
  
 

 

 

เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระท าตลอดอายุของ
สญัญาหรอืตราสาร และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม ่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
เพยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แกส่าธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 
(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 
 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองค์กรใหแ้ก่ บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ที่
ระดบั “AA” ดว้ยแนวโน้ม “Stable” หรอื “คงที”่ โดยการประกาศทบทวนอนัดบัเครดติในครัง้น้ีเป็น
ผลจากการทีบ่รษิทัไดป้ระกาศเมื่อวนัที ่16 มนีาคม 2560 ว่าบรษิทัเตรยีมจะซือ้กจิการของ บรษิทั 
เพรซเิดนท ์โฮลดิง้ จ ากดั โดยวธิโีอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer – EBT) ทัง้น้ี การ
คงอนัดบัเครดติดงักลา่วสะทอ้นความเหน็ของทรสิเรทติง้ตอ่การซือ้กจิการดงักล่าวว่าจะเป็นการช่วย
เพิม่รายได้ใหแ้ก่บรษิทั ซึง่แม้ว่าอตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสร้างเงนิทุนจะอ่อนตวัลงแต่ก็ยงัคง
สอดคลอ้งกบัสถานะอนัดบัเครดติในปจัจุบนัของบรษิทั 
 บรษิทัเพรซเิดนท ์โฮลดิง้ เป็นหน่ึงในบรษิทัโฮลดิง้หลกัของกลุ่มสหพฒัน์ซึ่งปจัจุบนั ถอืหุ้น 
0.09% ใน บรษิทั ไทยเพรซเิดนทฟู์ดส ์จ ากดั (มหาชน) 32.76% ใน บรษิทั เพรซเิดนทไ์รซโ์ปรดกัส ์
จ ากดั (มหาชน) และ 18.77% ใน บรษิทั เพรซเิดนท ์เบเกอรี ่จ ากดั (มหาชน) บรษิทัไทยเพรซเิดนท์
ฟูดส์เป็นผู้น าในการผลิตบะหมี่ส าเร็จรูปในประเทศไทย โดยสินค้าของบริษัทจ าหน่ายภายใต้ 
ตราสนิคา้ “มามา่” ในปี 2559 บรษิทัไทยเพรซเิดนทฟู์ดสส์รา้งรายไดจ้ านวน 12,600 ลา้นบาทและมี
ก าไร 2,414 ลา้นบาท ในขณะทีบ่รษิทัเพรซเิดนท ์เบเกอรี่ เป็นผูผ้ลติสนิคา้เบเกอรี่ชัน้น าในประเทศ
ไทยภายใตต้ราสนิคา้ “ฟารม์เฮ้าส์” โดยบรษิทัมรีายไดจ้ านวน 7,569 ลา้นบาทและมกี าไร 1,463 
ลา้นบาทในปี 2559 สว่นธุรกจิหลกัของบรษิทัเพรซเิดนทไ์รซโ์ปรดกัสค์อืการผลติอาหารกึ่งส าเรจ็รูป
ประเภทเสน้ทีท่ าจากขา้ว ซึง่ในปี 2559 บรษิทัมรีายไดจ้ านวน 1,360 ลา้นบาทและมกี าไร 639 ลา้น
บาท 
