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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลบริษัท 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทฯ 

ช่ือบริษัท : บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SPI”) 
ช่ือภาษาองักฤษ : Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited 
ช่ือยอ่ : SPI 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001340 
กลุม่อตุสาหกรรม : บริการ 
หมวดอตุสาหกรรม : พาณิชย์ 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที ่530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ : 0-2293-0030-9 
โทรสาร : 0-2293-0040 
Home Page : www.spi.co.th 

2. ภาพรวมและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้  เมื่อวันที่  5 เมษายน 2515 ด้วยทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 24 
พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 582,923,188 บาท ทุนที่เรียกช าระแล้ว 494,034,300 บาท 
ปัจจุบนั บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกั 3 ประเภท คือ ธุรกิจการลงทนุในหุ้นบริษัทต่าง ๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ 
และธุรกิจสวนอตุสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 2.1 ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ 

 2.1.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นบริษัทตา่ง ๆ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อสร้างมลูคา่เพิม่ให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว 
กิจการท่ีบริษัทฯ ร่วมลงทนุจะประกอบธุรกิจทีเ่สริมกบัธุรกิจที่บริษัทกลุม่สหพฒัน์ด าเนินการอยู ่ หรือเป็น
ธุรกิจที่บริษัทฯ คาดวา่จะเข้าไปด าเนินการในอนาคต เนื่องจากเลง็เห็นถึงศกัยภาพในการท าก าไร โดย
บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล กิจการท่ีบริษัทฯ เข้าลงทนุ ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจ
หลกั คือ สายธุรกิจการผลติ สายธุรกิจจดัจ าหนา่ย และสายธุรกิจบริการและอื่น ๆ โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 จ านวนบริษัทท่ีบริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในหุ้นบริษัทตา่ง ๆ มีจ านวนทัง้สิน้ 155 บริษัท  

สายธุรกิจ จ านวนบริษัท มูลค่าเงนิลงทุนสุทธิ 
หน่วย : พันบาท 

1. สายธุรกิจการผลติ 79 11,924,140 
2. สายธุรกิจจดัจ าหนา่ย 26 6,687,841 
3. ธุรกิจบริการและอื่น ๆ  50 1,193,031 

รวม 155 19,805,012 
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  สายธุรกิจการผลิต บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยลงทุนใน
บริษัทผู้ ผลิตวัตถุดิบ ผู้ ผลิตสินค้าส าเร็จรูปทัง้อุปโภคและบริโภค  ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ และบริษัท
กลุม่สหพฒัน์ และเคร่ืองหมายการค้าที่บริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์ ได้รับลขิสทิธ์ิจากตา่งประเทศ  

  สายธุรกิจจัดจ าหน่าย บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และ
บริษัทขายตรง ซึง่สว่นใหญ่เป็นการร่วมลงทนุของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ และสนิค้าที่จดัจ าหนา่ยสว่นใหญ่เป็นสินค้าที่ผลติโดย
บริษัทผลติของกลุม่เช่นกนั 

   สายธุรกิจบริการและอื่นๆ  บริษัทฯ ลงทนุในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศกัยภาพ ให้ผลตอบแทนที่นา่พอใจในระยะ
ยาว และประกอบธุรกิจที่สนับสนุนบริษัทกลุ่มสหพฒัน์ บริษัทในสายนีอ้ยู่ในสายงานบริการ ร้านอาหาร  การลงทุนและการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์   

 2.1.2 การตลาด และการแข่งขนั   

  การตลาด บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ซึ่งมีทัง้บริษัทผลิตวตัถุดิบ เพื่อป้อนให้แก่
บริษัทผลิตสินค้าส าเร็จรูปและบริษัทจ าหน่าย ปัจจุบนั การตลาดมีการแข่งขนัสงูและรุนแรงมากขึน้ เพื่อการเติบโตอย่าง
ยัง่ยืน และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีสว่นได้เสียอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงดลุยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคม ผู้ผลิตจึง
มุ่งเน้นการสร้างนวตักรรม ซึ่งไม่ได้จ ากัดเพียงการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันได้เท่านัน้ แต่ยังต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมที่ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social  Responsibility : CSR) 
เพิ่มมากขึน้ รวมถึงการให้ความส าคญักับการมุ่งสู่ “เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” โดยการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า 
มุง่เน้นสนิค้าประเภท Green Productivity ซึง่จะมีสว่นในการสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รวมถึงการสื่อสารถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ บริโภคให้ความส าคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซือ้ ดงันัน้ 
บริษัทในสายธุรกิจการผลติได้จดัหาวตัถดุิบและการผลติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม เพื่อเพิ่มคณุภาพของสนิค้าให้สนองความ
ต้องการของผู้บริโภคยคุใหม่ นอกจากนี ้ผู้ผลติต้องมุง่พฒันาประสทิธิภาพการผลติที่ท าให้เกิดการบริหารต้นทนุให้ลดลง และ
ต้องมีความคลอ่งตวัในการจัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัจึงจะสามารถรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้ ซึ่ง
บริษัทกลุม่สหพฒัน์จะได้เปรียบคูแ่ขง่ในด้านความหลากหลายและต้นทนุท่ีต ่ากวา่ มีการวิจยัค้นคว้าและพฒันาวตัถดุิบใหม่ๆ 
อยา่งสม ่าเสมอ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์สว่นใหญ่ได้รับมาตรฐานการผลติ ISO 9001:2008 

  นอกจากด้านการผลิตแล้ว ช่องทางการจัดจ าหน่ายก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ส าคัญ สินค้าของบริษัท
กลุม่สหพฒัน์สว่นใหญ่จะจดัจ าหน่ายผ่านบริษัทผู้จัดจ าหน่ายบริษัทกลุม่สหพฒัน์ เช่น บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ซึง่แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลีย่นแปลงจากเดิมไปมาก ปัจจยัเทคโนโลยี
ที่เติบโตก้าวกระโดดเป็นแรงผลกัดนัส าคญั เช่น คลาวด์ Line ที่ท าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว เข้าถึงผู้บริโภคได้
ทนัที การเข้ามาของเทคโนโลยีดงักลา่วท าให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลีย่นไป 

  จากจุดเด่นของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ที่มีการบริหารงานอย่างอิสระ มีการแข่งขนักัน ท าให้แต่ละบริษัทมี
การพฒันาและคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  ในการผลติ เพื่อเป็นการสร้างมลูคา่ให้แก่สนิค้า และเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหนา่ย 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เพิ่มขึน้ แต่เมื่อใดที่ต้องการความร่วมมือ จะเกิดความร่วมมือกนั เพื่อแสดง
ศกัยภาพของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ เช่น งาน Saha Group Fair ซึง่ได้รับความสนใจและมีผู้ เข้าชมงานและซือ้สนิค้าเป็นจ านวน
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มาก  จึงมีการจดังานดงักลา่วอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2559 ได้จดัเป็นครัง้ที่ 20  ซึ่งแต่ละบริษัทได้น าสินค้า  ผลิตภณัฑ์ และ
นวตักรรมใหม่ๆ มาร่วมแสดงในงาน เพื่อเป็นการเชิญชวนลกูค้าทัง้รายเก่าและรายใหม่ๆ ให้เข้าร่วมงาน เป็นการพบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความต้องการซึ่งกนัและกนั และสามารถท าการค้าระหวา่งกนั ซึ่งเป็นช่องทางในการร่วมทนุ และขยาย
ตลาดทัง้ภายในและภายนอกประเทศอีกด้วย และยงัท าให้บริษัทกลุ่มสหพฒัน์สามารถปรับตวัได้คล่องตวัขึน้ ตามภาวะ
เศรษฐกิจที่มีการเปลีย่นแปลงและผนัผวนอยูต่ลอดเวลา เป็นการกระตุ้นให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์มุง่มัน่พฒันานวตักรรมใหม่ ๆ 
ทัง้ด้านผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นการบริกา รและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า 
ตลอดจนในงานยงัมีการจ าหนา่ยสนิค้าในราคาประหยดั เพื่อขอบคณุและช่วยเหลอืประชาชนทัว่ไป 

  การแข่งขัน สินค้าที่บริษัทกลุม่สหพฒัน์ผลิตและจ าหน่าย สว่นใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทอปุโภค บริโภค 
ซึง่ล้วนแต่เป็นผลิตภณัฑ์ที่มีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่น เสือ้ผ้าบรุุษ  สตรี และเด็กชดุชัน้ใน เคร่ืองส าอาง 
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ผงซักฟอก เคร่ืองหนัง และอาหาร เป็นต้น การเปิดการค้าเสรี มีผลให้ผู้ บริโภคมี ทางเลือกมากขึน้ 
ผู้ประกอบการในประเทศต้องประสบกับการแข่งขนักับสินค้าน าเข้า ผลิตภณัฑ์ของบริษัทกลุ่มสหพฒัน์ จึงมีการพัฒนาและ
คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ เข้าสูต่ลาดอยา่งสม ่าเสมอ เป็นที่รู้จกั และยอมรับในด้านช่ือเสยีงและคณุภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค  

  เศรษฐกิจโลกในปี 2559 มีความเปลี่ยนแปลงหลายประการจากผลกระทบในเร่ืองการเมือง และ
เศรษฐกิจ อาทิเช่น Brexit หรือการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ผลการเลือกตัง้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ความผนัผนัผวนของราคาพลงังาน การขึน้ดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ส าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 
2559 มีการขยายตวัเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.2  โดยมีองค์ประกอบหลกัจากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุน
ภาครัฐ ที่ขยายตวัร้อยละ 3.1 และ ร้อยละ 9.9 ตามล าดบั รวมถึงการเติบโตขึน้ของรายรับจากการท่องเที่ยวที่ร้อยละ 11.1 
จากปีก่อนหน้า โดยการส่งออกของไทยมีสญัญาณฟืน้ตวัชัดเจนขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2559 เป็นผลจากการริเร่ิมปฏิรูป
เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในหลายด้าน นอกจากนีใ้นส่วนของภาคการเมืองและประชาชน ได้มีการลงประชามติ
เห็นชอบร่างรัฐธรรมนญู สง่ผลให้กรอบเวลา และขัน้ตอนทางการเมืองของประเทศมีความชดัเจนขึน้ 

  ในปี 2559 รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 4,557 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.2 โดยพบว่า ค่าสาธารณูปโภครับ 
(ค่าไฟฟ้า และค่าไอน า้) ลดลงร้อยละ 0.7 อย่างไรก็ดี รายได้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.2 และรายได้เงินปันผลรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 51.2 เป็นผลจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของบริษัทตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ 
ลงทนุ นอกจากนี ้รายได้คา่ปรึกษาและบริการ และรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.8 และ ร้อยละ 49.5 
ตามล าดบั   โดยคา่ใช้จ่ายรวมของบริษัทลดลงร้อยละ 1.3 จากการด าเนินการบริหารต้นทนุ และควบคมุคา่ใช้จ่าย สง่ผลให้ใน
ปี 2559 บริษัทฯ มีก าไร 1,682 ล้านบาท สงูสดุนบัแตก่ารก่อตัง้บริษัทฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.7 จากปีก่อนหน้า นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยงัคงได้รับการจดัอนัดบัเครดิตองค์กรที่ระดบั AA แนวโน้มอนัดบัเครดิตคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด รวมทัง้บริษัทฯ 
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวนัที่ 14 ตุลาคม 2559 จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต รวมถึงยังได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และได้รับผลประเมินคุณภาพการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั ประจ าปี 2559 อยูใ่นระดบั “ดีเลศิ” โดยบริษัทฯ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็มเป็นปีที่ 8 ติดตอ่กนั     
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  ปี 2560 เป็นอีกปีหนึ่งที่ยงัคงมีความท้าทายไม่วา่จะเป็นความไม่แนน่อนทางเศรษฐกิจ การก้าวเข้าสูย่คุ
ไทยแลนด์ 4.0 และการปรับเปลีย่นภายในกลุม่สหพฒัน์ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมแผนตา่งๆ รองรับ อาทิเช่น การปรับโครงสร้าง
องค์กรใหม ่การปรับโครงสร้างทางการเงินผา่นการใช้เคร่ืองมือทางการเงินที่หลากหลาย การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจ
ต่างๆ  การเพิ่มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพืน้ที่อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก และการขยายการค้าขายกับ
ประเทศกลุ่ม CLMV มากขึน้ รวมถึงการยึดถือและปฏิบัติตาม หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) การต่อต้านการทุจริต 
(CAC) และการสร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) อยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 

 2.1.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ   

  ส าหรับธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่องหรือเสริมกบัธุรกิจเดิม รวมทัง้
ลงทนุในธุรกิจใหมท่ี่คาดวา่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทนุ มีการสรรหาผู้ ร่วมลงทนุที่มีศกัยภาพ มีเทคโนโลยี ใหม่ๆ และมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยได้รับการแนะน าและชกัชวนจากผู้ ร่วมลงทนุเดิมหรือสถาบนัการเงินต่างๆ รวมทัง้กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หากมีการร่วมลงทุนและต้องการเข้ามาอยู่ในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ของบริษัท บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลอืและให้ค าแนะน าในด้านการจดัตัง้ การจดัหาสถานท่ี การขออนญุาต
ตา่งๆ จากทางราชการ เพื่อให้การด าเนินการบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยในด้านสถานที่ บริษัทฯ มีที่ดินและอาคารใน
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ถึง 4 แห่ง ที่พร้อมให้เช่าหรือขาย รวมทัง้มีอาคาร โรงงานส าเร็จรูป ให้เช่า ที่ต าบลแม่กาษา 
อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก เพื่อใช้ประกอบกิจการในราคาที่เอือ้ประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุ ท าให้สามารถด าเนินการผลติสนิค้าและ
สร้างผลก าไรได้ในเวลาที่รวดเร็ว  

 2.2 ธุรกิจการให้เช่าและบริการ   

 2.2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

  บริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการเองในสว่นของการให้เช่าและบริการ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อรองรับการขยายตวั
และเพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขันให้กับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ เป็นการให้เช่าที่ดิน อาคาร และให้บริการด้านระบบ
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน โดยบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเช่ารับ และค่าบริการสาธารณูปโภครับนัน้ ๆ รวมทัง้ การ
ให้บริการไฟฟ้าและไอน า้แก่บริษัทท่ีอยูใ่นสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เพิ่มธุรกิจให้บริการ
โรงแรมและสนามกอล์ฟ โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าบริการห้องพัก ค่าธรรมเนียมการใช้สนามกอล์ฟ ค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม ฯลฯ บริษัทฯ ยังเป็นตัวกลางในการติดต่อขอลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงจาก
ตา่งประเทศ และให้สิทธิบริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าเหลา่นัน้ เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดยได้รับ
คา่ตอบแทนในรูปของ คา่ลิขสทิธ์ิรับ (Royalty Fees) ส าหรับเคร่ืองหมายการค้าในประเทศที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ บริษัทฯ ได้
ท าสัญญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าว เพื่อท าการผลิตและจ าหน่ายสินค้าภายใต้
เคร่ืองหมายการค้านัน้ ๆ โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่เคร่ืองหมายการค้ารับ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผนด้านธุรกิจ การจดัการและการ
ด าเนินโครงการใหม่ ๆ การจดัหาช่องทางการจดัจ าหนา่ยสนิค้า โดยผ่านกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น การจบัคู่ทางธุรกิจ การร่วมมือ
กบัภาครัฐและเอกชนในการพฒันาสินค้าและบรรจุภณัฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลกูค้า แก่บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่ปรึกษารับและคา่บริการรับ 
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 2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

  การตลาด บริษัทฯ ได้ท าการตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยด้านตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้
ชกัชวนกลุม่นกัลงทนุจากต่างประเทศ ให้เข้ามาลงทนุในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ให้
ข้อมลูไว้กบัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) โดยบริษัทฯ ได้
จดัหาผู้มีประสบการณ์ ผู้ช านาญการ และที่ปรึกษา ท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านตา่งๆ ไว้ เพื่อคอยให้ค าปรึกษา แนะน า 
แก่ลกูค้าตลอดเวลา 

  บริษัทฯ ได้จดัเตรียมที่ดิน และอาคารส าเร็จรูป ไว้รองรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ ล าพนู และแมส่อด โดยผู้ เช่าสามารถประกอบกิจการได้ทนัที 
ส าหรับการให้บริการด้านสาธารณปูโภคพืน้ฐาน บริษัทฯ จะเน้นในด้านความพร้อมและความเพียงพอในการให้บริการ เช่น มี
ระบบบ าบดัน า้เสยีที่มีคณุภาพ บริการจดัเก็บ และก าจดัขยะมลูฝอย และได้น าระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบบริหารงาน
คณุภาพด้านการพฒันาที่ดินและบริการสาธารณูปโภคพืน้ฐานมาใช้ และปรับปรุงระบบการบริหารงานคณุภาพมาอย่าง
ตอ่เนื่อง ปัจจุบนัการท่ีจะเพิ่มการให้เช่าและบริการได้ แนวโน้มตลาดมุ่งเน้นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี การด าเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าลงักลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ทางด้านการตลาด สร้างความเช่ือมัน่ให้กับลกูค้าต่อบริการของบริษัท ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้กับนกัธุรกิจรายใหม่ ในการ
ตดัสนิใจลงทนุภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ด าเนินการพฒันาและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central  
Wastewater Treatment จากส านกัรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สงักดัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว)  

  ส าหรับสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ปัจจุบนัมีพืน้ที่ค่อนข้างจ ากดั บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการให้
เช่าพืน้ท่ี อาคารส าเร็จรูป หรืออาคารเก็บสนิค้า  เนื่องจากพืน้ท่ีอยูใ่กล้ทา่เรือแหลมฉบงั 

