
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A+” โดยอนัดบัเครดติยงัคงสะทอ้นถงึความเป็นผูน้ าของบรษิทัในฐานะผูผ้ลติ
อาหารทะเลแปรรูปชัน้น าของโลก รวมถงึการมสีนิคา้และฐานลูกคา้ทีห่ลากหลาย และตราสญัลกัษณ์
สนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่้จกัทัง้ในทวปียุโรปและประเทศสหรฐัอเมรกิา อย่างไรก็ตาม จุดแขง็ดงักล่าวถูกจ ากดั
โดยความเสีย่งในหลายดา้นของอุตสาหกรรมอนัไดแ้ก่ความผนัผวนของต้นทุนวตัถุดบิ ความเสีย่งจาก
โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบยีบทางการค้าและกฎเกณฑ์การจบัปลาทัว่โลก ตลอดจน
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

 ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

ภาระหน้ีลดลงช้า 

การเตบิโตทีช่า้ลงของระดบัก าไรในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมาส่งผลกระทบต่อแผนการลดภาระหนี้ของบรษิทั 
บรษิทัมภีาระหนี้สนิเพิม่ขึน้มากจากการกูเ้งนิเพื่อลงทุนในกจิการ Red Lobster ในปี 2559 ซึ่งมมีลูค่า
เงนิลงทุนรวมประมาณ 2.0 หมืน่ลา้นบาท ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมาแผนการลดภาระหนี้ของบรษิทัถูก
ลดทอนโดยผลการด าเนินงานทีอ่่อนแอลงจากภาวะความผนัผวนของราคาปลาทูน่า ค่าเงนิบาททีแ่ขง็
ค่าเพิม่ขึน้ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากคดคีวาม ตลอดจนผลการด าเนินงานของ Red Lobster ทีอ่่อนแอกว่า
คาด ส่งผลใหห้นี้สนิทางการเงนิที่ปรบัปรุงแล้วของบรษิทัลดลงเพยีงเลก็น้อยมาอยู่ที่ 6.6 หมืน่ลา้น
บาท ณ สิน้เดอืนมถุินายน 2562 จากระดบั 6.8 หมืน่ลา้นบาทในปี 2559 อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิ
ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายอ่อนลงมาอยู่ทีร่ะดบั 6-7 เท่าในช่วงปี 
2559 จนถงึช่วงครึง่แรกของปี 2562 จากระดบั 3-5 เท่าในปี 2556-2558  

อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งมมีมุมองว่าภาระหนี้ของบรษิทัจะค่อย ๆ ปรบัลดลงตามผลการด าเนินงานที่
ฟ้ืนตวัดขี ึน้และค่าใชจ้่ายเงนิลงทุนที่ลดลง นอกจากนี้  บรษิทัมแีผนปรบัปรุงสถานะการเงนิโดยจะน า 
บริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมอลล์ จ ากดั (มหาชน) (TFM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายอาหารสตัว์น ้าเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในปี 2563 โดย
ภายหลงัจากการเขา้จดทะเบยีนในตลาดฯ บรษิทัจะมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน TFM ลดลงจาก 66.9% มา
อยู่ที ่51% และบรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการจดทะเบยีนในตลาดฯ บางส่วนมาใช้ในการช าระหนี้ของ
บรษิทั 

เป็นผู้ผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋องรายใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลท่ี
หลากหลาย 

บรษิทัเป็นผูผ้ลติปลาทนู่าบรรจุกระป๋องรายใหญ่ทีสุ่ดในโลก โดยมปีรมิาณการผลติประมาณ 0.3 ลา้น
ตนัต่อปี ซึ่งคดิเป็นประมาณ 1 ใน 5 ของผลติภณัฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องทัว่โลก บรษิทัเป็นหนึ่งใน
ผูน้ าในกลุ่มผูผ้ลติอาหารทะเลระดบัโลก นอกเหนือจากปลาทูน่าแลว้ สนิคา้อาหารทะเลของบรษิทัยงั
ประกอบไปดว้ย กุง้ ปลาแซลมอน ปลาซารด์นี และปลาแมคเคอรเ์รลดว้ย  

