
                                             
 

 

	

เหตุผล 

        ทรสิเรทติง้ปรบัเพิม่อนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้ม่มปีระกนัของ บรษิทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น  
โปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน) เป็นระดบั “AA-” จากเดมิทีร่ะดบั “A+” เน่ืองจากบรษิทัมสีถานะการเงนิทีด่ี
ขึน้และประสบความสาํเรจ็ในการควบรวมกจิการกบั MW Brands Holdings Group (MWB) ซึง่เป็น
ผูผ้ลติอาหารทะเลบรรจุกระป๋องครบวงจรในยุโรป ทัง้น้ี อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึความเป็นผูนํ้าของ
บริษัทในฐานะผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ระดับโลก รวมถึงการมีสินค้าและฐานลูกค้าที่
หลากหลาย ตลอดจนการมีตราสินค้าที่เป็นที่รู้จ ักในทวีปยุโรปและในประเทศสหรัฐอเมริกา 
นอกจากน้ี การพจิารณาอนัดบัเครดติยงัคํานึงถึงธรรมชาตทิี่ผนัผวนของต้นทุนวตัถุดบิ ตลอดจน
ความเสีย่งเรือ่งโรคระบาด และการเปลีย่นแปลงดา้นกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทางภาษแีละกฎเกณฑก์าร
จบัปลาทัว่โลกดว้ย 
         บรษิทัก่อตัง้ในปี 2531 โดยตระกูลจนัศริ ิบรษิทัเป็นหน่ึงในผูนํ้าในบรรดาผูผ้ลติอาหารทะเล
แบบครบวงจรระดบัโลก สนิคา้ของบรษิทัครอบคลุมทัง้อาหารที่ผลติจากปลาทูน่า กุ้ง ปลาซาร์ดนี 
และปลาแซลมอน รวมทัง้อาหารสตัว ์โดยรายไดป้ระมาณ 50% มาจากผลติภณัฑป์ลาทูน่า ปจัจุบนั
รายไดท้ัง้กลุ่มของบรษิทัมาจากตลาดสหรฐัอเมรกิาคดิเป็นสดัส่วน 36% จากสหภาพยุโรป 31% 
และจากตลาดในสว่นอื่นของโลก 34%   
 ในเดือนตุลาคม 2553 บรษิัทได้ซื้อหุ้นทัง้หมดของ MWB ด้วยวงเงนิ 680 ล้านยูโร MWB 
เป็นผูผ้ลติอาหารทะเลบรรจุกระป๋องแบบครบวงจรตัง้แต่การมกีองเรอืจบัปลาไปจนถงึโรงงานผลติ 
และช่องทางจดัจาํหน่ายในตลาดยุโรป การซื้อหุน้ MWB ทําใหบ้รษิทัเป็นเจา้ของตราสนิคา้ทีม่ยีอด
จําหน่ายอนัดบัตน้ ๆ ในยุโรป ไดแ้ก่ Petit Navire, John West, Mareblu และ Hyacinthe 
Parmentier นอกเหนือจากทีไ่ดเ้ป็นเจา้ของตรา “Chicken of the Sea” ซึง่เป็นตราสนิคา้ปลาทูน่า
กระป๋องทีม่ยีอดจาํหน่ายมากทีส่ดุเป็นอนัดบั 3 ในประเทศสหรฐัอเมรกิาอยูแ่ลว้  
 การซื้อกจิการ MWB ช่วยเสรมิความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้แก่บรษิทัมาก
ยิง่ขึน้ ปจัจุบนับรษิทัมปีรมิาณการผลติอาหารจากปลาทูน่าประมาณ 300,000 ตนัต่อปี ซึง่คดิเป็น 1 
ใน 5 ของปรมิาณการผลติอาหารจากปลาทูน่าทัว่โลกทีป่ระมาณ 1.6-1.7 ลา้นตนัต่อปี บรษิทัมฐีาน
การผลิตใน 8 ประเทศซึ่งครอบคลุม 5 ทวีปทัว่โลก โดยฐานการผลิตหลกัตัง้อยู่ในประเทศไทย 
สหรฐัอเมรกิา กาน่า และซเีชลส ์นอกจากน้ี บรษิทัยงัมฐีานการผลติในประเทศเวยีดนาม อนิโดนีเซยี 
ฝรัง่เศส และล่าสุดทีป่ระเทศปาปวันิวกนีิดว้ย ตลาดส่งออกของบรษิทัมกีารกระจายตวั และปจัจุบนั
ยิง่มสีมดุลมากขึ้นหลงัจากการซื้อกจิการของ MWB โดยยอดขายในประเทศสหรฐัอเมรกิาซึ่งเป็น
ตลาดหลกัของบรษิทัคดิเป็นสดัสว่น 36% ในปี 2554 และปี 2555 ในขณะทีย่อดขายในสหภาพยโุรป
มสีดัสว่นคดิเป็น 31% ของรายไดร้วม และประเทศญีปุ่น่เป็นตลาดใหญ่อนัดบั 3 คดิเป็นสดัส่วน 9% 
ผลติภณัฑข์องบรษิทัมคีวามหลากหลายทัง้อาหารทะเล อาหารสตัว์ และอาหารกุ้ง ในช่วง 9 เดอืน
แรกของปี 2555 บรษิทัมยีอดขายจากผลติภณัฑ์ปลาทูน่าคดิเป็น 50% ของยอดขายรวม จากกุ้ง 
แช่แขง็และอาหารกุง้ 22% ผลติภณัฑม์ลูค่าเพิม่และผลติภณัฑอ์ื่นๆ 10% อาหารสตัวเ์ลีย้ง 7% ปลา
ซารด์นีและแมคเคอเรล 6% และจากปลาแซลมอน 4%  
 สาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 2554 นัน้ รายไดข้องบรษิทัเตบิโตจากการขยายตวัในเกอืบทุก
กลุ่มผลติภณัฑ ์โดยยอดขายรวมของบรษิทัเพิม่ขึน้ 42.5% เท่ากบั 3,232 ลา้นดอลลารส์หรฐัซึง่รวม
ยอดขายของ MWB จํานวน 715 ล้านดอลลาร์สหรฐัด้วย หากไม่รวม MWB บรษิทัจะมยีอดขาย

