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เหตุผล
ทริสเรทติง้ ปรับเพิม่ อันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของ บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น
โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นระดับ “AA-” จากเดิมทีร่ ะดับ “A+” เนื่องจากบริษทั มีสถานะการเงินทีด่ ี
ขึน้ และประสบความสําเร็จในการควบรวมกิจการกับ MW Brands Holdings Group (MWB) ซึง่ เป็ น
ผูผ้ ลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องครบวงจรในยุโรป ทัง้ นี้ อันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็ นผูน้ ํ าของ
บริษัท ในฐานะผู้ผ ลิต ปลาทู น่ า กระป๋ องรายใหญ่ ร ะดับ โลก รวมถึง การมีส ิน ค้า และฐานลู ก ค้า ที่
หลากหลาย ตลอดจนการมีต ราสิน ค้า ที่เ ป็ น ที่รู้จ ัก ในทวีป ยุ โ รปและในประเทศสหรัฐ อเมริก า
นอกจากนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคํานึงถึงธรรมชาติท่ผี นั ผวนของต้นทุนวัตถุดบิ ตลอดจน
ความเสีย่ งเรือ่ งโรคระบาด และการเปลีย่ นแปลงด้านกฎระเบียบข้อบังคับทางภาษีและกฎเกณฑ์การ
จับปลาทัวโลกด้
่
วย
บริษทั ก่อตัง้ ในปี 2531 โดยตระกูลจันศิร ิ บริษทั เป็ นหนึ่งในผูน้ ํ าในบรรดาผูผ้ ลิตอาหารทะเล
แบบครบวงจรระดับโลก สินค้าของบริษทั ครอบคลุมทัง้ อาหารที่ผลิตจากปลาทูน่า กุ้ง ปลาซาร์ดนี
และปลาแซลมอน รวมทัง้ อาหารสัตว์ โดยรายได้ประมาณ 50% มาจากผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ปจั จุบนั
รายได้ทงั ้ กลุ่มของบริษทั มาจากตลาดสหรัฐอเมริกาคิดเป็ นสัดส่วน 36% จากสหภาพยุโรป 31%
และจากตลาดในส่วนอื่นของโลก 34%
ในเดือนตุลาคม 2553 บริษัทได้ซ้ือหุ้น ทัง้ หมดของ MWB ด้วยวงเงิน 680 ล้านยูโร MWB
เป็ นผูผ้ ลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องแบบครบวงจรตัง้ แต่การมีกองเรือจับปลาไปจนถึงโรงงานผลิต
และช่องทางจัดจําหน่ ายในตลาดยุโรป การซื้อหุน้ MWB ทําให้บริษทั เป็ นเจ้าของตราสินค้าทีม่ ยี อด
จําหน่ ายอันดับต้น ๆ ในยุโรป ได้แก่ Petit Navire, John West, Mareblu และ Hyacinthe
Parmentier นอกเหนือจากทีไ่ ด้เป็ นเจ้าของตรา “Chicken of the Sea” ซึง่ เป็ นตราสินค้าปลาทูน่า
กระป๋องทีม่ ยี อดจําหน่ายมากทีส่ ดุ เป็ นอันดับ 3 ในประเทศสหรัฐอเมริกาอยูแ่ ล้ว
การซื้อกิจการ MWB ช่วยเสริมความเป็ นผู้นําในอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้แก่บริษทั มาก
ยิง่ ขึน้ ปจั จุบนั บริษทั มีปริมาณการผลิตอาหารจากปลาทูน่าประมาณ 300,000 ตันต่อปี ซึง่ คิดเป็ น 1
ป่ ระมาณ 1.6-1.7 ล้านตันต่อปี บริษทั มีฐาน
ใน 5 ของปริมาณการผลิตอาหารจากปลาทูน่าทัวโลกที
่
การผลิตใน 8 ประเทศซึ่งครอบคลุม 5 ทวีปทัวโลก
่
โดยฐานการผลิตหลักตัง้ อยู่ในประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา กาน่า และซีเชลส์ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีฐานการผลิตในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย
ฝรังเศส
่
และล่าสุดทีป่ ระเทศปาปวั นิวกินีดว้ ย ตลาดส่งออกของบริษทั มีการกระจายตัว และปจั จุบนั
ยิง่ มีสมดุลมากขึ้นหลังจากการซื้อกิจการของ MWB โดยยอดขายในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็ น
ตลาดหลักของบริษทั คิดเป็ นสัดส่วน 36% ในปี 2554 และปี 2555 ในขณะทีย่ อดขายในสหภาพยุโรป
มีสดั ส่วนคิดเป็ น 31% ของรายได้รวม และประเทศญีป่ นุ่ เป็ นตลาดใหญ่อนั ดับ 3 คิดเป็ นสัดส่วน 9%
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั มีความหลากหลายทัง้ อาหารทะเล อาหารสัตว์ และอาหารกุ้ง ในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2555 บริษทั มียอดขายจากผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าคิดเป็ น 50% ของยอดขายรวม จากกุ้ง
แช่แข็งและอาหารกุง้ 22% ผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิม่ และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ 10% อาหารสัตว์เลีย้ ง 7% ปลา
ซาร์ดนี และแมคเคอเรล 6% และจากปลาแซลมอน 4%
สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2554 นัน้ รายได้ของบริษทั เติบโตจากการขยายตัวในเกือบทุก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยยอดขายรวมของบริษทั เพิม่ ขึน้ 42.5% เท่ากับ 3,232 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึง่ รวม
ยอดขายของ MWB จํานวน 715 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วย หากไม่รวม MWB บริษทั จะมียอดขาย

