
                                                                  
 

 

 

เหตผุล 

 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท ไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น  
โปรดกัส ์จ ำกดั (มหำชน) ทีร่ะดบั “AA-” พรอ้มทัง้จดัอนัดบัเครดติหุน้กู้ไม่มปีระกนัชุดใหมใ่นวงเงนิ
ไม่เกนิ 8,250 ลา้นบาทของบรษิทัทีร่ะดบั “AA-” เช่นกนั โดยบรษิทัจะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรออกหุน้กู้
ชุดใหมไ่ปใชช้ ำระหน้ีหุน้กูท้ ีค่รบก ำหนดรวมทัง้ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและลงทุนตำมแผนงำน 
 อนัดบัเครดติสะท้อนถึงควำมเป็นผูน้ ำของบรษิัทในฐำนะผู้ผลิตปลำทูน่ำกระป๋องรำยใหญ่
ระดบัโลก รวมถงึกำรมีสนิค้ำและฐำนลูกค้ำที่หลำกหลำย ตลอดจนตรำสนิค้ำที่เป็นที่รู้จกัในทวีป
ยโุรปและประเทศสหรฐัอเมรกิำ นอกจำกน้ี กำรพจิำรณำอนัดบัเครดติยงัค ำนึงถงึควำมผนัผวนของ
ตน้ทุนวตัถุดบิ ตลอดจนควำมเสีย่งเรื่องโรคระบำด และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกฎระเบยีบขอ้บงัคบั
ทำงภำษแีละกฎเกณฑก์ำรจบัปลำทัว่โลกดว้ย  
 บรษิทัก่อตัง้ในปี 2531 โดยตระกูลจนัศริ ิบรษิทัเป็นหน่ึงในผูน้ ำในบรรดำผูผ้ลติอำหำรทะเล
แบบครบวงจรระดบัโลก สนิคำ้ของบรษิทัครอบคลุมทัง้ผลติภณัฑอ์ำหำรทีผ่ลติจำกปลำทนู่ำ กุง้ ปลำ
ซำร์ดนี ปลำแซลมอน อำหำรสตัว์และผลติภณัฑ์อื่น ๆ ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัมี
ยอดขำยจำกผลติภณัฑ์ปลำทูน่ำคดิเป็น 49% ของยอดขำยรวม จำกกุ้งแช่แขง็และอำหำรกุ้ง 24% 
อำหำรสตัวเ์ลีย้ง 7% ปลำซำรด์นีและแมคเคอเรล 6% และผลติภณัฑอ์ื่น ๆ 14%  
 ปจัจุบนับรษิทัมปีรมิำณกำรผลติผลติภณัฑป์ลำทูน่ำประมำณ 300,000 ตนัต่อปี ซึง่คดิเป็น 1 
ใน 5 ของผลติภัณฑ์ปลำทูน่ำทัว่โลกที่ประมำณ 1.6-1.7 ล้ำนตนัต่อปี บรษิัทมฐีำนกำรผลติใน 7 
ประเทศซึ่งครอบคลุม 5 ทวีปทัว่โลก โดยฐำนกำรผลิตหลกัตัง้อยู่ในประเทศไทย สหรฐัอเมริกำ  
กำน่ำ และซเีชลส ์นอกจำกน้ี บรษิทัยงัมฐีำนกำรผลติในประเทศเวยีดนำม ฝรัง่เศส และปำปวันิวกนีิ
ดว้ย ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2556 รำยได้รวมของกลุ่มบรษิทัมำจำกตลำดสหรฐัอเมรกิำคดิเป็น
สดัสว่น 40% รองลงมำคอืสหภำพยโุรป 30% ประเทศไทย 8% และประเทศญีปุ่น่ 7% 
 ผลประกอบกำรของบรษิทัในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2556 อ่อนตวัลงเน่ืองจำกควำมผนัผวน
ของรำคำปลำทนู่ำและปญัหำโรค Early Mortality Syndrome (EMS) ทีร่ะบำดในฟำรม์กุง้ในประเทศ
ไทย รำคำปลำทูน่ำทีผ่นัผวนสง่ผลต่อกำรชะลอค ำสัง่ซือ้ของกลุ่มลูกคำ้ทีบ่รษิทัรบัจำ้งผลติ  อยำ่งไร 
กต็ำม รำยไดจ้ำกผลติภณัฑ์ปลำทูน่ำภำยใต้ตรำสนิค้ำของบรษิทัยงัคงเพิม่ขึน้โดยปจัจุบนับรษิทัมี
รำยไดใ้นสว่นน้ีคดิเป็นสดัสว่น 50% ของปรมิำณสนิคำ้ปลำทูน่ำทัง้หมดทีบ่รษิทัจ ำหน่ำย ปญัหำโรค
ระบำดในฟำรม์กุ้งสง่ผลอยำ่งมำกต่อยอดขำยอำหำรกุ้งและกุ้งแช่แขง็ในประเทศไทย โดยในช่วง 9 
เดอืนแรกของปี 2556 ปรมิำณขำยอำหำรกุ้งลดลง 30% และกุ้งแช่แขง็ลดลง 18.7% อยำ่งไรกต็ำม 
หำกรวมยอดขำยจำกฐำนกำรผลติในประเทศอื่นแลว้ ปรมิำณกำรขำยกุ้งแช่แขง็ของทัง้กลุ่มเพิม่ขึน้ 
9.1% สำเหตุหลกัเน่ืองจำกกำรเตบิโตของตลำดกุ้งในประเทศสหรฐัอเมรกิำ นอกจำกน้ี บรษิทัยงัได้
ซือ้กจิกำรของ บรษิทั แพค็ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) (PPC) และรวมผลประกอบกำรของบรษิทัแพค็ฟู้ด
เขำ้มำในงบกำรเงนิของบรษิทัตัง้แต่เดอืนมีนำคม 2556 เป็นตน้มำ สง่ผลให้รำยไดร้วมของบรษิทั
ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2556 เพิม่ขึน้เป็น 2,694 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั หรอืเพิม่ 4.4% เมื่อเทยีบกบั
ชว่งเดยีวกนัของปี 2555 
 แมว้ำ่อตัรำก ำไรของบรษิทัในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2556 จะออ่นตวัลง แต่เมื่อพจิำรณำตำม
รำยไตรมำสแล้วพบว่ำมีพฒันำกำรที่ดขีึน้ ทัง้น้ี อตัรำก ำไรของบรษิทัลดลงจำกต้นทุนปลำทูน่ำที ่
ผนัผวนและตน้ทุนกุ้งทีเ่พิม่ขึน้สงูอยำ่งมำกจำกเหตุโรคระบำด EMS หลงัจำกทีร่ำคำปลำทูน่ำปรบั

