
                        
 

 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติ้งจดัอนัดบัเครดติองค์กรให้แก่ บรษิทั สหพฒันาอนิเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 
(SPI) ทีร่ะดบั “AA” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึการกระจายการลงทุนในหลากหลายธุรกจิและความ
แขง็แกรง่ของเครอืขา่ยกลุม่ ตลอดจนนโยบายการเงนิทีร่ะมดัระวงัซึง่สอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารลงทุน
และระดบัเงนิปนัผลรบัของบรษิทั อยา่งไรกต็าม จุดเด่นดงักล่าวถูกลดทอนบางสว่นจากการแขง่ขนั
ทีรุ่นแรงทีบ่รษิทัในกลุ่มก าลงัเผชญิในธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภค เสือ้ผา้ และอาหาร แมบ้รษิทัจะมี
กระแสเงินสดไม่มากนัก แต่บริษัทมีสภาพคล่องจากเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยห์ลายแหง่แมร้าคาหลกัทรพัยจ์ะมคีวามผนัผวนและไมส่ามารถคาดการณ์ไดก้ต็าม 
 SPI ก่อตัง้ในปี 2515 โดยตระกูลโชควฒันา เพื่อใหเ้ป็นบรษิทัโฮลดิง้หลกัของกลุ่มสหพฒัน์ 
ณ เดอืนธนัวาคม 2556 ตระกูลโชควฒันาถอืหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบรษิทัจ านวน 68.6% 
กลุ่มสหพัฒน์เป็นกลุ่มบริษัทชัน้น าของประเทศไทยซึ่งท าการผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าที่
หลากหลายในอุตสาหกรรมอาหาร เสือ้ผา้ส าเรจ็รูป เครื่องส าอาง และสนิค้าอุปโภคบรโิภค  SPI 
ด าเนินธุรกจิสวนอุตสาหกรรม และใหบ้รกิารสาธารณูปโภค ตลอดจนใหก้ารช่วยเหลอืทางการเงนิ
และบริการด้านอื่น ๆ ส าหรับการลงทุนของกลุ่ม ส าหรับช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าใน
เครอืสหพฒัน์จะด าเนินการโดย บรษิทั สหพฒันพบิลู จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนในด้านการผลิตนัน้ 
ตามปกตกิลุ่มสหพฒัน์จะร่วมลงทุนกบัพนัธมติรจดัตัง้บรษิทัเพื่อท าการผลติสนิคา้ กลุ่มสหพฒัน์มี
ความสมัพนัธท์ีย่าวนานกบัหุน้สว่นจ านวนมากและมหีลายบรษิทัเป็นบรษิทัขนาดใหญ่จากประเทศ
ญีปุ่น่ กลุม่สหพฒัน์มโีครงสรา้งการถอืหุน้ทีซ่บัซอ้นโดยมกีารถอืหุน้ไขวก้นัระหว่างบรษิทัในกลุ่ม อกี
ทัง้ การลงทุนของ SPI ในบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งจะมสีดัสว่นการถอืหุน้น้อยกว่า 50% ในแต่ละบรษิทั ใน
ปี 2556 รายไดข้องกลุ่มสหพฒัน์ทีผ่า่นบรษิทัจดัจ าหน่ายหลกั 3 รายมมีูลค่ากว่า 50,000 ลา้นบาท
จากการขายสนิค้าทัว่ประเทศ โครงสร้างของกลุ่มสหพฒัน์ได้พฒันาเครือข่ายที่แขง็แกร่งตัง้แต่
กระบวนการจดัหาวตัถุดบิไปจนถงึการผลติและจดัจ าหน่าย โดยสนิคา้ของบรษิทัประกอบดว้ยตรา
สนิค้าชัน้น าจ านวนมากในหลากหลายตลาด เช่น มาม่า วาโก้ เปา เอสเซ้นซ์ มสิทนี บเีอสซ ีฯลฯ 
อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัทีรุ่นแรงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นสิง่ท้าทายความสามารถของ
กลุม่สหพฒัน์ในการรกัษาสถานะทางการตลาดและประสทิธภิาพการด าเนินงาน 
 ณ สิ้นเดือนธนัวาคม 2556 SPI ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ รวม 148 แห่งในหลากหลาย
อุตสาหกรรม โดยม ี22 แห่งเป็นบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 1 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกยีว โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่สหพฒัน์ช่วยท าใหบ้รษิทั
ได้ประโยชน์จากความหลากหลายของสนิค้าซึ่งจะช่วยบรรเทาความผนัผวนจากภาวะเศรษฐกิจ 
อยา่งไรก็ตาม กระแสเงนิสดของบรษิทัขึน้อยูก่บัเงนิปนัผลรบัจากบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่ปจัจุบนั SPI 
ไมม่อี านาจเตม็ในการก าหนดนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งดงักลา่ว  
 ส าหรบัธุรกิจสวนอุตสาหกรรมนัน้ บรษิทัให้บรกิารสวนอุตสาหกรรม 3 แห่งซึ่งสว่นใหญ่ใช้
รองรบัธุรกิจด้านการผลติของกลุ่ม โดยรายได้หลกัของธุรกิจสวนอุตสาหกรรมมาจากรายได้ค่า
สาธารณูปโภคและค่าบรกิารอื่น ๆ สว่นรายไดจ้ากการขายทีด่นิมจี านวนน้อยเน่ืองจากบรษิทัมกีาร
ขายทีด่นิใหแ้ก่บรษิทันอกกลุ่มน้อยมาก กระแสเงนิสดจากธุรกจิสวนอุตสาหกรรมทัง้หมดถูกใชเ้พื่อ
ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานและบรหิารของบริษทั ดงันัน้รายได้จากเงนิปนัผลจึงเป็นกระแสเงินสด

