
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งลดอนัดบัเครดติองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิัท ไทยยูเนี่ยน 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เป็นระดบั “A+” จำกเดมิทีร่ะดบั “AA-“ กำรปรบัลดอนัดบัเครดติสะทอ้นถึง
สถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัทีอ่่อนแอลงภำยหลงัจำกกำรกูเ้งนิเพือ่ซื้อกจิกำรขนำดใหญ่และกระแส
เงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนทีฟ้ื่นตวัชำ้กว่ำคำด อนัดบัเครดติยงัคงสะทอ้นถงึควำมเป็นผูน้ ำของบรษิทั
ในฐำนะผูผ้ลติปลำทูน่ำกระป๋องรำยใหญ่ระดบัโลก รวมถงึกำรมสีนิคำ้และฐำนลูกคำ้ทีห่ลำกหลำย 
และตรำสญัลกัษณ์สนิค้ำที่เป็นทีรู่้จกัทัง้ในทวปียุโรปและประเทศสหรฐัอเมรกิำ อย่ำงไรกต็ำม จุด
แขง็ดงักล่ำวถูกจ ำกดัโดยควำมเสีย่งในหลำยดำ้นของอุตสำหกรรมอนัไดแ้ก่ควำมผนัผวนของต้นทุน
วตัถุดิบ ควำมเสี่ยงจำกโรคระบำด ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกฎระเบียบทำงกำรค้ำและ
กฎเกณฑก์ำรจบัปลำทัว่โลก นอกจำกนี้ ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำยงัส่งผลกระทบ
ต่อก ำไรของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญัอกีดว้ย 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

สถำนะทำงกำรเงินอ่อนแอลงภำยหลงัจำกกำรกู้เงินเพื่อซ้ือกิจกำรร้ำนอำหำร Red Lobster 

บรษิัทมภีำระหนี้สนิเพิม่ขึน้มำกจำกกำรกู้เงนิเพื่อลงทุนในกจิกำร “Red Lobster” ซึ่งเป็นธุรกจิ
รำ้นอำหำรทะเลในทวปีอเมรกิำเหนือในช่วงปลำยปี 2559 ณ เดอืนมถุินำยน 2561 บรษิัทมเีงนิกู้
รวม 67,693 ล้ำนบำท ซึ่งเพิม่ขึน้จำกระดบั 41,026 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558 ในขณะที่ก ำไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยอยู่ทีร่ะดบัประมำณ 11,000 ลำ้นบำทในช่วงปี 
2558-2559 และลดลงมำอยู่ทีร่ะดบั 10,000 ลำ้นบำทในปี 2560 ส่งผลใหอ้ตัรำส่วนเงนิกูร้วมสุทธต่ิอ
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยอยู่ทีร่ะดบั 6.6 เท่ำในปี 2560 เพิม่ขึน้
จำกระดบั 3.3 เท่ำในปี 2558  

กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอ่อนแอลงอย่ำงมำกเนื่องจำกก ำไรทีล่ดลงและภำระหนี้ที่
เพิม่สงูขึน้ อตัรำส่วนเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเงนิกูร้วมอยู่ทีร่ะดบั 14.1% ในปี 2560 ลดลงจำก
ระดบั 23.1% ในปี 2558 อตัรำส่วนก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย
ต่อดอกเบีย้จ่ำยอยู่ที ่4.7 เท่ำในปี 2560 ลดลงจำกระดบั 7.2 เท่ำในปี 2558 

กำรเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในประเทศสหรฐัอเมรกิำส่งผลท ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำนของ
ธุรกจิรำ้นอำหำร Red Lobster ไม่เป็นไปตำมทีค่ำด ล่ำสุดบรษิทัมผีลกำรด ำเนินงำนทีข่ำดทุนจำก
กจิกำรดงักล่ำว ทรสิเรทติ้งเชือ่ว่ำตอ้งใชเ้วลำอกีสกัระยะหนึ่งกว่ำทีบ่รษิทัจะไดร้บัประโยชน์จำกกำร
ลงทุนในครัง้นี้ 

เป็นผู้ผลิตปลำทูน่ำบรรจุกระป๋องรำยใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลท่ี
หลำกหลำย 

