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ข้อมูลสรุปนีเป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสอืชีชวน ซึงเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของหุ้นกู้และของบริษัททอีอกและเสนอขายหุ้นกู้ (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษทั”) ดังนัน ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสอืชีชวนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้จากผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูและหนังสือชีชวนทบีริษัทยืนต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ที website ของสํานักงาน ก.ล.ต. สรุปข้อมูลสาํคัญของหุ้นกู้ (Factsheet) “หุ้นกู้ของ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2563 ชดุที 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568"  (“หุ้นกู้ชดุที 1”) “หุ้นกู้ของ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2563 ชดุที 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570"  (“หุ้นกู้ชดุที 2”) “หุ้นกู้ของ บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2563 ชดุที 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573"  (“หุ้นกู้ชดุที 3”) “หุ้นกู้ของ บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2563 ชดุที 4 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575"  (“หุ้นกู้ชดุที 4”) ออกโดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") 
ข้อมูลทีสําคัญของหุ้นกู้ 

ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบชืุอผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  จํานวนหน่วยทีเสนอขาย หุ้นกู้ชดุท ี1: ไม่เกิน 1,000,000 (หนึงล้าน) หน่วย หุ้นกู้ชดุท ี2: ไม่เกิน 1,500,000 (หนึงล้านห้าแสน) หน่วย หุ้นกู้ชดุท ี3: ไม่เกิน 1,000,000 (หนึงล้าน) หน่วย หุ้นกู้ชดุท ี4: ไม่เกิน 1,500,000 (หนึงล้านห้าแสน) หน่วย รวมมลูค่าหุ้นกู้ ทีเสนอขายทงั 4 ชดุ ไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย สกุลเงิน บาท มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท การจัดอันดับความน่าเชือถือ  ไม่มี    ผู้คาํประกนั/ผู้รับอาวลั 
ตราสาร  ผู้ออกตราสาร  หุ้ นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ "AA" แนวโน้ม “Stable” จดัอนัดบัโดยบริษัท ทริสเรทติง จํากัด เมือวนัที 11 มิถุนายน 2563 ทังนี ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชือถือหุ้นกู้จากสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือถือทีสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ อย่างต่อเนืองตลอดอายหุุ้นกู้  

มูลค่าการเสนอขายรวม หุ้นกู้ชดุท ี1: ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนงึพนัล้าน) บาท หุ้นกู้ชดุท ี2: ไม่เกิน 1,500,000,000 (หนงึพนัห้าร้อยล้าน) บาท หุ้นกู้ชดุท ี3: ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนงึพนัล้าน) บาท หุ้นกู้ชดุท ี4: ไม่เกิน 1,500,000,000 (หนงึพนัห้าร้อยล้าน) บาท รวมมลูค่าหุ้นกู้ ทีเสนอขายทงั 4 ชดุ ไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพนัล้าน) บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หนึงพนั) บาท ประเภทการเสนอขาย   PO 
  PP (II)* 
  PP (HNW)* 
  PP (II&HNW)  * II หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบนั * HNW หมายถึง ผู้ลงทนุรายใหญ่ อัตราดอกเบยี   

 คงที    ลอยตวั หุ้นกู้ชดุท ี1: ร้อยละ 2.54 (สองจดุห้าสี)ต่อปี  หุ้นกู้ชดุท ี2: ร้อยละ 2.74 (สองจดุเจ็ดสี) ต่อปี หุ้นกู้ชดุท ี3: ร้อยละ 3.16 (สามจดุหนึงหก) ต่อปี หุ้นกู้ชดุท ี4: ร้อยละ 3.30 (สามจดุสามศูนย์) ต่อปี 

การไถ่ถอนก่อนกําหนด ไมม่ี  ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  เว้นแต่การซือคืนหุ้นกู้ตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ และผู้ ถือหุ้นกู้ไมม่ีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  การคาํประกัน/หลักประกัน ไมม่ ี
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ลําดับการได้รับชําระหนีกรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ    อายุตราสาร 

  

ในการคํานวณดอกเบียสําหรับหุ้นกู้ ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และจะคํานวณดอกเบียโดยคิดจากจํานวนเงินต้นคงค้างในหุ้ นกู้  ทังนี การคํานวณดอกเบียในแต่ละงวดจะเริมคํานวณตงัแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันกําหนดชําระดอกเบียของงวดดอกเบียก่อนหน้านี (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัชําระดอกเบยีหุ้นกู้ของงวดดอกเบียนัน หรือวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชดุนนัๆ (แล้วแต่กรณี)  ทงันี การหกัภาษี ณ ทจ่ีายจะเป็นไปตามกฎหมายทกีําหนด  

