สรุปข้ อมูลสําคัญของหุ้นกู้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ข้ อมูลสรุ ปนีเป็ นส่ วนหนึงของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชีชวน ซึงเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ปเกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของหุ้นกู้
และของบริษัททีออกและเสนอขายหุ้นกู้ (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษทั ”) ดังนัน ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีชวนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้ จากผู้จัดการ
การจัดจําหน่ ายหุ้นกู้และบริษัท หรืออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีชวนทีบริ ษัทยืนต่ อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปข้อมูลสําคัญของหุ้นกู้ (Factsheet)
“หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง จํากัด (มหาชน) ครั งที 1/2563 ชุดที 1 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2568"
(“หุ้นกู้ชดุ ที 1”)
“หุ้นกู้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง จํากัด (มหาชน) ครั งที 1/2563 ชุดที 2 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2570"
(“หุ้นกู้ชดุ ที 2”)
“หุ้นกู้ของ บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2563 ชุดที 3 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2573"
(“หุ้นกู้ชดุ ที 3”)
“หุ้นกู้ของ บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2563 ชุดที 4 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2575"
(“หุ้นกู้ชดุ ที 4”)
ออกโดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง จํากัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้")
ข้ อมูลทีสําคัญของหุ้นกู้

ประเภทตราสาร

หุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

สกุลเงิน
การจัดอันดับความน่ าเชือถือ

มูลค่ าทีตราไว้ ต่อหน่ วย
บาท
มูลค่ าการเสนอขายรวม
 ไม่มี
 ผู้คาประกั
ํ
น/ผู้รับอาวัล
ตราสาร
 ผู้ออกตราสาร
หุ้ น กู้ ไ ด้ รั บ การจั ด อัน ดับ ความน่ า เชื อถื อ "AA" แนวโน้ ม
“Stable” จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติง จํากัด เมือวันที 11
มิ ถุนายน 2563 ทังนี ผู้อ อกหุ้นกู้จ ะจัด ให้ มีก ารจัด อัน ดับ
ความน่าเชือถือหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือที
สํานัก งาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็น ชอบ อย่างต่อเนืองตลอด
อายุห้ นุ กู้
ราคาเสนอขายหน่ วยละ
ประเภทการเสนอขาย

อัตราดอกเบีย

 คงที ลอยตัว
หุ้นกู้ชดุ ที 1: ร้ อยละ 2.54 (สองจุดห้ าสี)ต่อปี
หุ้นกู้ชดุ ที 2: ร้ อยละ 2.74 (สองจุดเจ็ดสี) ต่อปี
หุ้นกู้ชดุ ที 3: ร้ อยละ 3.16 (สามจุดหนึงหก) ต่อปี
หุ้นกู้ชดุ ที 4: ร้ อยละ 3.30 (สามจุดสามศูนย์) ต่อปี

จํานวนหน่ วยทีเสนอขาย

การไถ่ ถอนก่ อนกําหนด

1

การคําประกัน/หลักประกัน

หุ้นกู้ชดุ ที 1: ไม่เกิน 1,000,000 (หนึงล้ าน)
หน่วย
หุ้นกู้ชดุ ที 2: ไม่เกิน 1,500,000 (หนึงล้ านห้ า
แสน) หน่วย
หุ้นกู้ชดุ ที 3: ไม่เกิน 1,000,000 (หนึงล้ าน)
หน่วย
หุ้นกู้ชดุ ที 4: ไม่เกิน 1,500,000 (หนึงล้ านห้ า
แสน) หน่วย
รวมมูลค่าหุ้นกู้ทเสนอขายทั
ี
ง 4 ชุด ไม่เกิน
5,000,000 (ห้ าล้ าน) หน่วย
1,000 บาท
หุ้นกู้ชดุ ที 1: ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึง
พันล้ าน) บาท
หุ้นกู้ชดุ ที 2: ไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึงพันห้ า
ร้ อยล้ าน) บาท
หุ้นกู้ชดุ ที 3: ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึง
พันล้ าน) บาท
หุ้นกู้ชดุ ที 4: ไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึงพันห้ า
ร้ อยล้ าน) บาท
รวมมูลค่าหุ้นกู้ทเสนอขายทั
ี
ง 4 ชุด ไม่เกิน
5,000,000,000 (ห้ าพันล้ าน) บาท
1,000 (หนึงพัน) บาท
 PO
 PP (II)*
 PP (HNW)*
 PP (II&HNW)

