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เหตุผล
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ จำกัด (มหำชน) ที่
ระดับ “BBB+” และคงอันดับเครดิตหุน้ กู้ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ของบริษทั ทีร่ ะดับ “BBB” โดย
อันดับเครดิตสะท้อนถึงกำรมีขดี ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทีเ่ พียงพอในธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำแห้ง
12 November 2011
ั่
เทกองและธุ รกิจ ให้บริก ำรนอกชำยฝงของบริ
ษัท ตลอดจนควำมหลำยหลำยของธุ รกิจ และงบ
กำรเงินที่แข็งแกร่งมำกขึน้ หลังจำกกำรเพิม่ ทุน อย่ำงไรก็ตำม จุดแข็งดังกล่ำวถูกลดทอนบำงส่วน
จำกลักษณะที่เป็ นวงจรขึน้ ลงของอุตสำหกรรมเรือขนส่งสินค้ำและธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝงั ่ กำร
ลดลงอย่ำงรวดเร็วของรำคำน้ ำมันดิบซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจกำรให้บริกำรวิศวกรรมใต้
ทะเลและกำรขุดเจำะนอกชำยฝงั ่ รวมถึงควำมเสีย่ งและผลงำนทีค่ ่อนข้ำงสัน้ ในกำรซื้อกิจกำรของ
บริษทั ทัง้ นี้ อันดับเครดิตตรำสำรหนี้มรี ะดับต่ำกว่ำอันดับเครดิตองค์กรอยู่ 1 ขัน้ เนื่องจำกอัตรำส่วน
หนี้ท่มี หี ลักประกันต่อสินทรัพย์รวมคำดว่ำจะอยูใ่ นระดับ เกินกว่ำ 20% หลังจำกบริษทั รับมอบเรือ
วิศวกรรมใต้ทะเลและเรือขุดเจำะลำใหม่แล้ว
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ก่อตัง้ ในปี 2525 และจดทะเบียนในตลำดหลัก ทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทยในปี 2538 ณ เดือนกันยำยน 2558 ตระกูลมหำกิจศิรมิ สี ดั ส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั คิด
เป็นประมำณ 28% ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมด บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ เป็ นบริษทั ลงทุน ในธุรกิจ
หลัก 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง ธุรกิจวิศวกรรมใต้ ทะเลและขุดเจำะนอก
ั ่ ำหรับอุตสำหกรรมน้ำมันและกาำซธรรมชำติ ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยปุ๋ยในประเทศเวียดนำม
ชำยฝงส
และธุรกิจซือ้ ขำยถ่ำนหิน โดยบริษทั มีรำยได้เต็มปี ณ สิน้ ปี บญ
ั ชีเดือนกันยำยน 2558 อยูท่ ป่ี ระมำณ
21,400 ล้ำนบำท และมีเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนอยูท่ ป่ี ระมำณ 2,200 ล้ำนบำท ธุรกิจบริกำรนอก
ั่
ชำยฝงทะเลมี
สดั ส่วนคิดเป็น 60% ของกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
(EBITDA) ในขณะทีธ่ ุรกิจเรือขนส่งสินค้ำมีสดั ส่วนคิดเป็ น 30% โดยส่วนทีเ่ หลือมำจำกธุรกิจ ค้ำปุ๋ย
และลงทุนต่ำง ๆ
สถำนะทำงธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษทั สะท้อนถึงผลกำรดำเนินงำนที่ ยำวนำนในธุรกิจเรือ
ขนส่งสินค้ำและธุรกิจบริกำรนอกชำยฝงั ่ โดย ณ เดือนกันยำยน 2558 บริษทั มีเรือขนส่งสินค้ำแห้ง
เทกองจำนวน 40 ลำ ในจำนวนนี้ 24 ลำเป็ นเรือทีบ่ ริษทั เป็ นเจ้ำของ และอีก 16 ลำเป็ นเรือทีบ่ ริษทั
เช่ำใช้งำน ในช่วง 5 ปี ท่ผี ำ่ นมำ บริษทั มีอตั รำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนที่ค่อนข้ำงผันผวนจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของค่ำระวำงเรือ เป็ นสำคัญ ภำวะชะลอตัวของกำรค้ำในตลำดโลกและอุปทำน
ส่วนเกินของเรือขนส่งสินค้ำส่งผลให้ค่ำระวำงเรือลดลงมำกกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2558 อัตรำค่ำระวำงเรือเฉลีย่ เฉพำะเรือทีบ่ ริษทั เป็ นเจ้ำของนัน้ ลดลง 23% เมื่อเทียบปี ต่อปี
