600

ไม่มี

อาคารสานักงานสาขา

เป็ นเจ้ าของ

15,510

ไม่มี

อาคารโรงงานสาเร็ จรูปให้ เช่าหรื อขาย

เป็ นเจ้ าของ

962,455

ไม่มี

สินทรัพย์อื่นๆ

เป็ นเจ้ าของ

158,269

ไม่มี

สินทรัพย์ระหว่างสร้ าง

เป็ นเจ้ าของ

12,451

ไม่มี

นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เช่าพื ้นที่ในอาคาร บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ตังอยู
้ ่เลขที่ 530 ซอย
สาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จาก บริ ษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) บริ เวณ
ชัน้ 4 พื ้นที่เช่า 1,080.85 ตารางเมตร โดยจ่ายค่าเช่าเดือนละ 206,000 บาท รวมเป็ นเงินค่าเช่าปี ละ 2,472,000 บาท
สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการค้ า
เครื่ องหมายการค้ าที่บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ และที่เป็ นเจ้ าของ สามารถจาแนกได้ ดงั นี ้
- เครื่ องหมายการค้ าต่างประเทศ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ได้ รับสิทธิ เครื่ องหมายการค้ าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศตามสัญญาให้ ใช้ เครื่ องหมาย
การค้ า โดยสัญญาส่วนหนึ่งกาหนดให้ มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ และสัญญาอีกส่วนหนึ่งกาหนดให้ บริ ษัทฯ แจ้ งขอต่ออายุไปยัง
คูส่ ญ
ั ญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในระยะเวลาที่กาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญายินยอมให้ บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ใช้ เครื่ องหมาย
การค้ าดังกล่าว ในการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ยี่ห้ อต่างๆ โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับค่าตอบแทนในรู ปค่าลิขสิทธิ์ รั บ ปั จจุบัน
เครื่ องหมายการค้ าต่างประเทศที่บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ มีรายละเอียดดังนี ้
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
เครื่องหมายการค้ า
1. GUY LAROCHE

2. LE COQ SPORTIF

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

เงื่อนไขที่สาคัญ
1. ให้ สิทธิ ผลิตในประเทศไทยและจาหน่ายสินค้ าในประเทศไทยและต่างประเทศตามที่
กาหนด
2. ให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคแก่บริ ษัทฯ
3. ห้ ามบริ ษัทฯ โอนสิทธิไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมให้ บคุ คลที่ 3 เว้ นแต่ได้ รับความยินยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า
1. ให้ สิทธิ ผลิตในประเทศไทย และจาหน่ายสินค้ าในประเทศไทยและต่างประเทศตามที่
กาหนด
2. บริ ษัทฯ สามารถโอนสิทธิ ในการผลิตให้ บริ ษัท แชมป์เอช จากัด ได้ เท่านันโดยจะต้
้
อง
จาหน่ายสินค้ าให้ แก่ บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) เพื่อทาการ
จาหน่ายให้ แก่ผ้ บู ริ โภคต่อไป

3. ELLE

1. ให้ สทิ ธิผลิตและจาหน่ายสินค้ าในประเทศไทย และต่างประเทศตามที่กาหนด
2. บริ ษัทฯสามารถโอนสิทธิในการผลิตให้ บริ ษัทในประเทศไทยตามที่กาหนด
โดยต้ องได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า

4. ABSORBA
(เสื ้อผ้ าเด็ก)

1. ให้ สิทธิ ผลิตสินค้ าในประเทศไทย และจาหน่ายสินค้ าในประเทศไทย และ ต่างประเทศ
ตามที่กาหนด
2. ให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคแก่บริ ษัทฯ
3. ห้ ามโอนสิทธิไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมให้ บคุ คลที่ 3 เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า

-

เครื่ องหมายการค้ าในประเทศ
บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของและจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า ต่อ กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ ตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ และได้ ทาสัญญายินยอมให้ บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าวในการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าต่างๆ เช่น กุลสตรี Rain Flower และ Homecare เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับค่าตอบแทนในรู ปค่า
เครื่ องหมายการค้ ารับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า จานวนกว่า 70 เครื่ องหมาย รวมกว่า
100 คาขอ
นอกจากนี ้ สานักงานคณะกรรมการกากับกิ จการพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ อนุมัติใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้ า และ
ใบอนุญาตระบบจาหน่ายไฟฟ้ าให้ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) ดังนัน้ บริ ษัทฯ สามารถจาหน่ายไฟฟ้ าได้ เอง โดย
ได้ ดาเนินการภายใต้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็ นการดาเนินการต่อเนื่องจากสัมปทานประกอบ
กิ จการไฟฟ้ าเดิม เมื่ อ 3 กรกฎาคม 2541 และบริ ษัทฯ ได้ ท าสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าและไอนา้ กับ บริ ษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ าและไอน ้าในกลุม่ สหพัฒน์ โดยมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าสูงถึง 174 เมกกะวัตต์ และผลิตไอน ้า 81 ตันต่อ
ชัว่ โมง ซึง่ เป็ นการเสริ มสร้ างความมัน่ คงให้ กบั ระบบจาหน่ายด้ านพลังงานในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

4.2

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ ไม่มีบริ ษัทย่อยมีแต่บริ ษัทร่ วม บริ ษัทฯ ร่ วมลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 50
ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทนันๆ
้ การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิ จ เพื่อกระจายความเสี่ยง บริ ษัทฯ ไม่มีอานาจ
ควบคุมกิ จการในบริ ษั ทที่ลงทุน ทัง้ นี ้ การดาเนินการของบริ ษั ทที่ลงทุน เป็ นอ านาจอิ สระของคณะกรรมการของบริ ษัทนัน้ โดย
พิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันหรื อเอื ้อประโยชน์ตอ่ กัน
4.3

การประเมินราคาทรัพย์ สิน
บริ ษัทฯ ได้ ประเมินราคาที่ดิน สิ่งปลูกสร้ าง และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (TFRS) เพื่อเป็ นการแสดงมูลค่ายุติธรรม
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
5.

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

5.1

คดีที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ที่มีจานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
- ไม่มี -

5.2

คดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย อย่างมีนยั สาคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้
- ไม่มี -

5.3

คดีที่มิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท หรื อบริ ษัทย่อย
- ไม่มี –

ส่วนที่ 3.1.5 ข้ อพิพาททางกฎหมาย หน้ า 1

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์
6.

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้ อมูลทั่วไป
6.1.1 ชื่อ สถำนที่ตงั ้ สำนักงำน
ชื่อ
ที่ตั ้งสานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิ จ

เลขทะเบียนบริ ษัท/
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ
อีเมล

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว

ที่ตงั ้ สำขำ
สาขาที่ 1
โทรศัพท์
โทรสาร
สาขาที่ 2
โทรศัพท์

: บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
: 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุ งเทพฯ 10120
: ประกอบธุรกิ จหลัก 3 ประเภท ได้ แก่ ธุรกิ จการลงทุนในหุ้น
บริ ษัทต่างๆ ธุรกิ จการให้ เช่าและบริ การ และธุรกิ จสวน
อุตสาหกรรม
: 0107537001340
:
:
:
:

0-2293-0030
0-2293-0040
http://www.spi.co.th
เลขานุการบริ ษัท
darunee@spi.co.th
ผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบภายในองค์กร
pirom@spi.co.th
ผู้รับผิดชอบด้ านนักลงทุนสัมพันธ์
rattana@spi.co.th
ผู้จัดการฝ่ ายการตลาดอสังหาริ มทรัพย์
amphol@spi.co.th
ที่ปรึ กษางานทรั พยากรบุคคล (งานชุมชนสัมพันธ์)
omsin@spi.co.th
: ทุนจดทะเบียน จานวน 800,000,000 บาท ประกอบด้ วย
หุ้นสามัญ จานวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท
: จานวน 494,034,300 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ
จานวน 494,034,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

999 หมู่ที่ 11 ตาบลหนองขาม อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
(038) 480-444
(038) 480-505
1 หมู่ที่ 5 ตาบลนนทรี อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
(037) 205-203-7
ส่วนที่ 3.1.6 ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น หน้ า 1

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์
โทรสาร
สาขาที่ 3
โทรศัพท์
โทรสาร
สาขาที่ 4
โทรศัพท์
โทรสาร
สาขาที่ 5
โทรศัพท์
โทรสาร
สาขาที่ 6
โทรศัพท์
โทรสาร

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

(037) 205-202
189 หมู่ที่ 5 ตาบลป่ าสัก อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 51000
(053) 584-072-4
(053) 584-080
196 หมู่ที่ 11 ตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
(037) 290-345
(037) 290-345
269 หมู่ที่ 15 ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
(055) 546-634
(055) 546-634
1 หมู่ที่ 6 ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
(038) 338-444
(038) 480-505

6.1.2 ชื่อ สถำนที่ตงั ้ สำนักงำน ประเภทธุรกิจ จำนวนหุ้น ชนิดของหุ้น ที่จำหน่ ำยได้ ทงั ้ หมดของบริ ษัท ที่บริ ษัทฯ ถือ
หุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ ำยแล้ ว มีรำยละเอียด ดังนี ้
ชื่อบริ ษทั

สถานที่ตงั ้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้นที่ จานวนหุ้น สัดส่ วน
ออกจาหน่ าย ที่ SPI ลงทุน เงินลงทุน

มูลค่ าเงินลงทุน

บริ ษทั จาหน่ าย
1 บมจ. ไอ.ซี.ซี.อิน เตอร์ เนชัน่ แนล

กรุงเทพฯ

อุปโภคบริ โภค

สามัญ

290,633,730

65,353,640

22.49

702,907,481.99

2 บมจ. สหพัฒนพิบูล

กรุงเทพฯ

อุปโภคบริ โภค

สามัญ

330,000,000

66,000,065

20.00

319,800,476.00

3 บจ. สห โตคิว คอร์ ปอเรชัน่

ชลบุรี

บริ การบ้ า นพักอาศัย

สามัญ

332,000

66,400

20.00

66,400,000.00

4

CANCHANA INTERNATIONAL CO. LTD.

เขมร

ขายสิน ค้า

สามัญ

2,000,000

200

20.00

3,236,800.00

5

KYOSHUN CO., LTD.

ญี่ปนุ่

ตัว แทนขาย

สามัญ

600

110

18.33

1,997,600.00

6 บจ. บางกอกแอธเลติก

กรุงเทพฯ

ชุดกีฬา

สามัญ

2,000,000

363,155

18.16

69,561,939.58

7

ฮ่องกง

ตัว แทนขาย

สามัญ

26,569

3,600

18.00

2,161,197.26

เมี ยนมา

ผู้กระจายสิน ค้า

สามัญ

30,000

5,400

18.00

1,781,720.00

9 บมจ. นิ ว ซิตี ้(กรุงเทพฯ)

กรุงเทพฯ

อุปโภค

สามัญ

14,951,000

2,317,738

15.50

43,120,478.00

10 บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)

กรุงเทพฯ

ร้ า นขายยา

สามัญ

200,000

30,000

15.00

30,000,000.00

11

อิน โดนี เซีย

ขายสิน ค้า

สามัญ

120,000

18,000

15.00

5,861,700.00

12 บมจ. โอ ซี ซี

กรุงเทพฯ

อุปโภค

สามัญ

60,000,000

7,635,000

12.73

12,215,983.30

13 บจ. มอร์ แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)

กรุงเทพฯ

ขายตรง

สามัญ

400,000

48,000

12.00

4,800,000.00

14 บจ. วี น อิน เตอร์ เนชัน่ แนล

กรุงเทพฯ

ขายตรง

สามัญ

300,000

36,000

12.00

3,600,000.00

15 บจ. เบทเตอร์ เวย์ (ประเทศไทย)

กรุงเทพฯ

ขายตรง

สามัญ

10,000,000

1,177,362

11.77

11,773,620.00

16 บจ. ซัน ร้ อยแปด

กรุงเทพฯ

ผู้กระจายสิน ค้า

สามัญ

10,000,000

1,000,000

10.00

INTERNATIONAL COMMERCIAL
CORDINATION LTD. (H.K)

8

TIGER MK LOGISTICS (MY ANMAR)
COMPANY LIMITED

PT. TRINITY LUXTRO

รวมบริ ษทั จาหน่ าย

10,000,000.00
1,289,218,996.13

บริ ษทั ผลิต
1 บจ. ฮูเวอร์ อตุ สาหกรรม (ประเทศไทย)

สมุท รปราการ บรรจุภัณฑ์ พลาสติก

สามัญ

600,000

226,396

37.73

22,639,600.00

2 บจ. ไหมทอง

กรุงเทพฯ

เสื ้อผ้ า

สามัญ

1,400,000

449,500

32.11

58,152,029.69

3 บจ. อิน เตอร์ เนชัน่ แนล แลบบอราทอรี่ ส์

กรุงเทพฯ

เครื่ องสาอาง

สามัญ

12,000,000

3,000,000

25.00

165,000,000.00

4 บจ. ไลอ้ อน (ประเทศไทย)

กรุงเทพฯ

ผงซักฟอก

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

ถุงมื อยาง

สามัญ

1,420,000

337,250

23.75

33,725,000.00

7 บมจ. ธนูลกั ษณ์

กรุงเทพฯ

เสื ้อผ้ า และเครื่ องหนัง

สามัญ

120,000,000

28,220,820

23.52

28,688,920.22

8 บจ. แชมป์เอช

กรุงเทพฯ

เสื ้อผ้ า

สามัญ

400,000

90,000

22.50

9,000,000.00

ส่วนที่ 3.1.6 ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น หน้ า 2

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์
ชื่อบริ ษทั

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
สถานที่ตงั ้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้นที่ จานวนหุ้น สัดส่ วน
ออกจาหน่ าย ที่ SPI ลงทุน เงินลงทุน

มูลค่ าเงินลงทุน

9 บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ ฟดู ส์

กรุงเทพฯ

บะหมี่กงึ่ สาเร็จรูป

สามัญ

180,000,000

39,520,820

21.96

90,310,095.47

10 บมจ. ไทยวาโก้

กรุงเทพฯ

ชุดชันใน
้

สามัญ

120,000,000

25,512,500

21.26

63,545,155.00

11 บจ. ท้ อปเทร็น ด์ แมนูแฟคเจอริ่ ง

ชลบุรี

บรรจุภัณฑ์ พลาสติก

สามัญ

1,200,000

240,000

20.00

47,625,000.00

12 บจ. เอส. แอพพาเรล

สมุท รปราการ เสื ้อผ้า

สามัญ

360,000

72,000

20.00

7,200,000.00

13 บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์ เท็กซ์ )

ปราจีน บุรี

ปั่ น ด้า ย

สามัญ

32,400,000

6,385,170

19.71

76,609,202.82

14 บจ. บางกอกโตเกียวซอคส์

กรุงเทพฯ

ถุงเท้ า

สามัญ

1,432,200

280,000

19.55

26,764,312.50

15 บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ

กรุงเทพฯ

เครื่ องหนัง

สามัญ

200,000

38,998

19.50

6,246,583.44

16 บจ. ไทยมอนสเตอร์

กรุงเทพฯ

เสื ้อผ้า

สามัญ

200,000

39,000

19.50

5,906,141.75

17 บจ. จี เทค แมททีเรียล

กรุงเทพฯ

ผลิตส่ว นประกอบชุดชันใน
้

สามัญ

3,000,000

570,000

19.00

57,000,000.00

18 บจ. เอ เทค เท็กซ์ไทล์

กรุงเทพฯ

ผลิตส่ว นประกอบชุดชันใน
้

สามัญ

10,000,000

1,900,000

19.00

190,000,000.00

19 บจ. เอชแอนด์บี อิน เตอร์ เท็กซ์

กรุงเทพฯ

ตุ๊กตาผ้า

สามัญ

400,000

76,000

19.00

7,600,000.00

20 บจ. สหนาเท็กซ์ไทล์

กรุงเทพฯ

สิง่ ทอ

สามัญ

360,000

64,800

18.00

7,747,488.00

21 บจ, บีเอ็น ซี เรียลเอสเตท

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

2,400,000

400,000

16.67

40,000,000.00

22 บจ. เอราวัณสิง่ ทอ

สมุท รปราการ สิง่ ทอ

สามัญ

6,214,634

996,795

16.04

126,256,111.36

23 บจ. ภัท ยาอุตสาหกิจ

กรุงเทพฯ

ชุดชันใน
้

สามัญ

3,000,000

480,000

16.00

4,922,582.50

24 บจ. มอลเทนเอเซียโพลิเมอร์ โปรดักส์

ชลบุรี

ชิ ้นส่ว นรถยนต์ที่ทาจากยาง

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 อิน เตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์ กรุงเทพฯ

เครื่ องสาอาง

สามัญ

149,930,828

23,016,071

15.35

130,042,427.82

27 บจ. เจนเนอร์ รัลกลาส

ชลบุรี

ผลิตขวดแก้ ว

สามัญ

14,500,000

2,175,000

15.00

34,339,805.49

28 บจ. โตโยเท็กซ์ไทล์ไทย

กรุงเทพฯ

ถุงเท้ า

สามัญ

300,000

45,000

15.00

4,500,000.00

29 บจ. ไทยโคบาชิ

ชลบุรี

กล่องกระดาษ

สามัญ

1,000,000

150,000

15.00

15,000,000.00

30 บจ. ไทยสปอร์ ตการ์ เม้ น ท์

กรุงเทพฯ

เสื ้อผ้า

สามัญ

100,000

15,000

15.00

1,500,000.00

31 บจ. อีสเทิร์น รับเบอร์

ชลบุรี

พื ้นรองเท้ า

สามัญ

300,000

45,000

15.00

4,500,000.00

32 บจ. ไทยอาราอิ

ชลบุรี

อะไหล่รถจักรยานยนต์

สามัญ

1,260,000

185,850

14.75

19,202,504.36

33 บจ. อิน เตอร์ เนชัน่ แนลเลทเธอร์ แฟชัน่

กรุงเทพฯ

รองเท้ า หนัง

สามัญ

500,000

70,000

14.00

7,000,000.00

34 บมจ. ประชาอาภรณ์

กรุงเทพฯ

เสื ้อผ้า

สามัญ

96,000,000

13,228,666

13.78

56,886,983.49

35 บจ. ราชาอูชิโน

กรุงเทพฯ

ผ้า ขนหนู

สามัญ

1,215,000

150,828

12.41

10,080,960.00

36 บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

กรุงเทพฯ

ผ้า ลูกไม้ ปัก

สามัญ

108,000,000

12,993,750

12.03

12,993,750.00

37 บจ. มอลเทน (ไทยแลนด์)

ชลบุรี

อุปกรณ์กฬี าประเภทบอล

สามัญ

1,000,000

120,000

12.00

12,000,000.00

38 บจ. ไทยกุลแซ่

ปราจีน บุรี

ชุดชันในชาย
้

สามัญ

1,800,000

198,000

11.00

19,800,000.00

39 บจ. สหเซวา

ชลบุรี

ผลิตภัณฑ์ พลาสติก

สามัญ

14,500,000

1,525,000

10.52

15,250,000.00

40 บจ. คิว พี (ประเทศไทย)

กรุงเทพฯ

ซอส

สามัญ

2,600,000

260,000

10.00

26,000,000.00

41 บจ. ไทยชิกโิ บ

ชลบุรี

ปั่ น ด้า ยฝ้าย

สามัญ

2,375,000

237,600

10.00

23,760,000.00

42 บจ. ไทยทาคายา

กรุงเทพฯ

เสื ้อผ้า

สามัญ

300,000

30,000

10.00

3,000,000.00

43 บจ. ไทยโทมาโด

ชลบุรี

กรอบหน้ า ต่า งอลูมิเนี ยม

สามัญ

200,000

20,000

10.00

2,000,000.00

44 บจ. ไทยสเตเฟล็กซ์

กรุงเทพฯ

ผ้า ซับในฉาบกาว

สามัญ

600,000

60,000

10.00

6,000,000.00

45 บจ. ยู.ซี.ซี.อูเอะชิม่า คอฟฟี่ (ประเทศไทย)

กรุงเทพฯ

ผลิตและจาหน่า ยกาแฟกระป๋ อง สามัญ

150,000

15,000

10.00

1,500,000.00

46

ฮังการี

บะหมี่กงึ่ สาเร็จรูป

THAI PRESIDENT FOODS (Hungary) Kft.

สามัญ

10.00

รวมบริ ษทั ผลิต

32,182,363.55
1,947,615,630.83

บริ ษทั อื่น
1 บจ. สหพัฒน์ เรียลเอสเตท

กรุงเทพฯ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สามัญ

2 บจ. อีสเทิร์น ไทยคอนซัลติ ้ง 1992

ชลบุรี

ธุรกิจสิง่ แวดล้อม

สามัญ

3 บจ. บุญ แคปปิ ตอลโฮลดิ ้ง

กรุงเทพฯ

ลงทุน

สามัญ

4 บจ. พิทักษ์กจิ

ชลบุรี

บริการ

สามัญ

5 บจ. กรีน ไลฟ์ แมนเนจเมนท์

ชลบุรี

บริห ารจัดการอาคาร

สามัญ

6 บจ. เฟิ สท์ ยไู นเต็ดอิน ดัสตรี

กรุงเทพฯ

ให้ เช่า ทรัพย์สนิ

สามัญ

7 บจ. ทรัพย์สนิ สหพัฒน์

กรุงเทพฯ

ลงทุน

สามัญ

8 บจ. รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม

กรุงเทพฯ

ระบบรักษาความปลอดภัย

สามัญ

(เดิมชื่อ บจ. ไทยซีคอมพิทักษ์กจิ )

10,000,000

4,000,000

40.00

100,000,000.00

200,000

80,000

40.00

10,000,000.00

27,000,000

9,719,999

36.00

97,199,990.00

200,000

67,040

33.52

6,704,000.00

100,000

30,000

30.00

11,049,900.00

400,000

112,582

28.15

11,258,200.00

200,000

52,500

26.25

5,250,000.00

3,788,572

966,282

25.50

196,965,028.00

บุริมสิท ธิ

ส่วนที่ 3.1.6 ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น หน้ า 3

766

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์
ชื่อบริ ษทั

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
สถานที่ตงั ้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

9 บจ. เส-นอร์ สห โลจิสติกส์

ชลบุรี

ระบบขนส่งสิน ค้า

สามัญ

10 บจ. เอ็มบีที เอส โบรกกิ ้ง เซอร์ วิ ส

กรุงเทพฯ

ประกัน ภัย

สามัญ

11 บจ. สหอุบลนคร

กรุงเทพฯ

สวนอุตสาหกรรม

สามัญ

12 บจ. แพนแลนด์

กรุงเทพฯ

พัฒนาที่ดนิ

สามัญ

13 บจ. ศรี ราชาขนส่ง

ชลบุรี

ขนส่ง

สามัญ

14 บจ. วิ จยั และพัฒนาโอซูก้า เอเซีย

กรุงเทพฯ

วิ จยั

15 บจ. ชิเซโด้โปรเฟสชัน่ แนล (ไทยแลนด์)

กรุงเทพฯ

16 บจ. ไทเกอร์ ดิสทริ บิว ชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์

กรุงเทพฯ

17 บจ. ไทยฟลายอิ ้งเมนเท็ น แนนซ์
18 บมจ. ฟาร์ อสี ท์ ดีดบี ี

จานวนหุ้นที่ จานวนหุ้น สัดส่ วน
ออกจาหน่ าย ที่ SPI ลงทุน เงินลงทุน
2,000,000

มูลค่ าเงินลงทุน

470,000

23.50

17,285,646.74

50,000

9,995

19.99

999,500.00

1,250,000

243,750

19.50

6,998,437.50

3,000,000

580,000

19.33

58,000,000.00

100,000

18,000

18.00

2,952,357.50

สามัญ

800,000

130,666

16.33

13,066,600.00

สถานบริ การความงาม

สามัญ

7,000,000

1,050,000

15.00

10,500,000.00

ขนส่ง

สามัญ

2,000,000

300,000

15.00

8,427,000.00

ชลบุรี

ซ่อมและบารุงรักษาเครื่ องบิน

สามัญ

20,000

3,000

15.00

300,000.00

กรุงเทพฯ

โฆษณา

สามัญ

7,500,000

1,055,700

14.08

29,154,287.52

19 บจ. สยามออโต้แบคส์

กรุงเทพฯ

อุปกรณ์ รถยนต์

สามัญ

3,990,000

500,000

12.53

5,000,000.00

20 บจ. สหรัตนนคร

ชลบุรี

นิ คมอุตสาหกรรม

สามัญ

1,800,000

225,000

12.50

22,500,000.00

21 บจ. เค.คอมเมอร์ เชียล แอนด์ คอนสตรัคชัน่

กรุงเทพฯ

ก่อสร้ า ง

สามัญ

500,000

50,000

10.00

5,150,406.14

22 บจ. ไทย คิว บิค เทคโนโลยี่

กรุงเทพฯ

CUBIC PRINTING

สามัญ

400,000

40,000

10.00

4,000,000.00

23 บจ. บุญรวี

กรุงเทพฯ

บริ การ

สามัญ

200,000

20,000

10.00

2,000,000.00

รวมบริ ษทั อื่น

624,761,353.40
ยอดรวมทังสิ
้ น้

3,861,595,980.36

6.2

วัตถุประสงค์ ในกำรออกหุ้นกู้
เพื่อใช้ ในการลงทุน และ/หรื อชาระคืนหนี ้เงินกู้ ของบริ ษัท และ/หรื อ ใช้ ในการดาเนินงาน และ/หรื อ ขยายธุรกิ จ และ/หรื อ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท หรื อ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
6.3

ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี

สถานที่ตั ้งสานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
6.4

:

นางสุวิมล กฤตยาเกี ยรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
2982 และ/หรื อ นางวิไลรั ตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรื อ นางสาวสมจินตนา
พลหิรัญรั ตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากั ด
: 16/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
: 0-2259-5300
: 0-2260-1553

สถำบันกำรเงินที่ติดต่ อเป็ นประจำ
ชื่อสถาบันการเงิน
: ธนาคารกรุ งเทพ จากั ด (มหาชน)
สถานที่ตั ้งสานักงานใหญ่
: 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
: 0-2231-4333
โทรสาร
: 0-2231-4742
เว็บไซต์
: www.bangkokbank.com
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์
ชื่อสถาบันการเงิน
สถานที่ตั ้งสานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
:
:

ธนาคารกสิกรไทย จากั ด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์ บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บูรณะ แขวงราษฎร์ บูรณะ
เขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพมหานคร 10140
: 0-2888-8888
: 0-2888-8882
: www.kasikornbank.com

6.5

ที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษัทสำหรั บกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
ชื่อที่ปรึ กษากฎหมาย
: บริ ษัท คลิฟฟอร์ ด ชานซ์ จากั ด (ประเทศไทย)
สถานที่ตั ้งสานักงานใหญ่
: 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั ้น 21 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
: 0-2401-8800
โทรสาร
: 0-2401-8801
เว็บไซต์
: www.cliffordchance.com

6.6

นำยทะเบียนหุ้นกู้
ชื่อนายทะเบียนหุ้นกู้

:

สถานที่ตั ้งสานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:

ธนาคารกรุ งเทพ จากั ด (มหาชน)
หน่วยงานทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ ายหลักทรั พย์บริ การ
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร 10500
0-2230-1478
0-2626-4545
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 3.2
7.
7.1
(1)

(2)
(3)
(4)

7.2
(1)

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ทุนจดทะเบียน
: 800,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ
จานวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว
: 494,034,300 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ
จานวน 494,034,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
หลักทรัพย์อื่นที่มีสทิ ธิ์หรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ
- ไม่มี หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่ห้ นุ สามัญ เช่น หุ้นกู้ ตัว๋ เงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรื อตราสารหนี ้
- ตัว๋ แลกเงิน จานวน 500 ล้ านบาท
ข้ อตกลงระหว่างกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของ
บริ ษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริ ษัทฯ ร่วมลงนามด้ วย
- ไม่มี ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัท โชควัฒนา จากัด
2. บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
3. บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)
4. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT
5. บริ ษัท ยูนีเซ็นทรัล จากัด
6. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน
7. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C
8. บริ ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จากัด
9. บริ ษัท ยูนีเว็ลธ์ จากัด
10. นายสาคร สุขศรี วงศ์
รวม

จานวนหุ้น
81,562,322
49,241,856
38,159,873
20,220,550
20,195,960
18,835,100
17,625,000
15,746,216
13,740,310
10,168,200
285,495,387
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ร้ อยละ
16.51
9.97
7.72
4.09
4.09
3.81
3.57
3.19
2.78
2.06
57.79

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

(2) ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถอื หุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่ องทีม่ ีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรื อ
การบริ หารงานของบริ ษัท โดยข้ อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้ วย
- ไม่มี 7.3

การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
(1) หลักทรัพย์ แปลงสภาพ
- ไม่มี –
(2) หลักทรัพย์ ท่ เี ป็ นตราสารหนี ้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มียอดหนี ้คงค้ างของตัว๋ แลกเงิน จานวน 500 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) ตัว๋ แลกเงินบริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) มูลค่า 350.00 ล้ านบาท ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
27 ธันวาคม 2559
ประเภทตราสารหนี ้

: ตัว๋ แลกเงิน ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน

ลักษณะการเสนอขาย

: เสนอขายในวงแคบ จากัดผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

อายุของตัว๋ แลกเงิน

: 91 วัน นับจากวันที่ออก

มูลค่าที่เสนอขาย

: 350,000,000 บาท (สามร้ อยห้ าสิบล้ านบาท)

วันที่ออกตัว๋ แลกเงิน

: 27 กันยายน 2559

วันครบกาหนดไถ่ถอน

: 27 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี ้ย

: ไม่มีการชาระดอกเบี ้ย

การชาระคืนเงินต้ น

: ชาระคืนเงินต้ น ทังจ
้ านวนในวันครบกาหนดไถ่ถอน

2) ตัว๋ แลกเงินบริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) มูลค่า 150.00 ล้ านบาท ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภทตราสารหนี ้

: ตัว๋ แลกเงิน ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน

ลักษณะการเสนอขาย

: เสนอขายในวงแคบ จากัดผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย

อายุของตัว๋ แลกเงิน

: 92 วัน นับจากวันที่ออก

มูลค่าที่เสนอขาย

: 150,000,000 บาท (หนึง่ ร้ อยห้ าสิบล้ านบาท)

วันที่ออกตัว๋ แลกเงิน

: 9 พฤศจิกายน 2559

วันครบกาหนดไถ่ถอน

: 9 กุมภาพันธ์ 2560

อัตราดอกเบี ้ย

: ไม่มีการชาระดอกเบี ้ย

การชาระคืนเงินต้ น

: ชาระคืนเงินต้ น ทังจ
้ านวนในวันครบกาหนดไถ่ถอน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทไม่มียอดหนี ้คงค้ างของหุ้นกู้
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บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผลขันต
้ ่า 0.10 บาทต่อหุ้น (เท่ากับร้ อยละ 10 ของราคามูลค่าหุ้น) แต่ที่ผา่ นมา
บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลมากกว่านโยบาย โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ

ปี

2558

อัตรากาไรสุทธิตอ่ หุ้น
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น*
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%) (เฉพาะกิจการ)

2557

2556

2555

2554

2.67
2.33
2.63
2.64
2.07
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
8.61 % 9.87% 8.74% 8.71% 11.11%
18.25 % 20.00% 15.72% 19.66% 24.47%

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 11 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ซึง่ กาหนดให้ มีขึ ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559 เพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.23 บาท
-

บริษัทย่ อย
- ไม่มี -

ส่วนที่ 3.2.7 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หน้ า 3

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
8.

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการจัดการ

โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท มีโครงสร้ างการบริ หารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มี การมอบอานาจ
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ ายจัดการที่ชดั เจน ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอีก 3 ชุด ช่วยกลัน่ กรองงานที่มีความสาคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริ หาร (ฝ่ ายจัดการ) เป็ นผู้บริ หารจัดการกิจการของบริ ษัท ปั จจุบนั
ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ หาร ผู้จดั การใหญ่ รองผู้จดั การใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จดั การฝ่ ายต่างๆ มีการ
กาหนดอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จดั การใหญ่ ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในกฎบัตร และในอานาจ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่ ซึ่งได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว มีเลขานุการบริ ษัท
ทาหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนด และตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
8.1 คณะกรรมการบริษัท
จัดตังขึ
้ ้น เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลกิจการให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลที่ดี เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ ถือหุ้น
และให้ เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริ ต เยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนันจะพึ
้ งกระทาภายใต้ สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้ วย
อานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างการบริ หารงานที่ชัดเจน
ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัทเข้ าใจ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ ว่าจะสามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้
2. โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอโดย
2.1 คณะกรรมการบริ ษัท มีจานวน 18 คน ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัทที่มาจากฝ่ ายบริ หารจานวน 6 คน และ
กรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร จานวน 12 คน ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการบริ ษัทออกจากตาแหน่งเป็ น
จานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการบริ ษัทที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1
ใน 3 กรรมการบริ ษัทซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการเลือกตังใหม่
้ ได้
2.2 กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริ ษัทมีกรรมการอิสระ จานวน 6 คน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่ องสัดส่วน
กรรมการอิสระที่กาหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
แต่ต้องไม่
น้ อยกว่า 3 คน
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท จานวน 3 คน ที่มีความเป็ นอิสระมี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่ตามกฎบัตร ซึ่ง
มีหน้ าที่ ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดในข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย มี กรรมการตรวจสอบ 2 คน ที่ มีความรู้ และ
ประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และทัง้ 3 คน สามารถทาหน้ าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
2.4 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท จานวน 3 คน
เป็ นคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้ าที่ตามกฎบัตร และช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท
ในการสรรหาและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการ
จ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท
2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท จานวน 3
คน และผู้บริ หาร จานวน 2 คน รวมจานวน 5 คน เป็ นคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี่ยง มีหน้ าที่ตามกฎบัตร และ
ช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทด้ านธรรมาภิบาล การต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และการบริ หารความเสีย่ ง
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บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

2.6 การมอบอานาจระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริ ษัทมีการมอบอานาจระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการที่ชดั เจน มีการกาหนดอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จดั การใหญ่
ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในกฎบัตร และในอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่
จานวนครัง้ ของการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการแต่ ละชุด
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุม ตามรายละเอียด ดังนี ้

รายชื่อ

1. นายบุณยสิทธิ์
2. นายบุญปกรณ์
3. นางจันทรา

ตาแหน่ ง

โชควัฒนา
โชควัฒนา
บูรณฤกษ์

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การใหญ่

กรรมการ
บริษัท
รวม 12
ครัง้ /ปี

กรรมการ
ตรวจสอบ
รวม 15
ครัง้ /ปี

กรรมการ
สรรหาและ
กาหนดค่ า
ตอบแทน
รวม 4
ครัง้ /ปี

12/12
12/12
11/11

-

4/4
3/3

1/1

การเข้ า
ประชุม
สามัญผู้
ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 45
จานวน
1 ครัง้
1/1
1/1
1/1

11/12

-

3/4

0/1

1/1

12/12

-

-

0/0

1/1

กรรมการ
ธรรมา
ภิบาลและ
บริหาร
ความเสี่ยง
รวม 1 ครัง้

(ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื ่อวันที 1 ธ.ค. 2559)

4. นายทนง

ศรีจิตร์

กรรมการผู้จดั การใหญ่

(ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เมื ่อวันที 15 ธ.ค. 2559)

5. นายวิชยั

กุลสมภพ

กรรมการรองผู้จดั การใหญ่

(แต่งตั ้งเมื่อ
วันที่ 15/12/59)

6. นายสม

จาตุศรีพิทกั ษ์

กรรมการบริษัท

1/1

-

-

-

1/1

12/12
12/12
6/6

-

0/0

-

1/1
1/1
0/0

(ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื ่อวันที 11 พ.ค. 2559)

7. นายสาเริง
8. นายมนู
9. นางสาวศิริกลุ

มนูญผล
ลีลานุวฒ
ั น์
ธนสารศิลป์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

(ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื ่อวันที 16 มิ .ย.2559)

10. นายพิพฒ
ั
11. นายกาธร
12. นายบุญเกียรติ
13. นายบุญชัย
14. นายสุจริต

พะเนียงเวทย์
พูนศักดิ์อดุ มสิน
โชควัฒนา
โชควัฒนา
ปั จฉิมนันท์

(แต่งตั ้งเมื่อ
วันที่ 15/12/59)

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

9/12
9/12
11/12
12/12
0/0

-

-

-

1/1
1/1
1/1
1/1
0/0

12/12

15/15

-

1/1

1/1

12/12

14/15

-

-

1/1

7/8

7/8

-

-

0/0

(ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมือ่ วันที 25 เม.ย.2559)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

18. นายอะกิระ
19. นายสุรชัย

มูราโคชิ
ดนัยตังตระกู
้
ล

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

7/12

-

-

-

1/1

11/12

-

-

-

1/1

20. นายสมพงษ์

สังข์รังสรรค์

กรรมการอิสระ

3/3

-

-

-

0/0

-

-

-

1/1
1/1

0/0
0/0

(ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื ่อวันที 15 ธ.ค. 2559)

15. นายนพพร

พงษ์ เวช

16. พลตารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล
17. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

(ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื ่อวันที 20 ก.ย. 2559)

21. นางดรุณี
22. นายชูโต

สุนทรธารง
จิระคุณากร

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
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หมายเหตุ :
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เป็ นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด

กรรมการบริ ษัทที่มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ กรรมการบริ ษัทสองในสิบเอ็ดคนนี ้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตรา
สาคัญของบริ ษัท
1. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
2. นายบุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
3. นายสาเริ ง
มนูญผล
4. นายทนง
ศรี จิตร์
5. นายวิชยั
กุลสมภพ
6. นายบุญชัย
โชควัฒนา
7. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
8. นายมนู
ลีลานุวฒ
ั น์
9. นายพิพฒ
ั
พะเนียงเวทย์
10. นายกาธร
พูนศักดิ์อดุ มสิน
11. นางสาวศิริกลุ
ธนสารศิลป์
ผู้บริหาร (ฝ่ ายจัดการ) ประกอบด้ วย
8.2.1 คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทและ/หรื อบุคคลอื่น ทังที
้ ่มีฐานะเป็ น
พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท และ/หรื อบุคคลภายนอก เป็ นคณะกรรมการบริ หาร ทังนี
้ ้ ต้ องมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอ
ที่จะทาหน้ าที่บริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี มีฐานะเป็ นฝ่ ายจัดการ ทาหน้ าที่บริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทตามที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริ ต เยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนันจะพึ
้
ง
กระทาภายใต้ สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการบริ หาร มี
จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. นายบุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ หาร พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
2. นายทนง
ศรี จิตร์
กรรมการบริ หาร
พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
3. นายวิชยั
กุลสมภพ
กรรมการบริ หาร
พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
4. นายสาเริ ง
มนูญผล
กรรมการบริ หาร
พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60
5. นายมนู
ลีลานุวฒ
ั น์
กรรมการบริ หาร
มิถนุ ายน 59 - พฤษภาคม 60
8.2

(ดารงตาแหน่ง เมื ่อ16 มิ .ย. 2559)

6.

