
                                           
 

 

 

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

เหตผุล 
 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีหลกัประกันชุดปัจจุบนัของ 
บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “AA-” ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติ้งยงัจดัอนัดบั
เครดติใหแ้ก่หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัชุดใหมใ่นวงเงนิไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาทของบรษิทัที่
ระดบั “AA-” ดว้ยเช่นกนั โดยบรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กู้ชุดใหม่ไปใชช้ าระคนืเงนิกู้เดมิ
และใช้ลงทุนตามแผน อนัดบัเครดติของบรษิทัยงัคงสะทอ้นถงึความเป็นผูน้ าของบรษิทัในฐานะ
ผูผ้ลติปลาทนู่ากระป๋องรายใหญ่ระดบัโลก รวมถงึการมสีนิคา้และฐานลูกคา้ทีห่ลากหลาย ตลอดจน
ตราสนิค้าที่เป็นที่รู้จกัในทวปียุโรปและประเทศสหรฐัอเมรกิา อย่างไรก็ตาม จุดแขง็ดงักล่าวของ
บรษิทัถูกลดทอนบางส่วนจากความผนัผวนของต้นทุนวตัถุดบิ ความเสี่ยงจากโรคระบาด ความ 
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบยีบทางการค้าและกฎเกณฑ์
การจบัปลา  
 บรษิทัไทยยูเน่ียน กรุ๊ป ก่อตัง้ในปี 2520 โดยตระกูลจนัศิร ิบรษิทัเป็นหน่ึงในผูน้ าในกลุ่ม
ผูผ้ลติอาหารทะเลระดบัโลก สนิค้าของบรษิทัครอบคลุมผลติภณัฑ์อาหารที่ผลติจากปลาทูน่า กุ้ง 
ปลาซารด์นี ปลาแซลมอน อาหารสตัว์เลี้ยง และผลติภณัฑ์อื่น ๆ ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 
บรษิทัมยีอดขายจากผลติภณัฑป์ลาทนู่าคดิเป็น 36% ของยอดขายรวม รองลงมาคอื กุ้งแช่แขง็และ
ผลติภณัฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง (27%) ปลาแซลมอน (9%) ปลาซาร์ดนีและปลาแมคเคอเรล (8%) อาหาร 
สตัวเ์ลีย้ง (7%) และผลติภณัฑท์ีม่มีลูคา่เพิม่และอื่น ๆ (12%)  
 บรษิทัเป็นผูผ้ลติปลาทนู่าบรรจุกระป๋องรายใหญ่ทีสุ่ดในโลก โดยมปีรมิาณการผลติปลาทูน่า
ประมาณ 300,000 ตนัต่อปี ซึง่คดิเป็นประมาณ 18% ของผลติภณัฑ์ปลาทูน่าทัว่โลกจ านวน 1.7 
ลา้นตนัตอ่ปี บรษิทัมฐีานการผลติกระจายอยูใ่น 7 ประเทศใน 5 ทวปี โดยฐานการผลติหลกัตัง้อยูใ่น
ประเทศไทย สหรฐัอเมรกิา กาน่า และหมูเ่กาะซเีชลส ์นอกจากน้ี บรษิทัยงัมฐีานการผลติในประเทศ
เวยีดนาม ฝรัง่เศส และปาปัวนิวกนีิดว้ย ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 ตลาดหลกัของบรษิทัคอื
ประเทศสหรฐัอเมริกาซึ่งคิดเป็นสดัส่วน 39% ของรายได้รวม รองลงมาคือสหภาพยุโรป 33% 
ประเทศไทย 8% และประเทศญีปุ่่ น 6%  
 รายได้ของบรษิทัในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 เท่ากบั 100,825 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 9.8% 
เมื่อเทยีบกบัปีก่อน การเพิม่ของรายไดม้สีาเหตุหลกัจากการรวมงบการเงนิของ Rugen Fisch ซึง่
เป็นกิจการที่เพิง่จะซื้อมา ผลการด าเนินงานที่ดขีองปลาทูน่าภายใต้ตราสนิค้าของบรษิทัในทวีป
ยุโรป และการฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจอาหารสตัว์ ความสามารถในการท าก าไรของบรษิัท
ลดลงเลก็น้อย อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัในช่วง 
9 เดอืนแรกของปี 2559 เท่ากบั 7.4% ลดลงจาก 8.0% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน อตัราก าไรที่
ลดลงมสีาเหตุหลกัจากราคาปลาแซลมอนที่ปรบัตวัสูงขึน้มากจากโรคระบาดในแถบประเทศชิล ี
ตลอดจนการแขง่ขนัในธุรกจิรบัจา้งผลติปลาทนู่า บรษิทัมกี าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา 
และคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA) ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2559 เท่ากบั 8,418 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 
8,120 ลา้นบาทในชว่งเดยีวกนัของปี 2558 ตามการเพิม่ของรายได ้
 ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 บรษิทัไดซ้ื้อกจิการหลายแห่ง รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ประมาณ 
25,000 ลา้นบาท อตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุนจงึเพิม่ขึน้จาก 46.1% ในปี 2558 เป็น 
48.9% ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2559 กระแสเงนิสดสว่นเกนิรองรบัการช าระหน้ีของบรษิทัอ่อนตวัลง

