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เหตุผล
ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ จำกัด (มหำชน) ที่
ระดับ “BBB+” และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดปจั จุบนั ของบริษทั ที่ระดับ
“BBB” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติง้ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดใหม่ใน
12 November 2011
วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำทของบริษทั ทีร่ ะดับ “BBB” โดยบริษทั จะนำเงินทีไ่ ด้จำกกำรออกหุน้ กู้ไป
ชำระหนี้หุ้นกู้เดิมของบริษทั ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎำคม 2558 โดยอันดับเครดิต
สะท้อนถึงแนวโน้มกำรเติบโตในระดับปำนกลำงสำหรับธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองและธุรกิจ
ั ่ ำหรับอุตสำหกรรมน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ ตลอดจนกำรมีขดี ควำมสำมำรถ
ให้บริกำรนอกชำยฝงส
ในกำรแข่งขันทีเ่ พียงพอในธุรกิจเรือขนส่ง สินค้ำและธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝงั ่ และกำรมีธุรกิจที่มี
ควำมหลำกหลำย อย่ำงไรก็ตำม จุดแข็งดังกล่ำวถูกลดทอนบำงส่วนจำกลักษณะที่เป็ นวงจรขึน้ ลง
ของอุ ตสำหกรรมเรือ ขนส่ง สินค้ำ และธุรกิจ ให้บ ริก ำรนอกชำยฝ งั ่ รวมถึง ควำมเสี่ยงและผลกำร
ดำเนินงำนที่ค่อนข้ำงสัน้ ในกำรซื้อกิจกำร และแนวโน้มภำระหนี้ท่คี ำดว่ำจะเพิม่ สูงขึน้ ทัง้ นี้ อันดับ
เครดิต ตรำสำรหนี้ มีร ะดับ ต่ ำ กว่ ำ อัน ดับ เครดิต องค์ก รอยู่ 1 ขัน้ เนื่ อ งจำกบริษัท ถูก คำดว่ำ จะมี
อัตรำส่วนหนี้มหี ลักประกันต่อสินทรัพย์รวมสูงกว่ำ 20% จำกค่ำใช้จ่ำยฝ่ำยทุนขนำดใหญ่ซง่ึ วำงแผน
ไว้ในระหว่ำงปี 2558-2559
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ เป็ นบริษทั ลงทุน ในธุรกิจ หลัก 4 ประเภท ได้แ ก่ ธุรกิจเรือ
ั ่ ำหรับอุตสำหกรรมน้ ำมัน
ขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง ธุรกิจ วิศวกรรมใต้ทะเลและขุดเจำะนอกชำยฝงส
๋
และก๊ำซธรรมชำติ ธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยปุยในประเทศเวียดนำม 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
มีนำคม 2558 ตระกูลมหำกิจศิรมิ สี ดั ส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั คิดเป็ นประมำณ 28% ของจำนวนหุ้น
ทัง้ หมด
สถำนะทำงธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษทั สะท้อนถึงผลกำรดำเนินงำนที่ ยำวนำนในธุรกิจเรือ
ขนส่งสินค้ำและธุรกิจบริกำรนอกชำยฝงั ่ โดย ณ เดือนมีนำคม 2558 บริษทั มีเรือขนส่งสินค้ำแห้งเท
กองจำนวนประมำณ 42 ลำ ในจำนวนนี้ 24 ลำเป็ นเรือทีบ่ ริษทั เป็ นเจ้ำของ และอีก 18 ลำเป็ นเรือที่
บริษทั เช่ำมำ ในช่วง 5 ปีทผ่ี ำ่ นมำ บริษทั มีอตั รำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนทีค่ ่อนข้ำงผันผวนจำก
กำรเปลีย่ นแปลงของค่ำระวำงเรือ อย่ำงไรก็ตำม ควำมไม่สมดุลระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำนในตลำด
เริม่ ปรับตัวดีขน้ึ ตัง้ แต่ปี 2556 ทัง้ นี้ ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำทีเ่ ป็ นเงินสดต่อวันของบริษทั เริม่
ปรับตัวดีขน้ึ มำตัง้ แต่ปี 2555 จำกผลของกำรปรับมำตรฐำนกองเรือให้ใกล้เคียงกัน รวมถึงจำกกำรมี
จำนวนเรือใหม่ทเ่ี พิม่ มำกขึน้ และนโยบำยกำรบำรุงรักษำเรือ
ั ่ อนถึงผลงำนในอดีตและผลกำรดำเนินงำนทีป่ รับดีขน้ึ
สถำนะของธุรกิจบริกำรนอกชำยฝงสะท้
ในช่วงปีทผ่ี ำ่ นมำของ บริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ จำกัด (มหำชน) โดย ณ เดือนมีนำคม 2558 บริษทั
ถือหุ้นในบริษัท เมอร์เมด มำริไทม์ คิดเป็ นสัดส่วน 57. 8% โดยที่บ ริษัท เมอร์เ มด มำริไทม์ เป็ น
เจ้ำของเรือวิศวกรรมใต้ทะเลจำนวน 12 ลำ และเรือขุดเจำะแบบ Tender จำนวน 2 ลำ นอกจำกนี้
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เครดิ ตวาระ (CreditUpdate) เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ททริ
ี ่ สเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของ
สัญญาหรือตราสาร และสรุปผลเมือครบรอบปี
่
ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือมี
่ เหตุการณ์สาคัญทีอาจมี
่ ผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบ
เพียงพอทีจะปรั
่ บอันดับเครดิต หรือเมือมี
่ เหตุให้ต้องยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึน้ " (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม"
(Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)