นางสาวศิริกลุ

ธนสารศิลป์

กรรมการบริ หาร

มิถนุ ายน 59 - พฤษภาคม 60

กรรมการบริ หาร

มิถนุ ายน 59 - พฤษภาคม 60

กรรมการบริ หาร

พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60

(ดารงตาแหน่ง เมื ่อ16 มิ .ย. 2559)

7.

นายมนัส

องค์สรณะคม

(ดารงตาแหน่ง เมื ่อ16 มิ .ย. 2559)

8.

นางจันทรา

บูรณฤกษ์

(ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื ่อ 1 ธ.ค.2559)
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8.2.2 ผู้บริหาร ข้ อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายทนง
ศรี จิตร์
ผู้จดั การใหญ่
2. นายวิชยั
กุลสมภพ
รองผู้จดั การใหญ่ และผู้บริ หารสูงสุดทางด้ านบัญชีและการเงิน
3. นางดรุณี
สุนทรธารง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ และเลขานุการบริ ษัท
จิระคุณากร
4. นายชูโต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
5. นางสาวเกษรา
สัม่ กาญจนรักษ์
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
6. นางยุพดี
นาคนิยม
ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
7. นายปวร
จระมาศ
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
8. นายวิเชียร
อร่ามเรื อง
ผู้จดั การฝ่ ายกฎหมาย
9. นายสุประดิษฐ์
สอิด
ผู้จดั การฝ่ ายนิติกรรม
10. นายภิรมย์
ตองจริง
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในองค์กร
11. นายจิรัฐิติกาล
วัชระสุขโพธิ์
ผู้จดั การฝ่ ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. นายศกุนพัฒน์
จิรวุฒติ านันท์
ผู้จดั การฝ่ ายการลงทุน
13. นางทัศนีย์
อินทปุระ
ผู้จดั การฝ่ ายสานักงาน
14. นายสนทยา
ทับขันต์
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาและบริ การสาธารณูปโภค
15. นายทินกร
บุนนาค
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาพื ้นที่
16. นายวัชรา
แย้ มแก้ ว
ผู้จดั การฝ่ ายภูมิสถาปั ตย์
17. นายอาพล
วัฒนวรพงศ์
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ซึง่ ผู้ดารงตาแหน่งข้ างต้ นจัดเป็ นผู้บริ หารตามคาจากัดความของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3.2.8 โครงสร้ างการจัดการ หน้ า 4

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559

8.3

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตัง้ นางดรุณี สุนทรธารง ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2551
สังกัดสายงานเลขาธิการองค์กร จบการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
และผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเลขานุการบริ ษัท มีหน้ าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา
89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้ บงั คับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้ วย
ความรั บ ผิ ด ชอบ ระมัด ระวัง และซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต รวมทัง้ ต้ องปฏิ บัติ ใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อบัง คับ บริ ษั ท
มติคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ หน้ าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริ ษัทมีดงั นี ้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและรายงานประจาปี ของ
บริ ษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ น
ได้ เสียตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทาการ
นับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับรายงานนัน้
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัทยังมีหน้ าที่ดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย และหน้ าที่อื่นๆ เช่น
1. สนับสนุน ให้ การก ากับดูแลกิ จ การเป็ นไปตามมาตรฐานการก ากับดูแลกิ จ การที่ ดี โดยให้ ค าแนะนาเบื อ้ งต้ น แก่
กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ด้ านกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้ อ บังคับของบริ ษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสาคัญแก่กรรมการบริ ษัท
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการ ประสานงานด้ านกฎหมาย
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดาเนินการให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ อง ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษัท และ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ถัดไป รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อพึง
ปฏิบตั ิตา่ งๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณชน
ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
6. ให้ ขา่ วสารกับผู้ถือหุ้นในเรื่ องสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้น และให้ ขา่ วสารของบริ ษัท อย่างสม่าเสมอ ครบถ้ วน
7. จัดให้ มีคมู่ ือกรรมการบริ ษัท มีการปฐมนิเทศ และให้ คาแนะนาแก่กรรมการบริ ษัทที่ได้ รับการเลือกตังใหม่
้
8. หน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
8.4

บุคลากร
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริ ษัทฯ มีพนักงานรวมทังสิ
้ ้น 128 คน (ไม่รวมพนักงานที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร
และผู้บริ หาร) บริ ษัทฯ ได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบีย้ เลี ้ยง เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 84,884,233
บาท
ตลอดระยะเวลาที่ผ่า นมา บริ ษั ทฯสนับสนุน ให้ พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริ มให้
พนักงานรู้จกั การใช้ จ่าย การใช้ ชีวิต และทางานร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงาน
ค่ าตอบแทนอื่น
บริ ษัทฯ ได้ ตงกองทุ
ั้
นสารองเลี ้ยงชีพ โดยเข้ าร่ วมเป็ นหนึ่งในบริ ษัทของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ไทยพาณิชย์เพิ่มผล 1 ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ ว โดย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีพนักงานที่เป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพจานวน 120 คน จะได้ รับเงินสมทบ
กองทุนทุกเดือนในอัตราร้ อยละ 8 ของค่าจ้ าง เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 6,097,714 บาท และสมาชิกต้ องสะสมเงินเข้ ากองทุนในอัตราเดียวกัน
เมื่อสมาชิกสิ ้นสภาพลง สมาชิกจะได้ รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมทังส่
้ วนเฉลีย่ ผลประโยชน์สทุ ธิตามเงื่อนไขของกองทุน
8.5

นโยบายด้ านบุคลากร
ปั จจุบันบริ ษัทฯ และบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ ถูกท้ าทายด้ วยระบบโลกาภิวฒ
ั น์ (Globalization) ประกอบกับ การเข้ าร่ วมเป็ น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) นามาซึ่งการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
(Competitive Advantage) ในด้ านต่างๆ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริ หารใหม่ ภายใต้ การบริ หารงานเชิงกลยุทธ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์ด้านบุคลากร เพื่อรองรับสถานการณ์ตา่ งๆ ที่อาจเกิดขึ ้นทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต โดยเริ่ มจาก
1. การทบทวนเหตุการณ์ตา่ งๆ ของบริ ษัท ที่เกิดขึ ้นในอดีตมาเป็ นบทเรี ยน
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมของบริ ษัท ทังภายในและภายนอก
้
3. สร้ างวิสยั ทัศน์ใหม่ และพร้ อมทาการปรับเปลีย่ นรูปแบบการทางานใหม่
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4. ผู้บริ หารต้ องเปลีย่ นทัศนคติที่เคยมองบุคลากรเป็ น Assets ให้ เป็ น Human Capital
5. ปรับกลยุทธ์ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริ ษัท
6. ปรั บเปลี่ยนบทบาทผู้บริ หารจากที่ เคยสั่งการ ถื อระเบี ยบข้ อบังคับอย่างเคร่ งครั ด มาเป็ นผู้บริ หารแบบสร้ างการ
เปลีย่ นแปลง (Change Agent) เน้ นการสร้ างความยืดหยุน่ การทางานอย่างเป็ นระบบ
7. นาแนวทางทัง้ 6 ประการข้ างต้ น มาบูรณาการและสร้ างรูปแบบใหม่ให้ เกิดขึ ้นภายในบริ ษัทฯ
การนารูปแบบการบริ หารเชิงกลยุทธ์ข้างต้ น มาศึกษาวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยให้ ความสาคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาคกัน เริ่ มต้ นจากการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติ ได้ แก่ มิติแรก การพัฒนาทัศนคติ (Attitude) คือ การทาให้
บุคลากรเปลีย่ นวิธีคิด และรู้ สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า และมีความสาคัญต่อบริ ษัทฯ มิติสอง การพัฒนาลักษณะนิสยั (Traits) คือ ทา
ให้ บคุ ลากรมีความรักความผูกพันกับบริ ษัทฯ มิติสาม การพัฒนาการจูงใจ (Motivation) คือ การสร้ างแรงจูงใจให้ กบั บุคลากรทัง้
ในรูปของเงินเดือน ค่าจ้ าง สวัสดิการ และตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้น
การพัฒนาบุคลากร โดยการพัฒนาความรู้ (Knowledged) ความสามารถ (Ability) และทักษะ (Skill) ของพนักงาน ให้ มีความ
เชี่ยวชาญเพิ่มขึ ้น โดยผ่านระบบการศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) นัน้ เป็ นเพียงแรงขับจากภายนอก ซึ่งทุก
บริ ษัทสามารถทาได้ และให้ ผลเพียงในระยะสันๆ
้ แต่หากนารู ปแบบการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติมาปรับใช้ ได้ แก่ การพัฒนา
ทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิสยั และการพัฒนาการจูงใจ จะสามารถพัฒนาบุคลากร และบริ ษัทฯ ได้ ในระยะยาว เพราะเป็ นแรง
ขับที่เกิดขึ ้นจากภายในตัวของบุคลากร ช่วยให้ บริ ษัทฯ เติบโตและก้ าวหน้ าได้ อย่างยัง่ ยืน
บุคลากร เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคลากรเปรี ยบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สดุ ของ
บริ ษัท เป็ นกลยุทธ์ หนึ่งที่สามารถสร้ างความได้ เปรี ยบเชิงการแข่งขันของบริ ษัท ด้ วยเหตุผลดังกล่าว บริ ษัทต่างๆ จึงพยายามที่จะ
แสวงหากลยุทธ์ หรื อเครื่ องมือต่างๆ มาใช้ ในการบริ หารทรั พยากรบุคคล เช่น การบริ หารจัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent
Management) การบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้ ทกั ษะเป็ นพื ้นฐาน (Skill based Human Resource Management) การ
บริ หารผลการปฏิ บัติ งาน (Performance Management) และการบริ หารทรั พยากรบุคคล โดยใช้ สมรรถนะเป็ นพื น้ ฐาน
(Competency-based Human Resource Management) เป็ นต้ น โดยในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการด้ านบุคลากร ดังนี ้
1. ด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 การปรั บ โครงสร้ างองค์ กร ปรั บโครงสร้ างองค์ กรให้ มี ประสิทธิ ภาพเพิ่ มขึ ้น พร้ อมรั บการเปลี่ยนแปลงของการ
ดาเนินธุรกิจทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต และยกระดับศักยภาพการบริ หารงาน ให้ มีความคล่องตัว สอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริ ษัท
ตลอดจนเป็ นการวางเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ (Career Path)ให้ กบั พนักงาน โดยกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการที่ชดั เจน
โปร่ งใส และเป็ นธรรม อีกทังเพื
้ ่อให้ บริ ษัทฯ สามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากร การวางแผนอัตรากาลังคนให้ ตรงกับ
ตาแหน่ง หน้ าที่ความรับผิดชอบ เกิดความต่อเนื่องในการบริ หารจัดการ สาหรับ ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังผู
้ ้ บริ หารในตาแหน่ง
กรรมการรองผู้จดั การใหญ่อาวุโส กรรมการรองผู้จดั การใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ รวมถึง จัดตังฝ่
้ ายศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ


แผนการสืบทอดงาน เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นอยู่เสมอ

บริ ษัทฯ ได้ วางนโยบายในการสืบทอดตาแหน่งของพนักงานในหน้ าที่ต่างๆ โดยกาหนดระดับตาแหน่งงาน ทิศทางการพัฒนา
บุคลากรที่ชดั เจน เพื่อเตรี ยมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สาหรับทดแทนและปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่บริ ษัทฯ มี
การปรับเปลีย่ นตาแหน่งหน้ าที่ ทังเพื
้ ่อการก้ าวสูต่ าแหน่งที่สงู ขึ ้นหรื อในกรณีที่พนักงานจะพ้ นจากตาแหน่งเดิมโดยการลาออกหรื อ
เกษี ยณอายุมีหลักการ ดังนี ้
ส่วนที่ 3.2.8 โครงสร้ างการจัดการ หน้ า 7
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บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

1. คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในบริ ษัทฯ โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด และต้ องเป็ นผู้ที่มีวิสยั ทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
2. กรณี ต้ อ งเลือ กจากพนัก งานหลายคนเพื่ อ ก้ า วสู่ต าแหน่ง ที่ สูง ขึน้ ต้ อ งดูจากการประเมิ น ผลการท างาน ทัง้
ความสามารถในสาขาอาชีพ และความสามารถที่จะพัฒนาบริ ษัทฯ รวมทังวิ
้ สยั ทัศน์
3. การมีมนุษยสัมพันธ์ และภาวะผู้นา รวมถึงการกาหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้
ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พงึ ปรารถนาของพนักงานในตาแหน่งนันๆ
้
4. การเพิ่มความรู้ โดยการส่งเข้ าอบรมหลักสูตรภาวะผู้นา หรื อหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ที่จะต้ องรับผิดชอบ
และการจัดทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล (Individual Development Plan)
5. ต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
 การปรั บปรุ งการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุ งแบบการประเมินผลการปฏิบต
ั ิงานของพนักงาน โดยเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนได้ มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น และกาหนดให้ มีคณะทางานพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
พนักงานร่ วมพิจารณา ในการกาหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณาบริ หารค่าตอบแทนพนักงาน เพื่อนาผลการประเมินไปใช้
ประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือนประจาปี อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม โดยได้ จดั ทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิงานขึ ้น สาหรับ
ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ เพื่อให้ เกิดความเสมอภาค ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้


ปรั บปรุ งระเบียบ สวัสดิการ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการประเมิน แก้ ไข ปรั บปรุ ง ระเบียบการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท

เพื่อให้ เกิดความชัดเจน สอดคล้ องกับการปฏิบัติจริ ง โดยเพิ่มเติมระเบียบการว่าจ้ างพนักงานหลังการเกษี ยณอายุ และแต่งตัง้
คณะกรรมการว่าจ้ างพนักงานหลังการเกษี ยณอายุ เพื่อทาหน้ าที่พิจารณาความจาเป็ น รู ปแบบการว่าจ้ าง อัตราค่าตอบแทน ทั ง้ นี ้
เพื่อความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สาหรับพนักงานที่ได้ ปฏิบตั ิงานกับบริ ษัทฯ เป็ นระยะเวลานาน


การปฐมนิ เทศ เป็ นกระบวนการหนึ่งที่บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ เพราะถือเป็ นการสร้ างความประทับใจครัง้ แรก

สาหรับพนักงานที่เริ่ มเข้ าทางานใหม่ หรื อผู้ที่ปฏิบตั ิงานมานานแล้ วแต่ได้ ย้ายหรื อหมุนเวียนมาปฏิบตั ิงานหน้ าที่ใหม่ เป็ นกิจกรรม
สาคัญ ที่มีวตั ถุประสงค์สาหรับแนะนาชีแ้ จงเรื่ องความรู้ ทัว่ ไป อาทิ นโยบาย โครงสร้ างองค์กร ระเบียบ สวัสดิการต่างๆ ของบริ ษัท
ตลอดจนมีความเข้ าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบตั ิและให้ ทราบถึงหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้ วย นโยบายการกากับดูแล
กิจการ จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน โดยนาเสนอในรู ปแบบวีดิทศั น์ (Animation)
และการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึง่ เป็ นหัวใจสาคัญของบริ ษัท อันจะทาให้ พนักงานเกิดการเรี ยนรู้และคุ้นเคยต่อสภาพแวดล้ อมใน
สถานที่ปฏิบตั ิงานจริ ง เป็ นผลให้ พนักงานเกิดความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน เข้ าใจวัฒนธรรมองค์กร และเป็ นประโยชน์ต่อการทางาน
ต่อไป
2. ด้ านการพัฒนาบุคลากร
หลักการการพัฒนาของบริ ษัท คือ ทุนทางปั ญญา (Intellectual Capital) ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการคิดเป็ น
วิเคราะห์ และความสามารถในการนาความรู้ไปสร้ างมูลค่าเพิ่มได้ ดังนัน้ จึงให้ ความสาคัญต่อความคิดที่มีมลู ค่ามากกว่ามุมมอง
ด้ านการศึกษาเพียงมิติเดียว บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ พนักงานเติบโตในหน้ าที่การงานตามความรู้ ความสามารถ รู้ จกั แสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง มีความพร้ อมในการปฏิบตั ิงานให้ หลากหลาย เพื่อสามารถรองรับต่อการเติบโตของบริ ษัท และสามารถที่จะนา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับมาสร้ างให้ พนักงานเป็ น “คนดีและคนเก่ ง” โดยบริ ษัทฯ ได้ ม่งุ เน้ นให้ เกิดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้ องกับ
การพัฒนาบุคลากร ดังนี ้
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บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เปรี ยบเสมือนก้ าวแรกของการดาเนินธุรกิจ จึงได้ กาหนดหลักเกณฑ์ที่มี

ประสิทธิภาพ และยังให้ ความสาคัญในการคัดเลือกผู้สมัครด้ วยความยุติธรรมโปร่ งใสและตรวจสอบได้ โดยการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่มีความสามารถ มีทศั นคติแง่บวก และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะของงานที่องค์กรต้ องการ รวมทังสามารถอยู
้
่ร่วมกับ
วัฒนธรรมของบริ ษัทได้ อย่างมีความสุข
หลักการของการสรรหา คัดเลือกบุคลากรผ่านระบบการคัดกรองบุคลากรในขันต้
้ น เริ่ มจากการคัดเลือกบุคลากรภายใน
องค์กร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ มีการหมุนเวียนการทางาน หากไม่สามารถดาเนินการสรรหา
คัดเลือกบุคคลากรภายในองค์กรได้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดรับสมัคร โดยมีเงื่อนไขการประกาศรับสมัคร เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ การทางาน ประกอบกับ การสอบสัมภาษณ์ ด้านทัศนคติและบุคลิก ภาพ จากเครื่ องมือวิเคราะห์ พฤติกรรม และ
แบบทดสอบบุคลิกภาพที่เรี ยกว่า “DISC” และจากการสัมภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency) เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบและคัดเลือกบุคลากร การจัดระบบและวิธีการสรรหาคัดเลือกของบริ ษัท ได้ บรู ณาการระบบคุณธรรม (Merit system) เข้ า
มาใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจัดเป็ นระบบการสรรหาบุคลากรที่ใช้ “หลักแห่งความดี” ประกอบด้ วย ปั จจัยที่สาคัญ 4
ประการ มีดงั นี ้
1. ใช้ หลักความสามารถ: โดยกาหนดเงื่อนไขการรับสมัครบุคลากร ได้ แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา และ
ประสบการณ์การทางานของผู้สมัคร
2. ใช้ หลักความเสมอภาค: โดยคานึงถึงหลักการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบุคคล ซึง่ การใช้ หลักความเสมอ
ภาคนี ้ จะไม่จากัดการคัดเลือกบุคคลจากภูมิลาเนา ถิ่นที่อยู่ เชื ้อชาติ เพศศาสนา ผู้ปกครอง หรื อผู้รับรอง
3. ใช้ หลักความมั่นคง: เป็ นการให้ หลักประกันความมัน่ คงแห่งอาชี พให้ แก่บคุ ลากรทุกระดับในบริ ษัทฯ ให้ มีขวัญ
และกาลังใจในการทางาน โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดการถูกกลัน่ แกล้ งในการทางานการไม่ถูกลงโทษ หรื อสัง่ ให้ พกั งานโดยไม่มี
เหตุผลเพียงพอ
4. ใช้ หลักความเป็ นกลาง: การบริ หารงานบุคคลของบริ ษัทมีแนวทางและหลักการในการปฏิบตั ิสาหรับบุค ลากร
โดยให้ ผ้ ทู ี่ดารงตาแหน่งต่างๆ วางตนเป็ นกลาง ไม่กระทาการใดๆ อันส่อเจตนาว่าเป็ นการนิยม ฝั กใฝ่ อุดหนุนหน่วยงานใดหรื อ
หน่วยงานหนึง่
นอกจากนี ้ เพื่อสนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น บริ ษัทฯ มีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ประวัติอาชญากรรม) ของบุคคลที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าร่ วมทางานกับบริ ษั ทฯ จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
 การประเมินศักยภาพและภาวะผู้นาของบุคลากร ใช้ หลักเกณฑ์การประเมินผลแบบรอบด้ าน 360 องศา


การฝึ กอบรมและพัฒนา มีวตั ถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงาน ให้ มีความรู้ ความชานาญ และสามารถนามาใช้

ในการปฏิบตั ิงาน โดยนาบทสรุปจากการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การประเมินผลแบบรอบด้ าน 360 องศา ตลอดจน แผนกลยุทธ์
ของบริ ษัท มาใช้ บรู ณาการ เพื่อจัดทาแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร และแบ่งการพัฒนาออกเป็ น 2 กลุม่ หลัก ดังนี ้
- การพัฒนาพนักงานของบริ ษัท เป็ นการพัฒนาทักษะความรู้ ให้ แก่บคุ ลากร โดยจัดส่งบุคลากรเข้ าร่ วม
ทังหมด
้
55 หลักสูตร เกี่ยวกับ ด้ านการบริ หารด้ านบัญชี ด้ านภาษี อากรด้ านการส่งออก ด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์ ด้ านคอมพิวเตอร์ ด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้ านกฎหมาย และด้ านภาษา ทัง้ นี ้ ในปี 2558 มีบคุ ลากรที่ได้ รับ
การอบรม จานวน 106 คน (คิดเป็ น 83% ของจานวนพนักงานทังหมด)
้
มีจานวนชัว่ โมงฝึ กอบรมทังสิ
้ ้น 1,474 ชัว่ โมง ดังนี ้
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

สัดส่ วนผู้เข้ าอบรมทัง้ ปี
อบรม

ไม่ ได้ อบรม

17%

83%

สัดส่ วนการเข้ าร่ วมอบรม
38%
62%

สานักงานใหญ่
สานักงานสาขา

โดยสามารถจาแนกจานวนบุคลากรที่ได้ รับการฝึ กอบรม ดังนี ้
การพัฒนาพนักงานบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็ น 2 กลุม่
1) หลักสูตรหลัก (Core Course) อาทิ หลักสูตรการใช้ ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
2) หลักสูตรเฉพาะสายวิชาชีพ (Functional Course) อาทิ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการต้ อนรับแขกตามพิธีการ
และวัฒนธรรม (Protocol) การชาระเงินด้ านการค้ าต่างประเทศ และระเบียบ UCP600 และสิทธิประโยชน์ทางการค้ า
 การพั ฒ นากรรมการบริ ษัท และผู้ บริ ห าร บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษั ท และผู้บริ หารทุกคน มี โอกาส
พัฒนาความรู้โดยให้ ความสาคัญต่อการเข้ าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน รวมทังกรรมการบริ
้
ษัทและผู้บริ หาร มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร
ระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยูเ่ สมอ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
กรรมการบริ ษัทได้ เข้ าอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ดังนี ้
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
3. หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)
4. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
5. หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)
6. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
7. หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

กรรมการของบริ ษัท ได้ เข้ าร่ วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการบริ ษัทมากกว่าร้ อยละ 75 ของจานวน
กรรมการบริ ษัททังคณะ
้
ในปี 2558 กรรมการบริ ษัท ได้ เข้ าอบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่ นที่ 4 สาหรับผู้บริ หารระดับสูง ณ ศูนย์วิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนี ้ ผู้บริ หารยังได้ ให้ ความสาคัญต่อการเข้ าร่วมสัมมนา อบรมหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่และงาน
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเสริ มสร้ างทักษะความรู้ ความเข้ าใจ เช่น
- จัดอบรมให้ ความรู้ ในโครงการ CSR Day หลักสูตร CSR Report ให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงาน เมื่อวันที่ 22
มิถนุ ายน 2558 โดยวิทยากรจาก สถาบันไทยพัฒน์
- จัดอบรมให้ ความรู้ในเรื่อง “การเข้ าสู่การรับรองการเป็ นสมาชิก CAC” ให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงาน เมื่อวันที่ 17
กันยายน 2558 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
รวมทังหลั
้ กเกณฑ์การปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องพร้ อมเข้ าสูก่ ระบวนการรับรองการเป็ นสมาชิก (Certification Process)
- จัดอบรมให้ ความรู้ ในโครงการ CSR Day หลักสูตร CSR Coaching (ICSR) ให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงานที่
เกี่ยวข้ อง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 โดยวิทยากรจาก สถาบันไทยพัฒน์
การศึกษาดูงาน เป็ นแนวทางเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่บคุ ลากรให้ มีความรู้ ที่ทนั สมัยอยู่ตลอด อันเป็ นวิธีการที่เอื ้อต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงาน ในปี 2558 ผู้บริ หารและพนักงานไปศึกษาดูงานทังในและต่
้
างประเทศ ด้ านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ด้ านการค้ าและการลงทุน ด้ านสาธารณูปโภค ด้ านธุรกิจอาหารและบริ การ และด้ านโลจิสติกส์ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมทางการค้ า
และหาแนวทางการร่วมลงทุน รวมทังน
้ าความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่ างผู้บริ หารและพนั กงาน บริ ษัทฯ ได้ จัดกิจกรรมเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่าง
ผู้บริ หารและพนักงาน และยังเป็ นการถ่ายทอดข้ อมูลระหว่างผู้บริ หารถึงพนักงานทุกระดับ ( Top - Down) ให้ ได้ รับทราบถึง
นโยบาย แผนงาน แนวทางการดาเนินงาน ความคืบหน้ าของโครงการ อุปสรรค ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น และอื่นๆ รวมทังเปิ
้ ด
โอกาสให้ พนักงานแสดงความคิดเห็นและมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาและปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพการดาเนินงานของบริ ษัท โดยได้
จัดรูปแบบการสือ่ สารระหว่างผู้บริ หารและพนักงาน เช่น การประชุมผู้จดั การและพนักงานทุกสัปดาห์ การประชุมโครงการในทุกเดือน
และการสัมมนาประจาปี
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 3.3
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ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

9.ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
9.1 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
9.1.1 ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีสว่ นได้ เสีย
ณ วันที่ 30 กันยายน
รายการ
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น-กิจการที่เกี่ยว
ข้ องกัน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น-อื่นๆ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
- บันทึกโดยวิธีสว่ นได้ เสีย
เงินลงุทนในกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาจะซื ้อจะขาย
อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจาค่าที่ดนิ
ภาษี หกั ณ ที่จ่าย
อื่น ๆ
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

2559
จานวนเงิน(บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ร้ อยละ

2558
จานวนเงิน (บาท)

ร้ อยละ

2557
จานวนเงิน(บาท)

ร้ อยละ

138,242,922.28

0.56

337,526,130.91

1.46

81,202,235.01

0.37

306,203,107.06
38,666,137.84
0.00
2,509,797.61
485,621,964.79

1.24
0.16
0.00
0.01
1.97

165,732,522.09
28,553,917.45
0.00
2,221,117.97
534,033,688.42

0.72
0.12
0.00
0.01
2.31

218,973,536.53
33,760,060.52
30,000,000.00
1,900,732.00
365,836,564.06

1.00
0.15
0.14
0.01
1.67

14,661,349,342.63

59.41

13,638,773,794.45

59.07

12,879,405,295.94

58.93

3,187,353,295.92
1,342,022,476.78

12.92
5.43

2,847,600,459.26
1,211,888,507.65

12.33
5.25

3,059,429,009.00
1,209,402,980.37

14.00
5.53

113,335,213.50
41,817,560.63
5,783,240.94
633,065,412.21
2,708,788,862.61
1,236,064,241.59
10,101,807.00
167,899,318.50

0.46
0.17
0.02
2.57
10.98
5.01
0.04
0.68

183,651,021.50
41,820,500.30
59,354,515.94
721,997,967.14
2,365,808,250.18
1,178,607,217.87
11,129,016.19
181,018,266.37

0.80
0.18
0.26
3.13
10.25
5.10
0.05
0.78

64,436,050.00
48,258,800.30
45,326,575.83
641,139,789.22
2,061,649,232.54
1,203,533,564.56
12,317,119.99
172,242,808.53

0.29
0.23
0.21
2.93
9.43
5.51
0.06
0.79

42,527,100.00
36,897,317.58
4,135,330.93
83,559,748.51
24,191,140,520.82
24,676,762,485.61

0.17
0.15
0.02
0.34
98.03
100.00

42,527,100.00
61,636,628.04
7,974,453.79
112,138,181.83
22,553,787,698.68
23,087,821,387.10

0.18
0.27
0.04
0.49
97.69
100.00

42,527,100.00
40,637,308.14
8,105,789.96
91,270,198.10
21,488,411,424.38
21,854,247,988.44

0.19
0.19
0.04
0.42
98.33
100.00
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีสว่ นได้ เสีย (ต่อ)
รายการ

ณวันที่30กันยายน

2559
จานวนเงิน(บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ร้ อยละ

2558
จานวนเงิน(บาท)

ร้ อยละ

2557
จานวนเงิน(บาท)

ร้ อยละ

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระใน 1 ปี
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้เงินลงทุน
เงินรับล่วงหน้ า
เงินประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระหนี ้สินจากการค ้าประกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

350,000,000.00
291,062,439.91
300,000,000.00
941,062,439.91

1.42
1.18
1.22
3.82

0.00
335,451,349.23
300,000,000.00
635,451,349.23

0.00
1.45
1.30
2.75

213,400,000.00
253,187,140.67
366,680,000.00
833,267,140.67

0.98
1.16
1.68
3.82

599,700.00
25,480,321.51
84,343,235.78
1,000,000,000.00
4,574,409.75
59,415,675.17
446,950,781.30
1,621,364,123.51
2,562,426,563.42

0.00
0.10
0.34
4.05
0.02
0.24
1.81
6.56
10.38

599,700.00
32,873,406.40
83,156,746.83
1,500,000,000.00
4,574,409.75
72,437,395.00
401,480,022.86
2,095,121,680.84
2,730,573,030.07

0.00
0.14
0.36
6.50
0.02
0.31
1.74
9.07
11.82

599,700.00
79,396,052.85
77,547,236.96
966,640,000.00
12,924,272.75
96,356,511.00
433,877,001.05
1,667,340,774.61
2,500,607,915.28

0.00
0.36
0.35
4.42
0.06
0.44
1.99
7.62
11.44

ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว

800,000,000.00

หุ้นสามัญ 494,034,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

494,034,300.00
1,041,357,580.00
6,151,888.73

2.00
4.22
0.02

494,034,300.00
1,041,357,580.00
6,151,888.73

2.14
4.51
0.03

494,034,300.00
1,041,357,580.00
6,151,888.73

2.26
4.77
0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

13,932,199.96

0.06

80,000,000.00
280,000,000.00
16,442,650,985.69
3,770,141,167.77
22,114,335,922.19
24,676,762,485.61

0.32
1.13
66.64
15.28
89.62
100.00

80,000,000.00
280,000,000.00
15,177,778,024.67
3,277,926,563.63
20,357,248,357.03
23,087,821,387.10

0.35
1.21
65.74
14.20
88.18
100.00

80,000,000.00
280,000,000.00
13,923,647,828.27
3,514,516,276.20
19,353,640,073.16
21,854,247,988.44

0.37
1.28
63.71
16.08
88.56
100.00

ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื ้อคืนของบริ ษัทร่ วม
สารองส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ของ
บริษัทร่ วม

800,000,000.00

800,000,000.00

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
งวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
รายการ

2559
จานวนเงิน (บาท)

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558
จานวนเงิน(บาท)

2558
จานวนเงิน (บาท)

2557
จานวนเงิน(บาท)

รายได้
สายธุรกิจการลงทุน
รายได้ เงินปั นผลรับ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่ วมตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รวม
สายธุรกิจการให้ เช่ าและบริการ
รายได้ คา่ สาธารณูปโภครับ
รายได้ คา่ ปรึกษาและบริการ
กาไรจากการปริ วรรตเงินตรา
รวม
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รายได้ จากการขายสินค้ า
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าเงินลงุทน
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจาก
การค ้าประกัน
ดอกเบี ้ยรับ
หนี ้สงสัยจะสูญกลับรายการ
รายได้ อื่น
รวม
รวมรายได้

368,543,163.02

233,439,682.98

244,029,749.18

195,523,697.02

1,135,486,285.27
1,504,029,448.29

944,485,505.91
1,177,925,188.89

1,264,082,801.66
1,508,112,550.84

1,127,966,986.07
1,323,490,683.09

1,496,450,308.29
289,620,239.52
252,651.13
1,786,323,198.94

1,520,552,357.40
288,278,389.35
117,995.28
1,808,948,742.03

2,021,903,561.73
388,074,856.52
275,130.65
2,410,253,548.90

2,239,827,084.57
368,770,688.63
2,269,605.14
2,610,867,378.34

199,492,000.00
199,492,000.00

20,000,000.00
20,000,000.00

181,877,075.39
181,877,075.39

170,888,500.00
170,888,500.00

0.00
2,002,673.67
4,413,310.33

0.00
31,306.41
6,229,766.58

0.00
56,305.41
6,421,439.50

76,721,026.32
532,706.27
44,025.00

21,000,000.00

0.00

3,242,209.46

4,027,946.28

0.00

0.00

56,728,971.88

0.00

0.00
552,549.81
338,005.88
28,216,230.58
56,522,770.27
3,546,367,417.50

0.00
3,003,546.60
0.00
20,744,069.80
30,008,689.39
3,036,882,620.31

8,349,863.00
3,727,835.59
0.00
31,965,033.96
110,491,658.80
4,210,734,833.93

0.00
1,810,556.09
0.00
20,753,316.43
103,889,576.39
4,209,136,137.82
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย (ต่อ)
งวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
รายการ
ค่ าใช้ จ่าย
สายธุรกิจการให้ บริการ
ต้ นทุนค่าสาธารณูปโภค
ต้ นทุนค่าบริ การ
ขาดทุนจากการปริ วรรตเงินตรา
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
อื่น ๆ
ต้ นทุนขายสินค้ า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่ วมตามวิธีสว่ นได้ เสีย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายและเลิกใช้ สนิ ทรัพย์
หนี ้สงสัยจะสูญ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
(ค่าใช้ จ่าย) รายได้ ภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
กาไรสุทธิ
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน

2559
จานวนเงิน (บาท)

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558
จานวนเงิน(บาท)

2558
จานวนเงิน(บาท)

2557
จานวนเงิน(บาท)

1,382,466,902.75
234,873,096.47
20,166.10

1,400,721,036.05
224,934,989.11
401,523.04

1,863,202,712.16
305,745,579.85
526,170.70

2,076,089,728.77
255,870,147.85
501,969.12

57,322,538.12

8,100,501.99

20,671,424.46

16,645,056.56

0.00

0.00

0.00

74,855,843.67

29,785,585.06
37,031,481.42
9,334,583.45
1,819,141.02

61,719,510.99
85,821,207.75
0.00
0.00

77,536,386.98
85,821,207.75
0.00
0.00

47,448,134.45
56,658,796.93
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1,752,653,494.39
1,793,713,923.11
360,474,145.75
33,293,830.84
1,399,945,946.52
(5,646,775.78)
1,394,299,170.74
2.82

0.00
0.00
0.00
1,781,698,768.93
1,255,183,851.38
358,627,109.81
36,131,985.97
860,424,755.60
31,519,561.55
891,944,317.15
1.81

8,939,741.82
0.00
3,502,918.81
2,365,946,142.53
1,844,788,691.40
489,633,180.12
46,689,211.75
1,308,466,299.53
8,621,084.43
1,317,087,383.96
2.67

0.00
921,738.51
1,520,000.00
2,530,511,415.86
1,678,624,721.96
476,237,003.40
57,664,771.54
1,144,722,947.02
5,419,195.06
1,150,142,142.08
2.33
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดตามวิธีสว่ นได้ เสีย
งวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
รายการ