เท่ากับ 2,517 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้ 15.8% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สําหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 แม้จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ใน
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งของบริษทั แต่ราคาปลาทูน่าที่เพิม่ สูงขึน้ และคําสังซื
่ ้อปลาซาร์ดนี และปลาแมคเคอเรลทีเ่ พิม่ ขึน้ ก็ทําให้บริษทั มียอดขายถึง
2,581 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้ 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเหตุเพลิงไหม้ในครัง้ นี้เกิดขึน้ ในช่วงต้นปี 2555 ซึง่ ทําให้กําลังการผลิต
กุง้ ของบริษทั ลดลง 10%
อัตรากําไรของบริษทั เพิม่ ขึน้ ในปี 2554 และต่อเนื่องไปจนถึงช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 แม้ว่าต้นทุนปลาทูน่าจะเพิม่ สูงขึน้ และมีการปรับขึน้
ค่าแรงขัน้ ตํ่าในประเทศไทย แต่อตั ราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ ายของบริษทั ในปี 2554 ยังอยู่ในระดับทีแ่ ข็งแกร่งที่
9.2% และตรึงอยู่ในระดับ 9.1% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 เทียบกับช่วงปี 2549-2553 ทีบ่ ริษทั มีอตั รากําไร 5.6%-7.6% ความสําเร็จในการรวม
กิจการกับ MWB ซึ่งมีอตั รากําไรที่สูงช่วยเสริมให้อตั รากําไรโดยรวมของบริษทั ดีขน้ึ นอกจากนี้ อัตรากําไรที่สูงขึน้ ยังเป็ นผลมาจากความสามารถของ
บริษทั ในการปรับราคาขายปลาทูน่าเพื่อสะท้อนต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย โดยราคาปลาทูน่าเพิม่ ขึน้ 37% ในปี 2554 และเพิม่ ขึน้ 26% ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2555 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทัง้ นี้ ราคาปลาทูน่าปรับตัวขึ้นสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ท่รี ะดับ 2,350 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในเดือน
กันยายน 2555 สําหรับผลิตภัณฑ์กุง้ นัน้ การลดเวลาในการรับคําสังซื
่ ้อผลิตภัณฑ์กุง้ เพื่อให้ราคาขายสอดคล้องกับราคาต้นทุนช่วยรักษาระดับกําไรให้แก่
บริษทั ได้อกี ทางหนึ่งแม้ต้นทุนกุ้งจะปรับตัวขึ้นก็ตาม อัตรากําไรและยอดขายที่เพิม่ ขึ้นช่วยให้กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จําหน่ าย (EBITDA) ของบริษทั ในปี 2554 เพิม่ ขึน้ 90.5% เป็ น 9,800 ล้านบาท และปรับตัวเพิม่ ขึน้ 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น
7,771 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555
ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษทั ได้เพิม่ ความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างเงินทุนด้วยการเพิม่ ทุนจํานวน 9,563 ล้านบาท โดยบริษทั นําเงินเพิม่ ทุนไป
ใช้ชําระหนี้ก่อนกําหนด ส่งผลให้โครงสร้างหนี้ของบริษทั ลดลง อัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 อยู่ทร่ี ะดับ 44.8%
ปรับตัวดีขน้ึ จากระดับสูงสุดที่ 61.7% ณ สิน้ ปี 2553 บริษทั มีแผนลงทุนจํานวนประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปี ในช่วง 1-2 ปี ขา้ งหน้าเพื่อขยายกําลังการ
ผลิตในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยบริษทั มีนโยบายการเงินทีร่ ะมัดระวังในการรักษาระดับอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ทร่ี ะดับประมาณ 50%
ในช่วงทีด่ าํ เนินการขยายธุรกิจตามแผน
สหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ในการให้สทิ ธิพเิ ศษทางการค้าภายใต้ระบบภาษีศุลกากรเป็ นการทัวไป
่ (GSP) สําหรับผลิตภัณฑ์กุ้ง
ซึ่งมีผลทําให้ประเทศไทยขาดคุณสมบัตทิ จ่ี ะได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีภายใต้เกณฑ์ใหม่น้ี ทัง้ นี้ กุ้งแช่แข็งที่ส่งออกจากประเทศไทยจะต้องเสียภาษีใน
อัตรา 12% และกุง้ แปรรูปเสียภาษีในอัตรา 20% ซึง่ อัตราภาษีใหม่น้ีจะมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป อย่างไรก็ตาม การตัดสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรนี้มผี ลกระทบต่อบริษทั ไม่มากเนื่องจากบริษทั มียอดขายกุง้ ทีส่ ่งออกไปยังสหภาพยุโรปเพียง 1.4% ของรายได้รวมของบริษทั
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติง้ ว่าบริษทั จะยังคงรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันเอาไว้ได้จากการ
ประหยัดจากขนาดและความมีประสิทธิภาพในการผลิต โดยฐานตลาดส่งออกทีก่ ระจายตัวและสินค้าทีห่ ลากหลายน่ าจะช่วยให้บริษทั มีกระแสรายได้ทม่ี ี
เสถียรภาพ ในขณะทีต่ ราสินค้าทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับจะช่วยดํารงความสามารถในการทํากําไรแม้บริษทั จะเผชิญกับปญั หาต้นทุนวัตถุดบิ ทีผ่ นั ผวนก็ตาม

บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน โฟรเซ่นส์ โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) (TUF)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
TUF13NA: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2556
TUF147A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 3,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557
TUF167A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,950 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
TUF217A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

รายได้
ดอกเบีย้ จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดําเนินงาน
เงินทุนจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
เงินปนั ผล
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจําหน่าย/รายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจําหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
*
**

ม.ค. - ก.ย.
2555
80,389
1,939
3,591
6,780
2,655
89,703
32,227
39,744
1,884

---------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม -----------------------------2554
2553
2552
2551
2550
98,670
2,272
4,770
8,946
3,365
83,230
39,766
27,069
1,195

71,507
764
2,067
4,444
2,720
74,777
37,471
23,235
1,996

68,994
602
2,992
5,020
1,990
35,870
12,249
18,411
1,431

69,048
635
2,116
3,944
1,725
39,781
17,614
16,231
987

55,507
580
1,639
3,071
2,476
33,576
14,117
14,570
1,078

9.23

6.47

7.55

5.55

5.89

12.83

8.62

14.05

10.32

10.34

4.01

4.31

6.74

9.31

6.66

6.28

21.04 **
44.78

22.50
59.50

11.86
61.73

40.98
39.95

22.39
52.04

21.75
49.21

9.14
9.23 **

งบการเงินรวม
ยังไม่ได ้ปรับอัตราส่วนให ้เป็ นตัวเลขเต็มปี
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