
        
        

  เครดติพนิิจ  เป็นขัน้ตอนหนึ่งในกระบวนการทบทวนผลอนัดบัเครดิตของตราสารหนีห้รือองค์กรทีท่ริสเรทต้ิงไดป้ระกาศผลอนัดบัเครดิตไปแล้ว ซ่ึงโดยปกติการทบทวนดงักล่าวจะกระท าตลอดอายุของตราสารหรือ
สญัญาและสรุปผลเมือ่ครบรอบปี ในระหว่างเวลานัน้หากมีกรณีทีมี่เหตกุารณ์ส าคญัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของหน่วยงานแต่ข้อมูลผลกระทบยงัไม่เพียงพอต่อการพิจารณาทบทวน ทริสเรทต้ิงจะประกาศ "เครดิต
พินิจ" เพือ่แจ้งให้สาธารณชนทราบถึงผลดงักล่าว โดยมีแนวโน้ม 3 รูปแบบ คือ Positive (บวก) Negative (ลบ) และ Developing (ยงัไม่ชดัเจน) ตามลกัษณะของผลกระทบนัน้ๆ ทัง้นีจ้ะยงัไม่มีการเปลีย่นแปลงผล
อนัดบัเครดิตแต่อย่างใด 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติ้งประกาศ “เครดติพนิิจ” แนวโน้ม “Developing” หรอื “ไม่ชดัเจน” ให้แก่อนัดบั
เครดติองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัของ บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัส ์จ ากดั 
(มหาชน) สบืเน่ืองจากการประกาศของบรษิทัเมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2557 ซึ่งระบุว่าบรษิทัแสดง
ความประสงคจ์ะซือ้หุน้ทัง้หมดของ Bumble Bee Holdco S.C.A. (Bumble Bee) มูลค่าทัง้สิน้ 
1,510 ล้านดอลล่ารส์หรฐั (หรอื 49,801 ลา้นบาท ทีอ่ตัราแลกเปลี่ยน 32.981 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์
สหรฐั)  การซื้อกิจการในครัง้น้ีมเีงื่อนไขที่จะต้องปฏบิตัใิห้แล้วเสรจ็เสยีก่อน ซึ่งรวมถงึการได้รบั
อนุญาตในการควบรวมกิจการภายใตก้ฏหมายป้องกนัการผูกขาดของประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้น้ี 
คาดว่าธุรกรรมดงักล่าวจะใช้เวลาประมาณ 6-12 เดอืน และจะเสรจ็สิน้ภายในช่วงครึ่งหลงัของปี 
2558  
 Bumble Bee เป็นหน่ึงในผูน้ าในธุรกจิอาหารทะเลบรรจุหบีห่อในทวปีอเมรกิาเหนือ บรษิทั
เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายสนิคา้ปลาทูน่ารายใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเป็นหน่ึงใน
ผูน้ าของธุรกิจอาหารทะเลในประเทศแคนาดา Bumble Bee เป็นตราสนิค้าที่เป็นที่รู้จกัในกลุ่ม
ผู้บริโภคเป็นอย่างดี บริษัทมียอดขายจากผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าคิดเป็น 52% ของยอดขายรวม 
นอกจากน้ี บรษิทัยงัผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑป์ลาแซลมอน ปลาซารด์นี หอย และอาหารทะเลอื่น
ดว้ย รายได้เกือบ 90% ของบรษิทัมาจากผลติภณัฑ์ทีจ่ าหน่ายภายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทั เช่น 
Bumble Bee, Clover Leaf, Brunswick และ Snow’s เป็นตน้ บรษิทัมโีรงงานอยู่ทีป่ระเทศ
สหรฐัอเมรกิา แคนาดา ฟิจ ิ โคลมัเบยี มอรเิชยีส จนี และไทย ผูถ้อืหุ้นของบรษิทั คอื Lion/Big 
Catch Cayman L.P. ซึง่เป็นกองทุนเอกชน ส าหรบัรอบระยะเวลา 12 เดอืนยอ้นหลงัสิน้สุด ณ เดอืน
กนัยายน 2557 Bumble Bee มยีอดขายรวม 985 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั และมกี าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษ ี
คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ทีป่รบัปรุงแลว้จ านวน 144 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั Bumble 
Bee มอีตัราก าไรทีด่ ีกล่าวคอื ม ี EBITDA ต่อยอดขายอยูท่ีร่ะดบั 11.9%-14.6% ในช่วงระหว่างปี 
2554 ถงึ 9 เดอืนแรกของปี 2557 เทยีบกบัอตัรา 6.9%-9.9% ทีบ่รษิทัไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัส์
ท าไดใ้นชว่งเวลาเดยีวกนั 
