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ภาพรวมและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ จดทะเบี ย นจัด ตัง้ ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษายน 2515 ด้ ว ยทุน จดทะเบี ย น 6 ล้ า นบาท โดย ณ วัน ที่ 24
พฤษภาคม 2560 บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 582,923,188 บาท ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว 494,034,300 บาท
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่าง ๆ ธุรกิจการให้ เช่าและบริ การ
และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
2.1

ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่ างๆ

2.1.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างมูลค่าเพิม่ ให้ แก่บริ ษัทฯ ในระยะยาว
กิจการที่บริ ษัทฯ ร่วมลงทุนจะประกอบธุรกิจทีเ่ สริ มกับธุรกิจที่บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ดาเนินการอยู่ หรื อเป็ น
ธุรกิจที่บริ ษัทฯ คาดว่าจะเข้ าไปดาเนินการในอนาคต เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพในการทากาไร โดย
บริ ษัทฯ จะได้ รับผลตอบแทนในรูปของเงินปั นผล กิจการที่บริษัทฯ เข้ าลงทุน ประกอบด้ วย 3 สายธุรกิจ
หลัก คือ สายธุรกิจการผลิต สายธุรกิจจัดจาหน่าย และสายธุรกิจบริ การและอื่น ๆ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 จานวนบริ ษัทที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่าง ๆ มีจานวนทังสิ
้ ้น 155 บริ ษัท
สายธุรกิจ

จานวนบริษัท

1. สายธุรกิจการผลิต
2. สายธุรกิจจัดจาหน่าย
3. ธุรกิจบริ การและอื่น ๆ
รวม

79
26
50
155
ส่วนที่ 1 หน้ า 1

มูลค่ าเงินลงทุนสุทธิ
หน่ วย : พันบาท
11,924,140
6,687,841
1,193,031
19,805,012
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สายธุ รกิจการผลิต บริ ษัทฯ ร่ วมลงทุนกับผู้ประกอบการทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยลงทุน ใน
บริ ษั ท ผู้ผลิ ต วัต ถุดิ บ ผู้ผลิ ต สิ น ค้ า ส าเร็ จ รู ป ทัง้ อุ ป โภคและบริ โภค ภายใต้ เครื่ อ งหมายการค้ า ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท
กลุม่ สหพัฒน์ และเครื่ องหมายการค้ าที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ ได้ รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ
สายธุ รกิจจัดจาหน่ าย บริ ษัทฯ ลงทุนในบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภค และ
บริ ษัทขายตรง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการร่วมลงทุนของบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ และสินค้ าที่จดั จาหน่ายส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าที่ผลิตโดย
บริ ษัทผลิตของกลุม่ เช่นกัน
สายธุรกิจบริการและอื่นๆ บริ ษัทฯ ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศกั ยภาพ ให้ ผลตอบแทนที่นา่ พอใจในระยะ
ยาว และประกอบธุรกิจที่สนับสนุนบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ บริ ษัทในสายนี ้อยู่ในสายงานบริ การ ร้ านอาหาร การลงทุนและการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2.1.2

การตลาด และการแข่ งขัน

การตลาด บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ ซึ่งมีทงั ้ บริ ษัทผลิตวัตถุดิบ เพื่อป้อนให้ แก่
บริ ษัทผลิตสินค้ าสาเร็ จรู ปและบริ ษัทจาหน่าย ปั จจุบนั การตลาดมีการแข่งขันสูงและรุ นแรงมากขึ ้น เพื่อการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน และสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงดุลยภาพด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม ผู้ผลิตจึง
มุ่งเน้ นการสร้ างนวัตกรรม ซึ่งไม่ได้ จากัดเพี ยงการพัฒ นาสินค้ าและบริ การใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันได้ เท่านัน้ แต่ยังต้ อง
สามารถตอบสนองความต้ องการของสังคมที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
เพิ่มมากขึ ้น รวมถึงการให้ ความสาคัญกับการมุ่งสู่ “เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” โดยการเพิ่มมูลค่าให้ แก่สินค้ า
มุง่ เน้ นสินค้ าประเภท Green Productivity ซึง่ จะมีสว่ นในการสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวมถึงการสื่อสารถึงผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผ้ ูบริ โภคให้ ความสาคัญและเป็ นปั จจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื ้อ ดังนัน้
บริ ษัทในสายธุรกิจการผลิตได้ จดั หาวัตถุดิบและการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้ าให้ สนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคยุคใหม่ นอกจากนี ้ ผู้ผลิตต้ องมุง่ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตที่ทาให้ เกิดการบริ หารต้ นทุนให้ ลดลง และ
ต้ องมีความคล่องตัวในการจัดการ เพื่อสร้ างความสามารถในการแข่งขันจึงจะสามารถรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้ ซึ่ง
บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์จะได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งในด้ านความหลากหลายและต้ นทุนที่ต่ากว่า มีการวิจยั ค้ นคว้ าและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ
อย่างสม่าเสมอ และบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์สว่ นใหญ่ได้ รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2008
นอกจากด้ านการผลิ ต แล้ ว ช่ องทางการจัด จ าหน่ ายก็ เป็ นอี กกลยุ ทธ์ หนึ่ งที่ ส าคัญ สิ นค้ าของบริ ษั ท
กลุม่ สหพัฒน์สว่ นใหญ่จะจัดจาหน่ายผ่านบริ ษัทผู้จัดจาหน่ายบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ เช่น บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ซึง่ แนวโน้ มพฤติกรรมผู้บริ โภคได้ เปลีย่ นแปลงจากเดิมไปมาก ปั จจัยเทคโนโลยี
ที่เติบโตก้ าวกระโดดเป็ นแรงผลักดันสาคัญ เช่น คลาวด์ Line ที่ทาให้ การติดต่อสื่อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว เข้ าถึงผู้บริ โภคได้
ทันที การเข้ ามาของเทคโนโลยีดงั กล่าวทาให้ ความต้ องการของผู้บริ โภคเปลีย่ นไป
จากจุดเด่นของบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ที่มีการบริ หารงานอย่างอิสระ มีการแข่งขันกัน ทาให้ แต่ละบริ ษัทมี
การพัฒนาและคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิต เพื่อเป็ นการสร้ างมูลค่าให้ แก่สนิ ค้ า และเป็ นการเพิ่มช่องทางการจาหน่าย
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ เพิ่มขึ ้น แต่เมื่อใดที่ต้องการความร่ วมมือ จะเกิดความร่วมมือกัน เพื่อแสดง
ศักยภาพของบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ เช่น งาน Saha Group Fair ซึง่ ได้ รับความสนใจและมีผ้ เู ข้ าชมงานและซื ้อสินค้ าเป็ นจานวน
ส่วนที่ 1 หน้ า 2
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มาก จึงมีการจัดงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ได้ จดั เป็ นครัง้ ที่ 20 ซึ่งแต่ละบริ ษัทได้ นาสินค้ า ผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาร่ วมแสดงในงาน เพื่อเป็ นการเชิญ ชวนลูกค้ าทัง้ รายเก่าและรายใหม่ๆ ให้ เข้ าร่ วมงาน เป็ นการพบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความต้ องการซึ่งกันและกัน และสามารถทาการค้ าระหว่างกัน ซึ่งเป็ นช่องทางในการร่ วมทุน และขยาย
ตลาดทังภายในและภายนอกประเทศอี
้
กด้ วย และยังทาให้ บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์สามารถปรับตัวได้ คล่องตัวขึ ้น ตามภาวะ
เศรษฐกิจที่มีการเปลีย่ นแปลงและผันผวนอยูต่ ลอดเวลา เป็ นการกระตุ้นให้ บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์มงุ่ มัน่ พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ
ทัง้ ด้ านผลิตภัณ ฑ์ และกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้ นการบริ การและการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับลูกค้ า
ตลอดจนในงานยังมีการจาหน่ายสินค้ าในราคาประหยัด เพื่อขอบคุณและช่วยเหลือประชาชนทัว่ ไป
การแข่ งขัน สินค้ าที่บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ผลิตและจาหน่าย ส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้ าประเภทอุปโภค บริ โภค
ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน เช่น เสื ้อผ้ าบุรุษ สตรี และเด็กชุดชันใน
้ เครื่ องสาอาง
บะหมี่ กึ่ งส าเร็ จ รู ป ผงซัก ฟอก เครื่ อ งหนัง และอาหาร เป็ น ต้ น การเปิ ด การค้ า เสรี มี ผลให้ ผ้ ูบ ริ โภคมี ทางเลือกมากขึน้
ผู้ประกอบการในประเทศต้ องประสบกับการแข่งขันกับสินค้ านาเข้ า ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ จึงมีการพัฒนาและ
คิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ าสูต่ ลาดอย่างสม่าเสมอ เป็ นที่ร้ ูจกั และยอมรับในด้ านชื่อเสียงและคุณภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภค
เศรษฐกิ จ โลกในปี 2559 มี ค วามเปลี่ ย นแปลงหลายประการจากผลกระทบในเรื่ อ งการเมื อ ง และ
เศรษฐกิ จ อาทิ เช่ น Brexit หรื อ การออกจากสมาชิ ก สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจัก ร ผลการเลื อ กตัง้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ความผันผันผวนของราคาพลังงาน การขึ ้นดอกเบี ้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ สาหรับ เศรษฐกิจไทยในปี
2559 มีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 3.2 โดยมีองค์ประกอบหลักจากการบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุน
ภาครัฐ ที่ขยายตัวร้ อยละ 3.1 และ ร้ อยละ 9.9 ตามลาดับ รวมถึงการเติบโตขึ ้นของรายรับจากการท่องเที่ยวที่ร้อยละ 11.1
จากปี ก่อนหน้ า โดยการส่งออกของไทยมีสญ
ั ญาณฟื น้ ตัวชัดเจนขึ ้นในช่วงครึ่ งหลังของปี 2559 เป็ นผลจากการริ เริ่ มปฏิรูป
เศรษฐกิ จและภาคอุตสาหกรรมในหลายด้ าน นอกจากนีใ้ นส่วนของภาคการเมื องและประชาชน ได้ มีก ารลงประชามติ
เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้ กรอบเวลา และขันตอนทางการเมื
้
องของประเทศมีความชัดเจนขึ ้น
ในปี 2559 รายได้ ของบริ ษัทอยู่ที่ 4,557 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.2 โดยพบว่า ค่าสาธารณูปโภครับ
(ค่าไฟฟ้า และค่าไอน ้า) ลดลงร้ อยละ 0.7 อย่างไรก็ดี รายได้ ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมตามวิธีส่วนได้ เสีย
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.2 และรายได้ เงินปั นผลรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 51.2 เป็ นผลจากผลประกอบการที่ดีขึ ้นของบริ ษัทต่างๆ ที่บริ ษัทฯ
ลงทุน นอกจากนี ้ รายได้ คา่ ปรึกษาและบริ การ และรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.8 และ ร้ อยละ 49.5
ตามลาดับ โดยค่าใช้ จ่ายรวมของบริ ษัทลดลงร้ อยละ 1.3 จากการดาเนินการบริ หารต้ นทุน และควบคุมค่าใช้ จ่าย ส่งผลให้ ใน
ปี 2559 บริ ษัทฯ มีกาไร 1,682 ล้ านบาท สูงสุดนับแต่การก่อตังบริ
้ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27.7 จากปี ก่อนหน้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ
ยังคงได้ รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ AA แนวโน้ มอันดับเครดิตคงที่ โดยบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด รวมทังบริ
้ ษัทฯ
ได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 จาก
คณะกรรมการแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้ า นทุจ ริ ต รวมถึ ง ยัง ได้ รับ รางวัลดี เด่ น ด้ า นการจัด การ
สิ่งแวดล้ อมอุตสาหกรรม จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ รับผลประเมินคุณภาพการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี 2559 อยูใ่ นระดับ “ดีเลิศ” โดยบริ ษัทฯ ได้ คะแนน 100 คะแนนเต็มเป็ นปี ที่ 8 ติดต่อกัน
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ปี 2560 เป็ นอีกปี หนึ่งที่ยงั คงมีความท้ าทายไม่วา่ จะเป็ นความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การก้ าวเข้ าสูย่ คุ
ไทยแลนด์ 4.0 และการปรับเปลีย่ นภายในกลุม่ สหพัฒน์ โดยบริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมแผนต่างๆ รองรับ อาทิเช่น การปรับโครงสร้ าง
องค์กรใหม่ การปรับโครงสร้ างทางการเงินผ่านการใช้ เครื่ องมือทางการเงินที่หลากหลาย การปรับโครงสร้ างการถือหุ้นในธุรกิจ
ต่างๆ การเพิ่มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพืน้ ที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และการขยายการค้ าขายกับ
ประเทศกลุ่ม CLMV มากขึ ้น รวมถึงการยึดถื อและปฏิ บัติตาม หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี (CG) การต่อต้ านการทุจริ ต
(CAC) และการสร้ างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
2.1.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

สาหรับธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ บริ ษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่องหรื อเสริ มกับธุรกิจเดิม รวมทัง้
ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่คาดว่าจะให้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าต่อการลงทุน มีการสรรหาผู้ร่วมลงทุนที่มีศกั ยภาพ มีเทคโนโลยี ใหม่ๆ และมี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน โดยได้ รับการแนะนาและชักชวนจากผู้ร่วมลงทุนเดิม หรื อสถาบันการเงินต่างๆ รวมทังกรม
้
ส่ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ หากมี ก ารร่ ว มลงทุน และต้ องการเข้ า มาอยู่ในสวนอุต สาหกรรม
เครื อสหพัฒน์ของบริ ษัท บริ ษัทฯ จะให้ ความช่วยเหลือและให้ คาแนะนาในด้ านการจัดตัง้ การจัดหาสถานที่ การขออนุญาต
ต่างๆ จากทางราชการ เพื่อให้ การดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยในด้ านสถานที่ บริ ษัทฯ มีที่ดินและอาคารใน
สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ถึง 4 แห่ง ที่พร้ อมให้ เช่าหรื อขาย รวมทังมี
้ อาคาร โรงงานสาเร็ จรู ป ให้ เช่า ที่ตาบลแม่กาษา
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อใช้ ประกอบกิจการในราคาที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ ผู้ลงทุน ทาให้ สามารถดาเนินการผลิตสินค้ าและ
สร้ างผลกาไรได้ ในเวลาที่รวดเร็ ว
2.2

ธุรกิจการให้ เช่ าและบริการ

2.2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

บริ ษัทฯ เป็ นผู้ดาเนินการเองในส่วนของการให้ เช่าและบริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อรองรับการขยายตัว
และเพิ่ ม ศัก ยภาพในด้ า นการแข่งขัน ให้ กับ บริ ษั ท กลุ่ม สหพัฒ น์ เป็ น การให้ เช่ าที่ ดิ น อาคาร และให้ บ ริ ก ารด้ า นระบบ
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน โดยบริ ษัทฯ ได้ รับค่าตอบแทนในรู ปค่าเช่ารับ และค่าบริ การสาธารณูปโภครับนัน้ ๆ รวมทัง้ การ
ให้ บริ การไฟฟ้าและไอน ้าแก่บริ ษัทที่อยูใ่ นสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มธุรกิจให้ บริ การ
โรงแรมและสนามกอล์ฟ โดยได้ รับค่าตอบแทนในรู ปค่าบริ การห้ องพัก ค่าธรรมเนียมการใช้ สนามกอล์ฟ ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่ม ฯลฯ บริ ษั ท ฯ ยังเป็ นตัวกลางในการติ ดต่อขอลิขสิท ธิ์ และเครื่ องหมายการค้ าของผลิต ภัณ ฑ์ ที่ มี ชื่ อ เสียงจาก
ต่างประเทศ และให้ สิทธิบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ใช้ เครื่ องหมายการค้ าเหล่านัน้ เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดยได้ รับ
ค่าตอบแทนในรูปของ ค่าลิขสิทธิ์รับ (Royalty Fees) สาหรับเครื่ องหมายการค้ าในประเทศที่บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของ บริ ษัทฯ ได้
ท าสัญ ญายิ น ยอมให้ บ ริ ษั ท กลุ่ม สหพัฒ น์ ใช้ เครื่ อ งหมายการค้ า ดัง กล่า ว เพื่ อ ท าการผลิต และจ าหน่ า ยสิน ค้ าภายใต้
เครื่ องหมายการค้ านัน้ ๆ โดยได้ รับค่าตอบแทนในรูปค่าเครื่ องหมายการค้ ารับ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ให้ บริ การด้ านการให้ คาปรึ กษา แนะนา วางแผนด้ านธุรกิจ การจัดการและการ
ดาเนินโครงการใหม่ ๆ การจัดหาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ า โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจับคู่ทางธุรกิจ การร่ วมมือ
กับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสินค้ าและบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า แก่บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ได้ รับค่าตอบแทนในรูปค่าปรึกษารับและค่าบริ การรับ
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2.2.2