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  AA 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
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ส าหรบัการลงทุนและกจิกรรมทางการเงนิเป็นหลกั เงนิปนัผลทีบ่รษิทัไดร้บัในอดตีคดิเป็นเกอืบ 100% ของก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา
และคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA) อยา่งไรกต็าม ในปี 2555 และปี 2556 บรษิทัมยีอดขายทีด่นิเป็นจ านวน 200-300 ลา้นบาทตอ่ปีเมื่อเทยีบกบัยอดขายทีด่นิ
รวม 5 ปีมูลค่า 323 ลา้นบาทในช่วงปี 2550 ถงึปี 2554 ดงันัน้ EBITDA จากธุรกิจสวนอุตสาหกรรมจงึคดิเป็นสดัส่วน 9% และ 22% ของ EBITDA 
ทัง้หมดในปี 2555 และปี 2556 ตามล าดบั 
 รายไดข้องบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 2,992 ลา้นบาทในปี 2552 เป็น 4,114 ลา้นบาทในปี 2556 โดยในปี 2556 รายไดม้กีารเตบิโต 2.2% ซึง่น้อยกว่าปี 
2555 และปี 2554 เน่ืองจากผลการด าเนินงานที่อ่อนตวัลงของธุรกิจเสือ้ผา้ ในขณะที่รายได้จากธุรกิจสวนอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่า
สาธารณูปโภคอยูใ่นระดบัสม ่าเสมอและเตบิโตปานกลาง กระแสเงนิสดของบรษิทัซึ่งรวมรายได้เงนิปนัผลอยู่ทีร่ะดบั 500-660 ล้านบาทในระหว่างปี 
2552-2555 โดยรายไดเ้งนิปนัผลเพิม่ขึน้เป็น 746 ลา้นบาทในปี 2556 สะทอ้นถงึการมสีว่นรว่มพจิารณาการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี ใน
ปี 2556 จ านวนประมาณกึง่หน่ึงของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมกีารจา่ยเงนิปนัผล ซึง่บรษิทัทีจ่่ายเงนิปนัผลมากทีสุ่ด 5 อนัดบัแรกคดิเป็นสดัสว่น 55% ของเงนิ
ปนัผลทัง้หมดทีบ่รษิทัไดร้บั อยา่งไรกต็าม สถติใินอดตีสะทอ้นใหเ้หน็วา่ SPI มรีายไดจ้ากเงนิปนัผลในระดบัทีส่ม ่าเสมอ  
 สภาพคล่องของบรษิทัอยู่ในระดบัทีพ่อเพยีงจากนโยบายการก่อหน้ีทีร่ะมดัระวงั เงนิกู้ทัง้หมดรวมภาระการค ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง
เพิม่ขึน้จาก 977 ลา้นบาทในปี 2552 เป็น 1,684 ลา้นบาทในปี 2556 อตัราสว่นของ EBITDA ต่อดอกเบีย้จ่ายในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมาอยูใ่นระดบัสงูกว่า 14 
เท่า ในขณะทีอ่ตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกู้รวมอยูท่ีร่ะดบัสงูกว่า 45% นอกจากน้ี การลงทุนของบรษิทัไดช้่วยสง่เสรมิสภาพคล่อง เมื่อ
พจิารณามูลค่าตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ทัง้ 23 แห่งคดิเป็น 16,348 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2556 อตัราสว่นเงนิกู้สุทธติ่อ
มลูคา่ตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีนอยูร่ะหวา่ง 7%-10% ในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา และบรษิทัมอีตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุนอยูใ่นระดบั
ต ่าที ่8.9% ณ สิน้ปี 2556 นอกจากน้ี ในเดอืนมนีาคม 2557 บรษิทัมพีืน้ทีว่า่งรอการขายในสวนอุตสาหกรรมทัง้ 3 แห่งจ านวน 1,565 ไร่ และมวีงเงนิกู้ที่
ยงัไมไ่ดเ้บกิใชอ้กีประมาณ 2,000 ลา้นบาท 
 ความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดของบรษิทัในอนาคตขึน้อยูก่บัผลประกอบการของบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งและนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ทัง้น้ี 
แผนในการขายที่ดนิเพิม่จะช่วยเพิม่สภาพคล่องให้แก่บรษิัท ทรสิเรทติ้งคาดว่าบริษทัจะยงัคงหลกัการในการลงทุนโดยร่วมลงทุนกับพนัธมิตรที่มี
ศกัยภาพและบรษิทัเป็นผูร้ว่มพฒันาและบรหิารโครงการ ทัง้น้ีทรสิเรทติง้ไมไ่ดร้วมการลงทุนขนาดใหญ่ทีไ่ม่ไดอ้ยูใ่นแผนไวใ้นประมาณการของบรษิทัใน
ระยะปานกลาง 
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นนโยบายทางการเงนิทีร่ะมดัระวงัและการรกัษาสภาพคล่องทางการเงนิในระดบัสงูของบรษิทั 
โดยคาดวา่อตัราสว่นเงนิกูสุ้ทธติ่อมูลค่าตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีนจะคงอยูใ่นระดบัต ่า ทัง้น้ี ทรสิเรทติง้ยงัคาดว่ากลุ่มสหพฒัน์จะมผีลการ
ด าเนินงานทีค่วามแขง็แกรง่และด ารงสถานะผูน้ าในตลาดหลกัไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
 

