
 
 

 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรใหแ้ก่ บรษิทั สหพฒันาอนิเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 
(SPI) ที่ระดบั “AA” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึการกระจายการลงทุนในธุรกจิที่หลากหลายและ
ความแขง็แกร่งของเครอืข่ายกลุ่ม ตลอดจนนโยบายการเงนิและการลงทุนที่ระมดัระวงั อย่างไร 
ก็ตาม จุดเด่นดงักล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการแข่งขนัที่รุนแรงที่บรษิัทในกลุ่มก าลงัเผชิญใน
ธุรกจิสนิค้าอุปโภคบรโิภค เสือ้ผา้ และอาหาร แมว้่าบรษิทัจะมกีระแสเงนิสดจ านวนไม่มากนักแต่
บริษัทยงัมีสภาพคล่องจากเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งช่วย
สนบัสนุนบางสว่นแมร้าคาหลกัทรพัยจ์ะมคีวามผนัผวนและไมส่ามารถคาดการณ์ไดก้ต็าม 
 บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งก่อตัง้ในปี 2515 โดยตระกูลโชควัฒนา โดย ณ เดือน
กุมภาพนัธ ์2558 ตระกูลโชควฒันาถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มในบรษิทัจ านวน 67.9% บรษิทั
เป็นบรษิทัโฮลดิง้หลกัของกลุม่สหพฒัน์ซึง่ประกอบธุรกจิสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในบรษิทัต่าง ๆ 
รวม 151 แหง่ รายไดข้องบรษิทัมาจากธุรกจิสวนอุตสาหกรรมและรายไดค้่าสาธารณูปโภค อยา่งไร
กต็าม กระแสเงนิสดของบรษิทัขึน้อยูก่บัเงนิปนัผลจากการลงทุนในบรษิทัตา่ง ๆ ในปี 2557 บรษิทัมี
รายได้ทัง้หมด 4,180 ล้านบาทและมเีงนิทุนจากการด าเนินงานจ านวน 758 ล้านบาท โดยบรษิัทที่
จ่ายเงินปนัผลสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท  
ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) บรษิทั สหพฒันพบิลู จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ไทยวาโก ้
จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั 
 กลุ่มสหพฒัน์เป็นกลุ่มบรษิทัชัน้น าของประเทศไทยซึ่งท าการผลติและจดัจ าหน่ายสนิค้าที่
หลากหลายในอุตสาหกรรมอาหาร เสือ้ผา้ส าเรจ็รูป เครื่องส าอาง และสนิค้าอุปโภคบรโิภค บรษิทั 
สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิ้งท าหน้าทีใ่หบ้รกิารแก่บรษิทัในกลุ่มในด้านการลงทุนแบบครบวงจร โดย
บรษิทัใหบ้รกิารสวนอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค การลงทุนในส่วนทุน ตลอดจนให้การช่วยเหลอื
ทางการเงนิและบริการด้านอื่น ๆ กลุ่มสหพฒัน์ได้พฒันาเครอืข่ายที่แขง็แกร่งตัง้แต่กระบวนการ
จดัหาวตัถุดิบไปจนถึงการผลติและจดัจ าหน่าย ตามปกติกลุ่มสหพฒัน์จะร่วมลงทุนกบัพนัธมติร
จดัตัง้บรษิทัและมคีวามสมัพนัธท์ีย่าวนานกบัหุน้ส่วนจ านวนมากทัง้ไทยและต่างประเทศโดยหลาย
บรษิทัเป็นบรษิทัขนาดใหญ่จากประเทศญีปุ่น่ ส าหรบัชอ่งทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้ในเครอืสหพฒัน์
จะด าเนินการโดย บรษิทั สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด 
(มหาชน) และ บรษิทั เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในปี 2557 รายไดข้องกลุ่มสหพฒัน์ทีผ่า่น
บรษิทัจดัจ าหน่ายหลกั 3 รายมมีลูคา่กวา่ 50,000 ลา้นบาทจากการขายสนิคา้ทัว่ประเทศ โดยสนิคา้
ของบริษัทประกอบด้วยตราสนิค้าชัน้น าจ านวนมากในหลากหลายตลาด เช่น มาม่า วาโก้ เปา  
เอสเซน้ซ ์มสิทนี บเีอสซ ีฯลฯ อยา่งไรกต็าม การแขง่ขนัทีรุ่นแรงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็น
สิง่ทา้ทายความสามารถของกลุ่มสหพฒัน์ในการรกัษาสถานะทางการตลาดและประสทิธภิาพการ
ด าเนินงานของตนเอาไว ้
 ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2557 บรษิทัลงทุนในบรษิทัต่าง ๆ รวม 151 แห่ง โดยม ี21 แห่งเป็น
บรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 1 บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
เอ็ม เอ ไอ และ 1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว โครงสร้างการถือหุ้นของ
กลุม่สหพฒัน์ชว่ยท าใหบ้รษิทัไดป้ระโยชน์จากการมแีหล่งเงนิปนัผลทีห่ลากหลายซึง่จะช่วยบรรเทา
ความผนัผวนจากภาวะเศรษฐกจิ จากสถติใินอดตีสะทอ้นใหเ้หน็ว่าบรษิทัมรีายไดจ้ากเงนิปนัผลใน

