
 
 

 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรใหแ้ก่ บรษิทั สหพฒันาอนิเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 
(SPI) ทีร่ะดบั “AA” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะการเป็นบรษิทัโฮลดิง้หลกัของกลุ่มสหพฒัน์ 
ตลอดจนสดัสว่นการลงทุนทีห่ลากหลายในบรษิทัดา้นสนิคา้อุปโภคบรโิภคในกลุ่มสหพฒัน์ และการ
มเีครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็ ทัง้น้ี การพจิารณาอนัดบัเครดติยงัค านึงถงึนโยบายทางธุรกจิทีร่ะมดัระวงัและ
สภาพคล่องทางการเงนิที่เขม้แขง็จากการมเีงนิลงทุนในบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ที่
หลากหลาย อยา่งไรกต็าม จุดเดน่ดงักลา่วถกูลดทอนบางสว่นจากการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิสนิคา้
อุปโภคบรโิภค เสือ้ผา้ และอาหารทีบ่รษิทัในกลุม่ตอ้งเผชญิ 
 บรษิทัสหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ก่อตัง้ในปี 2515 โดยตระกูลโชควฒันา โดย ณ เดอืนมนีาคม 
2559 ตระกูลโชควฒันาถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มในบรษิทัจ านวน 71% บรษิทัเป็นบรษิทัโฮลดิง้
หลกัของกลุ่มสหพฒัน์ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทด้านสนิค้าอุปโภคบริโภคชัน้น าของประเทศไทย โดย
กลุ่มสหพฒัน์ท าการผลติและจดัจ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีห่ลากหลายรวมถงึ อาหาร เสือ้ผา้
ส าเรจ็รูป เครื่องส าอาง และอื่น ๆ กลุ่มสหพฒัน์ไดพ้ฒันาเครอืข่ายห่วงโซ่อุปทานทีแ่ขง็แกร่งตัง้แต่
กระบวนการจดัหาวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตและจัดจ าหน่าย กลุ่มสหพฒัน์มักจะร่วมลงทุนกับ
พนัธมติรต่าง ๆ และได้สรา้งความสมัพนัธท์ี่ยาวนานกบัหุ้นส่วนทางธุรกิจจ านวนมากทัง้ชาวไทย
และต่างประเทศโดยหลายรายเป็นบริษัทขนาดใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ส าหรับช่องทางการจัด
จ าหน่ายสนิค้าในเครือสหพฒัน์จะด าเนินการโดย บริษัท สหพฒันพบิูล จ ากัด (มหาชน) บริษัท  
ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในปี 
2558 รายไดข้องกลุม่สหพฒัน์ทีผ่า่นบรษิทัจดัจ าหน่ายหลกั 3 รายมมีลูคา่มากกวา่ 50,000 ลา้นบาท
จากการขายสนิค้าทัว่ประเทศ โดยสนิค้าของบริษัทประกอบด้วยตราสนิค้าชัน้น าจ านวนมาก ใน
หลากหลายตลาด เชน่ มาม่า วาโก้ เปา เอสเซน้ซ ์มสิทนี บเีอสซ ีฯลฯ อยา่งไรกต็าม การแขง่ขนัที่
รุนแรงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นสิง่ท้าทายความสามารถของกลุ่มสหพฒัน์ในการรกัษา
สถานะทางการตลาดและประสทิธภิาพการด าเนินงานของตนเอาไว้ 
 บรษิทัสหพฒันาอนิเตอร์โฮลดิ้งให้บรกิารแก่บรษิทัในกลุ่มในด้านการลงทุนแบบครบวงจร 
โดยบริษัทให้บริการโรงงานให้เช่าและสาธารณูปโภคส าหรับบริษัทในกลุ่มที่ตัง้อยู่ในสวน
อุตสาหกรรม รวมทัง้ใหบ้รกิารทีป่รกึษาดา้นการลงทุนใหก้ารช่วยเหลอืทางการเงนิ และบรกิารดา้น
อื่น ๆ 
 ปจัจุบนับรษิทัใหบ้รกิารสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในบรษิทัต่าง ๆ ในกลุ่มสหพฒัน์จ านวน 
155 แห่ง โดยรายไดห้ลกัมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคจากสวนอุตสาหกรรม อยา่งไร 
กต็าม กระแสเงนิสดของบรษิทัมาจากเงนิปนัผลจากการลงทุนในบรษิทัตา่ง ๆ เป็นหลกั ณ สิน้เดอืน
มนีาคม 2559 บรษิทัจ านวน 23 แห่งจาก 155 แห่งเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 1 บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และ 1 บรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยโ์ตเกียว โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มสหพฒัน์ช่วยท าให้บรษิทัได้ประโยชน์จากการมี
แหล่งเงนิปนัผลทีห่ลากหลายซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดจากภาวะเศรษฐกจิตกต ่า จาก
สถติใินอดตีสะท้อนให้เหน็ว่าบรษิทัมรีายได้จากเงนิปนัผลในระดบัทีส่ม ่าเสมอแม้ว่าบรษิทัจะไม่มี
อ านาจเตม็ในการก าหนดนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งดงักลา่วกต็าม 
  

