สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลสรุปนีเ้ ป็ นเพียงข้ อมูลสรุปเกีย่ วกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ และของบริษัททีอ่ อกและเสนอขายหลักทรัพย์
ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสื อแจ้ งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ (Information Memorandum) และข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและ
หน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสาหรับหุ้นกู้แปลงสภาพทีเ่ สนอขายในครั้งนี้ (“ข้ อกาหนดสิทธิ”)
ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จดั การการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ และบริษัททีอ่ อกและเสนอขายหลักทรัพย์
สรุปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet)
“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีข้อกาหนดบังคับแปลงสภาพ”
ออกโดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรื อ “บริษัทฯ”)

ข้ อมูลทีส่ าคัญของตราสาร
ประเภทตราสาร

สกุลเงิน
การจัดอันดับความ
น่ าเชื่ อถือ

วันแปลงสภาพ

หุ ้น กู้แ ปลงสภำพชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผูถ้ ื อ มี สิ ท ธิ แ ปลง
สภำพเป็ นหุ ้ น สำมัญ ที่ อ อกใหม่ ข องผู ้อ อกหุ ้ น กู้
และเป็ นหุ ้น กู้แ ปลงสภำพที่ ไม่ มี ป ระกัน ไม่ ด้อ ย
สิ ทธิ และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
บำท
 ไม่มี  ผูค้ ้ ำประกัน/ผูร้ ับอำวัล…..….
 ตรำสำร…..….  ผูอ้ อกตรำสำร…..….
จัดอันดับโดย บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23
มีน ำคม 2560 โดยผูอ้ อกหุ ้น กู้ได้รับ กำรจัดอัน ดับ
ควำมน่ ำเชื่ อถือที่ระดับ “AA” ทั้งนี้ ผูอ้ อกหุ ้นกู้จะ
จัดให้มีกำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือของผูอ้ อกหุ ้น
กูอ้ ย่ำงต่อเนื่องตลอดอำยุของหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรื อ
จนกว่ำหุ ้น กู้แปลงสภำพจะได้รับกำรไถ่ถอนหรื อ
แปลงสภำพทั้งหมด

จานวนหน่ วยที่เสนอขาย ไม่เกิน 4,000,000 (สี่ ลำ้ น) หน่วย

มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย
มูลค่ าการเสนอขายรวม
ราคาเสนอขาย
ข้ อจากัดในการขาย/โอน
(ถ้ ามี)

แปลงสภำพได้ ปี ละ 4 ครั้ ง ใน เดื อ น มี น ำคม การบังคับแปลงสภาพ
มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม ของทุกปี โดยเริ่ ม
แปลงสภำพได้ในเดือ นมิถุน ำยน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้
หำกวัน แปลงสภำพที่ ระบุ ไว้วนั ใดมิใช่ วนั ท ำกำร
ให้ ถื อ ว่ ำ วัน ท ำกำรถั ด ไปเป็ นวัน แปลงสภำพ
สำหรับกำรแปลงสภำพในครั้งนั้น ๆ

1

1,000 (หนึ่งพัน) บำท
ไม่เกิน 4,000,000,000 (สี่ พนั ล้ำน)บำท
1,000 (หนึ่ งพัน) บำทต่อหน่วย
ให้ผลู ้ งทุนหรื อผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพศึกษำข้อจำกัด
กำรโอนหุ ้ น กู้แ ปลงสภำพที่ ร ะบุ ไ ว้ในหนั ง สื อแจ้ง กำร
จั ด สรรหุ ้ น กู้ แ ปลงสภำพ (Information Memorandum)
สำหรับหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ฉบับลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2560
ในกำรลงชื่ อ เข้ำจองซื้ อ หุ ้น กู้แปลงสภำพ กำรซื้ อ
หุ ้นกูแ้ ปลงสภำพ หรื อกำรรับโอนหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพ ให้ถือ
ว่ำผูถ้ ือหุ ้นกู้แปลงสภำพแต่ละรำยรั บทรำบและตกลงที่จะ
ปฏิบตั ิตำมข้อจำกัดกำรโอนหุ ้นกู้แปลงสภำพที่ระบุไว้ใน
หนั ง สื อแจ้ง กำรจัด สรรหุ ้ น กู้แ ปลงสภำพ (Information
Memorandum) ดังกล่ ำว ทั้งนี้ ไม่ว่ำในกรณี ใด ๆ ก็ตำม ผู ้
ออกหุ ้ น กู้ แ ละนำยทะเบี ยนหุ ้ น กู้ ไ ม่ มี ห น้ ำ ที่ ติ ด ตำม
ตรวจสอบ หรื อควบคุมมิให้มีกำรโอนหุ ้นกู้แปลงสภำพที่
ขัดต่อข้อจำกัดกำรโอนหุน้ กูแ้ ปลงสภำพดังกล่ำว
หำกรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญของผูอ้ อกหุน้ กู้
ในตลำดหลักทรั พย์ยอ้ นหลัง 15 วันท ำกำรติ ดต่อกันก่ อ น
วันใช้สิทธิ แปลงสภำพครั้งสุ ดท้ำยก่ อนไถ่ถอน มีรำคำสู ง
กว่ำ 52 บำท ผูอ้ อกหุ ้น กู้จะบังคับแปลงสภำพหุ ้น กู้แปลง
สภำพที่ ยงั ไม่ได้ไถ่ถ อนหรื อแปลงสภำพทั้งหมดเป็ นหุ ้น
สำมัญ ของผูอ้ อกหุ ้น กู้แ ทนกำรช ำระเงิ น ต้น แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น กู้
แปลงสภำพ ณ วัน ครบกำหนดไถ่ ถ อนหุ ้น กู้แ ปลงสภำพ
ทั้งนี้ ตำมอัตรำกำรแปลงสภำพและที่รำคำแปลงสภำพที่มี
ผลบังคับ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภำพครั้งสุ ดท้ำยก่อนไถ่ถอน
ตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ

สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)
ราคาแปลงสภาพ

อัตราการแปลงสภาพ

ประเภทการเสนอขาย

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2560

45 บำท ต่ อ 1 หุ ้น สำมัญ ของผูอ้ อกหุ ้น กู้ ซึ่ งรำคำ
แปลงสภำพนี้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีเหตุ
แห่งกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ แปลงสภำพตำมที่
ระบุไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ
หุ ้ น กู้ แ ปลงสภำพ 1 หน่ ว ย แปลงสภำพเป็ นหุ ้ น
สำมัญของผูอ้ อกหุ ้น กู้ได้ในอัตรำกำรแปลงสภำพ
ซึ่ งเท่ำกับ มูลค่ำที่ตรำไว้หน่ วยละ 1,000 บำท หำร
ด้วย รำคำแปลงสภำพที่มีผลบังคับ ณ วันสุ ดท้ำยใน
กำรใช้สิ ทธิ แปลงสภำพที่ เกี่ ยวข้องหรื อวันใช้สิทธิ
แปลงสภำพครั้งสุ ดท้ำยก่อนไถ่ถอน (แล้วแต่กรณี )
(ตัวอย่ำงเช่น ณ วันออกหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพ คือ 1,000
หำรด้วย 45 ได้อตั รำกำรแปลงสภำพ เท่ำกับ 1 หุ ้นกู้
แปลงสภำพ ต่ อหุ ้นสำมัญจำนวน 22.222222 หุ ้น)
โดยหำกมี เศษหุ ้นจำกกำรคำนวณกำรแปลงสภำพ
ตำมอัตรำกำรแปลงสภำพดัง กล่ ำว ผูอ้ อกหุ ้ น กู้จะ
ชำระเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ ้นให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกู้
แปลงสภำพ
 PO  PP…(II&HNW / II / HNW)…
การไถ่ ถอนก่อนกาหนด
โดยเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของผูอ้ อกหุน้ กู้
รำยที่ มีสิ ท ธิ ได้รั บ กำรจัดสรรตำมสั ดส่ วนกำรถื อ
หุน้
ร่ ำง

 คงที่ ร้อยละ 0.70 (ศูนย์จุดเจ็ดศูนย์) ต่อปี
 ลอยตัว............
ดอกเบี้ ยมี ก ำหนดช ำระปี ละ 4 ครั้ ง ทุ ก วัน ที่ 29
งวดการจ่ ายดอกเบีย้
มีนำคม 29 มิถุนำยน 29 กันยำยน และ 29 ธันวำคม
ของทุ กปี ตลอดอำยุหุ้นกู้แปลงสภำพ โดยหำกวัน
ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำกำรของ
ธนำคำรพำณิ ชย์ ให้เลื่อนวันช ำระดอกเบี้ ยเป็ นวัน
ทำกำรถัดไป
วันจ่ ายดอกเบี้ยงวดแรก 29 กันยำยน 2560
7 (เจ็ด) ปี
อายุตราสาร
29 มิถุนำยน 2560
วันที่ออกตราสาร
29 มิถุนำยน 2567
วันที่ครบกาหนดอายุ
ระยะเวลาการเสนอขาย 1 - 27 มิถุนำยน 2560
อัตราดอกเบีย้

การคา้ ประกัน/
หลักประกัน
ข้ อกาหนดในการดารง
อัตราส่ วนทางการเงิน
(ถ้ ามี)

นายทะเบียนหุ้นกู้
ผู้จัดการการจัดจาหน่ าย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ตัวแทนรับแปลงสภาพ

2

ไม่มี ผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพก่ อนวัน
ครบกำหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ เว้นแต่กำรซื้อคืนหุน้ กู้
แปลงสภำพโดยผูอ้ อกหุ ้นกู้ตำมที่ กำหนดไว้ในข้อกำหนด
สิ ทธิ และผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องให้ผอู ้ อก
หุน้ กูท้ ำกำรไถ่ถอนหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพก่อนวันครบกำหนดไถ่
ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
ไม่มี
ผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับกำรดำรงอัตรำส่ วนทำง
กำรเงิน ตลอดอำยุหุ้น กู้แปลงสภำพ แต่ มีขอ้ กำหนดให้ผู ้
ออกหุ ้ น กู้ ต้ อ งไม่ ด ำเนิ นกำรในลั ก ษณ ะที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญ ต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น กู้แปลง
สภำพ

ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
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ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2560