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   AA 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
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ระดบัทีส่ม ่าเสมอแมว้่าบรษิทัจะไม่มอี านาจเตม็ในการก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าวกต็าม ทัง้น้ี ในปี 2557 จ านวน
ประมาณกึง่หน่ึงของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมกีารจา่ยเงนิปนัผล ซึง่บรษิทัทีจ่่ายเงนิปนัผลมากทีสุ่ด 5 อนัดบัแรกคดิเป็นสดัสว่น 59% ของเงนิปนัผลทัง้หมดที่
บรษิทัไดร้บั 
 ส าหรบัธุรกจิสวนอุตสาหกรรมนัน้ บรษิทัใหบ้รกิารสวนอุตสาหกรรม 3 แห่งซึง่สว่นใหญ่ใชร้องรบัธุรกจิดา้นการผลติของกลุ่ม โดยรายไดห้ลกัของ
ธุรกจิสวนอุตสาหกรรมมาจากรายไดค้า่สาธารณูปโภคและคา่บรกิารอื่น ๆ สว่นรายไดจ้ากการขายทีด่นิมจี านวนน้อยเน่ืองจากบรษิทัมกีารขายทีด่นิใหแ้ก่
บรษิทันอกกลุม่น้อยมาก กระแสเงนิสดจากธุรกจิสวนอุตสาหกรรมทัง้หมดใช้เป็นคา่ใชจ้า่ยการด าเนินงานและบรหิารของบรษิทั ทัง้น้ี หากมกีารขายทีด่นิ
ไดก้จ็ะชว่ยเพิม่ก าไรใหแ้ก่บรษิทัเพราะบรษิทัมตีน้ทุนราคาทีด่นิต ่า  
 ในปี 2557 รายไดข้องบรษิทัเพิม่ขึน้เลก็น้อยที่ 1.6% สูร่ะดบั 4,180 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากธุรกจิสวนอุตสาหกรรมยงัคงเพิม่ขึน้ 3.1% แมว้่า
รายได้จากการขายที่ดนิจะลดลงประมาณครึ่งหน่ึงจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของกลุ่มสหพฒัน์ โดยเฉพาะในธุรกิจเสื้อผา้และ
เครื่องส าอางไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั 
 บรษิทัมนีโยบายการก่อหนี้ทีร่ะมดัระวงั ทัง้น้ี เงนิกูท้ ัง้หมดซึง่รวมภาระการค ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งลดลงจาก 1,684 ลา้นบาทในปี 2556 
เป็น 1,572 ล้านบาทในปี 2557 โดยอตัราส่วนเงนิกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบรษิทัปรบัตวัลดลงจาก 8.8% ในปี 2556 เป็น 7.5% ในปี 2557 
แนวทางในการลงทุนของบรษิทัจะเป็นการรว่มทุนกบัหุน้สว่นทีม่คีวามช านาญและใชป้ระโยชน์จากความเชีย่วชาญในการบรหิารโครงการ นอกจากน้ี ใน
แต่ละโครงการจะไดร้บัการสนับสนุนจากบรษิทัหลายแห่งในกลุ่ม สง่ผลใหก้ารลงทุนของบรษิทัในแต่ละโครงการจะไม่ใชเ้งนิจ านวนมาก ทัง้น้ี โดยปกติ
บรษิทัจะมสีดัสว่นการถอืหุน้น้อยกวา่ 50% ในแตล่ะบรษิทั 
 ในปี 2557 สภาพคล่องของบรษิทัปรบัตวัอ่อนลงแต่ยงัคงแขง็แกร่ง เงนิปนัผลรบัจะเป็นกระแสเงนิสดทีใ่ชส้ าหรบัลงทุนและกจิกรรมทางการเงนิ 
โดยเงนิปนัผลนัน้ใกลเ้คยีงกบัเงนิทุนจากการด าเนินงาน เงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2557 ลดลงสูร่ะดบั 758 ลา้นบาทจากระดบั 876 ลา้น
บาทในปี 2556 เน่ืองจากมเีงนิปนัผลและรายไดจ้ากการขายทีด่นิลดลง ดงันัน้ อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานตอ่เงนิกูร้วมจงึปรบัลดลงจาก 52% ใน
ปี 2556 เป็น 48.2% ในปี 2557 ในขณะทีอ่ตัราสว่นก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ต่อดอกเบีย้จ่ายปรบัตวัลง
จาก 15.3 เทา่เป็น 13.7 เทา่ในชว่งเวลาเดยีวกนั ในชว่ง 12 เดอืนถดัไปบรษิทัจะตอ้งช าระหน้ีจ านวน 580 ลา้นบาท ทัง้น้ี ภาระหน้ีจ านวน 213 ลา้นบาท
ของบรษิทัเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะสัน้ เมื่อพจิารณาถงึขนาดของเงนิทุนจากการด าเนินงานแลว้ บรษิทัมกีารจดัการสภาพคล่องทีด่ ีนอกจากน้ี บรษิทัยงั
สามารถขายทีด่นิเพิม่เตมิเพือ่เสรมิสภาพคลอ่งไดอ้กีหากตอ้งการเงนิทุนส าหรบัการลงทุนขนาดใหญ่ ในเดอืนธนัวาคม 2558 บรษิทัมพีืน้ทีว่่างรอการขาย
ในสวนอุตสาหกรรมทัง้ 3 แหง่จ านวน 1,475 ไร่ และมวีงเงนิกู้ทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชอ้กีประมาณ 2,000 ลา้นบาท ความคล่องตวัทางการเงนิของบรษิทัไดร้บั
การสนบัสนุนจากสภาพคลอ่งของการลงทุนในบรษิทัตา่ง ๆ เมื่อพจิารณามลูคา่ตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ัง้ 23 แห่งคดิ
เป็น 16,864 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 บรษิทัมอีตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่มลูคา่ตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีนอยูท่ีร่ะดบั 9% ในปี 2557  
 ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า ทรสิเรทติ้งคาดว่าผลประกอบการของบรษิทัในกลุ่มสหพฒัน์จะปรบัตวัดขีึน้ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในประเทศ โดย
รายไดข้องบรษิทัจะสามารถเตบิโตไดใ้นระดบั 4% ตอ่ปี ทัง้น้ี คาดวา่อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจะยงัคงต ่ากวา่ 10% จากแผนการ
ลงทุนประมาณ 300 ลา้นบาทตอ่ปี บรษิทัไมไ่ดร้ะบุว่ามแีผนการลงทุนขนาดใหญ่ ดงันัน้ สภาพคล่องของบรษิทัจงึคาดว่าจะอยูใ่นระดบัทีส่ม ่าเสมอ โดย
อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานตอ่เงนิกูร้วมน่าจะอยูท่ีร่ะดบั 50% และ EBITDA ตอ่ดอกเบีย้จา่ยจะอยูท่ีร่ะดบั 15 เทา่ 
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นนโยบายทางการเงนิทีร่ะมดัระวงัและการรกัษาสภาพคล่องทางการเงนิในระดบัสงูของบรษิทั 
ทัง้น้ี ทรสิเรทติง้ยงัคาดวา่กลุม่สหพฒัน์จะยงัคงมผีลการด าเนินงานทีแ่ขง็แกรง่และด ารงสถานะผูน้ าในตลาดหลกัไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
 บรษิทัยงัไม่มโีอกาสในการปรบัอนัดบัเครดติเพิม่ในช่วง 12-18 เดอืนขา้งหน้าน้ีจากการมกีระแสเงนิสดทีจ่ ากดัจากภาวะเศรษฐกิจในปจัจุบนั 
ในทางตรงขา้ม อนัดบัเครดติอาจลดลงหากภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัจนสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มสหพฒัน์และท าใหร้ายไดจ้ากเงนิปนัผล
ของบรษิทัลดลง หรอืบรษิทัมกีารใชน้โยบายการก่อหน้ีจ านวนมาก 
 