ข้อกําหนดในการดํารงอัตราส่วนทางการเงิน  (ถ้ามี) 
ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องดํารงอัตราส่วน "หนีสินสุทธิ" ( Net Debt) ต่ อ  " ส่ ว น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น " (Shareholders' Equity)* ในอัตราส่วนไม่เกิน 2.0:1 โดยคํานวณจากงบการเงินรวมประจําปีทีได้รับการตรวจสอบแล้ว ณ "วนัคํานวณ" ใดๆ (รายละเอียดคําจํากัดความปรากฏตามข้อ 6.3 (ก) ของข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ) 

งวดการจ่ายดอกเบยี ชําระดอกเบียของหุ้นกู้ทกุๆ 6 (หก) เดือน นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) วันจ่ายดอกเบยีงวดแรก วนัที 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อายุตราสาร  หุ้นกู้ชดุที 1: 5 (ห้า) ปี หุ้นกู้ชดุที 2: 7 (เจ็ด) ปี หุ้นกู้ชดุที 3: 10 (สิบ) ปี หุ้นกู้ชดุที 4: 12 (สิบสอง) ปี  

ผู้จัดการการจําหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  
วันทีครบกําหนดอาย ุ หุ้นกู้ชดุที 1: วนัที 25 มิถนุายน พ.ศ. 2568  หุ้นกู้ชดุที 2: วนัที 25 มิถนุายน พ.ศ. 2570 หุ้นกู้ชดุที 3: วนัที 25 มิถนุายน พ.ศ. 2573 หุ้นกู้ชดุที 4: วนัที 25 มิถนุายน พ.ศ. 2575 ระยะเวลาการเสนอขาย วนัที 23 - 24 มถินุายน พ.ศ. 2563 วันทีออกตราสาร วนัที 25 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ข้อจํากัดในการโอน การเสนอขายหุ้นกู้ ในครังนี เป็นการเสนอขายในวงจํากดัให้กบัผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่ และผู้ออกหุ้นกู้ ได้มีการจดข้อจํากดัการโอนหุ้นกู้ดงักล่าวไว้ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยให้จํากัดการโอนหุ้นกู้ เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประเภทและลกัษณะทีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดบทนิยามในประกาศทีเกียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหนีทุกประเภท ดงันัน ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอืนทีไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบนั หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ทังนี ตามรายละเอียดทีระบุไว้ในข้อ 4.3 ของข้อกําหนดสิทธิ (ตามแบบทีระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 ร่างข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทขีองผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ สําหรับหุ้นกู้  ของเอกสารฉบบันี) ("ข้อกําหนดสิทธิ") 

 
12 ปี     

 
  คําเตือนทีสําคัญ 10 ปี      ตลาดตราสารหนีในประเทศไทยมีสภาพคล่องตํา การขายหุ้นกู้ ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนในตลาดรองนันอาจได้รับมูลค่าขายหุ้นกู้ ลดลงหรือเพิมขึนได้ โดยขึนอยู่กบัสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนนั 
 อันดบัความน่าเชือถือของตราสาร เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุนเท่านัน  มิใช่เป็นการให้คําแนะนําให้ซือ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ทีเสนอขาย ทงัยงัมิได้เป็นการรับประกนัความสามารถในการชําระหนขีองผู้ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด 
 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครังนีมีหุ้นกู้ทงัหมด 4 (ส)ี ชดุ ซึงหุ้นกู้แต่ละชดุมีอายุของหุ้นกู้และระดบัความเสียงของหุ้นกู้ ทีแตกต่างกัน โดยหุ้นกู้ ทีมีอายมุากกว่าจะมีระดบัความเสียงทสีงูกว่า 

7 ปี     5 ปี           AAA - AA A - BBB Non-investment grade 
Unrated Credit rating 

      