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ีใหม่: - 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี องคก์ร ตราสารหน้ี  
                     (มีประกนั/ 
  ไม่มีประกนั) 
14/01/54 A+/Sta -/A+ 
29/07/53 A+/Alert Dev -/A+ 
17/05/50 A+/Sta -/A+ 
30/08/49 A+/Sta - 
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เท่ากบั 2,517 ลา้นดอลลารส์หรฐั เพิม่ขึน้ 15.8% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สาํหรบัในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2555 แมจ้ะเกดิเหตุเพลงิไหมใ้น
โรงงานแปรรูปผลติภณัฑกุ์้งของบรษิทั แต่ราคาปลาทูน่าที่เพิม่สูงขึน้และคําสัง่ซื้อปลาซารด์นีและปลาแมคเคอเรลทีเ่พิม่ขึน้กท็ําใหบ้รษิทัมยีอดขายถงึ 
2,581 ลา้นดอลลารส์หรฐั เพิม่ขึน้ 7.7% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยเหตุเพลงิไหมใ้นครัง้น้ีเกดิขึน้ในช่วงตน้ปี 2555 ซึง่ทําใหก้ําลงัการผลติ
กุง้ของบรษิทัลดลง 10% 
 อตัรากําไรของบรษิทัเพิม่ขึน้ในปี 2554 และต่อเน่ืองไปจนถงึช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2555 แมว้่าต้นทุนปลาทูน่าจะเพิม่สูงขึน้และมกีารปรบัขึน้
ค่าแรงขัน้ตํ่าในประเทศไทย แต่อตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายของบรษิทัในปี 2554 ยงัอยู่ในระดบัทีแ่ขง็แกร่งที ่
9.2% และตรงึอยู่ในระดบั 9.1% ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2555 เทยีบกบัช่วงปี 2549-2553 ทีบ่รษิทัมอีตัรากําไร 5.6%-7.6% ความสาํเรจ็ในการรวม
กจิการกบั MWB ซึ่งมอีตัรากําไรที่สูงช่วยเสรมิใหอ้ตัรากําไรโดยรวมของบรษิทัดขีึน้ นอกจากน้ี อตัรากําไรที่สูงขึน้ยงัเป็นผลมาจากความสามารถของ
บรษิทัในการปรบัราคาขายปลาทูน่าเพื่อสะทอ้นตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย โดยราคาปลาทูน่าเพิม่ขึน้ 37% ในปี 2554 และเพิม่ขึน้ 26% ในช่วง 9 เดอืนแรก
ของปี 2555 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้น้ี ราคาปลาทูน่าปรบัตวัขึ้นสูงสุดเป็นประวตักิารณ์ที่ระดบั 2,350 ดอลลาร์สหรฐัต่อตนัในเดอืน
กนัยายน 2555 สาํหรบัผลติภณัฑกุ์ง้นัน้ การลดเวลาในการรบัคาํสัง่ซื้อผลติภณัฑกุ์ง้เพื่อใหร้าคาขายสอดคลอ้งกบัราคาตน้ทุนช่วยรกัษาระดบักําไรใหแ้ก่