 

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

 

   12 พฤษภาคม 2558 

 

 

 
ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

      ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ----------------------------- 
            2557           2556           2555           2554           2553 

รายได*้*  4,180 4,114 4,027 3,287 2,993 
ดอกเบีย้จ่ายรวม  58 61 50 31 22 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน  1,203 1,329 1,345 1,048 997 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  758 876 662 561 514 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน  287 910 451 385 355 
สนิทรพัยร์วม  21,854 20,000 19,292 16,657 15,008 
เงนิกูร้วม***  1,572 1,684 1,306 1,203 885 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  19,354 17,577 16,970 14,926 13,768 
มลูค่าตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีน  16,864 16,348 18,535 14,022 11,937 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายไดจ้ากการขาย (%) 

 33.1 36.8 36.1 34.9 37.0 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%)  6.3 7.5 8.0 7.0 7.3 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 13.7 15.3 14.2 19.0 24.8 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%)  48.2 52.0 50.7 46.6 58.1 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) ***  7.5 8.8 7.2 7.5 6.0 
อตัราสว่นเงนิกูสุ้ทธต่ิอมลูค่าตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีน (%)  8.8 9.9 6.7 8.1 7.1 
* งบการเงนิรวม 
** รวมสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยีและเงนิปันผลรบั 
*** รวมภาระค ้าประกนัในบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
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 © บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2558  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอื
ถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ ควา มเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน า
เกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ เรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการ
ดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ได้รบัขอ้มูล
ทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล
ใดๆ ดงักล่าว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไมถู่กตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการ
ละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating- 
information-th2/rating-criteria.html 
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