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ีใหม่: AA- 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี องคก์ร ตราสารหน้ี  
                     (มีประกนั/ 
  ไม่มีประกนั) 
08/01/56 AA-/Sta -/AA- 
14/01/54 A+/Sta -/A+ 
29/07/53 A+/Alert Dev -/A+ 
17/05/50 A+/Sta -/A+ 
30/08/49 A+/Sta - 
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  บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่นส ์โปรดกัส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

   16 มกรำคม 2557 

 

 

ขึน้ถงึระดบั 2,325 ดอลลำรส์หรฐัตอ่ตนัในเดอืนมนีำคม 2556 แลว้กล็ดลงอยำ่งตอ่เน่ืองอยูท่ี ่1,875 ดอลลำรส์หรฐัตอ่ตนัในเดอืนกนัยำยน 2556 และอยูท่ี ่
1,400 ดอลลำรส์หรฐัตอ่ตนัในเดอืนธนัวำคม 2556 อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยลดลงเหลอื 5.5% ในช่วง 9 เดอืน
แรกของปี 2556 เปรยีบเทยีบกบัระดบัปรกตทิี ่5.6%-9.2% ทีบ่รษิทัสำมำรถท ำไดใ้นชว่งปี 2551-2555 กำรฟ้ืนตวัของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทั
ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2556 มสีำเหตุหลกัมำจำกควำมสำมำรถในกำรปรบัรำคำผลติภณัฑกุ์้งเพื่อสะทอ้นตน้ทุนรำคำวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนั
อตัรำก ำไรของผลติภณัฑป์ลำทนู่ำภำยใตต้รำสนิคำ้ของบรษิทักป็รบัตวัดขีึน้ในชว่งทีร่ำคำตน้ทุนปลำทนู่ำลดลง โดยอตัรำก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำ
เสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) ของบรษิทัในช่วงไตรมำสที่ 3 ของปี 2556 เท่ำกบั 2,217 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 23% จำกไตรมำสก่อน ซึ่ง
ใกลเ้คยีงกบั EBITDA ปรกตขิองบรษิทัทีอ่ยูใ่นระดบั 2,500 ลำ้นบำทตอ่ไตรมำส อตัรำส่วนก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อ
ดอกเบีย้จำ่ยของบรษิทัฟ้ืนตวัสู่ระดบัพอใชท้ี ่5.5 เท่ำในช่วงไตรมำสที ่3 ของปี 2556 
 อตัรำสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรำ้งเงนิทุน ณ สิน้เดอืนกนัยำยน 2556 เพิม่ขึน้แตอ่ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดท้ี ่49% บรษิทัไดป้รบัลดแผนกำรลงทุนจำก
เดมิ 6,000 ลำ้นบำทตอ่ปีเป็น 3,500-4,500 ลำ้นบำทตอ่ปีในชว่งปี 2556-2558 เพือ่รองรบัควำมไมแ่น่นอนของภำวะธุรกจิ ทรสิเรทติง้คำดว่ำธุรกจิปลำทู
น่ำจะฟ้ืนตวัโดยเฉพำะในกลุม่ลกูคำ้ทีบ่รษิทัรบัจำ้งผลติภำยหลงัจำกทีร่ำคำปลำทนู่ำลดลงสูร่ะดบัต ่ำสุดในรอบ 3 ปีที ่1,400 ดอลลำรส์หรฐัต่อตนัในเดอืน
ธนัวำคม 2556 ทัง้น้ี คำ่เงนิบำททีอ่อ่นตวัลงจะสง่ผลดตีอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในระยะสัน้ และสถำนกำรณ์โรคระบำดในฟำรม์กุ้งคำดว่ำจะปรบัตวั
ดขีึน้และส่งผลให้ผลผลติลูกกุ้งในประเทศไทยเพิม่ขึน้ 20%-25% ในปี 2557 รวมทัง้กำรที่บรษิทัปรบัลดแผนลงทุนลงจะส่งผลให้กระแสเงนิสดและ
อตัรำสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรำ้งเงนิทุนปรบัตวัดขีึน้สูร่ะดบัปรกตใินอนำคตอนัใกล้ 
   