2559
2558
จานวนเงิน (บาท) จานวนเงิน (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงินได้
บวก รายการปรับกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)สุทธิ
เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ส่วนแบ่ง(กาไร)จากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
เงินปั นผลรับจากการลงทุน
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการค ้าประกัน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าอสังหาริ มทรัพย์รอการขาย
(กาไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
(กาไร) ขาดทุนจากการเงินลงทุน
(กาไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สนิ
หนี ้สงสัยจะสูญ
หนี ้สงสัยจะสูญกลับรายการ
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรั พย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
สินค้ าคงเหลือ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาจะซื ้อจะขาย
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น-อื่น ๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินรับล่วงหน้ า
เงินประกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
จานวนเงิน(บาท)

2557
จานวนเงิน(บาท)

1,399,945,946.52

860,424,755.60

1,308,466,299.53

1,144,722,947.02

132,343,729.24
33,230,802.38
(4,722,376.00)
(1,135,486,285.27)
29,785,585.06
509,315,600.30
(21,000,000.00)

128,538,799.86
36,131,985.97
0.00
(944,485,505.91)
61,719,510.99
509,663,984.00
0.00

172,677,195.98
46,689,211.75
16,193,281.00
(1,264,082,801.66)
77,536,386.98
518,063,984.00
(3,242,209.46)

150,836,552.12
57,664,771.54
(1,556,529.00)
(1,127,966,986.07)
47,448,134.45
512,556,000.80
(4,027,946.28)

0.00
0.00
37,031,481.42
0.00
4,921,273.12
1,819,141.02
(2,002,673.67)
239,496.37
(338,005.88)

0.00
0.00
85,821,207.75
0.00
(6,229,766.58)
0.00
(31,306.41)
0.00
0.00

(56,728,971.88)
(8,349,863.00)
85,821,207.75
8,939,741.82
(6,421,439.50)
0.00
(56,305.41)
3,502,918.81
0.00

0.00
0.00
56,658,796.93
0.00
(44,025.00)
0.00
389,032.24
1,520,000.00
0.00

985,083,714.61

731,553,665.27

899,008,636.71

838,200,748.75

(288,679.64)
0.00
(125,991.17)
56,101,620.12
(138,945.67)
(140,132,579.09)
(10,351,716.76)
44,443,982.04

(194,795.17)
(20,000,000.00)
(100,005,625.00)
6,984,097.69
(526,580.53)
(61,834,533.78)
(3,498,133.82)
100,900.00

(320,385.97)
30,000,000.00
(100,005,625.00)
18,616,240.16
(532,880.39)
52,903,008.56
2,041,230.14
(2,643.21)

(374,512.38)
(30,000,000.00)
(12,136,525.00)
15,759,656.56
(2,884,205.68)
(61,621,959.11)
(3,202,128.27)
12,921,633.31

(40,366,874.87)
(7,393,084.89)
1,186,488.95
(13,021,719.83)
874,996,213.80
(37,252,836.83)
(15,892,468.73)
821,850,908.24

123,065,092.26
(23,398,234.89)
2,026,481.51
2,620,515.75
656,892,849.29
(37,652,731.11)
(14,869,793.80)
604,370,324.38

83,180,383.84
(46,522,646.45)
5,609,509.87
(23,919,116.00)
920,055,712.26
(47,605,387.03)
(21,000,519.90)
851,449,805.33

(4,396,172.83)
59,823,534.80
12,529,084.45
2,693,246.00
827,312,400.60
(59,728,478.52)
(20,737,241.84)
746,846,680.24

ส่วนที่ 3.3.9 ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ หน้ า 5

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดตามวิธีสว่ นได้ เสีย (ต่อ)
งวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
รายการ

2559
2558
จานวนเงิน (บาท) จานวนเงิน (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื ้อหลักทรัพย์ห้ นุ ทุน
ขายหลักทรัพย์ห้ นุ ทุน
ซื ้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ขายยานพาหนะและอุปกรณ์สานักงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
จ่ายเงินปั นผล
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
จานวนเงิน(บาท)

2557
จานวนเงิน(บาท)

(356,799,812.00)
42,351,000.00
(79,190,443.05)
2,036,168.23
(365,903,141.05)
(757,506,227.87)

(312,458,063.18)
86,954,866.58
(67,051,726.48)
31,308.41
(292,675,932.98)
(585,199,547.65)

(424,984,658.85)
105,911,539.50
(106,636,490.71)
56,308.41
(309,124,718.78)
(734,778,020.43)

(217,364,158.49)
995,535.00
(186,944,255.59)
999,999.99
(100,056,048.39)
(502,368,927.48)

350,000,000.00
(113,627,889.00)
(500,000,000.00)
(263,627,889.00)
(199,283,208.63)
337,526,130.91
138,242,922.28

616,600,000.00
(113,627,889.00)
(533,320,000.00)
(30,347,889.00)
(11,177,112.27)
81,202,235.01
70,025,122.74

(213,400,000.00)
(113,627,889.00)
466,680,000.00
139,652,111.00
256,323,895.90
81,202,235.01
337,526,130.91

(617,259,043.38)
(113,627,889.00)
500,000,000.00
(230,886,932.38)
13,590,820.38
67,611,414.63
81,202,235.01
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

9.1.2 ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
งวดเก้ าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน
2559

รายการ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น1)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้น

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม
2558
2557

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

0.52
0.51
1.04
7.37
49
5.35
67
(18)

0.84
0.84
1.16
11.61
31
7.44
48
(17)

0.44
0.44
0.66
12.93
28
9.45
38
(10)

(%)
(%)
(%)

49.79
39.32
6.30

42.35
31.28
6.47

38.39
27.32
5.94

(%)
(%)
(เท่า)

5.86
15.83
0.15

5.82
16.01
0.19

5.47
14.91
0.20

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

0.12
25.68
1.55
0.07
n.a.

0.13
20.71
0.79
0.07
9.93

0.13
15.35
0.67
0.08
8.62

(บาท)
(บาท)
(บาท)

44.76
2.82
n.a.

41.21
2.67
0.23

39.17
2.33
0.23

หมายเหตุ
1) คานวณตามนิยามในข้ อกาหนดสิทธิ (หนี ้สินสุทธิ หมายถึง จานวนหนี ้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย (interest bearing debt) หักด้ วยเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ เงินลงทุนชัว่ คราว ทังนี
้ ้ ตามตัวเลขที่ปรากฏใน"งบการเงิน" ของผู้ออกหุ้นกู้) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดา รง
อัตราส่วนหนีส้ ินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ในอัตราส่วนไม่เกิน 2.0 : 1 โดยคานวณจากงบการเงินรวมประจาปี ที่ได้ รับการ
ตรวจสอบแล้ วที่ได้ จดั ส่งให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. สาหรับช่วงเวลาที่เกี่ยวข้ อง (โปรดดูรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.1.3 ของข้ อกาหนด
สิทธิฯ)

ส่วนที่ 3.3.9 ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ หน้ า 7

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่ วนที่ 3.3

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

10. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
10.1 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน สาหรั บงวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2559 และสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 มีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา โดยมีองค์ประกอบมาจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้ อยละ
4.7 ซึง่ เป็ นผลจากการลงทุนของภาครัฐที่มีการขยายตัวถึงร้ อยละ 29.8 การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวร้ อยละ 2.1 การเติบโตขึ ้น
อย่างมีนยั ของการท่องเที่ยว และโครงการการก่อสร้ างภาครัฐ นอกจากนี ้ในปี 2558 ประเทศไทยยังได้ ก้าวเข้ าสู่บริ บทใหม่ทาง
เศรษฐกิจที่มีการเปลีย่ นแปลงในมิติต่างๆ ของโลก เช่น การค้ าระหว่างประเทศที่ชะลอตัวลง อัตราเงินเฟ้ อที่อยู่ในระดับต่า ระบบ
การเงิ นโลกที่มีความเชื่อมโยงส่งผลต่อความผันผวนจากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทยได้ รวดเร็ วขึน้ โครงสร้ างประชากรที่มี
แนวโน้ มเข้ าสู่สงั คมสูงวัย โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ คานึงถึงปั จจัยที่ ท้าทายต่างๆเหล่านี ้ และได้ มีการดาเนินการเชิงรุ ก เพื่อ
กระตุ้นและส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาปรับปรุ งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริ ษัททาให้ มีการลงทุนในสวน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้น โดยการเพิ่มขึ ้นของยอดขายอสังหาริ มทรัพย์จานวน 11 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6 จากการติดตามการลงทุน
และการส่งเสริ มการค้ าและเพิ่มช่องทางการจาหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศให้ กบั บริ ษัทต่างๆ ที่ได้ ลงทุนไปอย่างต่อเนื่อง
ผลจากการดาเนินการเชิ งรุ กดังกล่าว และการปรั บกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองต่อบริ บทใหม่ทางเศรษฐกิ จ กอปรกับการควบคุม
ค่าใช้ จ่าย และการเพิ่มความสามารถในการลดต้ นทุน ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ รับส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและเงินปั น
ผลรับเพิ่มขึ ้นจานวน 153 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 12 อย่างไรก็ดี การบริ หารงานของสวนอุตสาหกรรมยังดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้
รายได้ จากการให้ เช่าและบริ การจะลดลง 199 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8 แต่ต้นทุนก็ลดลง 163 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7 ส่งผล
ให้ มีกาไรสุทธิ 1,317 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 167 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีองค์ ประกอบมาจาก การบริ โภคภาคเอกชน
ขยายตัวร้ อยละ 3.5 ตามความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคที่ดีขึ ้นจากไตรมาสก่อนจากปั จจัยภายในประเทศ และการผลิตภาคเกษตรที่ปรับตัว
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.9 ซึ่งเป็ นการปรับตัวเพิ่มขึ ้นครัง้ แรกในรอบ 8 ไตรมาส นอกจากนี ้ ภาคการส่งออกเริ่ มมีทิศทางปรับ ตัวดีขึ ้น
โดยมีการขยายตัวร้ อยละ 3.4 ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ แม้ มีเหตุระเบิดและการปราบปรามทัวร์ ศูนย์ เหรี ยญ
อย่างไรก็ตาม ภาคก่อสร้ างและการนาเข้ าสินค้ าทุนยังคงต่ากว่าในปี ที่แล้ ว ขณะที่ยอดจาหน่ายเครื่ องจักรในประเทศปรับ ตัวดีขึ ้น
ด้ านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงิ นเฟ้ อทัว่ ไปชะลอลงเล็กน้ อยจากไตรมาสก่อน เพราะราคาอาหารสดชะลอลงหลังพ้ นภัยแล้ ง
อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้ อย ตามการจ้ างงานในภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึน้ เป็ นสาคัญ สาหรับดุลบัญชี เดินสะพัดเกิ นดุล
จากรายได้ ภาคการท่องเที่ยวที่ดีในช่วงก่อนเกิดเหตุระเบิดใน 7 จังหวัดภาคใต้ และการปราบปรามทัวร์ ศนู ย์เหรี ยญ และมูลค่าการ
นาเข้ าสินค้ าที่ยงั อยูใ่ นระดับต่า
ในปี 2559 เป็ นปี ที่ประเทศไทยได้ เข้ าสูก่ ารเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างเป็ นทางการ โดยบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการ
พัฒนาการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะพื ้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีความ
ได้ เปรี ยบทางยุทธศาสตร์ และการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ที่ม่งุ ไปสูก่ ารเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน รวมถึง
การดาเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่ องการให้ ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีจริ ยธรรม
จรรยาบรรณและความโปร่ งใสในการดาเนินธุรกิ จ ซึ่งบริ ษัทฯ คาดว่าผลการดาเนินงานของบริ ษัท ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
เนื่องจากในปี 2558 ผลประกอบการของบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์สว่ นใหญ่ยงั คงมีกาไร จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ รับผลตอบแทนในรู ปเงิน
ปั นผลรับ และรายได้ ในส่วนของธุรกิจสวนอุตสาหกรรมยังคงเติบโต มีรายได้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ ้นของการให้ เช่า
และบริ การ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นโดยการลดต้ นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และให้ บริ การ และพัฒนาบุคลากรอีกทังแสวงหาโอกาสและช่
้
องทางในการลงทุนธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้ างความเติบโตและความมัน่ คง
ทางธุรกิจ ตลอดจนเป็ นผู้ประสานงานในการจัดหาคูค่ ้ า สถานที่และแหล่งจาหน่ายสินค้ าใหม่ๆ ให้ บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ตอ่ ไป
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10.1.1 ผลการดาเนินงาน
(1)
ผลการดาเนินงานแยกตามสายธุรกิจหลัก
บริ ษัทฯมีรายได้ ในปี 2558 รวม 4,211 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.04 มีคา่ ใช้ จ่ายรวม 2,902
ล้ านบาท ลดลง 162 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5 กาไรสุทธิจากการดาเนินงานเท่ากับ 1,317 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 167 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 15
งวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 3,546 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 509 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 17 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี ก่อน มีคา่ ใช้ จา่ ยรวม 2,146 ล้ านบาท ลดลง 30 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1 เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันในปี ก่อน กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน เท่ากับ 1,794 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 539 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 43 เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันในปี ก่อน
ทังนี
้ ้ เป็ นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละธุรกิจดังนี ้
1.
รายได้ จากธุรกิจการลงทุนและอืน่ ๆ
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีสว่ นแบ่งผลกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมตามวิธีสว่ นได้ เสีย 1,264 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 136 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12 ส่วนเงินปั นผลรับ 244 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 48 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 24 เนื่องจากบริ ษัท
กลุม่ สหพัฒน์ได้ เข้ าร่ วมงานจาหน่ายสินค้ ากับโครงการทังของภาครั
้
ฐและเอกชนเพิ่มขึ ้น จึงส่งผลให้ ผลประกอบการของบริ ษัท
กลุ่มสหพัฒน์ยงั คงมีกาไรต่อเนื่อง ในขณะที่บริ ษัทต่างๆ ประกาศจ่ายปั นผลจากผลประกอบการปี ก่อน จึงส่งผลให้ ในปี 2558
บริ ษัทฯ ได้ รับเงินปั นผลอยูใ่ นเกณฑ์ดี
รายได้ อื่น ในปี 2558 มีรายได้ อื่นๆ 110 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6 โดยรายได้ ที่
เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากการกลับรายการด้ อยค่าเงินลงทุนและอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จานวน 60 ล้ านบาท
งวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีสว่ นแบ่งผลกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมตาม
วิธีสว่ นได้ เสีย 1,135 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 191 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 20 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี ก่อน ส่วนเงินปั นผลรับ 369
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 136 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 58 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี ก่อน
รายได้ อื่นๆ ของบริ ษัทในงวดเก้ าเดือนแรกปี 2559 จานวน 56 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 26 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 87 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี ก่อน โดยรายได้ สว่ นใหญ่เพิ่มขึ ้นจากรายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงิน
ลงทุน จานวน 21 ล้ านบาท
2.
รายได้ จากการให้ เช่าและบริ การ
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมในสายธุรกิจการให้ เช่าและบริ การ 2,410 ล้ านบาท ลดลง 201 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 8 เนื่องจากราคาต่อหน่วยของค่าไฟฟ้ าและไอน ้ารับลดลง ในขณะที่บริ การอื่นเพิ่มขึ ้น 19 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 5
งวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมในสายธุรกิจการให้ เช่าและบริ การ
1,786 ล้ านบาท ลดลง 23 ล้ า นบาท คิด เป็ นร้ อยละ 1 เมื่ อเทีย บกับ งวดเดียวกัน ในปี ก่อ น สาเหตุหลัก มาจากรายได้ ค่า
สาธารณูปโภครับลดลง 24 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2
3.
รายได้ จากธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ 182 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 11 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 6 โดยบริ ษัทฯ มีการรับรู้รายได้ จากการขายที่ดินเมื่อได้ โอนกรรมสิทธิ์ให้ ผ้ ซู ื ้อ
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งวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ 200 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 180 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี ก่อน เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการรับรู้ รายได้ จากการขายที่ดินเมื่อได้ โอน
กรรมสิทธิ์ให้ ผ้ ซู ื ้อ
ตารางเปรียบเทียบรายได้
รายการ

สายธุรกิจลงทุนและอื่น ๆ
สายธุรกิจให้ เช่าและบริ การ
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
รวมรายได้ 3 ธุรกิจ
(2)

(หน่วย : ล้ านบาท)
เพิ่ม (ลด)

งวดเก้ าเดือน
เพิ่ม (ลด)
สาหรับปี สิ ้นสุด
สิ ้นสุดวันที่ 30
วันที่ 31 ธันวาคม
กันยายน
2559 2558 จานวนเงิน ร้ อยละ 2558 2557 จานวนเงิน
1,560 1,208
352
29 1,619 1,427
192
1,786 1,809
(23)
(1) 2,410 2,611
(201)
200
20
180
900
182
171
11
3,546 3,037
509
17 4,211 4,209
2

ร้ อยละ
13
(8)
6
0

การวิเคราะห์คา่ ใช้ จ่าย
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายและต้ นทุนบริ การ 2,194 ล้ านบาท ลดลง 232 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ส่วน

ใหญ่มาจากต้ นทุนต่อหน่วยของไฟฟ้ าและไอน ้าลดลง ค่าใช้ จ่ายการให้ บริ การในโครงการ J park Sriracha Nihon Mura และ
สนามกอล์ฟ หริ ภญ
ุ ชัย ที่จงั หวัดลาพูนเพิ่มขึ ้น และค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 490 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 14 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3
และบันทึกผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนและอสังหาริ มทรัพย์รอการขาย จานวน 95 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 67 เนื่องจาก
ในปี นี ้มีการประเมินราคายุติธรรมของที่ดินและอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทตามนโยบายทุก 5 ปี ส่วนต้ นทุนทางการเงิน จานวน 46
ล้ านบาท ลดลง 12 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 21 เนื่องจากปรับเงินกู้ยืมระยะสันมาเป็
้
นเงินกู้ระยะยาว เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลงทุน และประโยชน์ของอัตราดอกเบี ้ยที่ลดลง
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายรวม ลดลง 31 ล้ านบาท สาเหตุหลักมา
จากส่วนแบ่งผลขาดทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย ลดลง 32 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 52 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี ก่อน และผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ลดลง 49 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 57 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี ก่อน ในขณะ
ที่ต้นทุนขายและต้ นทุนบริ การ 1,675 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 41 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี ก่อน ส่วนใหญ่
มาจากต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้น 49 ล้ านบาท

ส่วนที่ 3.3.10 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้ า 3

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบค่ าใช้ จ่าย
งวดเก้ าเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน

รายการ

(หน่วย : ล้ านบาท)
สาหรับปี สิ ้นสุด
เพิ่ม (ลด)
วันที่ 31 ธันวาคม

เพิ่ม (ลด)

2559

2558

จานวนเงิน

ร้ อยละ

2558

2557

1,675

1,634

41

3

2,194

2,426

(232)

(10)

360

359

1

0

490

476

14

3

ส่วนแบ่งผลขาดทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย

30

62

(32)

(52)

77

47

30

64

ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ

37

86

(49)

(57)

95

57

38

67

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนและการจาหน่ายเงินลงทุน

11

0

11

100.

0

0

0

0

ต้ นทุนทางการเงิน

33

36

(3)

(8)

46

58

(12)

(21)

2,146

2,177

(31)

(1)

2,902

3,064

(162)

(5)

ต้ นทุนขายและต้ นทุนบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

รวมค่าใช้ จา่ ย

จานวนเงิน ร้ อยละ

10.1.2 ฐานะการเงิน
(1) สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัท ฯ มี สิน ทรั พ ย์ ร วม 23,088 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 1,234 ล้ านบาท คิด เป็ นร้ อยละ 6
ประกอบด้ วยเงินลงทุน ร้ อยละ 78 อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย ร้ อยละ 3 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ร้ อยละ 10 ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ร้ อยละ 5 สินทรัพย์หมุนเวียน ร้ อยละ 2 ของสินทรัพย์รวม และรายการอื่นๆ ร้ อยละ 2 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม เนื่องจากรับรู้ สว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียเพิ่มขึ ้น และ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 24,677 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,589 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7
ประกอบด้ วยเงินลงทุน ร้ อยละ 78 อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย ร้ อยละ 3 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ร้ อยละ11 ที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์ ร้ อยละ 5 สินทรัพย์หมุนเวียน ร้ อยละ 2 และรายการอื่นๆ ร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้นส่วน
ใหญ่เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม จานวน 1,023 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8
รายละเอียดของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์หมุนเวียน 534 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 168 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 46 เป็ นการเพิ่มขึ ้น
ของเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 257 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 317 ในขณะที่ลกู หนี ้การค้ าและเงินให้ ก้ ูยืมแก่กิจการที่
เกี่ยวข้ องกันลดลง 88 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 31
เงินลงทุนในหุ้นทุน 17,924 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 663 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4 เนื่องจากในปี 2558 บันทึกเงินลงทุนตาม
วิธีสว่ นได้ เสียและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ ้น 760 ล้ านบาท ในขณะที่เงินลงทุนเผื่อขายมีมลู ค่าลดลงสุทธิ 91 ล้ านบาท สาเหตุ
มาจากมูลค่ายุติธรรมลดลง
อสังหาริ มทรัพย์รอการขายและอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 3,088 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 385 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15
เนื่องจากมีการซื ้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,179 ล้ านบาท ลดลง 25 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2 เนื่องจากค่าเสือ่ มราคาสะสมเพิ่มขึ ้น

ส่วนที่ 3.3.10 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้ า 4

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 112 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 21 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 23 เนื่องจากภาษี หกั ณ ที่จ่าย และลูกหนี ้
สรรพากรเพิ่มขึ ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สินทรัพย์หมุนเวียน 486 ล้ านบาท ลดลง 48 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9 สาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 199 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 59 ในขณะที่ลกู หนี ้การค้ าและเงินให้ ก้ ูยืมแก่
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น 140 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 85
เงินลงทุนในหุ้นทุน 19,346 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,422 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8 เนื่องจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมตามวิธีส่วนได้ เสี ยและเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เพิ่มขึ ้น 1,492 ล้ านบาท ในขณะที่เงิน
ลงทุนระยะยาวอื่นมีมลู ค่าลดลง 70 ล้ านบาท
อสังหาริ มทรัพย์รอการขายและอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 3,342 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 254 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8
เนื่องจากมีการซื ้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 1,236 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 57 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5 สาเหตุหลักมาจากการโอนที่ดินจานวน
73 ล้ านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 84 ล้ านบาท ลดลง 28 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 25 เนื่องจากภาษี หกั ณ ที่จ่าย ที่ลดลง
(2) หนี ้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 2,731 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 230 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9 หนี ้สินหมุนเวียน
ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น และส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระใน 1 ปี จานวน 635 ล้ านบาท ลดลง 198
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 24 ส่วนหนี ้สินไม่หมุนเวียน 2,095 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 428 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 26 ส่วนใหญ่มาจาก
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ ้น 533 ล้ านบาท เนื่องจากปรับเงินกู้ยืมระยะสันมาเป็
้
นเงินกู้ระยะยาว เพื่อให้ สอดคล้ องกับ การลงทุน และ
ประโยชน์ของอัตราดอกเบี ้ยที่ลดลง
ในปี 2558 บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจานวน 114 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของกาไรสุทธิปีก่อน อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.13 เท่า ซึง่ ใกล้ เคียงกับปี ก่อน และอัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยอยู่ที่ 20.71 เท่า เทียบกับปี
ก่อนซึง่ อยูท่ ี่ 15.35 เท่า อยูใ่ นเกณฑ์ดี เนื่องกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ดอกเบี ้ยเงินกู้ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์บนั ทึก
ด้ วยราคาทุนรวม 4,266 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนอุตสาหกรรม ที่ตงอยู
ั ้ ่ในจังหวัดใหญ่ 3 แห่ง คือ ชลบุรี ปราจีนบุรี
และลาพูน ทาเลที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ ตวั เมืองและติดถนนหลัก การคมนาคมสะดวก เพียบพร้ อมด้ วยสิ่งอานวยความสะดวก ในทุกสวน
อุตสาหกรรมมีสนามบินที่ได้ รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางอากาศ มีพื น้ ที่สีเขียวกว่า 20% ให้ ความร่ มรื่ น เหมาะสาหรับตัง้
โรงงานผลิตสินค้ า สินทรัพย์ ตามบัญชี เป็ นราคาทุนซึ่งต่ากว่าราคาตลาดมาก ดังนัน้ คุณภาพของสิ นทรั พย์จึงเหมาะสม และ
เอื ้ออานวยต่อการประกอบธุรกิจ การขายที่ดินได้ มีการรับชาระหนี ้ตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา บริ ษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยง
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 2,562 ล้ านบาท ลดลง 169 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6 โดยสาเหตุหลักมา
จากการลดลงของหนี ้สินไม่หมุนเวียน จานวน 474 ล้ านบาท ซึ่งมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว 500 ล้ านบาท ในขณะที่
หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น จานวน 306 ล้ านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินจานวน 350 ล้ านบาท
(3) สภาพคล่อง
บริ ษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องที่ดีเนื่องจากมีกระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงานและกิจกรรมจัดหาเงินจานวน
991 ล้ านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ ไปของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน จานวน 735 ล้ านบาท ดังนัน้ จึงมีกระแสเงินสดสุทธิ
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เพิ่มขึ ้น 256 ล้ านบาท เมื่อนาไปรวมกับเงินสด ณ วันต้ นงวด 81 ล้ านบาท ในปี 2558 บริ ษัทฯมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ วันสิ ้นงวด จานวนเงิน 337 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้ค้ างชาระที่มีปัญหาในการชาระหนี ้จานวน 3 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญไว้ แล้ วทังจ
้ านวน อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ ติดตามทวงหนี ้ดังกล่าวโดยคาดว่าจะทยอยได้ รับคืนภายในปี 2559
สาหรับอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2558 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องคิดเป็ น 0.84 เท่า ในขณะที่มีอตั ราส่วนสภาพ
คล่องกระแสเงินสดคิดเป็ น 1.16 เท่า บริ ษัทฯ มีการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการลดการค ้า
ประกันเพื่อลดความเสี่ยง และหากต้ องค ้าประกันก็จะค ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น สาหรับสวนอุตสาหกรรมได้ มีการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่ อง อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการทากาไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ จะเห็นได้ จากสภาพคล่องที่ดีขึ ้น
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 822
ล้ านบาท กระแสเงิ นสดสุทธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมลงทุน จานวน 758 ล้ านบาทสาเหตุหลักมาจากการซือ้ หลักทรั พย์ ห้ ุนทุนและ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จานวน 357 ล้ านบาท และ 367 ล้ านบาท ตามลาดับ และกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรม
จัดหาเงิน จานวน 264 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการชาระเงินกู้ยืมระยะยาว จานวน 500 ล้ านบาท
10.1.3 ปั จจัยที่อาจมีผลกระทบต่ อการดาเนินงานในอนาคต
ปั จจุบนั รัฐบาลมีนโยบายด้ านเศรษกิจ โดยภาครัฐประสานงานกับภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนให้ มีการขยายการลงทุนธุรกิจ
SMEs การส่งเสริ มการลงทุนสาหรับธุรกิจที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม รวมถึงศักยภาพฝี มือแรงงานไทย ยังคงเป็ น
ที่ยอมรับ ประกอบกับการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ มีการขยายการลงทุน ทาให้ มีการจ้ างงานเพิ่มขึ ้น ทังแรงงาน
้
ไทยและต่างด้ าว การจับจ่ายใช้ สอยในประเทศก็จะเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย ทาให้ ผลประกอบการในปี 2559 ของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
กลุม่ สหพัฒน์ยงั คงอยู่ในเกณฑ์ที่น่า พอใจ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ และบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์มีการพัฒนาศักยภาพในการผลิต คิดค้ น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มช่องทางการจาหน่ายและบริ การ อีกทังผลิ
้ ตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ยงั คงมีคณ
ุ ภาพ เป็ นที่
ต้ องการของผู้บริ โภค ตลอดเวลาที่ผา่ นมาบริ ษัทต่างๆ ในกลุม่ ได้ ดาเนินธุรกิจด้ วยความมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างผลประกอบการที่ดี
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อขยายธุรกิจของบริ ษัท ให้ ยงั่ ยืน และมัน่ คง ในฐานะผู้นาด้ านการลงทุนของ
กลุม่ สหพัฒน์ ได้ ให้ ความสาคัญเป็ นพิเศษกับการสารวจลูท่ างการลงทุนในอาเซียน โดยใช้ ทีมงานการลงทุนเป็ นศูนย์ข้อมูล เพื่อให้
ความรู้ และจัด หาข้ อ มูลให้ แ ก่ บริ ษัท กลุ่ม สหพัฒ น์ ในการประกอบธุ รกิ จ ทัง้ ใน และต่างประเทศ ทัง้ การจัด งานสหกรุ๊ ปแฟร์
Business Matching ตลอดจนศึกษาการลงทุนเดิม และตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ พร้ อมทังเป็
้ นศูนย์กลางในการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของพนักงานบริ ษัทฯ และบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ โดยการฝึ กอบรมสร้ างเสริ มความรู้ ต่างๆ ทังทางด้
้
านธุรกิจ
ด้ านภาษา และนวัตกรรม
สาหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2560 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559) คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ ม
ขยายตัวเร่ งขึ ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ 2.9 - 3.9) โดยได้ รับแรงส่งของการใช้ จ่ายภาครัฐที่มีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านคมนาคมใหม่ๆ ที่คาดว่าจะเริ่ มดาเนินการได้ ในช่วงครึ่ งหลังของปี
2560 อาทิ โครงการรถไฟรางคู่ และรถไฟฟ้ าในเขตเมือง ประกอบกับแนวโน้ มรายได้ เกษตรกรที่ปรับตัวดี ขึ ้นตามราคาสินค้ าโภค
ภัณฑ์ในตลาดโลก คาดว่าจะเป็ นแรงสนับสนุนให้ การบริ โภคภาคเอกชนฟื น้ ตัว นอกจากนี ้ เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่เริ่ มมีแนวโน้ ม
ขยายตัวดีขึ ้น ประกอบกับ แนวโน้ มค่าเงินบาทที่มีแนวโน้ มอ่อนค่าต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งผลดีต่อปริ มาณคาสัง่ ซื ้อสินค้ าส่งออก
ในขณะที่การส่งออกบริ การ คาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในด้ าน
เสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปในปี 2560 จะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.6 – 2.6)
ปรับตัวสูงขึ ้นจากปี 2559 ตามแนวโน้ มราคาน ้ามันในตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่มขึ ้น และการอ่อนค่าของเงินบาท

ส่วนที่ 3.3.10 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้ า 6

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

จากการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2560 ดังกล่าวข้ างต้ น โดยเฉพาะการฟื น้ ตัวของการบริ โภคภาคเอกชน
คาดว่าจะเป็ นปั จจัยหลักที่สาคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ ผลประกอบการในปี 2560 ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ อยู่ในเกณฑ์ที่
น่าพอใจ

ส่วนที่ 3.3.10 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้ า 7

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้
สาหรั บ
"หุ้นกู้ของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ครั ้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563" และ
"หุ้นกู้ของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ครั ้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567"
บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่ า Saha Pathana Inter-Holding
Public Company Limited ที่ตั ้งสานักงาน เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2293 0030 website : www.spi.co.th มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ ในครั ง้ นี ้จานวนทั ้งหมด 2 (สอง) ชุ ด ซึ่ ง มี
มูลค่ารวมทั ้งสิ ้นไม่เกิ น 2,000,000,000 (สองพันล้ าน) บาท โดยเสนอขายหุ้ นกู้ ชุ ด ที่ 1 จ านวนไม่ เ กิ น 1,000,000,000 (หนึ่ ง
พันล้ าน) บาท และ หุ้นกู้ ชุดที่ 2 จานวนไม่เกิ น 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้ าน) บาท โดยหุ้นกู้ ที่เสนอขายดังกล่าว มีลักษณะสาคัญ
ตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
1.

รายละเอียดของหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย สรุ ปสาระสาคัญของข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ ออกหุ้ นกู้ และ
ผู้ถือหุ้นกู้

คาและข้ อความที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 4 นี ้ให้ มีความหมายเช่นเดียวกั บที่ได้ ให้ คานิยามหรื อคาจากั ดความไว้ ในข้ อก าหนด
สิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ สาหรั บหุ้นกู้ ที่เสนอขายในครั ง้ นี ้ตามเอกสารแนบ 1 ("ข้ อกาหนดสิทธิ") เว้ นแต่จะได้
กาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะในส่ว นนี ้
1.1

ลักษณะสาคัญของหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย
หุ้นกู้ชุดที่ 1
ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้ ของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1
ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกั น และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

สกุลเงิน

บาท

จานวนหุ้นกู้ ที่เสนอขาย

ไม่เกิ น 1,000,000 (หนึ่งล้ าน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ที่เสนอขาย

ไม่เกิ น 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้ าน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึ่งพัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 1

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 2.39 (สองจุดสามเก้ า) ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ ชุดที่ 1

หุ้นกู้ชุดที่ 2
ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้

"หุ้นกู้ ของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 2
ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกั น และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

สกุลเงิน

บาท

จานวนหุ้นกู้ ที่เสนอขาย

ไม่เกิ น 1,000,000 (หนึ่งล้ าน) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ที่เสนอขาย

ไม่เกิ น 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้ าน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ

1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขายหน่วยละ

1,000 (หนึ่งพัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้

อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.44 (สามจุดสี่สี่) ต่อปี ตลอดอายุห้ นุ กู้ ชุดที่ 2

ทั ้งนี ้ คาว่า "หุ้นกู้ " ตามที่ระบุไว้ ใน ส่วนที่ 4 นี ้ ให้ หมายถึ ง "หุ้นกู้ ชุดที่ 1" และ "หุ้นกู้ ชุดที่ 2" (ตามแต่กรณี )
รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2
การชาระคืนเงินต้ น

ชาระคืนเงินต้ นทั ้งจานวน ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั ้งนี ้หากวันครบกาหนด
ไถ่ ถอนหุ้นกู้ ดังกล่าวไม่ตรงกั บวันทาการ ให้ เลื่อนวันชาระคืนเงินต้ นเป็ นวันทาการ
ถั ดไป

การชาระดอกเบี ้ย

ผู้ออกหุ้นกู้ จะชาระดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ ทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ และ
วันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ แต่ละชุด โดยชาระดอกเบี ้ยงวด
แรกในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายจะชาระในวั น ครบ
กาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ แต่ละชุด ทั ้งนี ้หากวันครบกาหนดชาระดอกเบี ้ยไม่ตรงกั บวัน
ทาการ ให้ เลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยไปเป็ นวันทาการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จาต้ อง
ชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินเพิ่มใดๆ สาหรั บการเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ย ยกเว้ นในกรณี
ของการชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ งวดสุดท้ ายนั ้น ให้ คานวณดอกเบี ้ยตามเงื่ อนไขใน
ข้ อกาหนดสิทธิต่อไปจนถึ ง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชาระเงินจริ ง

การคานวณดอกเบี ้ย

จานวนดอกเบี ้ยที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้ แต่ละชุดจะคานวณโดยการนา (ก) ผลคูณ
ของจานวนเงินต้ นคงค้ างของหุ้นกู้ ชุดนั ้นๆ ในแต่ละหน่วยกั บอัตราดอกเบี ้ยหุ้ นกู้
ชุดที่ 1 หรื ออัตราดอกเบี ้ยชุดที่ 2 (แล้ วแต่กรณี ) ไปคูณกั บ (ข) จานวนวันสาหรั บ
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 2

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
งวดดอกเบี ้ยนั ้น หารด้ วย 365 (สามร้ อยหกสิ บห้ า) ทั ง้ นี ้ จ านวนดอกเบี ้ยจะ
กาหนดทศนิยมไม่เกิ นหกตาแหน่ง (ถ้ าตาแหน่งที่เจ็ดมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากั บห้ า
ให้ ทาการปั ดทศนิยมตาแหน่งที่หกขึ ้นหนึ่งตาแหน่ง )
เพื่อประโยชน์ของการคานวณดอกเบี ้ย ให้ คาว่า "งวดดอกเบี ้ย" หมายถึ ง งวดแต่
ละงวดเริ่ มตั ้งแต่ (โดยรวมถึ ง) วันออกหุ้นกู้ หรื อวันชาระดอกเบี ้ยหุ้ นกู้ ของงวด
ดอกเบี ้ยก่ อนหน้ านี ้ (แล้ วแต่กรณี ) จนถึ ง (แต่ไม่นับรวม) วันชาระดอกเบี ย้ หุ้ นกู้
ของงวดดอกเบี ้ยนั ้น หรื อวันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ ชุดนั ้นๆ (แล้ วแต่กรณี )

วิธีการชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ย

(ก)

วิธีการชาระดอกเบี ้ย: ผู้ออกหุ้นกู้ จะชาระดอกเบี ้ยที่ถึงกาหนดชาระของ
หุ้นกู้ ในวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ (ผู้มี
สิทธิในหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.3 ของข้ อกาหนดสิทธิ) ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันกาหนดสิทธิ หรื อในกรณี ของหุ้นกู้ ที่ฝากไว้
กั บศูนย์รับฝากหลักทรั พย์จะชาระให้ แ ก่ ผู้ ถื อหุ้ นกู้ ซึ่ ง ปรากฏชื่ ออยู่ ใ น
รายชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรั พย์วา่ เป็ นผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งทรงสิทธิในหุ้นกู้ ทั ้งนี ้
การชาระดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ จะกระทาโดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะ
สั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงินตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทาง
ไปรษณี ย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ส่งถึ งผู้ถือ
หุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นกู้ หรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ถือหุ้ นกู้
ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ได้
แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
14 (สิบสี่) วันทาการ ก่ อนวันชาระเงินนั ้นๆ หรื อ (3) วิ ธี ก ารอื่ น ตามที่ ผ้ ู
ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนได้ ตกลงกัน ทั ้งนี ้สาหรั บการชาระดอกเบี ้ยหุ้น
กู้ งวดสุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้ มาเวนคืนให้ แก่ นายทะเบียนหุ้น
กู้ ยกเว้ น กรณี มีข้อสงสัย นายทะเบีย นหุ้ นกู้ หรื อผู้ ออกหุ้ นกู้ มี สิ ท ธิ ข อ
ตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้ จากผู้ ถื อหุ้ นกู้ ไม่ ว่ า รายใดๆ ได้ และ
สาหรั บกรณี ของหุ้นกู้ ที่ฝ ากไว้ กั บศู น ย์ รั บฝากหลั ก ทรั พย์ ผู้ ถื อหุ้ นกู้
ดังกล่าวไม่ต้องนาใบหุ้นกู้ มาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ เนื่องจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้ สาหรั บหุ้นกู้ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์
เป็ นผู้ถือหุ้นกู้ แทน

(ข)

วิธีการชาระเงินต้ น: ณ วันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ ชุ ด ที่ 1 และวั น ครบ
กาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 2 (ตามแต่กรณี ) ผู้ออกหุ้นกู้ จะชาระเงินต้ นของ
หุ้นกู้ ชุดนั ้นๆ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ผู้มีสิทธิในหุ้นกู้ ตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 3.3 ของข้ อกาหนดสิทธิ) ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้
ถื อหุ้นกู้ ในวันกาหนดสิทธิ หรื อในกรณี ของหุ้นกู้ ที่ฝากไว้ กับศูนย์รั บฝาก
หลักทรั พย์ จะชาระให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่อของศูนย์รั บ

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 3

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
ฝากหลักทรั พย์ว่าเป็ นผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งทรงสิทธิในหุ้นกู้ ทั ้งนี ้ การชาระเงินต้ น
ของหุ้นกู้ จะกระทาโดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของ
ผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกั บวันทาการที่ต้องชาระเงินตามข้ อกาหนดสิทธิ โดย
นายทะเบียนหุ้นกู้ จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน
หรื อไปรษณี ย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ส่งถึ งผู้ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ)
ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ นกู้ หรื อ (2) การ
โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่
ผู้ถือหุ้นกู้ ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียน
หุ้นกู้ ทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทาการ
ก่ อนวันชาระเงินนั ้นๆ หรื อ (3) วิ ธี ก ารอื่ น ตามที่ ผ้ ู ออกหุ้ นกู้ และนาย
ทะเบียนได้ ตกลงกั น ทั ้งนี ้สาหรั บการรั บชาระคืนหนี ้เงินต้นหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้
ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้ มาเวนคืนให้ แก่ นายทะเบีย นหุ้ นกู้ ยกเว้ น กรณี มี ข้ อ
สงสัย นายทะเบียนหุ้นกู้ หรื อผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิ ธิขอตรวจสอบและขอเวนคืน
ใบหุ้นกู้ จากผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่ารายใดๆ ได้ และสาหรั บกรณี ของหุ้นกู้ ที่ฝากไว้
กั บศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวไม่ต้องนาใบหุ้นกู้ มาเวนคืน
ให้ แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่ว่าในกรณี ใดๆ เนื่องจากไม่มีการออกใบหุ้ นกู้
สาหรั บหุ้นกู้ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้ แทน

การไถ่ ถอนหุ้นกู้

เว้ นแต่จะได้ มีการไถ่ ถอน ซื ้อคืน หรื อยกเลิกหุ้นกู้ ไปก่ อนหน้ านี ้แล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้ จะ
ทาการไถ่ ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 1 ในวันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 1 และไถ่ ถอนหุ้น กู้
ชุดที่ 2 ในวันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ ชุ ด ที่ 2 โดยการช าระหนี เ้ งิ น ต้ นคงค้ าง
ทั ้งหมดตามหุ้นกู้ ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดนั ้นๆ พร้ อมทั ้งชาระดอกเบี ้ยหุ้น
กู้ ที่คานวณจนถึ ง (แต่ไม่รวม) วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดดังกล่าวตามวิธีการที่
ระบุไว้ ในข้ อ 8.3 ของข้ อกาหนดสิทธิ

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ ก่ อนครบกาหนด

ไม่มี

สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ ถอน
หุ้นกู้ ก่ อนครบกาหนด

ไม่มี

การซื ้อคืนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะซื ้อคืนหุ้นกู้ จากตลาดรองหรื อแหล่งอื่นๆ ได้ ไม่ ว่ า ในราคา
เท่าใดและเวลาใดๆ เมื่อผู้ออกหุ้ นกู้ ได้ ซื อ้ คื น หุ้ นกู้ แล้ วให้ ถื อว่ า หนี ต้ ามหุ้ นกู้
ดังกล่าวได้ ระงับลง

สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้ เป็ นหนี ้โดยตรงและทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ ที่ปราศจากเงื่อนไข ไม่มีประกั น และ
เป็ นหนี ้ไม่ด้อยสิทธิ โดยหนี ้หุ้นกู้ มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทั ้งนี ้
ผู้ถือหุ้นกู้ จะมีสิทธิได้ รับชาระหนี ้หุ้นกู้ ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้ รับช าระหนี ข้ อง
เจ้ าหนี ้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั ้งในปั จจุบนั และในอนาคตของผู้
ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่บรรดาหนี ้ที่มีกฎหมายคุ้มครองโดยชัดแจ้ งหรื อโดยทั่วไปให้ ได้ รับ
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 4

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
ชาระหนี ้ก่ อน

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุ งเทพ จากั ด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ไม่มี

นายทะเบียนหุ้นกู้

หมายถึ ง ธนาคารกรุ งเทพ จากั ด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ซึ่งเกี่ ยวข้ องกั บ
งานทะเบียนหุ้นกู้ หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตั ้งโดยชอบให้ ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นกู้
แทน

การจดทะเบียนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ จะนาหุ้นกู้ ที่เสนอขายในครั ้งนี ้ไปขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสาร
หนี ้ไทย (The Thai Bond Market Association) ภายใน 30 (สามสิบ) วั น นั บแต่
วันออกหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ในการอ้ างอิงราคา และจะคงให้ ห้ นุ กู้ เป็ นหลักทรั พย์ขึ ้น
ทะเบียนกั บสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยตลอดอายุห้ นุ กู้

ตลาดรองของหุ้นกู้

ไม่มี อย่า งไรก็ ตาม ผู้ ลงทุ น อาจซื อ้ ขายหุ้ นกู้ ได้ ที่ ธ นาคารพาณิ ชย์ บริ ษั ท
หลักทรั พย์ หรื อนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรั พย์อันเป็ นตราสารแห่ ง
หนี ้ ในกรณี ที่มีความต้ องการซื ้อขายหุ้นกู้ ผ่านผู้มีใบอนุญาตดังกล่าว

การจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ
ของผู้ออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อของผู้ออกหุ้นกู้ โดยสถาบัน จั ด
อันดับความน่าเชื่อถื อที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุของ
หุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ แต่งตั ้งให้ บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากั ด เป็ นผู้ทาการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถื อของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากั ด เผยแพร่
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถื ออยู่ ใ น
เกณฑ์ "AA" แนวโน้ ม "คงที่" โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทั ง้ นี ้
อันดับความน่าเชื่อถื อนี ้มิได้ จัดขึ ้นเพื่อเป็ นข้ อแนะนาให้ ผ้ ู ลงทุ น ท าการซื อ้ ขาย
หรื อถื อหุ้นกู้ ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิก ถอนหรื อเปลี่ ย นแปลงโดย บริ ษั ท
ทริ สเรทติ ้ง จากั ด ได้ ต่อไป
ความหมายของผลการจัดอันดับ ปรากฏตามรายละเอียดข้ างท้ ายนี ้

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 5

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

สัญลักษณ์ ท่ กี าหนดในการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะยาวสาหรั บประเทศไทย
บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากั ด หรื อ ทริ ส ใช้ สัญลักษณ์ ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับความสามารถของผู้ออกตราสาร
หนี ้ในการชาระดอกเบี ้ย และคืนเงินต้ นของตราสารหนี ้ระยะยาวจานวน 8 (แปด) อันดับ โดยเริ่ มจาก AAA ซึ่ง เป็ นอั น ดั บเครดิ ต
สูงสุด จนถึ ง D ซึ่งเป็ นอันดับต่าสุด แต่ละสัญลักษณ์ มีความหมาย ดังนี ้
AAA

:

อันดับเครดิตองค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสีย่ งตา่ ที่สดุ ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นในเกณฑ์สูงสุด และได้ รับผลกระทบน้ อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จ เศรษฐกิ จ และสิ่งแวดล้ อม
อื่นๆ

AA

:

องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสี่ยงต่ามาก ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นใน
เกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จ เศรษฐกิ จ และสิ่งแวดล้ อมอื่ น ๆ มากกว่ า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A

:

องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสี่ยงในระดับต่า ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูง แต่อาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จ เศรษฐกิ จ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ มากกว่าอันดับ
เครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB

:

องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จ เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อมอื่ น ๆ
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี ้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกั บอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB

:

องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ น
ในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ รุนแรง (Adverse changes) ทาง
ธุรกิ จ เศรษฐกิ จ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ ความสามารถในการชาระหนี ้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B

:

องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืน
เงินต้ นในเกณฑ์ต่า และอาจจะหมดความสามารถหรื อความตั ้งใจในการชาระหนี ้ได้ ต ามการเปลี่ ย นแปลงของ
สถานการณ์ ทางธุรกิ จ เศรษฐกิ จ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ

C

:

องค์กรหรื อตราสารหนี ้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี ้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี ้ไม่มีความสามารถในการชาระ
ดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้ องอาศัยเงื่อนไขที่ เ อื อ้ อานวยทางธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดล้ อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนี ้ได้

D

:

องค์กรหรื อตราสารหนี ้อยูใ่ นสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้
ตามกาหนด

หมายเหตุ: อันดับเครดิตจาก AA ถึ ง C อาจมีเครื่ องหมายบวก (+) หรื อลบ (-) ต่อท้ ายเพื่อจาแนกความแตกต่ า งของคุ ณ ภาพ
ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกั น
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นอกจากนี ้ ทริ สเรทติ ้งยังกาหนด "แนวโน้ มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) เพื่อสะท้ อนความเป็ นไปได้ ของการเปลี่ ย นแปลง
อันดับเครดิต ของผู้ออกตราสารหนี ้ในระยะปานกลางหรื อระยะยาว โดยทริ สเรทติ ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิ จในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี ้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้
ส่วนแนวโน้ มอันดับเครดิตของตราสารหนี ้โดยส่วนใหญ่ จะเท่ากั บแนวโน้ มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั น้ ๆ หรื อองค์กร
ซึ่งรั บภาระผูกพันในการชาระหนี ้ของตราสารนั ้นๆ ทั ้งนี ้ แนวโน้ มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่
Positive หมายถึ งอันดับเครดิตอาจปรั บขึ ้น
Stable หมายถึ งอันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึ งอันดับเครดิตอาจปรั บลดลง
Developing หมายถึ งอันดับเครดิตอาจปรั บขึ ้น ปรั บลดลง หรื อไม่เปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริ สเรทติ ้งเป็ นอันดับเครดิตตราสารหนี ้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้ อนความสามารถในการชาระหนี ้
ของผู้ออกตราสารหนี ้ โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ทีม่ า : บริ ษัท ทริ สเรทติ้ ง จากัด
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บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

สรุ ปสาระสาคัญของข้ อกาหนดสิทธิ
หน้ าที่ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ต้ องปฏิบตั ิ

ตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี ้คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงจะดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
1.

การประกอบธุรกิ จของผู ้ออกหุน้ กู ้
ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องใช้ ความพยายามอย่างดีที่สุดในการบริ หารจัดการและ
ประกอบธุรกิ จให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั ้น ผู้ออกหุ้นกู้ จะ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ตามที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) กฎเกณฑ์แ ละกฎหมายอั น ที่ เ กี่ ยวข้ องที่ ใ ช้
บังคับกั บตน

2. บัญชีและงบการเงินของผู ้ออกหุน้ กู ้
ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องจัดทาและรั กษาไว้ ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสม
และถูกต้ อง ตามหลักการทางบัญชีที่เป็ นที่ยอมรั บกั นโดยทั่วไปในประเทศ
ไทย ทั ้งนี ้ หากผู้สอบบัญชีมีการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการ
บัญชีว่าอาจไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่ใช้ บงั คับกั บบริ ษัทมหาชน
จากั ด รายการบัญชีดังกล่าวจะต้องมิได้ เป็ นรายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญ
3.

เงือ่ นไขทางการเงิน
ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องดารงอัตราส่ว น "หนี ้สินสุทธิ" (Net Debt) ต่ อ "ส่ ว นของ
ผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) ในอั ต ราส่ ว น ไม่ เ กิ น 2.0 : 1 ณ "วั น
คานวณ" ใดๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ของการคานวณอัตราส่วนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3 นี ้ ให้ ค า
จากั ดความตามที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
"งบการเงิน" (Financial Statements) หมายถึ ง งบการเงินรวมที่ได้ รับการ
ตรวจสอบแล้ ว (audited consolidated financial statements) ของผู้ออก
หุ้นกู้ ที่ได้ จัดส่งให้ แก่ สานักงาน ก.ล.ต. สาหรั บ "ช่วงระยะเวลาที่เกี่ ยวข้ อง"
(Relevant Period)
"ช่ วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้ อง" (Relevant Period) หมายถึ ง ช่วงระยะเวลา
12 (สิบสอง) เดือนที่สิ ้นสุด ณ "วันคานวณ"
"วันคานวณ" (Calculation Date) หมายถึ ง วันที่ 31 ธันวาคม ในแต่ละปี
"ส่ วนของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) หมายถึ ง จ านวนรวมส่ ว น
ของผู้ถือหุ้น ตามตัวเลขที่ปรากฏใน "งบการเงิน"
"หนีส้ ินสุทธิ" (Net Debt) หมายถึ ง จานวนหนี ้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี ้ย
จ่าย (interest bearing debt) หักด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และ เงินลงทุนชั่วคราว ทั ้งนี ้ตามตัวเลขที่ปรากฏใน "งบการเงิน" ของผู้ออก
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หุ้นกู้
4.

การจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานเพือ่ ให้ผู้ถื อหุน้ กู ้ตรวจสอบ
ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องจัดเตรี ยมและจัดให้ มีเอกสารหลั ก ฐานดั ง ต่ อไปนี ต้ าม
เวลาที่กาหนดไว้ ณ สานักงานใหญ่ ของนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้
สามารถตรวจสอบและคัดสาเนาได้ โดยสะดวก ระหว่างวันและเวลาทาการ
ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ตลอดอายุของหุ้นกู้
(ก) สาเนาของข้ อกาหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั ้งนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย
จัดให้ มีตั ้งแต่วันออกหุ้นกู้
(ข) สาเนางบการเงินประจางวดการบัญ ชี ที่ มี ผ้ ู สอบบัญ ชี รั บอนุ ญ าต
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว โดยจะจัดให้ มีภายในวันเดียวกั น
กั บวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ส่งเอกสารดังกล่าวให้ สานักงาน ก.ล.ต. แต่ ทั ง้ นี ้
จะต้ องไม่เกิ น 3 (สาม) เดือน นับแต่วันสิ ้นสุดรอบปี บัญ ชี ข องผู้ ออก
หุ้นกู้
(ค) สาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องจั ด ส่ ง
ให้ แก่ สานักงาน ก.ล.ต. โดยจะจัดให้ มีภายในวั น เดี ย วกั นกั บวั น ที่
ผู้ออกหุ้นกู้ ส่งเอกสารดังกล่าวให้ สานักงาน ก.ล.ต. แต่ทั ้งนี ้จะต้ องไม่
เกิ น 3 (สาม) เดือน นับแต่วันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของผู้ออกหุ้นกู้
(ง) สาเนารายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อของผู้ออก
หุ้นกู้ (Credit Update) ที่จัดทาโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ
ที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ โดยจะจัด ให้ มีภายใน 7 (เจ็ ด )
วัน นับแต่วันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ได้ รับรายงานดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถื อ และ
(จ) รายงานผลการคานวณอัตราส่วนหนี ้สินสุ ท ธิ ต่ อส่ ว นของ ผู้ ถื อหุ้ น
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.1.3 ของข้ อกาหนดสิทธิ โดยจัดให้ มี ภ ายในวั น
เดียวกั นกั บวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ส่งสาเนางบการเงินประจางวดการบัญชี
ให้ แก่ สานักงาน ก.ล.ต. แต่ทั ้งนี ้ต้ องไม่เกิ น 3 (สาม) เดือน นั บแต่ วั น
สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของผู้ออกหุ้นกู้

5.

หน้าทีใ่ นการจัดทาและส่ งเอกสารและหลักฐานให้แก่ ผู้ถือหุน้ กู ้
ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องจัดทาและส่งเอกสารและหลักฐานให้ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ แต่ละราย
โดยไม่ชักช้ า เมื่อมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี ้เกิ ดขึ ้น
(ก) สาเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ที่ร้องขอโดยมีเหตุผลอัน
สมควร (ซึ่งรวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากั ดเฉพาะ กรณี ที่ ผ้ ู ถื อหุ้ นกู้ มี ค วาม
ประสงค์จะเรี ยกประชุมผู้ ถื อหุ้ นกู้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อนไขที่
กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ)
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(ข) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ ร้ องขอโดยมีเหตุอันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องส่ ง มอบ
เอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของผู้ ออกหุ้ นกู้
(หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจลงนาม) เพื่ อ
ยืนยันว่าจากข้ อมูลที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ได้ รับทราบในขณะนั น้ ผู้ ออกหุ้ นกู้
รั บรองว่าไม่มีเหตุผิดนัดหรื อเหตุการณ์ ที่อาจกลายเป็ นเหตุ ผิ ด นั ด
เกิ ดขึ ้น (ซึ่งหมายถึ งเหตุการณ์ ที่จะกลายเป็ นเหตุผิดนัด หากผู้ ออก
หุ้นกู้ ไม่สามารถแก้ ไขเหตุการณ์ ที่ เ กิ ดขึ น้ ได้ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไ ว้ ) และ ผู้ ออกหุ้ นกู้ ไ ม่ มี ค ดี ค ว ามหรื อกระ บวนกา ร
อนุญาโตตุลาการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ เป็ นจ าเลยหรื อเป็ นผู้ ถู ก กล่ า วหา
(ยกเว้ นกรณี ที่ได้มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ทราบล่วงหน้ าแล้ ว (ถ้ ามี))
(ค) ในกรณี มีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้ นกู้ จะต้ องส่ ง
หนังสือแจ้ งการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้ า แต่ ทั ง้ นี ้
ต้ องไม่เกิ น 7 (เจ็ ด ) วั น ท าการนั บจากวั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
นายทะเบียนหุ้นกู้ ดังกล่าว
(ง) รายงานในกรณี ที่ผ้อู อกหุ้นกู้ ได้ดาเนินการใดๆ หรื อถูกดาเนินการใดๆ
ซึ่งเกี่ ยวข้ องกั บการปรั บโครงสร้ างหนี ้หรื อกรณี ประสบความเสียหาย
อย่างร้ ายแรง โดยกรณี ดัง กล่ า วได้ มี ผ ลกระทบในทางลบอย่ า ง
ร้ ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ในการชาระหนี ้ของตน หรื อ
ต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ในการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ ซึ่ง
รวมถึ งแต่ไม่จากั ดเฉพาะ กรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ประสบผลขาดทุนหรื อมี
การลดทุนอย่างมี นั ย ส าคั ญ หรื อกรณี ที่ ผ้ ู ออกหุ้ นกู้ ถู ก ฟ้ องร้ อง
ดาเนินคดีที่สาคัญ หรื อเริ่ มเข้ าสู่ ก ระบวนการฟื ้ น ฟู กิ จการตาม
กฎหมายล้ มละลาย หรื อกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ผิดนัดชาระหนี ้ต่อเจ้ า หนี ้
ใดๆ ในจานวนที่มีนัยสาคั ญ หรื อกรณี เกิ ดความเสี ย หายขึ น้ กั บ
ทรั พย์สินที่เป็ นสาระสาคัญในการประกอบธุรกิ จของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อ
ผู้ ออก หุ้ นกู้ หยุ ดประ กอบกิ จกา รทั ้ง หมดหรื อบาง ส่ ว นหรื อ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรื อลักษณะการประกอบธุรกิ จ หรื อผู้ออก
หุ้นกู้ ถูกฟ้องเป็ นจาเลยในศาลหรื อถูกกล่าวหาว่าจะต้ องเป็ นฝ่ ายรั บ
ผิดตามสัญญาใดๆ ในกรณี พิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้ องวินิจฉั ย
โดยในกรณี ดังกล่าวเป็ นคดี มี มู ล ค่ า เท่ า กั บ หรื อเกิ นกว่ า 1,000
(หนึ่งพัน) ล้ านบาท หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า
(จ) รายงานในกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ เปลี่ยนแปลงวิธีการในการบันทึก บัญ ชี
หรื อการประเมินมูลค่าสินทรั พย์หรื อหลักการทางบัญชี
(ฉ) รายงานเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ทราบหรื อควรทราบถึ งการเกิดเหตุผดิ นัด หรื อ
การเกิ ดเหตุการณ์ ใดๆ ที่อาจทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
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ข้ อกาหนดสิทธิได้ และ
(ช) ส่งหนังสือแจ้ งการยกเลิกหุ้นกู้ ในกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ซื ้อหุ้ นกู้ คื น จาก
ผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ ามี)
ทั ้งนี ้ ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เห็นโดยมีเหตุผลอันสมควรว่า เอกสารหรือรายงาน
ใดๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ จัดส่งให้ มีข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อมี ข้ อความคลุ ม เครื อ
หรื อไม่ชัดเจน หรื อมีข้อมูลอื่นใดที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เห็นโดยมีเหตุผลอันสมควรว่า มี
ความจาเป็ นที่ต้องส่งเพิ่มเติมหรื อมีกรณี อื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่ อสิ ท ธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรื อต่อการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องแจ้ งข้ อชี ้แจงหรื อส่งข้ อมูลใดๆ เพิ่ ม เติ ม ให้ แก่ ผู้ ถื อหุ้ นกู้
ทราบ
6.

การแต่ งตั้งนายทะเบียนหุน้ กู ้รายใหม่
หากมีความจาเป็ นที่จะต้ องแต่งตั ้งนายทะเบียนหุ้นกู้ รายใหม่ ผู้ ออกหุ้ นกู้
จะต้ องจัดหาและแต่งตั ้งนายทะเบียนหุ้นกู้ รายใหม่โดยเร็ วที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะ
สามารถกระทาได้ แต่ทั ้งนี ้ ต้ องไม่เกิ น 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ วั น ที่ ผ้ ู ออก
หุ้นกู้ ทราบหรื อควรจะทราบว่ า จะต้ องมี ก ารแต่ ง ตั ง้ นายทะเบีย นหุ้ นกู้
รายใหม่

7.

การขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องนาหุ้นกู้ ไปขึ ้นทะเบียนกั บสมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย
(The Thai Bond Market Association) ภายใน 30 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้
และจะคงให้ ห้ นุ กู้ เป็ นหลักทรั พย์ขึ ้นทะเบียนกั บสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทยตลอดอายุห้ นุ กู้

8. การดารงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ออกหุ้ นกู้ จะด ารงสถานะของการเป็ นบริ ษั ท จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรั พย์แห่งประเทศไทยตลอดอายุห้ นุ กู้
9.

การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถื อของผู ้ออกหุน้ กู ้
ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่ า เชื่ อถื อของผู้ ออกหุ้ นกู้ จาก
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถื อที่ส านั ก งาน ก .ล.ต. ให้ ความเห็ น ชอบ
ตลอดอายุห้ นุ กู้
นอกจากนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดการให้ มีสถาบันจั ด อั น ดั บความน่ า เชื่ อถื อที่
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบทาการทบทวนผลการจัดอันดั บความ
น่าเชื่อถื อของผู้ออกหุ้นกู้ ดังกล่าว เมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ ้น
อันอาจมีผลกระทบต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อของผู้ ออกหุ้ นกู้ หรื อ
อย่างน้ อยปี ละ 1 (หนึ่ง) ครั ง้ หรื อทบทวนผลการจัดอันดับความน่า เชื่ อถื อ
ของผู้ออกหุ้นกู้ ตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถื อดังกล่าวเห็นสมควร
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โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ แต่อย่างใด ซึ่งผลการทบทวน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถื ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดอายุของหุ้นกู้
ข้ อห้ ามปฏิบตั ิของผู้ออกหุ้นกู้ : ตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี ้คงค้ างภายใต้ หุ้ นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงจะไม่กระทาการดังต่อไปนี ้
1.

การไม่จาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ สิน
ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่เข้ าทาธุรกรรมไม่วา่ จะเป็ นรายการเดียวหรื อหลายรายการ
(และไม่ว่าจะเป็ นธุรกรรมที่เกี่ ยวข้ องกั นหรื อไม่ก็ตาม) ทั ้งนี ้ไม่ว่าโดยสมัคร
ใจหรื อไม่ เพื่อการขาย ให้ เช่า โอน หรื อจาหน่ายจ่ายโอนไม่ว่าโดยวิ ธี ใ ดๆ
ซึ่งทรั พย์สินของตนไม่ว่าที่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อจะมี ขึ น้ ในอนาคต เว้ นแต่
เป็ นการดาเนินการตามธุรกิ จปกติของผู้ออกหุ้นกู้ แต่ทั ้งนี ้ การดาเนิน การ
ดังกล่าวจะต้ องไม่ ก่ อให้ เกิ ดผลกระทบในทางลบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
(Material Adverse Effect)

2.

การไม่ก่อหลักประกัน
เว้ นแต่หลักประกั น (ตามคาจากั ดความที่ระบุไว้ ข้างล่างนี )้ ที่ได้ ถู ก ก่ อขึ น้
โดยผู้ออกหุ้นกู้ ก่ อนหน้ าวั น ออกหุ้ นกู้ ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะไม่ ก่ อให้ เกิ ดหรื อ
อนุญาตให้ มีการจานอง จานา ก่ อสิทธิยึดหน่วง ภาระผูกพัน การโอนไปเป็น
หลักประกั นหรื อให้ บุริมสิท ธิ การท าการใดๆ ที่ มี ผ ลเที ย บเท่ า กั บการ
ก่ อให้ เกิ ดหลักประกั น (ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า "หลักประกัน") เหนือทรั พย์สิ น
หรื อรายได้ ไม่ว่าที่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน
ของตน เว้ นแต่เป็ นกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี ้

3.

(ก)

กรณี ที่เป็ นหลักประกั นอันเกิ ดจากการประกอบธุรกิ จ อั น เป็ นปกติ
ของผู้ออกหุ้นกู้ แต่ไม่รวมถึ งหลักประกั นที่ก่อขึ ้นเพื่ อการกู้ ยื ม เงิ น
หรื อ

(ข)

กรณี ที่เป็ นหลักประกั นซึ่งเกิ ดขึ ้นโดยผลของกฎหมาย หรื อ

(ค)

กรณี ที่การก่ อหลักประกั นนั ้นจะไม่ก่อให้ เกิ ดผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยสาคัญ (Material Adverse Effect)

การให้กู้และค้ าประกัน
ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่ให้ กู้ ให้ สินเชื่อ ขยายระยะเวลาหรื ออนุญาตให้ มีการกู้ เงิน
ให้ สินเชื่อหรื อความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บุคคลใดๆ เว้ น แต่ (ก) กรณี
เป็ นการให้ กและการให้
ู้
การค ้าประกั นหรื อการกระท าใดๆ ที่ มี ลั ก ษณะ
เดียวกั บการให้ เงินกู้ หรื อการเข้ าค ้าประกั น ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ได้ เข้ าท าไว้ ก่ อน
หน้ าวันออกหุ้นกู้ หรื อ (ข) กรณี เป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางด้ านการเงิน
หรื อค ้าประกั นหนี ้ ให้ แก่ บริ ษัทย่อย บริ ษั ท ร่ วม กิ จการร่ วมลงทุ น และ
กิ จการอื่นใด ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่ วมลงทุ น
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บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
ในตราสารทุนของกิ จการดังกล่าว อย่ า งไรก็ ดี การให้ ความช่ ว ยเหลื อ
ทางด้ านการเงินหรื อค ้าประกั นหนี ต้ ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในข้ อ (ข) นี จ้ ะต้ องไม่
ก่ อให้ เกิ ดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ (Material Adverse Effect)

การผิดนัดและผลของการผิดนัด

1. กรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี ้ถื อเป็ นเหตุผิดนัดตามหุ้นกู้ และข้ อกาหนดสิทธิ
("เหตุผิดนัด")
(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ชาระเงินไม่ว่าเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ยหุ้ นกู้
ในวันครบกาหนดชาระตามเงื่อนไขในข้ อก าหนดสิ ท ธิ ยกเว้ นใน
กรณี ที่ (1) การผิดนัดไม่ชาระเงินดังกล่าวเกิ ดขึ ้นจากระบบการโอน
เงินหรื อความผิดพลาดทางเทคนิ ค และ (2) ได้ มี ก ารช าระเงิ น
ดังกล่าวแล้ วภายใน 3 (สาม) วันทาการ นั บจากวั น ครบก าหนด
ชาระเงินนั ้นๆ หรื อ

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิข้ออื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อกาหนดสิทธินี ้ นอกจากการผิ ด นั ด ไม่ ช าระเงิ น ต้ น และ/หรื อ
ดอกเบี ้ย โดยเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นเหตุที่ไม่สามารถ
แก้ ไขได้ หรื อกรณี เหตุการณ์ ดังกล่าวเป็ นเหตุที่สามารถแก้ ไขได้ แ ต่
ไม่ได้ รับการแก้ ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวั น ที่
ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกั น) ซึ่งถื อหุ้นกู้ (ไม่ว่า
ชุดใดๆ) รวมกั นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ ที่ยังมิ ไ ด้
ทาการไถ่ ถอนทั ้งหมดได้ ส่งหนั ง สื อแจ้ งให้ ผู้ ออกหุ้ นกู้ แก้ ไขการ
กระทาผิดข้ อตกลงดังกล่าวแล้ ว หรื อ

(ค)

(1) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ ช าระหนี เ้ งิ น (Financial Indebtedness)
ใดๆ เมื่อหนี ้เงินนั ้นถึ งก าหนดช าระหรื อไม่ ช าระหนี เ้ งิ น ภายใน
กาหนดระยะเวลาผ่อนผัน (grace period) ที่กาหนดไว้ ในตอนแรก
(ตามแต่กรณี ) หรื อ (2) กรณี ที่หนี ้เงินใดๆ ถูกเร่ งรั ดให้ ต้องชาระคื น
ก่ อนวันครบกาหนดเดิม โดยการเร่ งรั ดการชาระหนี เ้ งิ น ก่ อนครบ
กาหนดนั ้น เป็ นผลมาจากการเกิ ดเหตุผิดนัดกรณี ใดกรณีหนึ่งตามที่
ระบุไว้ ในสัญญาของหนี ้เงินนั ้นๆ หรื อ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ชาระ
หนี ้เงินตามที่ตนต้ องชาระเมื่อครบกาหนด หรื อหนี ้เงินภายใต้ การค ้า
ประกั นหรื อการรั บประกั นความเสียหายใดๆ โดยที่จานวนเงินรวม
ของหนี ้เงิน ภาระค ้าประกั น และการประกั นความเสี ย หายใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น (ไม่ว่าเหตุการณ์ เดียวหรื อหลายเหตุการณ์ รวมกั น
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ (ค) นี ้) มี จ านวนเท่ า กั บ หรื อเกิ นกว่ า 1,000
(หนึ่งพัน) ล้ านบาท หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า

(ง)

ผู้ออกหุ้นกู้ ต้ องคาสั่งยึดหรื ออายัดก่ อนมีคาพิ พ ากษา หรื อมี ก าร
ดาเนินการทางกฎหมายอื่นใด ซึ่งคาสั่งหรื อการถูกดาเนินการทาง
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บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
กฎหมายนั ้น มีผลบังคับเอากั บทรั พย์สินหรื อรายได้ ในส่ว นส าคั ญ
ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยที่คาสั่งหรื อการถูกดาเนิ น การทางกฎหมาย
ดังกล่าวข้ างต้ นนั ้นมิได้ ถูกยกเลิกหรื อเพิกถอนภายใน 60 (หกสิ บ)
วัน นับแต่วันที่มีคาสั่งหรื อการถูกดาเนินการทางกฎหมายดังกล่าว
หรื อ
(จ)

มีการเริ่ มดาเนินการเพื่อขอฟื ้ น ฟู กิ จการของผู้ ออกหุ้ นกู้ ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ ยวข้ องใดๆ หรื อผู้ออกหุ้นกู้ ตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว
หรื อล้ มละลาย หรื อผู้ออกหุ้นกู้ ระงับหรื อหยุดพักการชาระหนี ้ไม่ว่า
ประเภทใดๆ ของตนไม่ว่าทั ้งหมดหรื อเฉพาะบางส่วนที่สาคัญ หรื อ
ผู้ออกหุ้นกู้ เสนอหรื อเข้ าทาสัญ ญาใดๆ ที่ ท าให้ มี ก ารเลื่ อนหรื อ
เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาชาระหนี ้ หรื อมีการปรั บเปลี่ยนอย่างใดๆ
เกี่ ยวกั บหนี ้ไม่ว่าประเภทใดๆ ทั ้งหมดของตน (หรื อหนี ้ในบางส่ ว น
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชาระได้ เมื่อหนี ้นั ้นถึ งก าหนดช าระ)
หรื อผู้ออกหุ้นกู้ เสนอหรื อทาขึ ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่ ว ไปหรื อการ
จัดการหรื อการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ของเจ้ าหนี ้ที่เกี่ ยวข้ อง
เกี่ ยวกั บหนี ใ้ ดๆ ของผู้ ออกหุ้ นกู้ หรื อผู้ ออกหุ้ นกู้ ได้ ตกลงหรื อ
ประกาศหยุดพักชาระหนี ้ไม่ว่าประเภทใดๆ ของตนไม่ ว่ า ทั ง้ หมด
หรื อบางส่วน (ตามแต่กรณี ) หรื อ

(ฉ)

มีคาสั่งหรื อมีมติที่มีผลบังคับให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ ยุติ เลิก หรื อหยุดกิ จการ
ของตน หรื อผู้ออกหุ้นกู้ เลิกหรื อขู่ว่าจะเลิกการประกอบธุร กิ จหรื อ
การดาเนินกิ จการของตนไม่ว่าทั ้งหมดหรื อในส่วนที่สาคัญ หรื อ

2. เมื่อมีเหตุผิดนัดกรณี ใดกรณีหนึ่งเกิดขึ ้นและเหตุผดิ นัดดังกล่าวยังคงดาเนิน
อยู่ หาก
(ก)

ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายราย) ซึ่งถื อหุ้นกู้ (ไม่ว่าชุดใดๆ)
รวมกั นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนหนี ้คงค้ างภายใต้
หุ้นกู้ ทั ้งหมด มีหนังสือแจ้ งการผิดนัดไปยังผู้ออกหุ้นกู้ โดยระบุ ถึ ง
เหตุผิดนัดซึ่งทาให้ มีการเร่ งรั ดชาระหุ้นกู้ หรื อ

(ข)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติเห็นชอบให้ มีการเร่ งรั ดชาระหนี ้หุ้นกู้ และได้
มีการส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ แล้ ว
หรื อ

(ค)

เป็ นการเกิ ดเหตุผิดนัดกรณี ใดกรณี ห นึ่ ง ตามข้ อ 10.1.1, 10.1.5,
และ 10.1.6 ของข้ อกาหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้ รายใดรายหนึ่ ง ได้
แจ้ ง เป็ นลา ยลั กษณ์ อั ก ษรถึ งก ารเ กิ ด การ ผิ ด นั ด นั ้น ไ ปยั ง
ผู้ออกหุ้นกู้ แล้ ว

ให้ ถือว่าหนี ้หุ้นกู้ ทั ้งหมดเป็ นอันถึ งกาหนดชาระโดยพลัน และผู้ ออกหุ้ นกู้
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บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
จะต้ องชาระเงินต้ นคงค้ างทั ้งหมดภายใต้ ห้ นุ กู้ พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยที่คานวณ
จนถึ งขณะนั ้นให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ทันที ในกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ผิดนัดชาระเงิน ต้ น
และ/หรื อ ดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ไม่ว่ารายใด หากไม่มีการแสดงหรื อ
พิสูจน์ให้ เห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่ามีการผิดนัดชาระหนี ้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ทั ้งหมด
3. หากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ชาระเงินให้ ครบถ้ วนแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลา ตามที่
กาหนดไว้ ในข้ อ 2. ข้ างต้ น ผู้ถือหุ้นกู้ แต่ละรายอาจดาเนินการทางกฎหมาย
ต่อผู้ออกหุ้นกู้ ได้ โดยตรงเพือ่ ที่จะบังคับหนี ้ตามหุ้นกู้ ของตนตามที่กฎหมาย
อนุญาตให้ ทาได้

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ

กฎหมายที่ใช้ บงั คับ
2.