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA- 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั AA- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต     แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
   เครดิตพินิจ 
24/06/58 AA- Stable 
23/12/57 AA- Alert Developing 
08/01/56 AA- Stable 
14/01/54 A+ Stable 
29/07/53 A+ Alert Developing 
30/08/49 A+ Stable 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ: 

เนาวรตัน์ เตม็วฒันางกูร 
nauwarut@trisrating.com 

 
จุฑาทพิ จติรพรหมพนัธุ ์
jutatip@trisrating.com 

 
รุง่รตัน์ สุนทรปกาสติ         
rungrat@trisrating.com 
 
วยิดา ประทุมสุวรรณ์, CFA        
wiyada@trisrating.com  
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  หน้า  2  

  บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

24 พฤศจิกำยน 2559 

 

 

เลก็น้อย โดยอตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานตอ่เงนิกูร้วมของบรษิทัลดลงจาก 21.5% ในปี 2558 มาอยูท่ีร่ะดบั 19.1% (ปรบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลข
เตม็ปีโดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 12 เดอืน) ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 อยา่งไรกต็าม อตัราสว่นก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดั
จ าหน่ายตอ่ดอกเบีย้จา่ยเพิม่ขึน้จาก 6.6 เทา่ในปี 2558 มาอยูท่ีร่ะดบั 8.8 เทา่ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2559 จากตน้ทุนทางการเงนิทีล่ดลง 
 ในเดอืนตุลาคมทีผ่า่นมา บรษิทัไดเ้ขา้ลงทุนใน Red Lobster Master Holding, L.P. (Red Lobster) ดว้ยมูลค่าเงนิลงทุน 575 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
(เทยีบเทา่กบั 20,125 ลา้นบาท) การลงทุนประกอบดว้ยการลงทุน 25% ในหน่วยลงทุนสามญัของ Red Lobster ในจ านวน 230 ลา้นดอลลารส์หรฐั สว่น
เงนิจ านวน 345 ลา้นดอลลารส์หรฐัเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนบุรมิสทิธทิีแ่ปลงสภาพไดอ้าย ุ10 ปีทีส่ามารถแปลงสภาพเป็นหน่วยลงทุนสามญัได ้24% 
ของหน่วยลงทุนสามญัทัง้หมดของ Red Lobster หรอืไถถ่อนในราคาทีต่กลงกนัไว้ภายหลงัจากปีที ่10 การลงทุนในครัง้น้ีสอดคลอ้งกบักลยุทธร์ะยะยาว
ของบรษิทัทีม่แีผนจะลงทุนในธุรกจิรา้นอาหารซึง่เป็นการขยายธุรกจิไปถงึผูบ้รโิภคโดยตรง ในการลงทุนครัง้น้ี บรษิทัจะไดร้บัเงนิปันผลคงทีใ่นอตัรา 8%  
ตอ่ปีส าหรบัเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนบุรมิสทิธ ิซึง่จะมมีลูคา่ประมาณ 22 ลา้นดอลลารส์หรฐัหลงัหกัภาษ ี(เทยีบเท่ากบั 770 ลา้นบาท) นอกจากน้ี บรษิทั
ยงัเชื่อวา่บรษิทัจะสามารถเพิม่การขายสนิคา้ให ้Red Lobster ไดม้ากขึน้จากปัจจุบนัทีม่มีลูคา่การขายสนิคา้มากกว่า 50 ลา้นดอลลารส์หรฐัต่อปี สถานะ
ทางการเงนิของบรษิทัไทยยเูน่ียน กรุ๊ปจะออ่นแอลงในระยะสัน้เน่ืองจากการลงทุนในครัง้น้ีใชเ้งนิกู้ในการลงทุนทัง้หมด อยา่งไรกต็าม ทรสิเรทติง้คาดว่า
บรษิทัจะสามารถบรหิารจดัการใหอ้ตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50% ตามนโยบายของบรษิทัได ้และมกีระแสเงนิสดสว่นเกนิ
ส าหรบัรองรบัการช าระหน้ีเพิม่ขึน้ในระยะปานกลาง 
 คาดวา่ในอนาคตอนัใกล ้บรษิทัจะยงัคงเผชญิความผนัผวนของราคาวตัถุดบิและการเปลีย่นแปลงของค่าเงนิในตลาดหลกัของบรษิทั โดยเฉพาะ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศในทวปียโุรป รวมทัง้สหราชอาณาจกัร คา่เงนิทีล่ดลงอยา่งมากของสกุลปอนดส์เตอร์ลงิเทยีบสกุลเงนิบาทเมื่อไม่นานน้ี 
สง่ผลตอ่บรษิทั เน่ืองจากรายไดข้องบรษิทัประมาณ 10% มาจากการจ าหน่ายผลติภณัฑใ์นสหราชอาณาจกัร เพื่อการบรรเทาผลกระทบน้ี ผูบ้รหิารของ
บรษิทัมแีผนเจรจาต่อรองกบัคู่คา้เพื่อปรบัราคาสนิคา้เพิม่ขึน้ รวมทัง้จะออกผลติภณัฑ์ใหม่ทีส่รา้งมูลค่าเพิม่ทัง้ในสหราชอาณาจกัรและในตลาดอื่น ๆ 
คาดว่าเงินทุนจากการด าเนินงานของบริษัทจะอ่อนลงในปี 2559 และจะค่อย  ๆ เพิ่มขึ้นเป็นประมาณปีละ 10,000 ล้านบาทในปี 2560-2562  
ทรสิเรทติง้คาดวา่อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานตอ่เงนิกูร้วมจะอยูท่ีร่ะดบั 15%-20% ในปี 2560-2562 
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึมุมมองของทรสิเรทติง้ว่าบรษิทัจะยงัคงรกัษาผลการด าเนินงานทีด่แีละความไดเ้ปรยีบใน
การแข่งขนัเอาไว้ได้จากการประหยดัจากขนาดและความมปีระสทิธภิาพในการผลติ โดยฐานการผลิตและตลาดส่งออกที่กระจายตวั อีกทัง้สนิค้าที่
