บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
ครังที
้ ่ 112/2557

2 ธันวาคม 2557

อัน2011
ดับเครดิ ตองค์กร:

BBB+

เหตุผล
ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ จำกัด (มหำชน) ที่
ระดับ “BBB+” และจัดอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันมูลค่ำรวม 4,000 ล้ำนบำทของ
บริษทั ทีร่ ะดับ “BBB” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงแนวโน้มกำรเติบโตในระดับปำนกลำงสำหรับธุรกิจ
12 November 2011
ั ่ ำหรับอุ ต สำหกรรมน้ ำ มัน และก๊ ำ ซ
เรือ ขนส่ง สิน ค้ำ แห้ง เทกองและธุ ร กิจ ให้บ ริก ำรนอกชำยฝงส
ธรรมชำติ ตลอดจนกำรมีขดี ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทีเ่ พียงพอในธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำและธุรกิจ
ให้บริกำรนอกชำยฝงั ่ และกำรมีธุรกิจทีม่ คี วำมหลำกหลำย อย่ำงไรก็ตำม จุดแข็งดังกล่ำวถูกลดทอน
บำงส่วนจำกลัก ษณะที่เป็ นวงจรขึ้นลงของอุตสำหกรรมเรือขนส่ง สินค้ำ และธุรกิจ ให้บริก ำรนอก
ชำยฝงั ่ รวมถึงควำมเสีย่ งและผลกำรดำเนินงำนทีค่ อ่ นข้ำงสัน้ ในกำรซือ้ กิจกำร และแนวโน้มภำระหนี้
ที่คำดว่ำจะเพิม่ สูงขึน้ ทัง้ นี้ อันดับเครดิตตรำสำรหนี้ มรี ะดับต่ ำกว่ำอันดับเครดิตองค์ก รอยู่ 1 ขัน้
เนื่องจำกบริษทั มีอตั รำส่วนหนี้มหี ลักประกันต่อสินทรัพย์รวมสูงกว่ำ 20%
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ เป็ นบริษทั ลงทุน ในธุรกิจ หลัก 4 ประเภท ได้แ ก่ ธุรกิจเรือ
ั ่ ำหรับอุตสำหกรรมน้ ำมัน
ขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง ธุรกิจวิศวกรรมใต้ ทะเลและขุดเจำะนอกชำยฝงส
และก๊ำซธรรมชำติ ธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยปุ๋ยในประเทศเวียดนำม และธุรกิจซือ้ ขำยถ่ำนหิน โดย
บริษทั มีรำยได้ ณ สิน้ ปี บญ
ั ชีในเดือนกันยำยน 2557 อยูท่ ่ี 2.14 หมื่นล้ำนบำท และมีเงินทุนจำกกำร
ั ่ สดั ส่วนคิดเป็ น 60% ของกำไรจำกกำร
ดำเนินงำนอยูท่ ่ี 2.2 พันล้ำนบำท ธุรกิจบริกำรนอกชำยฝงมี
ดำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย ในขณะทีธ่ ุรกิจเรือขนส่งสินค้ำมีสดั ส่วนคิดเป็ น 28%