  การแข่งขัน ในด้านธุรกิจการให้เช่าและบริการ ส่วนใหญ่เป็นการให้เช่าและบริการแก่บริษัทกลุม่สหพฒัน์  
จึงไม่ประสบปัญหาด้านการแข่งขนัมากนกั และหากเป็นบุคคลภายนอก  บริษัทฯ จะคดัเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ไม่
สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ ด้านการให้เช่า บริษัทฯ ค านึงถึงความเหมาะสมในการจดัพืน้ที่อาคารและที่ดิน ส าหรับ
นกัธุรกิจที่จะมาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทัง้รายใหญ่ และรายย่อย เมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าเช่า อาคาร 
โรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กับเขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง สวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์มีอัตราค่าเช่าพืน้ที่ต่อตารางเมตรต ่ากว่า ส่วนด้านการให้บริการ บริษัทฯ มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงด้านบริการและสิ่งแวดล้อมอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมัน่ในการอยูใ่นสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์
ของบริษัท นอกจากนี ้ส าหรับสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มีการให้บริการด้านกระแสไฟฟา้ คู่แขง่จะมีแตเ่ฉพาะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านัน้ บริษัทฯ เป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้าด้วย ย่อมมีความมั่นคงของระบบการจ่าย
กระแสไฟฟา้ ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการ สว่นการให้บริการไอน า้ ของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรี
ราชานัน้ เนื่องจากที่ผา่นมาต้นทนุไอน า้ของลกูค้าที่ซือ้จากบริษัทฯ ยงัต ่ากว่าต้นทนุการผลิตไอน า้ที่ลกูค้าผลิตใช้เอง บริษัทฯ 
จึงไม่ประสบปัญหาด้านการแข่งขนั อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ และล าพนู ไม่มีโรงไฟฟ้า
ตัง้อยู่ภายในพืน้ที่สวนอุตสาหกรรม แต่ยงัคงมีการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้า ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสถานีไฟฟ้าย่อย 

http://www.spi.co.th/
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(Substation) ตัง้อยู่ภายในพืน้ที่ และมีปริมาณเพียงพอที่จะรองรับผู้ประกอบการภายในสวนอตุสาหกรรม  นอกจากนี ้ในปี 2559 
บริษัทฯ เป็นบริษัทเอกชนแห่งแรก ในจงัหวดัล าพนู ท่ีเปิดให้บริการ สนามแบดมินตนัขนาด 6 คอร์ด โดยใช้ช่ือ Saha Sport 
Arena  เป็นพืน้ท่ีสนัทนาการให้กบัพนกังานในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู และประชาชนทัว่ไปได้มาใช้บริการ 

2.2.3  การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

   บริษัทฯ ได้จัดที่ดินและอาคารส าเร็จรูปในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ รวมถึงการพฒันาที่ดินที่อยู่
ภายนอกสวนอุตสาหกรรม โดยการก่อสร้างอาคารส าเร็จรูปให้เช่า เช่น ส านักงานให้เช่า  โพลีคลินิก   โครงการ J-Park 
Sriracha Nihon Mura ซึ่งเป็นธุรกิจ Shopping Mall ตัง้อยูท่ี่ต าบลสรุศกัดิ์ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ โดยการให้เช่าท่ีดิน 
อาคาร ร้านค้า เพื่อรองรับนกัธุรกิจที่ต้องการประกอบกิจการ พร้อมทัง้ได้จัดเตรียมบุคลากร ทัง้ในด้านการบญัชี ด้านการ
ตา่งประเทศ ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ เพื่อให้บริการลกูค้าที่ประสบปัญหาและไมส่ามารถที่จะแก้ปัญหาดงักลา่วได้ สว่น
ในเร่ืองของลิขสทิธ์ิและเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ ท่ีได้รับความนิยมและมีความต้องการทัง้
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีทัง้ที่บริษัทฯ เป็นผู้ติดตอ่จดัหา และบริษัทกลุม่สหพฒัน์จดัหามาให้  โดยบริษัทฯ เป็นผู้จด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าหรือจัดหาลิขสิทธ์ิ เพ่ือให้มีความหลากหลายในประเภทของสินค้า ซึ่งสามารถก่อให้เกิดรายได้
เพิ่มขึน้ ตลอดจนการสร้างเคร่ืองหมายการค้าของตนเองขึน้มาใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วไป เพื่อลดต้นทุนในเร่ือง
ลขิสทิธ์ิของการผลติสนิค้า บริษัทฯ ได้พฒันาพืน้ท่ีว่างเปลา่ของบริษัท ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยจดัสร้างสนามกอล์ฟ และ
โรงแรม ซึง่เป็นการเพิ่มธุรกิจบริการให้กบับริษัทฯ  

 2.3 ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 

 2.3.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ     

  บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจพฒันาที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรม โดยมีวตัถปุระสงค์เร่ิมแรก เพื่อรองรับการขยาย
ก าลงัการผลิตของโรงงานของบริษัทกลุ่มสหพฒัน์ และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสนบัสนนุการขยายตวั
ทางด้านอุตสาหกรรมให้กระจายออกไปยังส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มการจ าหน่ายที่ดินให้แก่
บคุคลภายนอก เพื่อให้มีรายรับจากการขายพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ที่ด าเนินการอยู่ 4 
แห่ง ในเขตพืน้ที่ อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวดัปราจีนบุรี อ าเภอเมืองล าพูน จังหวดัล าพูน และ
อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ซึง่ปัจจบุนั จงัหวดัตาก จดัเป็นพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

 บริษัทฯ มีสวนอตุสาหกรรมที่ด าเนินการอยู ่4 แหง่  ดงันี ้

 (1) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ศรีราชา  
  บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยตัง้อยู่ในเขตเทศบาล ต าบลแหลมฉบัง บริเวณหมู่ที่ 11 
ต าบลหนองขาม และหมูท่ี่ 1 ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ ปัจจบุนัมีเนือ้ที่ประมาณ 1,800 ไร่  
 
 (2) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  กบินทร์บุรี  
  บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการเมื่อปี 2532 โดยตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีต าบลนนทรี และต าบลวงัดาล  อ าเภอกบินทร์บรีุ 
จงัหวดัปราจีนบรีุ ปัจจบุนัมีเนือ้ที่ประมาณ 3,900 ไร่  
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 (3) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ล าพูน  
  บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการเมื่อปี 2532 โดยตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่ต าบลป่าสกัและต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน 
จงัหวดัล าพนู ปัจจบุนัมีเนือ้ที่ประมาณ 2,200 ไร่  
 
 (4) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  แม่สอด 
  บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการเมื่อปี 2551 โดยตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก  
ปัจจบุนัมีเนือ้ที่ประมาณ 131 ไร่  

 2.3.2  การตลาดและการแข่งขัน 

  การตลาด บริษัทฯ ด าเนินการพฒันาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  โดยเร่ิมตัง้แตก่ารคดัเลอืกท าเลที่ตัง้ที่
เหมาะสม การออกแบบและวางผงัโครงการ การพฒันาระบบสาธารณปูโภคให้เพียงพอ การจดัให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
และบริการที่ดี การควบคุมรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี การคัดเลือกบริษัทที่จะเข้ามาประกอบกิจการในสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ จะพิจารณาโรงงานที่ไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือโรงงานที่จดัให้มีการป้องกนัผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด และจะติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงานต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ มีการก าหนดพืน้ที่
ส าหรับโรงงานประเภทต่างๆ เพื่อง่ายต่อการควบคมุ โดยบริษัทฯ ได้เน้นถึงการรักษาสิง่แวดล้อมที่จะไมก่่อให้เกิดผลกระทบ
หรือความเสียหายแก่ชุมชน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูลของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จากธนาคาร สถาบัน
การเงินท่ีลกูค้าติดตอ่เป็นประจ า บริษัทคูค้่าของบริษัท หรือผู้ ร่วมทนุกบับริษัทฯ ทัง้ในและตา่งประเทศ ตลอดจนเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.spi.co.th) และบริษัทฯ ยังได้ให้ข้อมูลของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ไว้กับส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสริมการลงทนุ  เพื่อให้นกัลงทนุตา่งชาติที่สนใจเข้ามาลงทนุในประเทศไทยได้รับข้อมลูสะดวกขึน้ 

  การท่ีจะมีลูกค้าสนใจที่จะมาอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เพิ่มขึน้ นอกจากคุณภาพในด้านการ
พฒันาที่ดินหรือบริการแล้ว แนวโน้มตลาดมุง่เน้นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี การด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งก าลงักลายเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดที่ส าคญั เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพทางด้านการตลาด  สร้างความเช่ือมัน่
ให้กับลูกค้า  ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้กับนักธุรกิจรายใหม่ ในการตัดสินใจลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  
บริษัทฯ จึงได้มีการพฒันาและปรับปรุงด้านสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง จนได้รับการรับรองและเกียรติบตัรตา่งๆ  

  การแข่งขัน สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ของบริษัท ได้ด าเนินธุรกิจสวนอตุสาหกรรม โดยเร่ิมต้นจาก
การจดัให้มีศนูย์การผลิตของบริษัทกลุ่มสหพฒัน์ ด้วยการตัง้สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เพื่อรองรับการขยายตวัของ
บริษัทกลุม่สหพฒัน์และบริษัทร่วมทนุ แต่ต่อมาเมื่อบริษัทฯ ได้เปิดกว้างส าหรับอตุสาหกรรมที่ให้ความสนใจ ท าให้บริษัทฯ 
ต้องแขง่ขนักบันิคมอตุสาหกรรมอื่นๆ ที่อยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคียงทัง้ที่เป็นของภาครัฐบาลและเอกชน 

  กลยุทธ์การแข่งขันที่ส าคัญ คือ การเน้นการแข่งขนัด้วยคณุภาพและบริการระบบสาธารณปูโภคและ
สิง่อ านวยความสะดวกที่สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าในปัจจุบนั และลกูค้าในอนาคตผา่นทีมขาย / ลกูค้าสมัพนัธ์ 
ซึง่จะประสานงานดแูลลกูค้ากบัผู้บริหารและผู้จดัการฝ่ายตา่งๆ ของบริษัท  

  ทัง้นี ้การให้บริการของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ในลกัษณะเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) 
จึงเป็นทางเลอืกใหม่ ส าหรับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะแก้ปัญหาด้านต่างๆ เช่น แรงงาน สิ่งแวดล้อม หรือก าลงัมองหา
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พืน้ที่ที่มีความพร้อมในด้านระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน เช่น ไฟฟ้า น า้ประปา ระบบระบายน า้ และโทรคมนาคมอีกทัง้ ยงั
มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจให้เป็นเขตอุตสาหกรรมชัน้น าเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park) ที่มุ่งเน้นการจัดการท่ีเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย อนัได้แก่ ชุมชนรอบสวนอตุสาหกรรม นิคมอตุสาหกรรมใกล้เคียง เป็นต้น เพื่อสร้างสงัคมที่น่า
อยูค่วบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจที่ตอ่เนื่อง 

  Brand Positioning  การก าหนดคณุสมบตัิพิเศษของที่ดิน ว่ามีลกัษณะพิเศษในการแข่งขนัอย่างไร  ซึ่ง
ในกลยุทธ์การแข่งขนันัน้ บริษัทฯ มีการน าเสนอความแตกต่างการเป็นผู้น าด้านความมัน่คงของระบบสาธารณูปโภค ขัน้
พืน้ฐาน อาทิ ไฟฟ้า น า้ประปา และระบบบ าบัดน า้เสีย ท่ีสามารถบ าบัดน า้เสียผ่านมาตรฐานกรมโรงงาน ด้วยระบบที่ใช้
กระแสไฟฟ้าอยา่งคุ้มค่าที่สดุ ซึง่ถือเป็นแนวทางการจดัการพลงังานอยา่งยัง่ยืน อีกทัง้ ท าเลที่ตัง้สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
ยงัตัง้อยูบ่นพืน้ที่ท่ีเหมาะแก่การขนสง่สนิค้าหรือผลติภณัฑ์ไปยงัเขตนิคมอตุสาหกรรมอื่นๆ หรือทา่เรือตา่งๆ 

  บริษัทฯ สามารถควบคุมภาพลกัษณ์ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยมีการจัดหาและคัดเลือก
โรงงาน และบริษัทที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ราคาพืน้ที่ภายในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพฒัน์จึงมีราคาสงู เพื่อปอ้งกนัโรงงานที่ไมม่ีความสมบรูณ์และความพร้อมในทกุๆ ด้าน  ดงันัน้ นกัลงทนุตา่งชาติยินดีซือ้
ที่ดินภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เพื่อประกอบธุรกิจ ในราคาสงู เปรียบเสมือนผลิตภณัฑ์ Brand name ถึงมีราคาสงู
เพียงใด ก็ยงัคงมีลกูค้าสนใจในผลติภณัฑ์นัน้ๆ ส าหรับราคาขายที่ดินตอ่ไร่ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์มีราคาที่สงู
กวา่ เมื่อเปรียบเทียบกบัพืน้ที่เขตอตุสาหกรรมและนิคมอตุสาหกรรมข้างเคียงในแตล่ะภมูิภาค แตผู่้ประกอบการยงัตดัสนิใจมา
ลงทนุในพืน้ท่ีเครือสหพฒัน์  ทัง้นี ้เนื่องจากความได้เปรียบในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ที่มีความพร้อมและความมัน่คงในระบบ
ไฟฟ้า โดยภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทุกแห่ง เป็นที่ตัง้ของสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub-Station) ของการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาค รวมทัง้มีโรงงานผลติกระแสไฟฟา้จากก๊าซธรรมชาติ และชีวมวล ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา และ
ล าพนู ระบบส ารองน า้ดิบที่เพียงพอ ระบบผลติประปาที่ได้ตามมาตรฐานการประปาสว่นภมูิภาคและระบบบ าบดัน า้เสยี  

  บริษัทฯ ได้น าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ด้านการพฒันาที่ดิน และบริการสาธารณูปโภค
พืน้ฐาน และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ด้านระบบบ าบัดน า้เสียกลาง (Central  Wastewater 
Treatment) มาใช้ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู นอกจากนี ้ในปี 2556 สวนอตุสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้น าระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2011 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(MASCI)  ขอบเขตภายใต้ระบบบ าบดัน า้เสียมาใช้ เป็นกลุม่อตุสาหกรรมหรือนิคมอตุสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย อีก
ทัง้ ยงัได้รับการรับรองเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบตัิตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทยตามระบบการ
จดัการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) และในปี 2554 ได้รับประกาศนียบตัรจากกระทรวงอตุสาหกรรม ในสว่นของระบบ
บ าบดัน า้เสียส่วนกลาง ให้เป็นระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางที่ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดบัเหรียญ
ทอง” ภายใต้ “โครงการยกระดบัผู้ประกอบการจดัการของเสยี” โดยสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา เป็นหนึง่ในกลุม่
อตุสาหกรรมที่มีศกัยภาพ ซึง่วางแผนท่ีจะพฒันาไปสูอ่ตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามโครงการพฒันาอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ของ
กรมโรงงานอตุสาหกรรม อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัแสดงถึงความมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและมาตรการด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมที่เก่ียวข้องเป็นกรอบในการปฏิบตัิงาน รวมถึงเลง็เห็นความส าคญัตอ่การสง่เสริมสขุภาพและ
อาชีวอนามยั ความปลอดภยัของผู้ปฏิบตัิงาน ชุมชน  และผู้มีสว่นได้เสียอื่นๆ  ตลอดจนป้องกนัความเสี่ยงด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการป้องกนัมลพิษที่แหลง่ก าเนิด รวมถึงสนบัสนนุ ผลกัดนัให้เกิดการ
ปฏิบตัิตามมาตรการที่สวนอตุสาหกรรมได้ก าหนดไว้อย่างจริงจัง ทัง้นี ้สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับการ
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คัดเลือก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย (Griffith University) เข้าร่วมโครงการวิจัย เร่ือง 
“การศึกษาอรรถประโยชน์จากการด าเนินงานด้านสขุภาพและความปลอดภยั”  ในการพฒันาโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ซึ่ง
โครงการวิจยัฯ ได้เผยแพร่สูส่าธารณชน 

 2.3.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  

  (1) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
   บริษัทฯ จะจัดเตรียมที่ดินในแต่ละสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินการออกแบบและวางผงัโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และก าหนดความต้องการในการขยายตวัของบริษัท
กลุ่มสหพฒัน์   โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน  เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทที่ประสงค์จะเข้ามา
ประกอบกิจการ ซึ่งในการพฒันาที่ดินดงักลา่วด าเนินการในลกัษณะที่จะเป็นการพฒันาเป็นขัน้ๆ ตามความต้องการในการ
ใช้ประโยชน์ให้คุ้มคา่ โดยไมใ่ห้เกิดการสญูเปลา่ในการลงทนุ 