บริษัทเป็นผู้ผลิตปลำทูน่ำบรรจุกระป๋องรำยใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีปริมำณกำรผลิตประมำณ 
290,000 ตนัต่อปี ซึ่งคดิเป็นประมำณ 1 ใน 5 ของผลติภณัฑ์ปลำทูน่ำบรรจุกระป๋องทัว่โลก บรษิัท
เป็นหนึ่งในผูน้ ำในกลุ่มผูผ้ลติอำหำรทะเลระดบัโลก นอกเหนือจำกปลำทูน่ำแลว้ สนิคำ้อำหำรทะเล
ของบรษิทัยงัประกอบไปดว้ย กุง้ ปลำแซลมอน ปลำซำรด์นี และปลำแมคเคอรเ์รลดว้ย  

กำรมฐีำนกำรผลติขนำดใหญ่ส่งผลใหบ้รษิทัมตีน้ทุนกำรผลติทีต่ ่ำกว่ำและมอี ำนำจในกำรต่อรองกบั
ผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบที่เหนือกว่ำผู้ผลิตรำยเล็ก ทัง้นี้  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษัทยงั
เพิม่ขึน้จำกควำมสำมำรถในกำรใช้ผลผลติพลอยได ้เช่น กำรน ำกำ้ง หนังปลำ และน ้ำมนัปลำมำใช้
ในกำรผลติเป็นผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่ำเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ อำหำรสตัว์เลี้ยง อำหำรกุง้ และผลติภณัฑ์ล่ำสุด
ของบรษิทัคอืน ้ำมนัปลำ  

  

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 126/2561 
 28 สิงหำคม 2561 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ 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 

จฑุาทพิ จติรพรหมพนัธุ ์
jutatip@trisrating.com 

ศศพิร วชัโรทยั 
sasiporn@trisrating.com 
 

 

 



                                                                                                            
                                    

      
                                                                                                                                                                                                2 

 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

ในปี 2560 ผลิตภณัฑ์ปลำทูน่ำมสีดัส่วนมำกที่สุดในยอดขำยของบรษิัทโดยคิดเป็น 35% ของยอดขำยรวม รองลงมำคอืกุ้งแช่แข็งและผลติภณัฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง (28%) ปลำแซลมอน (9%) ปลำซำรด์นีและปลำแมคเคอเรล (8%) อำหำรสตัวเ์ลีย้ง (7%) และผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่ำเพิม่และอื่น ๆ (13%) 

กำรกระจำยตวัทำงภมิูศำสตร ์ 

กำรกระจำยตวัทำงภูมศิำสตร์ทัง้ในดำ้นฐำนกำรผลติและแหล่งรำยได้ช่วยลดทอนควำมเสีย่งทำงธุรกจิของบรษิัทลงไดบ้ำงส่วน บรษิทัมฐีำนกำรผลติ
กระจำยตวัอยู่ใน 13 ประเทศซึ่งครอบคลุม 4 ทวปี บรษิทัยงัมกีำรกระจำยตวัของแหล่งรำยได้ดว้ยเช่นกนั โดยรำยไดจ้ำกประเทศสหรฐัอเมรกิำซึ่งเป็น
ตลำดหลกัของบริษัทคิดเป็นสดัส่วน 38% ของรำยได้รวมในปี 2560 รองลงมำคือตลำดยุโรป 32% ประเทศไทย 10% และประเทศญี่ปุ่ น 6% ควำม
พยำยำมอย่ำงต่อเนื่องของบรษิทัในกำรกระจำยตวัทำงภมูศิำสตรจ์ะช่วยลดผลกระทบทีอ่ำจเกดิจำกโรคระบำด ตลอดจนกำรเปลีย่นแปลงดำ้นกฎระเบยีบ
ทำงกำรคำ้ และกฎเกณฑก์ำรจบัปลำทัว่โลกไดใ้นระดบัหนึ่ง 

สถำนะท่ีแขง็แกร่งในทวีปยโุรปและตรำสินค้ำท่ีเป็นท่ีรู้จกัในประเทศสหรฐัอเมริกำ 

บรษิทัมสีถำนะทำงกำรตลำดทีแ่ขง็แกร่งและมตีรำสนิคำ้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทัง้ในสหภำพยุโรปและสหรฐัอเมรกิำ Thai Union Europe (TUE) เดมิชือ่ MW Brands 
SAS เป็นเจำ้ของตรำสนิคำ้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอย่ำงดใีนยุโรปจ ำนวนมำก ไดแ้ก่ John West, Petit Navire, Mareblu และ Hyacinthe Parmentier ปัจจุบนั John 
West มสี่วนแบ่งทำงกำรตลำดเป็นอนัดบัหนึ่งในสหรำชอำณำจกัร ประเทศไอร์แลนด์ และประเทศเนเธอร์แลนด์ ส่วนในดำ้นของยอดขำยนัน้ ในปี 2560 
John West มสี่วนแบ่งทำงกำรตลำด 41% ในสหรำชอำณำจกัร 69% ในประเทศไอร์แลนด์ และ 28% ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นขอ้มลูของ AC 
Neilsen ทีท่รสิเรทติ้งไดร้บัจำกผูบ้รหิำรของ TUE นอกจำกนี้ Petit Navire ยงัเป็นอกีหนึ่งตรำสนิคำ้ทีเ่ป็นทีย่อมรบัเป็นอย่ำงดซีึ่งมสี่วนแบ่งทำงกำรตลำด 
45% ในประเทศฝรัง่เศสอกีดว้ย  

ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ Chicken of the Sea เป็นปลำทูน่ำบรรจุกระป๋องทีม่สี่วนแบ่งทำงกำรตลำดเป็นอนัดบัสำมทีร่ะดบั 13% ในปี 2560 ในขณะที ่
Starkist เป็นผูผ้ลติปลำทนู่ำบรรจุกระป๋องรำยใหญ่ทีสุ่ด (45%) รองลงมำคอื Bumble Bee (25%) 

อตัรำก ำไรมีควำมผนัผวน 

ผลประกอบกำรของบรษิัทขึ้นอยู่กบัรำคำขำยและต้นทุนของปลำทูน่ำและกุ้งซึ่งเป็นผลติภณัฑ์หลกัของบรษิัท ในช่วง 5 ปีทีผ่่ำนมำบรษิัทมอีตัรำก ำไร
ขัน้ต้นอยู่ที่ระดบั 13%-16% แมว้่ำบรษิทัจะตัง้รำคำขำยสนิค้ำโดยกำรบวกก ำไรเพิม่จำกต้นทุน แต่บรษิทัมกัจะประสบปัญหำในกำรปรบัเพิม่รำคำขำย
ในช่วงทีต่น้ทุนวตัถุดบิและอตัรำแลกเปลีย่นมคีวำมผนัผวนอย่ำงมำก ทัง้นี้ กำรเพิม่ขึน้ของต้นทุนปลำทูน่ำ กำรแขง็ค่ำของเงนิบำทเมือ่เทยีบกบัสกุลเงนิ
ดอลลำรส์หรฐัฯ และยโูร ตลอดจนกำรแขง่ขนัทีท่วคีวำมรุนแรงลว้นส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรของบรษิทัลดลงในช่วงปี 2560 และครึง่แรกของปี 2561 อตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ของบรษิทัอยู่ทีร่ะดบั 13.3% ในปี 2560 และ 12.6% ในช่วงครึง่แรกของปี 2561  

นอกจำกนี้ ก ำไรของบรษิทัยงัไดร้บัผลกระทบจำกกำรเสยีค่ำปรบัอกีดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัย่อยของบรษิทัในประเทศสหรฐัอเมรกิำไดต้กลงจ่ำยช ำระค่ำชดเชย
ใหแ้ก่รำ้นคำ้ปลกีรำยใหญ่แห่งหนึ่งในสหรฐัอเมรกิำภำยใตค้ดต่ีอตำ้นกำรผกูขำด (Antitrust) และอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำในคดอีื่น ๆ อกีบำงส่วน อย่ำงไรก็
ตำม บรษิทัไดม้กีำรตัง้ส ำรองค่ำใชจ้่ำยพเิศษซึง่เป็นมลูค่ำทีส่ะทอ้นควำมเสีย่งต่ำง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กบัคดเีหล่ำนี้เป็นมลูค่ำ 44 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ (ประมำณ 
1,400 ลำ้นบำท) ในไตรมำสที ่2 ของปี 2561 ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยของบรษิทัลดลงเหลอื 5.5% ในปี 
2560 และเหลอื 1.8% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 เทยีบกบัระดบั 7.3%-8.4% ในปี 2557-2559 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำยของบรษิทัลดลง 8.5% เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้ำมำอยู่ทีร่ะดบั 10,110 ลำ้นบำทในปี 2560 และลดลง 50.6% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
หน้ำมำอยู่ที ่2,528 ลำ้นบำทในช่วงครึง่แรกของปี 2561 