บริษทั ก่อตัง้ ในปี 2525 และจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยในปี 2538 ณ เดือน
กันยำยน 2557 ตระกูลมหำกิจศิรมิ สี ดั ส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั คิดเป็ นประมำณ 28% ของจำนวนหุน้
ทัง้ หมด
สถำนะทำงธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษทั สะท้อนถึงผลกำรดำเนินงำนที่ ยำวนำนในธุรกิจเรือ
ขนส่งสินค้ำและธุรกิจบริกำรนอกชำยฝงั ่ โดย ณ เดือนกันยำยน 2557 บริษทั มีเรือขนส่งสินค้ำแห้งเท
กองจำนวน 42 ลำ ในจำนวนนี้ 24 ลำเป็นเรือทีบ่ ริษทั เป็นเจ้ำของ และอีก 18 ลำเป็ นเรือทีบ่ ริษทั เช่ำ
มำ ในช่วง 5 ปี ท่ผี ่ำนมำ บริษัทมีอตั รำส่วนก ำไรจำกกำรดำเนินงำนที่ค่อนข้ำงผันผวนจำกกำร
เปลีย่ นแปลงของค่ำระวำงเรือ อย่ำงไรก็ตำม ควำมไม่สมดุลระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำนในตลำดเริม่
ปรับ ตัวดีขน้ึ ตัง้ แต่ปี 2556 ทัง้ นี้ ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจเรือขนส่ง สินค้ำที่เป็ น เงินสดต่อวันของบริษทั เริ่ม
ปรับตัวดีขน้ึ มำตัง้ แต่ปี 2555 จำกผลของกำรปรับมำตรฐำนกองเรือให้ใกล้เคียงกัน รวมถึงจำกกำรมี
จำนวนเรือใหม่ทเ่ี พิม่ มำกขึน้ และนโยบำยกำรบำรุงรักษำเรือ
ั ่ อนถึงผลงำนในอดีตและผลกำรดำเนินงำนทีป่ รับดีขน้ึ
สถำนะของธุรกิจบริกำรนอกชำยฝงสะท้
ในช่วงปี ท่ผี ่ำนมำของ บริษัท เมอร์เมด มำริไทม์ จำกัด (มหำชน) โดย ณ เดือนกันยำยน 2557
บริษทั ถือหุน้ ในบริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ คิดเป็นสัดส่วน 57.1% โดยทีบ่ ริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ เป็ น
เจ้ำของเรือวิศวกรรมใต้ทะเลจำนวน 7 ลำ และเรือขุดเจำะแบบ Tender จำนวน 2 ลำ นอกจำกนี้
บริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ ยังมีบริษทั ร่วมทีเ่ ป็นเจ้ำของเรือขุดเจำะแบบ Jack-up อีกจำนวน 3 ลำด้วย
ในช่วงปีทผ่ี ำ่ นมำ อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ ได้รบั แรงกดดัน
จำกต้นทุนไม่ผนั แปรเนื่องจำกเรือบำงลำมีอตั รำกำรใช้ประโยชน์คอ่ นข้ำงต่ำ ทัง้ นี้ เรือลำใหม่ทบ่ี ริษทั
ได้สงต่
ั ่ อไว้คำดว่ำจะช่วยปรับเพิม่ อัตรำกำรใช้ประโยชน์และอัตรำค่ำเช่ำเรือรำยวัน รวมทัง้ อัตรำส่วน
กำไรและกระแสเงินสดในอนำคต