การตลาดและการแข่ งขัน

การตลาด บริ ษัทฯ ได้ ทาการตลาดทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยด้ านตลาดต่างประเทศ บริ ษัทฯ ได้
ชักชวนกลุม่ นักลงทุนจากต่างประเทศ ให้ เข้ ามาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ของบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ให้
ข้ อมูลไว้ กบั สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.spi.co.th) โดยบริ ษัทฯ ได้
จัดหาผู้มีประสบการณ์ ผู้ชานาญการ และที่ปรึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถในด้ านต่างๆ ไว้ เพื่อคอยให้ คาปรึ กษา แนะนา
แก่ลกู ค้ าตลอดเวลา
บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมที่ดิน และอาคารสาเร็ จรู ป ไว้ รองรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา กบินทร์ บรุ ี ลาพูน และแม่สอด โดยผู้เช่าสามารถประกอบกิจการได้ ทนั ที
สาหรับการให้ บริ การด้ านสาธารณูปโภคพื ้นฐาน บริ ษัทฯ จะเน้ นในด้ านความพร้ อมและความเพียงพอในการให้ บริ การ เช่น มี
ระบบบาบัดน ้าเสียที่มีคณ
ุ ภาพ บริ การจัดเก็บ และกาจัดขยะมูลฝอย และได้ นาระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็ นระบบบริ หารงาน
คุณภาพด้ านการพัฒนาที่ดินและบริ การสาธารณูปโภคพื ้นฐานมาใช้ และปรับปรุ งระบบการบริ หารงานคุณภาพมาอย่าง
ต่อเนื่อง ปั จจุบนั การที่จะเพิ่มการให้ เช่าและบริ การได้ แนวโน้ มตลาดมุ่งเน้ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี การดาเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งกาลังกลายเป็ นกลยุทธ์ ทางการตลาดที่สาคัญ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพ
ทางด้ านการตลาด สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กับลูกค้ าต่อบริ การของบริ ษัท ตลอดจนสร้ างแรงจูงใจให้ กับนักธุรกิจรายใหม่ ในการ
ตัดสินใจลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงด้ านสิ่งแวดล้ อมภายใน
สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์อย่างต่อเนื่อง ด้ วยการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central
Wastewater Treatment จากสานักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สาหรับสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา ปั จจุบนั มีพื ้นที่ค่อนข้ างจากัด บริ ษัทฯ จึงมุ่งเน้ นการให้
เช่าพื ้นที่ อาคารสาเร็ จรูป หรื ออาคารเก็บสินค้ า เนื่องจากพื ้นที่อยูใ่ กล้ ทา่ เรื อแหลมฉบัง
การแข่ งขัน ในด้ านธุรกิจการให้ เช่าและบริ การ ส่วนใหญ่เป็ นการให้ เช่าและบริ การแก่บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์
จึงไม่ประสบปั ญ หาด้ านการแข่งขันมากนัก และหากเป็ น บุคคลภายนอก บริ ษัทฯ จะคัดเลือกบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ ด้ านการให้ เช่า บริ ษัทฯ คานึงถึงความเหมาะสมในการจัดพื ้นที่อาคารและที่ดิน สาหรับ
นักธุรกิจที่จะมาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ทงั ้ รายใหญ่ และรายย่อย เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราค่าเช่า อาคาร
โรงงานภายในสวนอุต สาหกรรมเครื อ สหพัฒ น์ กับ เขตอุต สาหกรรมและนิ ค มอุต สาหกรรมอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ใกล้ เคี ย ง สวน
อุตสาหกรรมเครื อสหพัฒ น์ มีอัตราค่าเช่าพื น้ ที่ ต่อตารางเมตรต่ากว่า ส่วนด้ านการให้ บริ การ บริ ษัท ฯ มีการพัฒ นาและ
ปรับปรุงด้ านบริ การและสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิ ดความเชื่อมัน่ ในการอยูใ่ นสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์
ของบริ ษัท นอกจากนี ้ สาหรับสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา มีการให้ บริ การด้ านกระแสไฟฟ้า คู่แข่งจะมีแต่เฉพาะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านัน้ บริ ษั ทฯ เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญ าตจาหน่ายไฟฟ้าด้ วย ย่อมมีความมั่น คงของระบบก ารจ่าย
กระแสไฟฟ้า ความสะดวกและความรวดเร็ วในการให้ บริ การ ส่วนการให้ บริ การไอน ้า ของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี
ราชานัน้ เนื่องจากที่ผา่ นมาต้ นทุนไอน ้าของลูกค้ าที่ซื ้อจากบริ ษัทฯ ยังต่ากว่าต้ นทุนการผลิตไอน ้าที่ลกู ค้ าผลิตใช้ เอง บริ ษัทฯ
จึงไม่ประสบปั ญหาด้ านการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ว่าสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ กบินทร์ บรุ ี และลาพูน ไม่มีโรงไฟฟ้า
ตังอยู
้ ่ภายในพื ้นที่สวนอุตสาหกรรม แต่ยงั คงมีการให้ บริ การด้ านกระแสไฟฟ้า ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสถานีไฟฟ้าย่อย
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(Substation) ตังอยู
้ ่ภายในพื ้นที่ และมีปริ มาณเพียงพอที่จะรองรับผู้ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรม นอกจากนี ้ ในปี 2559
บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทเอกชนแห่งแรก ในจังหวัดลาพูน ที่เปิ ดให้ บริ การ สนามแบดมินตันขนาด 6 คอร์ ด โดยใช้ ชื่อ Saha Sport
Arena เป็ นพื ้นที่สนั ทนาการให้ กบั พนักงานในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ลาพูน และประชาชนทัว่ ไปได้ มาใช้ บริ การ
2.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

บริ ษัทฯ ได้ จัดที่ดินและอาคารสาเร็ จรู ปในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ รวมถึงการพัฒนาที่ดินที่อยู่
ภายนอกสวนอุตสาหกรรม โดยการก่อสร้ างอาคารสาเร็ จรู ปให้ เช่า เช่น สานักงานให้ เช่า โพลีคลินิก โครงการ J-Park
Sriracha Nihon Mura ซึ่งเป็ นธุรกิจ Shopping Mall ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยการให้ เช่าที่ดิน
อาคาร ร้ านค้ า เพื่อรองรับนักธุรกิจที่ต้องการประกอบกิจการ พร้ อมทังได้
้ จัดเตรี ยมบุคลากร ทังในด้
้ านการบัญชี ด้ านการ
ต่างประเทศ ด้ านกฎหมาย และด้ านอื่นๆ เพื่อให้ บริ การลูกค้ าที่ประสบปั ญหาและไม่สามารถที่จะแก้ ปัญหาดังกล่าวได้ ส่วน
ในเรื่ องของลิขสิทธิ์และเครื่ องหมายการค้ าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ ที่ได้ รับความนิยมและมีความต้ องการทัง้
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีทงที
ั ้ ่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ติดต่อจัดหา และบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์จดั หามาให้ โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้จด
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าหรื อจัดหาลิขสิทธิ์ เพื่อให้ มีความหลากหลายในประเภทของสินค้ า ซึ่งสามารถก่อให้ เกิดรายได้
เพิ่มขึ ้น ตลอดจนการสร้ างเครื่ องหมายการค้ า ของตนเองขึ ้นมาใหม่ให้ เป็ นที่ยอมรับของตลาดทั่ วไป เพื่อลดต้ นทุนในเรื่ อง
ลิขสิทธิ์ของการผลิตสินค้ า บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาพื ้นที่ว่างเปล่าของบริ ษัท ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยจัดสร้ างสนามกอล์ฟ และ
โรงแรม ซึง่ เป็ นการเพิ่มธุรกิจบริ การให้ กบั บริ ษัทฯ
2.3

ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม

2.3.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เริ่ มแรก เพื่อรองรับการขยาย
กาลังการผลิตของโรงงานของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ และเป็ นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการขยายตัว
ทางด้ านอุต สาหกรรมให้ กระจายออกไปยังส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ ต าม บริ ษัท ฯ มี นโยบายเพิ่ มการจาหน่ายที่ ดิน ให้ แ ก่
บุคคลภายนอก เพื่อให้ มีรายรับจากการขายพื ้นที่เพิ่มขึ ้น ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ที่ดาเนินการอยู่ 4
แห่ง ในเขตพื ้นที่ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน และ
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึง่ ปั จจุบนั จังหวัดตาก จัดเป็ นพื ้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
บริ ษัทฯ มีสวนอุตสาหกรรมที่ดาเนินการอยู่ 4 แห่ง ดังนี ้
(1)

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา
บริ ษัทฯ เริ่ มดาเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยตัง้ อยู่ในเขตเทศบาล ตาบลแหลมฉบัง บริ เวณหมู่ที่ 11
ตาบลหนองขาม และหมูท่ ี่ 1 ตาบลบึง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ปั จจุบนั มีเนื ้อที่ประมาณ 1,800 ไร่
(2)

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์ บุรี
บริ ษัทฯ เริ่ มดาเนินการเมื่อปี 2532 โดยตังอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่ตาบลนนทรี และตาบลวังดาล อาเภอกบินทร์ บรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี ปั จจุบนั มีเนื ้อที่ประมาณ 3,900 ไร่
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(3)

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลาพูน
บริ ษัทฯ เริ่ มดาเนินการเมื่อปี 2532 โดยตังอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่ตาบลป่ าสักและตาบลเวียงยอง อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน ปั จจุบนั มีเนื ้อที่ประมาณ 2,200 ไร่
(4)

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่ สอด
บริ ษัทฯ เริ่ มดาเนินการเมื่อปี 2551 โดยตังอยู
้ ่ในเขตพืน้ ที่ ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปั จจุบนั มีเนื ้อที่ประมาณ 131 ไร่
2.3.2

การตลาดและการแข่ งขัน

การตลาด บริ ษัทฯ ดาเนินการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ โดยเริ่ มตังแต่
้ การคัดเลือกทาเลที่ตงที
ั้ ่
เหมาะสม การออกแบบและวางผังโครงการ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ เพียงพอ การจัดให้ มีสิ่งอานวยความสะดวก
และบริ การที่ ดี การควบคุม รั กษาสิ่งแวดล้ อ มให้ อยู่ในสภาพที่ ดี การคัด เลือกบริ ษั ท ที่ จะเข้ ามาประกอบกิ จ การในสวน
อุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ จะพิจารณาโรงงานที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม หรื อโรงงานที่จดั ให้ มีการป้องกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างเข้ มงวด และจะติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมของโรงงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ มีการกาหนดพื น้ ที่
สาหรับโรงงานประเภทต่างๆ เพื่อง่ายต่อการควบคุม โดยบริ ษัทฯ ได้ เน้ นถึงการรักษาสิง่ แวดล้ อมที่จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบ
หรื อความเสียหายแก่ชุมชน ซึ่งลูกค้ าส่วนใหญ่ จะได้ รับ ข้ อมูลของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒ น์ จากธนาคาร สถาบัน
การเงินที่ลกู ค้ าติดต่อเป็ นประจา บริ ษัทคูค่ ้ าของบริ ษัท หรื อผู้ร่วมทุนกับบริ ษัทฯ ทังในและต่
้
างประเทศ ตลอดจนเว็บไซต์ของ
บริ ษั ท (www.spi.co.th) และบริ ษั ทฯ ยังได้ ให้ ข้อมูลของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒ น์ ไว้ กับสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน เพื่อให้ นกั ลงทุนต่างชาติที่สนใจเข้ ามาลงทุนในประเทศไทยได้ รับข้ อมูลสะดวกขึ ้น
การที่จะมีลูกค้ าสนใจที่จะมาอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ เพิ่มขึ ้น นอกจากคุณภาพในด้ านการ
พัฒนาที่ดินหรื อบริ การแล้ ว แนวโน้ มตลาดมุง่ เน้ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี การดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม ซึ่งกาลังกลายเป็ นกลยุทธ์ ทางการตลาดที่สาคัญ เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพทางด้ านการตลาด สร้ างความเชื่อมัน่
ให้ กับลูกค้ า ตลอดจนสร้ างแรงจูงใจให้ กับนักธุรกิ จรายใหม่ ในการตัดสินใจลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒ น์
บริ ษัทฯ จึงได้ มีการพัฒนาและปรับปรุงด้ านสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง จนได้ รับการรับรองและเกียรติบตั รต่างๆ
การแข่ งขัน สวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ของบริ ษัท ได้ ดาเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรม โดยเริ่ มต้ นจาก
การจัดให้ มีศนู ย์การผลิตของบริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ ด้ วยการตังสวนอุ
้
ตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์และบริ ษัทร่ วมทุน แต่ต่อมาเมื่อบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดกว้ างสาหรับอุตสาหกรรมที่ให้ ความสนใจ ทาให้ บริ ษัทฯ
ต้ องแข่งขันกับนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อยูใ่ นพื ้นที่ใกล้ เคียงทังที
้ ่เป็ นของภาครัฐบาลและเอกชน
กลยุทธ์ การแข่ งขันที่สาคัญ คือ การเน้ นการแข่งขันด้ วยคุณภาพและบริ การระบบสาธารณูปโภคและ
สิง่ อานวยความสะดวกที่สอดคล้ องกับความต้ องการของลูก ค้ าในปั จจุบนั และลูกค้ าในอนาคตผ่านทีมขาย / ลูกค้ าสัมพันธ์
ซึง่ จะประสานงานดูแลลูกค้ ากับผู้บริ หารและผู้จดั การฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ การให้ บริ การของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ในลักษณะเบ็ดเสร็ จครบวงจร (One Stop Service)
จึงเป็ นทางเลือกใหม่ สาหรับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะแก้ ปัญหาด้ านต่างๆ เช่น แรงงาน สิ่งแวดล้ อม หรื อกาลังมองหา
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พื ้นที่ที่มีความพร้ อมในด้ านระบบสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น ้าประปา ระบบระบายน ้า และโทรคมนาคมอีกทัง้ ยัง
มุ่ง เน้ น พัฒ นาธุ ร กิ จ ให้ เป็ นเขตอุต สาหกรรมชัน้ น าเชิ ง นิ เวศ (Eco Industrial Park) ที่ มุ่ งเน้ นการจั ดการที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิง่ แวดล้ อมและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย อันได้ แก่ ชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมใกล้ เคียง เป็ นต้ น เพื่อสร้ างสังคมที่น่า
อยูค่ วบคูไ่ ปกับการดาเนินธุรกิจที่ตอ่ เนื่อง
Brand Positioning การกาหนดคุณสมบัติพิเศษของที่ ดิน ว่ามีลกั ษณะพิเศษในการแข่งขันอย่างไร ซึ่ง
ในกลยุทธ์ การแข่งขันนัน้ บริ ษัทฯ มีการนาเสนอความแตกต่างการเป็ นผู้นาด้ านความมัน่ คงของระบบสาธารณูปโภค ขัน้
พืน้ ฐาน อาทิ ไฟฟ้า นา้ ประปา และระบบบาบัดนา้ เสีย ที่สามารถบาบัดนา้ เสียผ่านมาตรฐานกรมโรงงาน ด้ วยระบบที่ใช้
กระแสไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าที่สดุ ซึง่ ถือเป็ นแนวทางการจัดการพลังงานอย่างยัง่ ยืน อีกทัง้ ทาเลที่ตงสวนอุ
ั้
ตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์
ยังตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ที่เหมาะแก่การขนส่งสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ หรื อท่าเรื อต่างๆ
บริ ษั ทฯ สามารถควบคุมภาพลักษณ์ ของสวนอุ ตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ โดยมี การจัดหาและคัดเลือก
โรงงาน และบริ ษั ทที่ จะเข้ ามาประกอบธุ รกิ จภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒ น์ ราคาพื น้ ที่ ภายในสวนอุตสาหกรรม
เครื อสหพัฒน์จึงมีราคาสูง เพื่อป้องกันโรงงานที่ไม่มีความสมบูรณ์และความพร้ อมในทุกๆ ด้ าน ดังนัน้ นักลงทุนต่างชาติยินดีซื ้อ
ที่ดินภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ เพื่อประกอบธุรกิจ ในราคาสูง เปรี ยบเสมือนผลิตภัณฑ์ Brand name ถึงมีราคาสูง
เพียงใด ก็ยงั คงมีลกู ค้ าสนใจในผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ สาหรับราคาขายที่ดินต่อไร่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์มีราคาที่สงู
กว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับพื ้นที่เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมข้ างเคียงในแต่ละภูมิภาค แต่ผ้ ปู ระกอบการยังตัดสินใจมา
ลงทุนในพื ้นที่เครื อสหพัฒน์ ทังนี
้ ้ เนื่องจากความได้ เปรี ยบในด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน ที่มีความพร้ อมและความมัน่ คงในระบบ
ไฟฟ้า โดยภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒ น์ทุกแห่ง เป็ นที่ตั ง้ ของสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub-Station) ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค รวมทังมี
้ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊ าซธรรมชาติ และชีวมวล ภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา และ
ลาพูน ระบบสารองน ้าดิบที่เพียงพอ ระบบผลิตประปาที่ได้ ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคและระบบบาบัดน ้าเสีย
บริ ษัทฯ ได้ นาระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ด้ านการพัฒนาที่ดิน และบริ การสาธารณูปโภค
พื น้ ฐาน และระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ISO 14001:2004 ด้ านระบบบ าบั ด น า้ เสี ย กลาง (Central Wastewater
Treatment) มาใช้ ในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ศรี ราชา กบินทร์ บรุ ี และลาพูน นอกจากนี ้ ในปี 2556 สวนอุตสาหกรรม
เครื อ สหพัฒ น์ ศรี ราชา ได้ น าระบบการจัด การด้ า นพลังงาน ISO 50001:2011 จากสถาบัน รั บ รองมาตรฐานไอเอสโอ
(MASCI) ขอบเขตภายใต้ ระบบบาบัดน ้าเสียมาใช้ เป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมหรื อนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย อีก
ทัง้ ยังได้ รับการรับรองเป็ นสถานประกอบการที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทยตามระบบการ
จัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) และในปี 2554 ได้ รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของระบบ
บาบัดน ้าเสียส่วนกลาง ให้ เป็ นระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลางที่ได้ รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรี ยญ
ทอง” ภายใต้ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย” โดยสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา เป็ นหนึง่ ในกลุม่
อุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพ ซึง่ วางแผนที่จะพัฒนาไปสูอ่ ตุ สาหกรรมเชิงนิเวศ ตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยังแสดงถึงความมุง่ มัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและมาตรการด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงเล็งเห็นความสาคัญต่อการส่งเสริ มสุขภาพและ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิงาน ชุมชน และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งเน้ นการป้องกันมลพิษที่แหล่งกาเนิด รวมถึงสนับสนุน ผลักดันให้ เกิดการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการที่สวนอุตสาหกรรมได้ กาหนดไว้ อย่างจริ งจัง ทังนี
้ ้ สวนอุตสาหกรรมเครื อ สหพัฒน์ ศรี ราชา ได้ รับการ
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คัดเลือก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกริ ฟฟิ ธ ประเทศออสเตรเลีย (Griffith University) เข้ าร่ วมโครงการวิจัย เรื่ อง
“การศึกษาอรรถประโยชน์จากการดาเนินงานด้ านสุขภาพและความปลอดภัย” ในการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่ง
โครงการวิจยั ฯ ได้ เผยแพร่สสู่ าธารณชน
2.3.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(1)

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษั ทฯ จะจัดเตรี ยมที่ ดิ นในแต่ ละสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒ น์ โดยมี หลักเกณฑ์ ในการ
ดาเนินการออกแบบและวางผังโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และกาหนดความต้ องการในการขยายตัวของบริ ษัท
กลุ่มสหพัฒน์ โดยจัดให้ มีระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้ วน เพียงพอต่อความต้ องการของบริ ษัทที่ประสงค์จะเข้ ามา
ประกอบกิจการ ซึ่งในการพัฒนาที่ดินดังกล่าวดาเนินการในลักษณะที่จะเป็ นการพัฒนาเป็ นขันๆ
้ ตามความต้ องการในการ
ใช้ ประโยชน์ให้ ค้ มุ ค่า โดยไม่ให้ เกิดการสูญเปล่าในการลงทุน
(2)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
เนื่องจากภายในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ประกอบด้ วย โรงงานจานวนมาก ซึ่งอาจนาไปสู่
ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม จึงดาเนินการพัฒนากาหนด
มาตรการ แนวทาง และวิธีการในการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม โดยในระยะเริ่ มแรกได้ มีการจัดตังหน่
้ วยงาน
ขึ ้นมา เพื่อรับผิดชอบรวบรวมข้ อมูล ทดลองและวิจัย เพื่อควบคุมและป้องกัน ไม่ให้ การดาเนินงานของสวนอุตสาหกรรม
เครื อสหพัฒน์ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด ต่อมาเมื่อมีโรงงานมากขึ ้น
งานมากขึ ้น จากหน่วยงานของบริ ษัท จึงได้ แยกตัวออกมาจัดตังเป็
้ น บริ ษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 จากัด เพื่อทา
หน้ าที่ในการวิจยั พัฒนาและดูแลด้ านสิง่ แวดล้ อมทังหมดของสวนอุ
้
ตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ทัง้ 4 แห่ง ทังเรื
้ ่ องการบาบัดน ้า
เสีย การกาจัดขยะมูลฝอย การจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ อม เช่น ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ซึ่งที่ผ่านมา ผล
การตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทังนี
้ ้ ในแต่ละสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีระบบบาบัดน ้าเสีย ส่วนกลาง ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุ งด้ านสิ่งแวดล้ อมภายในสวนอุตสาหกรรม
เครื อสหพัฒน์อย่างต่อเนื่อง ด้ วยการรับรองระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central Wastewater
Treatment จากสานักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) อีกทัง้
ปั จจุบนั บริ ษัทฯได้ ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการน ้าเสียโรงงานต้ นทางก่อนที่จะเข้ าสูร่ ะบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลาง เพื่อ
ลดปั ญหาและป้องกันผลกระทบร้ ายแรงที่อาจจะเกิดขึ ้นภายในระบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลาง ซึง่ เป็ นหน่วยบาบัดสุดท้ ายก่อน
ปล่อ ยออกสู่สาธารณะ จึงได้ กาหนดแนวทางในการจัด การน า้ เสีย โรงงานต้ น ทางก่ อนปล่อยเข้ าสู่ระบบบ าบัด น า้ เสีย
ส่วนกลาง โดยการเฝ้าระวังสถิติการทิ ้งน ้าเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรม รวมถึงการเข้ าพบโรงงานที่เป็ นกลุม่ เสีย่ ง
ซึง่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อระบบบาบัดได้ เพื่อติดตามผลและร่วมแก้ ไขปั ญหาด้ านน ้าเสียที่เกิดขึ ้นภายในโรงงานอีกด้ วย
นอกจากนี ้ ที่ผา่ นมากลุม่ อุตสาหกรรมฟอกย้ อม เป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมที่มีการขยายกาลังการผลิตสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ คณ
ุ ภาพน ้าเสียที่ปล่อยเข้ าสูร่ ะบบบาบัดน ้าเสียส่วนกลางไม่ผา่ นมาตรฐานของสวนอุตสาหกรรม ดังนัน้ เพื่อเป็ นการรักษา
สมดุลทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ จึงผลักดันให้ กลุม่ อุตสาหกรรมฟอกย้ อมออกแบบและก่อสร้ างระบบบาบัดน ้า
เสียที่สามารถรองรับน ้าเสียเข้ มข้ นจากกลุม่ อุตสาหกรรมฟอกย้ อม เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม
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2.4