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึมุมมองของทรสิเรทติง้วา่บรษิทัจะยงัคงรกัษาความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัเอาไวไ้ดจ้ากการ
ประหยดัจากขนาดและความมปีระสทิธภิาพในการผลติ โดยตลาดส่งออกที่กระจายตวัและสนิค้าทีห่ลากหลายน่าจะช่วยให้บรษิทัมีกระแสรายได้ที่มี
เสถยีรภาพในชว่งทีต่น้ทุนวตัถุดบิปลาทนู่าและกุง้มคีวามผนัผวน ทัง้น้ี ทรสิเรทติง้คาดหวงัว่าบรษิทัจะคงวนิัยทางการเงนิเพื่อทีจ่ะรกัษาอตัราสว่นหน้ีสนิ
ตอ่ทุนใหอ้ยูใ่นระดบัไมส่งูนกัในภาวะทีบ่รษิทัตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายของอุตสาหกรรมผลติภณัฑอ์าหารทะเลในปจัจุบนั 

 
  

 

บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่นส ์โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) (TUF) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA- 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
TUF147A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 3,300 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2557                                                                         AA- 
TUF167A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,950 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2559                                                                                      AA- 
TUF217A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,500 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2564                                                                                      AA- 
หุน้กูไ้มม่ปีระกนัในวงเงนิไม่เกนิ 8,250 ลำ้นบำท ไถถ่อนภำยในปี 2567                                                                         AA- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

      ---------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------------------ 
 ม.ค.-ก.ย. 

2556  
        2555         2554           2553            2552 2551 

รำยได ้ 82,025 106,698 98,670 71,507 68,994 69,048 
ดอกเบีย้จ่ำยรวม 1,134 2,329 2,272 764 602 635 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน 1,621 4,197 4,770 2,067 2,992 2,116 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน 4,580 8,536 8,946 4,444 5,020 3,944 
ค่ำใชจ่้ำยฝำ่ยทุน 3,375 3,624 3,365 2,720 1,990 1,725 
สนิทรพัยร์วม 103,135 94,759 83,277 74,777 35,870 39,781 
เงนิกูร้วม 40,233 35,008 39,766 37,471 12,249 17,614 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 41,860 40,344 27,117 23,235 18,411 16,231 
เงนิปนัผล 1,835 1,884 1,195 1,996 1,431 987 
อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/รำยได ้(%) 

5.51 8.22 9.23 6.47 7.55 5.55 

อตัรำสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถำวร (%) 4.51  **           10.44            12.83 8.62 14.05 10.32 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

4.58 4.00 4.31 6.74 9.31 6.66 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน/เงนิกูร้วม (%) 11.38 **           24.38   22.50 11.86 40.98 22.39 
อตัรำสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรำ้งเงนิทุน (%) 49.01 46.46 59.50 61.73 39.95 52.04 
*  งบการเงนิรวม 

** ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปี 
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