ความเสยีงของตราสาร 
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ลักษณะพิเศษและความเสียงทสีําคญัของตราสาร ลักษณะพิเศษ และความเสียงของหุ้นกู้   หุ้นกู้ไม่มลีกัษณะพิเศษ และไม่มีความเสียงของหุ้นกู้ ในลกัษณะพิเศษใดๆ กล่าวคือ มีการกําหนดอตัราดอกเบียหุ้นกู้ในอตัราคงทีอย่างชดัเจน และแน่นอน และผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชําระคืนเงินต้นเต็มจํานวนไม่ว่ากรณีใดๆ โดยไม่มีข้อกําหนดในการแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้น หรือสินทรัพย์อืนใด และไม่มีเหตุการณ์ หรือเงือนไขใดทีอนุญาตให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด นอกจากนัน ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชําระหนีไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชําระหนีของเจ้าหนีสามัญไม่มีประกนัทังในปัจจุบนั และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแต่บรรดาหนีทีมีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชําระหนีก่อน  ทงัน ีตามรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี และร่างหนงัสือชีชวน ส่วนที 4 ข้อ 1 รายละเอียดของหุ้นกู้ ที เสนอขายในครงัน ีความเหมือน และความต่างในสาระสําคญัระหว่างข้อกําหนดสทิธิสําหรับหุ้นกู้ และข้อกําหนดสิทธิมาตรฐานของสํานักงาน ก.ล.ต.  ข้อกําหนดสิทธิ และข้อกําหนดสิทธิมาตรฐานของสํานกังาน ก.ล.ต. มคีวามแตกต่างในสาระสําคญัในหัวข้อดงัต่อไปนี - ข้อ 4 การโอนหุ้นกู้  มีเนือหาไม่แตกต่างจากข้อกําหนดสิทธิมาตรฐานของสํานกังาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม มีวิธีการจดัเรียงข้อความซงึแตกต่างกนั - ข้อ 6 คํารับรอง คํารับประกนั และหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้  มกีําหนดเพิมเติมนอกจากทีกําหนดในข้อกําหนดสิทธิมาตรฐานของสํานกังาน ก.ล.ต. ทีไมไ่ด้กําหนดไว้ โดยข้อกําหนดสิทธิทแีตกต่างปรากฏในข้อ 6.1 (จ) ซึงกําหนดห้ามไม่ให้ผู้ออกหุ้นกู้ดําเนินการใดๆ ซึงก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงกิจการ การดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ หรือแผนทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้  ข้อ 6.2 (ซ) ซงึกําหนดไม่ให้ผู้ออกหุ้นกู้ดําเนินการการใดๆ เพือเข้าควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจําหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทังหมดหรือส่วนใหญ่ของตน เว้นแต่กรณีเป็นการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินเพือให้ได้มาซึงทรัพย์สินมลูค่าเท่าเทียมกัน หรือเพือแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ (securitisation) หรือเพือจดัตงัทรัสต์เพอืการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือสภาวะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้  และข้อ 6.3 (ข) ซึงกําหนดให้ตลอดระยะเวลาทียงัมีหนีคงค้างภายใต้หุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะไม่กระทําการต่างๆ เช่น ไม่จําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน ไม่ก่อหลกัประกนั ไม่ให้กู้และไม่เข้าคําประกนั ทังนี การกําหนดข้อแตกต่างดงักล่าว เพอืให้เข้ากบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้  - ข้อ 10 การผิดนดั และผลของการผิดนัด มีเพมิเติมนอกจากทีกําหนดในข้อกําหนดสิทธิมาตรฐานของสํานกังาน ก.ล.ต. ทีไม่ได้กําหนดไว้ ปรากฎในข้อ 10.1 (ซ) ซงึกําหนดให้ถือเป็นการผิดนดั เมือผู้ออกหุ้นกู้หยดุประกอบกิจการทังหมดหรือบางส่วน หรือ คําสงัหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้ เลิกกิจการ หรือผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทัวไปว่าจะเลิกกิจการ หรือผู้ออกหุ้นกู้ เข้าสู่กระบวนการชําระบญัชี เว้นแต่การเลิกกิจการเป็นผลเนืองมาจากการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของ ผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท - ข้อ 14 การแก้ไขเปลียนแปลงข้อกําหนดสิทธิ มเีพิมเติมนอกจากทีกําหนดในข้อกําหนดสิทธิมาตรฐานของสํานกังาน ก.ล.ต. โดยกําหนดรายละเอียดเงือนไขการเปลียนแปลงข้อกําหนดสิทธิ ทีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้  และทีประชมุผู้ถือหุ้นกู้  และทีไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้  และทีประชมุผู้ถือหุ้นกู้    ทงัน ีโปรดพิจารณารายละเอียดของหุ้นกู้ทีเสนอขายปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่างหนงัสือชชีวน ในส่วนที 4 ข้อมลูเกียวกบัการเสนอขายหุ้นกู้  หวัข้อ 1.1 ลกัษณะสําคญัของหุ้นกู้ ทีเสนอขาย หน้า 1 และ หวัข้อ 1.2 สรุปสาระสําคญัของข้อกําหนดสิทธิ หน้า 12 และโปรดพิจารณาร่างข้อกําหนดสิทธิตามทีระบไุว้ในเอกสารแนบ 1 ร่างข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  ของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่างหนังสือชชีวน 