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไม่ มีการถือหุ้นในบริษัทย่ อย มีแต่ การถือหุ้นในบริษัทร่ วม รวม 25 บริษัท สัดส่วนของสิทธิออกเสียงเป็ นไป
ตามสัดส่วนการถือหุ้น แยกตามสายธุรกิจได้ ดงั นี ้

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

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

สายธุรกิจบริการและอื่นๆ
- บจ. สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท (40.00%)
- บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992 (40.00%)
- บจ. บุญ แคปปิ ตอลโฮลดิ ้ง (36.00%)
- บจ. พิทกั ษ์ กิจ (33.52%)
- บจ. กรี น ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ (30.00%)
- บจ. เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสตรี (28.15%)
- บจ. ทรัพย์สนิ สหพัฒน์ (26.25%)
- บจ. รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม (25.50%)
(เดิมชื่อ บจ. ไทยซีคอมพิทกั ษ์กิจ)

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

- บจ. สห โตคิว คอร์ ปอเรชัน่ (20.00%)
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

2.5

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

2.5.1

ทรัพย์ สินถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้ วย
ประเภท

เงินลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์รอการขายสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ กบินทร์ บรุ ี
อสังหาริ มทรัพย์รอการขายสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ลาพูน
อสังหาริ มทรัพย์รอการขายที่ดินอื่น
ระบบสาธารณูปโภคสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์
สิง่ ปลูกสร้ างสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์
ที่ดินอื่นๆ
อาคารสานักงานสาขา
อาคารโรงงานสาเร็ จรูปให้ เช่าหรื อขาย
สินทรัพย์อื่นๆ
สินทรัพย์ระหว่างสร้ าง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
ผู้ถือหุ้น
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

มูลค่ า
(พันบาท)
19,805,012
68,378
271,855
300,222
2,576
754,619
2,185,754
9,242
950,995
162,494
5,213

ภาระ
ผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เช่าพื ้นที่ในอาคาร บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ตังอยู
้ ่ เลขที่ 530
ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จาก บริ ษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) บริ เวณ
ชัน้ 4 พื ้นที่เช่า 1,080.85 ตารางเมตร โดยจ่ายค่าเช่าเดือนละ 206,000 บาท รวมเป็ นเงินค่าเช่าปี ละ 2,472,000 บาท
สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการค้ า
เครื่ องหมายการค้ าที่บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ และที่เป็ นเจ้ าของ สามารถจาแนกได้ ดังนี ้
-

เครื่ องหมายการค้ าต่างประเทศ

บริ ษัทฯ เป็ นผู้ได้ รับสิทธิเครื่ องหมายการค้ าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ตามสัญญาให้ ใช้
เครื่ องหมายการค้ า โดยสัญญาส่วนหนึ่งกาหนดให้ มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ และสัญญาอีกส่วนหนึ่ง กาหนดให้ บริ ษัทฯ แจ้ งขอต่อ
อายุไปยังคู่สญ
ั ญาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรภายในระยะเวลาที่กาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญายินยอมให้ บริ ษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้
เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว ในการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อต่างๆ โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับค่าตอบแทนในรู ปค่าลิขสิทธิ์ รับ
ปั จจุบนั เครื่ องหมายการค้ าต่างประเทศที่บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ มีรายละเอียดดังนี ้
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้ า
1. GUY LAROCHE

1.
2.
3.

2. LE COQ SPORTIF

1.
2.

3. ELLE

1.
2.

4. ABSORBA
(เสื ้อผ้ าเด็ก)

1.
2.
3.

-

เงื่อนไขที่สาคัญ
ให้ สทิ ธิผลิตในประเทศไทยและจาหน่ายสินค้ าในประเทศไทยและต่างประเทศตามที่กาหนด
ให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคแก่บริ ษัทฯ
ห้ ามบริ ษัทฯ โอนสิทธิไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมให้ บคุ คลที่ 3 เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า
ให้ สทิ ธิผลิตในประเทศไทย และจาหน่ายสินค้ าในประเทศไทยและต่างประเทศตามที่กาหนด
บริ ษัทฯ สามารถโอนสิทธิ ในการผลิตให้ บริ ษัท แชมป์ เอช จากัด ได้ เท่ านัน้ โดยจะต้ องจาหน่าย
สินค้ าให้ แก่ บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) เพื่อทาการจาหน่ายให้ แก่ผ้ บู ริ โภค
ต่อไป
ให้ สทิ ธิผลิตและจาหน่ายสินค้ าในประเทศไทย และต่างประเทศตามที่กาหนด
บริ ษัทฯ สามารถโอนสิทธิในการผลิตให้ บริ ษัทในประเทศไทยตามที่กาหนด โดยต้ องได้ รับความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า
ให้ สทิ ธิผลิตสินค้ าในประเทศไทย และจาหน่ายสินค้ าในประเทศไทยและต่างประเทศตามที่กาหนด
ให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคแก่บริ ษัทฯ
ห้ ามโอนสิทธิ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมให้ บุคคลที่ 3 เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้ าในประเทศ

บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของและจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า ต่อ กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กระทรวง
พาณิชย์ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และได้ ทาสัญญายินยอมให้ บริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าวในการผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าต่างๆ เช่น กุลสตรี Rain Flower และ Homecare เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับ
ค่าตอบแทนในรูปค่าเครื่ องหมายการค้ ารับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ า จานวนกว่า 70
เครื่ องหมายรวมกว่า 100 คาขอ
นอกจากนี ้ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ อนุมตั ิใบอนุญาต
จาหน่ายไฟฟ้า และใบอนุญาตระบบจาหน่ายไฟฟ้าให้ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) ดังนัน้ บริ ษัทฯ สามารถ
จาหน่ายไฟฟ้าได้ เอง โดยได้ ดาเนินการภายใต้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึง่ เป็ นการดาเนินการต่อเนื่อง
จากสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าเดิม เมื่อ 3 กรกฎาคม 2541 และบริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าและไอน ้ากับ บริ ษัท สหโคเจน
(ชลบุรี) จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้าและไอน ้าในกลุม่ สหพัฒน์ โดยมีกาลังการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 174 เมกกะวัตต์ และผลิตไอ
น ้า 81 ตันต่อชัว่ โมง ซึง่ เป็ นการเสริ มสร้ างความมัน่ คงให้ กบั ระบบจาหน่ายด้ านพลังงานในสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี ราชา
2.5.2

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ ไม่มีบริ ษัทย่อยมีแต่บริ ษัทร่วม บริ ษัทฯ ร่วมลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ ใน
สัดส่วนการถือหุ้นไม่ถึงร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทนันๆ
้ การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อกระจาย
ความเสีย่ ง บริ ษัทฯ ไม่มีอานาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน ทังนี
้ ้ การดาเนินการของบริ ษัทที่ลงทุนเป็ นอานาจอิสระของ
คณะกรรมการของบริ ษัทนันๆ
้ โดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันหรื อเอื ้อประโยชน์ตอ่ กัน
ส่วนที่ 1 หน้ า 12

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

2.5.3

ข้ อมูลรายชื่อกรรมการของบริษัทฯ
ในปี 2559 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุม ตามรายละเอียด ดังนี ้

รายชื่อ

กรรมการ
ตรวจสอบ
รวม 15
ครง/ปี

12/12
12/12
11/11

-

4/4
3/3

1/1

1/1
1/1
1/1

11/12

-

3/4

0/1

1/1

12/12

-

-

1/1

1/1

-

-

0/0
(แต่งตังเมื
้ ่อ
วันที่
15/12/59)
-

12/12
12/12
6/6

-

-

1/1
1/1
0/0

กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

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

-

0/0
(แต่งตังเมื
้ ่อ
วันที่ 15/12/59)
-

-

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

12/12

15/15

-

1/1

1/1

12/12

14/15

-

-

1/1

7/8

8/9

-

-

0/0

4/4

6/6

-

-

1/1

ตาแหน่ ง

6. นายสม
จาตุศรี พิทกั ษ์
กรรมการบริ ษัท
(ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมือ่ วันที ่ 11 พ.ค. 2559)
7. นายสาเริ ง
มนูญผล
กรรมการบริ ษัท
8. นายมนู
ลีลานุวฒ
ั น์
กรรมการบริ ษัท
9. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์
กรรมการบริ ษัท
(ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมือ่ วันที ่ 16 มิ .ย. 2559)

16. พลตารวจโทอัมริ นทร์ เนียมสกุล
17. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
(ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมือ่ วันที ่ 25 เม.ย. 2559)
18. นายกฤช
ฟอลเล็ต
(ครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมือ่ วันที ่
25 เม.ย. 2559)

การเข้ า
ประชุม
สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 45
จานวน
1 ครั ง้

กรรมการ
บริษัท
รวม 12
ครัง้ /ปี

ประธานกรรมการบริ ษัท
1. นายบุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
2. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
รองประธานกรรมการบริ ษัท
3. นางจันทรา
บูรณฤกษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่
(ลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมือ่ วันที ่ 1 ธ.ค. 2559)
4. นายทนง
ศรี จิตร์
กรรมการผู้จดั การใหญ่
(ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เมือ่ วันที ่ 15 ธ.ค. 2559)
5. นายวิชยั
กุลสมภพ
กรรมการรองผู้จดั การใหญ่

10. นายพิพฒ
ั
พะเนียงเวทย์
11. นายกาธร
พูนศักดิ์อดุ มสิน
12. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
13. นายบุญชัย
โชควัฒนา
14. นายสุจริ ต
ปั จฉิมนันท์
(ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมือ่ วันที ่ 15 ธ.ค. 2559)
15. นายนพพร
พงษ์ เวช

กรรมการ
ธรรมา
ภิบาลและ
บริหาร
ความเสี่ยง
รวม 1 ครั ง้

กรรมการ
สรรหาและ
กาหนดค่ า
ตอบแทน
รวม 4
ครัง้ /ปี

1/1

19. นายอะกิระ
20. นายสุรชัย

มูราโคชิ
ดนัยตั ้งตระกูล

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

7/12

-

-

-

1/1

11/12

-

-

-

1/1

21. นายสมพงษ์

สังข์รังสรรค์

กรรมการอิสระ

3/3

-

-

-

0/0

-

-

-

1/1
1/1

0/0
1/1

(ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมือ่ วันที ่ 20 ก.ย. 2559)
22. นายชูโต
จิระคุณากร
23. นางดรุ ณี

สุนทรธารง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
เลขานุการบริ ษัท

หมายเหตุ: คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เป็ นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด

ส่วนที่ 1 หน้ า 13

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

2.5.4

ข้ อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ
ผู้บริหาร (ฝ่ ายจัดการ) ประกอบด้ วย
1.

คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

วาระการดารงตาแหน่ ง

1.

นายบุณยสิทธิ์

โชควัฒนา

ประธานกรรมการบริ หาร

พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60

2.

นายทนง

ศรี จิตร์

กรรมการบริ หาร

พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60

3.

นายวิชยั

กุลสมภพ

กรรมการบริ หาร

พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60

4.

นายสาเริ ง

มนูญผล

กรรมการบริ หาร

พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60

5.

นายมนู

ลีลานุวฒ
ั น์

กรรมการบริ หาร

กรกฎาคม 59 - พฤษภาคม 60

กรรมการบริ หาร

กรกฎาคม 59 - พฤษภาคม 60

กรรมการบริ หาร

กรกฎาคม 59 - พฤษภาคม 60

กรรมการบริ หาร

พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60

(ดารงตาแหน่ง เมื ่อ 21 ก.ค. 2559)
6.

นางสาวศิริกลุ

ธนสารศิลป์

(ดารงตาแหน่ง เมื ่อ 21 ก.ค. 2559)
7.

นายมนัส

องค์สรณะคม

(ดารงตาแหน่ง เมื ่อ 21 ก.ค. 2559)
8.

นางจันทรา

บูรณฤกษ์

(ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื ่อ 1 ธ.ค. 2559)

2.
ผู้บริหาร ข้ อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 ได้ มีการปรับโครงสร้ างองค์กร และมีการแต่งตังต
้ าแหน่ง
ผู้บริ หารให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างใหม่ ดังนี ้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายทนง
นายวิชยั
นายชูโต
นางทัศนีย์
นายสนทยา
นายทินกร
นายวัชรา
นายอาพล

ตาแหน่ ง
ศรี จิตร์
กุลสมภพ
จิระคุณากร
อินทปุระ
ทับขันต์
บุนนาค
แย้ มแก้ ว
วัฒนวรพงศ์

ผู้จดั การใหญ่
รองผู้จดั การใหญ่ และผู้บริ หารสูงสุดทางด้ านบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
ผู้จดั การฝ่ ายสานักงาน
ผู้จดั การฝ่ ายสิง่ แวดล้ อม
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาพื ้นที่
ผู้จดั การฝ่ ายภูมิสถาปัตย์
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาดอสังหาริมทรัพย์

ซึ่งผู้ด ารงต าแหน่ งข้ างต้ นจัดเป็ นผู้บริ หาร ตามค าจ ากัดความของสานักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 หน้ า 14

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

2.5.5

ข้ อมูลรายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1. บริษัท โชควัฒนา จากัด
81,562,322
16.51
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
49,241,856
9.97
3. บริษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)
38,159,873
7.72
4. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT
20,220,550
4.09
5. บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จากัด
20,195,960
4.09
6. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อดุ มสิน
18,835,100
3.81
7. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C
17,625,000
3.57
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จากัด
16,546,216
3.35
9. บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จากัด
13,740,310
2.78
10. นาย สาคร สุขศรีวงศ์
10,168,200
2.06
รวม
286,295,387
57.95
หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่ อผู้ ถื อหุ้นรายใหญ่ ข องบริ ษัท ที่ถือ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่ อ
ประชุมสามัญประจาปี ปัจจุบนั ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.spi.co.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี

ส่วนที่ 1 หน้ า 15

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

2.5.6

ชื่อ สถานที่ตงั ้ สานักงาน ประเภทธุรกิจ จานวนหุ้น ชนิดของหุ้น ที่จาหน่ ายได้ ทงั ้ หมดของบริษัทที่บริษัทฯ
ถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ ายแล้ วมีรายละเอียด ดังนี ้
จำนวนหุ้น

ชื่อบริษทั

สถำนที่ตงั ้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

จำนวนหุ้น

สัดส่ วน

ที่ออกจำหน่ ำย ที่ SPI ลงทุน

เงินลงทุน

มูลค่ ำเงินลงทุน

บริษทั จำหน่ ำย
1

บมจ.

ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชัน่ แนล

กรุงเทพฯ

อุปโภคบริ โภค

สามัญ

290,633,730 65,353,640

22.49

702,907,481.99

2

บมจ.

สหพัฒนพิบูล

กรุงเทพฯ

อุปโภคบริ โภค

สามัญ

330,000,000 66,000,065

20.00

319,800,476.00

3

CANCHANA INTERNATIONAL CO. LTD. กัมพูชา

ขายสินค้ า

สามัญ

1,000

200

20.00

3,236,800.00

4

KYOSHUN CO., LTD.

ญี่ ปนุ่

ตัวแทนขาย

สามัญ

600

110

18.33

1,997,600.00

บางกอกแอธเลติก

กรุงเทพฯ

ชุดกีฬา

สามัญ

2,000,000

363,155

18.16

69,561,939.58

INTERNATIONAL COMMERCIAL

ฮ่องกง

ตัวแทนขาย

สามัญ

26,569

3,600

18.00

2,161,197.26

เมียนมาร์

ขนส่ง

สามัญ

30,000

5,400

18.00

1,781,720.00

5

บจ.

6

CORDINATION LTD. (H.K)
7

TIGER MK LOGISTICS (MY ANMAR)
COMPANY LIMITED

8

บมจ.

นิวซิตี ้ (กรุงเทพฯ)

กรุงเทพฯ

อุปโภค

สามัญ

14,951,000

2,317,738

15.50

43,120,478.00

9

บจ.

ซูรูฮะ (ประเทศไทย)

กรุงเทพฯ

ร้ านขายยา

สามัญ

250,000

37,500

15.00

60,000,000.00

10 บจ.

เวิล์ด สหแฟชัน่

กรุงเทพฯ

ผลิตและจาหน่ายเสื ้อผ้ าบุรุษ สามัญ

50,000

7,500

15.00

7,500,000.00

11

PT. TRINITY LUXTRO

อินโดนีเซีย

ตัวแทนขาย

สามัญ

120,000

18,000

15.00

5,861,700.00

12 บมจ.

โอ ซี ซี

กรุงเทพฯ

อุปโภค

สามัญ

60,000,000

7,635,000

12.73

12,215,983.30

13 บจ.

มอร์ แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)

กรุงเทพฯ

ขายตรง

สามัญ

400,000

48,000

12.00

4,800,000.00

14 บจ.

วีน อินเตอร์ เนชัน่ แนล

กรุงเทพฯ

ขายตรง

สามัญ

300,000

36,000

12.00

3,600,000.00

15 บจ.

เบทเตอร์ เวย์ (ประเทศไทย)

กรุงเทพฯ

ขายตรง

สามัญ

10,000,000

1,177,362

11.77

11,773,620.00

16 บจ.