  (2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   เนื่องจากภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ประกอบด้วย โรงงานจ านวนมาก ซึ่งอาจน าไปสู่
ปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม จึงด าเนินการพฒันาก าหนด
มาตรการ แนวทาง และวิธีการในการด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม  โดยในระยะเร่ิมแรกได้มีการจดัตัง้หน่วยงาน
ขึน้มา เพื่อรับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ทดลองและวิจัย เพื่อควบคุมและป้องกัน ไม่ให้การด าเนินงานของสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมก าหนด  ต่อมาเมื่อมีโรงงานมากขึน้ 
งานมากขึน้ จากหน่วยงานของบริษัท จึงได้แยกตัวออกมาจัดตัง้เป็น บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง้ 1992 จ ากัด เพื่อท า
หน้าที่ในการวิจยัพฒันาและดแูลด้านสิง่แวดล้อมทัง้หมดของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ทัง้ 4 แหง่ ทัง้เร่ืองการบ าบดัน า้
เสีย การก าจดัขยะมลูฝอย การจดัท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ตรวจวดัคณุภาพอากาศและเสียง ซึ่งที่ผ่านมา ผล
การตรวจวดัของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทัง้นี ้ในแต่ละสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง ด าเนินการพฒันาและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพฒัน์อยา่งตอ่เนื่อง ด้วยการรับรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central  Wastewater 
Treatment จากส านกัรับรองระบบคณุภาพ (สรร.) สงักดัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว) อีกทัง้ 
ปัจจบุนั บริษัทฯได้ตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัการน า้เสยีโรงงานต้นทางก่อนที่จะเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง เพื่อ
ลดปัญหาและปอ้งกนัผลกระทบร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึน้ภายในระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง ซึง่เป็นหนว่ยบ าบดัสดุท้ายก่อน
ปล่อยออกสู่สาธารณะ  จึงได้ก าหนดแนวทางในการจัดการน า้เสียโรงงานต้นทางก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบ าบัดน า้เสีย
สว่นกลาง โดยการเฝา้ระวงัสถิติการทิง้น า้เสยีของโรงงานภายในสวนอตุสาหกรรม รวมถึงการเข้าพบโรงงานที่เป็นกลุม่เสีย่ง 
ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบบ าบดัได้ เพื่อติดตามผลและร่วมแก้ไขปัญหาด้านน า้เสยีที่เกิดขึน้ภายในโรงงานอีกด้วย 
นอกจากนี ้ท่ีผา่นมากลุม่อตุสาหกรรมฟอกย้อม เป็นกลุม่อตุสาหกรรมที่มีการขยายก าลงัการผลิตสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง สง่ผล
ให้คณุภาพน า้เสยีที่ปลอ่ยเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลางไม่ผา่นมาตรฐานของสวนอตุสาหกรรม ดังนัน้ เพื่อเป็นการรักษา
สมดลุทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ จึงผลกัดนัให้กลุม่อตุสาหกรรมฟอกย้อมออกแบบและก่อสร้างระบบบ าบดัน า้
เสยีที่สามารถรองรับน า้เสยีเข้มข้นจากกลุม่อตุสาหกรรมฟอกย้อม เพื่อไมใ่ห้เกิดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 
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2.4 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไม่มีการถอืหุ้นในบริษัทย่อย มีแต่การถอืหุ้นในบริษัทร่วม รวม 25 บริษัท สดัสว่นของสทิธิออกเสยีงเป็นไป 
 ตามสดัสว่นการถือหุ้น  แยกตามสายธุรกิจได้ดงันี ้

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท โชควัฒนา จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (16.51%) 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด )มหาชน(  

สายธุรกจิบริการและอ่ืนๆ 

- บจ. สหพฒัน์เรียลเอสเตท (40.00%) 
- บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 (40.00%) 
- บจ. บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ (36.00%) 
- บจ. พิทกัษ์กิจ (33.52%) 
- บจ. กรีน ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ (30.00%) 
- บจ. เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี (28.15%) 
- บจ. ทรัพย์สนิสหพฒัน์ (26.25%) 
- บจ. รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม (25.50%) 
  (เดมิช่ือ บจ. ไทยซีคอมพิทกัษ์กิจ) 

- บจ. เส-นอร์สห โลจิสติกส์ (23.50%) 
  (เดมิช่ือ บจ. เค อาร์ เอส ลอจิสตคิส์) 

- บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ (20.00%) 

สายธุรกจิจัดจ าหน่าย 

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

- บจ. ฮเูวอร์อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) (37.73%) 
- บจ. ไหมทอง (32.11%) 
- บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอร่ีส์ (25.00%) 
- บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) (24.80%) 
- บจ. สหชลผลพืช (24.78%) 
- บจ. เอส.ที.(ไทยแลนด์) (23.75%) 
- บมจ. ธนลูกัษณ์ (23.52%) 
- บจ. แชมป์เอช (22.50%) 
- บมจ. ไทยเพรซเิดนท์ฟดูส์ (21.96%) 
- บมจ. ไทยวาโก้ (21.26%) 
- บจ. เอส. แอพพาเรล (20.00%) 
- บจ. ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง (20.00%) 

สายธุรกจิการผลิต 
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2.5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

2.5.1 ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สนิทรัพย์ที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย 

 
  นอกจากนี ้บริษัทฯ  ได้เช่าพืน้ที่ในอาคาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) ตัง้อยู่ เลขที่ 530 
ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จาก บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) บริเวณ 
ชัน้ 4 พืน้ท่ีเช่า 1,080.85 ตารางเมตร โดยจ่ายคา่เช่าเดือนละ 206,000 บาท รวมเป็นเงินคา่เช่าปีละ 2,472,000 บาท 
 

สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธ์ิ และเคร่ืองหมายทางการค้า 

เคร่ืองหมายการค้าที่บริษัทฯ ได้รับสทิธิ และที่เป็นเจ้าของ สามารถจ าแนกได้ ดงันี ้

- เคร่ืองหมายการค้าตา่งประเทศ  

   บริษัทฯ  เป็นผู้ ได้รับสิทธิเคร่ืองหมายการค้าของผลติภณัฑ์ที่มีช่ือเสยีงในต่างประเทศ ตามสญัญาให้ใช้
เคร่ืองหมายการค้า โดยสญัญาสว่นหนึ่งก าหนดให้มีการต่ออายโุดยอตัโนมตัิ และสญัญาอีกสว่นหนึ่ง ก าหนดให้บริษัทฯ แจ้งขอต่อ
อายุไปยงัคู่สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพฒัน์ใช้
เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าว ในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆ  โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธ์ิรับ 
ปัจจบุนัเคร่ืองหมายการค้าตา่งประเทศที่บริษัทฯ ได้รับสทิธิ มีรายละเอียดดงันี ้
 

ประเภท 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า 
(พนับาท) 

ภาระ 
ผูกพัน 

เงินลงทนุ ผู้ ถือหุ้น 19,805,012  ไมม่ี 
อสงัหาริมทรัพย์รอการขายสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ เป็นเจ้าของ 68,378  ไมม่ี 
อสงัหาริมทรัพย์รอการขายสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู เป็นเจ้าของ 271,855  ไมม่ี 
อสงัหาริมทรัพย์รอการขายที่ดินอื่น เป็นเจ้าของ 300,222  ไมม่ี 
ระบบสาธารณปูโภคสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นเจ้าของ 2,576  ไมม่ี 
สิง่ปลกูสร้างสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นเจ้าของ 754,619  ไมม่ี 
ที่ดินอื่นๆ เป็นเจ้าของ 2,185,754  ไมม่ี 
อาคารส านกังานสาขา เป็นเจ้าของ 9,242  ไมม่ี 
อาคารโรงงานส าเร็จรูปให้เช่าหรือขาย เป็นเจ้าของ 950,995  ไมม่ี 
สนิทรัพย์อื่นๆ  เป็นเจ้าของ 162,494  ไมม่ี 
สนิทรัพย์ระหวา่งสร้าง เป็นเจ้าของ 5,213  ไมม่ี 
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เคร่ืองหมายการค้า เงื่อนไขที่ส าคัญ 
1. GUY LAROCHE 1. ให้สทิธิผลติในประเทศไทยและจ าหนา่ยสนิค้าในประเทศไทยและตา่งประเทศตามที่ก าหนด 

2. ให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคแก่บริษัทฯ 
3. ห้ามบริษัทฯ โอนสิทธิไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้บคุคลที่ 3  เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 
2. LE COQ SPORTIF 1. ให้สทิธิผลติในประเทศไทย และจ าหนา่ยสนิค้าในประเทศไทยและตา่งประเทศตามที่ก าหนด 

2. บริษัทฯ สามารถโอนสิทธิในการผลิตให้ บริษัท แชมป์เอช จ ากัด ได้เท่านัน้ โดยจะต้องจ าหน่าย
สนิค้าให้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เพื่อท าการจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค
ตอ่ไป 

3. ELLE 1. ให้สทิธิผลติและจ าหนา่ยสนิค้าในประเทศไทย และตา่งประเทศตามที่ก าหนด 
2. บริษัทฯ สามารถโอนสิทธิในการผลิตให้บริษัทในประเทศไทยตามที่ก าหนด โดยต้องได้รับความ

ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 
4. ABSORBA  
 (เสือ้ผ้าเด็ก) 
 
 

1. ให้สทิธิผลติสนิค้าในประเทศไทย และจ าหนา่ยสนิค้าในประเทศไทยและตา่งประเทศตามที่ก าหนด 
2. ให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคแก่บริษัทฯ 
3. ห้ามโอนสิทธิไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลที่ 3 เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า   
 

- เคร่ืองหมายการค้าในประเทศ  

   บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ตอ่ กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ ตามประเภทของผลติภณัฑ์และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่วในการผลติและ
จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าตา่งๆ เช่น กลุสตรี Rain Flower และ Homecare เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะได้รับ
คา่ตอบแทนในรูปคา่เคร่ืองหมายการค้ารับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า จ านวนกวา่ 70 
เคร่ืองหมายรวมกวา่ 100 ค าขอ 

   นอกจากนี ้ ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน กระทรวงพลงังาน ได้อนมุตัิใบอนญุาต
จ าหนา่ยไฟฟา้ และใบอนญุาตระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ให้ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ดงันัน้ บริษัทฯ สามารถ
จ าหนา่ยไฟฟา้ได้เอง โดยได้ด าเนินการภายใต้ พระราชบญัญตัิการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 ซึง่เป็นการด าเนินการตอ่เนื่อง
จากสมัปทานประกอบกิจการไฟฟ้าเดิม เมื่อ 3 กรกฎาคม 2541 และบริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้และไอน า้กบั บริษัท สหโคเจน 
(ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลติไฟฟา้และไอน า้ในกลุม่สหพฒัน์ โดยมีก าลงัการผลติไฟฟา้สงูถึง 174 เมกกะวตัต์ และผลติไอ
น า้ 81 ตนัตอ่ชัว่โมง ซึง่เป็นการเสริมสร้างความมัน่คงให้กบัระบบจ าหนา่ยด้านพลงังานในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา 
 

 2.5.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ไมม่ีบริษัทยอ่ยมีแตบ่ริษัทร่วม บริษัทฯ ร่วมลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ ใน
สดัสว่นการถือหุ้นไมถ่ึงร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทนัน้ๆ การลงทนุจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อกระจาย
ความเสีย่ง บริษัทฯ ไมม่ีอ านาจควบคมุกิจการในบริษัทที่ลงทนุ ทัง้นี ้ การด าเนินการของบริษัทที่ลงทนุเป็นอ านาจอิสระของ
คณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ โดยพิจารณาลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกนัหรือเอือ้ประโยชน์ตอ่กนั 
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2.5.3 ข้อมูลรายชื่อกรรมการของบริษัทฯ  

  ในปี 2559 คณะกรรมการแตล่ะชดุมีการประชมุ ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

กรรมการ
บริษัท 
รวม 12 
ครัง้/ปี 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 
รวม 15 
คร ง/ปี 

กรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน 
รวม 4  
ครัง้/ปี 

กรรมการ
ธรรมา 

ภิบาลและ
บริหาร

ความเส่ียง 
รวม 1 ครัง้ 

การเข้า
ประชุม 
สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 45 
จ านวน 
1 ครัง้ 

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

  

 

   

(แต่งตัง้เม่ือ 
วนัที่ 

15/12/59)  
6.   นายสม จาตศุรีพิทกัษ์ กรรมการบริษัท 1/1 - - - 1/1 
(ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่11 พ.ค. 2559)      
7.   นายส าเริง มนญูผล กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
8.   นายมนู ลีลานวุฒัน์ กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
9.   นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการบริษัท 6/6 - 0/0 - 0/0 
(ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่16 มิ.ย. 2559) 

  
(แต่งตัง้เม่ือ 

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

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

16. พลต ารวจโทอมัรินทร์    เนียมสกุล กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการอิสระ 

12/12 14/15 - - 1/1 

17. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการตรวจสอบ และ 7/8 8/9 - - 0/0 
(ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่25 เม.ย. 2559) กรรมการอิสระ      
18. นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการตรวจสอบ และ 4/4 6/6 - - 1/1 
(ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่ 
 25 เม.ย. 2559) 

กรรมการอิสระ 
 

    

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

20. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกูล กรรมการอิสระ 11/12 - - - 1/1 

21. นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ กรรมการอิสระ 3/3 - - - 0/0 

(ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่20 ก.ย. 2559)       
22. นายชโูต จิระคณุากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - - - 1/1 0/0 

23. นางดรุณี สนุทรธ ารง เลขานกุารบริษัท  - - - 1/1 1/1 

หมายเหตุ: คณุสมบตัิของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 
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2.5.4 ข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ  

ผู้บริหาร  (ฝ่ายจัดการ)  ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการบริหาร   

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายบณุยสิทธ์ิ     โชควฒันา ประธานกรรมการบริหาร พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60 

2. นายทนง  ศรีจิตร์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60 

3. นายวชิยั กลุสมภพ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60 

4. นายส าเริง มนญูผล กรรมการบริหาร พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60 

5. นายมน ู ลีลานวุฒัน์ กรรมการบริหาร กรกฎาคม 59 - พฤษภาคม 60 

 (ด ารงต าแหน่ง เมื่อ 21 ก.ค. 2559)   

6. นางสาวศริิกลุ ธนสารศลิป์ กรรมการบริหาร กรกฎาคม 59 - พฤษภาคม 60 

 (ด ารงต าแหน่ง เมื่อ 21 ก.ค. 2559)   

7. นายมนสั องค์สรณะคม กรรมการบริหาร กรกฎาคม 59 - พฤษภาคม 60 

 (ด ารงต าแหน่ง เมื่อ 21 ก.ค. 2559)   

8. นางจนัทรา บรูณฤกษ์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60 

 (ลาออกจากต าแหนง่กรรมการบริษัท เมื่อ 1 ธ.ค. 2559)   

2. ผู้บริหาร ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2560 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร และมีการแตง่ตัง้ต าแหนง่
ผู้บริหารให้สอดคล้องกบัโครงสร้างใหม ่ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายทนง ศรีจิตร์ ผู้จดัการใหญ่ 
2. นายวชิยั กลุสมภพ รองผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารสงูสดุทางด้านบญัชีและการเงิน 
3. นายชโูต จิระคณุากร ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
4. นางทศันย์ี อินทปรุะ ผู้จดัการฝ่ายส านกังาน 
5. นายสนทยา ทบัขนัต์ ผู้จดัการฝ่ายสิง่แวดล้อม 
6. นายทินกร บนุนาค ผู้จดัการฝ่ายพฒันาพืน้ท่ี 
7. นายวชัรา แย้มแก้ว ผู้จดัการฝ่ายภมูิสถาปัตย์ 
8. นายอ าพล วฒันวรพงศ์ ผู้จดัการฝ่ายการตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 

 
ซึ่งผู้ ด ารงต าแหน่งข้างต้นจัดเป็นผู้ บริหาร ตามค าจ ากัดความของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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2.5.5 ข้อมูลรายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดับแรกของบริษัทฯ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมดุทะเบียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท โชควฒันา จ ากดั 81,562,322 16.51 
2. บริษัท ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 49,241,856 9.97 
3. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 38,159,873 7.72 
4. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT 20,220,550 4.09 
5. บริษัท ยนีูเซน็ทรัล จ ากดั 20,195,960 4.09 
6. นาย วีรพฒัน์ พนูศกัด์ิอดุมสิน 18,835,100 3.81 
7. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 17,625,000 3.57 
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 16,546,216 3.35 
9. บริษัท ยนีูเว็ลธ์ จ ากดั 13,740,310 2.78 
10. นาย สาคร สขุศรีวงศ์ 10,168,200 2.06 

รวม 286,295,387 57.95 
หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถดูรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ท่ีถือสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพ่ือ

ประชมุสามญัประจ าปีปัจจบุนัได้ จากเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  
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2.5.6 ชื่อ สถานที่ตัง้ส านักงาน ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้น ชนิดของหุ้น ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทที่บริษัทฯ 
ถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วมีรายละเอียด ดังนี ้

 

 
 

จ ำนวนหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน

ที่ออกจ ำหน่ำย ที่ SPI ลงทุน เงนิลงทุน

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

2 บมจ. สหพฒันพิบูล กรุงเทพฯ อุปโภคบริโภค สามญั 330,000,000 66,000,065 20.00 319,800,476.00

3 CANCHANA INTERNATIONAL CO. LTD. กัมพชูา ขายสินค้า สามญั 1,000 200 20.00 3,236,800.00

4 KYOSHUN CO., LTD. ญ่ีปุ่ น ตวัแทนขาย สามญั 600 110 18.33 1,997,600.00

5 บจ. บางกอกแอธเลตกิ กรุงเทพฯ ชดุกีฬา สามญั 2,000,000 363,155 18.16 69,561,939.58

6 INTERNATIONAL  COMMERCIAL  

CORDINATION LTD. (H.K)                  

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

7 TIGER MK LOGISTICS (MY ANMAR) 

COMPANY LIMITED

เมียนมาร์ ขนสง่ สามญั 30,000 5,400 18.00 1,781,720.00

8 บมจ. นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ อุปโภค สามญั 14,951,000 2,317,738 15.50 43,120,478.00

9 บจ. ซรููฮะ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ร้านขายยา สามญั 250,000 37,500 15.00 60,000,000.00

10 บจ. เวิล์ด สหแฟชัน่ กรุงเทพฯ ผลิตและจ าหน่ายเสือ้ผ้าบุรุษ สามญั 50,000 7,500 15.00 7,500,000.00

11 PT. TRINITY LUXTRO อินโดนีเซีย ตวัแทนขาย สามญั 120,000 18,000 15.00 5,861,700.00

12 บมจ. โอ ซี ซี กรุงเทพฯ อุปโภค สามญั 60,000,000 7,635,000 12.73 12,215,983.30

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

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

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

16 บจ. ซนัร้อยแปด กรุงเทพฯ ผู้กระจายสินค้า สามญั 10,000,000 1,000,000 10.00 10,000,000.00

1,260,318,996.13

1 บจ. ฮเูวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) สมทุรปราการ บรรจภุณัฑ์พลาสตกิ สามญั 600,000 226,396 37.73 22,639,600.00

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

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

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

5 บจ. สหชลผลพืช ชลบุรี เกษตร สามญั 3,450,000 854,830 24.78 148,407,884.00

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

7 บมจ. ธนลูกัษณ์ กรุงเทพฯ เสือ้ผ้าและเคร่ืองหนัง สามญั 120,000,000 28,220,820 23.52 28,688,920.22

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

9 บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ กรุงเทพฯ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป และ