การมฐีานการผลติขนาดใหญ่ส่งผลใหบ้รษิทัมตี้นทุนการผลติทีต่ ่ากว่าและมอี านาจในการต่อรองกบัผู้
จดัจ าหน่ายวตัถุดบิที่เหนือกว่าผู้ผลติรายเลก็ ทัง้นี้ความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัยงัเพิม่ขึ้น
จากความสามารถในการใช้ผลผลติพลอยได ้เช่น การน า ก้าง หนังปลา และน ้ามนัปลา มาใชใ้นการ
ผลติเป็นผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ อาหารสตัวเ์ลีย้ง อาหารกุง้ และน ้ามนัปลาทนู่าคุณภาพสงู  

ในปี 2561 ผลติภณัฑป์ลาทนู่ามสีดัส่วนมากทีสุ่ดในยอดขายของบรษิทัโดยคดิเป็น 36% ของยอดขาย
รวม รองลงมาคอืกุ้งแช่แขง็และผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง (28%) ปลาแซลมอน (8%) อาหารสตัว์เลี้ยง 
(8%) ปลาซารด์นีและปลาแมคเคอเรล (7%) และผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าเพิม่และอื่น ๆ (13%) 

  

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)   

ครัง้ท่ี 138/2562 
 4 กนัยายน 2562 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 28/08/61 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

28/08/61 A+ Stable 
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 
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การกระจายตวัทางภมิูศาสตร ์ 

การกระจายตวัทางภูมศิาสตร์ทัง้ในด้านฐานการผลติและแหล่งรายได้ช่วยลดทอนความเสี่ยงทางธุรกจิของบรษิัทลงได้บางส่วน บรษิัทมฐีานการผลิ ต
กระจายตวัอยู่ใน 13 ประเทศซึ่งครอบคลุม 4 ทวปี บรษิทัยงัมกีารกระจายตวัของแหล่งรายไดด้ว้ยเช่นกนั โดยรายได้จากประเทศสหรฐัอเมรกิาซึ่งเ ป็น
ตลาดหลกัของบริษัทคิดเป็นสดัส่วน 38% ของรายได้รวมในปี 2561 รองลงมาคือตลาดยุโรป 31% ประเทศไทย 11% และประเทศญี่ปุ่ น 6% ความ
พยายามอย่างต่อเนื่องของบรษิทัในการกระจายตวัทางภมูศิาสตรจ์ะช่วยลดผลกระทบทีอ่าจเกดิจากโรคระบาด ตลอดจนการเปลีย่นแปลงดา้นกฎระเบยีบ
ทางการคา้ และกฎเกณฑก์ารจบัปลาทัว่โลกไดใ้นระดบัหนึ่ง 

สถานะท่ีแขง็แกร่งในทวีปยโุรปและตราสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จกัในประเทศสหรฐัอเมริกา 

บรษิทัมสีถานะทางการตลาดทีแ่ขง็แกร่งและมตีราสนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทัง้ในสหภาพยุโรปและสหรฐัอเมรกิา Thai Union Europe (TUE) เดมิชือ่ MW Brands 
SAS เป็นเจา้ของตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอย่างดใีนยุโรปจ านวนมาก ไดแ้ก่ John West, Petit Navire, Mareblu และ Parmentier ปัจจุบนั John West มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบัหนึ่งในสหราชอาณาจกัร ประเทศไอร์แลนด์ และประเทศเนเธอร์แลนด์ ส่วนในด้านของยอดขายนัน้ ในปี 2561 John 
West มสี่วนแบ่งทางการตลาด 37% ในสหราชอาณาจกัร 66% ในประเทศไอร์แลนด์ และ 30% ในประเทศเนเธอร์แลนด์ อ้างอิงจากขอ้มูลของ AC 
Neilsen ทีท่รสิเรทติ้งไดร้บัจากผูบ้รหิารของ TUE นอกจากนี้ Petit Navire ยงัเป็นอกีหนึ่งตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีย่อมรบัเป็นอย่างดซีึ่งมสี่วนแบ่งทางการตลาด 
46% ในประเทศฝรัง่เศสอกีดว้ย  