บริษัท เมอร์เมด มำริไทม์ ยัง มีบริษัทร่วมที่เป็ นเจ้ำ ของเรือขุดเจำะแบบ Jack-up อีก จ ำนวน 3 ลำด้วย ในช่วงปี ท่ผี ่ำนมำ อัตรำส่วนกำไรจำกกำร
ดำเนินงำนของบริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ ได้รบั แรงกดดันจำกต้นทุนไม่ผนั แปรเนื่องจำกเรือบำงลำมีอตั รำกำรใช้ประโยชน์ค่อนข้ำงต่ำ ทัง้ นี้ เรือลำใหม่ท่ี
บริษทั ได้สงต่
ั ่ อไว้คำดว่ำจะช่วยปรับเพิม่ อัตรำกำรใช้ประโยชน์และอัตรำค่ำเช่ำเรือรำยวัน รวมทัง้ อัตรำส่วนกำไรและกระแสเงินสดในอนำคต
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
ผลประกอบกำรของบริษทั อ่อนแอกว่ำทีค่ ำดในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 โดยมีสำเหตุหลักเกิดจำกอัตรำค่ำระวำงเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองที่
ลดลงอย่ำงมำก สภำวะตกต่ำตำมฤดูกรรมของธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมใต้ทะเล และกำรหยุดซ่อมบำรุงเรือวิศวกรรมใต้ทะเล 3 ลำทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
ของบริษทั รำยได้ของบริษทั ลดลงเหลือ 4.6 พันล้ำนบำทในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 คิดเป็ นลดลงประมำณ 7% เมื่อเทียบปี ต่อปี บริษทั บันทึกผล
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 โดยอัตรำกำไร (อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยต่อ
รำยได้) ลดลงเหลือ -7.9% เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำกำไรที่ 12.9% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 ทริสเรทติง้ คำดว่ำกำรดำเนินงำนจะค่อย ๆ ปรับตัวดี
ขึน้ ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2558 เนื่องจำกเรือวิศวกรรมใต้ทะเลทัง้ 3 ลำจะกลับสูก่ ำรดำเนินงำนตำมปกติ อย่ำงไรก็ตำม สภำวะเศรษฐกิจโลกทีอ่ ่อนแอ
ยำวนำนอำจจะกดดันอัตรำค่ำระวำงเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองให้อยูใ่ นระดับต่ำตลอดทัง้ ปี ซึง่ อำจจะส่งผลให้ธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำแห้งเทกองของบริษทั มี
ผลกำรดำเนินงำนขำดทุน ต่อเนื่อง นอกจำกนี้ รำคำน้ ำมันที่อยู่ในระดับต่ ำ ก็อำจจะทำให้บริษทั สำรวจและผลิตน้ ำมัน ปิ โตรเลียมลดควำมต้องกำรของ
กิจกรรมทำงด้ำนวิศวกรรมใต้ทะเลและกำรขุดเจำะลง ซึง่ ทัง้ สองปจั จัยดังกล่ำว น่ำจะส่งผลต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั และอำจจะมีผลกระทบในด้ำนลบ
ต่ออันดับเครดิตของบริษทั ได้
ในเดือนมีนำคม 2558 บริษทั ได้เสนอขำยหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right offering) ส่งผลให้ได้รบั กำรเพิม่ ทุนจำนวน 7.3 พันล้ำนบำท กำรเพิม่ ทุน
ครัง้ นี้ทำให้โครงสร้ำงทำงกำรเงินของบริษทั นัน้ มีควำมแข็งแกร่งมำกขึน้ โดยเห็นได้จำกอัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุนลดลงเห ลือ 27.2% ใน
เดือนมีนำคม 2558 จำกประมำณ 31.2% ณ สิน้ เดือนธันวำมคม 2557 อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำเงินทุนใหม่จะถูกนำไปใช้สำหรับกำรควบรวมกิจกำรหรือกำร
ลงทุนใหม่ ๆ ของบริษทั ในอนำคตซึง่ จะส่งผลให้อตั รำส่วนมีกำรปรับสูงขึน้ ในอนำคต
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%
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 ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยในระดับต่ำกว่ำ 4 เท่ำในระยะปำนกลำง อันดับเครดิตหรือแนวโน้มของบริษทั อำจจะถูกพิจำรณำปรับลดลง
หำกผลกำรดำเนินงำนของบริษทั นัน้ อ่อนแอกว่ำทีค่ ำดเป็ นระยะเวลำนำน ในขณะที่ โอกำสในกำรปรับอันดับเครดิตเพิม่ ขึน้ นัน้ มีจำกัดเนื่องจำกแนวโน้ม
ตลำดทีย่ งั อ่อนแอ
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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
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนภำยในปี 2561
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB+
BBB
BBB
BBB
Stable

ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

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 (%)
*
**

ม.ค.-มี.ค.
2558
4,576
127
(342)
(325)
481
57,223
14,318
18,824
38,398
449
417
(7.9)

ต.ค.-ธ.ค.
2557
6,207
128
76
507
288
51,622
14,694
19,148
32,474
518
0
8.5

---------------------- ณ วันที่ 30 กันยายน ----------------2557
2556
2555
2554
21,431
492
853
2,178
6,958
49,331
13,731
17,731
31,599
1,863
159
13.0

18,463
510
(385)
1,708
2,412
43,298
14,098
17,856
25,442
1,869
9
11.1

16,347
754
(288)
1,442
1,689
40,797
13,989
16,904
23,893
1,824
357
13.0

17,565
670
(457)
2,413
4,426
48,032
14,381
17,216
30,816
2,569
732
13.8

(0.8) **
0.2

0.8 **
6.8

5.3
8.4

1.4
4.8

1.6
3.3

1.1
4.6

(2.3) **
27.2

3.5 **
31.2

15.9
30.3

12.1
35.7

10.3
36.9

16.8
31.8

งบการเงินรวม
ไม่ได ้ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง
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เกีย่ วกับกำรลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด กำรจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รำกฏในรำยงำนใดๆ ทีจ่ ดั ทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริส เรทติ้ง จำกัด ได้จดั ทำขึน้ โดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำร
ด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินควำมเหมำะสมของข้อมูลดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จำกัด ได้รบั ข้อมูล
ทีใ่ ช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รบั ประกันควำมถูกต้ อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกควำมไม่ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลำด หรือกำร
ละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือกำรกระทำใดๆโดยอำศัยข้อมูลดังกล่ำว ทังนี
้ ้ รำยละเอียดของวิธกี ำรจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/ratinginformation-th2/rating-criteria.html
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