 การซือ้กจิการของบรษิทัเพรซเิดนท์ โฮลดิง้ มมีูลค่า 7,920 ลา้นบาท ทัง้น้ี หลงัเสรจ็สิน้การ
ซือ้กจิการโดยวธิโีอนกจิการทัง้หมด บรษิทัสหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้จะตอ้งท าค าเสนอซือ้หุน้สามญั
ทัง้หมดของบรษิทัเพรซเิดนทไ์รซโ์ปรดกัสแ์ละ บรษิทัเพรซเิดนท ์เบเกอรี ่ส าหรบัการซือ้กจิการ ของ
บรษิัทเพรซเิดนท์ เบเกอรี่นัน้ บรษิัทและบริษทัไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์จะร่วมกันท าค าเสนอซื้อหุ้น
สามญัทัง้หมดของบรษิทัเพรซเิดนท ์เบเกอรี ่ทัง้น้ี การท าค าเสนอซือ้หุน้สามญัทัง้หมดของกจิการทัง้ 
2 แห่งดงักล่าวจะมมีูลค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 23,306 ล้านบาท โดยธุรกรรมทัง้หมดจะแลว้เสรจ็
ภายในเดอืนกรกฎาคม 2560 อย่างไรก็ตาม หุ้นส่วนใหญ่ของ กิจการทัง้ 2 แห่งถือโดยกลุ่มที่
เกีย่วขอ้งกบักลุม่สหพฒัน์ นอกจากน้ี ราคาเสนอซือ้ของทัง้ 2 กจิการ นัน้กต็ ่ากว่าราคาตลาด ดงันัน้ 
ทรสิเรทติง้จงึคาดวา่ผูถ้อืหุน้สว่นใหญ่อาจเลอืกทีจ่ะไมเ่สนอขายหุน้ตามค าเสนอซือ้ดงักลา่ว 
 บรษิทัสหพฒันาอนิเตอร์โฮลดิ้งจะก่อหน้ีใหม่เพื่อใช้ในการซื้อกิจการดงักล่าวโดยบรษิทัจะ
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 4,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นแหล่งเงนิทุนบางส่วนส าหรบัธุรกรรมน้ี 
เงนิทุนส่วนที่เหลอืจะเป็นการก่อหน้ีในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อใช้ในการลงทุน โดยภาระหน้ีของบรษิทั 
คาดว่าจะเพิม่ขึน้ตามการก่อหน้ีใหม่ ทัง้น้ี อตัราส่วนเงนิกู้รวมต่อโครงสร้างเงนิทุนของบรษิัทจะ
เพิม่ขึน้จาก 8% ในปี 2559 เป็น 28% ในปี 2560  
 การลงทุนในบรษิทัเพรซเิดนท์ โฮลดิง้จะท าใหบ้รษิทัเพิม่สดัส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรม
อาหารซึง่มคีวามอ่อนไหวต่อวงจรเศรษฐกจิไม่มากนัก อกีทัง้ยงัจะช่วยกระจายความเสีย่งของการ
ลงทุนและเพิม่กระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัอกีดว้ย โดยก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และ
คา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA) ของบรษิทัคาดวา่จะเพิม่ขึน้ประมาณ 28% จากจ านวน 1,936 ลา้นบาทใน