* II หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบัน
* HNW หมายถึง ผู้ลงทุนรายใหญ่
ไม่มี ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวัน
ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้ นแต่การซือคืนหุ้นกู้
ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ และผู้ถอื หุ้นกู้
ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทําการไถ่ถอนหุ้น
กู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ไม่มี
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งวดการจ่ ายดอกเบีย
วันจ่ ายดอกเบียงวดแรก
อายุตราสาร

วันทีครบกําหนดอายุ

ในการคํานวณดอกเบียสําหรับหุ้นกู้ให้ ใช้ เกณฑ์ 1 (หนึง) ปี
มี 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) วัน และจะคํานวณดอกเบียโดย
คิ ด จากจํ า นวนเงิ น ต้ น คงค้ า งในหุ้น กู้ ทังนี การคํ า นวณ
ดอกเบียในแต่ละงวดจะเริมคํานวณตังแต่ (โดยรวมถึง) วัน
ออกหุ้นกู้หรือวันกําหนดชําระดอกเบียของงวดดอกเบียก่อน
หน้ านี (แล้ วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันชําระดอกเบีย
หุ้นกู้ของงวดดอกเบียนัน หรือวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชดุ
นันๆ (แล้ วแต่กรณี)
ทังนี การหักภาษี ณ ทีจ่ายจะเป็ นไปตามกฎหมายทีกําหนด
ชําระดอกเบียของหุ้นกู้ทกุ ๆ 6 (หก) เดือน
วันที 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หุ้นกู้ชดุ ที 1: 5 (ห้ า) ปี
หุ้นกู้ชดุ ที 2: 7 (เจ็ด) ปี
หุ้นกู้ชดุ ที 3: 10 (สิบ) ปี
หุ้นกู้ชดุ ที 4: 12 (สิบสอง) ปี
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ข้ อกําหนดในการดํารงอัตราส่ วน
ทางการเงิน
(ถ้ ามี)

นายทะเบียนหุ้นกู้
ผู้จัดการการจําหน่ ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องดํารงอัตราส่วน "หนีสินสุทธิ"
( Net Debt) ต่ อ " ส่ ว น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น "
(Shareholders' Equity)* ในอั ต ราส่ ว นไม่ เ กิ น
2.0:1 โดยคํานวณจากงบการเงินรวมประจําปี ที
ได้รับการตรวจสอบแล้ว ณ "วันคํานวณ" ใดๆ
(รายละเอียดคําจํากัดความปรากฏตามข้ อ 6.3
(ก) ของข้ อกําหนดว่าด้ วยสิท ธิ และหน้ า ทีของผู้
ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

หุ้นกู้ชดุ ที 1: วันที 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2568
หุ้นกู้ชดุ ที 2: วันที 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2570
หุ้นกู้ชดุ ที 3: วันที 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2573
หุ้นกู้ชดุ ที 4: วันที 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2575
ระยะเวลาการเสนอขาย
วันที 23 - 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
วันทีออกตราสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วันที 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ข้ อจํากัดในการโอน
การเสนอขายหุ้นกู้ในครังนี เป็ นการเสนอขายในวงจํากัดให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ มีการจดข้ อจํากัดการโอนหุ้นกู้ดงั กล่าวไว้ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
โดยให้ จํากัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประเภทและลักษณะทีนิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการกําหนดบทนิยามในประกาศทีเกียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนีทุกประเภท ดังนัน ผู้ออกหุ้นกู้
และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้ แก่บุคคลอืนทีไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถาบัน หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่
ดังกล่าวข้ างต้ น เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก ทังนี ตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ 4.3 ของข้ อกําหนดสิทธิ (ตามแบบทีระบุไว้ ในเอกสารแนบ 1 ร่ าง
ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สําหรับหุ้นกู้ ของเอกสารฉบับนี) ("ข้ อกําหนดสิทธิ")
ลําดับการได้ รับชําระหนีกรณีผ้ อู อกตราสารล้ มละลายหรือเลิกกิจการ
อายุตราสาร
12 ปี
10 ปี
7 ปี
5 ปี
ความเสียงของตราสาร