ลาดับการได้ รับชาระหนีก้ รณีผ้อู อกตราสารล้มละลายหรื อเลิกกิจการ

ความเสี่ยงของตราสาร
อายุตราสาร1
มากกว่า 5 ปี

คาเตือนทีส่ าคัญ
1. เนื่ องจำกตลำดตรำสำรหนี้ ในประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ำ กำรขำยตรำ
สำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนั้นอำจจะได้รับมูลค่ำเสนอขำย
ตรำสำรลดลงหรื อเพิ่มขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กบั สภำวะและควำมต้องกำรของ
ตลำดในขณะนั้น
2. กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือของผูอ้ อกตรำสำรหนี้ ที่ แสดงไว้น้ ัน เป็ น
เพียงข้อมูลประกอบกำรตัดสิ นใจลงทุนเท่ำนั้น มิใช่สิ่งชี้ นำกำรซื้ อขำย
ตรำสำรหนี้ ที่เสนอขำย และไม่ได้เป็ นกำรรับประกันควำมสำมำรถใน
กำรชำระหนี้ของผูอ้ อกตรำสำร
3. ผูล้ งทุนควรทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะของตรำสำร รวมถึงวิเครำะห์
ควำมเสี่ ยงและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ของผูอ้ อกตรำสำรก่ อ น
ตัดสิ นใจลงทุน

1 – 5 ปี
น้ อยกว่า 1 ปี
AAA AA

A - BBB

noninvestment
grade

unrated

Credit
rating

หมายเหตุ อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ระบุไว้ขำ้ งต้นเป็ นอันดับควำม
น่ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำร

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงทีส่ าคัญของตราสาร
 หุน้ กูแ้ ปลงสภำพมีลกั ษณะพิเศษ คือ มีขอ้ กำหนดบังคับแปลงสภำพหุน้ กูแ้ ปลง
สภำพที่ให้ผูอ้ อกหุ ้นกู้บ ังคับ แปลงสภำพหุ ้น กู้แปลงสภำพที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
หรื อแปลงสภำพทั้งหมดเป็ นหุ ้นสำมัญของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ทนกำรชำระเงินต้นแก่
ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ หำกรำคำถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญของผูอ้ อกหุ ้นกู้ในตลำดหลักทรั พย์ยอ้ นหลัง
15 วันทำกำรติดต่อกันก่ อนวันใช้สิทธิ แปลงสภำพครั้งสุ ดท้ำยก่อนไถ่ถอน มี
รำคำสู งกว่ำ 52 บำท ทั้งนี้ ตำมอัตรำกำรแปลงสภำพและที่รำคำแปลงสภำพที่มี
ผลบังคับ ณ วันใช้สิทธิ แปลงสภำพครั้งสุ ดท้ำยก่ อนไถ่ถอน ตำมที่กำหนดไว้
ในข้อ 11 (กำรบังคับแปลงสภำพ) ของข้อกำหนดสิ ทธิ
 ผูถ้ ือหุ ้นกู้แปลงสภำพมีควำมเสี่ ยงเนื่ องจำกรำคำหุ ้นสำมัญของผูอ้ อกหุ ้นกู้มี
ควำมผัน ผวน เช่ น รำคำตลำดของหุ ้นสำมัญของผูอ้ อกหุ ้นกู้อำจลดต่ำลงกว่ำ
รำคำแปลงสภำพในเวลำที่มีกำรส่ งมอบหุน้ สำมัญ
 หุน้ กูแ้ ปลงสภำพนี้ มีกำรจำกัดระยะเวลำใช้สิทธิแปลงสภำพ กล่ำวคือ ผูถ้ ือหุ ้นกู้
แปลงสภำพสำมำรถใช้สิ ทธิ แปลงสภำพหุ ้นกู้แปลงสภำพได้โดยกำรยื่นแบบ
แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิ ท ธิ แปลงสภำพหุ ้น กู้แปลงสภำพ (และเอกสำร
อื่น ๆ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ) ต่อตัวแทนรับแปลงสภำพ ณ สถำนที่
ท ำกำรของตัว แทนรั บ แปลงสภำพ ในวัน ท ำกำรและเวลำท ำกำร ภำยใน
ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงใช้ สิ ทธิ แ ปลงสภำพ (ตำมนิ ยำมที่ ได้ให้ ไว้ใ น
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ความเสี่ยงทัว่ ไป
ร่ ำง

ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
หมำยถึง ควำมเสี่ ยงที่ผอู ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่สำมำรถจ่ำยดอกเบี้ยหรื อไม่
สำมำรถคืนเงินต้นหรื อเงินลงทุนไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ซึ่ งเมื่อผูอ้ อกหุ ้นกูห้ ยุด
ชำระดอกเบี้ ยหรื อ เงิน ต้น ตำมที่ กำหนดไว้ในข้อ 13.1 (ก) ของข้อ กำหนด
สิ ทธิ จะถือเป็ นกำรผิดนัดชำระหนี้ หุ้นกู้แปลงสภำพ (event of default) โดย
หำกผูอ้ อกหุ ้นกูป้ ระกำศล้มละลำยหรื อฟื้ นฟูกิจกำร ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพจะ
มี สิ ทธิ ใ นกำรขอรั บ ช ำระหนี้ เท่ ำ เที ย มกั บ เจ้ำ หนี้ ไม่ ด้อ ยสิ ทธิ แ ละไม่ มี
หลักประกันรำยอื่น ๆ ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต
ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ ผูล้ งทุนสำมำรถดูอนั ดับควำมน่ ำเชื่อถือที่จดั ทำโดยสถำบัน
จัดอัน ดับ ควำมน่ ำเชื่ อ ถื อ ประกอบกำรตัดสิ น ใจลงทุ น ได้ ถ้ำอัน ดับ ควำม
น่ำเชื่อถือของผูอ้ อกหุน้ กูต้ ่ำแสดงว่ำควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของผูอ้ อกหุน้ กูส้ ู ง
ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนได้รับควรจะสู งด้วยเพื่ อชดเชยควำมเสี่ ยงที่สูง ของผู ้
ออกหุน้ กูด้ งั กล่ำว
อย่ำงไรก็ ต ำม ก่ อ นกำรลงทุ น ผูล้ งทุ น ควรศึ กษำข้อ มู ล ผลกำร
ดำเนินงำนของผูอ้ อกหุ ้นกู้ นอกจำกกำรพิจำรณำอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู ้
ออกหุ ้นกู้ และผูล้ งทุนควรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของผูอ้ อกหุ ้นกูร้ วมถึงกำร
ปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงกำรจัดอัน ดับ อัน ดับควำมน่ ำเชื่ อ ถือ ได้จำกเว็บไซต์
ของสำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย สถำบันจัดอันดับ

