
                                  
                                                                                                                                                

เครดิตวาระ เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององค์กรหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งได้ประกาศผลไปแลว้  ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักล่าวจะกระท าตลอดอายุของสญัญาหรอืตราสาร 
และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มูลผลกระทบเพยีงพอทีจ่ะ
ปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" (Affirmed) 
หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled)  

  
New Issue Report 

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรของ บรษิทั สหพฒันาอนิเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั 
“AA” ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งจดัอนัดบัเครดติหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัในวงเงนิไม่
เกนิ 5 พนัลา้นบาทของบรษิทัทีร่ะดบั “AA” ดว้ยเช่นกนั โดยบรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กู้
ไปใชค้นืหนี้และใชเ้ป็นเงนิเพือ่การลงทุน 

อนัดบัเครดิตยงัคงสะท้อนถึงสถานะของบรษิัทในการเป็นบรษิัทโฮลดิ้งหลกัของกลุ่มสหพฒัน์ 
ตลอดจนการลงทุนทีห่ลากหลายในบรษิทัดา้นสนิคา้อุปโภคบรโิภคภายในกลุ่มสหพฒัน์ และการมี
เครอืข่ายที่เขม้แขง็ ทัง้นี้ ในการพจิารณาอนัดบัเครดติยงัค านึงถึงการมรีายได้จากเงนิปันผลที่
สม ่าเสมอ นโยบายทางธุรกจิที่ระมดัระวงั และความยดืหยุ่นทางการเงนิที่เขม้แขง็ของบรษิัทอีก
ดว้ย 

ในปี 2562 รายไดข้องบรษิทั (ไมร่วมเงนิปันผลและส่วนแบ่งรายไดก้ าไรจากการลงทุนบรษิทัร่วม) 
ลดลง 3% เป็น 2.5 พนัลา้นบาทเนื่องจากรายไดค้่าสาธารณูปโภคทีล่ดลง อย่างไรกต็าม ก าไร
ก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัปรบัตวัเพิม่ขึน้ 16% เป็น 1.6 
พนัลา้นบาทจากเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้  

ส าหรบัปี 2563 ทรสิเรทติ้งคาดว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ -19 จะส่งผล
กระทบทางลบในบางธุรกจิของกลุ่มสหพฒัน์โดยเฉพาะกลุ่มเครือ่งส าอางและสนิคา้แฟชัน่ อย่างไร
กต็าม ในบางธุรกจิเช่นอาหารและสนิคา้อุปโภคบรโิภคจะไดร้บัผลกระทบทีน้่อยกว่า หรอือาจมผีล
ประกอบการทีด่ใีนช่วงทีม่กีารปิดการเดนิทางในประเทศบางส่วน โดยปัจจุบนั 60% ของกระแส
เงนิสดของบริษัทมาจากธุรกิจอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนอีก 30% มาจากธุรกิจ
เครือ่งส าอางและสนิคา้แฟชัน่ และ 10% มาจากธุรกจิอื่น ๆ   

งบดุลของบรษิทัยงัคงแขง็แกร่ง ณ เดอืนธนัวาคม 2562 บรษิทัมเีงนิกูร้วมอยู่ที ่1 หมืน่ลา้นบาท 
โดยทีอ่ตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิทัอยู่ทีร่ะดบั 25% ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต  

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะ
ไดร้บัเงนิปันผลทีแ่น่นอนจากการลงทุนในบรษิทัในกลุ่มสหพฒัน์ และคาดว่าความหลากหลายของ
สนิค้าอุปโภคบรโิภคและความแขง็แกร่งทางการเงนิจะช่วยบริษัทในช่วงที่ภาวะทางเศรษฐกิจ
ถดถอยจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19  

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติอาจลดลงหากรายไดจ้ากเงนิปันผลของบรษิทัลดลงอย่างมากจากผลการด าเนินงานที่
อ่อนแอของบรษิทัในเครอืของกลุ่มสหพฒัน์ หรอืบรษิทัมนีโยบายก่อหนี้จ านวนมาก ทัง้นี้ อนัดบั
เครดติอาจไดร้บัการปรบัเพิม่ขึ้นหากผลประกอบการของบรษิทัต่าง ๆ ในกลุ่มสหพฒัน์ปรบัตวัดี
ขึน้เป็นอย่างมากซึง่จะช่วยเพิม่กระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัอย่างมนียัส าคญั  

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 
 
 

  

 บริษทั สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 24/2563 
 17 เมษายน 2563 

CORPORATES 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  AA 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด: 11/06/62 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต/ 
เครดิตพินิจ 

21/04/57 AA Stable 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อ: 
ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ 
pramuansap@trisrating.com 
 

สรนิทร ซอสุขไพบูลย ์
sarinthorn@trisrating.com 

 

วจ ีพทิกัษ์ไพบูลยก์จิ 
wajee@trisrating.com 

วยิดา ประทมุสวุรรณ์, CFA 
wiyada@trisrating.com 
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บริษทั สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (SPI) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั ในวงเงนิไมเ่กนิ 5,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายใน 10 ปี AA 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            
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© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2563  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอันดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรื อพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