 
บริษทั สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (SPI) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร:                                                                                                   AA 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

      ----------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ----------------------------- 
            2556           2555           2554           2553           2552 

รายได*้*  4,114 4,027 3,287 2,993 2,992 
ดอกเบีย้จ่ายรวม  61 50 31 22 42 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน  1,329 1,345 1,048 997 1,057 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  876 662 561 514 655 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน  910 451 385 355 73 
สนิทรพัยร์วม  19,711 19,292 16,657 15,008 13,665 
เงนิกูร้วม***  1,684 1,306 1,203 885 977 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  17,288 16,970 14,926 13,768 12,429 
มลูค่าตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีน  16,348 18,535 14,022 11,937 9,631 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายไดจ้ากการขาย (%) 

 36.8 36.1 34.9 37.0 40.4 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%)  7.6 8.1 7.0 7.3 8.4 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 15.3 14.2 19.0 24.8 15.2 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%)  52.1 50.7 46.6 58.1 67.0 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%)***  8.9 7.2 7.5 6.0 7.3 
อตัราสว่นเงนิกูสุ้ทธต่ิอมลูค่าตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีน (%)  9.9 6.7 8.1 7.1 9.4 
* งบการเงนิรวม 
** รวมสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยีและเงนิปันผลรบั 
*** รวมภาระค ้าประกนัในบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 
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information/rating_criteria.html 
 

http://www.trisrating.com/th/ratinginformation/rating_criteria.html
http://www.trisrating.com/th/ratinginformation/rating_criteria.html