ซันร้ อยแปด

กรุงเทพฯ

ผู้กระจายสินค้ า

สามัญ

10,000,000

1,000,000

10.00

10,000,000.00

รวมบริษทั จำหน่ ำย

1,260,318,996.13

บริษทั ผลิต
1

บจ.

ฮูเวอร์ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)

สมุทรปราการ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก

สามัญ

600,000

226,396

37.73

22,639,600.00

2

บจ.

ไหมทอง

กรุงเทพฯ

เสื ้อผ้ า

สามัญ

1,400,000

449,500

32.11

58,152,029.69

3

บจ.

อินเตอร์ เนชัน่ แนล แลบบอราทอรี่ ส์

กรุงเทพฯ

เครื่ องสาอาง

สามัญ

12,000,000

3,000,000

25.00

165,000,000.00

4

บจ.

ไลอ้ อน (ประเทศไทย)

กรุงเทพฯ

ผงซักฟอก

สามัญ

3,000,000

744,000

24.80

74,400,000.00

5

บจ.

สหชลผลพืช

ชลบุรี

เกษตร

สามัญ

3,450,000

854,830

24.78

148,407,884.00

6

บจ.

เอส.ที. (ไทยแลนด์)

ชลบุรี

ถุงมือยาง

สามัญ

1,420,000

337,250

23.75

33,725,000.00

7

บมจ.

ธนูลกั ษณ์

กรุงเทพฯ

เสื ้อผ้ าและเครื่ องหนัง

สามัญ

120,000,000 28,220,820

23.52

28,688,920.22

8

บจ.

แชมป์ เอช

กรุงเทพฯ

เสื ้อผ้ า

สามัญ

90,000

22.50

9,000,000.00

9

บมจ.

ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์

กรุงเทพฯ

บะหมี่กึ่งสาเร็ จรูป และ

สามัญ

180,000,000 39,520,820

21.96

90,310,095.47

120,000,000 25,512,500

21.26

63,545,155.00

400,000

ขนมปั งกรอบ
10 บมจ.

ไทยวาโก้

กรุงเทพฯ

ชุดชั ้นใน

สามัญ

11 บจ.

ท้ อปเทร็ นด์ แมนูแฟคเจอริ่ ง

ชลบุรี

บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก

สามัญ

1,200,000

240,000

20.00

47,625,000.00

12 บจ.

เอส. แอพพาเรล

สมุทรปราการ เสื ้อผ้ า

สามัญ

360,000

72,000

20.00

7,200,000.00

13 บจ.

เอสเอสดีซี (ไทเกอร์ เท็กซ์)

ปราจีนบุรี

สามัญ

32,400,000

6,385,170

19.71

76,609,202.82

ปั่ นด้ าย

ส่วนที่ 1 หน้ า 16

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น
ชื่อบริษทั

สถำนที่ตงั ้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

จำนวนหุ้น

สัดส่ วน

ที่ออกจำหน่ ำย ที่ SPI ลงทุน

เงินลงทุน

มูลค่ ำเงินลงทุน

บริษทั ผลิต (ต่ อ)
14 บจ.

บางกอกโตเกียวซอคส์

กรุงเทพฯ

ถุงเท้ า

สามัญ

1,432,200

280,000

19.55

26,764,312.50

15 บจ.

โทเทิลเวย์ อิมเมจ

กรุงเทพฯ

เครื่องหนัง

สามัญ

200,000

38,998

19.50

6,246,583.44

16 บจ.

ไทยมอนสเตอร์

กรุงเทพฯ

เสื ้อผ้ า

สามัญ

200,000

39,000

19.50

5,906,141.75

17 บจ.

จี เทค แมททีเรียล

กรุงเทพฯ

ผลิตส่วนประกอบชุดชันใน
้

สามัญ

3,000,000

570,000

19.00

57,000,000.00

18 บจ.

เอ เทค เท็กซ์ไทล์

กรุงเทพฯ

ผลิตส่วนประกอบชุดชันใน
้

สามัญ

10,000,000

1,900,000

19.00

190,000,000.00

19 บจ.

เอชแอนด์บี อินเตอร์ เท็กซ์

กรุงเทพฯ

ตุ๊กตาผ้ า

สามัญ

400,000

76,000

19.00

7,600,000.00

20 บจ.

สหนาเท็กซ์ไทล์

กรุงเทพฯ

สิ่งทอ

สามัญ

360,000

64,800

18.00

7,747,488.00

21 บจ,

บีเอ็นซี เรียลเอสเตท

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

2,400,000

400,000

16.67

40,000,000.00

22 บจ.

เอราวัณสิ่งทอ

สมุทรปราการ สิ่งทอ

สามัญ

6,214,634

996,795

16.04

126,256,111.36

23 บจ.

ภัทยาอุตสาหกิจ

กรุงเทพฯ

ชุดชันใน
้

สามัญ

3,000,000

480,000

16.00

4,922,582.50

24 บจ.

มอลเทนเอเซียโพลิเมอร์ โปรดักส์

ชลบุรี

ชิ ้นส่วนรถยนต์ที่ทาจากยาง สามัญ

1,200,000

187,200

15.60

18,720,000.00

25 บมจ.

สหโคเจน (ชลบุรี)

ชลบุรี

กระแสไฟฟ้า

สามัญ

955,000,000 148,697,030

15.57

264,227,129.37

26 บมจ.

เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

กรุงเทพฯ

เครื่องสาอาง

สามัญ

149,930,828 23,016,071

15.35

130,042,427.82

เอนเตอร์ ไพรส์
27 บจ.

เจนเนอร์ รัลกลาส

ชลบุรี

ผลิตขวดแก้ ว

สามัญ

14,500,000

2,175,000

15.00

34,339,805.49

28 บจ.

โตโยเท็กซ์ไทล์ไทย

กรุงเทพฯ

ถุงเท้ า

สามัญ

300,000

45,000

15.00

4,500,000.00

29 บจ.

ไทยโคบาชิ

ชลบุรี

กล่องกระดาษ

สามัญ

1,000,000

150,000

15.00

15,000,000.00

30 บจ.

ไทยสปอร์ ตการ์ เม้ นท์

กรุงเทพฯ

เสื ้อผ้ า

สามัญ

100,000

15,000

15.00

1,500,000.00

31 บจ.

อีสเทิร์นรับเบอร์

ชลบุรี

พื ้นรองเท้ า

สามัญ

300,000

45,000

15.00

4,500,000.00

32 บจ.

ไทยอาราอิ

ชลบุรี

อะไหล่รถจักรยานยนต์

สามัญ

1,260,000

185,850

14.75

19,202,504.36

33 บจ.

อินเตอร์ เนชัน่ แนลเลทเธอร์ แฟชัน่

กรุงเทพฯ

รองเท้ าหนัง

สามัญ

500,000

70,000

14.00

7,000,000.00

34 บมจ.

ประชาอาภรณ์

กรุงเทพฯ

เสื ้อผ้ า

สามัญ

96,000,000 13,228,666

13.78

56,886,983.49

35 บจ.

ราชาอูชิโน

สมุทรปราการ ผ้ าขนหนู

สามัญ

150,828

12.41

10,080,960.00

36 บมจ.

เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

กรุงเทพฯ

ผ้ าลูกไม้ ปัก

สามัญ

108,000,000 12,993,750

12.03

12,993,750.00

37 บจ.

มอลเทน (ไทยแลนด์)

ชลบุรี

อุปกรณ์กีฬาประเภทบอล

สามัญ

1,000,000

120,000

12.00

12,000,000.00

38 บจ.

ไทยกุลแซ่

ปราจีนบุรี

ชุดชันในชาย
้

สามัญ

1,800,000

198,000

11.00

19,800,000.00

39 บจ.

สหเซวา

ชลบุรี

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

สามัญ

14,500,000

1,525,000

10.52

15,250,000.00

40 บจ.

คิวพี (ประเทศไทย)

กรุงเทพฯ

ซอส

สามัญ

2,600,000

260,000

10.00

26,000,000.00

41 บจ.

ไทยชิกิโบ

ชลบุรี

ปั่ นด้ ายฝ้าย

สามัญ

2,375,000

237,600

10.00

23,760,000.00

42 บจ.

ไทยทาคายา

กรุงเทพฯ

เสื ้อผ้ า

สามัญ

300,000

30,000

10.00

3,000,000.00

43 บจ.

ไทยโทมาโด

ชลบุรี

กรอบหน้ าต่างอลูมิเนียม

สามัญ

200,000

20,000

10.00

2,000,000.00

44 บจ.

ไทยสเตเฟล็กซ์

กรุงเทพฯ

ผ้ าซับในฉาบกาว

สามัญ

600,000

60,000

10.00

6,000,000.00

45 บจ.

ยู.ซี.ซี.อูเอะชิม่า คอฟฟี่ (ประเทศไทย)

กรุงเทพฯ

ผลิตและจาหน่าย

สามัญ

150,000

15,000

10.00

1,500,000.00

10.00

32,182,363.55

1,215,000

กาแฟกระป๋ อง
46

THAI PRESIDENT FOODS (Hungary) Kft. ฮังการี

บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป

รวมบริษทั ผลิต

สามัญ

2,018,232,030.83

ส่วนที่ 1 หน้ า 17

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น
ชื่อบริษทั

สถำนที่ตงั ้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

จำนวนหุ้น

สัดส่ วน

ที่ออกจำหน่ ำย ที่ SPI ลงทุน

เงินลงทุน

มูลค่ ำเงินลงทุน

บริษทั อื่น
1

บจ.

สหพัฒน์ เรี ยลเอสเตท

กรุงเทพฯ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

สามัญ

10,000,000

4,000,000

40.00

100,000,000.00

2

บจ.

อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ้ง 1992

ชลบุรี

ธุรกิจสิ่งแวดล้ อม

สามัญ

200,000

80,000

40.00

10,000,000.00

3

บจ.

บุญ แคปปิ ตอลโฮลดิ ้ง

กรุงเทพฯ

ลงทุน

สามัญ

27,000,000

9,719,999

36.00

97,199,990.00

4

บจ.

พิทกั ษ์ กิจ

ชลบุรี

บริ การ

สามัญ

200,000

67,040

33.52

6,704,000.00

5

บจ.

กรี น ไลฟ์ แมนเนจเมนท์

ชลบุรี

Service Apartment

สามัญ

100,000

30,000

30.00

11,049,900.00

6

บจ.

เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสตรี

กรุงเทพฯ

ให้ เช่าทรัพย์สิน

สามัญ

400,000

112,582

28.15

11,258,200.00

7

บจ.

ทรัพย์สินสหพัฒน์

กรุงเทพฯ

ลงทุน

สามัญ

200,000

52,500

26.25

5,250,000.00

8

บจ.

รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม

กรุงเทพฯ

ระบบรักษาความปลอดภัย

สามัญ

3,788,572

966,282

25.50

196,965,028.00

9

บจ.

เส-นอร์ สห โลจิสติกส์

ชลบุรี

ระบบขนส่งสินค้ า

สามัญ

2,000,000

470,000

23.50

17,285,646.74

10 บจ.

สห โตคิว คอร์ ปอเรชัน่

ชลบุรี

บริ การบ้ านพักอาศัย

สามัญ

332,000

66,400

20.00

66,400,000.00

11 บจ.

เอ็มบีทีเอส โบรกกิ ง้ เซอร์ วิส

กรุงเทพฯ

ประกันภัย

สามัญ

50,000

9,995

19.99

999,500.00

12 บจ.

สหอุบลนคร

กรุงเทพฯ

สวนอุตสาหกรรม

สามัญ

1,250,000

243,750

19.50

6,998,437.50

13 บจ.

แพนแลนด์

กรุงเทพฯ

พัฒนาที่ดนิ

สามัญ

3,000,000

580,000

19.33

58,000,000.00

14 บจ.

ศรี ราชาขนส่ง

ชลบุรี

ขนส่ง

สามัญ

100,000

18,000

18.00

2,952,357.50

15 บจ.

วิจยั และพัฒนาโอซูก้าเอเซีย

กรุงเทพฯ

วิจยั

สามัญ

800,000

130,666

16.33

13,066,600.00

16 บจ.

ชิเซโด้ โปรเฟสชัน่ แนล (ไทยแลนด์)

กรุงเทพฯ

สถานบริ การความงาม

สามัญ

7,000,000

1,050,000

15.00

10,500,000.00

17 บจ.

ไทเกอร์ ดิสทริ บิวชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์

กรุงเทพฯ

ขนส่ง

สามัญ

2,000,000

300,000

15.00

8,427,000.00

18 บจ.

ไทยฟลายอิ ง้ เมนเท็นแนนซ์

ชลบุรี

ซ่อมและบารุงรักษาเครื่ องบิน สามัญ

20,000

3,000

15.00

300,000.00

19 บมจ.

ฟาร์ อีสท์ ดีดบี ี

กรุงเทพฯ

โฆษณา

สามัญ

7,500,000

1,055,700

14.08

29,154,287.52

20 บจ.

สยามออโต้ แบคส์

กรุงเทพฯ

อุปกรณ์ รถยนต์

สามัญ

3,990,000

500,000

12.53

5,000,000.00

21 บจ.

สหรัตนนคร

ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรม

สามัญ

1,800,000

225,000

12.50

22,500,000.00

22 บจ.

เค.คอมเมอร์ เชียล แอนด์ คอนสตรัคชัน่

กรุงเทพฯ

ก่อสร้ าง

สามัญ

500,000

50,000

10.00

5,150,406.14

23 บจ.

ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่

กรุงเทพฯ

CUBIC PRINTING

สามัญ

400,000

40,000

10.00

4,000,000.00

24 บจ.

บุญรวี

กรุงเทพฯ

บริ การ

สามัญ

200,000

20,000

10.00

2,000,000.00

รวมบริษทั อื่น

691,161,353.40

ยอดรวมทัง้ สิน้

3,969,712,380.36

2.6

ประวัติการเพิ่มทุนและการจ่ ายเงินปั นผลในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

2.6.1

ประวัติการเพิ่มทุน
- ไม่มี -

2.6.2

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
-

บริษัทฯ

บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลขันต
้ ่า 0.10 บาทต่อหุ้น (เท่ากับ ร้ อยละ 10 ของราคามูลค่าหุ้น)
แต่ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลมากกว่านโยบาย โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดของบริ ษัท ฯ และภาวะ
เศรษฐกิจ

ส่วนที่ 1 หน้ า 18

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

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

2559
2558
2557
2556
2555
3.41
2.67
2.33
2.63
2.64
0.45
0.23
0.23
0.23
0.23
13.22% 8.61 % 9.87% 8.74% 8.71%
28.36% 18.25 % 20.00% 15.72% 19.66%

หมายเหตุ: * ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท
เป็ นเงินทังสิ
้ น้ 222,315,435 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
เป็ นเงิน 49,403,430 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 คงเหลือเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการประจาปี
2559 ที่จะจ่ายสาหรับงวดนี ้อีกหุ้นละ 0.35 เป็ นเงิน 172,912,005 บาท
-

บริษัทย่ อย
- ไม่มี -

2.7

ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
ข้ อมูลทางการเงินเปรี ยบเทียบย้ อนหลัง 3 ปี ในงบการเงินของบริ ษัทฯและงบการเงินรวม (ถ้ ามี)

2.7.1

โครงสร้ างรายได้
(หน่วย : พันบาท)
กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริ ษัทต่างๆ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินปั นผล
ธุรกิจให้ เช่าและบริ การ
ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
อื่นๆ
รวม

ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ดำเนิ นกำร % กำรถือหุ้น
โดย
ของบริษัท จำนวนเงิน ร้ อยละ จำนวนเงิน ร้ อยละ จำนวนเงิน ร้ อยละ
บริ ษัทร่วม
20 – 40
บริ ษัทต่างๆ 0.03 –19.99
บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ

ส่วนที่ 1 หน้ า 19

1,401,276
369,273
2,425,279
271,795
89,749
4,557,372

30.75 1,186,547
8.1 244,030
53.22 2,429,453
5.96 181,877
1.97 168,828
100 4,210,735

28.18 1,080,519
5.8 195,523
57.23 2,610,867
4.32 170,888
4.47 151,339
100 4,209,136

25.67
4.65
62.03
4.06
3.59
100

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

2.7.2

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
(1)

ตารางสรุ ปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รายการ
สินทรัพย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
- กิจการที่เกี่ยว ข้ องกัน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น-อื่นๆ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาจะซื ้อจะขาย
อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจาค่าที่ดิน
ภาษี หกั ณ ที่จ่าย
อื่น ๆ
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
จานวนเงิน (บาท) ร้ อยละ

2559
จานวนเงิน (บาท)

2557
จานวนเงิน (บาท)

ร้ อยละ

ร้ อยละ

104,135,961.05

0.42

337,526,130.91

1.46

81,202,235.01

0.37

172,457,582.50
26,650,480.85
0.00
2,429,344.53
305,673,368.93

0.69
0.11
0.00
0.01
1.22

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

0.72
0.12
0.00
0.01
2.31

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

1.00
0.15
0.14
0.01
1.67

15,027,767,484.41

60.07

13,638,773,794.45

59.07

12,879,405,295.94

58.93

3,219,255,465.88
1,404,181,106.78

12.87
5.61

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

12.33
5.25

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

14.00
5.53

111,990,349.50
41,817,560.63
621,770.34
631,516,632.56
2,778,974,000.51
1,232,178,391.67
10,523,743.94
161,959,498.50

0.45
0.17
0.00
2.52
11.11
4.93
0.04
0.65

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

0.80
0.18
0.26
3.13
10.25
5.10
0.05
0.78

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

0.29
0.23
0.21
2.93
9.43
5.51
0.06
0.79

42,527,100.00
42,209,354.35
4,504,292.77
89,240,747.12
24,710,026,751.84
25,015,700,120.77

0.17
0.17
0.02
0.36
98.78
100.00

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

0.18
0.27
0.04
0.49
97.69
100.00

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

0.19
0.19
0.04
0.42
98.33
100.00

ส่วนที่ 1 หน้ า 20
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รายการ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระใน 1 ปี
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้เงินลงทุน
เงินรับล่วงหน้ า
เงินประกัน
ภาระหนี ้สินจากการค ้าประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ 494,034,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื ้อคืนของบริษัทร่วม
สารองส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
ของบริ ษัทร่ วม
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
จานวนเงิน (บาท) ร้ อยละ

2559
จานวนเงิน (บาท)

ร้ อยละ

560,000,000.00
252,722,589.23
300,000,000.00
1,112,722,589.23

2.24
1.01
1.20
4.45

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

599,700.00
24,517,959.95
86,461,857.48
4,574,409.75
900,000,000.00
56,488,351.17
452,758,510.58
1,525,400,788.93
2,638,123,378.16

0.00
0.10
0.35
0.02
3.60
0.23
1.80
6.10
10.55

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

800,000,000.00

2557
จานวนเงิน (บาท)

ร้ อยละ

0.00
1.45
1.30
2.75

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

0.98
1.16
1.68
3.81

0.00
0.14
0.36
0.02
6.50
0.31
1.74
9.07
11.82

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

0.00
0.36
0.35
0.06
4.42
0.44
1.99
7.63
11.44

800,000,000.00

800,000,000.00

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

1.97
4.16
0.02

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

2.14
4.51
0.03

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

2.26
4.77
0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

13,932,199.96

0.06

80,000,000.00
280,000,000.00
16,682,579,339.57
3,793,453,634.31
22,377,576,742.61
25,015,700,120.77