1.

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ (นอกจากกรณีตามวรรคสองของข้ อ 3.2.2
ของข้ อกาหนดสิทธิ หรื อกรณี เป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดโดยชั ด แจ้ ง) ต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ และที่ประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ นกู้ แต่ ทั ง้ นี ้ การ
แก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้ องไม่ขัดหรือแย้ งกั บกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรั พย์และกฎและกฎหมายอื่น ๆ ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ใช้
บังคับกั บหุ้นกู้ หรื อผู้ออกหุ้นกู้ ในส่วนที่เกี่ ยวข้ องกั บหุ้นกู้

2.

ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิที่มีการแก้ ไขเพิม่ เติม ให้ แก่ นายทะเบียน
หุ้นกู้ และสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับแต่วันที่มีก ารแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ และจะจัดส่งให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เมื่อได้ รับการร้ องขอ

ข้ อกาหนดสิทธิอยู่ภายใต้ บงั คับของกฎหมายไทย

ข้ อจากัดการโอนของหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย
เนื่องจากหุ้นกู้ ที่ออกและเสนอขายในครั ง้ นี ้ เป็ นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ ลงทุ น รายใหญ่
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้
ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่ ) และตามรายละเอี ย ดและ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ ได้ จดข้ อจากั ดการโอนไว้ กับสานักงาน ก.ล.ต. ให้ จากั ดการโอนหุ้ นกู้
เฉพาะภายในกลุ่ม "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ/หรื อ "ผู้ลงทุนรายใหญ่ " ตามคานิยามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากั บหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ ยวกั บการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี ้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) และตามค า
นิยามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2 และข้ อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกากั บหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่ กจ. 9/2555 เรื่ อง
การกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ตามที่ มี ก ารแก้ ไข
เพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) เท่านั ้น ดังนั ้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้ จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้ นกู้ ไม่ ว่ า ใน
ทอดใดๆ ให้ แก่ บุคคลอื่นที่มิใช่ผ้ ลู งทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังกล่าวข้ างต้ น เว้ นแต่ เป็ นการโอนทางมรดก

3.

การจอง การจัดจาหน่ าย และการจัดสรรหุ้นกู้

3.1

วิธีการเสนอขายหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ ในครั ง้ นี ้ผ่านทางผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้ เฉพาะแก่
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ตามคานิยามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้) ตามวิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดที่ระบุ
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ไว้ ในส่วนนี ้ทั ้งนี ้ การเสนอขายหุ้นกู้ ในครั ง้ นี ้จัดเป็ นการเสนอขายหุ้นกู้ ที่ออกใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกากั บตลาด
ทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวั น ที่ 13 มี น าคม
พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่)
เพื่อประโยชน์ของส่วนนี ้
"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึ ง
(1)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2)

ธนาคารพาณิ ชย์

(3)

ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น

(4)

บริ ษัทเงินทุน

(5)

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

(6)

บริ ษัทหลักทรั พย์

(7)

บริ ษัทประกั นวินาศภัย

(8)

บริ ษัทประกั นชีวิต

(9)

กองทุนรวม

(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริ ษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) ถึ ง (9) หรื อ (11) ถึ ง (25) หรื อของ
ผู้ลงทุนรายใหญ่
(11) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(12) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(13) กองทุนประกั นสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพื่อการฟื ้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผู้ประกอบธุรกิ จสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(17) ผู้ประกอบธุรกิ จการซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(19) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
(20) ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
(21) นิติบุคคลประเภทบรรษัท
(22) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึ ง (21) ถื อหุ้นรวมกั นเกิ นกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ าของจานวนหุ้นที่ มี สิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ทั ้งหมด
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(23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึ ง (22)
(24) ผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็ นผู้จัดการกองทุนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากั บ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั ้งและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ผู้จัดการกองทุน
(25) ผู้จัดการลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็ นผู้จัดการลงทุนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั ้งและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(ต่อไปนี ้ รวมเรี ยกผู้ลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) ถึ ง (25) ข้ างต้ นว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน”)
"ผู้ลงทุนรายใหญ่ " หมายถึ ง ผู้ลงทุนซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี ้แต่มิใช่ผ้ ลู งทุนสถาบัน
(1)

(2)

นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
(ก)

มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วตั ้งแต่หนึ่งร้ อยล้ านบาทขึ ้นไป

(ข)

มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรั พย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่ ว งหน้ าตามงบการเงิ น ปี ล่ า สุ ด ที่ ผ้ ู สอบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้ วตั ้งแต่ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป

บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกั บคู่สมรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
(ก)

มีสินทรั พย์สุทธิตั ้งแต่ห้าสิบล้ านบาทขึ ้นไป ทั ้งนี ้ สินทรั พย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ซึ่งใช้
เป็ นที่พักอาศัยประจาของบุคคลนั ้น

(ข)

มีรายได้ ต่อปี ตั ้งแต่สี่ล้านบาทขึ ้นไป

(ค)

มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรั พย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตั ้งแต่สิบล้ านบาทขึ ้นไป

ทั ้งนี ้ บุคคลธรรมดาดังกล่าวข้ างต้ นไม่รวมถึงผู้เยาว์
(ต่อไปนี ้ รวมเรี ยกผู้ลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) และ (2) ข้ างต้ นว่า “ผู้ลงทุนรายใหญ่ ”)
3.2

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งเทพ จากั ด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-626-3646
โทรสาร 02-236-0501
(ยกเว้ นสาขาไมโคร)
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เงื่อนไขและค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
เงือ่ นไขในการจัดจาหน่ายหุน้ กู ้ ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้จู ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 เป็ น
ผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามจานวนและราคาที่ระบุในข้ อ 1
ของส่วนที่ 4 นี ้ ทั ้งนี ้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุน้ กู ้ ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงชาระเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ครั ง้ นี ้ให้ แก่ ผ้ จู ัดการการ
จัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามอัตราที่ระบุในสัญญาแต่งตั ้งผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้

3.4

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้
จานวนเงินสูงสุดที่บริ ษัทจะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ จานวนรวมประมาณ
ไม่เกิ น 2,000,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

2,000,000,000

บาท

- ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลต่อสานักงาน ก.ล.ต. สาหรั บ
การเสนอขายหุ้นกู้

100,000

บาท

- ค่าธรรมเนียมการนาหุ้นกู้ ขึ ้นทะเบียนกั บสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย

380,000

บาท

- ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ(1) โดยประมาณ

1,260,000

บาท

รวมค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ ทั ้งหมดโดยประมาณ

1,740,000

บาท

1,998,260,000

บาท

ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการเสนอขายหุ้นกู้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ประมาณการจานวนเงินที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ จะได้ รับหลังหักค่าใช้ จ่าย

หมายเหตุ (1) ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ) เช่น ค่าธรรมเนี ย มการแต่ ง ตั ง้
นายทะเบียนหุ้นกู้ ตลอดอายุห้ นุ กู้ ค่าจัดอันดับความน่าเชื่อถื อของผู้ออกหุ้นกู้ ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าจัดพิม พ์
และจัดส่งใบหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื ้อหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ร่างหนังสือชี ้ชวน และค่าจัดพิมพ์หนังสือชี ้ชวน เป็ นต้ น
3.5

วิธีการขอรั บหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุ้นกู้
ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้ สามารถติดต่อขอรั บหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นกู้ ได้ ที่
สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 ไม่ช้ากว่าวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึ ง 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 ระหว่างวันและเวลาทาการของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ทั ้งนี ้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์ โ หลด (Download)
หนังสือชี ้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้
ครั ง้ นี ้ได้ ก่ อนทาการจองซื ้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

3.6

วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้
(1)

จานวนการจองซื ้อขั ้นต่า
(ก)

ในกรณี ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ ที่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้จองซื ้อหุ้นกู้ จะต้ องจองซื ้อหุ้นกู้ ขั ้นต่า 100 หน่วย (หนึ่งร้ อยหน่วย) หรื อ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)
และทวีคูณครั ง้ ละ 10 หน่วย (สิบหน่วย) หรื อ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

(ข)

ในกรณี ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ ที่เป็ นผู้ลงทุนรายใหญ่
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ผู้จองซื ้อหุ้นกู้ จะต้ องจองซื ้อหุ้นกู้ ขั ้นต่า 100 หน่วย (หนึ่งร้ อยหน่วย) หรื อ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)
และทวีคูณครั ง้ ละ 100 หน่วย (หนึ่งร้ อยหน่วย) หรื อ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)
(2)

เอกสารประกอบการจองซื ้อ
ผู้ประสงค์จะจองซื ้อต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นกู้ ให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนและชั ด เจน พร้ อม
ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื ้อ ดังนี ้

(3)

(ก)

ผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและลงนามรั บรอง
สาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณี ที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้ แนบสาเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้ อม
แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน พร้ อมทั ้งลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ อง

(ข)

ผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้ องแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดิ น ทาง
พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ อง

(ค)

ผู้จองซื ้อที่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรื อที่จดทะเบีย นในประเทศไทย ต้ องแนบส าเนาหนั ง สื อ
แสดงความเป็ นนิติบุคคลหรื อสาเนาหนังสือรั บรองกระทรวงพาณิ ชย์ ฉ บับล่ า สุ ด (ที่ ออกให้ ไม่ เ กิ น 1
(หนึ่ง) เดือน หรื อตามที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ กาหนด) พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคล และประทั บตราส าคั ญ ของนิ ติ บุค คล (ถ้ ามี ) พร้ อมแนบส าเนาบัต ร
ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ อง

(ง)

ผู้จองซื ้อที่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรื อที่จดทะเบีย นในต่ า งประเทศ ต้ องแนบส าเนา
หนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคลหรื อส าเนาหนั ง สื อส าคั ญ การจั ด ตั ง้ บริ ษั ท หนั ง สื อบริ คณห์ ส นธิ
ข้ อบังคับ และหนังสือรั บรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ ไม่เกิ น 3 (สาม) เดื อน หรื อตามที่ ผ้ ู จั ด การการจั ด
จาหน่ายหุ้นกู้ กาหนด) พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิ ติ บุค คลนั น้ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาหนังสือเดินทางของผู้ มี อานาจลงนามซึ่ ง ลง
นามรั บรองสาเนาถูกต้ อง

วัน เวลา วิธีการจองซื ้อ และการชาระค่าจองซื ้อ
ผู้ประสงค์จะจองซื ้อต้ องจัดส่งเอกสารตามที่กาหนดข้ างต้ น พร้ อมเงินค่าจองซื ้อครั ง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อไป
ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 โดยสามารถชาระค่าจองซื ้อได้ ดังนี ้
(ก)

สาหรั บผู้ลงทุนสถาบัน
(กก) สาหรั บผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินสดหรื อเงินโอน สามารถจองซื ้อได้ ที่
สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 ตั ้งแต่เวลา 8.30 น. หรื อเวลา
เปิ ดทาการของสานักงานดังกล่าว ถึ งเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของสานัก งานดั ง กล่ า ว
ของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึ งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยในกรณี ที่ชาระเป็ นเงิ น โอนต้ องโอน
เงินภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เข้ าบัญชี ดังต่อไปนี ้
สาหรั บหุ้นกู้ ชุดที่ 1: "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1”
สาหรั บหุ้นกู้ ชุดที่ 2: "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 2”
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ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

(ขข) สาหรั บผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ย กว่ า "เช็ ค
ธนาคาร") ดร๊ าฟท์ สามารถจองซื ้อได้ ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 3.2 ตั ้งแต่เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของสานักงานดังกล่าว ถึ งเวลา 15.30 น.หรื อเวลา
ปิ ดทาการของดังกล่าว ของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึ งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยเช็ค แคชเชี ย ร์
เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันที่ไม่เกิ นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และสามารถเรียกเก็บชาระเงิน
ได้ จากสานักหักบัญชีในกรุ งเทพมหานครเท่านั ้น และขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชี ดังต่อไปนี ้
สาหรั บหุ้นกู้ ชุดที่ 1: "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1”
สาหรั บหุ้นกู้ ชุดที่ 2: "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 2”
(ข)

สาหรั บผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบันประเภทซื ้อขายล่วงหน้ า
(กก) ผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินสดหรื อเงินโอน สามารถจองซื ้อและช าระ
เงินได้ ที่สานักงานใหญ่ สาขาหรือหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ที่มีบริ การรั บจอง
ซื ้อ ตั ้งแต่เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ถึ งเวลา
15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ของวันที่ 7 กุมภาพันธ์
ถึ งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยในกรณี ที่ชาระเป็ นเงินโอนต้ องโอนเข้ าบัญชี ดังต่อไปนี ้
สาหรั บหุ้นกู้ ชุดที่ 1: "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1”
สาหรั บหุ้นกู้ ชุดที่ 2: "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 2”
(ขข) สาหรั บผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า "เช็ค
ธนาคาร") ดร๊ าฟท์ สามารถจองซื ้อและชาระเงินได้ ที่สานักงานใหญ่ สาขาหรื อหน่วยงานขายของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ที่มีบริ การรั บจองซื ้อ ตั ้งแต่เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดท าการของ
หน่วยงานขายหรื อสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ถึ งเวลา 12.00 น. หรื อเวลาปิ ดรั บเช็ ค ของวั น ที่ 8
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันที่ไม่เกิ นวันที่ 7 กุมภาพั น ธ์
พ.ศ. 2560 และสามารถเรี ยกเก็ บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกั นกั บของสถานที่จองซื อ้ เท่ า นั น้
และขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี ้
สาหรั บหุ้นกู้ ชุดที่ 1: "บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1”
สาหรั บหุ้นกู้ ชุดที่ 2: "บัญชีจองซือ้ หุ้นกู้ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 2”

(4)

การดาเนินการจองซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิตามรู ปแบบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ กาหนดไว้
ในแต่ละสถานที่รับจองซื ้อหุ้นกู้

(5)

ผู้จองซื ้อที่แสดงความจานงในการจองซื ้อ และได้ ดาเนินการจองซื ้อดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วจะขอยกเลิกการจองซื อ้
และขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้ น กรณี ที่ระบุในข้ อ 3.9 (2) ข้ างล่างนี)้ แต่อย่างไรก็ ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ มี
สิทธิยกเลิก หรื อปฏิเสธการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนดังที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น หรื อกรณี ที่ผ้จู องซื ้อ
ซึ่งเป็ นผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.6 (7) ข้ างล่างนี ้

(6)

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรั บจองซื ้อหุ้นกู้ ก่ อนกาหนด หากจานวนหุ้นกู้ มีผ้ จู องซื ้อเข้ า
มาครบตามจานวนที่กาหนดแล้ ว
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ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้
(7)

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

ก่ อนการรั บจองซื ้อหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ จะดาเนินการให้ ผ้ ลู งทุนรายใหญ่ แต่ละราย ทาแบบประเมิน
ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม หรื อ Suitability Test ก่ อน เพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ ที่เหมาะสม
กั บผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนรายใหญ่ รายใดไม่ยินยอมทา Suitability Test ดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้น กู้ มี
สิทธิปฏิเสธการจองซื ้อของผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังกล่าวได้
ทั ้งนี ้ ในกรณี ที่ผ้ ลู งทุนรายใหญ่ ได้ ทา Suitability Test แล้ ว ปรากฏว่าผลจากการประเมินที่ไ ด้ รับคือ หุ้นกู้ มีระดับ
ความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผ้ ลู งทุนรั บได้ จากการประเมิน แต่ผ้ ลู งทุนรายใหญ่รายดังกล่าวยังคงประสงค์
จะลงทุนในหุ้นกู้ อยู่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังกล่าวจะต้ องลงลายมือชื่อในใบจองซื ้อหุ้นกู้ เพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื ้อว่า
ตนยินยอมรั บความเสี่ยงของหุ้นกู้ ที่จองซื ้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผ้ ลู งทุนรั บได้ ตามผลประเมิน Suitability
Test หากผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังกล่าวไม่ยินยอมลงนามยอมรั บความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น ผู้จัดการการจั ด
จาหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื ้อหุ้นกู้ ของผู้ลงทุนรายนั น้ ได้

3.7

การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้
การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้ นี ้ เป็ นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ ดังกล่าวทั ้งจานวนให้ เฉพาะแก่ ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านั ้น โดยในการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ รวมถึงการจัดสรรหุ้นกู้ นั ้น ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ จะ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากั บตลาดทุนว่าด้ วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างการบริ หารงาน ระบบงาน และการให้ บริ การของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิ จสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรั พย์
รวมทั ้งแนวทาง (guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียดของข้ อกาหนดตามประกาศดังกล่าวตามที่ ส านั ก งาน ก.ล.ต.
กาหนด
ทั ้งนี ้ การจัดสรรหุ้นกู้ ให้ แก่ ผ้ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ถื อเป็ นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะจัดสรรให้ แก่ ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ล งทุ น ราย
ใหญ่ รายใดในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื ออาจปฏิเสธการจองซื ้อหุ้นกู้ ของผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่
รายใด ๆ ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วนได้ ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้ การจองหุ้นกู้ ในครั ง้ นี ้ประสบความสาเร็ จในการขาย
สูงสุด

3.8

วิธีการจัดสรรหุ้นกู้กรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ เกินกว่ าจานวนหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย
ในกรณี ที่มีผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ เกิ นกว่าจานวนหุ้นกู้ ที่เสนอขาย ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามแต่จะ
เห็นสมควร โดยอาจทาการจัดสรรหุ้นกู้ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายใดในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่
บุคคลใดก็ ได้ ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน ทั ้งนี ้ ตามแต่ที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ จะเห็นควร
การยกเลิกการจองซือ้ หุ้นกู้
(1) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ ของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วน ตามข้ อ 3.6 และ/
หรื อ ในกรณี ที่มิได้ รับการชาระเงินครบถ้ วนจากผู้จองซื ้อ ณ เวลาที่ทาการจองซื ้อหุ้นกู้ ในกรณี ชาระเงินโดยเงินสด
หรื อเงินโอน หรื อในกรณี ที่ผ้ จู องซื ้อชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ แต่ผ้ จู ัดการการจัด
จาหน่ายหุ้นกู้ ไม่สามารถเรี ยกเก็ บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในกรุ งเทพมหานคร หรื อสานักหักบัญชีเดียวกั นกั บ
สถานที่จองซื ้อนั ้นๆ (แล้ วแต่กรณี ) ทั ้งนี ้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ อาจรั บจองซื ้อหุ้นกู้ เกิ นกว่าจานวนหุ้ นกู้ ที่
เสนอขายเพื่อสารองไว้ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็ บเงินจากผู้จองซื ้อหุ้นกู้ ในลาดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรื อ
ในกรณี ที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ ที่อยู่ในลาดับที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื อ้ และการช าระเงิ น
ค่าจองซื ้อตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.6 ซึ่งผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ จะตัดสิทธิในการได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ ของผู้จอง
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ซื ้อหุ้นกู้ รายนั ้นๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ ในส่วนที่ตดั ออกให้ แก่ ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ รายอื่นๆ จนกว่าจะครบตามจานวนหุ้น กู้
ที่เสนอขาย
ผู้จองซื ้อหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ ภายในวันทาการถัดไปนับจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ แจ้ งให้ ผ้ จู ัดการการ
จัดจาหน่ายหุ้นกู้ ทราบว่า มีเหตุที่ทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ ต้ องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถส่งมอบ
หุ้นกู้ ที่เสนอขายให้ แก่ ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ ได้ โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ ทราบถึ งเหตุ
ดังกล่าว ภายในวันทาการเดียวกั นกับวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั ้งนี ้หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ ้นในวันจอง
ซื ้อหุ้นกู้ วันสุดท้ าย ให้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ ที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ ต้ องดาเนินการยกเลิกการจองซื อ้ หุ้ นกู้
ภายในวันดังกล่าว นอกจากนี ้ ผู้จองซื ้อหุ้นกู้ มีสิทธิได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ จากการยกเลิก การจองซื อ้ หุ้ นกู้
ดังกล่าวข้ างต้ น ตามวิธีการและรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.11

วิธีคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้ ในกรณีท่ ผี ้ จู องซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ ครบจานวนที่จองซื ้อ
หุ้นกู้
ในกรณี ที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ ผู้ออกหุ้นกู้ จะดาเนินการ
ให้ ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ส่งคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ ที่ตนรั บมาในส่วนที่ไม่ได้ รับจัดสรรหรื อในส่วนที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บการ
จัดสรรเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้ แก่ ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ แต่ล ะรายที่ จ องซื อ้
หุ้นกู้ ผ่านตน โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่า ยให้ แก่ ผ้จู องซื ้อหุ้นกู้ ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื ้อภายใน 14 (สิบสี่) วัน
นับจากวันสุดท้ ายของระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน หรื อไปรษณี ย์อากาศ (Air Mail) (ใน
กรณี ที่ส่งให้ แก่ ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อหุ้ นกู้ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ในใบจองซื อ้ หุ้ นกู้ ทั ง้ นี ้ ในกรณี ที่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ ที่ตนรั บมาให้ แก่ ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่)
วัน นับแต่วันสุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ จะต้ องชาระดอกเบีย้ ให้ แก่ ผ้ จู องซื ้อ
หุ้นกู้ รายที่ไม่ได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อภายในกาหนด ในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคานวณจากจ านวนเงิ น
ค่าจองซื ้อหุ้นกู้ ที่มิได้ ส่งคืนให้ แก่ ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ นั ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด นับจากวั น ที่ พ้ นก าหนดระยะเวลา 14
(สิบสี่) วันดังกล่าว จนถึ ง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้ มีการชาระคืนเงิน ทั ้งนี ้ ไม่ว่าในกรณี ใดๆ หากผู้จัดการการจั ด จ าหน่ า ย
หุ้นกู้ ได้ จัดให้ มีการส่งเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ แก่ ผ้จู องซื ้อเพื่อคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ โดยถูกต้องตามวิธีการและรายละเอียด
ตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ นแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยถูกต้ องแล้ ว และผู้จองซื ้อหุ้นกู้ จะไม่ มี สิ ท ธิ
เรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ออกหุ้นกู้ หรื อผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ อีก

3.11

วิธีคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้ ในกรณีท่ ผี ้ อู อกหุ้นกู้ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรื อไม่ สามารถส่ งมอบหุ้นกู้ท่ ี
เสนอขายได้
ผู้ออกหุ้นกู้ จะดาเนินการให้ ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ส่งคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ ที่ตนได้ รับมา ในกรณี ที่ ผ้ ู ออกหุ้ นกู้
ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถส่ งมอบหุ้นกู้ ที่เสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ
คืนให้ แก่ ผู้จองซื ้อหุ้นกู้ โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื ้อหุ้นกู้ ตามชื่ อที่ ร ะบุ ใ นใบจองซื อ้ ภายใน 14
(สิบสี่) วัน นับจากวันสุดท้ ายของระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณี ย์อากาศ (Air
Mail) (ในกรณี ที่ส่งให้ แก่ ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ ทั ้งนี ้ ในกรณี
ที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ ให้ แก่ ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน นับจาก
วันสุดท้ ายของระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ จะต้ องชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ รายที่
ไม่ได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อภายในกาหนด ในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้
ที่มิได้ ส่งคืนให้ แก่ ผ้ จู องซื ้อหุ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันดังกล่าว จนถึ ง
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 22
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(แต่ไม่รวม) วันที่ได้ มีการชาระคืน ทั ้งนี ้ ไม่ว่าในกรณี ใดๆ หากได้ มี ก ารส่ ง เช็ ค คื น เงิ น ค่ า จองซื อ้ หุ้ นกู้ ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อหุ้นกู้ โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จ องซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยถูกต้ อง และ
ผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ออกหุ้นกู้ หรื อผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ อีก
3.12

วิธีการส่ งมอบหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้ จะจัดทาใบหุ้นกู้ และส่งมอบให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 15 (สิ บห้ า) วั น ท า
การ นับแต่วันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ส่ง
ให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อด าเนิ น การน าหุ้ นกู้ ที่
ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ "บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากั ด เพื่อผู้ฝาก" ภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการ นั บ
จากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ สาหรั บผู้จองซื ้อที่ได้ แจ้ งความประสงค์ให้ ดาเนินการดังกล่ าวไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้

3.13

ภาระภาษีของหุ้นกู้
ข้ อมูลในส่วนนี ้เป็ นเพียงแนวทางเกี่ยวกั บภาษีตามกฎหมายไทยเท่านั ้น ไม่ใช่คาแนะนาเกี่ ยวกั บภาษี ดังนั ้นผู้ที่ประสงค์
จะลงทุนควรหารื อกั บที่ปรึ กษาของตนเกี่ยวกั บภาระทางภาษีที่อาจจะเกิ ดจากการลงทุนในหุ้นกู้ เพื่อเสียภาษีเงินได้ ของ
ตน รวมถึ ง (แต่ไม่จากั ดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่ องภาษีท้องถิ่ นหรื อภาษีต่างประเทศใดๆ ข้ อมูลในส่วนนี ้ทาขึ ้นบน
พื ้นฐานกฎหมายภาษีของประเทศไทยโดยทั่ ว ไปที่ ใ ช้ บัง คั บอยู่ ณ วั น ที่ มี ก ารจั ด ท าเอกสารฉบับนี ้ ซึ่ ง อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง
ภาระภาษีของผู้ที่ประสงค์จะลงทุนและอัตราภาษีที่เกี่ ยวข้ องขึ ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่ น ผู้ ลงทุ น เป็ น
ผู้กาลังดาเนินธุรกิ จอยู่ในประเทศไทยหรื อไม่ ผู้ลงทุนเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศที่ได้ ลงนามในอนุสัญญาว่าด้ วยภาษี
ซ้ อนกั บประเทศไทยหรื อไม่
ข้ อมูลในส่วนนี ้มิได้ มีวัตถุประสงค์ให้ มีรายละเอียดครอบคลุมถึงทุกๆ ประเด็นในทางภาษีที่อาจเกี่ ยวข้ องกับการลงทุนใน
หุ้นกู้ แต่อย่างใดทั ้งสิ ้น
1)

ภาษีเงินได้
(ก)

กรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
1.

กรณี ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เป็ นบุคคลธรรมดา
(1)

ดอกเบี ้ย
ดอกเบี ้ยซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ ได้ รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ ของบริ ษัทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
ผลประโยชน์ที่ได้ จากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้เกิ นกว่าที่ลงทุนจะถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

อย่างไรก็ ตาม ผู้มีเงินได้ มีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ต าม
(ก) หรื อ (ข) ข้ างต้ น โดยไม่ต้องนาดอกเบี ้ย หรื อ ผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการโอนหุ้นกู้ ไปรวมกั บ
เงินได้ อื่นเพื่อคานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา โดยหากผู้มีเงินได้ เลื อกที่ จ ะน าดอกเบี ้ยหรื อ
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ดังกล่าว ไปรวมกั บเงินได้อื่นเพื่อคานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 23

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

นั ้น ผู้มีเงินได้ สามารถนาภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้ างต้ นมาเป็ นเครดิตในการคานวณภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาได้
2.

กรณี ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย
หรื อเป็ นบริ ษัทห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายของต่ า งประเทศ แต่
ประกอบกิ จการหรื อถื อว่าประกอบกิ จการในประเทศไทย ผู้ถือหุ้นกู้ จะมีภาระภาษีดังต่อไปนี ้
(1)

ดอกเบี ้ย
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ประเภทบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิ ติ บุค คล รวมถึ ง ธนาคาร บริ ษั ท
เงินทุน บริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใน
อัตราร้ อยละ 1 (หนึ่ง) และต้ องนาดอกเบี ้ยไปรวมคานวณเป็ นรายได้ เพือ่ เสียภาษีเงินได้นติ ิ
บุคคล โดยสามารถนาภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้ างต้ นมาเป็ นเครดิตในการคานวณภาษีเงิน ได้
นิติบุคคล
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ประเภทมูลนิธิหรื อสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรื อสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรั ษฎากร ได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ
10 (สิบ)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ได้ รับไม่ต้ องถูกหักภาษี ณ ที่ จ่ า ย แต่ ผ้ ู ลงทุ น
จะต้ องนาผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะส่วนที่ตรี าคาเป็ นเงินได้ เกิ นกว่าที่ลงทุนไป
รวมกั บรายได้ อื่นของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อคานวณภาษีเงินได้ นิติบุคคล

(ข)

กรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เป็ นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
1.

กรณี ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เป็ นบุคคลธรรมดา
ผู้ถือหุ้นกู้ จะถูกถื อเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยถ้ าผู้ถือหุ้นกู้ ได้ อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลา
หนึ่งหรื อหลายระยะเวลา รวมทั ้งหมดถึ ง 180 (หนึ่งร้ อยแปดสิบ) วันขึ ้นไปในปี ปฏิ ทิ น เดี ย วกั น
ทั ้งนี ้ในการพิจารณาว่าบุคคลเป็ นผู้มีถิ่ นที่อยู่ในประเทศไทยหรื อไม่ กฎหมายไทยไม่ ค านึ ง ถึ ง
สัญชาติของผู้ถือหุ้นกู้ แต่อย่างใด
(1)

ดอกเบี ้ย
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษี ซ้ อนที่ ท าขึ น้ ระหว่ า งประเทศไทยกั บ
ประเทศที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ มีถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ดอกเบี ้ยซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ ได้ รั บจะถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ ท าขึ น้ ระหว่ า งประเทศไทย กั บ
ประเทศที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ มีถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ผลประโยชน์ จ ากการโอนหุ้ นกู้
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 24

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้ เกิ นกว่าที่ลงทุนจะถูกหัก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยในอั ต ราร้ อยละ 15
(สิบห้ า)
2.

กรณี ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคล
กรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ และมิได้ ประกอบกิ จการหรือมิ ได้ ถือว่าประกอบกิ จการ หรื อมิได้ มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศไทย แต่ได้ รับดอกเบี ้ยหรื อผลประโยชน์จากการโอนหุ้ นกู้ ซึ่ ง จ่ า ยจากหรื อใน
ประเทศไทย ผู้ถือหุ้นกู้ จะมีภาระภาษีอากรดังนี ้
(1)

ดอกเบี ้ย
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ ท าขึ น้ ระหว่ า งประเทศไทย กั บ
ประเทศที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ มีถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ดอกเบี ้ย ที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจะต้ องถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ ท าขึ น้ ระหว่ า งประเทศไทย กั บ
ประเทศที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ มีถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ผลประโยชน์ จากการโอนหุ้ นกู้
เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุนจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ
15 (สิบห้ า)
2)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้ถือหุ้นกู้ อาจต้ องเสียภาษีธุรกิ จเฉพาะ ("ภาษีธุรกิจเฉพาะ") ในอัตราร้ อยละ 0.01 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) (บวก
ด้ วยภาษีบารุ งท้ องถิ่ นในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิ จเฉพาะดังกล่าว) จากยอดดอกเบี ้ยรั บจากหุ้ นกู้
และกาไรก่ อนหักรายจ่ายใดๆ จากการซื ้อขายหุ้นกู้ หากดอกเบี ้ยหรื อกาไรดังกล่าวที่ได้ รับจากการซื ้อขายหุ้นกู้
เป็ นรายรั บจากการประกอบธุรกิ จธนาคารตามกฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิ ชย์หรื อกฎหมายเฉพาะ การ
ประกอบกิ จการธุรกิ จเงินทุน ธุรกิ จหลักทรั พย์ ธุรกิ จเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุ ร กิ จ
เงินทุน ธุรกิ จหลักทรั พย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และการประกอบกิ จการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิ ชย์ของ
ผู้ลงทุนในประเทศไทย

3)

อากรแสตมป์
การขายหรื อการโอนหุ้นกู้ ได้ รับยกเว้ นอากรแสตมป์

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ ยวกั บการเสนอขายหุ้นกู้ หน้ า 25

ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 5
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 5
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามของผู้ออกหุ้นกู้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่
ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้
มอบหมายให้ นายวิชยั กุลสมภพ หรื อ นางสาวเกษรา สัม่ กาญจนรักษ์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิชยั กุลสมภพ หรื อ นางสาวเกษรา สัม่ กาญจนรักษ์ กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
ข้ าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายสาเริ ง มนูญผล

กรรมการบริ หาร

.....................................................

นายวิชยั กุลสมภพ

กรรมการบริ หาร

.....................................................

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายวิชยั กุลสมภพ

กรรมการบริ หาร

.....................................................

นางสาวเกษรา สัม่ กาญจนรักษ์

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

.....................................................

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล หน้ า 1

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
สำหรั บ
"หุ้นกู้ของ บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) ครั ้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563"
และ
"หุ้นกู้ของ บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) ครั ้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567"
ข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้ ("ข้ อกำหนดสิทธิ") กาหนดสิทธิและหน้ าที่ของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน) ("ผู้ ออก
หุ้นกู้") และผู้ถือหุ้นกู้ ที่ใช้ บงั คับกั บ "หุ้นกู้ ของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกาหนด
ไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563" และ "หุ้นกู้ ของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ ถอน
ปี พ.ศ. 2567" ซึ่งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ (ซึ่งอาจมีการแก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมในภายหลัง) ตามมติ ที่ ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ
หุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กั นยายน 2559
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ จะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ จะต้ องผูกพันตามข้ อกาหนดสิทธิทกุ
ประการ โดยผู้ถือหุ้นกู้ จะได้ รับสิทธิภายใต้ และจะต้ องผูกพันตามข้ อกาหนดสิทธิ รวมทั ้งให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ ได้ รับทราบและเข้ า ใจ
ข้ อกาหนดต่างๆ ในข้ อกาหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ ว ทั ้งนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ แต่ งตั ้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ตามสัญญาแต่งตั ้งนายทะเบีย น
หุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้ มีการเก็ บรั กษาสาเนาข้ อกาหนดสิทธิและสาเนาสัญญาแต่งตั ้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ ณ สานักงานของผู้ออก
หุ้นกู้ (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 14.3.2) และสานักงานใหญ่ ของนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ขอตรวจสอบสาเนาข้ อกาหนดสิ ท ธิ
และสัญญาแต่งตั ้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ดังกล่าวได้ ในวันและเวลาทาการของผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี )

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 1

เอกสารแนบ 1
1.