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา Chicken of the Sea เป็นปลาทนู่าบรรจุกระป๋องทีม่สี่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 3 มสี่วนแบ่งทางการตลาดทีร่ะดบั 10% ใน
ดา้นของยอดขายปี 2561 อ้างองิจากขอ้มลูของ IRI report ซึ่งเปลีย่นแปลงจากฐานขอ้มลูเดมิของ AC Neilsen ทีท่รสิเรทติ้งไดร้บัจากผูบ้รหิารของ Thai 
Union North America ในขณะที ่Starkist เป็นผูผ้ลติปลาทนู่าบรรจุกระป๋องรายใหญ่ทีสุ่ด (48%) รองลงมาคอื Bumble Bee (24%) 

ค่าใช้จ่ายพิเศษส่งผลให้ก าไรของบริษทัอ่อนแอลง 

แมว้่าอตัราก าไรขัน้ต้นจะปรบัตวัดขี ึ้น แต่อตัราก าไรจากการด าเนินงานของบรษิัทอ่อนแอลงจากค่าใชจ้่ายพเิศษจากการชดเชยในคดคีวาม ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

อตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัอยู่ทีร่ะดบั 13%-16% ขึน้อยู่กบัตน้ทุนราคาวตัถุดบิ สภาวะการแขง่ขนัและอตัราแลกเปลีย่น บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้ทีต่ ่ามาก
ในช่วงตน้ปี 2561 และค่อย ๆ ปรบัตวัดขี ึน้ในช่วงปลายปี 2561 ตลอดจนครึง่แรกของปี 2562 อตัราก าไรทีฟ้ื่นตวัดขี ึน้มสีาเหตุจากต้นทุนทีล่ดลงของปลา
ทนู่าและกุง้ ซึง่เป็นสนิคา้หลกัของบรษิทั ตลอดจนการปรบัราคาผลติภณัฑ ์และการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นเพิม่
ขึน้มาอยู่ที ่15.8% ในช่วงครึง่แรกของปี 2562  

อย่างไรกต็าม ก าไรของบรษิทัไดร้บัผลกระทบจากค่าใชจ้่ายพเิศษ ทัง้นี้ บรษิทัย่อยของบรษิทัในประเทศสหรฐัอเมรกิาไดต้กลงจ่ ายช าระค่าชดเชยใหแ้ก่
กลุ่มรา้นคา้ปลกี และลกูคา้หลายรายในสหรฐัอเมรกิาภายใตค้ดต่ีอตา้นการผกูขาด (Antitrust) บรษิทัไดม้กีารตัง้ส ารองค่าใชจ้่ายพเิศษเป็นมลูค่า 44.0 ลา้น
ดอลลาร์สหรฐัฯ (ประมาณ 1.4 พนัลา้นบาท) ในปี 2561 และตัง้ส ารองเพิม่เตมิมลูค่า 60.0 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ (ประมาณ 1.9 พนัลา้นบาท) ในช่วงครึง่
แรกของปี 2562 ส่งผลใหอ้ตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัลดลงเหลอื 5.7% ในปี 2561 จนถงึครึง่แรกของปี 
2562 เทยีบกบัระดบั 7%-9% ในปี 2557-2560 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของบรษิทัลดลงอยู่ทีร่ะดบั 9.8 พนัลา้นบาท
ในปี 2561 และ 4.1 พนัลา้นบาทในช่วงครึง่แรกของปี 2562 เทยีบกบัระดบัประมาณ 1.2 หมืน่ลา้นบาทในปี 2557-2560 

อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งมองว่าผลกระทบเพิม่เตมิของรายการค่าใชจ้่ายพเิศษจะอยู่ในระดบัทีล่ดลง เนื่องจากบรษิทัไดต้ัง้ส ารองค่าใชจ้่ายพเิศษภายใต้คดี
ต่อตา้นการผกูขาดไปแลว้ในระดบัทีส่งู ผลการด าเนินงานของบรษิทัควรจะค่อย ๆ ปรบัตวัดขี ึน้ตามกลยุทธข์องบรษิทัทีมุ่ง่เน้นการพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่ๆ 
การควบคุมตน้ทุน และปรบัปรุงประสทิธภิาพทางการผลติ  