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   AA 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต      แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
    เครดิตพินิจ 
21/04/57 AA Stable 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ: 

ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ   
pramuansap@trisrating.com 
 
สรนิทร ซอสุขไพบูลย ์ 
sarinthorn@trisrating.com 
 
เรอืงวฒุ ิจารรุงัสพีงค ์ 
ruangwud@trisrating.com  
 
วยิดา ประทุมสุวรรณ์, CFA        
wiyada@trisrating.com  
 
WWW.TRISRATING.COM 
 

บริษทั สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ท่ี 20/2560                                                                                                                                                                                  23 มีนาคม 2560                                                                                         

12 November 2011 
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  หน้า  2  

  บริษทั สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

23 มีนาคม 2560 

 

ปี 2559  
 บรษิทัสหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้เป็นบรษิทัโฮลดิง้หลกัของกลุ่มสหพฒัน์ซึง่เป็นกลุ่มบรษิทัดา้นสนิคา้อุปโภคบรโิภคชัน้น าของประเทศไทย บรษิทั
ใหบ้รกิารสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในบรษิทัตา่ง ๆ ในกลุม่สหพฒัน์จ านวน 155 แหง่ ในฐานะบรษิทัโฮลดิง้ บรษิทัใหบ้รกิารแก่บรษิทัในกลุ่มในดา้นการ
ลงทุนแบบครบวงจรโดยใหบ้รกิารโรงงานใหเ้ชา่และสาธารณูปโภคส าหรบับรษิทัทีต่ ัง้อยูใ่นสวนอุตสาหกรรม รวมทัง้ใหบ้รกิารทีป่รกึษาดา้นการลงทุน ให้
การชว่ยเหลอืทางการเงนิ และบรกิารดา้นอื่น ๆ   
 รายไดห้ลกัของบรษิทัมาจากรายไดค้า่เชา่และคา่สาธารณูปโภคจากสวนอุตสาหกรรมทีบ่รษิทัเป็นเจา้ของและด าเนินงาน อยา่งไรกต็าม กระแสเงนิ
สดของบรษิทัมาจากเงนิปนัผลจากการลงทุนในบรษิทัต่าง ๆ เป็นหลกั ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2559 กจิการทีบ่รษิทัลงทุนจ านวน 23 แห่งจาก 155 แห่ง
เป็นบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 1 แห่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ และอีก 1 แห่งจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์โตเกียว โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มสหพฒัน์ช่วยท าให้บริษัทได้ประโยชน์จากการมแีหล่งเงินปนัผลที่หลากหลายซึ่งจะช่วยบรรเทา
ผลกระทบทีจ่ะเกดิจากภาวะเศรษฐกจิตกต ่า จากสถติใินอดตีสะทอ้นใหเ้หน็ว่าบรษิทัมรีายไดจ้ากเงนิปนัผลในระดบัทีส่ม ่าเสมอแมว้่าบรษิทัจะไม่มอี านาจ
เตม็ในการก าหนดนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งดงักลา่วกต็าม 
   

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นความคาดหวงัวา่บรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งจะสามารถรกัษาผลการด าเนินงานทีแ่ขง็แกร่งและ

ด ารงสถานะผูน้ าในตลาดหลกัไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง แมว้่าอตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุนจะอ่อนตวัลงหลงัจากการซือ้กจิการ แต่กค็าดว่ารายได้ของ
บรษิทัจะเพิม่ขึน้จากบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง อนัดบัเครดติอาจได้รบัการปรบัเพิม่หากผลประกอบการของบรษิทัในกลุ่มสหพฒัน์ปรบัตวัดขีึน้อย่างมากและ
สามารถเพิม่กระแสเงนิสดของบรษิทัไดอ้ยา่งมนีัยส าคญั ในทางกลบักนั อนัดบัเครดติอาจลดลงหากรายไดจ้ากเงนิปนัผลของบรษิทัลดลงอยา่งมากจาก
ผลการด าเนินงานทีอ่อ่นแอของบรษิทัในกลุม่สหพฒัน์ หรอืบรษิทัมกีารใชน้โยบายการก่อหนี้จ านวนมาก 

 

 

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

 

23 มีนาคม 2560 

 

 
ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

      ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม --------------------------- 
   2559           2558           2557           2556           2555 

รายได ้**  4,510 4,119 4,180 4,114 4,027 
ดอกเบีย้จ่ายรวม  44 47 58 61 50 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน  1,701 1,337 1,203 1,329 1,345 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  981 819 758 876 662 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน  557 416 287 910 451 
สนิทรพัยร์วม  25,016 23,088 21,854 20,000 19,292 
เงนิกูร้วม***  1,917 1,943 1,572 1,684 1,306 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  22,378 20,357 19,354 17,577 16,970 
มลูค่าตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีน  18,002 16,009 16,864 16,348 18,535 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย/รายได้
จากการขาย (%) 

 42.6 37.2 33.1 36.8 36.1 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%)  7.6 6.4 6.3 7.5 8.0 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้
จ่าย (เท่า) 

 22.9 17.2 13.7 15.3 14.2 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%)  51.2 42.1 48.2 52.0 50.7 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) ***  7.9 8.8 7.5 8.8 7.2 
อตัราสว่นเงนิกูสุ้ทธต่ิอมลูค่าตลาดของเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีน (%)  10.1 10.0 8.8 9.9 6.7 
* งบการเงนิรวม 
** รวมสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยีและเงนิปันผลรบั 
*** รวมภาระค ้าประกนัในบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
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เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ก่อน การจดัอนัดบัเครดติ
นี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จริง หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่ อถือของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเพพาะ 
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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