ความเสียงทวัไป 1. ความเสียงทีเกยีวกบัผู้ออกหุ้นกู้ ประกอบด้วย - ความเสียงด้านกลยทุธ์ - ความเสียงด้านการปฏิบติังาน - ความเสียงด้านการเงิน - ความเสียงด้านการปฏิบติัตามระเบียบ - ความเสียงทีอาจเกิดขนึในอนาคต - ความเสียง ผลกระทบและแนวทางบริหารจดัการความเสียงจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ 2. ความเสียงของตราสาร (ก) ความเสียงด้านเครดิต (Credit Risk) ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสียงทีอาจจะไม่ได้รับชําระดอกเบียหรือเงินต้น ในกรณีทีธุรกิจและผลการดําเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่เป็นไปตามทีคาดหมาย หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้  มีไม่เพียงพอต่อการชําระหนี ดงันนั ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลทีระบุไว้ในหนังสือชชีวน ในการประเมนิความเสียงด้านเครดิตของหุ้นกู้  ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดบัความน่าเชือถือของผู้ออกหุ้นกู้ทีจัดทําโดยสถาบนัจดัอันดบัความน่าเชือถือประกอบการตดัสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอนัดบัความน่าเชอืถือของผู้ออกหุ้นกู้ตํา แสดงว่าความเสียงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้มีสงู ผลตอบแทนทีผู้ลงทุนได้รับควรจะสงูด้วยเพือชดเชยความเสียงทีสงูของผู้ออกหุ้นกู้ดงักล่าว  อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชือถือมิได้เป็นการให้คําแนะนําให้ซือ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ทีเสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดบัความน่าเชือถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลียนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้  ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้ นกู้  รวมถึงการปรับปรุงเปลียนแปลงการจัดอันดับความน่าเชือถือ ได้จากเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สถาบนัจดัอันดบัความน่าเชือถือทเีกียวข้อง หรือสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (ข) ความเสียงด้านราคา (Price Risk) ราคาตลาดของหุ้นกู้นันอาจมีการเปลียนแปลงขึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตวัอย่างเช่น ระดบัอัตราดอกเบียในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายขุองหุ้นกู้  หรืออปุสงค์ส่วนเกนิหรือส่วนขาดของหุ้นกู้  ดงันัน ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของราคาหุ้นกู้  ในกรณีทีมีการซอืขายตราสารก่อนครบกําหนดไถ่ถอน ทงันี หุ้นกู้ทมีีอายคุงเหลือยาวกว่าจะได้รบัผลกระทบจากความผันผวนดงักล่าวมากกว่า (ค) ความเสียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ผู้ถือหุ้นกู้อาจไมส่ามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ทันทีในราคาทีตนเองต้องการ เนืองจากการซือขายเปลียนมือของหุ้นกู้ ในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทงัน ีผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นําหุ้นกู้ ไปจดทะเบียนซือขายในตลาดตราสารหนี (BEX) หรือตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้อาจซือขายหุ้นกู้ได้ทีธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ หรือนิติบุคคลอืนใด ทีมใีบอนญุาตค้า
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 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 2 ปี (หน่วย: พนับาท) ข้อมูล ปี 2561  ปี  2562 งวด 3 เดือน สนิสุดวันที 31 มีนาคม 2563 สินทรัพย์รวม  38,799,496 41,575,472 48,193,680 หนสีินรวม 9,793,809 11,041,989 11,143,113 ส่วนของผู้ถือหุ้น 29,005,687 30,533,483 37,050,567 รวมรายได้1) 5,683,507 5,326,061 1,176,426 รวมค่าใช้จ่าย2) 2,868,679 2,839,797 652,395 กําไรสทุธิ 2,600,639 2,266,015 470,143 อตัรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) 45.76 42.55 39.96 อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และ ค่าตดัจําหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า) 2.69 3.12 3.54 
อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (interest coverage ratio) (เท่า) 3) 18.29 11.14 10.90 อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (interest coverage ratio) (เท่า) (เกณฑ์เงินสด)4) 6.99 6.57 5.97 อตัราส่วนความสามารถในการชําระภาระผกูพนั (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 5) 0.05 0.03 0.02 

หลกัทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี หากมีผู้เสนอซือหรือขายหุ้นกู้ ผ่านผู้มีใบอนุญาตดงักล่าวข้างต้น นอกจากนี ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทัวไปได้ แต่จะถกูจํากัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านนั เนืองจากผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดข้อจํากดัการโอนไว้กบัสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้จํากัดการโอนหุ้นกู้ เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบนัและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามคํานิยามทีระบไุว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที กจ.5/2552 เรือง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนีทุกประเภท ฉบบัลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามทีมีการแก้ไขเพิมเติมหรือใช้แทนที) และ ตามประเภทและลกัษณะทีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที กจ. 4/2560 เรือง การกําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญพ่ิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัที 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (ตามทีมกีารแก้ไขเพิมเติมหรือใช้แทนที)  รายละเอียดเป็นไปตามทีปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี และหนังสือชีชวน ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี หัวข้อ 3 ปัจจัยความเสียงใดประเภทหนึงในตลาดโลกเกิดชะลอตวั แต่โรงงานส่วนใหญ่ในเครือได้ดําเนินธุรกิจมานานกว่า 3-4 ทศวรรษ จึงมนัใจได้ว่ามคีวามมนัคงทางการเงินและสามารถปรับตวัผ่านวิกฤตนีได้ 
ข้อมูลผู้ออกตราสาร 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั ดงัต่อไปน ี(1) ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค   บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค ไม่ว่าจะในส่วนของสิงทอและแฟชัน (ภายใต้เครืองหมายการค้า เช่น Wacoal, Arrow) ของใช้ในบ้าน (ภายใต้เครืองหมายการค้า เช่น เปา โชกุบุสซึ โมโนกาตาริ) เครืองสําอางและความงาม (ภายใต้เครืองหมายการค้า เช่น BSC, Mistine) และสินค้าอุปโภคอืนๆ ซึงบริษัทฯ มองว่าเป็นธุรกิจพืนฐานทีสําคญักบัชีวิตประจําวนัของทกุคน โดยธุรกิจทีลงทนุจะรวมตงัแต่ส่วนของการผลิตซงึเป็นต้นนําของธุรกิจไปจนถึงการจดัจําหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค  (2) ธุรกิจการลงทนุในธุรกจิอาหารและเครืองดืม บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นบริษัทต่างๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจอาหารและเครืองดืม โดยปัจจบุนั มีการลงทุนหลกัอยู่ในธุรกิจผลิตบะหมีและอาหารกึงสําเร็จรูป (ภายใต้เครืองหมายการค้า เช่น มาม่า) และธุรกิจผลิตและจําหน่ายขนมปังและเบเกอรี (ภายใต้เครืองหมายการค้า เช่น ฟาร์มเฮ้าส์) ซงึเป็นทรู้ีจกัและยอมรับของผู้บริโภคมาช้านาน ทงัยงัได้ขยายการลงทุนและ/หรือร่วมทุนในธุรกิจอาหารและเครืองดืมอืนๆ เพิมเติม เพือเป็นการกระจายการลงทนุ เช่น ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไอศกรีม BUD’s ธุรกิจจดัจําหน่ายเครืองดมืเกลือแร่ POCARI SWEAT เป็นต้น (3) ธุรกิจการพฒันาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอืนๆ บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจพัฒนาทีดินเพือการอุตสาหกรรม รองรับการขยายกําลงัการผลิตของธุรกิจในกลุ่มสหพัฒน์ และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการขยายตวัทางด้านอตุสาหกรรมให้กระจายออกไปยงัส่วนภมูิภาค โดยปัจจบุนั เปิดดําเนินการสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ทังหมด 4 แห่ง คือ 1) อาํเภอศรีราชา จงัหวัดชลบรีุ 2) อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 3) อําเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพูน และ 4) อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยครอบคลุมการให้เช่าทีดินและอาคาร พร้อมการให้บริการระบบสาธารณปูโภคพืนฐานและสิงอํานวยความสะดวก รวมถึงการจําหน่ายทีดินให้กบัลกูค้าทีสนใจเข้ามาลงทนุในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ นอกจากนี ยงัมีธุรกิจลงทนุในธุรกจิอนืๆ อาทิ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อืน เช่น J-Park Sriracha Nihon Mura ซงึเป็นโครงการ Community Mall ตกแต่งสไตล์ญีปุ่ น ตงัอยู่ทีตําบลสรุศกัดิ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ และธุรกิจลงทนุในธุรกิจอืนๆ นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจสินค้าอปุโภค และธุรกิจอาหารและเครืองดมื  วัตถุประสงค์การใช้เงิน ผู้ออกหุ้นกู้จะนําเงินทีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครังนไีปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ และ/หรือ รองรับการขยายธรุกิจของผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน  โดยผู้ออกหุ้นกู้จะนําเงินทีได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ ในครังนไีปใช้ตามวตัถปุระสงค์การใช้เงินดงักล่าว ภายใน 2 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  
