
                                  
                                                                                                                                                

เครดิตวาระ เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององค์กรหรอืตราสารหน้ีทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้  ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักล่าวจะกระท าตลอดอายุของสญัญาหรอืตราสาร 
และสรุปผลเมือ่ครบรอบปี ในระหว่างนัน้หากหน่วยงานดงักล่าวออกตราสารหน้ีใหม่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคัญทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกิจหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มูลผลกระทบเพยีงพอทีจ่ะ
ปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" (Affirmed) 
หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled)  

  
New Issue Report 

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดปัจจุบนัของ บรษิทั 
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ที่ระดบั “A+” และคงอนัดบัเครดติหุน้กู้ด้อยสทิธิที่มลีกัษณะ
คล้ำยทุนซึง่ไม่มปีระกนัและไถ่ถอนเมื่อเลกิบรษิทั (Hybrid Debentures) ของบรษิทัทีร่ะดบั “A-” 
โดยแนวโน้มอนัดบัเครดติยงัคง “Stable” หรอื “คงที่” พรอ้มกนันี้ ทรสิเรทติ้งยงัจดัอนัดบัเครดติ
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดใหมใ่นวงเงนิไม่เกนิ 5 พนัลำ้นบำททีร่ะดบั “A+” ดว้ย ทัง้นี้ 
อนัดบัเครดิตของหุ้นกู้ชุดใหม่ใช้แทนอนัดบัเครดิตหุ้นกู้เดิมที่ได้รบักำรจัดอนัดบัเมื่อวนัที่ 28 
มถิุนำยน 2564 เนื่องจำกบรษิัทแจ้งควำมประสงค์เพิม่วงเงนิรวมของหุ้นกู้จำกเดิม 4 พนัล้ำน
บำท โดยบรษิทัจะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรออกหุน้กูชุ้ดใหม่นี้ไปจ่ำยช ำระคนืหนี้เดมิและใชเ้ป็นเงนิทนุ
หมุนเวยีนของบรษิทั 

อนัดบัเครดติยงัคงสะทอ้นถงึสถำนะทำงกำรตลำดทีเ่ขม้แขง็ของบรษิทัในฐำนะผูผ้ลติอำหำรทะเล
แปรรปูชัน้น ำของโลก รวมถงึกำรมสีนิคำ้และตลำดที่หลำกหลำย และตรำสญัลกัษณ์สนิคำ้ที่เป็น
ที่รูจ้กัทัง้ในทวปียุโรปและประเทศสหรฐัอเมรกิำ ตลอดจนลกัษณะของธุรกจิที่คู่แข่งรำยใหม่เขำ้
มำไดย้ำกเนื่องจำกมโีควตำ้กำรจบัปลำและตอ้งอำศยัเงนิลงทุนจ ำนวนมำก อย่ำงไรกต็ำม อนัดบั
เครดติก็มขีอ้จ ำกดัจำกควำมเสีย่งของอุตสำหกรรมในหลำย ๆ ด้ำน อนัได้แก่ ควำมผนัผวนของ
ต้นทุนวตัถุดิบ ควำมเสี่ยงจำกโรคระบำด กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกฎระเบียบทำงกำรค้ำและ
กฎเกณฑก์ำรจบัปลำทัว่โลก และควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ  

บรษิทัมผีลกำรด ำเนินงำนที่ดอีย่ำงมำกในไตรมำสแรกของปี 2564 อนัเป็นผลมำจำกกำรฟ้ืนตวั
ของธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็ง รวมถึงอัตรำก ำไรที่แข็งแกร่งของธุรกิจอำหำรสตัว์เลี้ยง และ
ผลติภณัฑ์มลูค่ำเพิม่ ส่งผลใหก้ ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยของ
บรษิทัเพิม่ขึน้ 30.5% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนมำอยู่ทีร่ะดบั 3.6 พนัลำ้นบำทในช่วง
ไตรมำสแรกของปี 2564 ในขณะที่อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำยต่อรำยได้เพิม่ขึน้มำอยู่ที่ระดบั 11.4% ในไตรมำสแรกของปี 2564 จำกระดบั 7%-10% 
ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่ำนมำ  

ภำระหนี้เมื่อเทียบกบักระแสเงนิสดของบรษิทัปรบัตวัดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกผลกำรด ำเนินที่
แขง็แกร่งและกำรลงทุนทีล่ดลงในช่วงทีผ่่ำนมำ บรษิทัมอีตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรกอ่น
ดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยอยู่ที่ 4.1 เท่ำในไตรมำสแรกของปี 2564 
ลดลงจำกระดบั 6.1 เท่ำในปี 2562 และ 4.2 เท่ำในปี 2563 ในขณะที่อตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำร
เงินต่อเงินทุนของบริษัทลดลงมำอยู่ที่ระดับ 52.1% ณ ไตรมำสแรกของปี 2564 จำกระดับ 
55.4% ในปี 2562 และ 52.3% ในปี 2563 