ขนมปังกรอบ

สามญั 180,000,000 39,520,820 21.96 90,310,095.47

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

11 บจ. ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง ชลบุรี บรรจภุณัฑ์พลาสตกิ สามญั 1,200,000 240,000 20.00 47,625,000.00

12 บจ. เอส. แอพพาเรล สมทุรปราการ เสือ้ผ้า สามญั 360,000 72,000 20.00 7,200,000.00

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

บริษัทจ ำหน่ำย

รวมบริษัทจ ำหน่ำย

บริษัทผลิต

ช่ือบริษัท สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น มูลค่ำเงนิลงทุน
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จ ำนวนหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน

ที่ออกจ ำหน่ำย ที่ SPI ลงทุน เงนิลงทุน

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

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

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

17 บจ. จี เทค แมททีเรียล กรุงเทพฯ ผลิตสว่นประกอบชดุชัน้ใน สามญั 3,000,000 570,000 19.00 57,000,000.00

18 บจ. เอ เทค เท็กซ์ไทล์ กรุงเทพฯ ผลิตสว่นประกอบชดุชัน้ใน สามญั 10,000,000 1,900,000 19.00 190,000,000.00

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

20 บจ. สหน าเท็กซ์ไทล์ กรุงเทพฯ สิ่งทอ สามญั 360,000 64,800 18.00 7,747,488.00

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

22 บจ. เอราวณัสิ่งทอ สมทุรปราการ สิ่งทอ สามญั 6,214,634 996,795 16.04 126,256,111.36

23 บจ. ภทัยาอุตสาหกิจ กรุงเทพฯ ชดุชัน้ใน สามญั 3,000,000 480,000 16.00 4,922,582.50

24 บจ. มอลเทนเอเซียโพลิเมอร์โปรดกัส์ ชลบุรี ชิน้สว่นรถยนต์ที่ท าจากยาง สามญั 1,200,000 187,200 15.60 18,720,000.00

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

26 บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล 

เอนเตอร์ไพรส์

กรุงเทพฯ เคร่ืองส าอาง สามญั 149,930,828 23,016,071 15.35 130,042,427.82

27 บจ. เจนเนอร์รัลกลาส ชลบุรี ผลิตขวดแก้ว สามญั 14,500,000 2,175,000 15.00 34,339,805.49

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

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

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

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

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

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

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

35 บจ. ราชาอูชิโน สมทุรปราการ ผ้าขนหนู สามญั 1,215,000 150,828 12.41 10,080,960.00

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

37 บจ. มอลเทน (ไทยแลนด์) ชลบุรี อุปกรณ์กีฬาประเภทบอล สามญั 1,000,000 120,000 12.00 12,000,000.00

38 บจ. ไทยกุลแซ่ ปราจีนบุรี ชดุชัน้ในชาย สามญั 1,800,000 198,000 11.00 19,800,000.00

39 บจ. สหเซวา ชลบุรี ผลิตภณัฑ์พลาสตกิ สามญั 14,500,000 1,525,000 10.52 15,250,000.00

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

41 บจ. ไทยชิกิโบ ชลบุรี ป่ันด้ายฝา้ย สามญั 2,375,000 237,600 10.00 23,760,000.00

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

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

44 บจ. ไทยสเตเฟล็กซ์ กรุงเทพฯ ผ้าซบัในฉาบกาว สามญั 600,000 60,000 10.00 6,000,000.00

45 บจ. ย.ูซี.ซี.อูเอะชิม่า คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผลิตและจ าหน่าย

กาแฟกระป๋อง

สามญั 150,000 15,000 10.00 1,500,000.00

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

2,018,232,030.83

สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น มูลค่ำเงนิลงทุน

รวมบริษัทผลิต

ช่ือบริษัท

บริษัทผลิต (ต่อ)
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2.6 ประวัติการเพิ่มทุนและการจ่ายเงนิปันผลในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

2.6.1 ประวัติการเพิ่มทุน 

  - ไมม่ี - 

2.6.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

  - บริษัทฯ 

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลขัน้ต ่า 0.10 บาทตอ่หุ้น (เท่ากบั ร้อยละ 10 ของราคามลูค่าหุ้น) 
แต่ที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลมากกว่านโยบาย โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ และภาวะ
เศรษฐกิจ 

จ ำนวนหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน

ที่ออกจ ำหน่ำย ที่ SPI ลงทุน เงนิลงทุน

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

2 บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 ชลบุรี ธรุกิจสิ่งแวดล้อม สามญั 200,000 80,000 40.00 10,000,000.00

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

4 บจ. พิทกัษ์กิจ ชลบุรี บริการ สามญั 200,000 67,040 33.52 6,704,000.00

5 บจ. กรีน ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ ชลบุรี Service Apartment สามญั 100,000 30,000 30.00 11,049,900.00

6 บจ. เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี กรุงเทพฯ ให้เชา่ทรัพย์สิน สามญั 400,000 112,582 28.15 11,258,200.00

7 บจ. ทรัพย์สินสหพฒัน์ กรุงเทพฯ ลงทนุ สามญั 200,000 52,500 26.25 5,250,000.00

8 บจ. รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม กรุงเทพฯ ระบบรักษาความปลอดภยั สามญั 3,788,572 966,282 25.50 196,965,028.00

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

10 บจ. สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ ชลบุรี บริการบ้านพกัอาศยั สามญั 332,000 66,400 20.00 66,400,000.00

11 บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกกิง้ เซอร์วิส กรุงเทพฯ ประกันภยั สามญั 50,000 9,995 19.99 999,500.00

12 บจ. สหอุบลนคร กรุงเทพฯ สวนอุตสาหกรรม สามญั 1,250,000 243,750 19.50 6,998,437.50

13 บจ. แพนแลนด์ กรุงเทพฯ พฒันาที่ดนิ สามญั 3,000,000 580,000 19.33 58,000,000.00

14 บจ. ศรีราชาขนสง่ ชลบุรี ขนสง่ สามญั 100,000 18,000 18.00 2,952,357.50

15 บจ. วิจยัและพฒันาโอซกู้าเอเซีย กรุงเทพฯ วิจยั สามญั 800,000 130,666 16.33 13,066,600.00

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

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

18 บจ. ไทยฟลายอิง้เมนเท็นแนนซ์ ชลบุรี ซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน สามญั 20,000 3,000 15.00 300,000.00

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

20 บจ. สยามออโต้แบคส์ กรุงเทพฯ อุปกรณ์รถยนต์ สามญั 3,990,000 500,000 12.53 5,000,000.00

21 บจ. สหรัตนนคร ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรม สามญั 1,800,000 225,000 12.50 22,500,000.00

22 บจ. เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชัน่ กรุงเทพฯ ก่อสร้าง สามญั 500,000 50,000 10.00 5,150,406.14

23 บจ. ไทย ควิบิค เทคโนโลยี่ กรุงเทพฯ CUBIC PRINTING สามญั 400,000 40,000 10.00 4,000,000.00

24 บจ. บุญรวี กรุงเทพฯ บริการ สามญั 200,000 20,000 10.00 2,000,000.00

691,161,353.40

3,969,712,380.36

ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น มูลค่ำเงนิลงทุน

รวมบริษัทอ่ืน

สถำนที่ตัง้

ยอดรวมทัง้สิน้

บริษัทอ่ืน

ช่ือบริษัท
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ปี 2559 2558 2557 2556 2555 
อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น  3.41 2.67 2.33 2.63 2.64 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น*  0.45 0.23 0.23 0.23 0.23 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%)  13.22% 8.61 % 9.87% 8.74% 8.71% 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) (เฉพาะกิจการ)  28.36% 18.25 % 20.00% 15.72% 19.66% 

หมายเหตุ: * ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท 
เป็นเงินทัง้สิน้ 222,315,435 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 
เป็นเงิน 49,403,430 บาท เมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2559 คงเหลือเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 
2559 ท่ีจะจ่ายส าหรับงวดนีอ้ีกหุ้นละ 0.35 เป็นเงิน 172,912,005 บาท 

  - บริษัทย่อย 

   - ไมม่ี - 

2.7 ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทฯ 

ข้อมลูทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี ในงบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวม (ถ้าม)ี 

2.7.1 โครงสร้างรายได้ 

(หน่วย : พนับาท) 

 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ

ธรุกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทตา่งๆ
     สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทร่วม 20 – 40 1,401,276 30.75 1,186,547 28.18 1,080,519 25.67
     เงินปันผล บริษัทตา่งๆ 0.03 –19.99 369,273 8.1 244,030 5.8 195,523 4.65
ธรุกิจให้เช่าและบริการ บริษัทฯ 2,425,279 53.22 2,429,453 57.23 2,610,867 62.03
ธรุกิจสวนอตุสาหกรรม บริษัทฯ 271,795 5.96 181,877 4.32 170,888 4.06
อ่ืนๆ บริษัทฯ 89,749 1.97 168,828 4.47 151,339 3.59

รวม 4,557,372 100 4,210,735 100 4,209,136 100

กลุ่มธุรกิจ
ด ำเนินกำร

โดย

% กำรถือหุ้น

  ของบริษัท

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
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2.7.2 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

(1) ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีสว่นได้เสยี 
 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

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

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104,135,961.05 0.42 337,526,130.91 1.46 81,202,235.01 0.37 
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น       
 - กิจการที่เก่ียว ข้องกนั 172,457,582.50 0.69 165,732,522.09 0.72  218,973,536.53 1.00 
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น-อื่นๆ 26,650,480.85 0.11 28,553,917.45 0.12 33,760,060.52 0.15 
 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.14 
 สินค้าคงเหลือ 2,429,344.53 0.01 2,221,117.97 0.01 1,900,732.00 0.01 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 305,673,368.93 1.22 534,033,688.42 2.31 365,836,564.06 1.67 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 15,027,767,484.41 60.07 13,638,773,794.45 59.07 12,879,405,295.94 58.93 
เงินลงทนุในกิจการที่เก่ียวข้องกนั       
 - เงินลงทนุเผื่อขาย 3,219,255,465.88 12.87 2,847,600,459.26 12.33 3,059,429,009.00 14.00 
 - เงินลงทนุระยะยาวอื่น 1,404,181,106.78 5.61 1,211,888,507.65 5.25 1,209,402,980.37 5.53 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น       
 - เงินลงทนุเผื่อขาย 111,990,349.50 0.45 183,651,021.50 0.80 64,436,050.00 0.29 
 - เงินลงทนุระยะยาวอื่น 41,817,560.63 0.17 41,820,500.30 0.18 48,258,800.30 0.23 
อสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญาจะซือ้จะขาย 621,770.34 0.00 59,354,515.94 0.26 45,326,575.83 0.21 
อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย 631,516,632.56 2.52 721,997,967.14 3.13 641,139,789.22 2.93 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 2,778,974,000.51 11.11 2,365,808,250.18 10.25 2,061,649,232.54 9.43 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,232,178,391.67 4.93 1,178,607,217.87 5.10 1,203,533,564.56 5.51 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 10,523,743.94 0.04 11,129,016.19 0.05 12,317,119.99 0.06 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 161,959,498.50 0.65 181,018,266.37 0.78 172,242,808.53 0.79 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน       
 เงินมดัจ าค่าที่ดิน 42,527,100.00 0.17 42,527,100.00 0.18 42,527,100.00 0.19 
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 42,209,354.35 0.17 61,636,628.04 0.27 40,637,308.14 0.19 
 อื่น ๆ 4,504,292.77 0.02 7,974,453.79 0.04 8,105,789.96 0.04 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 89,240,747.12 0.36 112,138,181.83 0.49 91,270,198.10 0.42 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24,710,026,751.84 98.78 22,553,787,698.68 97.69 21,488,411,424.38 98.33 
รวมสินทรัพย์ 25,015,700,120.77 100.00 23,087,821,387.10 100.00 21,854,247,988.44 100.00 
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รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

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

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น       
หนีส้ินหมุนเวียน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมจาก        
  สถาบนัการเงิน 560,000,000.00 2.24 0.00 0.00 213,400,000.00 0.98 
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 252,722,589.23 1.01 335,451,349.23 1.45 253,187,140.67 1.16 
 ส่วนของหนีส้ินระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระใน 1 ปี 300,000,000.00 1.20 300,000,000.00 1.30 366,680,000.00 1.68 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,112,722,589.23 4.45 635,451,349.23 2.75 833,267,140.67 3.81 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน       
เจ้าหนีเ้งินลงทนุ 599,700.00 0.00 599,700.00 0.00 599,700.00 0.00 
เงินรับล่วงหน้า 24,517,959.95 0.10 32,873,406.40 0.14 79,396,052.85 0.36 
เงินประกนั 86,461,857.48 0.35 83,156,746.83 0.36 77,547,236.96 0.35 
ภาระหนีส้ินจากการค า้ประกนั 4,574,409.75 0.02 4,574,409.75 0.02 12,924,272.75 0.06 
เงินกู้ ยืมระยะยาว 900,000,000.00 3.60 1,500,000,000.00 6.50 966,640,000.00 4.42 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 56,488,351.17 0.23 72,437,395.00 0.31 96,356,511.00 0.44 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 452,758,510.58 1.80 401,480,022.86 1.74 433,877,001.05 1.99 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,525,400,788.93 6.10 2,095,121,680.84 9.07 1,667,340,774.61 7.63 
รวมหนีส้ิน 2,638,123,378.16 10.55 2,730,573,030.07 11.82 2,500,607,915.28 11.44 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทนุจดทะเบียน       
 หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น  มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 800,000,000.00  800,000,000.00  800,000,000.00  
ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว       
    หุ้นสามญั 494,034,300 หุ้น  มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 494,034,300.00 1.97 494,034,300.00 2.14 494,034,300.00 2.26 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 1,041,357,580.00 4.16 1,041,357,580.00 4.51 1,041,357,580.00 4.77 
ส่วนเกินทนุหุ้นทนุซือ้คืนของบริษัทร่วม 6,151,888.73 0.02 6,151,888.73 0.03 6,151,888.73 0.03 
ส ารองส่วนเกินทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์       
 ของบริษัทร่วม 0.00 0.00 0.00 0.00 13,932,199.96 0.06 
ก าไรสะสม        
 จดัสรรแล้ว       
 ส ารองตามกฎหมาย 80,000,000.00 0.32 80,000,000.00 0.35 80,000,000.00 0.37 
 ส ารองทัว่ไป 280,000,000.00 1.12 280,000,000.00 1.21 280,000,000.00 1.28 
 ยงัไม่ได้จดัสรร 16,682,579,339.57 66.69 15,177,778,024.67 65.74 13,923,647,828.27 63.71 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น 3,793,453,634.31 15.16 3,277,926,563.63 14.20 3,514,516,276.20 16.08 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 22,377,576,742.61 89.45 20,357,248,357.03 88.17 19,353,640,073.16 88.56 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 25,015,700,120.77 100.00 23,087,821,387.10 100.00 21,854,247,988.44 100.00 

 

หมายเหต ุ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ใหสิ้นเชือ่แก่บริษัทฯ ทัง้หมดเป็นจ านวนวงเงินรวมทัง้ส้ิน 780 ล้านบาท และ 8 ล้านเหรียญ
สหรฐัฯ ซ่ึงเป็นสินเชือ่ประเภทวงเงินเบิกเกินบญัชี สินเชือ่ตัว๋สญัญาใชเ้งิน สินเชือ่เพือ่การสง่ออกและการน าเขา้ วงเงินหนงัสือค ้า
ประกนั และวงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดค้างช าระส าหรับสินเชือ่ทกุ
ประเภทดงักล่าวเป็นจ านวนเงินรวมทัง้ส้ิน 8,042,380.13 บาท ดงันัน้ อตัราส่วนหนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบี้ยทีบ่ริษทัฯ มีอยู่ต่อ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 จึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.305 ของหนีสิ้นรวมของบริษัทฯ  
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งบก าไรขาดทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 

รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

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

รายได้       
สายธุรกจิการลงทุน       
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุใน       
  บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 1,444,029,446.77 31.69 1,264,082,801.66 30.02 1,127,966,986.07 26.80 
 รายได้เงินปันผลรับ 369,273,163.02 8.10 244,029,749.18 5.80 195,523,697.02 4.65 
รวม 1,813,302,609.79 39.79 1,508,112,550.84 35.82 1,323,490,683.09 31.44 
สายธุรกจิการให้เช่าและบริการ       
 รายได้ค่าสาธารณปูโภครับ 2,026,172,765.92 44.46 2,041,378,271.71 48.48 2,239,827,084.57 53.21 
 รายได้ค่าปรึกษาและบริการ 399,105,982.64 8.76 388,074,856.52 9.21 368,770,688.63 8.76 
 ก าไรจากการปริวรรตเงินตรา 390,102.84 0.01 275,130.65 0.01 2,269,605.14 0.05 
รวม 2,425,668,851.40 53.23 2,409,728,258.88 57.71 2,610,867,378.34 62.03 
สายธุรกจิสวนอุตสาหกรรม       
 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 271,795,750.00 5.96 181,877,075.39 4.32 170,888,500.00 4.06 
รวม 271,795,750.00 5.96 181,877,075.39 4.32 170,888,500.00 4.06 
อ่ืน ๆ       
 รายได้จากการขายสินค้า 0.00 0.00 0.00 0.00 76,721,026.32 1.82 
 ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 4,202,676.67 0.09 56,305.41 0.00 532,706.27 0.01 
 ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 4,413,310.33 0.10 6,421,439.50 0.15 44,025.00 0.00 
 รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจาก       
  การด้อยคา่เงินลงทนุ 21,000,000.00 0.46 3,242,209.46 0.08 4,027,946.28 0.10 
 รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการด้อยค่า       
  อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 0.00 0.00 56,728,971.88 1.35 0.00 0.00 
 รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจาก       
  การค า้ประกนั 0.00 0.00 8,349,863.00 0.20 0.00 0.00 
 ดอกเบีย้รับ 1,036,798.65 0.02 3,727,835.59 0.07 1,810,556.09 0.04 
 รายการโอนกลบัค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู 1,255,250.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 
 รายได้อื่น 14,697,151.90 0.32 12,490,323.98 0.30 20,753,316.43 0.49 
รวม 46,605,187.56 1.02 91,016,948.82 2.15 103,889,576.39 2.47 
รวมรายได้ 4,557,372,398.75 100.00 4,210,734,833.93 100.00 4,209,136,137.82 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
สายธุรกจิการให้บริการ       
 ต้นทนุค่าสาธารณปูโภค 1,844,538,975.89 40.47 1,863,202,712.16 44.25 2,076,089,728.77 49.32 
 ต้นทนุค่าบริการ 328,689,861.02 7.21 305,745,579.85 7.26 255,870,147.85 6.08 
 ขาดทนุจากการปริวรรตเงินตรา 64,298.73 0.00 526,170.70 0.01 501,969.12 0.01 
สายธุรกจิสวนอุตสาหกรรม       
 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 63,360,955.67 1.39 20,671,424.46 0.49 16,645,056.56 0.40 
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รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