บรษิทัได้อกีทางหน่ึงแม้ต้นทุนกุ้งจะปรบัตวัขึ้นก็ตาม อตัรากําไรและยอดขายที่เพิม่ขึ้นช่วยให้กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดั
จาํหน่าย (EBITDA) ของบรษิทัในปี 2554 เพิม่ขึน้ 90.5% เป็น 9,800 ลา้นบาท และปรบัตวัเพิม่ขึน้ 4.9% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เป็น 
7,771 ลา้นบาทในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2555  
 ในเดอืนพฤษภาคม 2555 บรษิทัไดเ้พิม่ความแขง็แกรง่ใหแ้ก่โครงสรา้งเงนิทุนดว้ยการเพิม่ทุนจาํนวน 9,563 ลา้นบาท โดยบรษิทันําเงนิเพิม่ทุนไป
ใชช้ําระหน้ีก่อนกําหนด ส่งผลใหโ้ครงสรา้งหน้ีของบรษิทัลดลง อตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555 อยู่ทีร่ะดบั 44.8% 
ปรบัตวัดขีึน้จากระดบัสูงสุดที ่61.7% ณ สิน้ปี 2553 บรษิทัมแีผนลงทุนจาํนวนประมาณ 6,000 ลา้นบาทต่อปีในช่วง 1-2 ปีขา้งหน้าเพื่อขยายกําลงัการ
ผลติในผลติภณัฑต่์าง ๆ โดยบรษิทัมนีโยบายการเงนิทีร่ะมดัระวงัในการรกัษาระดบัอตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนใหอ้ยู่ทีร่ะดบัประมาณ 50% 
ในชว่งทีด่าํเนินการขยายธุรกจิตามแผน 
 สหภาพยุโรปไดอ้อกประกาศกฎเกณฑใ์หม่ในการใหส้ทิธพิเิศษทางการคา้ภายใตร้ะบบภาษีศุลกากรเป็นการทัว่ไป (GSP) สําหรบัผลติภณัฑกุ์้ง 
ซึ่งมผีลทําใหป้ระเทศไทยขาดคุณสมบตัทิีจ่ะได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษภีายใตเ้กณฑใ์หม่น้ี ทัง้น้ี กุ้งแช่แขง็ที่ส่งออกจากประเทศไทยจะตอ้งเสยีภาษีใน
อตัรา 12% และกุง้แปรรปูเสยีภาษใีนอตัรา 20% ซึง่อตัราภาษใีหม่น้ีจะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป อย่างไรกต็าม การตดัสทิธิ
พเิศษทางภาษศีุลกากรน้ีมผีลกระทบต่อบรษิทัไม่มากเน่ืองจากบรษิทัมยีอดขายกุง้ทีส่่งออกไปยงัสหภาพยุโรปเพยีง 1.4% ของรายไดร้วมของบรษิทั
ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2555 
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึมุมมองของทรสิเรทติง้ว่าบรษิทัจะยงัคงรกัษาความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัเอาไวไ้ดจ้ากการ
ประหยดัจากขนาดและความมปีระสทิธภิาพในการผลติ โดยฐานตลาดส่งออกทีก่ระจายตวัและสนิคา้ทีห่ลากหลายน่าจะช่วยใหบ้รษิทัมกีระแสรายไดท้ีม่ ี
เสถยีรภาพ ในขณะทีต่ราสนิคา้ทีเ่ป็นทีย่อมรบัจะชว่ยดาํรงความสามารถในการทาํกาํไรแมบ้รษิทัจะเผชญิกบัปญัหาตน้ทุนวตัถุดบิทีผ่นัผวนกต็าม 