0.32
1.12
66.69
15.16
89.45
100.00

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

0.35
1.21
65.74
14.20
88.17
100.00

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

0.37
1.28
63.71
16.08
88.56
100.00

หมายเหตุ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ให้สินเชือ่ แก่บริ ษัทฯ ทัง้ หมดเป็ นจานวนวงเงิ นรวมทัง้ สิ้ น 780 ล้านบาท และ 8 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ซึ่งเป็ นสินเชือ่ ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี สินเชือ่ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน สินเชือ่ เพือ่ การส่งออกและการนาเข้า วงเงินหนังสือค้า
ประกัน และวงเงิ นซื ้อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ง ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มี ยอดค้างชาระสาหรับสิ นเชือ่ ทุก
ประเภทดังกล่าวเป็ นจานวนเงิ นรวมทัง้ สิ้ น 8,042,380.13 บาท ดังนัน้ อัตราส่วนหนีส้ ิ นทีม่ ี ภาระดอกเบี ้ยทีบ่ ริ ษทั ฯ มี อยู่ต่อ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2559 จึงคิ ดเป็ นประมาณร้อยละ 0.305 ของหนีส้ ิ นรวมของบริ ษัทฯ
ส่วนที่ 1 หน้ า 21
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งบกาไรขาดทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รายการ

2559
จานวนเงิน (บาท)

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
ร้ อยละ จานวนเงิน (บาท) ร้ อยละ จานวนเงิน (บาท)

ร้ อยละ

รายได้
สายธุรกิจการลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่ วมตามวิธีส่วนได้ เสีย
รายได้ เงินปั นผลรับ
รวม
สายธุรกิจการให้ เช่ าและบริการ
รายได้ ค่าสาธารณูปโภครับ
รายได้ ค่าปรึกษาและบริการ
กาไรจากการปริ วรรตเงินตรา
รวม
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
รายได้ จากการขายสินค้ า
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าเงินลงทุน
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจาก
การค ้าประกัน
ดอกเบี ้ยรับ
รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รายได้ อื่น
รวม
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
สายธุรกิจการให้ บริ การ
ต้ นทุนค่าสาธารณูปโภค
ต้ นทุนค่าบริ การ
ขาดทุนจากการปริ วรรตเงินตรา
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

1,444,029,446.77
369,273,163.02
1,813,302,609.79

31.69
8.10
39.79

1,264,082,801.66
244,029,749.18
1,508,112,550.84

30.02
5.80
35.82

1,127,966,986.07
195,523,697.02
1,323,490,683.09

26.80
4.65
31.44

2,026,172,765.92
399,105,982.64
390,102.84
2,425,668,851.40

44.46
8.76
0.01
53.23

2,041,378,271.71
388,074,856.52
275,130.65
2,409,728,258.88

48.48
9.21
0.01
57.71

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

53.21
8.76
0.05
62.03

271,795,750.00
271,795,750.00

5.96
5.96

181,877,075.39
181,877,075.39

4.32
4.32

170,888,500.00
170,888,500.00

4.06
4.06

0.00
4,202,676.67
4,413,310.33

0.00
0.09
0.10

0.00
56,305.41
6,421,439.50

0.00
0.00
0.15

76,721,026.32
532,706.27
44,025.00

1.82
0.01
0.00

21,000,000.00

0.46

3,242,209.46

0.08

4,027,946.28

0.10

0.00

0.00

56,728,971.88

1.35

0.00

0.00

0.00
1,036,798.65
1,255,250.01
14,697,151.90
46,605,187.56
4,557,372,398.75

0.00
0.02
0.03
0.32
1.02
100.00

8,349,863.00
3,727,835.59
0.00
12,490,323.98
91,016,948.82
4,210,734,833.93

0.20
0.07
0.00
0.30
2.15
100.00

0.00
1,810,556.09
0.00
20,753,316.43
103,889,576.39
4,209,136,137.82

0.00
0.04
0.00
0.49
2.47
100.00

1,844,538,975.89
328,689,861.02
64,298.73

40.47
7.21
0.00

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

44.25
7.26
0.01

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

49.32
6.08
0.01

63,360,955.67

1.39

20,671,424.46

0.49

16,645,056.56

0.40

ส่วนที่ 1 หน้ า 22
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รายการ
อื่น ๆ
ต้ นทุนขายสินค้ า
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการจาหน่ายหลักทรัพย์
ขาดทุนจากเงินลงทุน
หนี ้สงสัยจะสูญ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่ วมตามวิธีส่วนได้ เสีย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล
(ค่าใช้ จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
กาไรสุทธิ
กาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรยกมา
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หัก จัดสรรกาไร
เงินปั นผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรั บปี
กาไรสะสมยังไม่ ได้ จดั สรรยกไป
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน

2559
จานวนเงิน (บาท)

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
ร้ อยละ จานวนเงิน (บาท) ร้ อยละ จานวนเงิน (บาท)

ร้ อยละ

0.00
0.00
9,334,583.45
1,819,141.02
0.00
2,247,807,815.78
2,309,564,582.97
490,863,029.59

0.00
0.00
0.20
0.04
0.00
49.32
50.68
10.77

0.00
0.00
0.00
0.00
3,502,918.81
2,193,648,805.98
2,017,086,027.95
489,633,180.12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
52.10
47.90
11.63

74,855,843.67
921,738.51
0.00
0.00
1,520,000.00
2,426,404,484.48
1,782,731,653.34
476,237,003.40

1.78
0.02
0.00
0.00
0.04
57.65
42.35
11.31

42,753,230.95
38,622,851.42

0.94
0.85

77,536,386.98
85,821,207.75

1.84
2.04

47,448,134.45
56,658,796.93

1.13
1.35

0.00
43,771,256.92
1,693,554,214.09
(11,282,863.87)
1,682,271,350.22
15,177,778,024.67
(14,438,716.32)
15,163,339,308.35

0.00
0.96
37.16
(0.25)
36.91

8,939,741.82
46,689,211.75
1,308,466,299.53
8,621,084.43
1,317,087,383.96
13,923,647,828.27
50,670,701.44
13,974,318,529.71

0.21
1.11
31.07
0.20
31.28

0.00
57,664,771.54
1,144,722,947.02
5,419,195.06
1,150,142,142.08
12,885,627,341.43
1,506,233.76
12,887,133,575.19

0.00
1.37
27.20
0.13
27.32

163,031,319.00
15,000,307,989.35
1,682,271,350.22
16,682,579,339.57
3.41

ส่วนที่ 1 หน้ า 23

113,627,889.00
13,860,690,640.71
1,317,087,383.96
15,177,778,024.67
2.67

113,627,889.00
12,773,505,686.19
1,150,142,142.08
13,923,647,828.27
2.33

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รายการ

2559
จานวนเงิน (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
บวก รายการปรับกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)สุทธิ
เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่ง(กาไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
เงินปั นผลรับจากการลงทุน
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการค ้าประกัน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
(กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน
(กาไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
(กาไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
หนี ้สงสัยจะสูญ
รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
สินค้ าคงเหลือ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาจะซื ้อจะขาย
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น-อื่น ๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินรับล่วงหน้ า
เงินประกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 หน้ า 24

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
จานวนเงิน (บาท)
จานวนเงิน (บาท)

1,693,554,214.09

1,308,466,299.53

1,144,722,947.02

179,722,829.68
43,771,256.92
4,555,831.00
(1,444,029,446.77)
42,753,230.95
509,315,600.30
(21,000,000.00)

172,677,195.98
46,689,211.75
4,645,548.00
(1,264,082,801.66)
77,536,386.98
518,063,984.00
(3,242,209.46)

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

0.00
0.00
38,622,851.42
0.00
1,891,141.02
4,921,273.12
(4,202,676.67)
227,979.22
(1,255,250.01)

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

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

1,048,776,834.27

887,460,903.71

838,200,748.75

(208,226.56)
0.00
(125,991.17)
61,858,173.72
(946,894.17)
(4,575,347.03)
780,994.01)
44,065,984.04

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

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

(80,015,828.49)
(8,355,446.45)
3,305,110.65
(25,227,250.83)
1,039,332,111.99
(46,484,188.43)
(21,204,505.50)
971,643,418.06

83,180,383.84
(46,522,646.45)
5,609,509.87
(12,371,383.00)
920,055,712.26
(47,605,387.03)
(21,.000,519.90)
851,449,805.33

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

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2557
จานวนเงิน (บาท)
จานวนเงิน (บาท)
จานวนเงิน (บาท)

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

(2)

(491,166,212.00)
42,351,000.00
(106,579,911.76)
4,236,170..23
(450,843,315.39)
(1,002,002,268.92)

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

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

560,000,000.00)
(163,031,319.00)
(600,000,000.00)
(203,031,319.00)
(233,390,169.86)
337,526,130.91
104,135,961.05

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

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

ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2557

รายการ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(เท่า)

0.27

0.84

0.44

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

0.27
1.11
13.71
26
7.61
47
(21)

0.84
1.16
11.60
31
7.44
48
(17)

0.44
0.66
12.93
28
9.45
38
(10)

(%)
(%)
(%)

50.17
36.91
7.52

46.50
31.28
6.47

40.90
27.32
5.94

(%)
(%)
(เท่า)

7.04
19.01
0.19

5.82
16.01
0.19

5.47
14.91
0.20

ส่วนที่ 1 หน้ า 25

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2557

รายการ
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น

2.7.3

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

0.12
24.74
0.57
n.a.

0.13
20.71
0.79
12.46

0.13
15.35
0.67
9.93

(บาท)
(บาท)
(บาท)

45.30
3.41
n.a.

41.21
2.67
0.23

39.17
2.33
0.23

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1.

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

เศรษฐกิ จโลกในปี 2559 มีความเปลี่ยนแปลงหลายประการจากผลกระทบในเรื่ องการเมือง และ
เศรษฐกิจ อาทิเช่น Brexit หรื อการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ผลการเลื อกตังในประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
ความผัน ผันผวนของราคาพลังงาน การขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารกลางสหรั ฐ สาหรับ เศรษฐกิ จไทยในปี 2559 มีก าร
ขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 3.2 โดยมีองค์ประกอบหลักจากการบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐ ที่ขยายตัว
ร้ อยละ 3.1 และ ร้ อยละ 9.9 ตามลาดับ รวมถึงการเติบโตขึ ้นของรายรับจากการท่องเที่ยวที่ร้อยละ 11.1 จากปี ก่อนหน้ า โดยการ
ส่งออกของไทยมีสญ
ั ญาณฟื น้ ตัวชัดเจนขึ ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 เป็ นผลจากการริ เริ่ มปฏิรูปเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม
ในหลายด้ าน นอกจากนี ้ในส่วนของภาคการเมืองและประชาชน ได้ มีการลงประชามติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้ กรอบเวลา
และขันตอนทางการเมื
้
องของประเทศมีความชัดเจนขึ ้น
ในปี 2559 รายได้ ของบริ ษัทอยูท่ ี่ 4,557 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.2 โดยพบว่า ค่าสาธารณูปโภครับ
(ค่าไฟฟ้า และค่าไอน ้า) ลดลงร้ อยละ 0.7 อย่างไรก็ดี รายได้ สว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมตามวิธีสว่ นได้ เสียเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 14.2 และรายได้ เงินปั นผลรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 51.2 เป็ นผลจากผลประกอบการทีด่ ีขึ ้นของบริ ษัทต่างๆ ที่บริ ษัทฯ ลงทุน
นอกจากนี ้ รายได้ คา่ ปรึกษาและบริ การ และรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.8 และ ร้ อยละ 49.5 ตามลาดับ
โดยค่าใช้ จ่ายรวมของบริ ษัทลดลงร้ อยละ 1.3 จากการดาเนินการบริ หารต้ นทุน และควบคุมค่าใช้ จา่ ย ส่งผลให้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ มี
กาไร 1,682 ล้ านบาท สูงสุดนับแต่การก่อตังบริ
้ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27.7 จากปี ก่อนหน้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังคงได้ รับการจัด
อันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ AA แนวโน้ มอันดับเครดิตคงที่ โดยบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด รวมทังบริ
้ ษัทฯ ได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (CAC) เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต รวมถึงยังได้ รับรางวัลดีเด่น ด้ านการจัดการสิง่ แวดล้ อมอุตสาหกรรม จากวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ รับผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี 2559 อยูใ่ นระดับ “ดีเลิศ”
โดยบริ ษัทฯ ได้ คะแนน 100 คะแนนเต็มเป็ นปี ที่ 8 ติดต่อกัน
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ปี 2560 เป็ นอีกปี หนึง่ ทีย่ งั คงมีความท้ าทายไม่วา่ จะเป็ นความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การก้ าวเข้ าสู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0 และการปรับเปลีย่ นภายในกลุม่ สหพัฒน์ โดยบริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมแผนต่างๆ รองรับ อาทิเช่น การปรับโครงสร้ าง
องค์กรใหม่ การปรับโครงสร้ างทางการเงินผ่านการใช้ เครื่ องมือทางการเงินที่หลากหลาย การปรับโครงสร้ างการถือหุ้นในธุรกิจ
ต่างๆ การเพิ่มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื ้นทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และการขยายการค้ าขายกับประเทศ
กลุม่ CLMV มากขึ ้น รวมถึงการยึดถือและปฏิบตั ิตาม หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) การต่อต้ านการทุจริ ต(CAC) และการ
สร้ างความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.1

ผลการดาเนินงาน
(1)

ผลการดาเนินงานแยกตามสายธุรกิจหลัก

บริ ษัทฯ มีรายได้ ในปี 2559 รวม 4,557 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 346 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8 มี
ค่าใช้ จา่ ยรวม 2,864 ล้ านบาท ลดลง 38 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1 ทาให้ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 1,682 ล้ านบาทเพิม่ ขึ ้น 365 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 28 ทังนี
้ ้ เป็ นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละธุรกิจดังนี ้
1.

รายได้ จากธุรกิจการลงทุนและอืน่ ๆ

การลงทุน : บริ ษัทฯ มีสว่ นแบ่งผลกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมตามวิธีสว่ นได้
เสีย 1,444 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 180 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 14 ส่วนเงินปั นผลรับ 369 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 125 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
51 เนื่องจากบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ได้ เข้ าร่วมงานจาหน่ายสินค้ ากับโครงการทังของภาครั
้
ฐและเอกชนเพิ่มขึ ้น จึงส่งผลให้ ผลประกอบการ
ของบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ยงั คงมีกาไรต่อเนื่อง ในขณะที่บริ ษัทต่างๆ ประกาศจ่ายปั นผลจากผลประกอบการปี ก่อน จึงส่งผลให้ ในปี
2559 บริ ษัทฯ ได้ รับเงินปั นผลอยูใ่ นเกณฑ์ดี
รายได้ อื่น : ในปี 2559 มีรายได้ อนื่ ๆ 47 ล้ านบาท ลดลง 44 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 48 โดยในปี 2558 รายได้ สว่ นใหญ่มาจากการกลับรายการด้ อยค่าผลขาดทุนจากภาระค ้าประกันและอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนจานวน 65 ล้ านบาท
2.

รายได้ จากการให้ เช่าและบริ การ

ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมในสายธุรกิจการให้ เช่าและบริ การ 2,426 ล้ าน
บาท ลดลง 5 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.21 ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของรายได้ คา่ ไฟฟ้าและไอน ้ารับ ซึง่ เป็ นราคาที่ไม่สงู เกินกว่า
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในขณะที่บริ การอื่นเพิ่มขึ ้น 11 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3
3.

รายได้ จากธุรกิจสวนอุตสาหกรรม

บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ 271 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 89 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 49 โดยบริ ษัทฯ รับรู้รายได้ จากการขายที่ดินเมื่อได้ โอนกรรมสิทธิ์ให้ ผ้ ซู ื ้อ
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ตารางเปรียบเทียบรายได้
รายการ

2559

2558

2557

สายธุรกิจลงทุนและอื่น ๆ
สายธุรกิจให้ เช่าและบริ การ
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
รวมรายได้ 3 ธุรกิจ

1,860
2,426
271
4,557

1,599
2,430
182
4,211

1,427
2,611
171
4,209

(2)

(หน่วย : ล้ านบาท)
% เพิ่ม (ลด)
2559/2558 2558/2557
16
12
(0)
(7)
49
6
8
0

การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย

บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายและต้ นทุนบริ การ 2,248 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 54 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 2 ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของต้ นทุนค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากการบริ หารต้ นทุนดีขึ ้น ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มขึ ้น 42 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 200 และมีผลขาดทุนจากการด้ อยค่าลงลด 57 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 60 เนื่องจากปี 2558 มีการบันทึกผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่าอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินจานวน 44 ล้ านบาท ลดลง 2 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4
(หน่วย : ล้ านบาท)

ตารางเปรียบเทียบค่ าใช้ จ่าย
รายการ

2559

2558

2557

ต้ นทุนขายและต้ นทุนบริ การ

2,248

2,194

ค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง

491

ส่วนแบ่งผลขาดทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย

% เพิ่ม (ลด)
2559/2558

2558/2557

2,426

2

(10)

490

476

0

3

43

77

47

(44)

64

ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ

38

95

57

(60)

67

ต้ นทุนทางการเงิน

44

46

58

(4)

(21)

2,864

2,902

3,064

(1)

(5)

รวมค่าใช้ จ่าย
1.2

ฐานะการเงิน
(1)

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 25,016 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,928 ล้ านบาท
คิดเป็ น ร้ อยละ 8 ประกอบด้ วยเงินลงทุนร้ อยละ 79 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนร้ อยละ 11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิร้อย
ละ 5 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม เนื่องจากรับรู้สว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุน
ตามวิธีสว่ นได้ เสียเพิ่มขึ ้น และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ ้น เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
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รายละเอียดของสินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน 306 ล้ านบาท ลดลง 228 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 43 เป็ นการลดลงของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 233 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 69 ในขณะที่ลกู หนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น 5 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3
เงินลงทุนในหุ้นทุน 19,805 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,881 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 เนื่องจาก
ในปี 2559 บันทึกเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ ้น 1,581 ล้ านบาท เงินลงทุนเผื่อขายมีมลู ค่าเพิม่
ขึ ้นสุทธิ 300 ล้ านบาท
อสังหาริ มทรัพย์รอการขายและอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 3,410 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 322
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 เนื่องจากมีการซื ้อทีด่ ินเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,232 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 53 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 89 ล้ านบาท ลดลง 23 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 21 เนื่องจาก
ได้ รับคืนภาษี หกั ณ ที่จา่ ย จากกรมสรรพากร
(2)