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

คำจำกัดควำม
คาและข้ อความต่างๆ ที่ใช้ อยู่ในข้ อกาหนดสิทธิ ให้ มีความหมาย ดังต่อไปนี ้
"ข้ อกำหนดสิทธิ"
(Terms and Conditions)

หมายถึ ง ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้ นกู้ และ
ผู้ถือหุ้นกู้ สาหรั บหุ้นกู้ ฉบับนี ้ (รวมถึ งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

"คณะกรรมกำร ก.ล.ต."
(SEC)
"งวดดอกเบีย้ "
(Interest Period)
"นำยทะเบียนหุ้นกู้"
(Registrar)

หมายถึ ง คณะกรรมการกากั บหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์

"บริ ษัทย่ อย"
(Subsidiary(ies)

หมายถึ ง บริ ษั ท ย่ อยต ามค านิ ยามที่ ระบุ ไ ว้ ในประกา ศ
คณะกรรมการก า กั บหลั ก ทรั พย์ แ ละ ตลาดหลั ก ทรั พย์ ที่
กจ. 5/2552 เรื่ องการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ ยวกั บการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี ท้ ุ ก ประเภท ฉบับลงวั น ที่ 13
มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้

“บริ ษัทร่ วม”

หมาย ถึ ง บริ ษั ท ร่ วมตา มค า นิ ย ามที่ ร ะ บุ ไ ว้ ในปร ะกา ศ
คณะกรรมการก า กั บหลั ก ทรั พย์ แ ละ ตลาดหลั ก ทรั พย์ ที่
กจ. 5/2552 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ ยวกั บการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี ท้ ุ ก ประเภท ฉบับลงวั น ที่ 13
มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่ ซึ่ ง
เป็ นบริ ษัทร่ วมของผู้ออกหุ้นกู้ )

"ใบหุ้นกู้"
(Debenture Certificate)

หมายถึ ง ใบหุ้ นกู้ ซึ่ ง ออกตามข้ อ 3.1 ตามแบบที่ ร ะบุ ไ ว้ ใน
เอกสารแนบท้ าย 1 ของข้ อกาหนดสิทธินี ้

"ผลกระทบในทำงลบอย่ ำงมี
นัยสำคัญ"
(Material Adverse Effect)

หมายถึ ง ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่ อ : (ก) ธุ ร กิ จ
การดาเนินการ ทรั พย์สิน หรื อสภาวะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้
โดยรวม หรื อ (ข) ความสามารถของผู้ออกหุ้ นกู้ ในการปฏิ บัติ
ตามข้ อผูกพันของตนภายใต้ ห้ นุ กู้ และข้ อกาหนดสิทธิ

"ผู้ถือหุ้นกู้"
(Debentureholder(s))
"ผู้ออกหุ้นกู้"
(Issuer)
"วันกำหนดสิทธิ"
(Record Date)
"วันครบกำหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้"
(Maturity Date)

หมายถึ ง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ แต่ละจานวนตามข้ อ 3.3

ให้ มีความหมายตามที่ได้ นิยามไว้ ในข้ อ 7.2
หมายถึ ง ธนาคารกรุ งเทพ จากั ด (มหาชน) หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตั ้ง
โดยชอบให้ ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นกู้ แทน

หมายถึ ง บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
ให้ มีความหมายตามที่ได้ นิยามไว้ ในข้ อ 3.3.1
หมายถึ ง วันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 1 และวันครบกาหนด
ไถ่ ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 2 (ตามแต่กรณี )

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 2

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

"วันครบกำหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1" หมายถึ ง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
(Maturity Date of Series 1
Debentures)
"วันครบกำหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 2" หมายถึ ง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
(Maturity Date of Series 2
Debentures)
"วันชำระดอกเบีย้ หุ้นกู้"
(ก) สาหรั บหุ้นกู้ ชุดที่ 1 หมายถึ ง วั น ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์ และ
(Interest Payment Date)
วันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุห้ ุ นกู้ ชุ ด ที่ 1 โดย
วันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ งวดแรก คื อ วั น ที่ 9 สิ ง หาคม
พ.ศ. 2560 และวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ งวดสุ ด ท้ าย คื อ
วันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 1
(ข)

สาหรั บหุ้นกู้ ชุดที่ 2 หมายถึ ง วัน ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์ และ
วันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุห้ ุ นกู้ ชุ ด ที่ 2 โดย
วันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ งวดแรก คื อ วั น ที่ 9 สิ ง หาคม
พ.ศ. 2560 และวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ งวดสุ ด ท้ าย คื อ
วันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 2

"วันทำกำร"
(Business Day)

หมายถึ ง วันที่ธนาคารพาณิ ชย์โดยทั่วไปเปิ ดทาการในประเทศ
ไทย (ซึ่งมิใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรื อวันหยุดราชการ)

"วันปิ ดกำรเสนอขำยหุ้นกู้"
(Subscription Closing Date)

หมายถึ ง วันที่ 8 กุมภาพั น ธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่ ง เป็ นวั น สุ ด ท้ ายที่
เปิ ดรั บจองซื ้อหุ้นกู้

"วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้"
(Register Closing Date)
"วันออกหุ้นกู้"
(Issue Date)
"ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ "
(TSD)

ให้ มีความหมายตามที่ได้ นิยามไว้ ในข้ อ 3.2.2

"สถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ"
(Credit Rating Agency(ies))

หมายถึ ง บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากั ด หรื อสถาบันจัดอั น ดั บความ
น่าเชื่อถื อรายอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบจากส านั ก งาน ก.ล.ต.
และได้ รับการแต่งตั ้งโดยผู้ออกหุ้ นกู้ ให้ เป็ นผู้ จั ด อั น ดั บความ
น่าเชื่อถื อ

"สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้"
(Register)

หมายถึ ง สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบีย นซึ่ ง บัน ทึ ก
รายละเอียดเกี่ ยวกั บหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้ สาหรั บหุ้ นกู้ แต่ ล ะชุ ด
หรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนที่เกี่ ยวกั บการโอน การจานา การ
อายัด การออกใบหุ้นกู้ ใหม่ และรายการอื่นๆ เกี่ ยวกั บหุ้นกู้ ตาม
กฎเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และ

หมายถึ ง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
หมายถึ ง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด
หรื อบุคคลอื่นที่ดาเนินกิ จการรั บฝากหลักทรั พย์ในประเทศไทย
ได้ ตามกฎหมายซึ่งเข้ ารั บทาหน้ าที่แทน

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 3

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
ตลาดหลักทรั พย์และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
สานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ ยวข้ อง

"สัญญำแต่ งตัง้ นำยทะเบียนหุ้นกู้"
หมายถึ ง สัญญาแต่ ง ตั ง้ นายทะเบีย นหุ้ นกู้ ฉบับลงวั น ที่ 9
(Registrar Appointment Agreement) กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (หรื อวั น ที่ ใ กล้ เคี ย งกั บวั น ดั ง กล่ า ว)
ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ หรื อสั ญ ญาแต่ ง ตั ง้
นายทะเบียนหุ้นกู้ รายใหม่เพื่อทาหน้ าที่แทน (ถ้ ามี)
"สำนักงำน ก.ล.ต."
(SEC Office)

หมายถึ ง สานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรั พย์

"สิทธิในหุ้นกู้"
(Debenture Rights)

หมายถึ ง สิทธิทั ้งปวงในหุ้นกู้ อันรวมถึ ง (แต่ ไ ม่ จ ากั ดเฉพาะ)
สิทธิในการได้ รับชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย และสิ ท ธิ ใ นการ
เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ ประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ นกู้
และลงคะแนนโดยวิธีการส่งหนังสือลงมติ

"หนีเ้ งิน"
(Financial Indebtedness)

หมายถึ ง หนี ้ใดๆ (ไม่ว่าจะเป็ นหนี ้ชั ้นต้ นหรื อหนี อ้ ุ ปกรณ์ ที่ เ กิ ด
จากการเข้ าค ้าประกั น) ซึ่งเป็ นหนี ้เกี่ ยวกั บการกู้ ยืมเงิน (ไม่ว่าที่
เกิ ดขึ ้นในปั จจุบนั หรื ออนาคต ทั ้งที่เป็ นหนี ้ที่เกิ ดขึ ้นจริ งแล้ วหรื อ
เ ป็ นหนี ้ ที่ ยั ง ไ ม่ แน่ นอน ซึ่ ง อา จจะ เ กิ ด ขึ ้น ใน อนา ค ต
(Contingent)) รวมถึ ง แต่ไม่จากั ดเฉพาะหนี ้ที่เกิ ดจากการออก
ตั๋วเงิน หุ้นกู้ พันธบัตร บัตรเงินฝาก หรื อหลักทรั พย์ประเภทอื่นๆ
ภายใต้ สัญญากู้ ยืมเงินหรือสัญญาให้ สินเชื่อหรื อภายใต้ธุรกรรม
อื่นๆ ที่มีผลในเชิงพาณิ ชย์เหมือนการกู้ ยืมเงิน ยกเว้น หนี ้ภายใต้
หุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้

"หุ้นกู้"
(Debentures)

หมายถึ ง หุ้นกู้ ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ ชุดที่ 2 ทั ้งนี ้ ในกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
ได้ ชาระหนี ้ทั ้งหมดภายใต้ ห้ นุ กู้ ชุดใดชุดหนึ่งเต็มจานวนแล้ ว ให้
คาว่า "หุ้นกู้" หมายถึ งเฉพาะหุ้นกู้ ชุดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ยังมิไ ด้ ช าระ
คืนหนี ้ภายใต้ ห้ นุ กู้ ชุดนั ้นๆ ทั ้งหมด

"หุ้นกู้ชุดที่ 1" (Series 1 Debentures) หมายถึ ง หุ้นกู้ สกุลเงินบาทที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งใช้ ชื่อว่า "หุ้น
กู้ ของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน) ครั ้ง ที่
1/2560 ชุ ด ที่ 1 คร บก า หนด ไถ่ ถอนปี พ.ศ . 2563" ต า ม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้
"หุ้นกู้ชุดที่ 2" (Series 2 Debentures) หมายถึ ง หุ้นกู้ สกุลเงินบาทที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งใช้ ชื่อว่า "หุ้น
กู้ ของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน) ครั ้ง ที่
1/2560 ชุ ด ที่ 2 คร บก า หนด ไถ่ ถอนปี พ.ศ . 2567" ต า ม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้
"เหตุผิดนัด"
ให้ มีความหมายตามที่ได้ นิยามไว้ ในข้ อ 10.1
(Events of Default)
ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 4

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

"อัตรำดอกเบีย้ หุ้นกู้ชุดที่ 1"
(Interest Rate of Series 1
Debentures)
"อัตรำดอกเบีย้ หุ้นกู้ชุดที่ 2"
(Interest Rate of Series 2
Debentures)
"อัตรำดอกเบีย้ ผิดนัด "
(Default Interest Rate)

หมายถึ ง อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.39 (สองจุดสามเก้ า) ต่อปี

หมายถึ ง อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.44 (สามจุดสี่สี่) ต่อปี

หมายถึ ง
(ก)

สาหรั บกรณี การชาระดอกเบี ้ยผิดนัดให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ชดุ ที่
1 ให้ "อัตรำดอกเบีย้ ผิดนัด " หมายถึ ง อัตราดอกเบี ้ย
หุ้นกู้ ชุดที่ 1 บวกด้ วยอัตราร้ อยละ 2 (สอง) ต่อปี และ

(ข)

สาหรั บกรณี การชาระดอกเบี ้ยผิดนัดให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ ชดุ ที่
2 ให้ "อัตรำดอกเบีย้ ผิดนัด " หมายถึ ง อัตราดอกเบี ้ย
หุ้นกู้ ชุดที่ 2 บวกด้ วยอัตราร้ อยละ 2 (สอง) ต่อปี

ทั ้งนี ้ หากอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยผิด
นัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ เรี ยกเก็ บในขณะใดๆ ให้ อั ต รา
ดอกเบี ้ยผิดนัดเท่ากั บอัตราดอกเบี ้ยผิ ด นั ด สู ง สุ ด ที่ ก ฎหมาย
อนุญาตให้ เรี ยกเก็ บได้
2.

ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่ ำที่ตรำไว้ และอำยุของหุ้นกู้

2.1

หุ้นกู้ ชุดที่ 1: หุ้นกู้ ชุดที่ 1 แต่ละหน่วยเป็ นหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกั น และไม่ มี ผ้ ู แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุ ไว้ ภายใต้ ข้อกาหนดสิทธินี ้ โดยหุ้นกู้ ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี ้ยเท่ากั บอัตราดอกเบี ้ย
หุ้นกู้ ชุดที่ 1 และมีอายุ 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ ชุ ด ที่ 1 ใช้ ชื่ อว่ า "หุ้ นกู้ ของ บริ ษั ท สหพั ฒ นา
อินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563"
หุ้นกู้ ชุดที่ 2: หุ้นกู้ ชุดที่ 2 แต่ละหน่วยเป็ นหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกั น และไม่ มี ผ้ ู แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุ ไว้ ภายใต้ ข้อกาหนดสิทธินี ้ โดยหุ้นกู้ ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี ้ยเท่ากั บอัตราดอกเบี ้ย
หุ้นกู้ ชุดที่ 2 และมีอายุ 7 (เจ็ด) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ โดยหุ้ นกู้ ชุ ด ที่ 2 ใช้ ชื่ อว่ า "หุ้ นกู้ ของ บริ ษั ท สหพั ฒ นา
อินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567"

2.2

ณ วันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ มีมูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ รวมทั ้งสิ ้น 2,000,000,000 (สองพันล้ าน) บาท โดยแบ่ง เป็ นจ านวน
ทั ้งหมด 2,000,000 (สองล้ าน) หน่วย มีมูลค่าเงินต้ นที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ทั ้งนี ้ หุ้นกู้ แต่ละชุดมี
จานวนและมูลค่าเงินต้ น ดังต่อไปนี ้
2.2.1 หุ้นกู้ ชุดที่ 1 มีจานวนทั ้งหมด 1,000,000 (หนึ่งล้ าน) หน่วย คิ ด เป็ นมู ล ค่ า เงิ น ต้ นที่ ต ราไว้ รวมทั ง้ สิ น้
1,000,000,000 (หนึ่งพันล้ าน) บาท
2.2.2 หุ้นกู้ ชุดที่ 2 มีจานวนทั ้งหมด 1,000,000 (หนึ่งล้ าน) หน่วย คิ ด เป็ นมู ล ค่ า เงิ น ต้ นที่ ต ราไว้ รวมทั ง้ สิ น้
1,000,000,000 (หนึ่งพันล้ าน) บาท
ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 5

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

3.

ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

3.1

ใบหุ้นกู้
3.1.1 ผู้ ออก หุ้ นกู้ จะจั ดการ ให้ นายทะเบี ย นหุ้ นกู้ ออกแล ะส่ ง มอบใบหุ้ นกู้ ตา มแบบที่ ก า หนด ไว้ ใน
เอกสารแนบท้ าย 1 ของข้ อกาหนดสิทธินี ้ ให้ แก่ ผู้ ถื อหุ้ นกู้ ทุ ก รายที่ มิ ไ ด้ ฝากหุ้ นกู้ ไว้ กั บศู น ย์ รั บฝาก
หลักทรั พย์ ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการ นับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้
โดยการจัดส่งใบหุ้นกู้ ทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณี ย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ส่งให้ แก่ ผู้ ถื อ
หุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ ที่ปรากฏในใบจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อดาเนินการน าหุ้ นกู้ ที่
ได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวันปิ ดการเสนอขาย
หุ้นกู้ สาหรั บผู้ถือหุ้นกู้ ที่แจ้ งความประสงค์ให้ ดาเนินการดังกล่าวไว้ ในใบจองซื ้อหุ้น กู้ ทั ง้ นี ้ ในส่ ว นของ
หุ้นกู้ ที่ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ จะต้ องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรั พย์เ ป็ นผู้ ถื อ
หุ้นกู้ แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นั ้น
3.1.2 ถ้ าผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที่ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ระบบไร้ ใบหุ้นกู้ ) ประสงค์จะขอรั บใบหุ้ นกู้ ให้
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ รายดังกล่าวแจ้ งต่อศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้
ออกใบหุ้นกู้ ให้ แก่ ผ้ ทู รงสิทธิในหุ้นกู้ รายดังกล่าว ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่นายทะเบียนหุ้น กู้
ได้ รับแจ้ งชื่อและจานวนหุ้นกู้ ที่ประสงค์จะขอรั บใบหุ้นกู้ ของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ดังกล่าวจากศู น ย์ รั บฝาก
หลักทรั พย์ ทั ้งนี ้ เมื่อได้ มีการออกใบหุ้นกู้ ดังกล่าวแล้ ว นายทะเบียนหุ้นกู้ จะแก้ ไขจานวนรวมของหุ้ นกู้ ที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรั พย์โดยหักจานวนหุ้นกู้ ที่มีการออก
ใบหุ้นกู้ ให้ แก่ ผ้ ทู รงสิทธิในหุ้นกู้ รายดังกล่าวออก

3.2

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
3.2.1 ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ จัดทาและเก็ บรั กษาสมุ ด ทะเบีย นผู้ ถื อหุ้ นกู้ ไว้ จนกว่ า หุ้ นกู้
ทั ้งหมดจะได้ รับการไถ่ ถอนเต็มจานวน ทั ้งนี ้ จะต้ องจัดให้ มีสมุดทะเบียนผู้ ถื อหุ้ นกู้ อย่ า งช้ าภายใน 14
(สิบสี่) วันทาการ นับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้
3.2.2 นายทะเบียนหุ้นกู้ จะปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เป็ นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้ าก่ อนวันชาระดอกเบี ้ย
หุ้นกู้ วันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อกาหนดสิทธิ และ/หรื อ ตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ จะได้ แจ้ ง แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อการกาหนดสิทธิข องผู้ ถื อ
หุ้นกู้ ในการได้ รับหรื อใช้ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า "วั น ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย น
ผู้ถือหุ้นกู้") ทั ้งนี ้ การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ จะเริ่ มตั ้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นกู้ วันแรก ถ้ าวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ตรงกั บวันทาการ ให้ เลื่อนไปเป็ น วั น ท าการ
ถั ดไป ซึ่งในกรณี ดังกล่าว ช่วงระยะเวลาระหว่างวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ จนถึ งวันชาระ
เงินหรื อวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อวันอื่นใดดังกล่าวข้ างต้ น จะมีระยะเวลาน้ อยกว่ า 14 (สิ บสี่ ) วั น โดย
นายทะเบียนหุ้นกู้ จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ใดๆ ในช่ว งระยะเวลาปิ ดสมุ ด ทะเบีย นผู้ ถื อหุ้ นกู้
ดังกล่าว

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 6

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
ผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ ขอสงวนสิทธิในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเวลาและวันปิ ดสมุดทะเบีย นผู้ถือ
หุ้นกู้ เพื่อให้ เป็ นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบีย บและกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ องของศู น ย์ รั บฝาก
หลักทรั พย์ หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ ยวข้ อง โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้น กู้ หรื อที่ ประชุ ม
ผู้ถือหุ้นกู้ (โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ จะต้ องแจ้ งการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิ ดสมุดทะเบีย นผู้ ถื อ
หุ้นกู้ ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ ทราบทันทีภายในวันทาการถั ดไป) ทั ง้ นี ้ การแก้ ไขดั ง กล่ า วจะต้ องไม่ ก่ อให้ เกิ ด
ผลกระทบในทางลบต่อสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ ในส่วนที่มีนัยสาคัญ

3.3

ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ กรณี ทั่วไป
ในกรณี ของหุ้นกู้ ที่มิได้ ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ สิทธิในหุ้นกู้ จะตกได้ แก่ บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่ ง
เป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ (หรื อบุคคลใดๆ ที่รับโอนหุ้นกู้ ทางมรดกจากผู้ ลงทุ น ประเภท
ดังกล่าว) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.3 ที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้ าของหุ้นกู้ ตามจานวนที่ระบุไว้ ในสมุด ทะเบีย นผู้ ถื อ
หุ้นกู้ ณ วันแรกของช่วงระยะเวลาปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพักการโอนหุ้ นกู้ หรื อวั น อื่ น ใดตามที่
กาหนดไว้ เป็ นกรณี เฉพาะตามข้ อกาหนดสิทธิ (แล้ วแต่กรณี ) (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า "วั น ก ำหนดสิ ท ธิ " หรื อ
"Record Date") เว้ นแต่จะได้ มีการโอนหุ้นกู้ ซึ่งสามารถใช้ ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ ได้ตามข้ อ 4.1.1 เกิ ดขึ ้นแล้ วใน
วันต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องข้ างต้ น ซึ่งการโอนหุ้นกู้ ดังกล่าวย่อมเป็ นผลให้ สิทธิในหุ้นกู้ จะตกได้ แก่ ผู้รับโอนหุ้นกู้
ซึ่งเป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ (หรื อบุคคลใดๆ ที่รับโอนหุ้นกู้ ทางมรดกจากผู้ลงทุนประเภท
ดังกล่าว) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.3
3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ กรณี ที่ห้ นุ กู้ ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรั พย์
สิทธิในหุ้นกู้ จะตกได้ แก่ บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งเป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ (หรื อบุคคลใดๆ ที่
รั บโอนหุ้นกู้ ทางมรดกจากผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.3 ที่นายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ รับแจ้ ง
เป็ นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ จานวนดั ง กล่ า วที่ ล งทะเบีย นในสมุ ด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ ณ วันแรกของช่วงระยะเวลาปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นกู้ เพื่อพักการโอนหุ้นกู้ หรื อวันอื่นใดตามที่กาหนดไว้เป็ นกรณี เฉพาะตามข้ อกาหนดสิทธิ (แล้ วแต่กรณี )
ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว้ นแต่จะมีการคัดค้าน
โดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อเป็ นกรณี ที่ขัดกั บข้ อจากั ดการโอนหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.3

4.

กำรโอนหุ้นกู้

4.1

การโอนหุ้นกู้ ที่มิได้ ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้โดยที่การโอนหุ้นกู้ ดังกล่าว
จะต้ องไม่ขัดกั บข้ อจากั ดการโอนหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.3
4.1.1 แบบการโอนหุ้นกู้ ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน
การโอนหุ้นกู้ จะสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ ซึ่งเป็ นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ระบุชื่อเป็ นเจ้ าของหุ้นกู้ จานวนที่
จะทาการโอน หรื อผู้รับโอนคนสุดท้ ายได้ ลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนในด้ านหลั ง ของใบหุ้ นกู้
ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 7

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
ต่อเนื่องครบถ้ วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี ) และได้ ส่ ง มอบใบหุ้ นกู้ ให้ แก่ ผู้ รั บโอนโดย
ลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนในด้ านหลังของใบหุ้นกู้ ให้ ไว้ ด้วย
ผลของการโอนหุ้นกู้ ระหว่างผู้รับโอนกั บผู้ออกหุ้นกู้
การโอนหุ้นกู้ จะใช้ ยันกั บผู้ออกหุ้นกู้ ได้ ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้ อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้น กู้ ในสมุ ด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ รับคาขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ พร้ อมทั ้งใบหุ้นกู้ ที่ผ้ รู ั บโอน
หุ้นกู้ ได้ ลงลายมือชื่อเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลังของใบหุ้นกู้ นั ้นครบถ้ วนแล้ ว
ผลของการโอนหุ้นกู้ ระหว่างผู้รับโอนกั บบุคคลภายนอก
การโอนหุ้นกู้ จะใช้ ยันกั บบุคคลภายนอกได้ ก็ ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เรี ยบร้ อยแล้ ว

4.1.2 การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ จะต้ องกระทา ณ สานักงานใหญ่ ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ในวันและเวลาทา
การของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้ องทาตามแบบและวิธีก ารที่ น ายทะเบีย นหุ้ นกู้ ก าหนด โดยผู้ ขอ
ลงทะเบียนจะต้ องส่งมอบคาขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ และใบหุ้น กู้ ที่ ล งลายมื อชื่ อแสดงการโอนใน
ด้ านหลังของใบหุ้นกู้ ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 4.1.1 พร้ อมทั ้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึ งความถูกต้ อง
และความสมบูรณ์ ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ กาหนดให้ แก่ นายทะเบียนหุ้น
กู้ ด้ วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้ จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ แ ล้ วเสร็ จภายใน 7
(เจ็ด) วันทาการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ รับคาขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ พร้ อมทั ้งใบหุ้นกู้ และ
หลักฐานอื่นๆ ที่จะต้ องส่งมอบครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทั ้งนี ้ เว้ นแต่กรณี การโอนหุ้นกู้ ดังกล่าวจะเป็ นการ
ฝ่ าฝื นต่อข้ อกาหนดสิทธิ บทบัญญั ติใดๆ ของกฎหมาย หรื อคาสั่งศาล ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้ มีสิทธิปฏิเสธ
การลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ดังกล่าวได้
4.2

สาหรั บการโอนหุ้นกู้ ที่ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรั พย์นั ้น ให้ เป็ นไปตามข้ อบัง คั บของตลาดหลั ก ทรั พย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง รวมทั ้งศูนย์ซื ้อขายหลักทรั พย์ต่างๆ (over-thecounter centers) ที่เกี่ ยวข้ อง ทั ้งนี ้ การโอนหุ้นกู้ ดังกล่าวจะต้ องไม่ขัดกั บข้ อจากั ดการโอนหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
4.3

4.3

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ ได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ดาเนินการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากั บตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออก
ใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ล งทุ น
รายใหญ่ โดยผู้ออกหุ้นกู้ ได้ ทาการจดข้ อจากั ดการโอนหุ้นกู้ กับสานักงาน ก.ล.ต. ให้ จากั ดการโอนอยู่ เฉพาะภายใน
กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามคานิยามที่ระบุไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2552
เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ ยวกั บการออกและเสนอขายตราสารหนี ท้ ุ ก ประเภท ฉบับลงวั น ที่ 13
มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) และตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ ในข้ อ 2 และ
ข้ อ 3 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 9/2555 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย
ใหญ่ ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) ดังนั ้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ
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นายทะเบียนหุ้นกู้ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ แก่ ผ้ ู รั บโอนที่ ไ ม่ ใ ช่
ผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังกล่าวข้ างต้ น เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
5.

สถำนะของหุ้นกู้
หุ้นกู้ เป็ นหนี ้โดยตรงและทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ ที่ปราศจากเงื่อนไข ไม่มีประกั น และเป็ นหนี ้ไม่ด้อยสิทธิ โดยหนี ้หุ้นกู้
มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกั นทุกหน่วย ทั ้งนี ้ ผู้ถือหุ้นกู้ แต่ละรายจะมีสิทธิได้ รับชาระหนีต้ ามหุ้นกู้ ของตนไม่
ด้ อยกว่าสิทธิในการได้ รับชาระหนี ้ของเจ้ าหนี ้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั ้งในปั จจุบนั และในอนาคต
ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่บรรดาหนี ้ที่มีกฎหมายคุ้มครองโดยชัดแจ้ งหรื อโดยทั่วไปให้ ได้ รับชาระหนี ้ก่ อน

6.

หน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้

6.1

หน้ าที่ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ต้ องปฏิบตั ิ
ตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี ้คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
6.1.1 การประกอบธุรกิ จของผู ้ออกหุน้ กู ้
ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการบริ หารจัดการและประกอบธุรกิจให้ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั ้น ผู้ออกหุ้นกู้ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พย์
(ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนที่) กฎเกณฑ์และกฎหมายอันที่เกี่ ยวข้ องที่ใช้ บงั คับกั บตน
6.1.2 บัญชีและงบการเงินของผู ้ออกหุน้ กู ้
ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องจัดทาและรั กษาไว้ ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้ อง ตามหลักการทาง
บัญชีที่เป็ นที่ยอมรั บกั นโดยทั่วไปในประเทศไทย ทั ้งนี ้ หากผู้ สอบบัญ ชี มี ก ารแสดงความเห็ น อย่ า งมี
เงื่อนไขในรายการบัญชีว่าอาจไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทางบัญ ชี ที่ ใ ช้ บัง คั บกั บบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด
รายการบัญชีดังกล่าวจะต้ องมิได้ เป็ นรายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญ
6.1.3 เงือ่ นไขทางการเงิน
ผู ้ออกหุน้ กู ้จะต้องดารงอัตราส่ว น "หนี ส้ ิ น สุ ท ธิ " (Net Debt) ต่ อ "ส่ ว นของผู้ ถื อหุ้ น" (Shareholders'
Equity) ในอัตราส่วน ไม่เกิ น 2.0 : 1 ณ "วันคานวณ" ใดๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ของการคานวณอัตราส่วนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.1.3 นี ้ ให้ คาจากั ดความตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อนี ้ มีความหมายดังต่ อไปนี ้
"งบกำรเงิน"
(Financial Statements)

หมายถึ ง งบการเงินรวมที่ได้ รับการตรวจสอบแล้ ว (audited
consolidated financial statements) ของผู้ออกหุ้ นกู้ ที่ ไ ด้
จัดส่งให้ แก่ สานักงาน ก.ล.ต. ส าหรั บ "ช่ ว งระยะเวลาที่
เกี่ ยวข้ อง" (Relevant Period)

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 9

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
"ช่ วงระยะเวลำที่เกี่ยวข้ อง"
(Relevant Period)
"วันคำนวณ"
(Calculation Date)
"ส่ วนของผู้ถือหุ้น"
(Shareholders' Equity)
"หนีส้ ินสุทธิ"
(Net Debt)

หมายถึ ง ช่วงระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนที่สิ ้นสุด ณ "วั น
คานวณ"
หมายถึ ง วันที่ 31 ธันวาคม ในแต่ละปี
หมายถึ ง จานวนรวมส่วนของผู้ถือหุ้น ตามตัวเลขที่ปรากฏ
ใน "งบการเงิน"
หมายถึ ง จ านวนหนี ส้ ิ น เฉพาะที่ มี ภ าระดอกเบี ้ยจ่ า ย
(interest bearing debt) หั ก ด้ วยเงิ น ส ดและรายกา ร
เทียบเท่าเงินสด และ เงินลงทุนชั่วคราว ทั ้งนี ้ ตามตัวเลขที่
ปรากฏใน "งบการเงิน" ของผู้ออกหุ้นกู้

6.1.4 การจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานเพือ่ ให้ผู้ถือหุน้ กู ้ตรวจสอบ
ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องจัดเตรี ยมและจัดให้ มีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี ้ตามเวลาที่กาหนดไว้ ณ ส านั ก งาน
ใหญ่ ของนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ สามารถตรวจสอบและคัดสาเนาได้ โดยสะดวก ระหว่า งวั น
และเวลาทาการของนายทะเบียนหุ้นกู้ ตลอดอายุของหุ้นกู้
(ก)

สาเนาของข้ อกาหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั ้งนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยจัดให้ มีตั ้งแต่วันออกหุ้นกู้

(ข)

สาเนางบการเงินประจางวดการบัญชีที่มีผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้ ว โดยจะจัดให้ มีภายในวันเดียวกันกั บวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ส่งเอกสารดังกล่าวให้ สานักงาน ก.ล.ต.
แต่ทั ้งนี ้จะต้ องไม่เกิ น 3 (สาม) เดือน นับแต่วันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของผู้ออกหุ้นกู้

(ค)

สาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องจัดส่งให้ แก่ สานักงาน ก.ล.ต. โดย
จะจัดให้ มีภายในวันเดียวกั นกับวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ส่งเอกสารดังกล่าวให้ สานักงาน ก.ล.ต. แต่ทั ง้ นี ้
จะต้ องไม่เกิ น 3 (สาม) เดือน นับแต่วันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของผู้ออกหุ้นกู้

(ง)

สาเนารายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อของผู้ออกหุ้นกู้ (Credit Update) ที่
จัดทาโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถื อที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ โดยจะจัดให้ มี
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ได้ รับรายงานดังกล่าวจากสถาบัน จั ด อั น ดั บความ
น่าเชื่อถื อ และ

(จ)

รายงานผลการคานวณอัตราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.1.3 โดยจัด
ให้ มีภายในวันเดียวกั นกั บวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ส่ง ส าเนางบการเงิ น ประจ างวดการบัญ ชี ใ ห้ แก่
สานักงาน ก.ล.ต. แต่ทั ้งนี ้ต้ องไม่เกิ น 3 (สาม) เดือน นับแต่วันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของผู้ออกหุ้นกู้

6.1.5 หน้าทีใ่ นการจัดทาและส่ งเอกสารและหลักฐานให้แก่ ผู้ถือหุน้ กู ้
ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องจัดทาและส่งเอกสารและหลักฐานให้ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ แต่ละรายโดยไม่ชักช้ า เมื่อมีเหตุการณ์
ดังต่อไปนี ้เกิ ดขึ ้น
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(ก)

สาเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ที่ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร (ซึ่งรวมถึ ง แต่ ไ ม่
จากั ดเฉพาะ กรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ มีความประสงค์จะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้ นกู้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้)

(ข)

เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ ร้ องขอโดยมีเหตุอันสมควร ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะต้ องส่ ง มอบเอกสารซึ่ ง ลงนามโดย
กรรมการผู้มีอานาจลงนามของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจจากกรรมการผู้ มี
อานาจลงนาม) เพื่อยืนยันว่าจากข้ อมูลที่ผ้อู อกหุ้นกู้ ได้ รับทราบในขณะนั ้น ผู้ออกหุ้นกู้ รั บรองว่า
ไม่มีเหตุผิดนัดหรื อเหตุการณ์ ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัดเกิ ดขึ ้น (ซึ่ ง หมายถึ งเหตุ ก ารณ์ ที่ จ ะ
กลายเป็ นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถแก้ ไขเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ ้นได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ) และผู้ออกหุ้นกู้ ไม่มีคดีความหรื อกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ผ้ อู อกหุ้ นกู้ เป็ น
จาเลยหรื อเป็ นผู้ถูกกล่าวหา (ยกเว้ นกรณี ที่ได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผู้ ถื อหุ้ นกู้ ทราบล่ ว งหน้ าแล้ ว
(ถ้ ามี))

(ค)

ในกรณี มีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องส่งหนังสือแจ้ งการเปลี่ยนแปลง
นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้ า แต่ ทั ง้ นี ต้ ้ องไม่ เ กิ น 7 (เจ็ ด ) วั น ท าการนั บจากวั น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้ ดังกล่าว

(ง)

รายงานในกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ได้ ดาเนินการใดๆ หรื อถูกดาเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ ยวข้ องกั บการปรั บ
โครงสร้ างหนี ้หรื อกรณี ประสบความเสียหายอย่างร้ ายแรง โดยกรณี ดังกล่า วได้ มี ผ ลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อความสามารถของผู้ ออกหุ้ นกู้ ในการช าระหนี ข้ องตน หรื อต่ อ
ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ในการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึ งแต่ ไ ม่ จ ากั ดเฉพาะ
กรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ประสบผลขาดทุนหรือมีการลดทุนอย่างมีนัยสาคัญ หรื อกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ถูก
ฟ้องร้ องดาเนินคดีที่สาคัญ หรื อเริ่ มเข้ าสูก่ ระบวนการฟื ้นฟูกิจการตามกฎหมายล้ มละลาย หรื อ
กรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ผิดนัดชาระหนี ้ต่อเจ้ าหนี ้ใดๆ ในจานวนที่มี นั ย ส าคั ญ หรื อกรณี เกิ ดความ
เสียหายขึ ้นกั บทรั พย์สินที่เป็ นสาระสาคัญในการประกอบธุรกิ จของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อผู้ออกหุ้ นกู้
หยุดประกอบกิ จการทั ้งหมดหรื อบางส่วนหรื อเปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อลั ก ษณะการ
ประกอบธุรกิ จ หรื อผู้ออกหุ้นกู้ ถูกฟ้องเป็ นจาเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาว่าจะต้ องเป็ นฝ่ ายรับผิ ด
ตามสัญญาใดๆ ในกรณี พิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้ องวินิจฉั ย โดยในกรณี ดังกล่าวเป็ นคดีมี
มูลค่าเท่ากั บหรื อเกิ นกว่า 1,000 (หนึ่งพัน) ล้ านบาท หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า

(จ)

รายงานในกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ เปลี่ยนแปลงวิธีการในการบันทึกบัญ ชี หรื อการประเมิ น มู ล ค่ า
สินทรั พย์หรื อหลักการทางบัญชี

(ฉ)

รายงานเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ทราบหรื อควรทราบถึ งการเกิ ดเหตุผิดนัด หรื อการเกิ ดเหตุการณ์ ใดๆ ที่
อาจทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิได้ และ

(ช)

ส่งหนังสือแจ้ งการยกเลิกหุ้นกู้ ในกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ซื ้อหุ้นกู้ คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ ามี)
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ทั ้งนี ้ ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เห็นโดยมีเหตุผลอันสมควรว่า เอกสารหรื อรายงานใดๆ ที่ผ้ อู อกหุ้น กู้ จั ด ส่ ง ให้ มี
ข้ อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อมีข้อความคลุมเครื อ หรื อไม่ชัดเจน หรื อมีข้อมูลอื่นใดที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เห็นโดยมี เ หตุ ผ ล
อันสมควรว่า มีความจาเป็ นที่ต้องส่งเพิ่มเติมหรื อมีกรณีอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นกู้ หรื อต่อการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องแจ้ งข้ อชี ้แจงหรื อส่งข้ อมูลใดๆ
เพิ่มเติมให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ทราบ

6.1.6 การแต่ งตั้งนายทะเบียนหุน้ กู ้รายใหม่
หากมีความจาเป็ นที่จะต้ องแต่งตั ้งนายทะเบีย นหุ้ นกู้ รายใหม่ ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะต้ องจั ด หาและแต่ ง ตั ง้
นายทะเบียนหุ้นกู้ รายใหม่โดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทาได้ แต่ทั ้งนี ้ ต้ องไม่เกิ น 30 (สามสิบ) วัน นับ
แต่วันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ทราบหรื อควรจะทราบว่าจะต้ องมีการแต่งตั ้งนายทะเบียนหุ้นกู้ รายใหม่
6.1.7 การขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องนาหุ้นกู้ ไปขึ ้นทะเบียนกั บสมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย (The Thai Bond Market
Association) ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ และจะคงให้ ห้ นุ กู้ เป็ นหลักทรั พย์ขึ ้นทะเบีย น
กั บสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยตลอดอายุห้ นุ กู้
6.1.8 การดารงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ออกหุ้นกู้ จะดารงสถานะของการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยตลอดอายุ
หุ้นกู้
6.1.9 การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถื อของผู ้ออกหุน้ กู ้
ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อของผู้ออกหุ้นกู้ จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถื อที่
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ ตลอดอายุห้ นุ กู้
นอกจากนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดการให้ มีสถาบันจัดอันดับความน่ า เชื่ อถื อที่ ส านั ก งาน ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบทาการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อของผู้ออกหุ้นกู้ ดังกล่าว เมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึง่
อย่างใดเกิ ดขึ ้นอันอาจมีผลกระทบต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อของผู้ออกหุ้นกู้ หรื ออย่างน้ อยปี ละ 1
(หนึ่ง) ครั ง้ หรื อทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อของผู้ออกหุ้ นกู้ ตามที่ ส ถาบัน จั ด อั น ดั บความ
น่าเชื่อถื อดังกล่าวเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ แต่อย่างใด ซึ่งผลการทบทวน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถื ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดอายุของหุ้นกู้
6.2

ข้ อห้ ามปฏิบตั ิของผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี ้คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงจะไม่กระทาการดังต่อไปนี ้
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6.2.1 การไม่จาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ สิน
ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่เข้ าทาธุรกรรมไม่ว่าจะเป็ นรายการเดียวหรื อหลายรายการ (และไม่ว่าจะเป็ นธุรกรรมที่
เกี่ ยวข้ องกั นหรื อไม่ก็ตาม) ทั ้งนี ้ไม่ว่าโดยสมัครใจหรื อไม่ เพื่อการขาย ให้ เช่า โอน หรื อจาหน่ายจ่ายโอนไม่
ว่าโดยวิธีใดๆ ซึ่งทรั พย์สินของตนไม่วา่ ที่มีอยู่ในปั จจุ บนั หรื อจะมีขึ ้นในอนาคต เว้ นแต่ เป็ นการดาเนินการ
ตามธุรกิ จปกติของผู้ออกหุ้นกู้ แต่ทั ้งนี ้ การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องไม่ก่อให้ เกิ ดผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยสาคัญ (Material Adverse Effect)
6.2.2 การไม่ก่อหลักประกัน
เว้ นแต่หลักประกั น (ตามคาจากัดความที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้) ที่ได้ ถูกก่ อขึ ้นโดยผู้ออกหุ้นกู้ ก่ อนหน้ าวั นออก
หุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่ก่อให้ เกิ ดหรื ออนุญาตให้ มีการจานอง จานา ก่ อสิทธิยึดหน่วง ภาระผูกพัน การโอน
ไปเป็ นหลักประกั นหรื อให้ บุริมสิทธิ การทาการใดๆ ที่มีผลเทียบเท่ากับการก่ อให้ เกิ ดหลักประกั น (ต่อไปนี ้
รวมเรี ยกว่า "หลักประกัน") เหนือทรั พย์สินหรื อรายได้ ไม่ว่าที่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต ไม่ว่าทั ้งหมด
หรื อบางส่วนของตน เว้ นแต่เป็ นกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี ้
(ก)

กรณี ที่เป็ นหลักประกั นอันเกิ ดจากการประกอบธุรกิ จอันเป็ นปกติของผู้ออกหุ้นกู้ แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง
หลักประกั นที่ก่อขึ ้นเพื่อการกู้ ยืมเงิน หรื อ

(ข)

กรณี ที่เป็ นหลักประกั นซึ่งขึ ้นเกิ ดโดยผลของกฎหมาย หรื อ

(ค)

กรณี ที่การก่ อหลักประกั นนั ้นจะไม่ก่อให้ เกิ ดผลกระทบในทางลบอย่า งมี นั ย ส าคั ญ (Material
Adverse Effect)

6.2.3 การให้กู้และค้ าประกัน
ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่ให้ กู้ ให้ สินเชื่อ ขยายระยะเวลาหรื ออนุญาตให้ มีการกู้ เงิน ให้ สินเชื่อหรื อความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ บุคคลใดๆ เว้ นแต่ (ก) กรณี เป็ นการให้ กและการให้
ู้
การค ้าประกั นหรื อการกระทาใดๆ ที่มี
ลักษณะเดียวกั บการให้ เงินกู้ หรื อการเข้ าค ้าประกั น ที่ผ้ อู อกหุ้ นกู้ ได้ เข้ าทาไว้ ก่อนหน้ าวันออกหุ้ นกู้ หรื อ
(ข) กรณี เป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางด้ านการเงินหรื อค ้าประกั นหนี ้ให้ แก่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม กิ จการ
ร่ วมลงทุน และกิ จการอื่นใด ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่ วมลงทุนในตราสารทุ น
ของกิ จการดังกล่าว อย่างไรก็ ดี การให้ ความช่วยเหลือทางด้ านการเงินหรื อค ้าประกั นหนี ้ตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ (ข) นี ้จะต้ องไม่ก่อให้ เกิ ดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ (Material Adverse Effect)
7.