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

อ่ืน ๆ       
 ต้นทนุขายสินค้า 0.00 0.00 0.00 0.00 74,855,843.67 1.78 
 ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์              0.00 0.00 0.00 0.00 921,738.51 0.02 
 ขาดทนุจากการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 9,334,583.45 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ขาดทนุจากเงินลงทนุ 1,819,141.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 
 หนีส้งสยัจะสญู      0.00 0.00 3,502,918.81 0.08 1,520,000.00 0.04 
รวมค่าใช้จ่าย 2,247,807,815.78 49.32 2,193,648,805.98 52.10 2,426,404,484.48 57.65 
ก าไรจากการด าเนินงาน 2,309,564,582.97 50.68 2,017,086,027.95 47.90 1,782,731,653.34 42.35 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 490,863,029.59 10.77 489,633,180.12 11.63 476,237,003.40 11.31 
 ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุใน           
  บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 42,753,230.95 0.94 77,536,386.98 1.84 47,448,134.45 1.13 
 ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุ 38,622,851.42 0.85 85,821,207.75 2.04 56,658,796.93 1.35 
 ขาดทนุจากการด้อยค่าของ       
  อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย 0.00 0.00 8,939,741.82 0.21 0.00 0.00 
 ต้นทนุทางการเงิน 43,771,256.92 0.96 46,689,211.75 1.11 57,664,771.54 1.37 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 1,693,554,214.09 37.16 1,308,466,299.53 31.07 1,144,722,947.02 27.20 
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้นิติบคุคล (11,282,863.87) (0.25) 8,621,084.43 0.20 5,419,195.06 0.13 
ก าไรสุทธ ิ 1,682,271,350.22 36.91 1,317,087,383.96 31.28 1,150,142,142.08 27.32 
ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรยกมา 15,177,778,024.67  13,923,647,828.27  12,885,627,341.43  

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (14,438,716.32)  50,670,701.44  1,506,233.76  
 15,163,339,308.35  13,974,318,529.71  12,887,133,575.19  
หกั  จดัสรรก าไร       
  เงินปันผลจ่าย 163,031,319.00  113,627,889.00  113,627,889.00  
 15,000,307,989.35  13,860,690,640.71  12,773,505,686.19  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 1,682,271,350.22  1,317,087,383.96  1,150,142,142.08  
ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรยกไป 16,682,579,339.57  15,177,778,024.67  13,923,647,828.27  
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 3.41  2.67  2.33  
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งบกระแสเงินสดตามวิธีสว่นได้เสยี 
 

รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

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

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
 ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้ 1,693,554,214.09 1,308,466,299.53 1,144,722,947.02 
 บวก  รายการปรับกระทบยอดก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ    
                      เป็นเงนิสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนนิงาน    
           คา่เส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 179,722,829.68 172,677,195.98 150,836,552.12 
                  ต้นทนุทางการเงิน 43,771,256.92 46,689,211.75 57,664,771.54 
                  ค่าใช้จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,555,831.00 4,645,548.00 (1,556,529.00) 
           สว่นแบง่(ก าไร)จากเงนิลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย (1,444,029,446.77) (1,264,082,801.66) (1,127,966,986.07) 
                 ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสีย 42,753,230.95 77,536,386.98 47,448,134.45 
           เงินปันผลรับจากการลงทนุ 509,315,600.30 518,063,984.00 512,556,000.80 
           รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการด้อยค่าเงนิลงทนุ (21,000,000.00) (3,242,209.46) (4,027,946.28) 
                 รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการด้อยคา่    
                       อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ   0.00 (56,728,971.88) 0.00 
                 รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการค า้ประกนั 0.00 (8,349,863.00) 0.00 
                 ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ 38,622,851.42 85,821,207.75 56,658,796.93 
                 ขาดทนุจากการด้อยคา่อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย 0.00 8,939,741.82 0.00 
          (ก าไร) ขาดทนุจากเงนิลงทนุ 1,891,141.02 0.00 0.00 
          (ก าไร) ขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุ 4,921,273.12 (6,421,439.50) (44,025.00) 
                 (ก าไร) ขาดทนุจากการขายทรัพย์สิน (4,202,676.67) (56,305.41) 389,032.24 
                 หนีส้งสยัจะสญู 227,979.22 3,502,918.81 1,520,000.00 
                 รายการโอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1,255,250.01) 0.00 0.00 
 ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง                 
           ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 1,048,776,834.27 887,460,903.71 838,200,748.75 
      สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
               สนิค้าคงเหลือ (208,226.56) (320,385.97) (374,512.38) 
         เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กจิการท่ีเก่ียวข้องกนั    0.00 30,000,000.00 (30,000,000.00) 
           อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย (125,991.17) (100,005,625.00) (12,136,525.00) 
           อสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญาจะซือ้จะขาย 61,858,173.72 18,616,240.16 15,759,656.56 
                  สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน (946,894.17) (532,880.39) (2,884,205.68) 
           ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-กจิการท่ีเก่ียวข้องกนั (4,575,347.03) 52,903,008.56 (61,621,959.11) 
                  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-อ่ืน ๆ 780,994.01) 2,041,230.14 (3,202,128.27) 
           สนิทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 44,065,984.04 (2,643.21) 12,921,633.31 
      หนีส้นิด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
                  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (80,015,828.49) 83,180,383.84 (4,396,172.83) 
           เงินรับลว่งหน้า (8,355,446.45) (46,522,646.45) 59,823,534.80 
                  เงนิประกนั 3,305,110.65 5,609,509.87 12,529,084.45 
                  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (25,227,250.83) (12,371,383.00) 2,693,246.00 
        เงนิสดรับ (จา่ย) จากการด าเนนิงาน 1,039,332,111.99 920,055,712.26 827,312,400.60 
                 จ่ายดอกเบีย้ (46,484,188.43) (47,605,387.03) (59,728,478.52) 
                 จ่ายภาษีเงินได้ (21,204,505.50) (21,.000,519.90) (20,737,241.84) 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 971,643,418.06 851,449,805.33 746,846,680.24 
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รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

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

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
                 ซือ้หลกัทรัพย์หุ้นทนุ (491,166,212.00) (424,984,658.85) (217,364,158.49) 
                 ขายหลกัทรัพย์หุ้นทนุ 42,351,000.00 105,911,539.50 995,535.00 
           ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (106,579,911.76) (106,636,490.71) (186,944,255.59) 
           ขายยานพาหนะและอปุกรณ์ส านกังาน 4,236,170..23 56,308.41 999,999.99 
                 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (450,843,315.39) (309,124,718.78) (100,056,048.39) 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน (1,002,002,268.92) (734,778,020.43) (502,368,927.48) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
           เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน     
                     เพิม่ขึน้ (ลดลง) 560,000,000.00) (213,400,000.00) (617,259,043.38) 
           จ่ายเงินปันผล (163,031,319.00) (113,627,889.00) (113,627,889.00) 
           เงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้ (ลดลง) (600,000,000.00) 466,680,000.00 500,000,000.00 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ (203,031,319.00) 139,652,111.00 (230,886,932.38) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (233,390,169.86) 256,323,895.90 13,590,820.38 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 337,526,130.91 81,202,235.01 67,611,414.63 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 104,135,961.05 337,526,130.91 81,202,235.01 

 
(2) ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 

รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.27 0.84 0.44 

 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.27 0.84 0.44 
 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 1.11 1.16 0.66 
 อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 13.71 11.60 12.93 
 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 26 31 28 
 อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 7.61 7.44 9.45 
 ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 47 48 38 
 Cash Cycle (วนั) (21) (17)            (10) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
 อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 50.17 46.50 40.90 
 อตัราก าไรสทุธิ (%)       36.91         31.28         27.32 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 7.52 6.47 5.94 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.04 5.82 5.47 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 19.01 16.01 14.91 
 อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.19 0.19 0.20 
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รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     
 อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.12 0.13 0.13 
 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 24.74 20.71 15.35 
 อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) 0.57 0.79 0.67 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) n.a. 12.46 9.93 
ข้อมูลต่อหุ้น     
 มลูคา่หุ้นตามบญัชี (บาท) 45.30 41.21 39.17 
 ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 3.41 2.67 2.33 
 เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) n.a. 0.23 0.23 

 
2.7.3 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

  1. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

   ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

   เศรษฐกิจโลกในปี 2559 มีความเปลี่ยนแปลงหลายประการจากผลกระทบในเร่ืองการเมือง และ
เศรษฐกิจ อาทิเช่น Brexit หรือการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจกัร ผลการเลือกตัง้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ความผันผันผวนของราคาพลังงาน การขึน้ดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ส าหรับเศรษฐกิจไทยในปี  2559 มีการ
ขยายตวัเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.2  โดยมีองค์ประกอบหลกัจากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทนุภาครัฐ ที่ขยายตวั
ร้อยละ 3.1 และ ร้อยละ 9.9 ตามล าดบั รวมถึงการเติบโตขึน้ของรายรับจากการท่องเที่ยวที่ร้อยละ 11.1 จากปีก่อนหน้า โดยการ
สง่ออกของไทยมีสญัญาณฟืน้ตวัชดัเจนขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2559 เป็นผลจากการริเร่ิมปฏิรูปเศรษฐกิจและภาคอตุสาหกรรม
ในหลายด้าน นอกจากนีใ้นสว่นของภาคการเมืองและประชาชน ได้มีการลงประชามติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนญู สง่ผลให้กรอบเวลา 
และขัน้ตอนทางการเมืองของประเทศมีความชดัเจนขึน้ 

   ในปี 2559 รายได้ของบริษัทอยูท่ี ่4,557 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.2 โดยพบวา่ คา่สาธารณปูโภครับ 
(คา่ไฟฟา้ และคา่ไอน า้) ลดลงร้อยละ 0.7 อยา่งไรก็ดี รายได้สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสยีเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 14.2 และรายได้เงินปันผลรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 51.2 เป็นผลจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของบริษัทตา่งๆ ที่บริษัทฯ ลงทนุ 
นอกจากนี ้ รายได้คา่ปรึกษาและบริการ และรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.8 และ ร้อยละ 49.5 ตามล าดบั   
โดยคา่ใช้จ่ายรวมของบริษัทลดลงร้อยละ 1.3 จากการด าเนินการบริหารต้นทนุ และควบคมุคา่ใช้จา่ย สง่ผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ มี
ก าไร 1,682 ล้านบาท สงูสดุนบัแตก่ารก่อตัง้บริษัทฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.7 จากปีก่อนหน้า นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัคงได้รับการจดั
อนัดบัเครดติองค์กรที่ระดบั AA แนวโน้มอนัดบัเครดิตคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั รวมทัง้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC) เมือ่วนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต รวมถงึยงัได้รับรางวลัดเีดน่ ด้านการจดัการสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม จากวศิวกรรมสถานแหง่
ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์  และได้รับผลประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั ประจ าปี 2559 อยูใ่นระดบั “ดเีลศิ” 
โดยบริษัทฯ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็มเป็นปีที่ 8 ติดตอ่กนั 
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   ปี 2560 เป็นอีกปีหนึง่ทีย่งัคงมคีวามท้าทายไมว่า่จะเป็นความไมแ่นน่อนทางเศรษฐกิจ การก้าวเข้าสู่
ยคุไทยแลนด์ 4.0 และการปรับเปลีย่นภายในกลุม่สหพฒัน์ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมแผนตา่งๆ รองรับ อาทิเช่น การปรับโครงสร้าง
องค์กรใหม ่ การปรับโครงสร้างทางการเงินผา่นการใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีหลากหลาย การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจ
ตา่งๆ  การเพิ่มการลงทนุในเขตเศรษฐกิจพเิศษ โดยเฉพาะพืน้ท่ีอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก และการขยายการค้าขายกบัประเทศ
กลุม่ CLMV มากขึน้ รวมถงึการยดึถือและปฏิบตัิตาม หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG) การตอ่ต้านการทจุริต(CAC) และการ
สร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคม(CSR) อยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 

  1.1 ผลการด าเนินงาน  

   )1(  ผลการด าเนินงานแยกตามสายธุรกิจหลกั 

    บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2559  รวม 4,557 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 346 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 8 มี
คา่ใช้จา่ยรวม 2,864 ล้านบาท ลดลง 38 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 1 ท าให้มีก าไรสทุธิเทา่กบั  1,682  ล้านบาทเพิม่ขึน้ 365 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 28 ทัง้นี ้เป็นผลมาจากผลประกอบการของแตล่ะธุรกิจดงันี ้

    1. รายได้จากธุรกิจการลงทนุและอืน่ ๆ 

     การลงทนุ : บริษัทฯ มีสว่นแบ่งผลก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้
เสยี 1,444 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 180 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 14 สว่นเงินปันผลรับ 369 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 125 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
51 เนื่องจากบริษัทกลุม่สหพฒัน์ได้เข้าร่วมงานจ าหนา่ยสนิค้ากบัโครงการทัง้ของภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึน้ จึงสง่ผลให้ผลประกอบการ
ของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ยงัคงมกี าไรตอ่เนื่อง ในขณะที่บริษัทตา่งๆ ประกาศจ่ายปันผลจากผลประกอบการปีก่อน จึงสง่ผลให้ในปี 
2559 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลอยูใ่นเกณฑ์ด ี

     รายได้อื่น : ในปี 2559 มีรายได้อืน่ๆ 47 ล้านบาท ลดลง 44 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 48 โดยในปี 2558 รายได้สว่นใหญ่มาจากการกลบัรายการด้อยคา่ผลขาดทนุจากภาระค า้ประกนัและอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทนุจ านวน 65 ล้านบาท  

    2. รายได้จากการให้เชา่และบริการ 

     ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมในสายธุรกิจการให้เชา่และบริการ 2,426 ล้าน
บาท  ลดลง 5 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 0.21 สว่นใหญ่เป็นการลดลงของรายได้คา่ไฟฟา้และไอน า้รับ ซึง่เป็นราคาที่ไมส่งูเกินกวา่
ราคาของการไฟฟา้สว่นภมูิภาค ในขณะท่ีบริการอื่นเพิ่มขึน้ 11 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 3 

    3. รายได้จากธุรกิจสวนอตุสาหกรรม 

     บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 271  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 89  ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 49 โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายท่ีดินเมื่อได้โอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ซือ้ 
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ตารางเปรียบเทียบรายได้                             (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2559 2558 2557 
% เพิ่ม (ลด) 

2559/2558 2558/2557 
สายธุรกิจลงทนุและอื่น ๆ 1,860 1,599 1,427 16 12 
สายธุรกิจให้เช่าและบริการ 2,426 2,430 2,611 (0) (7) 
สายธุรกิจสวนอตุสาหกรรม 271 182 171 49 6 
รวมรายได้ 3 ธุรกิจ 4,557 4,211 4,209 8 0 

   (2) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 

    บริษัทฯ มีต้นทนุขายและต้นทนุบริการ 2,248 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 54  ล้านบาท  คิดเป็นร้อย
ละ 2 สว่นใหญ่เป็นการลดลงของต้นทนุคา่สาธารณปูโภค เนื่องจากการบริหารต้นทนุดีขึน้ ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ 42 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 200 และมีผลขาดทนุจากการด้อยคา่ลงลด 57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 เนื่องจากปี 2558 มีการบนัทกึผล
ขาดทนุจากการด้อยคา่อสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที่ต้นทนุทางการเงินจ านวน 44 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  4 

 

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย                   (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2559 2558 2557 
% เพิ่ม (ลด) 

2559/2558 2558/2557 

ต้นทนุขายและต้นทนุบริการ 2,248 2,194 2,426 2 (10) 

คา่ใช้จ่ายสว่นกลาง 491 490 476 0 3 

สว่นแบง่ผลขาดทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 43 77 47 (44) 64 

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่หลกัทรัพย์และทรัพย์สนิ 38 95 57 (60) 67 

ต้นทนุทางการเงิน 44 46 58 (4) (21) 

รวมคา่ใช้จ่าย 2,864 2,902 3,064 (1) (5) 

 
  1.2 ฐานะการเงนิ 

   (1)   สินทรัพย์ 

    ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 25,016 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,928  ล้านบาท  
คิดเป็น  ร้อยละ  8  ประกอบด้วยเงินลงทนุร้อยละ 79  อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุร้อยละ 11 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิร้อย
ละ 5 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั สนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม เนื่องจากรับรู้สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุ
ตามวิธีสว่นได้เสยีเพิ่มขึน้ และอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเพิ่มขึน้ เพื่อรองรับการขยายตวัในอนาคต 
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   รายละเอียดของสินทรัพย์ 

    สนิทรัพย์หมนุเวียน 306 ล้านบาท ลดลง 228 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 เป็นการลดลงของ
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 233 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69 ในขณะที่ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 

    เงินลงทนุในหุ้นทนุ 19,805  ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 1,881  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 10 เนื่องจาก
ในปี 2559 บนัทกึเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยีและเงินลงทนุระยะยาวอื่นเพิ่มขึน้  1,581  ล้านบาท   เงินลงทนุเผื่อขายมีมลูคา่เพิม่
ขึน้สทุธิ 300 ล้านบาท 

    อสงัหาริมทรัพย์รอการขายและอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 3,410 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 322 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  10 เนื่องจากมีการซือ้ทีด่ินเพื่อรองรับการขยายตวัในอนาคต 

    ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  1,232  ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 53  ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ  5 

    สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 89 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21  เนื่องจาก
ได้รับคืนภาษีหกั ณ ที่จา่ย จากกรมสรรพากร 

   (2) หนีส้นิและแหล่งที่มาของเงนิทุน 

    หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 2,638 ล้านบาท ลดลง 92 ล้านบาท คดิเป็น
ร้อยละ  3  หนีส้นิหมนุเวียนสว่นใหญ่เป็น   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น และส่วน
ของหนีส้นิระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระใน 1 ปี จ านวน 1,113 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 478  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  75  สว่นหนีส้นิไม่
หมนุเวียน 1,525 ล้านบาท ลดลง 570 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 สว่นใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 600 ล้านบาท  

    ในปี 2559 บริษัทฯ จา่ยเงินปันผลจ านวน 163 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 12 ของก าไรสทุธิปี
ก่อน เนื่องจากในปี 2559 มกีารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล จงึท าให้มีการจา่ยเงินปันผลเพิ่มขึน้ 

    อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั  0.12 เทา่  ซึง่ใกล้เคียงกบัปีก่อน  และอตัราสว่น
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้อยูท่ี่ 24.74 เทา่ เทยีบกบัปีกอ่นซึง่อยูท่ี่ 20.71 เทา่ อยูใ่นเกณฑ์ดี เนื่องกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานเพิ่มขึน้ ในขณะที่ดอกเบีย้เงินกู้ลดลง 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย  อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและ
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์บนัทกึด้วยราคาทนุรวม 4,643 ล้านบาท ซึง่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ในสวนอตุสาหกรรม ทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดั
ใหญ่ 3 แหง่ คือ ชลบรีุ ปราจีนบรีุ และล าพนู ท าเลที่ตัง้อยูใ่กล้ตวัเมืองและติดถนนหลกั การคมนาคมสะดวก เพยีบพร้อมด้วยสิง่
อ านวยความสะดวก ในทกุสวนอตุสาหกรรมมีสนามบินที่ได้รับอนญุาตจากกรมการขนสง่ทางอากาศ มีพืน้ท่ีสเีขยีวกวา่ 20% ให้
ความร่มร่ืน เหมาะส าหรับตัง้โรงงานผลติสนิค้า สนิทรัพย์ตามบญัชีเป็นราคาทนุซึง่ต า่กวา่ราคาตลาดมาก ดงันัน้คณุภาพของ
สนิทรัพย์จึงเหมาะสม และเอือ้อ านวยตอ่การประกอบธุรกิจ  การขายทีด่ินได้มีการรับช าระหนีต้ามระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญา 
บริษัทฯ จึงไมม่ีความเสีย่งเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ 
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   (3)   สภาพคล่อง 

    บริษัทฯ ยงัคงมีสภาพคลอ่งทีด่ี เนื่องจากมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 
จ านวน 972 ล้านบาท เมื่อรวมกบัเงินสด ณ วนัต้นงวด จ านวน 337 ล้านบาท จะยงัคงเพียงพอตอ่การใช้ไปของกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทนุและกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 1,205 ล้านบาท  ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  ณ 
วนัสิน้งวด จ านวนเงิน 104 ล้านบาท 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีลกูหนีค้้างช าระท่ีมีปัญหาในการช าระหนีจ้ านวน 3 
ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ ได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้แล้วทัง้จ านวน อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้ติดตามทวงหนีด้งักลา่วโดยคาดวา่จะ
ทยอยได้รับคืนภายในปี 2560 

    ส าหรับอตัราสว่นสภาพคลอ่ง บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งคดิเป็น  0.27  เทา่ ในขณะท่ี
มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสดคิดเป็น 1.11 เทา่ บริษัทฯ มกีารปรับปรุงประสทิธิภาพในการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง    เช่น   
มีการลดการค า้ประกนัเพือ่ลดความเสีย่ง  และหากต้องค า้ประกนัก็จะค า้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้น ส าหรับสวนอตุสาหกรรม
ได้มีการพฒันาระบบสาธารณปูโภคและสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง   อีกทัง้บริษัทฯ ยงัคงมีความสามารถในการท าก าไรอยูใ่นเกณฑ์
ที่ดี และมีประสทิธิภาพ ซึง่จะเหน็ได้จากสภาพคลอ่งที่ดีขึน้ 
 
  1.3 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

   ปัจจุบนั ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการปรับแผนการด าเนินงานและกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ท าให้ประเทศไทยมีการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สงัคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ รวมถึงการที่ภาครัฐ
สนบัสนนุการลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มีการขยายการลงทนุเพื่อสอดรับกบัสทิธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทนุในพืน้ที่
ดงักลา่วเพิ่มขึน้ ท าให้มีการจ้างงานเพิ่มขึน้ ซึง่ไม่วา่จะเป็นแรงงานไทยหรือตา่งด้าว การจบัจ่ายใช้สอยในประเทศก็จะเพิ่มขึน้ตาม
ไปด้วย และจากการคาดการณ์ของภาครัฐว่าในปี 2560 การส่งออกจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2-3 สอดคล้องกับตัวเลขของ
ส านกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติที่ร้อยละ 2.4 และกระทรวงพาณิชย์ที่ประเมินไว้ร้อยละ 2.5-3 จึงอาจท าให้ผล
ประกอบการในปี 2560 ของบริษัท และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัท
กลุม่สหพฒัน์มีการพฒันาศกัยภาพในการผลติ คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและบริการ อีกทัง้ผลติภณัฑ์และ
บริการของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ยงัคงมีคณุภาพ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทต่างๆ ในกลุม่ได้ด าเนิน
ธุรกิจด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะสร้างผลประกอบการท่ีดี 

   ในปี 2560 บริษัทฯ ยงัคงมุง่มัน่พฒันาเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท ให้ยัง่ยืนอยา่งมัน่คง ในฐานะผู้น า
ด้านการลงทนุของกลุม่สหพฒัน์ โดยมีแผนท่ีจะปรับกลยทุธ์การลงทนุเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สดุ และยงัคงขยาย
ธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ รองรับการขยายตวัของผู้ลงทนุ เพิ่มศกัยภาพในด้านการให้เชา่และบริการเพื่อสร้างประโยชน์สงูสดุ
ให้กบัลกูค้าที่เข้ามาอยูใ่นสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ซึง่จะท าให้บริษัทฯ สามารถจดัสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอนาคต
ได้อยา่งตอ่เนื่อง 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

1. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ระหวา่งเวลา 10.00 น. ถึง 12.30 น.  ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 11 (ชดุที่ 23) 
มีมติเห็นชอบเก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุเพื่อรองรับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของหุ้นกู้แปลงสภาพที่
จะออกและเสนอขายในครัง้นี ้ 

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ จาก 494,034,300 บาท เป็น 
582,923,188 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 88,888,888 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 88,888,888 
บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

การจัดสรร จ านวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับ
การแปลง
สภาพของหุ้น
กู้แปลงสภาพ 

88,888,888 123.508575 
หุ้นเดิม : 1 
หนว่ยหุ้นกู้
แปลงสภาพ ซึง่
มีราคาหน้าตัว๋ 
1,000 บาทตอ่
หนว่ย 

ราคาแปลงสภาพ 
45 บาท ตอ่หุ้น 
(หรือ ราคาอื่นท่ี
เกิดจากการปรับ
ราคาแปลงสภาพ 
ตามเง่ือนไขที่จะ
ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสทิธิ
ตอ่ไป) 

รายละเอียดปรากฏตาม
สว่นท่ี 3 ของเอกสารฉบบั
นี ้

รายละเอียด
ตามหมายเหต ุ 

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 11 (ชุดที่ 23) เมื่อวนัที่ 15 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รายที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือ
หุ้น  โดยมีรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดงันี ้

1. จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รายที่มีสิทธิได้รับการจดัสรร
ตามสัดส่วนการถือหุ้ น ทัง้สิน้ ไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ราคาหน้าตั๋ว 1,000 บาทต่อ            
1 หนว่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ มลูคา่ที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 4,000,000,000 บาท 

2. จัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วยดงักล่าวทัง้จ านวน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ รายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้ น ใน
อตัราสว่นการจดัสรร 123.508575 หุ้นเดิมตอ่ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการ
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ค านวณให้ตดัทิง้ทกุกรณี  โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นต ่ากว่า 124 หุ้น จะไม่มี
สทิธิจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซือ้เกินสิทธิของตนได้) ทัง้นี ้ผู้ ถือ
หุ้นเดิมรายที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรสามารถจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสทิธิ 
หรือเกินสทิธิของตนได้ หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้นีก็้ได้ โดย
บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมี
หุ้นกู้ แปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรตามสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพส่วนที่
เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิของตน (จนกวา่จะไม่
เหลอืหุ้นกู้แปลงสภาพเหลอืให้จดัสรร) ตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่จ านวนหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนมี
จ านวนมากกวา่จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพสว่นท่ีเหลอืดงักลา่ว ให้จดัสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพสว่นที่เหลือในระหวา่งผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้เกินสิทธิของตน ตามสดัสว่น
การถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้เกินสิทธิแต่ละราย โดยการจดัสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพดังกล่าวให้ด าเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้ นกู้ แปลงสภาพเหลือให้
จดัสรร  

(ข) ในกรณีที่จ านวนหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนมี
จ านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพสว่นที่เหลือดงักลา่ว ให้จดัสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพสว่นท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้เกินสทิธิและช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น
กู้แปลงสภาพทกุราย 

3. บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดลุยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นให้ผู้
ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวอาจเป็นผลให้ 
(ก) เป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่าง 
ประเทศ หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิหรือต้อง
ด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการ
ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไมเ่ป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ 
และเง่ือนไขที่ก าหนดในการจดัสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสทิธิใช้ดลุยพินิจใน
การเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ใน
ประเทศไทยโดยอาศยัข้อยกเว้นท่ีมีอยูภ่ายใต้กฎหมายตา่งประเทศ 

4. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นกู้แปลง
สภาพ (Record Date) คือวนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นโดยวิธี
ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เป็นวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 
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5. มอบอ านาจให้กรรมการบริษัทฯ  และ/หรือ บคุคลที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอ านาจ
ในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดงักลา่วได้ทกุประการ  

6. ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ี 45 บาทตอ่ 1 หุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นราคาที่สงู
กวา่ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

“ราคาตลาด” หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนัแตไ่มเ่กิน 15 วนัท า
การติดตอ่กนั ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในครัง้นี ้  ได้แก่ วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 
2560 ถึงวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 ซึง่คดิเป็น 32.29 บาทตอ่หุ้น   โดยราคาที่จะน ามาค านวณ
ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่ ราคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุ้นของ
บริษัทฯ ในแตล่ะวนัท าการดงักลา่ว ทัง้นี ้ ส าหรับชว่งเวลาดงักลา่ว ไมม่ีรายการซือ้ขายหุ้น
ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัท่ี 13 และ 14 มีนาคม 2560 จงึไมม่ีราคาถวัเฉลีย่
ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในวนัดงักลา่ว และไมไ่ด้ถกูน ามาค านวณด้วย 

7. กรณีที่มีเศษของหุ้นในการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้ปัดเศษของหุ้นทิง้ 

3. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายดงักลา่วไปใช้ในการ
ช าระหนีเ้งินกู้ ยืมระยะสัน้ของบริษัทฯ บางส่วน (Refinance) ที่บริษัทฯ ใช้ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของ บริษัท  
เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจให้เช่าระยะยาวยานพาหนะและเคร่ืองจกัรและธุรกิจลงทนุ โดยการ
ถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีสดัส่วนการลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ในเครือสหพฒัน์ที่ประกอบธุรกิจอาหารที่สงู ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
สดัส่วนการลงทุนในธุรกิจอาหาร  จากเดิมที่มีอยู่เป็นสดัส่วนที่น้อย  เมื่อเทียบกับสดัส่วนการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ของ
บริษัทฯ โดยมีมลูคา่การลงทนุทัง้สิน้ไมเ่กิน 23,000 ล้านบาท และ/หรือ ใช้ในการขยายธุรกิจ 

ทัง้นี ้เนื่องจากจ านวนเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้นี ้ไม่เพียงพอต่อการลงทนุในบริษัท 
เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั ดงักลา่ว บริษัทฯ จึงจะจดัหาแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน และ/หรือ 
ระดมทนุผ่านการออกตราสารหรือหลกัทรัพย์ใด ๆ และ/หรือ โดยวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้เงินเพียงพอ
ตอ่การลงทนุในโครงการนัน้  

4. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จะเป็น
หนึ่งในแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ ท่ีรองรับการรับโอนกิจการดงักลา่ว มลูค่าการลงทนุทัง้สิน้ไม่เกิน 23,000 ล้านบาท โดย
เงินทนุสว่นท่ีเหลอืจะมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน และ/หรือ ระดมทนุผา่นการออกตราสารหรือหลกัทรัพย์ใด ๆ 
และ/หรือ โดยวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม  ซึง่ประโยชน์จากการรับโอนกิจการดงักลา่วจะเป็นการช่วยกระจายความ
เสี่ยงด้านการลงทนุของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจอาหาร ในเครือสหพฒัน์มีความผนัผวนค่อนข้างต ่าเมื่อ
เทียบกบัธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนอยู่ในปัจจุบนั เช่นธุรกิจสวนอุตสาหกรรม ธุรกิจเคร่ืองส าอาง และธุรกิจเสือ้ผ้า 
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เป็นต้น  นอกจากนี ้ปัจจุบนับริษัทฯ ยงัเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีถือหุ้นอยู่ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ด้านอาหารในเครือสหพัฒน์ (ได้แก่ TF PR และ PB) ในสดัส่วนที่สูงที่สุด ดังนัน้ การด าเนินการโอนกิจการทัง้หมด
ดงักลา่วจะช่วยให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร  ของเครือสหพฒัน์มีความชดัเจนขึน้ และเพื่อเป็น
การวางโครงสร้างทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีต้นทนุทางการเงินที่เหมาะสม และไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบจากราคาหุ้น และผลก าไรตอ่มลูคา่หุ้นในทนัที 

5. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ในอนาคต โดยหากยงัไม่
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกบัเจ้าหนีส้ามญัของบริษัทฯ 
และจะได้รับดอกเบีย้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ และเมื่อผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นวา่เหมาะสม และ/หรือ เป็นไป
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิ หุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วจะถกูแปลงเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ตามสดัสว่น
ที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงักลา่วมีโอกาสได้รับก าไรจากสว่นตา่งราคาหุ้นในอนาคต  

6. นโยบายเงนิปันผลและสทิธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลขัน้ต ่า 0.10 บาทตอ่หุ้น (เทา่กบั ร้อยละ 10 ของราคามลูคา่หุ้น) แตท่ี่ผา่นมาบริษัทฯ 
จ่ายเงินปันผลมากกวา่นโยบาย โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ 

ปี 2559 2558 2557 2556 2555 
อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น  3.41 2.67 2.33 2.63 2.64 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น*  0.45 0.23 0.23 0.23 0.23 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%)  13.22% 8.61 % 9.87% 8.74% 8.71% 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) (เฉพาะกิจการ)  28.36% 18.25 % 20.00% 15.72% 19.66% 

หมายเหต ุ: * ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท 
เป็นเงินทัง้สิน้ 222,315,435 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 
เป็นเงิน 49,403,430 บาท เมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2559 คงเหลือเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 
2559 ท่ีจะจ่ายส าหรับงวดนีอ้ีกหุ้นละ 0.35 เป็นเงิน 172,912,005 บาท 

ทัง้นี ้เมื่อหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วถกูแปลงเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามญัดงักลา่วจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล
เหมือนผู้ ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ  

7. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน   

- ไมม่ี - 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้นี ้

บริษัทฯ ประสงค์จะรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้  จ ากัด รวมถึงการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์
ทัง้หมดใน บริษัท  เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) มีมลูคา่การลงทนุทัง้สิน้
ไม่เกิน 23,000 ล้านบาท โดยในเบือ้งต้นบริษัทฯ จะใช้แหลง่เงินทนุระยะสัน้ ดงันัน้ เพื่อระดมเงินทนุไปใช้ในการช าระหนีส้ินระยะ
สัน้ของบริษัทฯ บางสว่น (Refinance) ที่บริษัทฯ จะหามาใช้ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้  จ ากดั ซึ่ง
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ให้เช่าระยะยาวยานพาหนะและเคร่ืองจกัรและธุรกิจลงทุน โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีสดัสว่นการ
ลงทนุในบริษัทอื่น ๆ ในเครือสหพฒัน์ที่ประกอบธุรกิจอาหารท่ีสงู ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสดัสว่นการลงทนุในธุรกิจอาหาร จากเดิมที่มี
อยูเ่ป็นสดัสว่นท่ีน้อย เมื่อเทียบกบัสดัสว่นการลงทนุในธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ ใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ   บริษัทฯ 
จะระดมเงินทนุด้วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รายที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น โดยจ านวนหุ้นกู้ แปลงสภาพนีร้วมทัง้สิน้จะไม่เกิน 4,000,000 (สี่ล้าน) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพนั) 
บาท  มูลค่าที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,000,000,000 (สี่พันล้าน) บาท เป็นหุ้นกู้ แปลงสภาพชนิดระบุช่ือผู้ ถือ มีสิทธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญัที่ออกใหมข่องบริษัทฯ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

2. รายละเอียดที่ส าคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรร 

ช่ือหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึง่มข้ีอก าหนดบงัคบัแปลงสภาพ (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้ แปลงสภาพชนิดระบุช่ือผู้ ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ 
ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

มลูคา่เสนอขาย : ไมเ่กิน 4,000 (สีพ่นั) ล้านบาท 

จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ไมเ่กิน 4,000,000 (สีล้่าน) หนว่ย 

ราคาหน้าตัว๋ (Face Value) : 1,000 (หนึง่พนั) บาท ตอ่ 1 (หนึง่) หุ้นกู้แปลงสภาพ (หรือเรียกวา่ “มูลค่าที่ตราไว้”) 