AAA - AA

A - BBB

Noninvestment
grade

Unrated

2

Credit
rating

คําเตือนทีสําคัญ
 ตลาดตราสารหนีในประเทศไทยมีสภาพคล่องตํา การขายหุ้นกู้ก่อนวัน
ครบกําหนดไถ่ถอนในตลาดรองนันอาจได้ รับมูลค่าขายหุ้นกู้ลดลงหรื อ
เพิมขึนได้ โดยขึนอยู่กบั สภาวะและความต้ องการของตลาดในขณะนัน
 อันดับความน่าเชือถือของตราสาร เป็ นเพียงข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนเท่านัน มิใช่เป็ นการให้ คําแนะนําให้ ซือ ขาย หรื อถือครองหุ้นกู้ที
เสนอขาย ทังยังมิได้เป็ นการรับประกันความสามารถในการชําระหนีของผู้
ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด
 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครังนีมีห้ นุ กู้ทงหมด
ั
4 (สี) ชุด ซึงหุ้นกู้แต่ละชุด
มีอายุของหุ้นกู้และระดับความเสียงของหุ้นกู้ทีแตกต่างกัน โดยหุ้นกู้ทีมี
อายุมากกว่าจะมีระดับความเสียงทีสูงกว่า
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ลักษณะพิเศษและความเสียงทีสําคัญของตราสาร