หนีส้ นิ และแหล่ งที่มาของเงินทุน

หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 2,638 ล้ านบาท ลดลง 92 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 3 หนี ้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่เป็ น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น และส่วน
ของหนี ้สินระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระใน 1 ปี จานวน 1,113 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 478 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 75 ส่วนหนี ้สินไม่
หมุนเวียน 1,525 ล้ านบาท ลดลง 570 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 27 ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 600 ล้ านบาท
ในปี 2559 บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจานวน 163 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12 ของกาไรสุทธิปี
ก่อน เนื่องจากในปี 2559 มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จึงทาให้ มีการจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ ้น
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.12 เท่า ซึง่ ใกล้ เคียงกับปี ก่อน และอัตราส่วน
ความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยอยูท่ ี่ 24.74 เท่า เทียบกับปี กอ่ นซึง่ อยูท่ ี่ 20.71 เท่า อยูใ่ นเกณฑ์ดี เนื่องกระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ดอกเบี ้ยเงินกู้ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์บนั ทึกด้ วยราคาทุนรวม 4,643 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ในสวนอุตสาหกรรม ทีต่ งอยู
ั ้ ใ่ นจังหวัด
ใหญ่ 3 แห่ง คือ ชลบุรี ปราจีนบุรี และลาพูน ทาเลที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ ตวั เมืองและติดถนนหลัก การคมนาคมสะดวก เพียบพร้ อมด้ วยสิง่
อานวยความสะดวก ในทุกสวนอุตสาหกรรมมีสนามบินที่ได้ รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางอากาศ มีพื ้นที่สเี ขียวกว่า 20% ให้
ความร่มรื่ น เหมาะสาหรับตังโรงงานผลิ
้
ตสินค้ า สินทรัพย์ตามบัญชีเป็ นราคาทุนซึง่ ตา่ กว่าราคาตลาดมาก ดังนันคุ
้ ณภาพของ
สินทรัพย์จึงเหมาะสม และเอื ้ออานวยต่อการประกอบธุรกิจ การขายทีด่ ินได้ มีการรับชาระหนี ้ตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา
บริ ษัทฯ จึงไม่มีความเสีย่ งเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
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(3)

สภาพคล่ อง

บริ ษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องทีด่ ี เนื่องจากมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
จานวน 972 ล้ านบาท เมื่อรวมกับเงินสด ณ วันต้ นงวด จานวน 337 ล้ านบาท จะยังคงเพียงพอต่อการใช้ ไปของกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 1,205 ล้ านบาท ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ
วันสิ ้นงวด จานวนเงิน 104 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้ค้ างชาระที่มีปัญหาในการชาระหนี ้จานวน 3
ล้ านบาท ซึง่ บริษัทฯ ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ แล้ วทังจ
้ านวน อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ ติด ตามทวงหนี ้ดังกล่าวโดยคาดว่าจะ
ทยอยได้ รับคืนภายในปี 2560
สาหรับอัตราส่วนสภาพคล่อง บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องคิดเป็ น 0.27 เท่า ในขณะที่
มีอตั ราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดคิดเป็ น 1.11 เท่า บริ ษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่ น
มีการลดการค ้าประกันเพือ่ ลดความเสีย่ ง และหากต้ องค ้าประกันก็จะค ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น สาหรับสวนอุตสาหกรรม
ได้ มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการทากาไรอยูใ่ นเกณฑ์
ที่ดี และมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะเห็นได้ จากสภาพคล่องที่ดีขึ ้น
1.3

ปั จจัยที่อาจมีผลกระทบต่ อการดาเนินงานในอนาคต

ปั จจุบนั ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนได้ มีการปรับแผนการดาเนินงานและกลยุทธ์ ต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเข้ าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทาให้ ประเทศไทยมีการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ สังคมและความเป็ นอยู่ ที่ดีขึ ้น รวมถึงการที่ภาครัฐ
สนับสนุนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทาให้ มีการขยายการลงทุนเพื่อสอดรับกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้ รับจากการลงทุนในพื ้นที่
ดังกล่าวเพิ่มขึ ้น ทาให้ มีการจ้ างงานเพิ่มขึ ้น ซึง่ ไม่วา่ จะเป็ นแรงงานไทยหรื อต่างด้ าว การจับจ่ายใช้ สอยในประเทศก็จะเพิ่มขึ ้นตาม
ไปด้ วย และจากการคาดการณ์ ของภาครั ฐ ว่า ในปี 2560 การส่งออกจะขยายตัว ได้ ถึ งร้ อยละ 2-3 สอดคล้ อ งกับ ตัวเลขของ
สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ร้อยละ 2.4 และกระทรวงพาณิชย์ที่ประเมินไว้ ร้อยละ 2.5-3 จึงอาจทาให้ ผล
ประกอบการในปี 2560 ของบริ ษั ท และบริ ษั ท กลุ่ม สหพัฒ น์ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ ที่ น่าพอใจ อย่างไรก็ ต ามบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท
กลุม่ สหพัฒน์มีการพัฒนาศักยภาพในการผลิต คิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มช่องทางการจาหน่ายและบริ การ อีกทังผลิ
้ ตภัณฑ์และ
บริ การของบริ ษัทกลุม่ สหพัฒน์ยงั คงมีคณ
ุ ภาพ เป็ นที่ต้องการของผู้บริ โภค และตลอดเวลาที่ผ่านมาบริ ษัทต่างๆ ในกลุม่ ได้ ดาเนิน
ธุรกิจด้ วยความมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างผลประกอบการที่ดี
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ยังคงมุง่ มัน่ พัฒนาเพื่อขยายธุรกิจของบริ ษัท ให้ ยงั่ ยืนอย่างมัน่ คง ในฐานะผู้นา
ด้ านการลงทุนของกลุม่ สหพัฒน์ โดยมีแผนที่จะปรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้ บริษัทฯ ได้ รับผลตอบแทนที่ดีที่สดุ และยังคงขยาย
ธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์ รองรับการขยายตัวของผู้ลงทุน เพิ่มศักยภาพในด้ านการให้ เช่าและบริการเพื่อสร้ างประโยชน์สงู สุด
ให้ กบั ลูกค้ าที่เข้ ามาอยูใ่ นสวนอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถจัดสรรผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอนาคต
ได้ อย่างต่อเนื่อง
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
1.

วัน เดือน ปี และครัง้ ที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีมติให้ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.30 น. ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 11 (ชุดที่ 23)
มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่
จะออกและเสนอขายในครัง้ นี ้

2.

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 494,034,300 บาท เป็ น
582,923,188 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 88,888,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 88,888,888
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การจัดสรร

จานวนหุ้น

เพื่อรองรับ
88,888,888
การแปลง
สภาพของหุ้น
กู้แปลงสภาพ

หมายเหตุ

อัตราส่ วน

ราคาขาย

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

(เดิม : ใหม่ )

(บาทต่ อหุ้น)

123.508575
หุ้นเดิม : 1
หน่วยหุ้นกู้
แปลงสภาพ ซึง่
มีราคาหน้ าตัว๋
1,000 บาทต่อ
หน่วย

ราคาแปลงสภาพ รายละเอียดปรากฏตาม รายละเอียด
45 บาท ต่อหุ้น ส่วนที่ 3 ของเอกสารฉบับ ตามหมายเหตุ
(หรื อ ราคาอื่นที่ นี ้
เกิดจากการปรับ
ราคาแปลงสภาพ
ตามเงื่อนไขที่จะ
ได้ กาหนดไว้ ใน
ข้ อกาหนดสิทธิ
ต่อไป)

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 11 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ รายที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือ
หุ้น โดยมีรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังนี ้
1.

จานวนหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รายที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร
ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้ น ทัง้ สิ น้ ไม่ เกิ น 4,000,000 หน่ ว ย ราคาหน้ าตั๋ว 1,000 บาทต่ อ
1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท

2.

จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิ น 4,000,000 หน่วยดังกล่าวทังจ
้ านวน
ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ รายที่ มี สิท ธิ ได้ รั บ การจัด สรรตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ใน
อัตราส่วนการจัดสรร 123.508575 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการ
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คานวณให้ ตดั ทิ ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นต่ากว่า 124 หุ้น จะไม่มี
สิทธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื ้อเกิ นสิทธิของตนได้ ) ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
หุ้นเดิมรายที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรสามารถจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้ อยกว่าสิทธิ
หรื อเกินสิทธิของตนได้ หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครัง้ นี ้ก็ได้ โดย
บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ จองซื ้อตามสิทธิจนครบถ้ วนก่อน หากมี
หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่
เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่
เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้ จดั สรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก)

ในกรณี ที่ จานวนหุ้น กู้แปลงสภาพที่ ผ้ ูถือ หุ้น เดิ ม จองซือ้ เกิ น กว่าสิท ธิ ข องตนมี
จานวนมากกว่าจานวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้ จดั สรรหุ้นกู้แปลง
สภาพส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วน
การถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพดังกล่าวให้ ด าเนิ น การไปจนกระทั่งไม่มี ห้ ุนกู้แปลงสภาพเหลือให้
จัดสรร

(ข)

ในกรณี ที่ จ านวนหุ้น กู้แ ปลงสภาพที่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม จองซื อ้ เกิ น กว่าสิ ท ธิ ข องตนมี
จานวนน้ อยกว่าจานวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้ จดั สรรหุ้นกู้แปลง
สภาพส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อเกินสิทธิและชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น
กู้แปลงสภาพทุกราย

3.

บริ ษัทฯ มีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหุ้นกู้แปลงสภาพข้ างต้ นให้ ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพดังกล่าวอาจเป็ นผลให้
(ก) เป็ นการกระทาการขัดต่อกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรื อต่าง
ประเทศ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อ (ข) เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิหรื อต้ อง
ดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรรของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีสทิ ธิใช้ ดลุ ยพินิจใน
การเสนอขาย และจัด สรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม บางรายที่ไม่อ ยู่ใน
ประเทศไทยโดยอาศัยข้ อยกเว้ นที่มีอยูภ่ ายใต้ กฎหมายต่างประเทศ

4.

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลง
สภาพ (Record Date) คือวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) เพื่อกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ เป็ นวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
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5.

มอบอานาจให้ กรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ บุคคลที่กรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย มีอานาจ
ในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าวได้ ทกุ ประการ

6.

ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ 45 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นราคาที่สงู
กว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของราคาหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทา
การติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ ได้ แก่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึง่ คิดเป็ น 32.29 บาทต่อหุ้น โดยราคาที่จะนามาคานวณ
ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้ แก่ ราคาเฉลีย่ ของการซื ้อขายหุ้นของ
บริ ษัทฯ ในแต่ละวันทาการดังกล่าว ทังนี
้ ้ สาหรับช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีรายการซื ้อขายหุ้น
ของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2560 จึงไม่มีราคาถัวเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในวันดังกล่าว และไม่ได้ ถกู นามาคานวณด้ วย

7.
3.

กรณีที่มีเศษของหุ้นในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ ปัดเศษของหุ้นทิ ้ง

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อนาเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายดังกล่าวไปใช้ ในการ
ชาระหนี เ้ งิ น กู้ยื ม ระยะสัน้ ของบริ ษั ท ฯ บางส่ว น (Refinance) ที่ บ ริ ษั ท ฯ ใช้ ในการรับ โอนกิ จ การทัง้ หมดของ บริ ษั ท
เพรซิเดนท์โฮลดิ ้ง จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจให้ เช่าระยะยาวยานพาหนะและเครื่ องจักรและธุรกิจลงทุน โดยการ
ถือหุ้นในบริ ษัทอื่นที่มีสดั ส่วนการลงทุนในบริ ษัทอื่น ๆ ในเครื อสหพัฒน์ที่ประกอบธุรกิจอาหารที่สงู ซึ่งจะเป็ นการเพิ่ม
สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอาหาร จากเดิมที่มีอยู่เป็ นสัดส่วนที่น้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ของ
บริ ษัทฯ โดยมีมลู ค่าการลงทุนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 23,000 ล้ านบาท และ/หรื อ ใช้ ในการขยายธุรกิจ
ทังนี
้ ้ เนื่องจากจานวนเงินที่ได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้ นี ้ ไม่เพียงพอต่อการลงทุนในบริ ษัท
เพรซิเดนท์โฮลดิ ้ง จากัด ดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงจะจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรื อ
ระดมทุนผ่านการออกตราสารหรื อหลักทรัพย์ใด ๆ และ/หรื อ โดยวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม เพื่อให้ ได้ เงินเพียงพอ
ต่อการลงทุนในโครงการนัน้

4.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จะเป็ น
หนึ่งในแหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ ที่รองรับการรับโอนกิจการดังกล่าว มูลค่าการลงทุนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 23,000 ล้ านบาท โดย
เงินทุนส่วนที่เหลือจะมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรื อ ระดมทุนผ่านการออกตราสารหรื อหลักทรัพย์ใด ๆ
และ/หรื อ โดยวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม ซึง่ ประโยชน์จากการรับโอนกิจการดังกล่าวจะเป็ นการช่วยกระจายความ
เสี่ยงด้ านการลงทุนของบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจอาหาร ในเครื อสหพัฒน์มีความผันผวนค่อ นข้ างต่าเมื่อ
เทียบกับธุรกิจอื่น ๆ ที่บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนอยู่ในปั จจุบนั เช่นธุรกิจสวนอุตสาหกรรม ธุรกิจเครื่ องสาอาง และธุรกิจเสื ้อผ้ า
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เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ถือหุ้นอยู่ในบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจ
ด้ านอาหารในเครื อ สหพัฒ น์ (ได้ แก่ TF PR และ PB) ในสัด ส่ว นที่ สูงที่ สุด ดังนัน้ การดาเนิ น การโอนกิ จการทัง้ หมด
ดังกล่าวจะช่วยให้ โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร ของเครื อสหพัฒน์มีความชัดเจนขึ ้น และเพื่อเป็ น
การวางโครงสร้ างทางการเงินที่สอดคล้ องกับแผนของบริ ษัท ฯ ในระยะยาว โดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม และไม่
ก่อให้ เกิดผลกระทบจากราคาหุ้น และผลกาไรต่อมูลค่าหุ้นในทันที
5.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีโอกาสแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ ในอนาคต โดยหากยังไม่
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเจ้ าหนี ้สามัญของบริ ษัทฯ
และจะได้ รับดอกเบี ้ยตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรื อ เป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะถูกแปลงเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ ตามสัดส่วน
ที่กาหนดไว้ ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ดังกล่าวมีโอกาสได้ รับกาไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต

6.

นโยบายเงินปั นผลและสิทธิในการรับเงินปั นผลของหุ้นเพิ่มทุน
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลขันต
้ ่า 0.10 บาทต่อหุ้น (เท่ากับ ร้ อยละ 10 ของราคามูลค่าหุ้น) แต่ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ
จ่ายเงินปั นผลมากกว่านโยบาย โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดของบริ ษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ
ปี
2559
2558
2557
2556
2555
อัตรากาไรสุทธิตอ่ หุ้น
3.41
2.67
2.33
2.63
2.64
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น*
0.45
0.23
0.23
0.23
0.23
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)
13.22% 8.61 % 9.87% 8.74% 8.71%
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%) (เฉพาะกิจการ) 28.36% 18.25 % 20.00% 15.72% 19.66%
หมายเหตุ : * ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 222,315,435 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
เป็ นเงิน 49,403,430 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 คงเหลือเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการประจาปี
2559 ที่จะจ่ายสาหรับงวดนี ้อีกหุ้นละ 0.35 เป็ นเงิน 172,912,005 บาท
ทังนี
้ ้ เมื่อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวถูกแปลงเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามัญดังกล่าวจะมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล
เหมือนผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริ ษัทฯ

7.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน
- ไม่มี -
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
1.

วัตถุประสงค์ ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้ นี ้

บริ ษั ทฯ ประสงค์ จะรั บโอนกิ จการทัง้ หมดของบริ ษั ท เพรซิเดนท์ โฮลดิง้ จากัด รวมถึงการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพ ย์
ทังหมดใน
้
บริ ษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน) มีมลู ค่าการลงทุนทังสิ
้ ้น
ไม่เกิน 23,000 ล้ านบาท โดยในเบื ้องต้ นบริ ษัทฯ จะใช้ แหล่งเงินทุนระยะสัน้ ดังนัน้ เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ ในการชาระหนี ้สินระยะ
สันของบริ
้
ษัทฯ บางส่วน (Refinance) ที่บริ ษัทฯ จะหามาใช้ ในการรับโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ ้ง จากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจ ให้ เช่าระยะยาวยานพาหนะและเครื่ องจักรและธุรกิจลงทุน โดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่นที่ มีสดั ส่วนการ
ลงทุนในบริ ษัทอื่น ๆ ในเครื อสหพัฒน์ที่ประกอบธุรกิจอาหารที่สงู ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอาหาร จากเดิมที่มี
อยูเ่ ป็ นสัดส่วนที่น้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ และ/หรื อ ใช้ ในการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ
จะระดมเงินทุนด้ วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ รายที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น โดยจานวนหุ้นกู้แปลงสภาพนี ้รวมทังสิ
้ ้นจะไม่เกิน 4,000,000 (สี่ล้าน) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน)
บาท มูลค่าที่เสนอขายรวมทัง้ สิ ้นไม่เกิน 4,000,000,000 (สี่พันล้ าน) บาท เป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิ แปลง
สภาพเป็ นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
2.