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายทัง้จ านวนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพตาม
สทิธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอ
ขายในครัง้นีก็้ได้ โดยบริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ตามสิทธิจน
ครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลอืจากการจดัสรรตามสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้และช าระเงินค่าหุ้นกู้ แปลงสภาพเกินสิทธิ
ของตน (จนกวา่จะไมเ่หลอืหุ้นกู้แปลงสภาพเหลอืให้จดัสรร) 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ มีสทิธิใช้ดลุยพินิจพิจารณาไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้น
ให้ผู้ ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วอาจเป็นผล
ให้ (ก) เป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัใด ๆ ของประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิหรือ
ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบั
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ 
หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ก าหนดในการจดัสรรของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้
ดลุยพินิจในการเสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมบางรายที่
ไมอ่ยูใ่นประเทศไทยโดยอาศยัข้อยกเว้นท่ีมีอยูภ่ายใต้กฎหมายตา่งประเทศ 

สดัสว่นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม 

: 123.508575 หุ้นเดิม : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการค านวณให้ตดัทิง้ทกุกรณี) 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นต ่ากว่า 124 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซือ้หุ้ นกู้ แปลง
สภาพตามสทิธิได้ (แตส่ามารถจองซือ้เกินสทิธิของตนได้) 

หุ้นท่ีจดัสรรไว้เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

: 88,888,888 หุ้น (คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 15.25 ของทนุที่ช าระแล้วของบริษัทฯ ภายหลงัการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทัง้
จ านวน) 

อายขุองหุ้นกู้แปลงสภาพ : 7 (เจ็ด) ปี 

อตัราดอกเบีย้ : ร้อยละ 0.70 (ศนูย์จดุเจ็ดศนูย์) ตอ่ปี 

วนัก าหนดช าระดอกเบีย้ : ปีละ 4 ครัง้ ในวนัท่ี 29 มีนาคม 29 มิถนุายน 29 กนัยายน และ 29 ธนัวาคมของทกุปี โดย
วนัก าหนดช าระดอกเบีย้งวดแรกในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 และวันก าหนดช าระ
ดอกเบีย้งวดสดุท้าย คือ วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ข้อจ ากดัการโอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ  

: โปรดดูเอกสารแนบท้ายหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้ นกู้ แปลงสภาพส่วนที่ 3 หมายเลข 1 
(ข้อจ ากดัการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (Transfer Restriction)) 

ทัง้นี ้ไมว่่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ และนายทะเบียนหุ้นกู้ ไมม่ีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ 
หรือควบคุมมิให้มีการโอนหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ขัดต่อข้อจ ากัดการโอนหุ้ นกู้ แปลงสภาพ
ดงักลา่ว 
 

ราคาแปลงสภาพ : 45 (สีส่บิห้า) บาทตอ่ 1 (หนึง่) หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

อตัราสว่นการแปลงสภาพ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ : 22.222222 หุ้น (หรือ อตัราอื่นท่ีเกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ 
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ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิ) 

วนัแปลงสภาพ : ปีละ 4 ครัง้ ในเดือน มีนาคม มิถนุายน กันยายน และธันวาคม ของทกุปี และสามารถเร่ิม
แปลงสภาพได้ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับระยะเวลา
แสดงความจ านงใช้สิทธิแปลงสภาพได้ที่ เอกสารแนบท้ายข้อก าหนดสิทธิ หมายเลข 5) 
ทัง้นี ้หากวนัแปลงสภาพท่ีระบไุว้วนัใดมิใช่วนัท าการ ให้ถือวา่วนัท าการถดัไปเป็นวนัแปลง
สภาพส าหรับการแปลงสภาพในครัง้นัน้ ๆ 

ราคาแปลงสภาพ : 45 (สีส่ิบห้า) บาท หรือ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเง่ือนไขที่ก าหนด
ไว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

การแปลงสภาพ : ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ตนถืออยู่เป็นหุ้ นสามัญของ
บริษัทฯ  ณ วนัแปลงสภาพตามราคาแปลงสภาพที่มีผลบงัคบั ณ วนัสดุท้ายในการใช้สิทธิ
แปลงสภาพที่เก่ียวข้องและตามอตัราการแปลงสภาพ โดยผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพใช้สิทธิ
แปลงสภาพได้โดยการยื่นแบบแสดงความจ านงในการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่มีข้อความครบถ้วนสมบรูณ์ ซึ่งลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (พร้อมทัง้ใบหุ้นกู้แปลง
สภาพตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ในกรณีหุ้นกู้ แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
และเอกสารหลกัฐานอื่นใดที่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพ) ต่อตัวแทนรับแปลงสภาพตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ ภายใน
ระยะเวลาแสดงความจ านงใช้สิทธิแปลงสภาพส าหรับวนัแปลงสภาพแตล่ะครัง้  ทัง้นี ้ตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

การไถ่ถอน ณ วนัครบก าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

: ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิจนถึงวนัท าการที่ 15 
(สบิห้า) ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้สุดท้ายก่อนไถ่ถอน”) 

กรณีมีการบงัคบัแปลงสภาพ (Mandatory Conversion) 

ในกรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลงั 15 (สบิห้า) วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัใช้สทิธิแปลงสภาพครัง้สดุท้ายก่อนไถ่ถอน
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (โดยราคาที่น ามาถวัเฉลี่ยดงักลา่วต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซือ้ขาย
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในแต่ละวนั) มีราคาสงูกว่า 52 (ห้าสิบสอง) 
บาท บริษัทฯ จะบังคับแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ
ทัง้หมดเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพแทนการช าระ
เงินต้นแก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทัง้นี ้ตามอตัราการแปลงสภาพและที่ราคาแปลงสภาพที่มี
ผลบงัคบั ณ วนัใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้สดุท้ายก่อนไถ่ถอน โดยหากมีเศษของหุ้นจากการ
ค านวณการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษ
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ของจ านวนหุ้นดงักลา่ว โดยให้น าเศษของจ านวนหุ้นดงักลา่ว คณูด้วยราคาแปลงสภาพที่มี
ผลบงัคบั ณ วนัใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้สดุท้ายก่อนไถ่ถอน ในการนี ้บริษัทฯ จะค านวณให้
เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง (ถ้าทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ
ห้า บริษัทฯ จะปัดทศนิยมต าแหนง่ที่สองขึน้ และปัดทศนิยมต าแหนง่ที่สองลงหากต าแหน่ง
ที่สามมีคา่น้อยกว่าห้า) นอกจากนี ้บริษัทฯ จะช าระดอกเบีย้ค้างช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพโดยคิดดอกเบีย้จนถึง (แตไ่มร่วม) วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

กรณีไมม่ีการบงัคบัแปลงสภาพ 

ในกรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลงั 15 (สบิห้า) วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัใช้สทิธิแปลงสภาพครัง้สดุท้ายก่อนไถ่ถอน
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ มีราคาไมเ่กิน 52 (ห้าสิบสอง) บาท ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะรายมี
สิทธิเลือกวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงัไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทางใดทางหนึ่ง
จากทางเลอืก 2 ทาง ได้แก่: 

ก) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทัง้จ านวน ในกรณีนี ้ ผู้ ถือหุ้นกู้แตล่ะรายจะ
ได้รับช าระคืนเงินต้นคงค้างตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (กลา่วคือ จ านวน 
1,000 (หนึง่พนั) บาทตอ่ 1 (หนึง่) หุ้นกู้แปลงสภาพ) ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพ พร้อมดอกเบีย้งวดสดุท้ายซึง่คดิจนถงึ (แตไ่มร่วม) วนัครบก าหนดไถถอน
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ 

ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ียงัไมไ่ด้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทัง้หมดที่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยูโ่ดย
การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ แทนการช าระเงิน
ต้น ทัง้นี ้ตามราคาแปลงสภาพที่มีผลบงัคบั ณ วนัใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้สดุท้ายก่อน
ไถ่ถอนและตามอตัราแปลงสภาพ โดยหากมีเศษหุ้นจากการค านวณการแปลงสภาพ 
ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจ านวนหุ้นดงักลา่ว โดยให้น าเศษ
ของจ านวนหุ้นดังกล่าว คูณด้วยราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วนัใช้สิทธิแปลง
สภาพครัง้สดุท้ายก่อนไถ่ถอน  ในการนี ้บริษัทฯ จะค านวณให้เหลอืเศษทศนิยมไมเ่กิน
สองต าแหน่ง (ถ้าทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทฯ จะปัด
ทศนิยมต าแหน่งที่สองขึน้ และปัดทศนิยมต าแหน่งที่สองลงหากต าแหน่งที่สามมีค่า
น้อยกวา่ห้า) นอกจากนี ้บริษัทฯ จะช าระดอกเบีย้ค้างช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
โดยคิดดอกเบีย้จนถึง (แตไ่มร่วม) วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้แตล่ะรายมีสทิธิเลอืกวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ ก) หรือ ข) ข้อใด
ข้อหนึง่เท่านัน้ โดยไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีตนเองถืออยู่เพื่อเลือกวิธีไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพทัง้ตามข้อ ก) และ ข) ทัง้สองทางได้ การเลือกวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพ
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ท าได้โดยการยื่นแบบแสดงความจ านงเลือกวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพซึ่งมีข้อความ
ครบถ้วนสมบรูณ์และลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (พร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานอื่นใดที่
ระบุในแบบแสดงความจ านงเลือกวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพ) ต่อตัวแทนรับแปลง
สภาพตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ ภายในระยะเวลาแสดงความจ านงเลอืกวิธีการ
ไถ่ถอน 

ตวัอยา่งการค านวณการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวนทัง้สิน้ 5 (ห้า) หน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ แปลงสภาพหน่วยละ 1,000 (หนึ่งพนั)บาท ในกรณีที่มีการบงัคบั
แปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นกู้ แปลง
สภาพ จ านวนหุ้นสามญัที่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะได้รับจากการแปลงสภาพดงักลา่วอาจ
ค านวณได้ดงัตอ่ไปนี ้

จ านวนหุ้นท่ีได้รับ = จ านวนหนว่ยของหุ้นกู้แปลงสภาพ * ราคาหน้าตัว๋ 
                        ราคาแปลงสภาพ 
 = 5 * 1,000 
       45 
 = 111.111111 

ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับหุ้นสามญัจากการแปลงสภาพจ านวน 111 หุ้น และจะ
มีเศษหุ้นจากการค านวณ 0.111111 หุ้น  

ในการนี ้ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะได้ รับเงินสดแทนเศษของจ านวนหุ้ นดังกล่าว ซึ่งอาจ
ค านวณได้ดงันี ้

จ านวนเงินสดคืน = เศษของหุ้นจากการค านวณ * ราคาแปลงสภาพ 
 = 0.111111 * 45 
 = 4.999995 บาท 

โดยเมื่อปัดเศษทศนิยมแล้ว ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับช าระเงินสดแทนเศษของจ านวน
หุ้นดงักลา่วเป็นเงินจ านวน 5.00 บาท 

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

  

 สว่นท่ี 3 หน้า 40  

 

ตวัแทนรับแปลงสภาพ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

สทิธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนด (Call / Put Option) 

: ไมม่ี 

การขึน้ทะเบยีนของหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

: สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association หรือ ThaiBMA) 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิด
จากการแปลงสภาพ 

: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท หากมกีารใช้สทิธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
(Dilution effect) 

 

: 1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) จะไม่เกิดขึน้หรือหากเกิดขึน้จะเป็น
อัตราที่น้อยมากเนื่องจากราคาการแปลงสภาพที่ก าหนดจะไม่ต ่ากว่าราคาตลาด
ปัจจบุนั ณ เวลาที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้ น เดิม และส่วนแบ่งก าไร (control 
dilution) จะไม่เกิดขึน้เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพทัง้จ านวนแก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรร อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสทิธิใน
การออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม และส่วนแบ่งก าไร (control dilution) ในอัตราร้อยละ 
15.25 

เหตแุหง่การเปลีย่นแปลงการ
ใช้สทิธิแปลงสภาพ 

: 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการ              
รวมหรือแบง่แยกหุ้นสามญัของบริษัทฯ  

2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) 
และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด ในราคาที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 
(เก้าสบิ) ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น 
หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
(Right Offering) และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด โดยก าหนด
ราคาหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น หรือหุ้ นกู้ แปลงสภาพ หรือ
หลกัทรัพย์แปลงสภาพอื่นนัน้ในราคาที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 (ร้อยละเก้าสิบ) ของราคา
ตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
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5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราร้อยละ 80 (แปดสบิ) ของก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ ส าหรับการด าเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในระหวา่งอายขุองหุ้นกู้ แปลงสภาพ 

6. เมื่อมีเหตกุารณ์อื่นใดในลกัษณะเดียวกบัข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ที่ท าให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไป
กวา่เดิม 

3. วันก าหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายที่มีสิทธิ
ได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) คือวนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดจดทะเบียนและพกัการโอนหุ้น
ในวนัที่ 16 พฤษภาคม 2560 

4. ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ และสถานที่รับจองชือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

4.1 ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

4.2 สถานท่ีรับจองชือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ตามสาขาที่ระบดุงัตอ่ไปนี ้

สาขา ที่อยู ่ โทรศพัท์ โทรสาร 

1. ส านกังานใหญ่ 333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500   

02-230-1036 02-230-2722 

2. บคุคโล 32 ถนนมไหสวรรค์ แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ 
กรุงเทพฯ 10600 
 

0-2468-4971-3 

02-468-3485  

02-468-0123-5 

02-468-6670 

3. ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 1975/1 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

02-3141041-3 02-319-3366 

4. สวนอตุสาหกรรมสหพฒัน 689 ม.11 ถ.สขุาภิบาล 8 เขตศรีราชา  
ชลบรีุ 20280 

038-481526-8 038-480913, 
481331 
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5. วันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ 

5.1 ก าหนดวนัจองซือ้ และรับช าระเงินคา่หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ระหวา่งวนัท่ี 1 ถงึวนัท่ี 27 มิถนุายน  2560 

5.2 วิธีการจองซือ้ และการช าระเงินคา่หุ้นกู้แปลงสภาพ  

5.2.1 ผู้ ถือหุ้ นสามารถติดต่อจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพได้ โดยติดต่อจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพได้ที่ผู้ จัดการการจัด
จ าหนา่ยหุ้นกู้แปลงสภาพตามผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยที่ระบใุนสว่นท่ี 3 ข้อ 4.2 ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. หรือเวลา
เปิดท าการของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 
ระหวา่งวนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 27 มิถนุายน 2560 

5.2.2 ผู้ ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ถกูต้องครบถ้วนและชัดเจน โดย
จะต้องระบจุ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายต้องการจะจองซือ้ตามสดัสว่นการจองซือ้ ตามสิทธิที่ได้
แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือจ านวนหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ต้องการจองซือ้เกินสิทธิ 
พร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้ จองซือ้เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อม
ประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพซึ่งบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้จัดสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละ
ราย ซึ่งจะระบจุ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นให้ผู้ ถือ
หุ้นทราบ 

(2) เอกสารประกอบการแสดงตน 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัร
พนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง (ในกรณีบตัร
ข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ให้
แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม) ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้ามี) 
และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือ
นัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ
ทกุฉบบั 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือจะต้องตรง
กบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพทกุฉบบั 
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- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลสญัชาติไทย: ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลาจองซือ้พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 
และส าเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงัไม่หมดอายุ
ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลข
ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้
มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลเป็นบคุคลที่ไมใช่สญัชาติไทย ให้ใช้ส าเนาใบตา่งด้าว หรือ 
ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลง
นามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพทกุฉบบั 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย: ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ หนงัสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลหรือหน่วยงาน
ของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนาซึ่งรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนันิติบคุคล ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติ
บุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพ 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ 
และประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) และส าเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัร
พนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจผกูพนันิติบุคคล (ในกรณีที่
บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชน ให้
แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลกัพร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไมใช่
สัญชาติไทย ให้ใช้ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนั นิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง โดย
ลายมือช่ือนัน้ จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้หุ้นกู้
แปลงสภาพทกุฉบบั 

ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบนิติบคุคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือของ
ผู้จดัท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมประทบัตรา
ของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศ
ที่เอกสารดงักล่าวได้จัดท า โดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้าย
ของระยะจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

(3) หนงัสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมาท าการแทน) 
พร้อมส าเนาหลกัฐานของผู้มอบอ านาจ และผู้ รับมอบอ านาจ ตามสว่นท่ี 3 ข้อ 5.2.2 (2) ตามแตก่รณี 
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(4) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะรับช าระเงินคืนค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีไมไ่ด้รับจดัสรร โดยการโอน
เงินเข้าบญัชีธนาคาร กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกหรือส าเนา 
Statement ของบญัชีกระแสรายวนัเท่านัน้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยช่ือบญัชีเงิน
ฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซือ้เทา่นัน้ 

5.2.3 ผู้ ถือหุ้นต้องน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบ ตามสว่นท่ี 3 ข้อ 5.2.2 (1) และ (2) หรือ (3) ถ้ามี หรือ (4) ถ้าม ี
หรือ (5) ถ้ามี พร้อมเงนิค่าจองซือ้เต็มจ านวน ทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิและจองซือ้เกินสิทธิ ไป
ติดตอ่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยตามทีร่ะบใุนสว่นท่ี 3 ข้อ 4.2 โดยเลอืกเพียงสถานท่ี
เดียวเทา่นัน้ โดยสามารถช าระคา่จองซือ้ได้ดงันี ้

(1) กรณีช าระเป็นเงินสดหรือเงินโอน (จ่ายช าระเตม็จ านวน) 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเงินสด สามารถจองซือ้ได้ตัง้แต่เวลา 
08.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายตามที่ระบุในส่วนที่  3 ข้อ 4.2  ถึงเวลา 
15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย ระหวา่งวนัท่ี 1 ถึง 27 มิถนุายน 2560 เข้า
บญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

 “บัญชีจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ ครัง้ที่  1/2560” บญัชีเลขที่ 
101-347084-2  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่สลีม   