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อตัราส่วนความสามารถในการชําระภาระผกูพนั (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)  (เกณฑ์เงินสด) 6) 1.12 0.33 0.31 
อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.34 0.36 0.30 อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น7) (เท่า) 0.28 0.28 0.25 อตัราส่วนสภาพคล่อง (ร้อยละ) 0.85 0.45 0.17 อตัราส่วนตวัเงินจ่ายต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย  (BE size to interest bearing debt ratio) (เท่า) N/A N/A N/A 
อตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนด ภายใน 1 ปีต่อหนีสินทีมภีาระดอกเบียทังหมด (เท่า) 0.11 0.41 0.41 
อตัราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินต่อหนีสินรวม (เท่า) 0.71 0.74 0.76 หมายเหต ุ1) รวมรายได้จากส่วนแบ่งกําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย รายได้เงนิปันผลรับ และรายได้อืนๆ 2) รวมค่าใช้จา่ยจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ 3) อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย = กําไรก่อนดอกเบียและภาษีเงินได้ / ดอกเบียจ่าย 4) อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เกณฑ์เงินสด) = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + เงนิปันผลรับ + ดอกเบียจา่ยจากการดําเนินงาน  + ภาษี / ดอกเบียจา่ยจากการดําเนินงาน การลงทนุ และการจดัหาเงิน 5) อตัราส่วนความสามารถในการชําระภาระผกูพนั = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + เงินสดจ่ายภาษี  / (เงนิสดจ่ายซือ ทดีิน อาคาร และอปุกรณ์ อสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทนุ + เงินลงทนุ + เงินปันผลจ่าย + เงินจ่ายคืนสถาบนัการเงิน + ดอกเบียจา่ย) 6) อตัราส่วนความสามารถในการชําระภาระผกูพนั (เกณฑ์เงินสด) = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + เงินปันผลรับ / ภาระหนี ทีครบกําหนดภายในหนึงปี + ดอกเบียจ่าย 7) คํานวณตามนิยามในข้อกําหนดสิทธิ (หนีสินสทุธิ หมายถึง จํานวนหนีสินเฉพาะทมีีภาระดอกเบียจ่าย (interest bearing debt) หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ เงินลงทนุชวัคราว ทงัน ีตามตวัเลขทีปรากฏใน "งบการเงิน" ของผู้ออกหุ้นกู้ ) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดํารงอตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออก หุ้นกู้  ในอตัราส่วนไม่เกิน 2.0 : 1 โดยคํานวณจากงบการเงนิรวมประจําปีทีได้รับการตรวจสอบแล้ว ณ วันคํานวณใดๆ (โปรดดรูายละเอียดตามทีระบไุว้ในข้อ 6.3 (ก) ของข้อกําหนดสิทธิฯ)  ประวัติการผิดนัดชําระหนี 
 ไม่มี                       ม ีบริษัทฯ ไมมี่ประวตัิผิดนดัชําระหนีเงินต้นหรือดอกเบียของตราสารหนี หรือผิดนดัชําระหนีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินทีมกีฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน และไมม่กีารผิดเงือนไขในการปฏิบติัตามข้อกําหนดสิทธิในช่วง 3 ปีทีผ่านมาจนถึงวนัที 31 ธันวาคม 2562   ข้อมูลผู้ติดต่อ 1. ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพิมเติมและรับหนงัสือชีชวนได้ที ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทีอยู่ :  สํานกังานใหญ่ เลขที 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ : 0-2230-2328, 0-2353-5421, 0-2626-3646 และ 02-626-3592 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ทีอยู่ :  สํานกังานใหญ่ 1222 ถนนพระรามท ี3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โทรศพัท์ : 0-2296-4776 2. หากผู้ลงทนุมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทีอยู่ : สํานกังานใหญ่ เลขที 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ :  0-2230-2328, 0-2353-5421, 0-2626-3646 และ 02-626-3592 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ทีอยู่ :  สํานกังานใหญ่ 1222 ถนนพระรามท ี3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โทรศพัท์ : 0-2296-4776 
 