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   AA 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
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  หน้า  2  

  บริษทั สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

  24 มิถนุายน 2559 

 

 

 ในปี 2558 จ านวนประมาณกึง่หน่ึงของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมกีารจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่บรษิทั ซึง่บรษิทัทีจ่่ายเงนิปนัผลมากทีสุ่ด 5 อนัดบัแรกคดิเป็น
สดัสว่น 54% ของเงนิปนัผลทัง้หมดทีบ่รษิทัไดร้บั โดยบรษิทัทีจ่่ายเงนิปนัผลสูงสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั 
ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) บรษิทั สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ไลออ้น (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
 ส าหรบัธุรกจิสวนอุตสาหกรรมนัน้ บรษิทัใหบ้รกิารสวนอุตสาหกรรม 4 แห่งซึง่สว่นใหญ่ใชร้องรบัธุรกจิดา้นการผลติของกลุ่ม โดยรายไดห้ลกัของ
ธุรกจิสวนอุตสาหกรรมมาจากรายไดค้า่สาธารณูปโภคและคา่บรกิารอื่น ๆ สว่นรายไดจ้ากการขายทีด่นิมจี านวนน้อยเน่ืองจากบรษิทัมกีารขายที่ดนิใหแ้ก่
บรษิทันอกกลุม่น้อยมาก กระแสเงนิสดจากธุรกจิสวนอุตสาหกรรมทัง้หมดใชเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยการด าเนินงานและบรหิารของบรษิทั  
 ในปี 2558 รายไดข้องบรษิทัลดลง 1.9% สูร่ะดบั 4,100 ลา้นบาทเน่ืองจากการปรบัตวัลงของรายไดค้่าสาธารณูปโภคจากราคาค่าไฟฟ้าและค่า 
ไอน ้าทีล่ดลงตามราคาน ้ามนัและก๊าซ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 รายได้ของบรษิทัเพิม่ขึน้ 33% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา สูร่ะดบั 
1,222 ลา้นบาทเน่ืองจากบรษิทัมรีายไดเ้พิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัจากการขายทีด่นิในสวนอุตสาหกรรมและเงนิปนัผลรบัจากการลงทุน 
 บรษิทัมงีบดุลทีแ่ขง็แกร่ง แมว้่าเงนิกู้ทัง้หมดซึง่รวมภาระการค ้าประกนัใหแ้ก่บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งจะเพิม่ขึน้จาก 1,572 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 
1,921 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2559 แต่อตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัยงัคงอยูใ่นระดบัต ่าที ่8.4% ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2559 
ทัง้น้ี การลงทุนของบรษิทัในแต่ละโครงการจะไม่ใช้เงนิจ านวนมากเน่ืองจากแนวทางในการลงทุนของบรษิทัจะเป็นการร่วมทุนกบัหุ้นส่วนที่มคีวาม
ช านาญและใชป้ระโยชน์จากความเชีย่วชาญในการบรหิารโครงการ นอกจากน้ี ในแตล่ะโครงการจะไดร้บัการสนบัสนุนจากบรษิทัหลายแหง่ในกลุม่ดว้ย  
 สภาพคล่องของบรษิทัยงัคงแขง็แกร่งอยา่งต่อเน่ือง เงนิปนัผลรบัเป็นกระแสเงนิสดทีใ่ชส้ าหรบัลงทุนและกจิกรรมทางการเงนิ โดยเงนิปนัผลนัน้
ใกลเ้คยีงกบัเงนิทุนจากการด าเนินงาน ในปี 2558 เงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 830 ลา้นบาทจากระดบั 758 ลา้นบาทในปี 2557 
เน่ืองจากได้รบัเงนิปนัผลสูงขึน้ ในไตรมาสแรกของปี 2559 เงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัอยู่ที่ 543 ล้านบาท โดยอตัราส่วนเงนิทุนจากการ
ด าเนินงานต่อเงนิกู้รวมปรบัลดลงจาก 48.2% ในปี 2557 เป็น 42.7% ในปี 2558 แต่ปรบัตวัดขีึน้เป็น 55.8% (ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 
เดอืนยอ้นหลงั) ในไตรมาสแรกของปี 2559 ในขณะทีอ่ตัราสว่นก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA) ต่อดอกเบีย้จ่าย
ปรบัตวัเพิม่จาก 13.7 เทา่ในปี 2557 เป็น 17.2 เทา่ในปี 2558 และ 24.5 เทา่ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2559 ในชว่ง 12 เดอืนขา้งหน้าบรษิทัจะตอ้งช าระ
หน้ีจ านวน 550 ลา้นบาท โดยหน้ีจ านวน 250 ลา้นบาทเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะสัน้ เมื่อพจิารณาถงึขนาดของเงนิทุนจากการด าเนินงานแลว้ บรษิทัมี
การจดัการสภาพคลอ่งทีด่ ีนอกจากน้ี บรษิทัยงัสามารถขายทีด่นิเพิม่เตมิเพื่อเสรมิสภาพคล่องไดอ้กีหากตอ้งการเงนิทุนส าหรบัการลงทุนขนาดใหญ่ ณ 
สิน้เดอืนมนีาคม 2559 บรษิทัมพีืน้ทีว่่างรอการขายในสวนอุตสาหกรรมทัง้ 3 แห่งจ านวน 1,545 ไร่ และมวีงเงนิกู้ที่ยงัไม่ไดเ้บกิใชอ้กีประมาณ 2,190 
ลา้นบาท ความคล่องตวัทางการเงนิของบรษิทัได้รบัการสนับสนุนจากสภาพคล่องของการลงทุนในบรษิทัต่าง ๆ ทัง้น้ี มูลค่าตลาดของเงนิลงทุนของ
บรษิทัในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ัง้ 25 แหง่คดิเป็น 16,617 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2559 โดยบรษิทัมอีตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อมูลค่า
ตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีนอยูท่ีร่ะดบั 12%  
 ในช่วง 3 ปีขา้งหน้า ทรสิเรทติ้งคาดว่าผลประกอบการของบรษิทัในกลุ่มสหพฒัน์จะปรบัเพิม่ขึน้ตามการขยายตวัของเศรษฐกจิในประเทศ โดย
รายไดข้องบรษิทัจะสามารถเตบิโตไดใ้นระดบั 3% ตอ่ปี ทัง้น้ี คาดวา่อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจะยงัคงต ่ากวา่ 10% จากแผนการ
ลงทุนประมาณ 600 ลา้นบาทตอ่ปี สภาพคลอ่งของบรษิทัจงึคาดวา่จะอยูใ่นระดบัทีส่ม ่าเสมอ โดยอตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานตอ่เงนิกูร้วมจะอยูท่ี่
ระดบัเฉลีย่ 50% และ EBITDA ตอ่ดอกเบีย้จา่ยจะอยูท่ีร่ะดบั 15 เทา่ 
  