 
 

 

บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่นส ์โปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน) (TUF) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA- 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
TUF13NA: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2556                                                                                      AA- 
TUF147A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 3,300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2557                                                                         AA- 
TUF167A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,950 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559                                                                                      AA- 
TUF217A: หุน้กูไ้มม่ปีระกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564                                                                         AA- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                    
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

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

2555 
        2554           2553            2552 2551 2550 

รายได ้ 80,389 98,670 71,507 68,994 69,048 55,507 
ดอกเบีย้จา่ยรวม 1,939 2,272 764 602 635 580 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธจิากการดาํเนินงาน 3,591 4,770 2,067 2,992 2,116 1,639 
เงนิทุนจากการดาํเนินงาน 6,780 8,946 4,444 5,020 3,944 3,071 
คา่ใชจ้า่ยฝา่ยทุน 2,655 3,365 2,720 1,990 1,725 2,476 
สนิทรพัยร์วม 89,703 83,230 74,777 35,870 39,781 33,576 
เงนิกูร้วม 32,227 39,766 37,471 12,249 17,614 14,117 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 39,744 27,069 23,235 18,411 16,231 14,570 
เงนิปนัผล 1,884 1,195 1,996 1,431 987 1,078 
อตัราสว่นกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนคา่เสือ่มราคา  
และคา่ตดัจาํหน่าย/รายได ้(%) 

9.14 9.23 6.47 7.55 5.55 5.89 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 9.23  **           12.83 8.62 14.05 10.32 10.34 
อตัราสว่นกาํไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา  
และคา่ตดัจาํหน่าย/ดอกเบีย้จา่ย (เทา่) 

4.01 4.31 6.74 9.31 6.66 6.28 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการดาํเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 21.04 **           22.50 11.86 40.98 22.39 21.75 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 44.78 59.50 61.73 39.95 52.04 49.21 
*  งบการเงนิรวม 
** ยังไมไ่ดป้รับอตัราสว่นใหเ้ป็นตัวเลขเต็มปี 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 

© บรษิทั ทรสิเรทติง้ จํากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2556  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ทําสําเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไวเ้พื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอนัดบั
เครดติ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางสว่น และไมว่า่ในรปูแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดติน้ีมใิช่คาํแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืคาํเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอื
ถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหน้ีนัน้ๆ หรอืของบรษิัทนัน้ๆ โดยเฉพาะ ความเหน็ที่ระบุในการจดัอนัดบัเครดติน้ีมไิด้เป็นคําแนะนํา
เกีย่วกบัการลงทุน หรอืคาํแนะนําในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัทํา หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จํากดั ไดจ้ดัทําขึน้โดยมไิดค้าํนึงถงึความตอ้งการ
ดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดงักลา่วก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติง้ จํากดั ไดร้บัขอ้มลู
ทีใ่ชส้าํหรบัการจดัอนัดบัเครดติน้ีจากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จํากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มูล
ใดๆ ดงักลา่ว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถว้นสมบรูณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการ
ละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระทําใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้น้ี รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จํากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/rating 
information/rating_criteria.html 