สำมำรถปรับข้อมูลช่วงอำยุตรำสำรบนแผนภำพได้ตำมควำมเหมำะสม
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สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)
ข้อกำหนดสิ ทธิ ) เท่ำนั้น ผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพไม่อำจยื่นแบบแสดงควำมจำนง
ในกำรใช้สิ ทธิ แปลงสภำพในเวลำอื่นใดนอกเหนื อจำกระยะเวลำแสดงควำม
จำนงใช้สิ ทธิ แปลงสภำพดังกล่ ำว และส ำหรั บกำรใช้สิ ท ธิ แปลงสภำพหุ ้น กู้
แปลงสภำพครั้งสุ ดท้ำย ผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพสำมำรถใช้สิทธิแปลงสภำพหุ ้นกู้
แปลงสภำพได้โดยกำรเลือกวิธีกำรไถ่ถอนหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
หรื อแปลงสภำพทั้งหมดที่ ตนเองถืออยู่ด้วยกำรแปลงสภำพหุ ้นกู้แปลงสภำพ
ดังกล่ำวเป็ นหุ ้นสำมัญของผูอ้ อกหุ ้นกู้ โดยผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพจะต้องยืน่ แบบ
แสดงควำมจำนงเลือกวิธีกำรไถ่ถอนหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพ (และเอกสำรอื่นๆ ตำมที่
กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ ) ต่อตัวแทนรับแปลงสภำพ ณ สถำนที่ทำกำรของ
ตัวแทนรั บแปลงสภำพ ในวัน ท ำกำรและเวลำท ำกำร ภำยในระยะเวลำแสดง
ควำมจำนงเลือกวิธีกำรไถ่ถอน (ตำมนิยำมที่ได้ให้ไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ) เท่ำนั้น
 ในกรณี ที่มีเหตุแห่ งกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิแปลงสภำพดังต่อไปนี้ ผูอ้ อกหุ ้น
กูจ้ ะดำเนินกำรปรับรำคำแปลงสภำพตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ
(ก) เมื่อ มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ ำที่ ตรำไว้ของหุ ้น สำมัญของผูอ้ อกหุ ้น กู้อ ัน
เป็ นผลมำจำกกำรรวมหรื อแบ่งแยกหุน้ สำมัญของผูอ้ อกหุน้ กู้
(ข) เมื่อผูอ้ อกหุ ้นกูเ้ สนอขำยหุ ้นที่ออกใหม่ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของผูอ้ อกหุ ้นกู้
(Right Offering) และ/หรื อ ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจำกัด
ในรำคำที่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิ บ) ของรำคำตลำดของหุ ้นสำมัญของผู ้
ออกหุน้ กู้
(ค) เมื่อผูอ้ อกหุ ้น กู้เสนอขำยหลักทรั พย์ที่ออกใหม่ป ระเภทใบสำคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้น หรื อหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภำพใด ๆ
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของผูอ้ อกหุ ้นกู้ (Right Offering) และหรื อ ประชำชน/
ทัว่ ไป และ หรื อ บุคคลในวงจำกัด/โดยกำหนดรำคำหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ ที่จะซื้ อหุ ้น หรื อหุ ้นกู้แปลงสภำพ หรื อหลักทรั พย์
แปลงสภำพอื่น นั้นในรำคำที่ ต่ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิ บ) ของรำคำตลำด
ของหุน้ สำมัญของผูอ้ อกหุน้ กู้
(ง) เมื่อ ผูอ้ อกหุ ้น กู้จ่ำยเงิ น ปั น ผลทั้งหมดหรื อ บำงส่ วนเป็ นหุ ้น ที่ อ อกใหม่
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
(จ) เมื่อผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ่ำยเงินปันผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 80 (แปดสิ บ) ของ
กำไรสุ ทธิตำมงบกำรเงินรวมของผูอ้ อกหุ ้นกู้ หลังหักภำษีเงินได้สำหรับกำร
ดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใด ๆ ในระหว่ำงอำยุของหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
(ฉ) เมื่ อ มี เหตุ ก ำรณ์ อื่ น ใดในลักษณะเดี ยวกับ เหตุ ก ำรณ์ ในข้อ (ก) ถึ ง (จ)
ข้ำงต้นที่ ท ำให้ผลประโยชน์ ตอบแทนใด ๆ ที่ ผูถ้ ื อหุ ้นกู้แปลงสภำพจะ
ได้รับเมื่อมีกำรใช้สิทธิแปลงสภำพด้อยไปกว่ำเดิม
ในกรณี ที่มีกำรปรับรำคำแปลงสภำพในระหว่ำงระยะเวลำแสดงควำมจำนงใช้สิทธิ
แปลงสภำพ ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงเลื อกวิ ธี กำรไถ่ ถอน หรื อก่ อ นวัน ที่
กระทรวงพำณิ ชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ ้น
สำมัญที่ออกใหม่ เนื่ องจำกกำรใช้สิทธิ แปลงสภำพ ให้กำรปรับรำคำแปลงสภำพมี
ผลบังคับใช้ต่อหุ ้นกู้แปลงสภำพที่ได้แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ แปลงสภำพ
ไว้น้ นั และยังมิได้รับจดทะเบียนจำกกระทรวงพำณิ ชย์ เพื่อมิให้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น
กูแ้ ปลงสภำพซึ่งได้แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพด้อยไปจำกเดิม
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ควำมน่ ำเชื่ อถือ หรื อสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย โดยควำมเสี่ ยงเกี่ ยวกับ
ธุรกิจของผูอ้ อกหุ ้นกู้ ผูล้ งทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่ งอำจดูได้จำกเว็บไซต์ของสำนักงำน
ก.ล.ต. ดัง นี้ http://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialReport/R5610000000646
ความเสี่ ยงด้านราคา (Price Risk)
เนื่ องจำกหุ ้นกู้แปลงสภำพที่เสนอขำยเป็ นหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพที่ให้
ผลตอบแทนประเภทอัตรำดอกเบี้ยแบบคงที่และจะจดทะเบียนในสมำคม
ตลำดตรำสำรหนี้ ไทย หำกอัตรำดอกเบี้ยในตลำดปรับตัวสู งขึ้นหลังจำกที่ผู ้
ลงทุนได้ลงทุนในหุ ้นกู้แปลงสภำพนี้ ไปแล้วอำจส่ งผลให้มูลค่ำซื้ อขำยต่อ
หน่วยของหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพดังกล่ำวลดลงซึ่ งเป็ นไปตำมกลไกตลำด แต่ท้ งั นี้
กำรเปลี่ ย นแปลงของอัต รำดอกเบี้ ย ในตลำดจะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ อัต รำ
ดอกเบี้ยที่ได้กำหนดไว้ของหุน้ กูแ้ ปลงสภำพที่เสนอขำย
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
หมำยถึง ควำมเสี่ ยงที่จะเกิ ดขึ้นเมื่อผูถ้ ือหุ ้นกู้แปลงสภำพประสงค์
จะขำยหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพในตลำดรองก่อนครบวันกำหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลง
สภำพ ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพอำจไม่สำมำรถขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพได้ทนั ทีใน
รำคำที่ตนเองต้องกำร เนื่ องจำกกำรซื้ อขำยเปลี่ยนมือของตรำสำรในตลำด
รองอำจมีไม่มำก ทั้งนี้ แม้ผอู ้ อกหุน้ กูไ้ ม่ได้นำหุน้ กูแ้ ปลงสภำพไปซื้อขำยใน
ตลำดตรำสำรหนี้ (BEX) แต่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น กู้แ ปลงสภำพสำมำรถซื้ อ ขำยหุ ้ น กู้
แปลงสภำพได้ที่ธนำคำรพำณิ ชย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อนิติบุคคลอื่นใด ที่มี
ใบอนุญำตค้ำหลักทรัพย์อนั เป็ นตรำสำรหนี้
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ข้ อกาหนดสิทธิทแี่ ตกต่ างจากข้ อกาหนดสิทธิมาตรฐานในสาระสาคัญ
การบังคับแปลงสภาพ
- ข้อ 11.1 กำหนดว่ำ ในกรณี ที่รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญของผูอ้ อกหุ ้นกูใ้ นตลำดหลักทรัพย์ยอ้ นหลัง 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิ แปลงสภำพ