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นนโยบายทางการเงนิทีร่ะมดัระวงัและการรกัษาสภาพคล่องทางการเงนิในระดบัสงูของบรษิทั 
ทัง้น้ี ทรสิเรทติง้ยงัคาดวา่กลุม่สหพฒัน์จะยงัคงมผีลการด าเนินงานทีแ่ขง็แกรง่และด ารงสถานะผูน้ าในตลาดหลกัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อนัดบัเครดติอาจไดร้บั
การปรบัเพิม่หากผลประกอบการของกลุ่มสหพฒัน์ปรบัตวัดขีึน้อยา่งมากและสามารถเพิม่กระแสเงนิสดของบรษิทัไดอ้ยา่งมนีัยส าคญั อนัดบัเครดติอาจ
ลดลงหากรายไดจ้ากเงนิปนัผลของบรษิทัลดลงอยา่งมากจากผลการด าเนินงานทีอ่่อนแอของกลุ่มสหพฒัน์ หรอืบรษิทัมกีารใชน้โยบายการก่อหน้ีจ านวน
มาก 
 

 

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

หน่วย: ลา้นบาท 

      ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ---------------------------- 
 ม.ค.-มี.ค. 

2559 
          2558           2557           2556           2555           2554 

รายได ้** 1,222 4,100 4,180 4,114 4,027 3,287 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 12 47 58 61 50 31 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 543 1,337 1,203 1,329 1,345 1,048 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 293 830 758 876 662 561 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 44 416 287 910 451 385 
สนิทรพัยร์วม 23,755 23,088 21,854 20,000 19,292 16,657 
เงนิกูร้วม*** 1,921 1,943 1,572 1,684 1,306 1,203 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 21,083 20,357 19,354 17,577 16,970 14,926 
มลูค่าตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีน 16,617 16,009 16,864 16,348 18,535 14,022 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายไดจ้ากการขาย (%) 

48.4 37.0 33.1 36.8 36.1 34.9 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 7.6 ****        6.4 6.3 7.5 8.0 7.0 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

24.5 17.2 13.7 15.3 14.2 19.0 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 55.8 ****      42.7 48.2 52.0 50.7 46.6 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) *** 8.4 8.8 7.5 8.8 7.2 7.5 
อตัราสว่นเงนิกูสุ้ทธต่ิอมลูค่าตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทั 
จดทะเบยีน (%) 

11.3 10.0 8.8 9.9 6.7 8.1 

* งบการเงนิรวม 
** รวมสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยีและเงนิปันผลรบั 
*** รวมภาระค ้าประกนัในบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 
**** ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2559 หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ก่อน การจดัอนัดบัเครดติ
นี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จริง หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่ อถือของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ 
ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน าเกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรือพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความตอ้งการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าว
ก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้รบัขอ้มูลทีใ่ช้ส าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบริษทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อ ว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความ
ถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรือความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจาก ความไม่ถูกต้อง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่
ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั 
เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
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