ข้ อมูล ณ วันที 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลักษณะพิเศษ และความเสียงของหุ้นกู้
หุ้นกู้ไม่มลี กั ษณะพิเศษ และไม่มีความเสียงของหุ้นกู้ในลักษณะพิเศษใดๆ กล่าวคือ มีการกําหนดอัตราดอกเบียหุ้นกู้ในอัตราคงทีอย่างชัดเจน และแน่นอน และผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชําระ
คืนเงินต้ นเต็มจํานวนไม่ว่ากรณี ใ ดๆ โดยไม่มีข้ อกําหนดในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้น หรื อสินทรัพย์อืนใด และไม่มีเหตุการณ์ หรื อเงือนไขใดทีอนุญาตให้ มีก ารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด
นอกจากนัน ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้ รับชําระหนีไม่ด้อยกว่าสิทธิได้ รับชําระหนีของเจ้ าหนีสามัญไม่มีประกันทังในปั จจุบนั และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่บรรดาหนีทีมีกฎหมายคุ้มครองให้
ได้ รับชําระหนีก่อน
ทังนี ตามรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี และร่างหนังสือชีชวน ส่วนที 4 ข้ อ 1 รายละเอียดของหุ้นกู้ที เสนอขายในครังนี
ความเหมือน และความต่ างในสาระสําคัญระหว่ างข้ อกําหนดสิทธิสําหรับหุ้นกู้ และข้ อกําหนดสิทธิมาตรฐานของสํานักงาน ก.ล.ต.
ข้ อกําหนดสิทธิ และข้ อกําหนดสิทธิมาตรฐานของสํานักงาน ก.ล.ต. มีความแตกต่างในสาระสําคัญในหัวข้ อดังต่อไปนี
ข้ อ 4 การโอนหุ้นกู้ มีเนือหาไม่แตกต่างจากข้ อกําหนดสิทธิมาตรฐานของสํานักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม มีวิธีการจัดเรียงข้ อความซึงแตกต่างกัน
ข้ อ 6 คํารับรอง คํารับประกัน และหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้ มีกําหนดเพิมเติมนอกจากทีกําหนดในข้ อกําหนดสิทธิมาตรฐานของสํานักงาน ก.ล.ต. ทีไม่ได้ กําหนดไว้ โดยข้ อกําหนด
สิทธิทแตกต่
ี
างปรากฏในข้ อ 6.1 (จ) ซึงกําหนดห้ ามไม่ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ดําเนินการใดๆ ซึงก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงกิจการ การดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ
หรื อแผนทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ข้ อ 6.2 (ซ) ซึงกําหนดไม่ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ดําเนินการการใดๆ เพือเข้ าควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรื อจําหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรื อทรัพย์สินทังหมด
หรือส่วนใหญ่ของตน เว้ นแต่กรณีเป็ นการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินเพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สินมูลค่าเท่าเทียมกัน หรื อเพือแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (securitisation) หรื อ
เพือจัดตังทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) โดยจะต้ องไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน หรื อสภาวะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และข้ อ 6.3
(ข) ซึงกําหนดให้ ตลอดระยะเวลาทียังมีหนีคงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะไม่กระทําการต่างๆ เช่น ไม่จําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน ไม่ก่อหลักประกัน ไม่ให้ ก้ แู ละไม่เข้ า
คําประกัน ทังนี การกําหนดข้ อแตกต่างดังกล่าว เพือให้ เข้ ากับลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
ข้ อ 10 การผิดนัด และผลของการผิดนัด มีเพิมเติมนอกจากทีกําหนดในข้ อกําหนดสิทธิมาตรฐานของสํานักงาน ก.ล.ต. ทีไม่ได้ กําหนดไว้ ปรากฎในข้ อ 10.1 (ซ) ซึงกําหนดให้
ถือเป็ นการผิดนัด เมือผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทังหมดหรื อบางส่วน หรื อ คําสังหรือมติให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรื อผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็ นการทัวไปว่าจะเลิกกิจการ
หรื อผู้ออกหุ้นกู้เข้ าสู่กระบวนการชําระบัญชี เว้ นแต่การเลิกกิจการเป็ นผลเนืองมาจากการปรับโครงสร้ างการดําเนินธุรกิจของ ผู้ออกหุ้นกู้หรื อการควบรวมบริษัท
ข้ อ 14 การแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกําหนดสิทธิ มีเพิมเติมนอกจากทีกําหนดในข้ อกําหนดสิทธิมาตรฐานของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยกําหนดรายละเอียดเงือนไขการเปลียนแปลง
ข้ อกําหนดสิทธิ ทีต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ และทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และทีไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ และทีประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ทังนี โปรดพิจารณารายละเอียดของหุ้นกู้ทีเสนอขายปรากฏตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่างหนังสือชีชวน ในส่วนที 4 ข้ อมูล
เกียวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หัวข้อ 1.1 ลักษณะสําคัญของหุ้นกู้ทีเสนอขาย หน้ า 1 และ หัวข้ อ 1.2 สรุปสาระสําคัญของข้ อกําหนดสิทธิ หน้ า 12 และโปรดพิจารณาร่างข้ อกําหนดสิทธิตามทีระบุไว้
ในเอกสารแนบ 1 ร่างข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่างหนังสือชีชวน
ความเสียงทัวไป
ความเสียงทีเกียวกับผู้ออกหุ้นกู้ ประกอบด้ วย
- ความเสียงด้ านกลยุทธ์
- ความเสียงด้ านการปฏิบตั ิงาน
- ความเสียงด้ านการเงิน
- ความเสียงด้ านการปฏิบตั ิตามระเบียบ
- ความเสียงทีอาจเกิดขึนในอนาคต
- ความเสียง ผลกระทบและแนวทางบริหารจัดการความเสียงจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ
2. ความเสียงของตราสาร
(ก)
ความเสียงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสียงทีอาจจะไม่ได้ รับชําระดอกเบียหรื อเงินต้ น ในกรณีทีธุรกิจและผลการดําเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็ นไปตามทีคาดหมาย หรื อทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ มีไม่
เพียงพอต่อการชําระหนี ดังนัน ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกหุ้นกู้จากข้ อมูลทีระบุไว้ ในหนังสือชีชวน ในการประเมิน
ความเสียงด้ านเครดิตของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชือถือของผู้ออกหุ้นกู้ทีจัดทําโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้ าการจัดอันดับความ
น่าเชือถือของผู้ออกหุ้นกู้ตํา แสดงว่าความเสียงด้ านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้มีสงู ผลตอบแทนทีผู้ลงทุนได้ รับควรจะสูงด้ วยเพือชดเชยความเสียงทีสูงของผู้ออกหุ้นกู้ดงั กล่าว
อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชือถือมิได้ เป็ นการให้ คําแนะนําให้ ซือ ขาย หรื อถือครองหุ้นกู้ทีเสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับความน่าเชือถืออาจมีการยกเลิก หรื อ
เปลียนแปลงได้ ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนควรติ ดตามข้ อมูลข่ าวสารของบริ ษัท ผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงการปรับ ปรุ งเปลียนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื อถือ ได้ จากเว็บไซต์ข องสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือทีเกียวข้ อง หรื อสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
(ข)
ความเสียงด้ านราคา (Price Risk)
ราคาตลาดของหุ้นกู้นันอาจมีการเปลียนแปลงขึนอยู่กับปั จจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบียในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้ อ อายุของหุ้นกู้ หรื ออุปสงค์ส่วนเกินหรื อส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนัน ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีทีมีการซือขายตราสารก่อน
ครบกําหนดไถ่ถอน ทังนี หุ้นกู้ทมีี อายุคงเหลือยาวกว่าจะได้ รบั ผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวมากกว่า
(ค)
ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ทันทีในราคาทีตนเองต้ องการ เนืองจากการซือขายเปลียนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทังนี ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ไม่นําหุ้นกู้ไปจดทะเบียนซือขายในตลาดตราสารหนี (BEX) หรื อตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้อาจซือขายหุ้นกู้ได้ ทีธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรื อนิติบุคคลอืนใด ทีมีใบอนุญาตค้ า
1.
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สรุปข้ อมูลสําคัญของหุ้นกู้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หลักทรัพย์อันเป็ นตราสารแห่งหนี หากมีผ้ เู สนอซือหรื อขายหุ้นกู้ผ่านผู้มีใบอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ น นอกจากนี ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้ แก่บุคคลใดๆ โดยทัวไปได้ แต่จะถูก
จํากัดให้ ขายหรื อโอนหุ้นกู้ได้ เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านัน เนืองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดข้ อจํากัดการโอนไว้ กบั สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ให้ จํากัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามคํานิยามทีระบุไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.