ซึ่ง อยู่ท่ี 7,474 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อวัน ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยที่เป็ นเงินสดคิดเป็ นประมำณ 5,700
ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อวัน อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำ ค่ำระวำงเรือจะค่อย ๆ ฟื้ นตัวในปี 2560 เนื่องจำก
สมดุลระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำนในธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำทีค่ ำดว่ำจะปรับตัวดีขน้ึ ทัง้ นี้ บริษทั มีอตั รำ
กำไร (จำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย) ของธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำในช่วง 9
เดือนแรกของปี 2558 ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยลดลงประมำณ 10% จำก 16% ในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน
ั่
ส่วนธุรกิจ ให้บริก ำรวิศวกรรมนอกชำยฝงของบริ
ษัทนัน้ ดำเนินกำรโดย บริษัท เมอร์เมด
มำริไทม์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ของประเทศสิงค์โปร์ โดย ณ เดือน
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กันยำยน 2558 บริษทั ถือหุน้ ในบริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ คิดเป็นสัดส่วน 58.2% บริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ เป็ นเจ้ำของเรือ วิศวกรรมใต้ทะเลจำนวน 7 ลำ
และเรือขุดเจำะแบบ Tender จำนวน 2 ลำ ณ สิน้ เดือนพฤศจิกำยน 2558 บริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ มีปริมำณงำนทีย่ งั ไม่ได้สง่ มอบ (Backlog) ในธุรกิจ
ให้บริกำรวิศวกรรมใต้ทะเลประมำณ 256 ดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งจะทยอยรับรู้รำยได้ในระหว่ำงปี 2558-2560 นอกจำกนี้ บริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ ยัง มี
บริษทั ร่วมทีเ่ ป็นเจ้ำของเรือขุดเจำะแบบ Jack-up อีกจำนวน 3 ลำ โดยเรือขุดเจำะทัง้ 3 ลำนัน้ ทำสัญญำจ้ำงงำนกับ Saudi Aramco Oil Company และ
สำมำรถสร้ำงส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนประมำณ 30 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อปี ในช่วงระหว่ำงปี 2556-2559 พร้อมทัง้ มีทำงเลือกในกำรต่อสัญญำอีก
ด้วย ทัง้ นี้ บริษทั อยูใ่ นช่วงกำรขยำยกองเรือโดยได้สงต่
ั ่ อเรือขุดเจำะแบบ Tender ลำใหม่จำนวน 2 ลำซึง่ คำดว่ำจะได้รบั กำรส่งมอบในปี 2559 อย่ำงไรก็
ตำม เรือขุดเจำะดังกล่ำวยังไม่มสี ญ
ั ญำจ้ำงงำนแต่อย่ำงใด
ั่
จำกรำคำน้ ำมันดิบทีอ่ ยูใ่ นระดับต่ำ ณ ปจั จุบนั บริษทั ขุดเจำะน้ ำมันและกาำซหลำยแห่งได้เริม่ ตัดค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวกับกำรขุดเจำะนอกชำยฝงลง
พร้อมทัง้ เริม่ เจรจำกับผูใ้ ห้บริกำรเพือ่ ขอลดอัตรำค่ำบริกำร หำกรำคำน้ำมันยังคงอยูใ่ นระดับต่ำต่อไปเป็นระยะเวลำนำน บริษทั เมอร์เมด มำริไทม์จะเผชิญ
กับควำมยำกลำบำกในกำรหำสัญญำจ้ำงงำนเพื่อชดเชยกับปริมำณงำนทีย่ งั ไม่ได้สง่ มอบทีล่ ดลง และกำรหำงำนสำหรับเรือขุดเจำะลำใหม่ สถำนะทำง
เครดิตของบริษทั จะได้รบั ผลกระทบในทำงลบหำกบริษทั เมอร์เมด มำริไทม์รบั มอบเรือวิศวกรรมใต้ทะเลและเรือขุดเจำะลำใหม่โดยทีย่ งั ไม่มสี ญ
ั ญำจ้ำง
งำน ทัง้ นี้ เนื่องจำกบริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ นำส่งกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยในสัดส่วนทีม่ ำกทีส่ ดุ แก่บริษทั