ดอกเบีย้ หุ้นกู้

7.1

อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ จะทาการชาระดอกเบี ้ยสาหรั บหุ้นกู้ ชุดที่ 1 ในอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ชุดที่ 1 และส าหรั บหุ้ นกู้ ชุ ด ที่ 2 ใน
อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ชุดที่ 2 โดยชาระทุก 6 เดือน ในวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ แต่ละงวด โดยมีการหัก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย
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ตามที่กฎหมายภาษีของประเทศไทยกาหนด ทั ้งนี ้ ในการคานวณดอกเบี ้ยนั ้นจะทาการคานวณบนจานวนเงินต้ น
คงค้ างทั ้งหมดของหุ้นกู้ ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ ชุดที่ 2 (ตามแต่กรณี )
7.2

การคานวณดอกเบี ้ยหุ้นกู้
จานวนดอกเบี ้ยที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้ แต่ละชุดจะคานวณโดยการนา (ก) ผลคูณของจานวนเงินต้ นคงค้ างของหุ้น
กู้ ชุดนั ้นๆ ในแต่ละหน่วยกั บอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ชุดที่ 1 หรื ออัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ชุดที่ 2 (แล้ วแต่กรณี ) ไปคูณกั บ (ข)
จานวนวันสาหรั บงวดดอกเบี ้ยนั ้น หารด้ วย 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) ทั ้งนี ้ จานวนดอกเบี ้ยจะกาหนดทศนิ ย มไม่
เกิ นหกตาแหน่ง (ถ้ าตาแหน่งที่เจ็ดมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากั บห้ า ให้ ทาการปั ดทศนิยมตาแหน่งที่หกขึ ้นหนึ่งตาแหน่ง)
เพื่อประโยชน์ของข้ อกาหนดสิทธินี ้ให้ คาว่า "งวดดอกเบีย้ " หมายถึ ง งวดแต่ละงวดเริ่ มตั ้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออก
หุ้นกู้ หรื อวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ของงวดดอกเบี ้ยก่ อนหน้ านี ้ (แล้ วแต่กรณี ) จนถึ ง (แต่ไม่นับรวม) วัน ชาระดอกเบี ้ย
หุ้นกู้ ของงวดดอกเบี ้ยนั ้น หรื อวันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ ชุดนั ้นๆ (แล้ วแต่กรณี )

7.3

ดอกเบี ้ยผิดนัด
หากผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ชาระเงินต้ นที่ถึงกาหนดชาระภายใต้ ห้ นุ กู้ ในวันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ แต่ละชุดหรื อใน
วันที่ให้ ถือว่าหนี ้หุ้นกู้ ถึ งกาหนดชาระก่ อนครบกาหนดอันเนื่องจากการผิดนัดชาระหนี ้ ให้ คิ ด ดอกเบี ้ยในอั ต รา
ดอกเบี ้ยผิดนัดสาหรั บจานวนเงินต้ นที่ค้างชาระ (ทั ้งก่ อนและหลังจากมีคาสั่งศาล) โดยคานวณนับจากวั น ครบ
กาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ ชุดนั ้นๆ หรื อวันที่ให้ ถือว่าหนี ้หุ้นกู้ ถึ งกาหนดชาระก่ อนวันครบกาหนดอันเนื่องจากการผิด นั ด
ชาระหนี ้จนถึ ง (แต่ไม่รวม) วันที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ได้ รับชาระเงินต้ นที่ค้างชาระครบถ้ วนแล้ ว

8.

กำรชำระเงินต้ นและดอกเบีย้

8.1

การชาระเงินต้ น
ผู้ออกหุ้นกู้ จะชาระคืนเงินต้ นของหุ้น กู้ แต่ ล ะชุ ด ในวั น ครบก าหนดไถ่ ถอนหุ้ นกู้ ชุ ด ที่ 1 และวั น ครบก าหนด
ไถ่ ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 2 (ตามแต่กรณี ) โดยการชาระเงินต้ นคงค้ างทั ้งหมดภายใต้ ห้ นุ กู้ แต่ละชุดนั ้นๆ

8.2

วันที่มิใช่วันทาการ
หากวันครบกาหนดการชาระเงินใด ๆ ตามข้ อกาหนดสิทธินี ้ (รวมถึ งแต่ไม่จากั ดเพียง วันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้
และวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ) ไม่ตรงกั บวันทาการ ให้ ชาระเงินที่ถึงกาหนดชาระดังกล่าวในวันทาการถัดไป และจะไม่
มีการคานวณดอกเบี ้ยเพิม่ สาหรับการเลือ่ นวันชาระเงิน ยกเว้ นในวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ งวดสุดท้ าย โดยการชาระ
เงินในกรณี นี ้จะมีผลเสมือนกั บเป็ นการชาระเงินในวันครบกาหนดการชาระเงินดังกล่าว ทั ้งนี ้ในกรณี ของการชาระ
ดอกเบี ้ยหุ้นกู้ งวดสุดท้ ายนั ้น ให้ คานวณดอกเบี ้ยตามเงื่อนไขในข้ อกาหนดสิทธิต่อไปจนถึ ง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการ
ชาระเงินจริ ง

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 14

เอกสารแนบ 1
8.3

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

วิธีการชาระเงิน
8.3.1

วิธีการชาระดอกเบี ้ย: ผู้ออกหุ้นกู้ จะชาระดอกเบี ้ยที่ถึงกาหนดชาระของหุ้นกู้ ในวันชาระดอกเบี ้ยหุ้ นกู้
ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ (ผู้มีสิทธิในหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.3) ซึ่ ง มี ชื่ อปรากฏอยู่ ใ น
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันกาหนดสิทธิ หรื อในกรณี ของหุ้นกู้ ที่ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลั ก ทรั พย์ จ ะ
ชาระให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรั พย์วา่ เป็ นผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งทรงสิทธิใน
หุ้นกู้ ทั ้งนี ้ การชาระดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ จะกระทาโดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของ
ผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกั บวันทาการที่ต้องชาระเงินตามข้ อกาหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ จะจั ด ส่ ง
เช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ส่งถึ งผู้ถือหุ้นกู้
ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชี
ธนาคารในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อที่ผ้ ถู ื อ
หุ้นกู้ ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทาการ
ก่ อนวันชาระเงินนั ้นๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ และนายทะเบียนได้ ตกลงกัน ทั ้งนี ้สาหรั บการ
ชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ งวดสุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้ มาเวนคืนให้ แก่ นายทะเบีย นหุ้ นกู้ ยกเว้ น
กรณี มีข้อสงสัย นายทะเบียนหุ้นกู้ หรื อผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคื น ใบหุ้ นกู้ จากผู้ ถื อ
หุ้นกู้ ไม่ว่ารายใดๆ ได้ และสาหรั บกรณีของหุ้นกู้ ที่ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ ผู้ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวไม่
ต้ องนาใบหุ้นกู้ มาเวนคืนให้ แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ เนื่องจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้ สาหรั บ
หุ้นกู้ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้ แทน

8.3.2

วิธีการชาระเงินต้ น: ณ วันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 1 และวั น ครบก าหนดไถ่ ถอนหุ้ นกู้ ชุ ด ที่ 2
(ตามแต่กรณี ) ผู้ออกหุ้นกู้ จะชาระเงินต้ นของหุ้นกู้ ชุดนั ้นๆ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้ นกู้ (ผู้ มี
สิทธิในหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.3) ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันกาหนดสิทธิ หรื อ
ในกรณี ของหุ้นกู้ ที่ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ จะชาระให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่ อ
ของศูนย์รับฝากหลักทรั พย์วา่ เป็ นผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งทรงสิทธิในหุ้นกู้ ทั ้งนี ้ การชาระเงินต้ นของหุ้นกู้ จะกระทา
โดย (1) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกั บวันทาการที่ต้องช าระ
เงินตามข้ อกาหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณี ย์ลงทะเบีย น
หรื อไปรษณี ย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ส่งถึ งผู้ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ ที่ระบุ
ไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ ถื อหุ้ นกู้ ตาม
รายละเอียดที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ทราบเป็ น
ลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทาการ ก่ อนวันชาระเงินนั ้นๆ หรื อ (3) วิ ธี ก ารอื่ น
ตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ และนายทะเบียนได้ ตกลงกั น ทั ้งนี ้ สาหรั บการรั บชาระคืนหนี ้เงินต้ นหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ ไม่
ต้ องนาใบหุ้นกู้ มาเวนคืนให้ แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ ยกเว้ น กรณี มีข้อสงสัย นายทะเบียนหุ้นกู้ หรื อผู้ ออก
หุ้นกู้ มีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้ จากผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่ารายใดๆ ได้ และสาหรั บกรณี ของหุ้นกู้
ที่ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ ผู้ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวไม่ต้องนาใบหุ้นกู้ มาเวนคืนให้ แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้
ไม่ว่าในกรณี ใดๆ เนื่องจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้ สาหรับหุ้นกู้ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้ แทน

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 15
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9.

กำรไถ่ ถอนหุ้นกู้และกำรซือ้ คืนหุ้นกู้

9.1

การไถ่ ถอนหุ้นกู้
เว้ นแต่จะได้ มีการไถ่ ถอน ซื ้อคืน หรื อยกเลิกหุ้นกู้ ไปก่ อนหน้ านี ้แล้ ว การไถ่ ถอนหุ้นกู้ จะทาในวันครบกาหนดไถ่ ถอน
หุ้นกู้ ชุดที่ 1 และวันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 2 (ตามแต่กรณี ) โดยการชาระหนี ้เงินต้ นคงค้ างทั ้งหมดตามหุ้นกู้
ในวันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ ชุดนั ้นๆ พร้ อมทั ง้ ชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ที่คานวณจนถึ ง (แต่ไม่รวม) วันครบกาหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้ ชุดดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 8.3 ของข้ อกาหนดสิทธินี ้

9.2

การซื ้อคืนหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะซื ้อคืนหุ้นกู้ จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ ไม่ว่าในราคาเท่าใดและเวลาใดๆ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้
ได้ ซื ้อคืนหุ้นกู้ แล้ วให้ ถือว่าหนี ้ตามหุ้นกู้ ดังกล่าวได้ ระงับลง

9.3

การยกเลิกหุ้นกู้
เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ทาการไถ่ ถอนหรื อซื ้อคืนหุ้นกู้ แล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องยกเลิกหุ้นกู้ ดังกล่าว และจะนาหุ้นกู้ ดังกล่ า ว
ออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องแจ้ งให้ นายทะเบีย นหุ้ นกู้ ทราบเพื่ อยกเลิ ก หุ้ นกู้ ที่ ซื อ้ คื น มา
ดังกล่าว รวมทั ้งแจ้ งเรื่ องการซื ้อคืนหุ้นกู้ ให้ สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย และสานักงาน ก.ล.ต. ทราบ ตามประกาศ
และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกาหนดไว้

10.

กำรผิดนัดและผลของกำรผิดนัด

10.1 กรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี ้ถื อเป็ นเหตุผิดนัดตามหุ้นกู้ และข้ อกาหนดสิทธินี ้("เหตุผิดนัด")
10.1.1 ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ชาระเงินไม่ว่าเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ในวันครบกาหนดชาระตามเงื่อนไขใน
ข้ อกาหนดสิทธิ ยกเว้ นในกรณี ที่ (1) การผิดนัดไม่ชาระเงินดังกล่าวเกิ ดขึน้ จากระบบการโอนเงิ น หรื อ
ความผิดพลาดทางเทคนิค และ (2) ได้ มีการชาระเงินดังกล่าวแล้ วภายใน 3 (สาม) วันทาการ นับจากวัน
ครบกาหนดชาระเงินนั ้นๆ หรื อ
10.1.2 ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิข้ออื่นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้ นอกจากการผิดนัด
ไม่ชาระเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ย โดยเหตุการณ์ ตา่ งๆ ดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นเหตุที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ หรื อ
กรณี เหตุการณ์ ดังกล่าวเป็ นเหตุที่สามารถแก้ ไขได้ แต่ไม่ได้ รับการแก้ ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน
นับจากวันทีผ่ ้ ถู ื อหุ้นกู้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกั น) ซึ่ งถื อหุ้นกู้ (ไม่ว่าชุดใดๆ) รวมกั นไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ ที่ยังมิได้ ทาการไถ่ ถอนทั ้งหมดได้ ส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ แก้ ไขการ
กระทาผิดข้ อตกลงดังกล่าวแล้ ว หรื อ
10.1.3 (1) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ชาระหนีเ้ งิน (Financial Indebtedness) ใดๆ เมื่ อหนี เ้ งิ น นั น้ ถึ งก าหนดช าระ
หรื อไม่ชาระหนี ้เงินภายในกาหนดระยะเวลาผ่อนผัน (grace period) ที่กาหนดไว้ ในตอนแรก (ตามแต่
กรณี ) หรื อ (2) กรณี ที่หนี ้เงินใดๆ ถูกเร่ งรั ดให้ ต้องชาระคืนก่อนวันครบกาหนดเดิม โดยการเร่งรั ดการชาระ
หนี ้เงินก่ อนครบกาหนดนั ้น เป็ นผลมาจากการเกิ ดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณี หนึ่งตามที่ระบุไว้ ในสัญญาของ
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หนี ้เงินนั ้นๆ หรื อ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ชาระหนี ้เงินตามที่ตนต้ องช าระเมื่ อครบก าหนด หรื อหนี เ้ งิ น
ภายใต้ การค ้าประกั นหรื อการรั บประกั นความเสียหายใดๆ โดยที่ จ านวนเงิ น รวมของหนี เ้ งิ น ภาระ
ค ้าประกั น และการประกั นความเสียหายใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ น (ไม่ว่าเหตุการณ์ เดียวหรื อหลายเหตุการณ์
รวมกั นตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.1.3 นี ้) มีจานวนเท่ากั บหรื อเกิ นกว่า 1,000 (หนึ่งพัน) ล้ านบาท หรื อเงินสกุล
อื่นที่มีจานวนเทียบเท่า

10.1.4 ผู้ออกหุ้นกู้ ต้ องคาสั่งยึดหรื ออายัดก่ อนมีคาพิพากษา หรื อมี การดาเนินการทางกฎหมายอื่นใด ซึ่งค าสั่ ง
หรื อการถูกดาเนินการทางกฎหมายนั ้น มีผลบังคับเอากั บทรั พย์สินหรื อรายได้ ในส่วนสาคัญ ของผู้ ออก
หุ้นกู้ โดยที่คาสั่งหรื อการถูกดาเนินการทางกฎหมายดังกล่าวข้ างต้นนั ้นมิได้ ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนภายใน
60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่มีคาสั่งหรื อการถูกดาเนินการทางกฎหมายดังกล่าว หรื อ
10.1.5 มีการเริ่ มดาเนินการเพือ่ ขอฟื ้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ ยวข้ องใดๆ หรื อผู้ออกหุ้นกู้ ตก
เป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัวหรื อล้ มละลาย หรื อผู้ออกหุ้นกู้ ระงับหรื อหยุดพักการชาระหนี ้ไม่ ว่า ประเภทใดๆ
ของตนไม่ว่าทั ้งหมดหรื อเฉพาะบางส่วนที่สาคัญ หรื อผู้ออกหุ้นกู้ เสนอหรื อเข้ าทาสัญญาใดๆ ที่ทาให้ มีการ
เลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาชาระหนี ้หรื อมีการปรั บเปลี่ยนอย่างใดๆ เกี่ ยวกับหนี ้ไม่ว่าประเภทใดๆ
ทั ้งหมดของตน (หรื อหนี ้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชาระได้ เมื่อหนี ้นั ้นถึ งกาหนดชาระ) หรื อ
ผู้ออกหุ้นกู้ เสนอหรื อทาขึ ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไปหรื อการจัดการหรื อการประนีประนอมเพื่อประโยชน์
ของเจ้ าหนี ้ที่เกี่ ยวข้ องเกี่ ยวกั บหนี ้ใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อผู้ออกหุ้นกู้ ได้ ตกลงหรื อประกาศหยุดพักชาระ
หนี ้ไม่ว่าประเภทใดๆ ของตนไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน (ตามแต่กรณี ) หรื อ
10.1.6 มีคาสั่งหรื อมีมติที่มีผลบังคับให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ ยุติ เลิก หรื อหยุดกิ จการของตน หรื อผู้ออกหุ้นกู้ เลิกหรื อขู่ ว่ า
จะเลิกการประกอบธุรกิ จหรื อการดาเนินกิ จการของตนไม่ว่ าทั ้งหมดหรื อในส่วนที่สาคัญ หรื อ
10.2 เมื่อมีเหตุผิดนัดกรณี ใดกรณีหนึ่งเกิดขึ ้นและเหตุผดิ นัดดังกล่าวยังคงดาเนินอยู่ หาก
10.2.1 ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายราย) ซึ่งถื อหุ้นกู้ (ไม่ว่าชุดใดๆ) รวมกั นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ)
ของจานวนหนี ้คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ ทั ้งหมด มีหนังสือแจ้ งการผิดนัดไปยังผู้ออกหุ้นกู้ โดยระบุถึงเหตุผิดนัด
ซึ่งทาให้ มีการเร่ งรั ดชาระหุ้นกู้ หรื อ
10.2.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติเห็นชอบให้ มีการเร่ งรั ดชาระหนี ้หุ้นกู้ และได้ มีการส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ดังกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ แล้ ว หรื อ
10.2.3 เป็ นการเกิ ดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้ อ 10.1.1, 10.1.5 และ 10.1.6 และผู้ถือหุ้นกู้ รายใดรายหนึ่ง
ได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรถึ งการเกิ ดการผิดนัดนั ้นไปยังผู้ออกหุ้นกู้ แล้ ว
ให้ ถือว่าหนี ้หุ้นกู้ ทั ้งหมดเป็ นอันถึ งกาหนดชาระโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องชาระเงินต้ น คงค้ างทั ้งหมดภายใต้
หุ้นกู้ พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยที่คานวณจนถึงขณะนั ้นให้ แก่ ผ้ถู ื อหุ้นกู้ ทันที ในกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ผิดนัดชาระเงินต้ น และ/
หรื อ ดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ไม่ว่ารายใด หากไม่มีการแสดงหรื อพิสูจน์ให้ เห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่ามีการผิด
นัดชาระหนี ้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ทั ้งหมด
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10.3 หากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ชาระเงินให้ ครบถ้ วนแก่ ผ้ถู ื อหุ้นกู้ ภายในระยะเวลา ตามทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 10.2 ข้ างต้ น ผู้ถือหุ้นกู้
แต่ละรายอาจดาเนินการทางกฎหมายต่อผู้ออกหุ้นกู้ ได้ โดยตรงเพื่อที่จะบังคับหนี ้ตามหุ้นกู้ ของตนตามทีก่ ฎหมาย
อนุญาตให้ ทาได้
11.

กำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้

11.1 ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่ผ้ อู อกหุ้นกู้ จะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 30
(สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกั น) ซึ่งถื อหุ้นกู้ (ไม่ว่าชุดใดๆ) รวมกั นไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของจานวนหนี ้คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ ทั ้งหมดทุกชุด (ยกเว้ น เป็ นกรณี ที่เกี่ ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นกู้
ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ ให้ นับเฉพาะจานวนของหุ้นกู้ ชุดที่เกี่ ยวข้ องเท่านั ้น) มีคาขอเป็ นหนั ง สื อให้ ผู้ ออกหุ้ นกู้
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อนับแต่วันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ทราบว่ามีกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี ้เกิ ดขึ ้น
11.1.1 หากเกิ ดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณี หนึ่งและในขณะนั ้นยังมิได้ มีการส่งหนังสือแจ้ งใดๆ มายังผู้ออกหุ้นกู้ ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.2.1 หรื อ 10.2.3
11.1.2 หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิในสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 12.1 หรื อ
11.1.3 หากมีเหตุการณ์ สาคัญใดๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกั น) ซึ่งถื อหุ้นกู้ (ไม่ว่าชุดใดๆ)
รวมกั นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของจานวนหนี ้คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ ทั ้งหมด (โดยมีหนังสือถึ งผู้ออก
หุ้นกู้ ) เห็นว่ากระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อความสามารถของผู้ออกหุ้ นกู้ ในการปฏิ บัติ ต าม
ข้ อกาหนดสิทธินี ้
ทั ้งนี ้ ในกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ไม่ดาเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้ อกาหนดสิทธิ
ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกั น) ซึ่งถื อหุ้นกู้ รวมกั นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของจ านวน
หุ้นกู้ ที่ยังมิได้ ไถ่ ถอนทั ้งหมดทุกชุด (ยกเว้ น เป็ นกรณี ที่เกี่ ยวข้ องกั บผู้ถือหุ้นกู้ ชุดใดชุ ด หนึ่ ง โดยเฉพาะ ก็ ให้ นั บ
เฉพาะจานวนของหุ้นกู้ ชุดที่เกี่ ยวข้ องเท่านั น้ ) สามารถดาเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เองได้
11.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ที่เรี ยกประชุมและดาเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้ บงั คับและผู กพันผู้ถือหุ้นกู้
ทุกรายไม่ว่าจะได้ เข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่ ก็ ตาม ส่ ว นหลั ก เกณฑ์ ใ นการประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ นกู้ นั น้ จะเป็ นไปตาม
เอกสารแนบท้ าย 2 ของข้ อกาหนดสิทธินี ้
11.3 ยกเว้ นกรณี การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อเกิ ดเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 11.1.1 – 11.1.3 ผู้ถือหุ้นกู้ อาจใช้ วิธีการลง
มติเป็ นลายลักษณ์ อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ได้ โดยมติในลักษณะดังกล่าวจะต้ องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้ มีมติ
และลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ เป็ นผู้เก็ บรั กษาไว้ ภายในระยะเวลาตามสมควรที่กาหนด
โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องเก็ บรั กษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นกู้ ดังกล่าว โดยถื อเป็ นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ทั ้งนี ้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้ อ 11.3 นี ้ คะแนนเสียงที่จะต้ องได้ รับเพื่อการอนุมัติในแต่ ล ะเรื่ องนั น้ ให้ เป็ นไปตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้ อ 6 ของเอกสารแนบท้ าย 2 ของข้ อกาหนดสิทธินี ้เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียง
จากจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นการนับคะแนนเสียงจากจานวนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นกู้ ทั ้งหมด
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11.4 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้ ข้อกาหนดสิทธินี ้จะเป็ นการประชุมร่ วมกั นทั ้งผู้ถือหุ้นกู้ ชุดที่ 1 และผู้ ถื อหุ้ นกู้ ชุ ด ที่ 2
(โดยการนับองค์ประชุมและคะแนนเสียงลงมติของที่ประชุมจะคานวณจากจานวนผู้ถือหุ้นกู้ และจานวนหุ้นกู้ ชุดที่
1 และหุ้นกู้ ชุดที่ 2 รวมกั น) แต่ทั ้งนี ้ ในกรณี ที่ (1) วาระใดวาระหนึ่ง (ในกรณี เป็ นการประชุมซึ่งต้ องพิจารณาหลาย
วาระ) ที่จะต้ องประชุมเพื่อลงมตินั ้นเป็ นเรื่ องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ ชุด ใดชุ ด หนึ่ ง โดยเฉพาะเจาะจง
เท่านั ้น ก็ ให้ นับองค์ประชุมและคะแนนเสียงสาหรั บวาระดังกล่าวเฉพาะจากผู้ถือหุ้นกู้ ชุดที่เกี่ ยวข้ องนั ้นๆ เท่านั น้
หรื อ (2) ในกรณี ที่วาระที่จะพิจารณาทั ้งหมดทุกวาระเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ
ก็ ให้ เรี ยกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ ชุดที่มีส่วนได้ เสียดังกล่าวเท่านั ้น
11.5 ในกรณี ที่มีผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เพียงหนึ่งรายให้ ถือว่ามติที่ทาเป็ นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวเป็ นมติ
โดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยมิต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
11.6 ผู้ออกหุ้นกู้ จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ องกั บการเรี ยกและจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตามข้ อกาหนดสิทธินี ้
12.

กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ

12.1 การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ (นอกจากกรณี ตามวรรคสองของข้ อ 3.2.2 หรื อกรณี เป็ นการแก้ ไขข้ อผิด พลาด
โดยชัดแจ้ ง) ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั ้งนี ้ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ า ว
จะต้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกั บกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์และกฎและกฎหมายอื่นๆ ของสานักงาน
ก.ล.ต. ที่ใช้ บงั คับกั บหุ้นกู้ หรื อผู้ออกหุ้นกู้ ในส่วนที่เกี่ ยวข้ องกั บหุ้นกู้
12.2 ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ให้ แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ และสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15
(สิบห้ า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ และจะจัดส่งให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เมื่อได้ รับการร้ องขอ
13.

กำรขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่
หากใบหุ้นกู้ ฉบับเก่ าสูญหาย ฉี กขาดหรือชารุ ดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ มี
สิทธิยื่นคาขอให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ออกใบหุ้นกู้ ฉบับใหม่ โดยจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายตามสมควร
ตามที่นายทะเบีย นหุ้นกู้ กาหนด ในการนี ้ นายทะเบียนหุ้นกู้ จะต้ องออกใบหุ้นกู้ ฉบับใหม่ให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ภายใน 10
(สิบ) วันทาการ นับแต่วันที่นายทะเบีย นหุ้ นกู้ ได้ รั บค าขอให้ ออกใบหุ้ นกู้ ฉบับใหม่ แ ละเอกสารอื่ น ๆ ตามที่
นายทะเบียนหุ้นกู้ กาหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้ จะต้ องลงบันทึกในสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้
ฉบับเก่ าด้ วย

14.

คำบอกกล่ ำว

14.1 คาบอกกล่าวถึ งผู้ถือหุ้นกู้
คาบอกกล่าวถึ งผู้ถือหุ้นกู้ จะถื อว่าได้ สง่ โดยชอบหากได้ สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรื อการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียง
กั น) หรื อทางไปรษณี ย์อากาศ (หากส่งไปยังที่อยู่ในต่างประเทศ) ไปยั ง ที่ อยู่ ข องผู้ ถื อหุ้ นกู้ ตามที่ ร ะบุ ใ นสมุ ด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้ นกู้ ที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (สาหรั บหุ้นกู้ ที่ฝากไว้ กับศู น ย์ รั บ
ฝากหลักทรั พย์) ซึ่งจะถื อได้ ว่าเป็ นการส่งโดยชอบแล้ วในวันตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 14.3.3
ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 19

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

14.2 กรณี มิได้ ส่งคาบอกกล่าวหรื อมีความบกพร่ องใดๆ ในคาบอกกล่าวที่ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นกู้ รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ ของคาบอกกล่าวใดๆ อันเกี่ ยวเนื่องกั บผู้ถือหุ้นกู้ รายอื่นๆ
14.3 คาบอกกล่าวถึ งผู้ออกหุ้นกู้ หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้
14.3.1 คาบอกกล่าวถึ งนายทะเบียนหุ้นกู้ จะถื อว่าได้ ส่งโดยชอบ หากได้ ส่งไปยังที่อยู่หรื อหมายเลขโทรสารของ
นายทะเบียนหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งนายทะเบียนหุ้นกู้
14.3.2 คาบอกกล่าวถึ งผู้ออกหุ้นกู้ จะถื อว่าได้ ส่งโดยชอบ หากได้ ส่งไปยังที่อยู่หรื อหมายเลขโทรสารของผู้ ออก
หุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ข้างท้ ายนี ้ (หรื อตามที่เปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งจะแจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้น กู้ ทราบเป็ นครั ้ง
คราว)
บริ ษัท

สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุ งเทพฯ 10120

โทรศัพท์

0 2293 0030

โทรสาร

0 2293 0040

ผู้รับ

นางสาวสุธิดา จงเจนกิ จ
ผู้จัดการแผนกการเงิน

14.3.3 คาบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อทางโทรสารก็ ได้ ทั ้งนี ้ การติดต่อสื่อสารใดๆ ระหว่าง
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ ข้อกาหนดสิทธิจะมีผลก็ ต่อเมื่อ

15.

(ก)

หากเป็ นการส่งโดยโทรสาร เมื่อมีการยืนยันการรั บข้ อมูลจากเครื่ องโทรสารแล้ ว หรื อ

(ข)

หากเป็ นการส่งโดยจดหมาย เมื่อครบ 3 (สาม) วันทาการหลังจากวันส่ง หรื อ วันที่ได้ รับจดหมาย
จริ ง แล้ วแต่วันใดจะเกิ ดขึ ้นก่ อน

ผลใช้ บังคับของข้ อกำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้ บังคับ
ข้ อกาหนดสิทธินี ้จะมีผลใช้ บงั คับในวันออกหุ้นกู้ ไปจนถึ งวันที่มีการชาระหนี ต้ ามหุ้นกู้ ครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว โดย
ข้ อกาหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย หากมีข้อความใดๆ ในข้ อกาหนดสิทธินี ข้ ัดหรื อแย้ งกั บ
กฎหมายหรื อประกาศใดๆ ที่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ ใช้ ข้อความตามกฎหมายหรื อประกาศดังกล่าว
บังคับกั บหุ้นกู้ แทนข้ อความของข้ อกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรื อแย้ งกั นนั ้น

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 20

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

ในกรณี ที่มีข้อกาหนดใดๆ ในเอกสารหรื อสัญญาอื่นที่เกี่ ยวข้ องกั บหุ้นกู้ ขัดหรื อแย้ งกั บข้ อกาหนดสิทธินี ้ ให้ บงั คั บ
ตามข้ อกาหนดสิทธินี ้

บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
โดย
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

(นายวิชัย กุลสมภพ)

(นายสาเริ ง มนูญผล)

วันที่ ______ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 21

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
เอกสำรแนบท้ ำย 1
แบบของใบหุ้นกู้

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 22

(แบบของใบหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ช ุดที่ 1)
(Form of Debenture Certificate for Series 1 Debentures)

ใบหุ้นกู้ระบุช่ ือผู้ถือ ประเภทไม่ ด้อยสิทธิ ไม่ มีประกัน และไม่ มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
Unsubordinated and Unsecured Debentures without a Debentureholders’ Representative in
the Name-Registered Debenture Certificate
ชำระค่ ำหุ้นกู้เต็มมูลค่ ำแล้ ว / Fully Paid Up

เลขทะเบียนบริษัท
Company Registration No.
จดทะเบียนเมื่อวันที่
Registered on

0107537001340
0107537001340
9 พฤษภำคม 2537
9 May 1994

บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited
มูลค่าเงินต้ นรวม
Total Amount

1,000,000,000 บาท
1,000,000,000 Baht

หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563
Debentures of Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited No. 1/2560 Series 1 Due B.E. 2563
จานวนที่ออก 1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท/หน่วย
อายุ 3 ปี
วันออกหุ้นกู้ 9 กุมภาพันธ์ 2560
Issuing Amount 1,000,000 Units
Face Value 1,000 Baht/Unit
Term 3 Years
Issue Date 9 February 2017

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 9 กุมภาพันธ์ 2563
Maturity Date
9 February 2020

ชาระดอกเบี ้ย ทุก 6 เดือน อัตราดอกเบี ้ยคงทีร่ ้ อยละ2.39 ต่อปี ตลอดอายุห้นุ กู้
The interest is payable every 6 months at the fixed interest rate of 2.39 percent per annum throughout the term of the Debentures
ใบหุ้นกู้น ี ้อยู่ภายใต้ ข้อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สาหรั บ หุ้นกู้ของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
(“ข้ อกำหนดสิทธิ”) ของบริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (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
Debentureholder Registration No.
วันที่ออกใบหุ้นกู้
Issue Date of Certificate

__________________________________
กรรมกำร/นำยทะเบียนหุ้นกู้
Director/Registrar

จำนวนหน่ วยหุ้นกู้
No. of Debentures
จำนวนเงินต้น (บำท)
Total Amount (Baht)

เลขที่ใบหุ้นกู้
Certificate No.

หุ้นกู้เป็ นหนีโ้ ดยตรงและทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่ปราศจากเงือ่ นไข ไม่มปี ระกัน และเป็ นหนีไ้ ม่ด้อยสิทธิ โดยหนีห้ ้ นุ กู้มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทัง้ นี ้ ผู้ถอื หุ้นกู้แต่ละรายจะมีสทิ ธิได้ รับชาระหนีต้ ามหุ้นกู้ของตน ไม่ด้ อยกว่าสิทธิในการได้ รับชาระหนีข้ องเจ้าหนี ้
สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้ อยสิทธิทงในปั
ั ้ จจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่บรรดาหนีท้ ี่มกี ฎหมายคุ้มครองโดยชัด แจ้งหรือโดยทั่วไปให้ ได้ รับชาระหนีก้ อ่ น/ 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.
เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เฉพาะแก่ผ้ลู งทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามทีม่ ีการแก้ไขเพิม่ เติมหรือใช้แทนที่) ดังนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/
หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้ แก่บุค คลอืน่ ที่มิใช่ "ผู้ลงทุนสถาบัน" หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" ตามค านิยามที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การ
กาหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายตราสารหนีท้ ุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิม่ เติมหรือใช้แทนที่) และตามค านิยามที่ระบุไว้ ในข้อ 2 และข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.
9/2555 เรื่อง การกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ตามทีม่ ีการแก้ไขเพิม่ เติมหรือใช้แทนที่) เว้ นแต่ เป็ นการโอนทางมรดก/ 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.