รายละเอียดที่สาคัญของหุ้ นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ รายที่มีสิทธิได้ รับการ
จัดสรร

ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ

: หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึง่ มีข้อกาหนดบังคับแปลงสภาพ (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)

ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ

: หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่าเสนอขาย

: ไม่เกิน 4,000 (สีพ่ นั ) ล้ านบาท

จานวนหุ้นกู้แปลงสภาพ

: ไม่เกิน 4,000,000 (สีล่ ้ าน) หน่วย

ราคาหน้ าตัว๋ (Face Value)

: 1,000 (หนึง่ พัน) บาท ต่อ 1 (หนึง่ ) หุ้นกู้แปลงสภาพ (หรื อเรี ยกว่า “มูลค่ าที่ตราไว้ ”)

วิธีการเสนอขาย

: เสนอขายทังจ
้ านวนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ รายที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรสามารถจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตาม
สิทธิ น้ อยกว่าสิทธิ หรื อเกินสิทธิของตนได้ หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอ
ขายในครัง้ นี ้ก็ได้ โดยบริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อตามสิทธิจน
ครบถ้ วนก่อน หากมีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ
ของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้ จดั สรร)
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีสทิ ธิใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหุ้นกู้แปลงสภาพข้ างต้ น
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวอาจเป็ นผล
ให้ (ก) เป็ นการกระทาการขัดต่อกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อ (ข) เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิหรื อ
ต้ องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับ
การออกและเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ ภ ายใต้ ก ฎหมายไทย หรื อ (ค) ไม่เป็ น ไปตามวิ ธีก าร
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรรของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีสิทธิใช้
ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมบางรายที่
ไม่อยูใ่ นประเทศไทยโดยอาศัยข้ อยกเว้ นที่มีอยูภ่ ายใต้ กฎหมายต่างประเทศ
สัดส่วนการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิม

: 123.508575 หุ้นเดิม : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคานวณให้ ตดั ทิ ้งทุกกรณี )
ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ รายใดที่ถือหุ้นต่ากว่า 124 หุ้น จะไม่มีสิทธิ จองซือ้ หุ้นกู้แปลง
สภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื ้อเกินสิทธิของตนได้ )

หุ้นที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพ

: 88,888,888 หุ้น (คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 15.25 ของทุนที่ชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ภายหลังการ
ใช้ สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้ สมมติฐานว่ามีการใช้ สิทธิแปลงสภาพทัง้
จานวน)

อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ

: 7 (เจ็ด) ปี

อัตราดอกเบี ้ย

: ร้ อยละ 0.70 (ศูนย์จดุ เจ็ดศูนย์) ต่อปี

วันกาหนดชาระดอกเบี ้ย

: ปี ละ 4 ครัง้ ในวันที่ 29 มีนาคม 29 มิถนุ ายน 29 กันยายน และ 29 ธันวาคมของทุกปี โดย
วันกาหนดชาระดอกเบีย้ งวดแรกในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 และวันกาหนดชาระ
ดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย คือ วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ข้ อจากัดการโอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ

: โปรดดู เอกสารแนบท้ ายหนังสือ แจ้ งการจัด สรรหุ้น กู้แ ปลงสภาพส่วนที่ 3 หมายเลข 1
(ข้ อจากัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (Transfer Restriction))
ทังนี
้ ้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม บริ ษัทฯ และนายทะเบียนหุ้นกู้ไม่มีหน้ าที่ติดตาม ตรวจสอบ
หรื อ ควบคุม มิ ให้ มี การโอนหุ้น กู้แปลงสภาพที่ ขัด ต่อข้ อ จากัด การโอนหุ้นกู้แ ปลงสภาพ
ดังกล่าว

ราคาแปลงสภาพ

: 45 (สีส่ บิ ห้ า) บาทต่อ 1 (หนึง่ ) หุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ

อัตราส่วนการแปลงสภาพ

: 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ : 22.222222 หุ้น (หรื อ อัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ
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ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ)
วันแปลงสภาพ

: ปี ละ 4 ครัง้ ในเดือน มีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี และสามารถเริ่ ม
แปลงสภาพได้ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ ยวกับระยะเวลา
แสดงความจานงใช้ สิทธิ แปลงสภาพได้ ที่ เอกสารแนบท้ ายข้ อกาหนดสิทธิ หมายเลข 5)
ทังนี
้ ้ หากวันแปลงสภาพที่ระบุไว้ วนั ใดมิใช่วนั ทาการ ให้ ถือว่าวันทาการถัดไปเป็ นวันแปลง
สภาพสาหรับการแปลงสภาพในครัง้ นัน้ ๆ

ราคาแปลงสภาพ

: 45 (สีส่ ิบห้ า) บาท หรื อ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ

การแปลงสภาพ

: ผู้ถือหุ้น กู้แปลงสภาพมีสิท ธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถื ออยู่เป็ นหุ้นสามัญ ของ
บริ ษัทฯ ณ วันแปลงสภาพตามราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ ายในการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพที่เกี่ยวข้ องและตามอัตราการแปลงสภาพ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้ สิทธิ
แปลงสภาพได้ โดยการยื่นแบบแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่มีข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์ ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (พร้ อมทังใบหุ
้ ้ นกู้แปลง
สภาพตามจานวนที่ประสงค์ จะใช้ สิทธิ ในกรณี ห้ ุนกู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
และเอกสารหลักฐานอื่นใดที่ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพ) ต่อ ตัวแทนรั บ แปลงสภาพตามวิธีก ารที่ ระบุไว้ ในข้ อก าหนดสิท ธิ ภายใน
ระยะเวลาแสดงความจานงใช้ สิทธิแปลงสภาพสาหรับวันแปลงสภาพแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ ตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ

การไถ่ถอน ณ วันครบกาหนด : ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพต้ องการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิ ที่จะใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
เป็ นหุ้นสามัญตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดในข้ อกาหนดสิทธิ จนถึงวันทาการที่ 15
(สิบห้ า) ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน (“วันใช้ สิทธิแปลงสภาพครัง้ สุดท้ ายก่ อนไถ่ ถอน”)
กรณีมีการบังคับแปลงสภาพ (Mandatory Conversion)
ในกรณี ที่ ร าคาถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนัก ของหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ
ย้ อนหลัง 15 (สิบห้ า) วันทาการติดต่อกันก่อนวันใช้ สทิ ธิแปลงสภาพครัง้ สุดท้ ายก่อนไถ่ถอน
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้ องใช้ ราคาเฉลี่ยของการซื ้อขาย
หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในแต่ละวัน) มีราคาสูงกว่า 52 (ห้ าสิบสอง)
บาท บริ ษั ท ฯ จะบังคับ แปลงสภาพหุ้น กู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ ไถ่ ถ อนหรื อ แปลงสภาพ
ทังหมดเป็
้
นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพแทนการชาระ
เงินต้ นแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทังนี
้ ้ ตามอัตราการแปลงสภาพและที่ราคาแปลงสภาพที่มี
ผลบังคับ ณ วันใช้ สิทธิแปลงสภาพครัง้ สุดท้ ายก่อนไถ่ถอน โดยหากมีเศษของหุ้นจากการ
คานวณการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ รับคืนเงินสดแทนเศษ
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ของจานวนหุ้นดังกล่าว โดยให้ นาเศษของจานวนหุ้นดังกล่าว คูณด้ วยราคาแปลงสภาพที่มี
ผลบังคับ ณ วันใช้ สิทธิแปลงสภาพครัง้ สุดท้ ายก่อนไถ่ถอน ในการนี ้ บริ ษัทฯ จะคานวณให้
เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง (ถ้ า ทศนิยมตาแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ
ห้ า บริ ษัทฯ จะปั ดทศนิยมตาแหน่งที่สองขึ ้น และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่สองลงหากตาแหน่ง
ที่สามมีคา่ น้ อยกว่าห้ า) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลง
สภาพโดยคิดดอกเบี ้ยจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
กรณีไม่มีการบังคับแปลงสภาพ
ในกรณี ที่ ร าคาถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนัก ของหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ
ย้ อนหลัง 15 (สิบห้ า) วันทาการติดต่อกันก่อนวันใช้ สทิ ธิแปลงสภาพครัง้ สุดท้ ายก่อนไถ่ถอน
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ มีราคาไม่เกิน 52 (ห้ าสิบสอง) บาท ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายมี
สิทธิเลือกวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนหรื อแปลงสภาพทางใดทางหนึ่ง
จากทางเลือก 2 ทาง ได้ แก่:
ก) ขอให้ ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นเงินสดทังจ
้ านวน ในกรณีนี ้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะ
ได้ รับชาระคืนเงินต้ นคงค้ างตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (กล่าวคือ จานวน
1,000 (หนึง่ พัน) บาทต่อ 1 (หนึง่ ) หุ้นกู้แปลงสภาพ) ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพ พร้ อมดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายซึง่ คิดจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกาหนดไถถอน
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อ
ข) ขอให้ ไถ่ถอนด้ วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ในกรณีนี ้ บริ ษัทฯ จะไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนหรื อแปลงสภาพทังหมดที
้
่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยูโ่ ดย
การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ แทนการชาระเงิน
ต้ น ทังนี
้ ้ ตามราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันใช้ สิทธิแปลงสภาพครัง้ สุดท้ ายก่อน
ไถ่ถอนและตามอัตราแปลงสภาพ โดยหากมีเศษหุ้นจากการคานวณการแปลงสภาพ
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ รับคืนเงินสดแทนเศษของจานวนหุ้นดังกล่าว โดยให้ นาเศษ
ของจานวนหุ้นดังกล่าว คูณ ด้ วยราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันใช้ สิทธิ แปลง
สภาพครัง้ สุดท้ ายก่อนไถ่ถอน ในการนี ้ บริ ษัทฯ จะคานวณให้ เหลือเศษทศนิยมไม่เกิน
สองตาแหน่ง (ถ้ า ทศนิยมตาแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับห้ า บริ ษัท ฯ จะปั ด
ทศนิยมตาแหน่งที่สองขึ ้น และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่สองลงหากตาแหน่งที่สามมีค่า
น้ อยกว่าห้ า) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพ
โดยคิดดอกเบี ้ยจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายมีสทิ ธิเลือกวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้ อ ก) หรื อ ข) ข้ อใด
ข้ อหนึง่ เท่านัน้ โดยไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกวิธีไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพทังตามข้
้
อ ก) และ ข) ทังสองทางได้
้
การเลือกวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
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ทาได้ โดยการยื่นแบบแสดงความจานงเลือกวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีข้อความ
ครบถ้ วนสมบูรณ์ และลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (พร้ อมทังเอกสารหลั
้
กฐานอื่นใดที่
ระบุในแบบแสดงความจานงเลือกวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ) ต่อตัวแทนรั บแปลง
สภาพตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ ภายในระยะเวลาแสดงความจานงเลือกวิธีการ
ไถ่ถอน
ตัวอย่างการคานวณการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ภายใต้ สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือหุ้นกู้แปลงสภาพจานวนทังสิ
้ ้น 5 (ห้ า) หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นกู้แปลงสภาพหน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน)บาท ในกรณี ที่มีการบังคับ
แปลงสภาพหุ้น กู้แปลงสภาพ หรื อผู้ถื อหุ้น กู้แปลงสภาพใช้ สิท ธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แ ปลง
สภาพ จานวนหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ รับจากการแปลงสภาพดังกล่าวอาจ
คานวณได้ ดงั ต่อไปนี ้
จานวนหุ้นที่ได้ รับ

= จานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพ * ราคาหน้ าตัว๋
ราคาแปลงสภาพ
= 5 * 1,000
45
= 111.111111

ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพจานวน 111 หุ้น และจะ
มีเศษหุ้นจากการคานวณ 0.111111 หุ้น
ในการนี ้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ รับ เงิน สดแทนเศษของจานวนหุ้นดังกล่าว ซึ่ง อาจ
คานวณได้ ดงั นี ้
จานวนเงินสดคืน

= เศษของหุ้นจากการคานวณ * ราคาแปลงสภาพ
= 0.111111 * 45
= 4.999995 บาท

โดยเมื่อปั ดเศษทศนิยมแล้ ว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ รับชาระเงินสดแทนเศษของจานวน
หุ้นดังกล่าวเป็ นเงินจานวน 5.00 บาท
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้

: ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

: ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

: ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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ตัวแทนรับแปลงสภาพ

: ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กาหนด (Call / Put Option)

: ไม่มี

การขึ ้นทะเบียนของหุ้นกู้แปลง : สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (Thai Bond Market Association หรื อ ThaiBMA)
สภาพ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการแปลงสภาพ

: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท หากมีการใช้ สทิ ธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
(Dilution effect)

: 1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) จะไม่เกิดขึ ้นหรื อหากเกิดขึ ้นจะเป็ น
อัต ราที่ น้อ ยมากเนื่ อ งจากราคาการแปลงสภาพที่ กาหนดจะไม่ต่ ากว่าราคาตลาด
ปั จจุบนั ณ เวลาที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

เหตุแห่งการเปลีย่ นแปลงการ
ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ

: 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น สามัญของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการ
รวมหรื อแบ่งแยกหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

2. ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งของผู้ถื อ หุ้ นเดิ ม และส่ ว นแบ่ ง ก าไร (control
dilution) จะไม่เกิดขึ ้นเนื่องจากเป็ นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทังจ
้ านวนแก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ สิทธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ทังจ
้ านวน จะเกิ ดผลกระทบต่อสิทธิใน
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม และส่วนแบ่งกาไร (control dilution) ในอัตราร้ อยละ
15.25

2. เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ (Right Offering)
และ/หรื อ ประชาชนทั่วไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด ในราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90
(เก้ าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
3. เมื่อบริ ษั ทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ ที่ ออกใหม่ประเภทใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้น
หรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ ให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ
(Right Offering) และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด โดยกาหนด
ราคาหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น หรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อ
หลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นนันในราคาที
้
่ต่ากว่าร้ อยละ 90 (ร้ อยละเก้ าสิบ) ของราคา
ตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
4. เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
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5. เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราร้ อยละ 80 (แปดสิบ) ของกาไรสุทธิ
ตามงบการเงิ น รวมของบริ ษั ทฯ หลังหัก ภาษี เงิ น ได้ สาหรั บ การดาเนิน งานในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ
6. เมื่อมีเหตุการณ์ อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้ อ 1. ถึงข้ อ 5. ข้ างต้ น ที่ทาให้ ผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ที่ผ้ ูถือหุ้น กู้แปลงสภาพจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิ แปลงสภาพด้ อยไป
กว่าเดิม
3.

วันกาหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ รายที่มีสิทธิ
ได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) คือวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิ ดสมุดจดทะเบียนและพักการโอนหุ้น
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

4.

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้แปลงสภาพ และสถานที่รับจองชือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ

4.1

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

4.2

สถานที่รับจองชื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ตามสาขาที่ระบุดงั ต่อไปนี ้
สาขา
ที่อยู่
1. สานักงานใหญ่
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
2. บุคคโล
32 ถนนมไหสวรรค์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
3. ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
4. สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน

1975/1 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
689 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 เขตศรี ราชา
ชลบุรี 20280
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5.

วันจองซือ้ และรับชาระเงินค่ าหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.1

กาหนดวันจองซื ้อ และรับชาระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2560

5.2

วิธีการจองซื ้อ และการชาระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
5.2.1

ผู้ถือหุ้นสามารถติด ต่อจองซื อ้ หุ้นกู้แ ปลงสภาพได้ โดยติ ดต่อจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพได้ ที่ ผ้ ูจัด การการจัด
จาหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพตามผู้จดั การการจัดจาหน่ายที่ระบุในส่วนที่ 3 ข้ อ 4.2 ตังแต่
้ เวลา 08.30 น. หรื อเวลา
เปิ ดทาการของผู้จัดการการจัดจาหน่าย ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2560

5.2.2

ผู้ถือหุ้นจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน โดย
จะต้ องระบุจานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายต้ องการจะจองซื ้อตามสัดส่วนการจองซื ้อ ตามสิทธิที่ได้
แสดงไว้ ในใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อจานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ต้องการจองซื อ้ เกินสิทธิ
พร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคล จะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้ อม
ประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อ ดังต่อไปนี ้
(1)

ใบรับรองสิทธิ การจองซื อ้ หุ้น กู้แปลงสภาพซึ่งบริ ษั ท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากั ด
(“ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ”) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามัญ ของบริ ษัทฯ ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นแต่ละ
ราย ซึ่งจะระบุจานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นทราบ

(2)

เอกสารประกอบการแสดงตน
-

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประชาชน บัตรข้ าราชการ หรื อบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง (ในกรณีบตั ร
ข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ให้
แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ ามี)
และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อ
นันจะต้
้
องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื อ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
ทุกฉบับ

-

ผู้ถือ หุ้น ประเภทบุค คลธรรมดาสัญ ชาติ ต่างด้ าว: สาเนาใบต่ างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือ
เดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อจะต้ องตรง
กับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกฉบับ
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-

ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลสัญชาติไทย: สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาจองซือ้ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)
และสาเนาบัตรประชาชน บัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอายุ
ของกรรมการผู้มี อานาจลงนามนิติ บุคคล (ในกรณี ที่ บัต รข้ าราชการ หรื อ บัต รพนัก งาน
รัฐวิสาหกิ จไม่ ได้ ระบุหมายเลขประจาตัวประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบี ยนบ้ านที่มี เลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง) ในกรณีที่กรรมการผู้
มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลเป็ นบุคคลที่ไมใช่สญ
ั ชาติไทย ให้ ใช้ สาเนาใบต่างด้ าว หรื อ
สาเนาหนังสือ เดิน ทางที่ ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน นิติบุคคล
พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลง
นามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกฉบับ

-

ผู้ถือหุ้น ประเภทนิติ บุค คลที่ ไม่ใช่สัญ ชาติ ไทย: สาเนาหนังสือรั บรองการจดทะเบี ยนนิ ติ
บุคคล หนังสือบริ คณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้ าหน้ าที่ของนิติบคุ คลหรื อหน่วยงาน
ของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลาเนาซึ่ งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่ อผู้มีอานาจลงลายมือชื่ อ
ผูกพันนิติบคุ คล ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ และอานาจหรื อเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุค คล ที่ ออกให้ ไม่ เกิ น 6 เดือ น ก่ อนวัน สุด ท้ า ยของระยะเวลาจองซื อ้ หุ้น กู้แปลงสภาพ
พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้
และประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) และสาเนาบัตรประชาชน บัตรข้ าราชการ หรื อบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจผูกพันนิติบุคคล (ในกรณี ที่
บัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ ระบุหมายเลขประจาตัวประชาชน ให้
แนบสาเนาทะเบี ยนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักพร้ อมลงลายมือชื่ อรับ รอง
สาเนาถูกต้ อง) ในกรณี ที่ กรรมการผู้มี อ านาจลงนามผูกพัน นิ ติบุค คลเป็ น บุคคลที่ ไมใช่
สัญ ชาติ ไทย ให้ ใช้ สาเนาใบต่ างด้ าว หรื อ สาเนาหนังสื อ เดิ น ทาง ที่ ยังไม่ ห มดอายุของ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน นิติบุคคล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง โดย
ลายมือชื่อนัน้ จะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซือ้ หุ้นกู้
แปลงสภาพทุกฉบับ

ทังนี
้ ้ สาเนาเอกสารประกอบนิติบคุ คลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยข้ างต้ น ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อของ
ผู้จดั ทาหรื อผู้ให้ คารับรองความถูกต้ องของเอกสารโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public พร้ อมประทับตรา
ของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศ
ที่เอกสารดังกล่าวได้ จัดทา โดยการรับรองเอกสารข้ างต้ นต้ องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ าย
ของระยะจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
(3)

หนังสือมอบอานาจ ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบอานาจมาทาการแทน)
พร้ อมสาเนาหลักฐานของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ ตามส่วนที่ 3 ข้ อ 5.2.2 (2) ตามแต่กรณี
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(4)

5.2.3

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะรับชาระเงินคืนค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้ รับจัดสรร โดยการโอน
เงินเข้ าบัญ ชีธนาคาร กรุ ณ าแนบสาเนาสมุดบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้ าแรกหรื อสาเนา
Statement ของบัญชีกระแสรายวันเท่านัน้ พร้ อมลงลายมือชื่อรับ รองสาเนาถูกต้ องโดยชื่อบัญชีเงิน
ฝากธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื ้อเท่านัน้

ผู้ถือหุ้นต้ องนาใบจองซื ้อและเอกสารประกอบ ตามส่วนที่ 3 ข้ อ 5.2.2 (1) และ (2) หรื อ (3) ถ้ ามี หรื อ (4) ถ้ ามี
หรื อ (5) ถ้ ามี พร้ อมเงินค่ าจองซือ้ เต็มจานวน ทัง้ ในส่ วนที่จองซือ้ ตามสิทธิและจองซือ้ เกินสิทธิ ไป
ติดต่อจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 3 ข้ อ 4.2 โดยเลือกเพียงสถานที่
เดียวเท่านัน้ โดยสามารถชาระค่าจองซื ้อได้ ดงั นี ้
(1)

กรณีชาระเป็ นเงินสดหรื อเงินโอน (จ่ายชาระเต็มจานวน)
สาหรับผู้ถือหุ้นที่มี ความประสงค์ ที่จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินสด สามารถจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา
08.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของผู้จัดการการจัดจาหน่ายตามที่ระบุในส่วนที่ 3 ข้ อ 4.2 ถึงเวลา
15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่าย ระหว่างวันที่ 1 ถึง 27 มิถนุ ายน 2560 เข้ า
บัญชี ดังต่อไปนี ้
“บัญ ชีจองซือ้ หุ้ นกู้แปลงสภาพ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ ครั ง้ ที่ 1/2560” บัญ ชีเลขที่
101-347084-2 ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่สลี ม