ครั้งสุ ดท้ำยก่อนไถ่ถอนมีรำคำสู งกว่ำ 52 บำท ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะบังคับแปลงสภำพหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพทั้งหมดเป็ นหุ ้นสำมัญของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้
แปลงสภำพ ทั้งนี้ ตำมอัตรำกำรแปลงสภำพและที่รำคำแปลงสภำพที่มีผลบังคับ ณ วันใช้สิทธิ แปลงสภำพครั้งสุ ดท้ำยก่อนไถ่ถอน โดยหำกมีเศษหุ ้นจำกกำรคำนวณ
กำรแปลงสภำพดังกล่ำว ผูอ้ อกหุ ้นกู้จะชำระเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ ้นดังกล่ำวให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นกู้แปลงสภำพตำมวิธีกำรคำนวณที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ
นอกจำกนี้ ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชำระดอกเบี้ยค้ำงชำระให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพโดยคิดดอกเบี้ยจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
การซื้ อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัทย่ อย
- ข้อ 10.2 มีกำรกำหนดให้บริ ษทั ย่อยสำมำรถซื้อหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพจำกตลำดรองหรื อแหล่งอื่น หุน้ กูแ้ ปลงสภำพที่ได้มีกำรซื้ อคืนโดยบริ ษทั ย่อย อำจถูกถือ ขำยต่อ
หรื อได้รับกำรไถ่ถอนได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพที่ซ้ือคืนจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ และหุน้ กูแ้ ปลงสภำพดังกล่ำวจะ
ไม่ถือว่ำเป็ นหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพที่ยงั ไม่ได้รับกำรไถ่ถอนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรนับองค์ประชุมในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ของกำร
ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพ และผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพจะดำเนินกำรให้บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพที่ซ้ือคืนดังกล่ำวไม่ใช้สิทธิแปลงสภำพ
หุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ นหุน้ สำมัญของผูอ้ อกหุน้ กู้
เหตุผิดนัด ผลของการผิดนัด และการดาเนินคดี
- ข้อ 13.1 กำหนดเหตุผดิ นัดไว้ต่ำงจำกข้อกำหนดสิ ทธิมำตรฐำนเล็กน้อยและมีกำรกำหนดเหตุผดิ นัดเพิ่มเติม โดยกำหนดไว้ ดังนี้
(ก) ผูอ้ อกหุน้ กูผ้ ิดนัดไม่ชำระเงินต้น และ/หรื อ ดอกเบี้ยหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพ ในวันครบกำหนดชำระตำมเงื่อนไขในข้อกำหนดสิ ทธิ ยกเว้น (1) กำรผิดนัดไม่ชำระ
เงินดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกระบบกำรโอนเงิน หรื อควำมผิดพลำดทำงเทคนิค และ (2) ได้มีกำรชำระเงินดังกล่ำวแล้วภำยใน 3 วันทำกำรนับจำกวันครบกำหนด
ชำระเงินนั้น ๆ หรื อ
(ข) ผูอ้ อกหุ ้น กู้ไม่ป ฏิ บ ัติตำมข้อ กำหนดสิ ท ธิ ในข้อ อื่ น ๆ ตำมที่ กำหนดไว้ในข้อ กำหนดสิ ท ธิ น อกจำกกำรผิดนัดไม่ช ำระเงิน ต้น และ/หรื อ ดอกเบี้ ย โดย
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ดังกล่ำวเป็ นเหตุที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ หรื อเป็ นเหตุที่สำมำรถแก้ไขได้แต่ไม่ได้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำ 30 วันนับจำกวันที่ผแู ้ ทนผู ้
ถือหุ ้นกูห้ รื อผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพที่ถือหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพหรื อถือหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพที่ยงั มิได้ทำกำรไถ่
ถอนทั้งหมดได้มีกำรส่ งหนังสื อแจ้งให้ผอู ้ อกหุน้ กูแ้ ก้ไขกำรไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังกล่ำวแล้ว หรื อ
(ค) (1) ผูอ้ อกหุ ้นกูผ้ ิดนัดไม่ชำระหนี้ เงิน (Financial Indebtedness) ใด ๆ เมื่อหนี้ เงินนั้นถึงกำหนดชำระหรื อไม่ชำระหนี้ เงินภำยในกำหนดระยะเวลำผ่อนผัน
(grace period) ที่กำหนดไว้ในตอนแรก (ตำมแต่กรณี ) หรื อ (2) กรณี ที่หนี้ เงินใด ๆ ถูกเร่ งรัดให้ตอ้ งชำระคืนก่อนวันครบกำหนดเดิม โดยกำรเร่ งรัดกำร
ชำระหนี้ เงินก่อนครบกำหนดนั้น เป็ นผลมำจำกกำรเกิดเหตุผิดนัดกรณี ใดกรณี หนึ่ งตำมที่ระบุไว้ในสัญญำของหนี้ เงินนั้น ๆ หรื อ (3) ผูอ้ อกหุน้ กูผ้ ิดนัดไม่
ชำระหนี้ เงินตำมที่ตนต้องชำระเมื่อครบกำหนด หรื อหนี้ เงินภำยใต้กำรค้ ำประกันหรื อกำรรับประกันควำมเสี ยหำยใดๆ โดยที่จำนวนเงินรวมของหนี้ เงิน
ภำระ ค้ ำประกัน และกำรประกันควำมเสี ยหำยใด ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น (ไม่วำ่ เหตุกำรณ์เดียวหรื อหลำยเหตุกำรณ์รวมกันตำมที่ระบุไว้ในข้อ (ค) นี้ ) มีจำนวน
เท่ำกับหรื อเกินกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่ำ หรื อ
(ง) ผูอ้ อกหุน้ กูต้ อ้ งคำสั่งยึดหรื ออำยัดก่อนมีคำพิพำกษำ หรื อมีกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยอื่นใด ซึ่งคำสั่งหรื อกำรถูกดำเนินกำรทำงกฎหมำยนั้น มีผลบังคับเอำ
กับทรัพย์สินหรื อรำยได้ในส่ วนสำคัญของผูอ้ อกหุน้ กูโ้ ดยที่คำสั่งหรื อกำรถูกดำเนิ นกำรทำงกฎหมำยดังกล่ำวข้ำงต้นนั้นมิได้ถูกยกเลิกหรื อเพิกถอนภำยใน
60 วันนับแต่วนั ที่มีคำสั่งหรื อกำรถูกดำเนินกำรทำงกฎหมำยดังกล่ำว หรื อ
(จ) มีกำรเริ่ มดำเนินกำรเพื่อขอฟื้ นฟูกิจกำรของผูอ้ อกหุน้ กูภ้ ำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องใดๆ หรื อผูอ้ อกหุ ้นกูต้ กเป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัวหรื อล้มละลำย หรื อผูอ้ อก
หุน้ กูร้ ะงับหรื อหยุดพักกำรชำระหนี้ ไม่ว่ำประเภทใดๆ ของตนไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อเฉพำะบำงส่ วนที่สำคัญ หรื อผูอ้ อกหุ ้นกูเ้ สนอหรื อเข้ำทำสัญญำใดๆ ที่ทำ
ให้มีกำรเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลำชำระหนี้ หรื อมีกำรปรับเปลี่ยนอย่ำงใดๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่วำ่ ประเภทใดๆ ทั้งหมดของตน (หรื อหนี้ ในบำงส่ วน
ซึ่ งผูอ้ อกหุ ้นกู้อำจไม่สำมำรถชำระได้เมื่อหนี้ น้ ันถึงกำหนดชำระ) หรื อ ผูอ้ อกหุ ้นกู้เสนอหรื อทำขึ้นซึ่ งกำรโอนสิ ทธิ โดยทัว่ ไปหรื อกำรจัดกำรหรื อกำร
ประนี ประนอมเพื่อประโยชน์ของเจ้ำหนี้ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหนี้ ใดๆ ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ หรื อผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ด้ตกลงหรื อประกำศหยุดพักชำระหนี้ ไม่วำ่ ประเภท
ใดๆ ของตนไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน (ตำมแต่กรณี ) หรื อ
(ฉ) มีคำสั่งหรื อมีมติที่มีผลบังคับให้ผอู ้ อกหุ ้นกูย้ ตุ ิ เลิก หรื อหยุดกิจกำรของตน หรื อผูอ้ อกหุน้ กูเ้ ลิกหรื อขู่วำ่ จะเลิกกำรประกอบธุรกิจหรื อกำรดำเนินกิจกำรของ
ตนไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อในส่ วนที่สำคัญ
ร่ ำง
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ข้ อมูลผู้ออกตราสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิจกำรลงทุนในหุน้ บริ ษทั ต่ำง ๆ ธุรกิจกำรให้เช่ำและบริ กำร และธุรกิจสวนอุตสำหกรรมดังต่อไปนี้
(1)

ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่ าง ๆ
บริ ษทั ฯ ลงทุนในหุน้ บริ ษทั ต่ำง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่บริ ษทั ฯ ในระยะยำว กิจกำรที่บริ ษทั ฯ ร่ วมลงทุนจะประกอบธุ รกิจ
ที่เสริ มกับธุรกิจที่บริ ษทั กลุ่มสหพัฒน์ดำเนินกำรอยู่ หรื อเป็ นธุรกิจที่บริ ษทั ฯ คำดว่ำจะเข้ำไปดำเนินกำรในอนำคต เนื่องจำกเล็งเห็นถึงศักยภำพในกำรทำกำไร
โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับผลตอบแทนในรู ปของเงินปันผล กิจกำรที่บริ ษทั ฯ เข้ำลงทุน ประกอบด้วย 3 สำยธุรกิจหลัก คือ สำยธุรกิจกำรผลิต สำยธุรกิจจัดจำหน่ำย
และสำยธุรกิจบริ กำรและอื่น ๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวนบริ ษทั ที่บริ ษทั ฯ ได้เข้ำลงทุนในหุน้ บริ ษทั ต่ำง ๆ มีจำนวนทั้งสิ้ น 155 บริ ษทั
สายธุรกิจ
จานวนบริษัท
มูลค่ าเงินลงทุนสุ ทธิ
หน่ วย : พันบาท
1. สำยธุรกิจกำรผลิต
79
11,924,140
2. สำยธุรกิจจัดจำหน่ำย
26
6,687,841
3. ธุรกิจบริ กำรและอื่น ๆ
50
1,193,031
รวม
155
19,805,012