คำดว่ำผลประกอบกำรของบริษทัจะยงัคงได้รบัแรงกดดนัต่อไป 

ในช่วงทีเ่หลอืของปีนี้คำดว่ำผลประกอบกำรของบรษิทัจะยงัคงได้รบัแรงกดดนัจำกรำคำปลำทูน่ำที่เพิม่ขึ้นและอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัคงมคีวำมผนัผวน 
ปัจจยัอื่น ๆ ไดแ้ก่ กำรแขง่ขนัทีท่วคีวำมรุนแรงในประเทศสหรฐัอเมรกิำและสหภำพยุโรป ต้นทุนปลำแซลมอนทีเ่พิม่สูงขึน้อย่ำงมำก ผลกำรด ำเนินงำนที่
อ่อนแอของรำ้น Red Lobster และค่ำใชจ้่ำยดำ้นคดคีวำมจะยงัคงเป็นปัจจยัลดทอนอตัรำก ำไรของบรษิทั อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัมกีลยุทธ์ในกำรเพิม่อตัรำ
ก ำไรดว้ยกำรออกผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่ำเพิม่มำกขึน้เพือ่ช่วยยกระดบัรำยไดแ้ละอตัรำก ำไรของบรษิทั 

ภำยใตส้มมตฐิำนของทรสิเรทติ้งคำดว่ำรำยไดข้องบรษิทัจะเพิม่ขึน้มำอยู่ที ่148,600 ลำ้นบำทในปี 2564 จำก 136,535 ลำ้นบำทในปี 2560 ในกรณีไม่มี
กำรซื้อกจิกำรขนำดใหญ่ ทัง้นี้อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนคำดว่ำจะอยู่ทีร่ะดบั 6%-8% ในปี 2561-2564 ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และ
ค่ำตดัจ ำหน่ำยคำดว่ำจะเพิม่ขึน้มำอยู่ที่ 13,500 ล้ำนบำทในปี 2564 จำกระดบั 10,110 ลำ้นบำทในปี 2560 ในขณะที่อตัรำส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรำ้ง
เงนิทุนคำดว่ำจะค่อย ๆ ลดลงมำอยู่ในระดบัไมเ่กนิ 50% ในช่วง 2-3 ปีขำ้งหน้ำ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” สะทอ้นถงึมุมมองของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิัทจะยงัคงรกัษำควำมได้เปรยีบในกำรแข่งขนัเอำไว้ไดจ้ำกกำร



                                                                                                            
                                    

      
                                                                                                                                                                                                3 

 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

ประหยดัจำกขนำดและควำมมปีระสทิธภิำพในกำรผลติ  

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติของบรษิทัอำจมกีำรปรบัเพิม่ขึน้หำกกระแสเงนิสดของบรษิทัเพิม่ขึน้อย่ำงมนียัส ำคญั ในทำงตรงกนัขำ้ม โอกำสในกำรปรบัลดอนัดบัเครดติมี
ค่อนขำ้งจ ำกดัในช่วง 12-18 เดอืนขำ้งหน้ำ อย่ำงไรกต็ำม อนัดบัเครดติของบรษิทัอำจไดร้บักำรปรบัลดลงหำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอ่อนตวัลงกว่ำ
ทีค่ำดไวเ้ป็นอย่ำงมำกหรอืมกีำรลงทุนขนำดใหญ่จนส่งผลใหโ้ครงสรำ้งเงนิทุนและกระแสเงนิสดส่วนเกนิเพือ่รองรบักำรช ำระหนี้อ่อนแอลงกว่ำทีค่ำด 

ข้อมลูงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 

* งบการเงนิรวม 
* * ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
 
  

            --------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ------------------ 
  ม.ค.-มิ.ย. 

2561 
2560 2559 2558 2557 

รายได ้  63,839 136,535 134,375 124,904 121,402 
ดอกเบีย้จ่ายรวม  1,006 2,141 1,440 1,589 1,673 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน  (105) 4,836 5,442 5,215 4,808 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  3,681 9,580 9,301 9,487 8,198 
ค่าใชจ้่ายฝ่ายทุน และเงนิลงทุน  2,640 5,062 17,269 3,260 6,478 
สนิทรพัยร์วม  143,390 146,092 142,365 110,911 115,443 
เงนิกูร้วม  67,693 67,940 67,553 41,026 46,534 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  46,114 48,051 47,436 47,970 47,467 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

 1.84 5.47 7.28 8.42 7.83 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%)  4.09   **          6.36            7.91              9.59             8.98 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 2.51 4.72 7.68 7.23 6.40 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%)  12.77 **         14.10      13.77              23.13              17.62 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%)  59.48 58.57 58.75 46.10 49.50 
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) (TU) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
TU192A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,150 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A+ 
TU197A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 6,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A+ 
TU201A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A+ 
TU212A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,550 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A+ 
TU217A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A+ 
TU217B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A+ 
TU221A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A+ 
TU237A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
TU241A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2567 A+ 
TU242A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,050 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2567 A+ 
TU271A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 4,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2570 A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2561  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 ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