หลากหลายน่าจะช่วยลดความผนัผวนของกระแสรายได้ในช่วงที่ราคาสนิค้าของบรษิทัมคีวามผนัผวนและมคีวามท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
กฎระเบยีบของประเทศผูน้ าเขา้สนิคา้  
 โอกาสทีอ่นัดบัเครดติของบรษิทัจะถกูปรบัเพิม่ขึน้คอ่นขา้งจ ากดั เน่ืองจากการใชเ้งนิกูใ้นการซือ้กจิการครัง้ล่าสุด อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้ม
อนัดบัเครดติอาจถูกปรบัลดลงหากผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิของบรษิทัอ่อนลงกว่าที่คาดไว้จนสง่ผลให้โครงสร้างเงนิทุน อ่อนแอและ
ความสามารถในการช าระหน้ีลดลง 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) (TU) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA- 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
TU172A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,500 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2560                                                                         AA- 
TU192A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,150 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2562                                                                                 AA- 
TU197A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 6,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2562                                                                         AA- 
TU212A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,550 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2564                                                                                 AA- 
TU217A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2564                                                                         AA- 
TU217B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2564                                                                         AA- 
TU237A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2566                                                                                 AA- 
TU242A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,050 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2567                                                                                 AA- 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 10,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2570 AA- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

หน่วย: ลา้นบาท 

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

2559  
        2558        2557        2556        2555         2554 

รายได ้ 100,825 125,183 121,402 112,813 106,698 98,670 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 952 1,592 1,673 1,655 2,329 2,272 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 4,086 4,290 4,808 2,801 4,197 4,770 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 7,087 8,808 8,198 6,614 8,536 8,946 
ค่าใชจ้่ายฝ่ายทุน และเงนิลงทุน 7,638 5,325 6,478 5,012 4,398 3,410 
สนิทรพัยร์วม 118,815 110,958 115,443 108,290 94,759 83,277 
เงนิกูร้วม 44,702 41,025 46,534          45,143 35,008 39,766 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 46,666 48,017 47,467 43,347 40,344 27,117 
เงนิปันผล - 2,720 2,398 1,836 1,884 1,195 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

7.36 7.56 7.83 5.52 8.22 9.23 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 8.77  **           8.56           8.98            6.81            10.44          12.83 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

8.84 6.60 6.40 4.72 4.00 4.31 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 19.13 **         21.47         17.62   14.65       24.38   22.50 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 48.93 46.07 49.50 51.01 46.46 59.46 
*  งบการเงนิรวม 

** ปรับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
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