(2)

ธุรกิจการให้ เช่ าและบริการ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรเองในส่ วนของกำรให้เช่ำและบริ กำร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับกำรขยำยตัวและเพิ่มศักยภำพในด้ำนกำรแข่งขันให้กบั
บริ ษทั กลุ่มสหพัฒน์ เป็ นกำรให้เช่ำที่ดิน อำคำร และให้บริ กำรด้ำนระบบสำธำรณู ปโภคพื้นฐำน โดยบริ ษทั ฯ ได้รับค่ำตอบแทนในรู ปค่ำเช่ ำรับ และค่ำบริ กำร
สำธำรณู ปโภครั บนั้น ๆ รวมทั้ง กำรให้บริ กำรไฟฟ้ ำและไอน้ ำแก่ บริ ษ ัทที่ อยู่ในสวนอุ ตสำหกรรมเครื อสหพัฒน์ ศรี รำชำ นอกจำกนี้ บริ ษัทฯ ได้เพิ่มธุ รกิ จ
ให้บริ กำรโรงแรมและสนำมกอล์ฟ โดยได้รับค่ำตอบแทนในรู ปค่ำบริ กำรห้องพัก ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สนำมกอล์ฟ ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่ม ฯลฯ บริ ษทั ฯ ยังเป็ น
ตัวกลำงในกำรติดต่อขอลิขสิ ทธิ์และเครื่ องหมำยกำรค้ำของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงจำกต่ำงประเทศ และให้สิทธิบริ ษทั กลุ่มสหพัฒน์ใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำเหล่ำนั้น
เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดยได้รับค่ำตอบแทนในรู ปของค่ำลิขสิ ทธิ์ รับ (Royalty Fees) สำหรับเครื่ องหมำยกำรค้ำในประเทศที่บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้ำของ
บริ ษทั ฯ ได้ทำสัญญำยินยอมให้บริ ษทั กลุ่มสหพัฒน์ใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำดังกล่ำว เพื่อทำกำรผลิตและจำหน่ ำยสิ นค้ำภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำนั้น ๆ โดยได้รับ
ค่ำตอบแทนในรู ปค่ำเครื่ องหมำยกำรค้ำรับ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ให้บริ กำรด้ำนกำรให้คำปรึ กษำ แนะนำ วำงแผนด้ำนธุรกิจ กำรจัดกำรและกำรดำเนิ นโครงกำรใหม่ ๆ กำรจัดหำช่องทำง
กำรจัดจำหน่ ำยสิ นค้ำ โดยผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรจับคู่ทำงธุ รกิจ กำรร่ วมมือกับภำครัฐและเอกชนในกำรพัฒนำสิ นค้ำและบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ แก่บริ ษทั กลุ่มสหพัฒน์ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับค่ำตอบแทนในรู ปค่ำปรึ กษำรับและค่ำบริ กำรรับ
ร่ ำง