(2) กรณีช าระเป็นเช็คบคุคลหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ (จ่ายช าระเต็มจ านวน) 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์ที่จะช าระเงินคา่จองซือ้เป็นเช็คบคุคลหรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกวา่ “เช็ค
ธนาคาร”) ดร๊าฟท์ สามารถจองซือ้ได้ตัง้แต่เวลา 08.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของผู้จดัการการจัด
จ าหนา่ยตามที่ระบใุนสว่นท่ี 3 ข้อ 4.2 ของวนัที่ 1 มิถนุายน 2560  จนถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิด
รับเช็คของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ของวนัที่ 26 มิถนุายน 2560 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 
จะต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 26 มิถนุายน 2560 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนั
กบัของสถานที่จองซือ้เทา่นัน้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

“บัญชีจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ  บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ ครัง้ที่ 1/2560” พร้อมทัง้เขียน
ช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้มีสิทธิจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพที่สามารถติดต่อได้ไว้
ด้านหลงัเช็คบคุคลหรือแคชเชียร์เช็คด้วย 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจาก
จ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 
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5.3 การคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพ บริษัทฯ จะด าเนินการให้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

5.3.1 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากมีหุ้ นกู้ แปลงสภาพเหลือไม่
เพียงพอเมื่อเทียบกบัจ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นจองเกินสทิธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการให้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้แปลงสภาพคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นที่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิและไม่ได้รับการจดัสรรเนื่องจากมีหุ้นกู้ แปลงสภาพเหลือไม่เพียงพอเมื่อ
เทียบกับจ านวนหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่ผู้ ถือหุ้นจองเกินสิทธิในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบีย้หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการให้ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายด าเนินการตามที่ผู้จองซือ้ระบุไว้ในใบ
จองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพ (ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ
ให้แก่ผู้จองซือ้) ดงันี ้

(1) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม 

จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพ ตามที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ ภายใน 10 
(สิบ) วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจัดสง่เช็คให้แก่ผู้จองซือ้
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่า
จองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

(2) โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย 

โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามที่ผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้ภายใน 7 
(เจ็ด) วันท าการนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพ อนึ่ง ผู้ จองซือ้จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ หรือ
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย จะหกัคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ถ้ามี) จากเงินท่ีจะโอนให้แก่ผู้จองซือ้ 

ในกรณีที่ไมส่ามารถคืนเงินค่าจองให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้
แปลงสภาพจะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวน
เงินค่าจองซือ้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซือ้นัน้ นบัจากวนัที่พ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่ผู้
จองซือ้ได้รับคืนเงินดงักลา่วแล้ว 

5.3.2 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ และ/หรือ 
การไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพ บริษัทฯ จะ
ด าเนินการให้คืนเช็คคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ อนั
เนื่องมาจากการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ และ/หรือ ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตาม
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เช็คค่าจองซือ้ โดยผู้จองซือ้ดงักลา่วต้องติดตอ่ขอรับเช็คจากผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ  ตามที่
อยูท่ีร่ะบใุนสว่นท่ี 3 ข้อ 4.2. ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

5.4 วิธีการสง่มอบหลกัทรัพย์ 

ผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลอืกให้บริษัทฯ หรือนายทะเบยีนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ (คือ ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน)) ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ จะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซือ้ โดย
นายทะเบียนหุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทฯ จะด าเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้ แปลงสภาพตามจ านวนที่ได้รับการ
จดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ใน
กรณีที่สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามช่ือและที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ภายใน 15 วนัท าการ
นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

(2) กรณีผู้จองซือ้ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในบญัชีของบริษัท
หลกัทรัพย์ทีต่นเองมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่ซึง่ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วเทา่นัน้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะด าเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้จองซือ้ตามสว่นท่ี 3 ข้อ 5.4. (1) แทน 

ทัง้นี ้ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่บริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นกู้ แปลงสภาพอยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นกู้
แปลงสภาพที่ผู้จองซือ้ฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิดการ
จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

5.5 อื่น ๆ 

5.5.1 การด าเนินการจองซือ้จะต้องปฏิบตัิตามรูปแบบหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ก าหนดไว้ในแต่
ละสถานท่ีรับจองซือ้หุ้นกู้  

5.5.2 ผู้ ถือหุ้นท่ียื่นความจ านงในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและได้ช าระเงินคา่จองซือ้แล้ว จะขอยกเลกิการจองซือ้หุ้นกู้แปลง
สภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นที่ด าเนินการไม่
ครบถ้วนตามวิธีการท่ีระบใุนสว่นที่ 3 ข้อ 5.2. 

5.5.3 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้สามารถตรวจสอบจ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจดัสรรได้ตัง้แตว่นัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เป็นต้นไป 
โดยตรวจสอบผ่าน call center ของ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เบอร์โทรศัพท์ 1333 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ www.spi.co.th 
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5.5.4 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิจะต้องแสดงความจ านงการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิตามใบจองซือ้
หุ้นกู้ แปลงสภาพ โดยหากมีหุ้นกู้ แปลงสภาพเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิผู้ ถือหุ้นที่มีการจองซือ้เกินสิทธิจะได้รับการ
จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซือ้เกินสทิธิ ดงันี ้

(1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจ านวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินสิทธิทัง้หมดรวมกนั ผู้ ถือ
หุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิทกุรายจะได้รับการจดัสรรตามความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีซือ้เกินสทิธิ 

(2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจ านวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิทัง้หมดรวมกนั ผู้ ถือหุ้น
ที่จองซือ้เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้ นกู้ แปลงสภาพที่จองซือ้เกินสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้ น ณ วันที่ 15 
พฤษภาคม 2560 ไปเป็นรอบ ๆ จนกวา่จะไมเ่หลอืหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซือ้เกินสทิธิ 

ทัง้นี ้จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจอง
ซือ้ และช าระเงินค่าจองซือ้แล้ว โดยการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพสว่นที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินสิทธิใน
แตล่ะรอบ หากมีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพจากการค านวณตามสดัสว่นการถือหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้เกินสทิธิรายใด  
บริษัทฯ จะปัดเศษหุ้นกู้ แปลงสภาพส่วนที่เหลือของผู้จองซือ้เกินสิทธิรายนัน้ทิง้ทัง้จ านวน และน าเศษหุ้นกู้ที่
เหลอืของผู้จองซือ้เกินสิทธิทกุรายไปรวมกบัหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงัเหลืออยู่  เพื่อจดัสรรในรอบถดัไปโดยบริษัทฯ 
จะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วให้แก่ผู้จองซือ้เกินสทิธิในรอบถดัไปตามกระบวนข้างต้นตอ่ไปจนกวา่จะไมม่ี
หุ้นกู้แปลงสภาพเหลอืแล้ว หรือไม่สามารถจดัสรรให้รายใดเลยในรอบนัน้ครบ 1 หนว่ย บริษัทฯ จะท าการหยดุ
จดัสรร 

6. ดอกเบีย้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

6.1 การช าระดอกเบีย้และการค านวณดอกเบีย้ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพที่เก่ียวข้องที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนหุ้ นกู้  ดงันัน้ หากมีการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในระหวา่งวนั
ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวนัช าระดอกเบีย้ในงวดดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับโอนหุ้นกู้แปลง
สภาพภายหลงัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไมม่ีสทิธิได้รับช าระดอกเบีย้ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัที่
ได้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ในงวดนัน้ ๆ  ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้
คงที่ร้อยละ 0.70 (ศนูย์จุดเจ็ดศนูย์) ต่อปี ในวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ โดยช าระทกุ 3 เดือน ในวนัช าระดอกเบีย้หุ้นกู้แต่
ละงวด โดยมีการหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายภาษีของประเทศไทยก าหนด  โดยการค านวณจ านวนดอกเบีย้ที่พึง
ช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะรายตามจ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วถืออยู ่ส าหรับงวด
ดอกเบีย้งวดใดงวดหนึง่ให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) คณูอตัราดอกเบีย้ส าหรับงวดดอกเบีย้นัน้ด้วยจ านวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะหนว่ย ซึง่ผู้ ถือหุ้น
กู้ แปลงสภาพดังกล่าวถืออยู่ ณ วันแรกของงวดดอกเบีย้นัน้ หลงัจากหักเงินต้นของหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่ว่า
จ านวนใดที่มีการช าระคืนแล้วในวนัแรกนัน้ (ถ้ามี) 
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(2) น าผลลพัธ์ที่ได้จากข้อ (1) ข้างต้นคณูด้วยจ านวนวนัของงวดดอกเบีย้นัน้ และหารด้วย 365 (สามร้อยหกสบิห้า) 

(3) ปัดเศษทศนิยมส าหรับผลที่ได้เป็นทศนิยมหกต าแหนง่ โดยปัดเศษทศนิยมต าแหนง่ที่ 6 (หก) ขึน้ ถ้าต าแหนง่ที่ 
7 (เจ็ด) มีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 5 (ห้า) และปัดเศษลงถ้าต าแหนง่ที่ 7 (เจ็ด) มีคา่น้อยกวา่ 5 (ห้า) และ 

(4) คณูผลที่ได้จากข้อ (3) ข้างต้นด้วยจ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงัมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพซึง่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพดงักลา่วถืออยูใ่นขณะนัน้ และปัดเศษทศนิยมที่ได้จากการค านวณเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง โดย
ปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 2 (สอง) ขึน้ ถ้าต าแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 5 (ห้า) และปัดเศษลง
ถ้าต าแหนง่ที่ 3 (สาม) มีคา่น้อยกวา่ 5 (ห้า) 

6.2 การแจ้งจ านวนดอกเบีย้ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ค านวณจ านวนดอกเบีย้ที่จะต้องช าระตามมลูค่าที่ตราไว้ตอ่หนว่ยของหุ้นกู้
แปลงสภาพ จ านวนดอกเบีย้รวมที่ต้องช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแตล่ะราย และจ านวนดอกเบีย้ทัง้หมดที่ต้องช าระ
ในแต่ละงวดดอกเบีย้ และผู้ ออกหุ้นกู้ จะด าเนินการให้นายทะเบียนแจ้งจ านวนที่ค านวณได้ดังกล่าวพร้อมทัง้อัตรา
ดอกเบีย้ แก่ผู้ออกหุ้นกู้  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามวิธีการท่ีระบใุนข้อก าหนดสทิธิ ทัง้นี ้ให้การก าหนด
จ านวนดอกเบีย้ ตลอดจนวิธีการในการก าหนดหรือการค านวณดงักลา่วโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้เป็นท่ีสดุและมีผลผกูพนั
คูส่ญัญาทกุฝ่าย (ยกเว้นในกรณีที่มีข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชดัแจ้ง) 

6.3 การเลือ่นวนัช าระเงิน 

หากวนัครบก าหนดช าระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไมว่า่จะเป็นเงินต้นหรือดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ ไม่ตรงกบัวนัท าการ ให้เลือ่นวนัช าระเงินไปเป็นวนัท าการถดัไป โดยจะไมม่ีการคิดดอกเบีย้ส าหรับการเลือ่น
วนัช าระเงินดงักลา่วและผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จ าต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ ส าหรับการเลื่อนวนัช าระเงิน เว้นแต่ ในกรณีดอกเบีย้งวด
สดุท้าย ซึ่งจะต้องน าจ านวนวนัทัง้หมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัช าระดอกเบีย้ที่เลื่อนออกไปมารวมค านวณ
ดอกเบีย้ด้วย สว่นดอกเบีย้ที่คิดตัง้แต่ (และรวม) วนัก าหนดช าระดอกเบีย้ดงักลา่วจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัแปลงสภาพที่
เก่ียวข้อง (ยกเว้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ) จะช าระให้ในวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ถดัไป 

ส าหรับดอกเบีย้หุ้นกู้ แปลงสภาพที่ได้มีการแปลงสภาพ ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะช าระดอกเบีย้ดังกล่าวส าหรับงวดดอกเบีย้ที่
เก่ียวข้องให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้มีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ในวนัก าหนดช าระดอกเบีย้  หากวนัครบ
ก าหนดช าระดอกเบีย้ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกบัวนัท าการ ให้เลือ่นวนัช าระเงินไปเป็นวนัท าการถดัไป 
โดยจะไม่มีการคิดดอกเบีย้ส าหรับการเลื่อนวนัช าระเงินดงักลา่วและผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จ าต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ ส าหรับการ
เลือ่นวนัช าระเงิน (เว้นแตใ่นกรณีดอกเบีย้งวดสดุท้าย ซึง่จะต้องน าจ านวนวนัทัง้หมดที่เลือ่นออกไปจนถึง (แตไ่มร่วม) วนั
ช าระดอกเบีย้ที่เลื่อนออกไปมารวมค านวณดอกเบีย้ด้วย) ส่วนดอกเบีย้ที่คิดตัง้แต่ (และรวม) วนัก าหนดช าระดอกเบีย้
ดงักลา่วจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัแปลงสภาพที่เก่ียวข้อง (ยกเว้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ) จะช าระให้ในวนั
ก าหนดช าระดอกเบีย้ถดัไป 
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6.4 ดอกเบีย้ผิดนดั 

ถ้าผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดั ไม่ช าระเงินต้นท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับหุ้นกู้แปลงสภาพในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้ นกู้แปลงสภาพ 
หรือวนัท่ีถึงก าหนดช าระหรือถือวา่ถึงก าหนดช าระอนัเนื่องมาจากการผิดนดัช าระหนี ้ดอกเบีย้ส าหรับจ านวนเงินต้นท่ีค้าง
ช าระ (ทัง้ก่อนและหลงัจากมีค าสัง่ศาล) โดยค านวณนบัจากวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวนัที่ถึงก าหนด
ช าระอันเนื่องมาจากการผิดนัดช าระหนีจ้นถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้รับช าระเงินต้นที่ค้างช าระ
ครบถ้วนนัน้ ให้คิดในอตัราดอกเบีย้ผิดนดั 

7. อื่น ๆ 

โปรดดรูายละเอยีด และเง่ือนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ในร่างข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ท่ีแนบมาด้วย 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

8. สถานที่ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายหลกัทรัพย์บริการ 
ชัน้ 24 อาคารส านกังานใหญ่ 
333 ถนนสลีม แขวงสลีม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 0 2230 1478 / 0 2626 3568 
โทรสาร 0 2626 4545-6 
ผู้ รับ นายวิเชียร ช่ืนชมแสง 
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เอกสารแนบท้ายหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ 3 หมายเลข 1 

ข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (Transfer Restriction) 

ประเทศไทย 

-ไมม่ี- 

ประเทศญี่ปุ่น 

หุ้นกู้แปลงสภาพมิได้จดทะเบียนหรือขึน้ทะเบียนและจะมิได้จดทะเบียนหรือขึน้ทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยตราสารทาง
การเงินและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศญ่ีปุ่ น (Financial Instruments and Exchange Act of Japan (Act No. 25 of 1948 
ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“กฎหมายหลักทรัพย์แห่งประเทศญี่ปุ่น”) ดงันัน้ หุ้นกู้แปลงสภาพจึงมิได้มีการเสนอขายหรือขาย 
(ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) ในประเทศญ่ีปุ่ น และมิได้มีการเสนอขายหรือขายให้แก่หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่อาศยัอยู่ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามนิยามที่ได้ให้ไว้ด้านลา่งนี)้ หรือแก่บคุคลอื่น ๆ เพื่อการเสนอขายตอ่หรือขายตอ่ (ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม) ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น หรือให้แก่หรือเพื่อประโยชน์ของบคุคลที่อาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น เว้นแต่ กรณีที่เข้าข้อยกเว้นซึง่ไมต้่องจดทะเบียน
หรือขึน้ทะเบียนตามกฎหมายหลกัทรัพย์แห่งประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้โดยปฏิบัติตามกฎหมายหลกัทรัพย์แห่งประเทศญ่ีปุ่ น และ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอื่น ๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น 

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นการเสนอขายในวงจ ากดั (ตามนิยามที่ได้ให้ไว้ใน
มาตรา 23-13 วรรคสี่ แห่งกฎหมายหลกัทรัพย์แห่งประเทศญ่ีปุ่ น) ดังนัน้ จึงมิได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Registration 
Statement) ตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายหลกัทรัพย์แห่งประเทศญ่ีปุ่ นผู้ลงทนุใด ๆ ที่ประสงค์จะได้มาซึ่งหุ้นกู้แปลงสภาพใน
ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามนิยามที่ได้ให้ไว้ด้านลา่งนี)้ จะต้องรับทราบวา่ หุ้นกู้แปลงสภาพในประเทศญ่ีปุ่ นที่บคุคลที่อาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น
ได้รับมานัน้ไมอ่าจโอนเปลีย่นมือ (ตามนิยามได้ให้ไว้ด้านลา่งนี)้ ในประเทศญ่ีปุ่ น เว้นแต ่เป็นการโอนทัง้จ านวนให้บคุคลอีกบคุคลหนึง่ 

ในการลงช่ือเข้าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ การซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ซึง่เป็นบคุคลที่อาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นแตล่ะรายรับทราบและตกลงยอมรับข้อจ ากดัการโอนดงักลา่ว 

เพื่อวตัถปุระสงค์ของข้อจ ากดัการโอนนี ้

“หุ้นกู้แปลงสภาพในประเทศญ่ีปุ่น” หมายความว่า หุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่ได้มีหรือจะมีการเสนอขายในประเทศญ่ีปุ่ น 

“บุคคลที่อาศัยอยู่ ในประเทศญ่ีปุ่น” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น รวมถึง บริษัท หรือ 
หนว่ยงานหรือองค์กรอื่นซึง่ได้จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น 

“การโอนเปลี่ยนมือ” หมายความว่า การขาย การแลกเปลี่ยน การโอน การโอนสิทธิ การจ าน า การก่อสิทธิเหนือ
หลกัประกนั (hypothecation) การก่อภาระติดพนั หรือการจ าหนา่ยจ่ายโอนอื่นซึง่หุ้นกู้แปลงสภาพไมว่า่ทัง้หมดหรือสว่นใด ๆ และ
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมให้แก่บุคคลอื่น โดยให้ค าว่า “โอนเปลี่ยนมือ” หรือ “ได้โอนเปลี่ยนมือ” มีความหมายที่สมัพนัธ์กับ
ความหมายดงักลา่ว 