5/2552 เรื อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนีทุกประเภท ฉบับลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติมหรื อใช้ แทนที) และ ตาม
ประเภทและลักษณะทีนิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที กจ. 4/2560 เรื อง การกําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนราย
ใหญ่ ฉบับลงวันที 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติมหรือใช้ แทนที)
รายละเอียดเป็ นไปตามทีปรากฎในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี และหนังสือชีชวน ส่วนที 3 ผู้ออกตราสารหนี หัวข้ อ 3 ปั จจัยความเสียงใดประเภทหนึงใน
ตลาดโลกเกิดชะลอตัว แต่โรงงานส่วนใหญ่ในเครื อได้ ดําเนินธุรกิจมานานกว่า 3-4 ทศวรรษ จึงมันใจได้ ว่ามีความมันคงทางการเงินและสามารถปรับตัวผ่านวิกฤตนีได้
ข้ อมูลผู้ออกตราสาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทหลัก ดังต่อไปนี
(1)
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้ าอุปโภคบริโภค
บริ ษัทฯ ลงทุน ในหุ้นบริ ษัทต่างๆ ภายใต้ กลุ่มธุรกิจสิ นค้ าอุป โภค ไม่ว่าจะในส่วนของสิงทอและแฟชัน (ภายใต้ เครื องหมายการค้ า เช่น Wacoal, Arrow) ของใช้ ใ นบ้ าน (ภายใต้
เครื องหมายการค้ า เช่น เปา โชกุบุสซึ โมโนกาตาริ ) เครื องสําอางและความงาม (ภายใต้ เครื องหมายการค้ า เช่น BSC, Mistine) และสินค้ าอุปโภคอืนๆ ซึงบริษัทฯ มองว่าเป็ นธุรกิจพืนฐานที
สําคัญกับชีวิตประจําวันของทุกคน โดยธุรกิจทีลงทุนจะรวมตังแต่ส่วนของการผลิตซึงเป็ นต้ นนําของธุรกิจไปจนถึงการจัดจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ผ้ บู ริโภค
(2)
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื องดืม
บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ภายใต้ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื องดืม โดยปั จจุบนั มีการลงทุนหลักอยู่ในธุรกิจผลิตบะหมีและอาหารกึงสําเร็จรูป (ภายใต้ เครื องหมายการค้ า เช่น
มาม่า) และธุรกิจผลิตและจําหน่ายขนมปั งและเบเกอรี (ภายใต้เครื องหมายการค้ า เช่น ฟาร์มเฮ้ าส์) ซึงเป็ นทีรู้จกั และยอมรับของผู้บริโภคมาช้ านาน ทังยังได้ ขยายการลงทุนและ/หรื อร่วมทุนใน
ธุรกิจอาหารและเครืองดืมอืนๆ เพิมเติม เพือเป็ นการกระจายการลงทุน เช่น ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไอศกรี ม BUD’s ธุรกิจจัดจําหน่ายเครื องดืมเกลือแร่ POCARI SWEAT เป็ นต้ น
(3)
ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอืนๆ
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินธุรกิจพัฒนาทีดินเพือการอุตสาหกรรม รองรับการขยายกําลังการผลิตของธุรกิจในกลุ่มสหพัฒน์ และเป็ นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการ
ขยายตัวทางด้ านอุตสาหกรรมให้ กระจายออกไปยังส่วนภูมิภาค โดยปั จจุบนั เปิ ดดําเนินการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทังหมด 4 แห่ง คือ 1) อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2) อําเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 3) อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน และ 4) อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยครอบคลุมการให้ เช่าทีดินและอาคาร พร้ อมการให้ บริการระบบสาธารณูปโภคพืนฐานและสิง
อํานวยความสะดวก รวมถึงการจําหน่ายทีดินให้ กบั ลูกค้ าทีสนใจเข้ ามาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ นอกจากนี ยังมีธุรกิจลงทุนในธุรกิจอืนๆ อาทิ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อืน เช่น
J-Park Sriracha Nihon Mura ซึงเป็ นโครงการ Community Mall ตกแต่งสไตล์ญีปุ่ น ตังอยู่ทีตําบลสุรศักดิ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และธุรกิจลงทุนในธุรกิจอืนๆ นอกเหนือจากการลงทุนใน
ธุรกิจสินค้ าอุปโภค และธุรกิจอาหารและเครื องดืม
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ผู้ออกหุ้นกู้จะนําเงินทีได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครังนีไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และ/หรื อ รองรับการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ จ่ายชําระ
คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยผู้ออกหุ้นกู้จะนําเงินทีได้ รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครังนีไปใช้ ตามวัตถุประสงค์การใช้ เงินดังกล่าว ภายใน 2 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 2 ปี