เว้นแต่จ ะได้ นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้นี ้ คานิยามทีใ่ ช้ ในใบหุ้นกู้นี ้ ให้มคี วามหมายตามทีก่ าหนดไว้ในข้ อกาหนดสิทธิ / 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.
สรุ ปสาระสาคัญของการช าระเงินตามข้ อกาหนดสิทธิข องหุ้นกู้ / Summary of Key Payment Terms under the Terms and Conditions of the Debentures
1. หุ้นกู้นเี ้ ป็นหุ้นกู้ร ะบุช ื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และไม่มผี ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ / The Debentures are unsubordinated and unsecured Debentures without a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate.
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุ งเทพ จ ากัด (มหาชน) / Registrar: Bangkok Bank Public Company Limited
2. ระยะเวลาในการคานวณดอกเบียและวิ
้
ธกี ารในการช าระดอกเบียและไถ่
้
ถอนหุ้นกู้/ Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of the Debentures.
2.1 การคานวณดอกเบียและวั
้
นช าระดอกเบีย้ บริษัทจะคานวณดอกเบียและช
้
าระดอกเบียตามที
้
ก่ าหนดไว้ในข้ อกาหนดสิทธิ โดยมีกาหนดช าระดอกเบียทุ
้ ก 6 เดือน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ และ 9 สิงหาคม
ของทุกปีตลอดอายุห้นุ กู้ โดยหากวันครบกาหนดช าระดอกเบีย้ และ/หรือ วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทาการของธนาคารพาณิช ย์ จะเลื่อนวันช าระดอกเบีย้ และ/หรือ วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันทาการถัดไป
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 ผู้ออกหุ้นกู้จ ะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันทีว่ นั ครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการช าระเงินต้ นทังหมดภายใต้
้
ห้นุ กู้แ ละดอกเบียงวดสุ
้
ดท้าย/ 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 ผู้ออกหุ้นกู้จ ะชาระดอกเบียตามข้
้
อ 2.1 แต่ละงวดและช าระคืนเงินต้ นตามข้ อ 2.2 ให้แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถอื หุ้นกู้ ลงวันทีต่ รงกับวันทาการทีต่ ้ องช าระเงินตามข้ อกาหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จ ะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ ตามทีอ่ ยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ท ี่
ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดทีผ่ ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ในใบจองซือ้ หุ้นกู้หรือทีผ่ ้ ถู อื หุ้นกู้ได้ แจ้ งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทาการ ก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ (3) วิธกี ารอืน่ ตามทีผ่ ้ อู อกหุ้นกู้และนายทะเบียนได้ ตกลง
กัน ทังนี
้ ้ สาหรับการช าระหนีเ้ งินต้ นและการชาระดอกเบียงวดสุ
้
ดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ยกเว้ นกรณีมขี ้ อสงสัย นายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้มสี ิทธิข อตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้จ ากผู้ถือหุ้นกู้ไม่วา่ รายใดๆ ได้ / 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 Registr ar at least 14 (fourteen) Business Days prior to the relevant payment date; or (ii ) 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. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้/ The closure of the Register
ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้ า ก่อนหน้ าวันช าระดอกเบียหุ
้ ้นกู้ วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถอื หุ้นกู้ หรือวันอื่นใดเพือ่ ประโยชน์ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้ อกาหนดสิทธิเพื่อพักการโอนหุ้นกู้ในการกาหนดสิทธิข องผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีทวี่ นั ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
ดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการ ก็ให้เลื่อนเป็นวันทาการถัดไป/ 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. ข้ อกาหนดอื่นๆ เป็นไปตามข้ อกาหนดสิทธิ/ Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.
โปรดอ่าน
(1) ให้ผ้ ขู อลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทาแบบคาขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทกุ ครัง้ ทีย่ ื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ / 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) เฉพาะผู้ร ับโอนหลักทรัพ ย์ร ายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ทปี่ รากฎชื่อทีด่ ้ านหน้ าของใบหุ้นกู้ ให้แ นบสาเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือสาเนาหนัง สือรับรองของกระทรวงพาณิช ย์ทอี่ อกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้ อมกับภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอี านาจไปพร้ อมกับใบหุ้นกู้ฉบับ นี ้ด้ วย / For the first
Please read
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) ในกรณีทผี่ ้ รู ับโอนหุ้นกู้จ ะทาการโอนหุ้นกู้ ผู้ร ับโอนหุ้นกู้จ ะต้ องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อทีเ่ คยลงไว้เมือ่ รับ โอนหุ้นกู้ ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แ สดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกั บ ข้ 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.
ลงลายมือชื่อผู้โอน/ Signature of Transferor
1

ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of transferor

ลงลายมือชื่อผู้ร ับโอน (ผู้ทตี่ ้ องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) / Signature of Transferee
(who wishes to have his name entered in the registered book of Debentureholders)
ชื่อ-สกุล ของผู้ร ับโอน (ตัวบรรจง)/Full Name of Transferee in Block Letters
ลงลายมือชื่อผู้ร ับโอน / (Signature of Transferee)
ตัวบรรจง / (Block Letters)

2

ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of transferor

ลงลายมือชื่อผู้ร ับโอน / (Signature of Transferee)
ตัวบรรจง / (Block Letters)

3

ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of transferor

ลงลายมือชื่อผู้ร ับโอน / (Signature of Transferee)
ตัวบรรจง / (Block Letters)

นายทะเบียนหุ้นกู้ลงลายมือชื่อผู้มอี านาจพร้ อมประทับตรา
ของนายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ ามี) Authorised Signature of
Registrar with the seal of Registrar/Company (if any)

(แบบของใบหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ช ุดที่ 2)
(Form of Debenture Certificate for Series 2 Debentures)

ใบหุ้นกู้ระบุช่ ือผู้ถือ ประเภทไม่ ด้อยสิทธิ ไม่ มีประกัน และไม่ มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
Unsubordinated and Unsecured Debentures without a Debentureholders’ Representative in
the Name-Registered Debenture Certificate
ชำระค่ ำหุ้นกู้เต็มมูลค่ ำแล้ ว / Fully Paid Up

เลขทะเบียนบริษัท
Company Registration No.
จดทะเบียนเมื่อวันที่
Registered on

0107537001340
0107537001340
9 พฤษภำคม 2537
9 May 1994

บริ ษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited
มูลค่าเงินต้ นรวม
Total Amount

1,000,000,000 บาท
1,000,000,000 Baht

หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567
Debentures of Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited No. 1/2560 Series 2 Due B.E. 2567
จานวนที่ออก 1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท/หน่วย
อายุ 7 ปี
วันออกหุ้นกู้ 9 กุมภาพันธ์ 2560
Issuing Amount 1,000,000 Units
Face Value 1,000 Baht/Unit
Term 7 Years
Issue Date 9 February 2017

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 9 กุมภาพันธ์ 2567
Maturity Date
9 February 2024

ชาระดอกเบี ้ย ทุก 6 เดือน อัตราดอกเบี ้ยคงทีร่ ้ อยละ 3.44 ต่อปี ตลอดอายุห้นุ กู้
The interest is payable every 6 months at the fixed interest rate of 3.44 percent per annum throughout the term of the Debentures
ใบหุ้นกู้น ี ้อยู่ภายใต้ ข้อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สาหรั บ หุ้นกู้ของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
(“ข้ อกำหนดสิทธิ”) ของบริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (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
Debentureholder Registration No.
วันที่ออกใบหุ้นกู้
Issue Date of Certificate

__________________________________
กรรมกำร/นำยทะเบียนหุ้นกู้
Director/Registrar

จำนวนหน่ วยหุ้นกู้
No. of Debentures
จำนวนเงินต้น (บำท)
Total Amount (Baht)

เลขที่ใบหุ้นกู้
Certificate No.

หุ้นกู้เป็ นหนีโ้ ดยตรงและทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่ปราศจากเงือ่ นไข ไม่มปี ระกัน และเป็ นหนีไ้ ม่ด้อยสิทธิ โดยหนีห้ ้ นุ กู้มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทัง้ นี ้ ผู้ถอื หุ้นกู้แต่ละรายจะมีสทิ ธิได้ รับชาระหนีต้ ามหุ้นกู้ของตน ไม่ด้ อยกว่าสิทธิในการได้ รับชาระหนีข้ องเจ้าหนี ้
สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้ อยสิทธิทงในปั
ั ้ จจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่บรรดาหนีท้ ี่มกี ฎหมายคุ้มครองโดยชัด แจ้งหรือโดยทั่วไปให้ ได้ รับชาระหนีก้ อ่ น/ 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.
เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เฉพาะแก่ผ้ลู งทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามทีม่ ีการแก้ไขเพิม่ เติมหรือใช้แทนที่) ดังนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/
หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้ แก่บุค คลอืน่ ที่มิใช่ "ผู้ลงทุนสถาบัน" หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" ตามค านิยามที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การ
กาหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายตราสารหนีท้ ุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิม่ เติมหรือใช้แทนที่) และตามค านิยามที่ระบุไว้ ในข้อ 2 และข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.
9/2555 เรื่อง การกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ตามทีม่ ีการแก้ไขเพิม่ เติมหรือใช้แทนที่) เว้ นแต่ เป็ นการโอนทางมรดก/ 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.

เว้นแต่จ ะได้ นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้นี ้ คานิยามทีใ่ ช้ ในใบหุ้นกู้นี ้ ให้มคี วามหมายตามทีก่ าหนดไว้ในข้ อกาหนดสิทธิ / 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.
สรุ ปสาระสาคัญของการช าระเงินตามข้ อกาหนดสิทธิข องหุ้นกู้ / Summary of Key Payment Terms under the Terms and Conditions of the Debentures
1. หุ้นกู้นเี ้ ป็นหุ้นกู้ร ะบุช ื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และไม่มผี ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ / The Debentures are unsubordinated and unsecured Debentures without a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate.
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุ งเทพ จ ากัด (มหาชน) / Registrar: Bangkok Bank Public Company Limited
2. ระยะเวลาในการคานวณดอกเบียและวิ
้
ธกี ารในการช าระดอกเบียและไถ่
้
ถอนหุ้นกู้/ Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of the Debentures.
2.1 การคานวณดอกเบียและวั
้
นช าระดอกเบีย้ บริษัทจะคานวณดอกเบียและช
้
าระดอกเบียตามที
้
ก่ าหนดไว้ในข้ อกาหนดสิทธิ โดยมีกาหนดช าระดอกเบียทุ
้ ก 6 เดือน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ และ 9 สิงหาคม
ของทุกปีตลอดอายุห้นุ กู้ โดยหากวันครบกาหนดช าระดอกเบีย้ และ/หรือ วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทาการของธนาคารพาณิช ย์ จะเลื่ อนวันช าระดอกเบีย้ และ/หรือ วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันทาการถัดไป
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 ผู้ออกหุ้นกู้จ ะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันทีว่ นั ครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการช าระเงินต้ นทังหมดภายใต้
้
ห้นุ กู้แ ละดอกเบียงวดสุ
้
ดท้าย/ 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 ผู้ออกหุ้นกู้จ ะชาระดอกเบียตามข้
้
อ 2.1 แต่ละงวดและช าระคืนเงินต้ นตามข้ อ 2.2 ให้แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถอื หุ้นกู้ ลงวันทีต่ รงกับวันทาการทีต่ ้ องช าระเงินตามข้ อกาหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จ ะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ ตามทีอ่ ยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ท ี่
ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดทีผ่ ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ในใบจองซือ้ หุ้นกู้หรือทีผ่ ้ ถู อื หุ้นกู้ได้ แจ้ งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทาการ ก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ (3) วิธกี ารอืน่ ตามทีผ่ ้ อู อกหุ้นกู้และนายทะเบียนได้ ตกลง
กัน ทังนี
้ ้ สาหรับการช าระหนีเ้ งินต้ นและการชาระดอกเบียงวดสุ
้
ดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีมขี ้ อสงสัย นายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้มสี ิทธิข อตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุ้นกู้จ ากผู้ถือหุ้นกู้ไม่วา่ รายใดๆ ได้ / 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 (ii ) 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. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้/ The closure of the Register
ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้ า ก่อนหน้ าวันช าระดอกเบียหุ
้ ้นกู้ วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถอื หุ้นกู้ หรือวันอื่ นใดเพือ่ ประโยชน์ตามทีก่ าหนดไว้ในข้ อกาหนดสิทธิเพื่อพักการโอนหุ้นกู้ในการกาหนดสิทธิข องผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีทวี่ นั ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
ดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการ ก็ให้เลื่อนเป็นวันทาการถัดไป/ 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. ข้ อกาหนดอื่นๆ เป็นไปตามข้ อกาหนดสิทธิ/ Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.
โปรดอ่าน
(1) ให้ผ้ ขู อลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทาแบบคาขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทกุ ครัง้ ทีย่ ื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ / 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) เฉพาะผู้ร ับโอนหลักทรัพ ย์ร ายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ทปี่ รากฎชื่อทีด่ ้ านหน้ าของใบหุ้นกู้ ให้แ นบสาเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือสาเนาหนัง สือรับรองของกระทรวงพาณิช ย์ทอี่ อกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้ อมกับภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอี านาจไปพร้ อมกับใบหุ้นกู้ฉบับ นี ้ด้ วย / For the first
Please read
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) ในกรณีทผี่ ้ รู ับโอนหุ้นกู้จ ะทาการโอนหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้จ ะต้ องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อทีเ่ คยลงไว้เมือ่ รับโอนหุ้นกู้ ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แ สดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกั บ ข้ 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.
ลงลายมือชื่อผู้โอน/ Signature of Transferor
1

ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of transferor

ลงลายมือชื่อผู้ร ับโอน (ผู้ทตี่ ้ องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) / Signature of Transferee
(who wishes to have his name entered in the registered book of Debentureholders)
ชื่อ-สกุล ของผู้ร ับโอน (ตัวบรรจง)/Full Name of Transferee in Block Letters
ลงลายมือชื่อผู้ร ับโอน / (Signature of Transferee)
ตัวบรรจง / (Block Letters)

2

ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of transferor

ลงลายมือชื่อผู้ร ับโอน / (Signature of Transferee)
ตัวบรรจง / (Block Letters)

3

ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of transferor

ลงลายมือชื่อผู้ร ับโอน / (Signature of Transferee)
ตัวบรรจง / (Block Letters)

นายทะเบียนหุ้นกู้ลงลายมือชื่อผู้มอี านาจพร้ อมประทับตรา
ของนายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ ามี) Authorised Signature of
Registrar with the seal of Registrar/Company (if any)

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)
เอกสำรแนบท้ ำย 2
หลักเกณฑ์ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้

1.

กำรเรี ยกประชุม
ผู้ออกหุ้นกู้ หรื อผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) จะต้ องดาเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณี ย์ อากาศ (Air Mail) (กรณี ที่ ส่ ง ถึ งผู้ ถื อหุ้ นกู้ ใน
ต่างประเทศ) ถึ งผู้ออกหุ้นกู้ (ในกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ มิได้ เป็ นผู้ประสงค์จะเรี ยกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 7
(เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่ อนวันนัดประชุม หนัง สื อเชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ นกู้
จะต้ องระบุ วัน เวลา สถานที่สาหรั บการประชุม วาระการประชุ ม และผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุม ทั ้งนี ้นายทะเบียนหุ้นกู้
จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ แก่ ผ้ถู ื อหุ้นกู้ ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
กู้

2.

ผู้มีสิทธิเข้ ำร่ วมประชุม
ผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แต่ละครั ง้ จะประกอบด้ วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้

(ข)

ผู้ถือหุ้นกู้ อาจแต่งตั ้งให้ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ รายอื่นหรื อบุคคลใดๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉั นทะ (ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ กาหนดและจัดส่งให้ แก่ ผ้ ู
ถื อหุ้นกู้ พร้ อมกั บหนังสือเชิญประชุม) ให้ แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมงก่ อนเวลานัด
ประชุม

(ค)

ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ ยวข้ องกั บเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจารณาซึ่ ง
ได้ รับการร้ องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ ให้ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อทาการชี ้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม

(ง)

บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ เข้ าร่ วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3.

องค์ ประชุม

3.1

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ นอกจากที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.3 และ 6.4 จะต้ องมีผ้ ถู ื อ
หุ้นกู้ ตั ้งแต่ 2 (สอง) รายขึ ้นไป ซึ่งถื อหุ้นกู้ เป็ นจานวนรวมกั นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ ที่ยังไม่ได้ ไถ่
ถอนทั ้งหมดเข้ าร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็ นการประชุ ม ครั ้ง ใหม่ ที่
เลื่อนมาจากการประชุมครั ง้ ก่ อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากขาดองค์ ประชุ ม ตามข้ อ 3.1 นี ้ องค์ ประชุ ม
สาหรั บการประชุมครั ง้ ใหม่ที่เลือ่ นมานี ้จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ ตั ้งแต่ 2 (สอง) รายขึ ้นไปไม่ว่าจะถื อหุ้นกู้ เป็ น
จานวนเท่าใดก็ ตามเข้ าร่ วมประชุม

3.2

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.3 จะต้ องมีผ้ ถู ื อหุ้ นกู้ ตั ง้ แต่ 2
(สอง) รายขึ ้นไปซึ่งถื อหุ้นกู้ เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหุ้นกู้ ที่ยังไม่ได้ ไถ่ ถอนทั ้งหมดเข้ า
หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 1

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

ร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็ นการประชุมครั ง้ ใหม่ที่เ ลื่ อนมาจากการ
ประชุมครั ง้ ก่ อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้ อ 3.2 นี ้ องค์ประชุมสาหรั บการประชุมครั ง้
ใหม่ที่เลื่อนมานี ้จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ ตั ้งแต่ 2 (สอง) รายขึ ้นไปซึ่งถื อหุ้นกู้ เป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25
(ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ ที่ยังไม่ได้ ไถ่ ถอนทั ้งหมดเข้ าร่ วมประชุม
3.3

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.4 จะต้ องมีผ้ ถู ื อหุ้ นกู้ ตั ง้ แต่ 2
(สอง) รายขึ ้นไปซึ่งถื อหุ้นกู้ เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ ที่ยังไม่ได้ ไถ่ ถอนทั ้งหมด
เข้ าร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็ นการประชุมครั ง้ ใหม่ที่เลือ่ นมาจากการ
ประชุมครั ง้ ก่ อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้ อ 3.3 นี ้ องค์ประชุมสาหรั บการประชุมครั ง้
ใหม่ที่เลื่อนมานี ้จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ ตั ้งแต่ 2 (สอง) รายขึ ้นไป ซึ่งถื อหุ้นกู้ เป็ นจานวนไม่น้อยกว่า ร้ อยละ
33 (สามสิบสาม) ของหุ้นกู้ ที่ยังไม่ได้ ไถ่ ถอนทั ้งหมดเข้ าร่ วมประชุม

4.

ประธำนในที่ประชุม
ผู้ออกหุ้นกู้ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ จะทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุ ม ในกรณี ที่ ผ้ ู ที่ จ ะท า
หน้ าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึ ง 45 (สี่สิบห้ า) นาที ให้ ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้ รายหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุม

5.

กำรเลื่อนประชุม

5.1

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าครั ง้ ใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึ ง 45 (สี่สิบห้ า) นาที ยังมีผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เข้ า
ร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้ องสั่งเลิกประชุม โดย

5.2

(ก)

ในกรณี ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ เป็ นผู้เรี ยกประชุม ให้ ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ไปประชุ ม ในวั น
เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกาหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้ องอยู่ภายในระยะเวลาไม่ น้ อยกว่ า 7
(เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิ น 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั ้งนี ้ เว้ นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้ มีความเห็นให้ ไม่มีการ
เรี ยกประชุมใหม่ นอกจากนี ้ เรื่ องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั ้ง ใหม่ จ ะต้ องเป็ นเรื่ องเดิ ม ที่ อาจ
พิจารณาได้ โดยชอบในการประชุมครั ง้ ก่ อนเท่านั ้น

(ข)

ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ เป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุ ม ใหม่ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใน (ก)
ข้ างต้ น

(ค)

ในกรณี ที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี ้เป็ นการประชุมที่ได้ เรี ยกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั ง้ ก่อน
ขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามที่กาหนดไว้ ใน (ก) ข้ างต้ น

นายทะเบียนหุ้นกู้ จะต้ องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสาหรั บการประชุมครั ง้ ใหม่ที่จะจัดขึ ้นเนื่องจากการประชุมครั ้ง
ก่ อนขาดองค์ประชุมให้ แก่ ผ้ อู อกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้ เคยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
กู้ ให้ ในครั ง้ ที่ขาดองค์ประชุมนั ้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่ อนวันนัดประชุมครั ง้ ใหม่ (ไม่นับ
วันที่ส่งหนังสือเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะต้ องระบุ วั น เวลา สถานที่
สาหรั บการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสาหรั บการประชุมครั ง้ ใหม่
หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 2

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

6.

มติของที่ประชุม

6.1

การลงมติในเรื่ องต่างๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ตัดสินโดยการชูมือหรื อลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุม
กาหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ หรื อผู้รับมอบฉั นทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นกู้ ที่ตนถื ออยู่ โดยให้ ถือว่าหุ้ นกู้
หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณี ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี ้ขาด (ทั ้งกรณี การลงมติ
โดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็ นผู้ถือหุ้นกู้ หรื อ
ผู้รับมอบฉั นทะ

6.2

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในเรื่ องต่างๆ นอกจากที่กาหนดไว้ในข้ อ 6.3 และ 6.4 จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้าง
มากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนเสียงทั ง้ หมดของผู้ ถื อหุ้ นกู้ ซึ่ ง เข้ าร่ วมประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน

6.3

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ ยวข้ องกั บเรื่ องต่างๆ ที่กาหนดไว้ ในข้ อ
6.4 จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 66 (หกสิบหก) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
กู้ ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.4

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในเรื่ องต่างๆ ต่อไปนี ้จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบ
ห้ า) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ ด้ วยการแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็ นหุ้น หุ้นกู้ อื่น หรื อทรั พย์สิน อื่ น ของผู้ ออกหุ้ นกู้ หรื อ
บุคคลใดๆ

(ข)

การแก้ ไขวันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้ หรื อวันครบกาหนดชาระเงินไม่ว่าจานวนใดๆ ตามหุ้นกู้

(ค)

การลด ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงแก้ ไขจานวนเงินต้ น ดอกเบี ้ย และ/หรื อ เงินจานวนอื่นใดที่ค้างชาระหรื อ
ที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้

(ง)

การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจานวนใดๆ ที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้

(จ)

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในส่วนที่เกี่ ยวกั บองค์ประชุม (ข้ อ 3.) และมติ
ของที่ประชุม (ข้ อ 6.)

(ฉ)

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิเพื่อให้ สามารถดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตามข้ อ (ก) ถึ ง (จ)
ข้ างต้ น

6.5

ผู้ถือหุ้นกู้ รายใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั ้นๆ

7.

รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้ องจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หรื อจัดการให้ นายทะเบีย นหุ้ นกู้ เป็ นผู้ จั ด ท า) และให้
ประธานในที่ประชุมครั ง้ นั ้นลงนามรั บรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุม และเก็ บรั กษาต้ นฉบับไว้ รวมทั ้ง

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 3

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากั ด (มหาชน)

จัดให้ มีสาเนาเพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ ตรวจสอบไว้ ณ สานักงานของผู้ออกหุ้นกู้ (ตามที่ระบุไว้ในข้ อ 14.3.2 ของข้ อกาหนด
สิทธิ) และสานักงานใหญ่ ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ในวันและเวลาทาการของผู้ ออกหุ้ นกู้ และนายทะเบีย นหุ้ นกู้
(ตามแต่กรณี )

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หน้ า 4

บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
ครังที
้ ่ 61/2559
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อันดับเครดิ ต
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เหตุผล
ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรให้แก่ บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
(SPI) ทีร่ ะดับ “AA” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึง สถานะการเป็ นบริษทั โฮลดิง้ หลักของกลุ่มสหพัฒน์
ตลอดจนสัดส่วนการลงทุนทีห่ ลากหลายในบริษทั ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มสหพัฒน์ และการ
12 November 2011
มีเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง ทัง้ นี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคานึงถึงนโยบายทางธุรกิจทีร่ ะมัดระวังและ
สภาพคล่องทางการเงิน ที่เข้มแข็ง จากการมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ ท่ี
หลากหลาย อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการแข่งขันทีร่ ุนแรงในธุรกิจสินค้า
อุปโภคบริโภค เสือ้ ผ้า และอาหารทีบ่ ริษทั ในกลุม่ ต้องเผชิญ
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งก่อตัง้ ในปี 2515 โดยตระกูลโชควัฒนา โดย ณ เดือนมีนาคม
2559 ตระกูลโชควัฒนาถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในบริษทั จานวน 71% บริษทั เป็ นบริษทั โฮลดิง้
หลัก ของกลุ่ม สหพัฒ น์ ซ่ึง เป็ นกลุ่ม บริษัท ด้านสิน ค้า อุ ปโภคบริโ ภคชัน้ นาของประเทศไทย โดย
กลุ่มสหพัฒน์ ทาการผลิตและจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลายรวมถึง อาหาร เสือ้ ผ้า
สาเร็จรูป เครื่องสาอาง และอื่น ๆ กลุ่มสหพัฒน์ ได้พฒ
ั นาเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานทีแ่ ข็งแกร่งตัง้ แต่
กระบวนการจัด หาวัต ถุดิบ ไปจนถึง การผลิต และจัดจ าหน่ า ย กลุ่ม สหพัฒ น์ ม ัก จะร่วมลงทุ น กับ
พันธมิตรต่าง ๆ และได้สร้างความสัมพันธ์ทย่ี าวนานกับหุน้ ส่วนทางธุรกิจจานวนมากทัง้ ชาวไทยและ
ต่างประเทศโดยหลายรายเป็ นบริษทั ขนาดใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น สาหรับช่องทางการจัดจาหน่าย
สิน ค้ า ในเครื อ สหพัฒ น์ จ ะด าเนิ น การโดย บริ ษั ท สหพัฒ นพิ บู ล จ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) และ บริษทั เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จากัด ในปี
2558 รายได้ของกลุม่ สหพัฒน์ทผ่ี า่ นบริษทั จัดจาหน่ายหลัก 3 รายมีมลู ค่ามากกว่า 50,000 ล้านบาท
จากการขายสินค้าทัวประเทศ
่
โดยสินค้าของบริษทั ประกอบด้วยตราสินค้าชัน้ นาจ านวนมาก ใน
หลากหลายตลาด เช่น มาม่า วาโก้ เปา เอสเซ้นซ์ มิสทีน บีเอสซี ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันที่
รุนแรงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นสิง่ ท้าทายความสามารถของกลุ่มสหพัฒน์ ในการรักษา
สถานะทางการตลาดและประสิทธิภาพการดาเนินงานของตนเอาไว้
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ให้บริการแก่บริษทั ในกลุ่มในด้านการลงทุนแบบครบวงจร
โดยบริษัท ให้บ ริก ารโรงงานให้เ ช่ า และสาธารณู ป โภคส าหรับ บริษัท ในกลุ่ ม ที่ต ัง้ อยู่ ใ นสวน
อุตสาหกรรม รวมทัง้ ให้บริการทีป่ รึกษาด้านการลงทุนให้การช่วยเหลือทางการเงิน และบริการด้าน
อื่น ๆ
ปจั จุบนั บริษทั ให้บริการสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในบริษทั ต่าง ๆ ในกลุ่มสหพัฒน์จานวน
155 แห่ง โดยรายได้หลักมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคจากสวนอุตสาหกรรม อย่างไร
ก็ตาม กระแสเงินสดของบริษทั มาจากเงินปนั ผลจากการลงทุนในบริษทั ต่าง ๆ เป็ นหลัก ณ สิน้ เดือน
มีนาคม 2559 บริษทั จานวน 23 แห่งจาก 155 แห่งเป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 1 บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ 1 บริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์โตเกียว โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มสหพัฒน์ ช่วยทาให้บริษทั ได้ประโยชน์จากการมี
แหล่งเงินปนั ผลที่หลากหลายซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่จะเกิด จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า จาก
สถิตใิ นอดีตสะท้อนให้เห็นว่าบริษทั มีรายได้จากเงินปนั ผลในระดับที่สม่ าเสมอแม้ว่าบริษทั จะไม่มี
อานาจเต็มในการกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวก็ตาม
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แนวโน้ ม
อันดับเครดิ ต/
เครดิ ตพิ นิจ
Stable

ในปี 2558 จานวนประมาณกึง่ หนึ่งของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมีการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่บริษทั ซึง่ บริษทั ทีจ่ ่ายเงินปนั ผลมากทีส่ ุด 5 อันดับแรกคิดเป็ น
สัดส่วน 54% ของเงินปนั ผลทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ได้รบั โดยบริษทั ทีจ่ ่ายเงินปนั ผลสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) บริษทั
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) บริษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) บริษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ไลอ้อน (ประเทศไทย)
จากัด
สาหรับธุรกิจสวนอุตสาหกรรมนัน้ บริษทั ให้บริการสวนอุตสาหกรรม 4 แห่งซึง่ ส่วนใหญ่ใช้รองรับธุรกิจด้านการผลิตของกลุ่ม โดยรายได้หลักของ
ธุรกิจสวนอุตสาหกรรมมาจากรายได้คา่ สาธารณูปโภคและค่าบริการอื่น ๆ ส่วนรายได้จากการขายทีด่ นิ มีจานวนน้อยเนื่องจากบริษทั มีการขายที่ ดนิ ให้แก่
บริษทั นอกกลุม่ น้อยมาก กระแสเงินสดจากธุรกิจสวนอุตสาหกรรมทัง้ หมดใช้เป็นค่าใช้จา่ ยการดาเนินงานและบริหารของบริษทั
ในปี 2558 รายได้ของบริษทั ลดลง 1.9% สูร่ ะดับ 4,100 ล้านบาทเนื่องจากการปรับตัวลงของรายได้ค่าสาธารณูปโภคจากราคาค่าไฟฟ้าและค่า
ไอน้ าทีล่ ดลงตามราคาน้ ามันและก๊าซ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 รายได้ของบริษทั เพิม่ ขึน้ 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี า่ นมา สูร่ ะดับ
1,222 ล้านบาทเนื่องจากบริษทั มีรายได้เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญจากการขายทีด่ นิ ในสวนอุตสาหกรรมและเงินปนั ผลรับจากการลงทุน
บริษทั มีงบดุลทีแ่ ข็งแกร่ง แม้ว่า เงินกู้ทงั ้ หมดซึง่ รวมภาระการค้าประกันให้แก่บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องจะเพิม่ ขึน้ จาก 1,572 ล้านบาทในปี 2557 เป็ น
1,921 ล้านบาท ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2559 แต่อตั ราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทั ยังคงอยูใ่ นระดับต่าที่ 8.4% ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2559
ทัง้ นี้ การลงทุนของบริษทั ในแต่ละโครงการจะไม่ใช้เงินจานวนมากเนื่องจากแนวทางในการลงทุนของบริษทั จะเป็ นการร่วมทุนกับหุ้นส่วนที่มคี วาม
ชานาญและใช้ประโยชน์จากความเชีย่ วชาญในการบริหารโครงการ นอกจากนี้ ในแต่ละโครงการจะได้รบั การสนับสนุนจากบริษทั หลายแห่งในกลุม่ ด้วย
สภาพคล่องของบริษทั ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เงินปนั ผลรับเป็ นกระแสเงินสดทีใ่ ช้สาหรับลงทุนและกิจกรรมทางการเงิน โดยเงินปนั ผลนัน้
ใกล้เคียงกับเงินทุนจากการดาเนินงาน ในปี 2558 เงินทุนจากการดาเนินงานของบริษทั เพิม่ ขึน้ เป็ น 830 ล้านบาทจากระดับ 758 ล้านบาทในปี 2557
เนื่องจากได้รบั เงินปนั ผลสูง ขึน้ ในไตรมาสแรกของปี 2559 เงินทุนจากการดาเนินงานของบริษทั อยู่ท่ี 543 ล้านบาท โดยอัตราส่วนเงินทุนจากการ
ดาเนินงานต่อเงินกู้รวมปรับลดลงจาก 48.2% ในปี 2557 เป็ น 42.7% ในปี 2558 แต่ปรับตัวดีขน้ึ เป็ น 55.8% (ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ดว้ ยตัวเลข 12
เดือนย้อนหลัง) ในไตรมาสแรกของปี 2559 ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ต่อดอกเบีย้ จ่าย
ปรับตัวเพิม่ จาก 13.7 เท่าในปี 2557 เป็น 17.2 เท่าในปี 2558 และ 24.5 เท่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าบริษทั จะต้องชาระ
หนี้จานวน 550 ล้านบาท โดยหนี้จานวน 250 ล้านบาทเป็ นตั ๋วสัญญาใช้เงินระยะสัน้ เมื่อพิจารณาถึงขนาดของเงินทุนจากการดาเนินงานแล้ว บริษทั มี
การจัดการสภาพคล่องทีด่ ี นอกจากนี้ บริษทั ยังสามารถขายทีด่ นิ เพิม่ เติมเพื่อเสริมสภาพคล่องได้อกี หากต้องการเงินทุนสาหรับการลงทุนขนาดใหญ่ ณ
สิน้ เดือนมีนาคม 2559 บริษทั มีพน้ื ทีว่ ่างรอการขายในสวนอุตสาหกรรมทัง้ 3 แห่งจานวน 1,545 ไร่ และมีวงเงินกู้ท่ยี งั ไม่ได้เบิกใช้อกี ประมาณ 2,190
ล้านบาท ความคล่องตัวทางการเงินของบริษทั ได้รบั การสนับสนุ นจากสภาพคล่องของการลงทุนในบริษทั ต่าง ๆ ทัง้ นี้ มูลค่าตลาดของเงินลงทุน ของ
บริษทั ในบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงั ้ 25 แห่งคิดเป็น 16,617 ล้านบาท ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2559 โดยบริษทั มีอตั ราส่วนเงินกู้รวมต่อมูลค่า
ตลาดของเงินลงทุนในบริษทั จดทะเบียนอยูท่ ร่ี ะดับ 12%
ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า ทริสเรทติ้งคาดว่าผลประกอบการของบริษทั ในกลุ่มสหพัฒน์จะปรับเพิม่ ขึน้ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ โดย
รายได้ของบริษทั จะสามารถเติบโตได้ในระดับ 3% ต่อปี ทัง้ นี้ คาดว่าอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทั จะยังคงต่ากว่า 10% จากแผนการ
ลงทุนประมาณ 600 ล้านบาทต่อปี สภาพคล่องของบริษทั จึงคาดว่าจะอยูใ่ นระดับทีส่ ม่าเสมอ โดยอัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกูร้ วมจะอยูท่ ่ี
ระดับเฉลีย่ 50% และ EBITDA ต่อดอกเบีย้ จ่ายจะอยูท่ ร่ี ะดับ 15 เท่า
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนนโยบายทางการเงินทีร่ ะมัดระวังและการรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับสูงของบริษทั
ทัง้ นี้ ทริสเรทติง้ ยังคาดว่ากลุม่ สหพัฒน์จะยังคงมีผลการดาเนินงานทีแ่ ข็งแกร่งและดารงสถานะผูน้ าในตลาดหลักได้อย่างต่อเนื่อง อันดับเครดิตอาจได้รบั
การปรับเพิม่ หากผลประกอบการของกลุ่มสหพัฒน์ปรับตัวดีขน้ึ อย่างมากและสามารถเพิม่ กระแสเงินสดของบริษทั ได้อย่างมีนัยสาคัญ อันดับเครดิตอาจ
ลดลงหากรายได้จากเงินปนั ผลของบริษทั ลดลงอย่างมากจากผลการดาเนินงานทีอ่ ่อนแอของกลุ่มสหพัฒน์ หรือบริษทั มีการใช้นโยบายการก่อหนี้จานวน
มาก

บริษทั สหพัฒนาอิ นเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (SPI)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

รายได้ **
ดอกเบีย้ จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม***
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
มูลค่าตลาดของเงินลงทุนในบริษทั จดทะเบียน
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/รายได้จากการขาย (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%) ***
อัตราส่วนเงินกูส้ ุทธิต่อมูลค่าตลาดของเงินลงทุนในบริษทั
จดทะเบียน (%)
*
**
***
****

ม.ค.-มี.ค.
2559
1,222
12
543
293
44
23,755
1,921
21,083
16,617
48.4

------------------------------ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ---------------------------2558
2557
2556
2555
2554
4,100
47
1,337
830
416
23,088
1,943
20,357
16,009
37.0

4,180
58
1,203
758
287
21,854
1,572
19,354
16,864
33.1

4,114
61
1,329
876
910
20,000
1,684
17,577
16,348
36.8

4,027
50
1,345
662
451
19,292
1,306
16,970
18,535
36.1

3,287
31
1,048
561
385
16,657
1,203
14,926
14,022
34.9

7.6 ****
24.5

6.4
17.2

6.3
13.7

7.5
15.3

8.0
14.2

7.0
19.0

55.8 ****
8.4
11.3

42.7
8.8
10.0

48.2
7.5
8.8

52.0
8.8
9.9

50.7
7.2
6.7

46.6
7.5
8.1

งบการเงินรวม
รวมส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธส
ี ว่ นได ้เสียและเงินปั นผลรับ
รวมภาระค้าประกันในบริษัททีเ่ กีย
่ วข ้อง
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง
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ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรื อพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริส
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ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อ ว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด จึงไม่รบั ประกันความ
ถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก ความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด
เผยแพร่อยูบ่ น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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