ควำมแข็งแกร่งของสถำนะทำงกำรเงินของบริษทั เป็ นปจั จัยบวกทีจ่ ะปกป้องบริษทั จำกวัฏจักรขำลงของอุตสำหกรรม ทัง้ นี้ โครงสร้ำงเงินทุนของ
บริษทั แข็งแกร่งขึน้ หลังจำกกำรเพิม่ ทุนจำนวนประมำณ 7,300 ล้ำนบำทในช่วงต้นปี 2558 บริษทั ยังมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ รวมประมำณ 14,000
ล้ำนบำทด้วย ซึง่ ใกล้เคียงกับปริมำณเงินกู้รวมของบริษทั ที่ 14,600 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยส่วนทุนของบริษทั คำดว่ำจะอยูท่ ่ปี ระมำณ 14,000-15,000 ล้ำน
บำทในปี 2559 เพือ่ ใช้ซอ้ื เรือวิศวกรรมใต้ทะเล 1 ลำและเรือขุดเจำะ 2 ลำทีส่ ร้ำงใหม่ โดยบริษทั วำงแผนจะใช้เงินกูใ้ นกำรจ่ำยชำระค่ำเรือดังกล่ำว
ั ่ ำจะเริม่ ฟื้ นตัวในปี 2560 โดย
สมมติฐำนกรณีฐำนของทริสเรทติง้ คำดว่ำ อุตสำหกรรมเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองและกำรให้บริกำรนอกชำยฝงน่
สถำนะกำรเงินทีแ่ ข็งแรงของบริษทั น่ำจะช่วยรองรับผลกระทบและทำให้บริษทั ผ่ำนพ้นช่วงขำลงของอุตสำหกรรมไปได้ อัตรำกำไรของบริษทั คำดว่ำจะ
อ่อนแอลงในปี 2559 ก่อนทีจ่ ะปรับตัวดีขน้ึ เป็ น 11%-13% ภำยใต้สมมติฐำนว่ำบริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ ได้รบั สัญญำจ้ำงงำนสำหรับเรือวิศวกรรมใต้
ทะเลและเรือขุดเจำะลำใหม่ได้ในปี 2560 ทัง้ นี้ คำดว่ำบริษทั จะมีเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนอย่ำงน้อย 2,000 ล้ำนบำทต่อปี โดยเฉลีย่ ในระหว่ำงปี 25592560 อัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุนคำดว่ำจะเพิม่ ขึน้ สูงสุดที่ 35%-38% หลังจำกบริษทั ซือ้ เรือขุดเจำะแล้ว อัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย
ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยต่อดอกเบีย้ จ่ำยคำดว่ำจะอยูใ่ นระดับเกินกว่ำ 4 เท่ำ และอัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกูร้ วมคำดว่ำจะ
อยูส่ งู กว่ำ 10% โดยเฉลีย่
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
ั่
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงควำมคำดหวังว่ำธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองและธุรกิจบริกำรนอกชำยฝงจะสำมำรถ
รองรับควำมผันผวนของอุตสำหกรรมได้ในระยะปำนกลำง ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั คำดว่ำจะอ่อนแอลงในปี 2559 ก่อนทีจ่ ะปรับตัวดีขน้ึ ตำมกำรฟื้น
ตัวของอุตสำหกรรมเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองและเมื่อบริษทั สำมำรถหำสัญญำจ้ำงสำหรับเรือวิศวกรรมใต้ทะเลและเรือขุดเจำะได้
โอกำสในกำรปรับเพิม่ อันดับเครดิตของบริษทั นัน้ ค่อนข้ำงจำกัดจำกมุมมองต่ออนำคตของอุตสำหกรรมเรือขนส่งสินค้ำและกำรให้บริกำรนอก
ั
่
ชำยฝงทีย่ งั คงอ่อนแอ อย่ำงไรก็ตำม อันดับเครดิตของบริษทั อำจได้รบั กำรปรับเพิม่ ขึน้ ได้หำกผลประกอบกำรของบริษทั ดีกว่ำทีป่ ระมำณกำรเป็ นระยะ
เวลำนำน
อันดับเครดิตของบริษทั หรือแนวโน้ มอำจได้รบั กำรปรับลดลงหำกผลประกอบกำรของบริษทั หรือกระแสเงินสดถดถอยลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ทัง้ นี้
ั ่ อ่ ่อนแอเป็ นระยะเวลำนำน หรือกำรรับเรือวิศวกรรมใต้
เหตุดงั กล่ำวอำจเกิดได้จำกสภำวะอุตสำหกรรมของเรือขนส่งสินค้ำและกำรให้บริกำรนอกชำยฝงที
ั ่ แ่ ย่กว่ำทีป่ ระมำณกำรไว้
ทะเลและเรือขุดเจำะในขณะทีย่ งั ไม่มสี ญ
ั ญำจ้ำง และอัตรำค่ำจ้ำงเรือหรืออัตรำกำรใช้งำนของธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝงที

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน) (TTA)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
TTA176A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2560
TTA187A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2561
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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BBB+
BBB
BBB
Stable
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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.-ก.ย.
2558
16,366
498
(94)
1,697
1,110
62,686
14,589
19,644
43,042
1,589
539
7.0

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

2.2 **
4.8

4.1 **
6.8

5.3
8.4

1.4
4.8

1.6
3.3

1.1
4.6

15.1 **
25.3

11.7 **
31.2

15.9
30.3

12.1
35.7

10.3
36.9

16.8
31.8

งบการเงินรวม
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500, www.trisrating.com
© บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ ์ พ.ศ. 2559 ห้ำมมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทำสำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภำยหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรือข้อมูลกำรจัดอันดับ
เครดิต ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อเพียงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ำรใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญำตเป็นลำยลักษณ์ อกั ษรจำก บริษทั ทริสเรทติง้ จำกัด ก่อน กำรจัดอันดับเครดิต
นี้มใิ ช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซ้อื ขำย หรือถือตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเสีย่ งหรือควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษ ั ทนัน้ ๆ โดยเฉพำะ
ควำมเห็นทีร่ ะบุในกำรจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคำแนะนำเกีย่ วกับกำรลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด กำรจัดอันดับและข้ อมูลทีป่ รำกฏในรำยงำนใดๆ ทีจ่ ดั ทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริส
เรทติง้ จำกัด ได้จดั ทำขึน้ โดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินควำมเหมำะสมของข้อมูลดังกล่ำว
ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่ำเชื่ อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รบั ประกันควำม
ถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่ รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกควำมไม่ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลำด หรือกำรละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือกำรกระทำใดๆโดยอำศัยข้อมูลดังกล่ำว ทังนี
้ ้ รำยละเอียดของวิธกี ำรจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด
เผยแพร่อยูบ่ น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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