(3)

ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
บริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นธุ รกิ จพัฒนำที่ดินเพื่อกำรอุตสำหกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เริ่ มแรก เพื่อรองรับกำรขยำยกำลังกำรผลิตของโรงงำนของบริ ษทั
กลุ่มสหพัฒน์ และเป็ นกำรสนองต่อนโยบำยของรัฐบำลในกำรสนับสนุ นกำรขยำยตัวทำงด้ำนอุตสำหกรรมให้กระจำยออกไปยังส่ วนภูมิภำค อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยเพิ่มกำรจำหน่ ำยที่ดินให้แก่บุคคลภำยนอก เพื่อให้มีรำยรับจำกกำรขำยพื้นที่เพิ่มขึ้น ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีสวนอุตสำหกรรมเครื อสหพัฒน์ที่
ดำเนินกำรอยู่ 4 แห่ง ในเขตพื้นที่ อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และอำเภอแม่สอด จังหวัด
ตำก ซึ่งปัจจุบนั จังหวัดตำก จัดเป็ นพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ีควำมประสงค์จะออกและเสนอขำยหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพ เพื่อนำเงินที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยดังกล่ำวไปใช้ในกำรชำระหนี้ เงินกูย้ ืมระยะสั้นของผู ้
ออกหุ ้นกู้บำงส่ วน (Refinance) ที่ ผูอ้ อกหุ ้นกู้ ใช้ในกำรรั บโอนกิ จกำรทั้งหมดของ บริ ษทั เพรซิ เดนท์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิ จให้เช่ำระยะยำว
ยำนพำหนะและเครื่ องจักรและธุ รกิจลงทุน โดยกำรถือหุน้ ในบริ ษทั อื่นที่มีสัดส่ วนกำรลงทุนในบริ ษทั อื่น ๆ ในเครื อสหพัฒน์ที่ประกอบธุ รกิจอำหำรที่สูง ซึ่งจะเป็ น
กำรเพิ่มสัดส่ วนกำรลงทุนในธุรกิจอำหำร จำกเดิมที่มีอยูเ่ ป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ย เมื่อเทียบกับสัดส่ วนกำรลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ของผูอ้ อกหุน้ กู้ โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้ น
ไม่เกิน 23,000 ล้ำนบำท และ/หรื อ ใช้ในกำรขยำยธุรกิจ
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สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2560
สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 3 ปี

ข้ อมูล
สิ นทรัพย์รวม (ล้ำนบำท)
หนี้สินรวม (ล้ำนบำท)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ล้ำนบำท)
รำยได้รวม (ล้ำนบำท)
ต้นทุน (ล้ำนบำท)
กำไรสุทธิ(ล้ำนบำท)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว (เท่ำ)
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตรำกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)

ปี 2559
25,015.70
2,638.12
22,377.58
4,557.37
2,875.10
1,682.27
0.27
0.27
26
36.91
24.74
0.12

ปี 2558
23,087.82
2,730.57
20,357.25
4,210.73
2,893.65
1,317.09
0.84
0.84
31
31.28
20.71
0.13

ปี 2557
21,854.25
2,500.61
19,353.64
4,209.14
3,064.41
1,150.14
0.44
0.44
28
27.32
15.35
0.13

ประวัตกิ ารผิดนัดชาระหนี้
ไม่มี
มี
ถ้ำมี โปรดอธิบำย ...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
ร่ ำง

ข้ อมูลผู้ติดต่ อ
1. ผูล้ งทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสี ลม เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-626-3646 และ 02-230-2295
โทรสำร :
02-236-0501
2. หำกผูล้ งทุนมีขอ้ ร้องเรี ยน สำมำรถติดต่อได้ที่
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสี ลม เขตบำงรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-230-2295
โทรสำร :
02-298-0553
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