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC

อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

Announcement
แนวโน้
มอันดับเครดิ ต: no. 111

ติ ดต่อ:
ยิง่ ยง เจียรวุฑฒิ, CFA
yingyong@trisrating.com
ประวิทย์ ชัยชำนะภัย
sermwit@trisrating.com
สุชำดำ พันธุ, Ph. D.
suchada@trisrating.com
WWW.TRISRATING.COM

BBB

Stable

ในส่วนของสถำนะทำงธุรกิจของบริษทั นัน้ ได้มกี ำรพิจำรณำถึงผลกำรดำเนินงำนทีค่ อ่ นข้ำงสัน้ ของกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และตำแหน่งของคณะผูบ้ ริหำร
หลัก ในกำรกำหนดกลยุทธ์ก ำรซื้อกิจ กำรและด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำ หมำย นอกจำกนี้ ยัง พิจ ำรณำถึง ประโยชน์ จ ำกกำรที่บริษัท ประกอบธุ รกิจ ที่
หลำกหลำยซึง่ น่ำจะช่วยลดควำมผันผวนของกระแสเงินสดได้ดว้ ย
ในช่วงปี 2558-2560 สมมติฐำนกรณีพน้ื ฐำนของทริสเรทติง้ คำดว่ำ รำยได้ของบริษทั จะเติบโตที่ระดับไม่ต่ ำกว่ำ 10%-15% ต่อปี โดยได้รบั แรง
ั่
สนับสนุนจำกภำวะเศรษฐกิจโลกทีค่ อ่ ย ๆ ปรับตัวดีขน้ึ รวมทัง้ จำกกองเรือสำหรับธุรกิจเรือขนส่ง สินค้ำและบริกำรนอกชำยฝงของบริ
ษทั ที่มจี ำนวนเพิม่
มำกขึน้ และมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทีส่ งู ขึน้
อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสีอ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยต่อรำยได้ของบริษทั คำดว่ำจะอยูใ่ นระดับสูงกว่ำ 13% โดยเฉลี่ย เงินทุน
จำกกำรดำเนินงำนคำดว่ำจะอยูใ่ นระดับไม่ต่ำกว่ำ 2.5 พันล้ำนบำทต่อปี ควำมเสีย่ งสำหรับสมมติฐำนกรณีพน้ื ฐำนอยูใ่ นระดับปำนกลำงจำกวงจรขึน้ ลง
ของอุตสำหกรรมเรือขนส่งสินค้ำและธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝงั ่ อย่ำงไรก็ตำม ควำมเสีย่ งดังกล่ำวถูกลดทอนลงบำงส่วนจำกรำยได้ทม่ี ำจำกสัญญำทีท่ ำ
ไว้กบั Saudi Aramco
ในปี 2558-2560 ค่ำใช้จำ่ ยฝำ่ ยทุนทัง้ หมดของบริษทั คำดว่ำจะอยูท่ ่ี 2.4 หมื่นล้ำนบำท โดยทีป่ ระมำณ 2 ใน 3 ของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจะเกิดขึน้ ใน
ปี 2559 สถำนะทำงกำรเงินยังได้พจิ ำรณำถึงภำระหนี้ทอ่ี ำจปรับเพิม่ สูงขึน้ จำกกำรทีบ่ ริษทั ซือ้ กิจกำรเพิม่ เติมในอนำคต อัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำง
เงินทุนของบริษทั คำดว่ำจะปรับเพิม่ ขึน้ ในระดับสูงสุดในช่วงปี 2559-2560 แต่คำดว่ำอัตรำส่วนดังกล่ำวจะเพิม่ ขึน้ ไม่เกิน 50% ในขณะทีอ่ ตั รำส่วนกำไร
ก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยต่อดอกเบีย้ จ่ำยคำดว่ำจะอยูใ่ นระดับ สูงกว่ำ 4 เท่ำ และอัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อ
เงินกูร้ วมจะอยูใ่ นระดับสูงกว่ำ 10% โดยเฉลีย่
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
ั่
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงควำมคำดหวังว่ำธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำและธุรกิจบริกำรนอกชำยฝงจะสำมำรถรองรั
บควำม
ผันผวนของอุตสำหกรรมได้ในระยะปำนกลำง และคำดว่ำบริษทั จะซือ้ กิจกำรใหม่เพิม่ เติมในขณะทีย่ งั คงรักษำสถำนะทำงธุรกิจเดิมเอำไว้ได้ นอกจำกนี้
ทริสเรทติง้ คำดว่ำบริษทั จะรักษำอัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุนให้อยูใ่ นระดับต่ำกว่ำ 50% และรักษำอัตรำส่วนภำระหนี้ต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย
จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยในระดับต่ำกว่ำ 4 เท่ำในระยะปำนกลำง

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน) (TTA)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
TTA157A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2558
TTA176A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2560
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

---------------------------- ณ วันที่ 30 กันยายน -----------------------------2557
2556
2555
2554
2553
21,431
18,463
16,347
17,565
17,919
492
510
754
670
602
853
(385)
(288)
(457)
(49)
2,178
1,708
1,442
2,413
2,388
6,958
2,412
1,689
4,426
8,611
49,331
43,298
40,797
48,032
48,874
13,731
14,098
13,989
14,381
14,238
17,731
17,856
16,904
17,216
17,341
31,599
25,442
23,893
30,816
31,532
1,863
1,869
1,824
2,569
2,575
159
9
357
732
379
13.0
11.1
13.0
13.8
16.2

รำยได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรดำเนินงำน
เงินทุนจำกกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยฝำ่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ั
เงินปนผล
อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่ มรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำย/รำยได้ (%)
อัตรำส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถำวร (%)
อัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำย/ดอกเบีย้ จ่ำย (เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำน/เงินกูร้ วม (%)
อัตรำส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้ำงเงินทุน (%)
*

5.3
8.4

1.4
4.8

1.6
3.3

1.1
4.6

1.6
5.4

15.9
30.3

12.1
35.7

10.3
36.9

16.8
31.8

16.8
31.1

งบการเงินรวม
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