 การซื้อกิจการ Bumble Bee เป็นไปตามกลยุทธ์ระยาวของบริษทัไทยยูเน่ียน โฟรเซ่น  
โปรดกัสท์ีจ่ะเน้นผลติภณัฑอ์าหารทะเลภายใตต้ราสนิคา้ของตนเอง ความส าเรจ็ในการรวมกจิการใน
ครัง้น้ีจะชว่ยเพิม่สดัสว่นผลติภณัฑ์ทีม่ตีราสนิคา้ทีใ่หอ้ตัราก าไรสงูใหแ้ก่บรษิทัมากขึน้และช่วยเสรมิ
สถานะความเป็นผูน้ าของบรษิทัในทวปีอเมรกิาเหนือ เมื่อรวมกจิการกบั Bumble Bee แลว้ บรษิทั
จะมสีดัสว่นการจ าหน่ายสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของตนเองเพิม่เป็น 52% ของรายไดร้วม เทยีบกบั
สดัส่วนในปจัจุบนัที่ระดบั 42% อย่างไรก็ตาม การลงทุนขนาดใหญ่เช่นน้ีอาจสง่ผลในทางลบต่อ
สถานะทางการเงนิของบริษัทได้หากบรษิัทใช้เงนิกู้จ านวนมากในการซื้อกิจการ ซึ่ง ณ ปจัจุบนั
บรษิทัยงัไมไ่ดข้อ้สรุปเกีย่วกบัแหลง่เงนิทุน 
 ทริสเรทติ้งจะระงบัเครดิตพินิจพร้อมทัง้ประกาศทบทวนผลอนัดบัเครดิตของบริษัทไทย 
ยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดักส์เมื่อเงื่อนไขในการซื้อกิจการเสร็จสมบูรณ์และทริสเรทติ้งได้ท าการ
วเิคราะหถ์งึผลกระทบทางธุรกจิจากการลงทุนดงักล่าวแลว้ ทัง้น้ี อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง
หากหลงัการซือ้กจิการบรษิทัแสดงใหเ้หน็ถงึอตัราก าไรทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้สามารถควบคุมโครงสรา้ง

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA- 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั AA- 

แนวโน้มเครดิตพินิจ:  Developing 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต    แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
  เครดิตพินิจ 
08/01/56 AA- Stable 
14/01/54 A+ Stable 
29/07/53 A+  Alert Developing 
17/05/50 A+ Stable 
30/08/49 A+ Stable 
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บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่นส ์โปรดกัส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

เงนิทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทางการเงนิของบรษิทั อยา่งไรกต็าม อนัดบัเครดติอาจถกูปรบัลดลงหากสถานะทางการเงนิหลงัการซือ้กจิการอ่อนแอลง
กวา่ทีไ่ดค้าดไวแ้ละหากบรษิทัตอ้งใชร้ะยะเวลานานเพือ่ฟ้ืนฟูสถานะทางการเงนิใหก้ลบัมาแขง็แกรง่ดงัเดมิ 

                

 

บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่นส ์โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) (TUF) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA- 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
TUF167A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,950 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2559 AA- 
TUF172A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,500 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2560 AA- 
TUF192A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,150 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2562 AA- 
TUF212A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,550 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2564 AA- 
TUF217A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2564 AA- 
TUF242A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,050 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2567 AA- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Developing 

 
 