ภายใตส้มมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่ารายไดจ้ากการด าเนินงานรวมของบรษิทัจะเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่1.5 แสนลา้นบาทในปี 2565 จากระดบั 1.3 แสนลา้น
บาทในปี 2561 ในกรณไีมม่กีารซื้อกจิการขนาดใหญ่ ทัง้นี้ อตัราก าไรจากการด าเนินงานคาดว่าจะอยู่ทีร่ะดบั 7%-8% ในปี 2562-2565 ก าไรก่อนดอกเบี้ย
จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายคาดว่าจะเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่1.3 หมืน่ลา้นบาทในปี 2565 จากระดบั 9.8 พนัลา้นบาทในปี 2561 ในขณะทีค่าดว่า
อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย จะค่อย ๆ ลดลงมาอยู่ในระดบั 5.6 เท่าในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า 

สภาพคล่องเพียงพอ 

บรษิทัมสีภาพคล่องทีเ่พยีงพอ ในช่วง 24 เดอืนขา้งหน้าบรษิทัจะมหีนี้สนิทางการเงนิทีค่รบก าหนดช าระประมาณ 3.5-6.0 พนัลา้นบาทต่อปี แหล่งทีม่า
หลกัของเงนิทุนในการช าระหนี้มาจากเงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัปีละ 8.0-9.0 พนัลา้นบาท นอกจากนี้ สภาพคล่องยงัมาจากเงนิสดประมาณ 
1.0 พนัลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมถุินายน 2562 ตลอดจนวงเงนิคงเหลอืทีบ่รษิทัมกีบัสถาบนัทางการเงนิอกีหลายแห่ง 
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สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

 รายไดจ้ากการด าเนินงานรวมของบรษิทัคาดว่าจะลดลง 2% ในปี 2562 และเพิม่ขึน้ 5% ต่อปีในช่วงปี 2563-2565 
 อตัราก าไรขัน้ตน้คาดว่าจะอยู่ในช่วง 15%-16% ในขณะทีก่ าไรจากการด าเนินงานทีป่รบัปรุงแลว้จะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 7%-8% 
 ค่าใชจ้่ายลงทุนจะอยู่ทีร่ะดบั 5.0 พนัลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2565 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” สะทอ้นถงึมุมมองของทรสิเรทติ้งว่าบรษิัทจะยงัคงรกัษาความได้เปรยีบในการแข่งขนัเอาไว้ไดจ้ากการ
ประหยดัจากขนาดและการมปีระสทิธภิาพในการผลติ  

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติของบรษิทัอาจมกีารปรบัเพิม่ขึน้หากกระแสเงนิสดของบรษิทัเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั ในทางตรงกนัขา้มอนัดบัเครดติของบรษิทัอาจไดร้บัการ
ปรบัลดลงหากผลการด าเนินงานของบรษิทัอ่อนตวัลงกว่าทีค่าดไวเ้ป็นอย่างมากหรอืมกีารลงทุนขนาดใหญ่จนสง่ผลใหโ้ครงสรา้งเงนิทุนและกระแสเงนิสด
ส่วนเกนิเพือ่รองรบัการช าระหนี้อ่อนแอลงกว่าทีค่าด 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

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

2562 
2561 2560 2559 2558 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  61,924 134,245 136,037 135,263 125,543 

ก าไรจากการด าเนินงาน  3,510 7,587 9,310 11,139 11,636 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  2,388 6,492 8,976 8,448 10,121 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  4,074 9,809 11,790 11,718 12,964 

เงนิทุนจากการด าเนินงาน  3,205 7,502 9,560 9,402 9,847 

ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  1,102 2,185 2,294 1,733 1,767 

เงนิลงทุน  2,220 4,963 5,671 4,121 3,192 

สนิทรพัยร์วม  140,116 141,916 146,092 142,365 110,911 

หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  65,902 66,766 70,028 68,003 39,371 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  46,013 46,494 48,051 47,436 47,970 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            

อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 
5.67 5.65 6.84 8.24 9.27 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  6.00 5.55 7.63 8.18 10.79 

อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 
3.70 4.49 5.14 6.76 7.34 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 
6.33 6.81 5.94 5.80 3.04 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  12.56 11.24 13.65 13.83 25.01 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   58.89 58.95 59.31 58.91 45.08 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

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

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/


 บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                                            
                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                                                                                           4 

 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) (TU) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            
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© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2562  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 