(2)

กรณีชาระเป็ นเช็คบุคคลหรื อแคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ (จ่ายชาระเต็มจานวน)
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็คบุคคลหรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) ดร๊ าฟท์ สามารถจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 08.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของผู้จดั การการจัด
จาหน่ายตามที่ระบุในส่วนที่ 3 ข้ อ 4.2 ของวันที่ 1 มิถนุ ายน 2560 จนถึงเวลา 12.00 น. หรื อเวลาปิ ด
รับเช็คของผู้จดั การการจัดจาหน่าย ของวันที่ 26 มิถนุ ายน 2560 โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
จะต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 26 มิถนุ ายน 2560 และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกัน
กับของสถานที่จองซื ้อเท่านัน้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายบัญชีดงั ต่อไปนี ้
“บัญชีจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ ครัง้ ที่ 1/2560” พร้ อมทังเขี
้ ยน
ชื่ อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพ ท์ ข องผู้มี สิท ธิ จ องซื อ้ หุ้น กู้แ ปลงสภาพที่ สามารถติ ด ต่อ ได้ ไว้
ด้ านหลังเช็คบุคคลหรื อแคชเชียร์ เช็คด้ วย
ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นที่ จองซือ้ จะเป็ นผู้รับ ภาระค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ ามี) ต่างหากจาก
จานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
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5.3

การคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ในกรณี ที่ต้องมี การคืนเงิน ค่าจองซื อ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ บริ ษั ทฯ จะดาเนิ นการให้ ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
5.3.1

กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ และไม่ได้ รับการจัดสรรเนื่องจากมีห้ ุนกู้แปลงสภาพเหลือไม่
เพียงพอเมื่อเทียบกับจานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ ถู ือหุ้นจองเกินสิทธิ
บริ ษัทฯ จะดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นที่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิและไม่ได้ รับการจัดสรรเนื่องจากมีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือไม่เพียงพอเมื่อ
เทียบกับจานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ ผ้ ูถือหุ้นจองเกิ นสิทธิ ในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ หรื อ
ค่าเสียหายใด ๆ โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายดาเนินการตามที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบ
จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ) ดังนี ้
(1)

จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อม
จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้ ภายใน 10
(สิบ) วันทาการนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจัดส่งเช็คให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ทางไปรษณี ย์ ลงทะเบี ย น อย่า งไรก็ ดี ไม่ ว่า กรณี ใด ๆ หากได้ มี ก ารส่งเช็ ค คื น เงิ น ค่ า จองซื อ้ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่า
จองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

(2)

โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย
โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 7
(เจ็ ด ) วัน ท าการนับ จากวัน สิน้ สุด ระยะเวลาการจองซื อ้ หุ้น กู้ แปลงสภาพ อนึ่ ง ผู้จ องซื อ้ จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรื อ ค่ าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทฯ หรื อ
ผู้จดั การการจัดจาหน่าย จะหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ถ้ ามี) จากเงินที่จะโอนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ

ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
แปลงสภาพจะต้ องชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคานวณจากจานวน
เงินค่าจองซื ้อที่ต้องคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อนัน้ นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผ้ ู
จองซื ้อได้ รับคืนเงินดังกล่าวแล้ ว
5.3.2

กรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่ อนไขการจองซือ้ และ/หรื อ
การไม่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า จองซื อ้ หุ้น กู้แ ปลงสภาพตามเช็ ค ค่า จองซื อ้ หุ้น กู้แ ปลงสภาพ บริ ษั ท ฯ จะ
ดาเนินการให้ คืนเช็คค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ อัน
เนื่องมาจากการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซื ้อ และ/หรื อ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตาม
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เช็คค่าจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อดังกล่าวต้ องติดต่อขอรับเช็คจากผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่
อยูท่ รี่ ะบุในส่วนที่ 3 ข้ อ 4.2. ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
5.4

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้ บริษัทฯ หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ (คือ ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน)) ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1)

กรณีผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริ ษัทฯ จะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื ้อ โดย
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ จะดาเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจานวนที่ ได้ รับการ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ใน
กรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่ อและที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื อ้ ภายใน 15 วันทาการ
นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

(2)

กรณีผ้ จู องซื ้อประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ ในบัญชีของบริ ษัท
หลักทรัพย์ทตี่ นเองมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึง่ ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์
ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านัน้ มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะดาเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผ้ จู องซื ้อตามส่วนที่ 3 ข้ อ 5.4. (1) แทน
ทังนี
้ ้ ในกรณีนี ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่ อ ผู้ฝาก” และศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ จ ะบัน ทึ ก ยอดบัญ ชี จ านวนหุ้น กู้แปลงสภาพที่ บ ริ ษั ท
หลักทรัพย์นนฝากหุ
ั้
้ นกู้แปลงสภาพอยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษั ทหลักทรัพย์นนจะบั
ั้
นทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นกู้
แปลงสภาพที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ดการ
จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.5

อื่น ๆ

5.5.1

การดาเนินการจองซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิตามรู ปแบบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้กาหนดไว้ ในแต่
ละสถานที่รับจองซื ้อหุ้นกู้

5.5.2

ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้แปลง
สภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี ้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิ ยกเลิกการจองซือ้ ของผู้ถือหุ้นที่ดาเนินการไม่
ครบถ้ วนตามวิธีการที่ระบุในส่วนที่ 3 ข้ อ 5.2.

5.5.3

ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อสามารถตรวจสอบจานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับการจัดสรรได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นไป
โดยตรวจสอบผ่าน call center ของ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เบอร์ โทรศัพท์ 1333 หรื อผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ ที่ www.spi.co.th
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5.5.4

กรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิจะต้ องแสดงความจานงการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิตามใบจองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพ โดยหากมี ห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื ้อตามสิทธิผ้ ูถือหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินสิทธิจะได้ รับการ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื ้อเกินสิทธิ ดังนี ้
(1)

กรณีมีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจานวนความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิทงหมดรวมกั
ั้
น ผู้ถือ
หุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิทกุ รายจะได้ รับการจัดสรรตามความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่ซื ้อเกินสิทธิ

(2)

กรณีมีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือน้ อยกว่าจานวนความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิทงหมดรวมกั
ั้
น ผู้ถือหุ้น
ที่ จองซือ้ เกิ นสิทธิ จะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แ ปลงสภาพที่ จองซือ้ เกิ นสิทธิ ตามสัดส่วนการถื อหุ้น ณ วันที่ 15
พฤษภาคม 2560 ไปเป็ นรอบ ๆ จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื ้อเกินสิทธิ
ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจอง
ซื ้อ และชาระเงินค่าจองซื ้อแล้ ว โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื อ้ เกินสิทธิ ใน
แต่ละรอบ หากมีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพจากการคานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อเกินสิทธิรายใด
บริ ษัทฯ จะปั ดเศษหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือ ของผู้จองซื ้อเกินสิทธิรายนันทิ
้ ้งทังจ
้ านวน และนาเศษหุ้นกู้ที่
เหลือของผู้จองซื ้อเกินสิทธิทกุ รายไปรวมกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั เหลืออยู่ เพื่อจัดสรรในรอบถัดไปโดยบริ ษัทฯ
จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ แก่ผ้ จู องซื ้อเกินสิทธิ ในรอบถัดไปตามกระบวนข้ างต้ นต่อไปจนกว่าจะไม่มี
หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือแล้ ว หรื อไม่สามารถจัดสรรให้ รายใดเลยในรอบนันครบ
้
1 หน่วย บริ ษัทฯ จะทาการหยุด
จัดสรร

6.

ดอกเบีย้ หุ้นกู้แปลงสภาพ

6.1

การชาระดอกเบี ้ยและการคานวณดอกเบี ้ย
ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งจากนายทะเบียนหุ้นกู้ ดังนัน้ หากมีการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันชาระดอกเบี ้ยในงวดดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับโอนหุ้นกู้แปลง
สภาพภายหลังจากวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่มีสทิ ธิได้ รับชาระดอกเบี ้ยสาหรับระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่
ได้ รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยในงวดนัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ย
คงที่ร้อยละ 0.70 (ศูนย์จุดเจ็ดศูนย์) ต่อปี ในวันกาหนดชาระดอกเบี ้ย โดยชาระทุก 3 เดือน ในวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้แต่
ละงวด โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายภาษี ของประเทศไทยกาหนด โดยการคานวณจานวนดอกเบี ้ยที่พึง
ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายตามจานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวถืออยู่ สาหรับงวด
ดอกเบี ้ยงวดใดงวดหนึง่ ให้ เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

คูณอัตราดอกเบี ้ยสาหรับงวดดอกเบี ้ยนันด้
้ วยจานวนเงินต้ นคงค้ างของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วย ซึง่ ผู้ถือหุ้น
กู้แปลงสภาพดังกล่าวถื ออยู่ ณ วันแรกของงวดดอกเบีย้ นัน้ หลังจากหักเงิ นต้ นของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่า
จานวนใดที่มีการชาระคืนแล้ วในวันแรกนัน้ (ถ้ ามี)
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6.2

(2)

นาผลลัพธ์ที่ได้ จากข้ อ (1) ข้ างต้ นคูณด้ วยจานวนวันของงวดดอกเบี ้ยนัน้ และหารด้ วย 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า)

(3)

ปั ดเศษทศนิยมสาหรับผลที่ได้ เป็ นทศนิยมหกตาแหน่ง โดยปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 6 (หก) ขึ ้น ถ้ าตาแหน่งที่
7 (เจ็ด) มีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 (ห้ า) และปั ดเศษลงถ้ าตาแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีคา่ น้ อยกว่า 5 (ห้ า) และ

(4)

คูณผลที่ได้ จากข้ อ (3) ข้ างต้ นด้ วยจานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนหรื อแปลงสภาพซึง่ ผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพดังกล่าวถืออยูใ่ นขณะนัน้ และปั ดเศษทศนิยมที่ได้ จากการคานวณเป็ นทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง โดย
ปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 2 (สอง) ขึ ้น ถ้ าตาแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 5 (ห้ า) และปั ดเศษลง
ถ้ าตาแหน่งที่ 3 (สาม) มีคา่ น้ อยกว่า 5 (ห้ า)

การแจ้ งจานวนดอกเบี ้ย
ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้คานวณจานวนดอกเบี ้ยที่จะต้ องชาระตามมูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วยของหุ้นกู้
แปลงสภาพ จานวนดอกเบี ้ยรวมที่ต้องชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย และจานวนดอกเบี ้ยทังหมดที
้
่ต้องชาระ
ในแต่ละงวดดอกเบี ย้ และผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ นายทะเบียนแจ้ งจานวนที่ค านวณได้ ดังกล่าวพร้ อมทัง้ อัตรา
ดอกเบี ้ย แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามวิธีการที่ระบุในข้ อกาหนดสิทธิ ทังนี
้ ้ ให้ การกาหนด
จานวนดอกเบี ้ย ตลอดจนวิธีการในการกาหนดหรื อการคานวณดังกล่าวโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ให้ เป็ นที่สดุ และมีผลผูกพัน
คูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ าย (ยกเว้ นในกรณีที่มีข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ ง)

6.3

การเลือ่ นวันชาระเงิน
หากวันครบกาหนดชาระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่วา่ จะเป็ นเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใด) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
แปลงสภาพ ไม่ตรงกับวันทาการ ให้ เลือ่ นวันชาระเงินไปเป็ นวันทาการถัดไป โดยจะไม่มีการคิดดอกเบี ้ยสาหรับการเลือ่ น
วันชาระเงินดังกล่าวและผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สาหรับการเลื่อนวันชาระเงิน เว้ นแต่ ในกรณีดอกเบี ้ยงวด
สุดท้ าย ซึ่งจะต้ องนาจานวนวันทังหมดที
้
่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชาระดอกเบี ้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคานวณ
ดอกเบี ้ยด้ วย ส่วนดอกเบี ้ยที่คิดตังแต่
้ (และรวม) วันกาหนดชาระดอกเบี ้ยดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพที่
เกี่ยวข้ อง (ยกเว้ นวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ) จะชาระให้ ในวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยถัดไป
สาหรับ ดอกเบีย้ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ มี การแปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ย้ ดังกล่าวสาหรั บงวดดอกเบีย้ ที่
เกี่ยวข้ องให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ มีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนันในวั
้ นกาหนดชาระดอกเบี ้ย หากวันครบ
กาหนดชาระดอกเบี ้ยดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับวันทาการ ให้ เลือ่ นวันชาระเงินไปเป็ นวันทาการถัดไป
โดยจะไม่มีการคิดดอกเบี ้ยสาหรับการเลื่อนวันชาระเงินดังกล่าวและผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้ องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สาหรับการ
เลือ่ นวันชาระเงิน (เว้ นแต่ในกรณีดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย ซึง่ จะต้ องนาจานวนวันทังหมดที
้
่เลือ่ นออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วัน
ชาระดอกเบี ้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคานวณดอกเบี ้ยด้ วย) ส่วนดอกเบี ้ยที่คิดตังแต่
้ (และรวม) วันกาหนดชาระดอกเบี ้ย
ดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพที่เกี่ยวข้ อง (ยกเว้ นวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ) จะชาระให้ ในวัน
กาหนดชาระดอกเบี ้ยถัดไป

ส่วนที่ 3 หน้ า 48

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

6.4

ดอกเบี ้ยผิดนัด
ถ้ าผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัด ไม่ชาระเงินต้ นที่ถึงกาหนดชาระสาหรับหุ้นกู้แปลงสภาพในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้ นกู้แปลงสภาพ
หรื อวันที่ถึงกาหนดชาระหรื อถือว่าถึงกาหนดชาระอันเนื่องมาจากการผิดนัดชาระหนี ้ ดอกเบี ้ยสาหรับจานวนเงินต้ นที่ค้าง
ชาระ (ทังก่
้ อนและหลังจากมีคาสัง่ ศาล) โดยคานวณนับจากวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อวันที่ถึงกาหนด
ชาระอัน เนื่ องมาจากการผิด นัด ชาระหนี จ้ นถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ ผ้ ูถือ หุ้น กู้แปลงสภาพได้ รับ ชาระเงิน ต้ น ที่ค้ างชาระ
ครบถ้ วนนัน้ ให้ คิดในอัตราดอกเบี ้ยผิดนัด

7.

อื่น ๆ
โปรดดูรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ในร่างข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) ที่แนบมาด้ วย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

8.

สถานที่ในการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายหลักทรัพย์บริ การ
ชัน้ 24 อาคารสานักงานใหญ่
333 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2230 1478 / 0 2626 3568
โทรสาร 0 2626 4545-6
ผู้รับ นายวิเชียร ชื่นชมแสง
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เอกสารแนบท้ ายหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่ วนที่ 3 หมายเลข 1
ข้ อจากัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (Transfer Restriction)
ประเทศไทย
-ไม่มีประเทศญี่ปุ่น
หุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ จดทะเบียนหรื อขึ ้นทะเบียนและจะมิได้ จดทะเบียนหรื อขึ ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยตราสารทาง
การเงิน และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศญี่ ปุ่ น (Financial Instruments and Exchange Act of Japan (Act No. 25 of 1948
ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“กฎหมายหลักทรัพย์ แห่ งประเทศญี่ปุ่น”) ดังนัน้ หุ้นกู้แปลงสภาพจึงมิได้ มีการเสนอขายหรื อขาย
(ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม) ในประเทศญี่ ปนุ่ และมิได้ มีการเสนอขายหรื อขายให้ แก่หรื อเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศญี่ปนุ่ (ตามนิยามที่ได้ ให้ ไว้ ด้านล่างนี ้) หรื อแก่บคุ คลอื่น ๆ เพื่อการเสนอขายต่อหรื อขายต่อ (ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม) ใน
ประเทศญี่ปนุ่ หรื อให้ แก่หรื อเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่อาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปนุ่ เว้ นแต่ กรณีที่เข้ าข้ อยกเว้ นซึง่ ไม่ต้องจดทะเบียน
หรื อขึน้ ทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศญี่ ปุ่ น ทัง้ นี ้ โดยปฏิ บัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ แห่งประเทศญี่ ปุ่น และ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ของประเทศญี่ปนุ่
เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ลู งทุนในประเทศญี่ ปนเป็
ุ่ นการเสนอขายในวงจากัด (ตามนิยามที่ได้ ให้ ไว้ ใน
มาตรา 23-13 วรรคสี่ แห่งกฎหมายหลักทรั พย์ แห่งประเทศญี่ ปุ่ น) ดังนัน้ จึงมิ ได้ มีการยื่ นแบบแสดงรายการข้ อมูล (Registration
Statement) ตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายหลักทรัพย์แห่งประเทศญี่ปนผู
ุ่ ้ ลงทุนใด ๆ ที่ประสงค์จะได้ มาซึ่งหุ้นกู้แปลงสภาพใน
ประเทศญี่ปนุ่ (ตามนิยามที่ได้ ให้ ไว้ ด้านล่างนี ้) จะต้ องรับทราบว่า หุ้นกู้แปลงสภาพในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่บคุ คลที่อาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปนุ่
ได้ รับมานันไม่
้ อาจโอนเปลีย่ นมือ (ตามนิยามได้ ให้ ไว้ ด้านล่างนี ้) ในประเทศญี่ปนุ่ เว้ นแต่ เป็ นการโอนทังจ
้ านวนให้ บคุ คลอีกบุคคลหนึง่
ในการลงชื่อเข้ าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ การซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อการรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ซึง่ เป็ นบุคคลที่อาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปนแต่
ุ่ ละรายรับทราบและตกลงยอมรับข้ อจากัดการโอนดังกล่าว
เพื่อวัตถุประสงค์ของข้ อจากัดการโอนนี ้
“หุ้ น กู้แปลงสภาพในประเทศญี่ ปุ่น” หมายความว่า หุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท สหพัฒ นาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด
(มหาชน) ซึง่ ได้ มีหรื อจะมีการเสนอขายในประเทศญี่ปนุ่
“บุ ค คลที่ อ าศั ยอยู่ในประเทศญี่ ปุ่ น” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ที่อาศัยอยู่ใ นประเทศญี่ ปุ่น รวมถึ ง บริ ษั ท หรื อ
หน่วยงานหรื อองค์กรอื่นซึง่ ได้ จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่
“การโอนเปลี่ย นมื อ ” หมายความว่า การขาย การแลกเปลี่ยน การโอน การโอนสิทธิ การจาน า การก่อสิท ธิ เหนื อ
หลักประกัน (hypothecation) การก่อภาระติดพัน หรื อการจาหน่ายจ่ายโอนอื่นซึง่ หุ้นกู้แปลงสภาพไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อส่วนใด ๆ และ
ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมให้ แก่บุคคลอื่น โดยให้ คาว่า “โอนเปลี่ยนมือ ” หรื อ “ได้ โอนเปลี่ยนมือ ” มีความหมายที่สมั พันธ์ กับ
ความหมายดังกล่าว
ส่วนที่ 3 หน้ า 50