ส ำหรบัช่วงเวลำทีเ่หลอืของปี 2564 นี้ ทรสิเรทติ้งคำดว่ำผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัจะยงัอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดแีมว้่ำจะยงัคงเผชญิกบัควำมท้ำทำยในหลำกหลำยด้ำนก็ตำม ทัง้นี้ กลยุทธ์ของบรษิทั
ทีมุ่่งเน้นกำรผลติสนิคำ้ทีม่นีวตักรรม กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน และควำมพยำยำม
ในกำรลดต้นทุนของบรษิัท ตลอดจนภำวะเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตวัจำกโรคโควดิ 19 โดยเฉพำะใน
ประเทศเศรษฐกจิทีส่ ำคญั จะช่วยเสรมิใหบ้รษิทัมผีลประกอบกำรทีม่ ัน่คงได้  

ณ เดอืนมนีำคม 2564 บรษิทัมหีนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยจ ำนวน 6.2 หมื่นล้ำนบำท ประกอบดว้ย
หุน้กู้และหุน้กูด้้อยสทิธคิล้ำยทุนจ ำนวน 3.4 หมื่นล้ำนบำท เงนิกู้ระยะยำวจ ำนวน 2.1 หมื่นล้ำน
บำท และเงนิกูร้ะยะสัน้จ ำนวน 8 พนัลำ้นบำท  

 
 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)   

ครัง้ท่ี 52/2564 
 16 กรกฎำคม 2564 

CORPORATES 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A+ 

หุน้กูด้อ้ยสทิธคิลำ้ยทุน  A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด: 28/06/64 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต/ 
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: 
เนำวรตัน์ เตม็วฒันำงกูร 
nauwarut@trisrating.com 
 

จุฑำทพิ จติรพรหมพนัธุ ์
jutatip@trisrating.com 
 

วจ ีพทิกัษ์ไพบูลยก์จิ 
wajee@trisrating.com 
 

ศศพิร วชัโรทยั 
sasiporn@trisrating.com 

 

 

 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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ตำมขอ้ก ำหนดทำงกำรเงนิส ำหรบัตรำสำรหนี้และเงนิกูธ้นำคำรทีร่ะบุใหบ้รษิทัตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิที่มภีำระดอกเบีย้สุทธติ่อทุนใหต้ ่ำกว่ำ 2 เท่ำและ
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้เกนิกว่ำ 3 เท่ำ 

ณ เดอืนมนีำคม 2564 บรษิทัมอีตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ยสุทธติ่อทุนอยู่ที ่0.9 เท่ำ และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยอยู่ที่ 8.6 เท่ำ 
ซึง่ทรสิเรทติ้งเชื่อว่ำบรษิทัน่ำจะสำมำรถปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทำงกำรเงนิดงักล่ำวไดต้ลอดช่วงระยะเวลำทีป่ระมำณกำร 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึมุมมองของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิทัจะยงัคงรกัษำควำมไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนัและผลกำรด ำเนินงำนทีด่ี
เอำไวไ้ด ้

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติของบรษิทัอำจมกีำรปรบัเพิม่ขึน้หำกกระแสเงนิสดของบรษิทัเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั ในทำงตรงกนัขำ้ม  อนัดบัเครดติของบรษิทัอำจไดร้บั
กำรปรบัลดลงหำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอ่อนตวัลงกว่ำที่คำดไวเ้ป็นอย่ำงมำก หรอืบรษิทัมกีำรลงทุนขนำดใหญ่จนส่งผลใหโ้ครงสรำ้งเงนิทุนและ
กระแสเงนิสดเพื่อกำรช ำระหนี้อ่อนแอลงกว่ำทีค่ำด 

เกณฑก์ำรจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ำรจดัอนัดบัเครดติตรำสำรหนี้, 15 มถิุนำยน 2564 
- วธิกีำรจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎำคม 2562 
- เกณฑก์ำรจดัอนัดบัเครดติตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน (Hybrid Securities), 12 กนัยำยน 2561 
- อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัและกำรปรบัปรุงตวัเลขทำงกำรเงนิ, 5 กนัยำยน 2561 

  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) (TU) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: A+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
TU217A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,500 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2564 A+ 
TU217B: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2564 A+ 
TU221A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 A+ 
TU237A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
TU241A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,500 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2567 A+ 
TU242A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,050 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2567 A+ 
TU26NA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2569 A+ 
TU271A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 4,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2570 A+ 
TU29NA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 4,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2572 A+ 
TU19PA: หุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลำ้ยทุน 6,000 ล้ำนบำท A- 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัในวงเงนิไม่เกนิ 5,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนภำยใน 7 ปี A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

อำคำรสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2564  ห้ำมมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเก็บไวเ้พื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ก่อน กำรจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอืถอืตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเสี่ยงหรือควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพำะ ควำมเหน็ที่ระบุในกำรจดัอันดบัเครดตินี้มิได้เป็นค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรลงทุน หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดัท ำ ห รอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้จดัท ำขึ้นโดยมไิด้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงนิ พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวตัถุประสงค์ของผู้รบัขอ้มูลรำยใดรำยหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ควำมเหมำะสมของขอ้มูลดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำมถูกตอ้ง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเสยี หรอืควำมเสี ยหำยใดๆ อนัเกิดจำกควำมไม่
ถูกตอ้ง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