ข้ อมูล

สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมรายได้ 1)
รวมค่าใช้ จ่าย2)
กําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อกําไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และ
ค่าตัดจําหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (interest coverage ratio) (เท่า) 3)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (interest coverage ratio) (เท่า) (เกณฑ์เงินสด)4)
อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 5)

4

ปี 2561

38,799,496
9,793,809
29,005,687
5,683,507
2,868,679
2,600,639
45.76
2.69
18.29
6.99
0.05

(หน่วย: พันบาท)
ปี 2562
งวด 3 เดือน สินสุด
วันที 31 มีนาคม 2563
41,575,472
48,193,680
11,041,989
11,143,113
30,533,483
37,050,567
5,326,061
1,176,426
2,839,797
652,395
2,266,015
470,143
42.55
39.96
3.12
3.54
11.14
6.57
0.03

10.90
5.97
0.02

สรุปข้ อมูลสําคัญของหุ้นกู้ (Factsheet)

ข้ อมูล ณ วันที 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)
1.12
0.33
0.31
(เกณฑ์เงินสด) 6)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.34
0.36
0.30
7)
อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.28
0.28
0.25
อัตราส่วนสภาพคล่อง (ร้ อยละ)
0.85
0.45
0.17
อัตราส่วนตัวเงินจ่ายต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย
N/A
N/A
N/A
(BE size to interest bearing debt ratio) (เท่า)
อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียทีครบกําหนด
0.11
0.41
0.41
ภายใน 1 ปี ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบียทังหมด (เท่า)
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนีสินรวม (เท่า)
0.71
0.74
0.76
หมายเหตุ
1) รวมรายได้ จากส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้ เสีย รายได้ เงินปั นผลรับ และรายได้ อืนๆ
2) รวมค่าใช้ จา่ ยจากค่าใช้ จ่ายในการบริหาร และค่าใช้ จ่ายอืนๆ
3) อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย = กําไรก่อนดอกเบียและภาษีเงินได้ / ดอกเบียจ่าย
4) อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เกณฑ์เงินสด) = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + เงินปั นผลรับ + ดอกเบียจ่ายจากการดําเนินงาน + ภาษี / ดอกเบียจ่ายจากการ
ดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน
5) อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + เงินสดจ่ายภาษี / (เงินสดจ่ายซือ ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน +
เงินลงทุน + เงินปั นผลจ่าย + เงินจ่ายคืนสถาบันการเงิน + ดอกเบียจ่าย)
6) อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + เงินปั นผลรับ / ภาระหนี ทีครบกําหนดภายในหนึงปี + ดอกเบียจ่าย
7) คํานวณตามนิยามในข้ อกําหนดสิทธิ (หนีสินสุทธิ หมายถึง จํานวนหนีสินเฉพาะทีมีภาระดอกเบียจ่าย (interest bearing debt) หักด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ เงิน
ลงทุนชัวคราว ทังนี ตามตัวเลขทีปรากฏใน "งบการเงิน" ของผู้ออกหุ้นกู้) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดํารงอัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออก
หุ้นกู้ ในอัตราส่วนไม่เกิน 2.0 : 1 โดยคํานวณจากงบการเงินรวมประจําปี ทีได้ รับการตรวจสอบแล้ ว ณ วันคํานวณใดๆ
(โปรดดูรายละเอียดตามทีระบุไว้ในข้อ 6.3 (ก) ของข้ อกําหนดสิทธิฯ)
ประวัติการผิดนัดชําระหนี

 ไม่มี
มี
บริษัทฯ ไม่มีประวัติผิดนัดชําระหนีเงินต้ นหรือดอกเบียของตราสารหนี หรื อผิดนัดชําระหนีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบันการเงินทีมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึน และไม่มกี ารผิดเงือนไขในการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิในช่วง 3 ปี ทผ่ี านมาจนถึงวันที 31 ธันวาคม 2562
ข้ อมูลผู้ติดต่ อ
1.
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมและรับหนังสือชีชวนได้ที
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ :
สํานักงานใหญ่ เลขที 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ :
0-2230-2328, 0-2353-5421, 0-2626-3646 และ 02-626-3592
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ :
สํานักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
0-2296-4776
2.
หากผู้ลงทุนมีข้อร้ องเรี ยน สามารถติดต่อได้ ที
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ :
สํานักงานใหญ่ เลขที 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ :
0-2230-2328, 0-2353-5421, 0-2626-3646 และ 02-626-3592
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่ :
สํานักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
0-2296-4776
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