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ดับเครดิ ตองค์กร:

BBB

เหตุผล
ทริสเรทติง้ ปรับลดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ จำกัด (มหำชน)
เป็ นระดับ “BBB” จำกเดิมที่ระดับ “BBB+” และปรับลดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลัก
ประกันของบริษทั เป็ นระดับ “BBB-” จำกเดิมทีร่ ะดับ “BBB” ทัง้ นี้ อันดับเครดิตหุน้ กู้มรี ะดับต่ำกว่ำ
12 November 2011
อันดับเครดิตองค์กรอยู่ 1 ขัน้ เนื่องจำกอัตรำส่วนหนี้ทม่ี หี ลักประกันต่อสินทรัพย์รวมคำดว่ำจะอยูใ่ น
ระดับเกินกว่ำ 20% อันเนื่องมำจำกแผนปรับปรุงโครงสร้ำงเรือของบริษทั
กำรปรับลดอัน ดับเครดิตสะท้อ นถึง ผลก ำไรของบริษัทที่ด้อยลงอย่ำ งต่อ เนื่อ งและควำม
ั ่ งคงอ่อนแอเป็ น
คำดหมำยว่ำธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำ แห้งเทกองและธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝงจะยั
ระยะเวลำนำน แม้ว่ำอุปทำนส่วนเกินในอุตสำหกรรมเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองจะลดลงจำกอัตรำ
กำรยกเลิกเรือสังใหม่
่ และกำรปลดระวำงเรือ เก่ำทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่อุปทำนกองเรือใหม่ยงั อยู่ในระดับสูง
เนื่องจำกแผนกำรส่งมอบเรือบำงส่วนถูกเลื่อนไปเป็ นปี 2560 และปี หลังจำกนัน้ ดังนัน้ ในมุมมอง
ของทริสเรทติง้ จึงเห็นว่ำภำวะอุปทำนส่วนเกินน่ำจะยังคงดำรงอยูต่ ่อไป ซึง่ จะส่งผลให้ค่ำระวำงเรือ
ยังคงอยูใ่ นระดับต่ำในระยะสัน้ ถึงระยะปำนกลำง
ั ่ อำจจะกินระยะเวลำยำวนำน
ในขณะเดียวกัน ภำวะซบเซำของธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝงก็
กว่ำทีค่ ำด ควำมไม่แน่นอนของรำคำน้ำมันและระยะเวลำทีต่ ลำดจะฟื้นตัวทำให้ผผู้ ลิตน้ ำมันและก๊ำซ
ทัง้ หลำยยังคงใช้จ่ำยอย่ำงระมัดระวัง และพยำยำมหำโอกำสในกำรลดต้นทุนและค่ำ ใช้ จ่ำยต่ำงๆ
อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ภำวะอุปทำนส่วนเกินของเรือวิศวกรรมใต้ทะเลและเรือขุดเจำะจะยิง่ ทำให้
สภำพแวดล้อมของธุรกิจ อ่อนแอลง ซึ่งจะทำให้กำรหำสัญญำจ้ำงงำนใหม่ ๆ ของบริษทั มีควำมท้ำ
ทำยมำกยิง่ ขึน้
จำกแนวโน้มทีไ่ ม่เอือ้ อำนวยในธุรกิจหลักทัง้ 2 ประเภทดังกล่ำวจึงคำดว่ำผลประกอบกำรของ
บริษทั จะยังอยู่ภ ำยใต้แรงกดดันต่อไป อย่ำงไรก็ตำม ทริสเรทติ้งมองว่ำงบกำรเงินที่เข้มแข็งและ
สภำพคล่องทีเ่ พียงพอจะเป็นปจั จัยหลักทีจ่ ะช่วยให้บริษทั ผ่ำนพ้นช่วงวิกฤตขำลงนี้ไปได้
นอกจำกนี้ อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงกำรมีขดี ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ที่เพียงพอใน
ธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองและธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝงั ่ ตลอดจนควำมหลำกหลำยของธุรกิจ
และงบกำรเงินที่แข็งแกร่งมำกขึน้ ของบริษทั หลังจำกกำรเพิม่ ทุน ทัง้ นี้ จุดแข็งดังกล่ำวถูกลดทอน
บำงส่วนจำกควำมเสีย่ งตำมลักษณะของธุรกิจและประวัตใิ นกำรซือ้ กิจกำรใหม่ ๆ ทีค่ ่อนข้ำงจำกัด
ของบริษทั
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ เป็ นบริษทั ลงทุนในธุรกิจ หลัก 4 ประเภท ได้แ ก่ ธุรกิจเรือ
ขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง ธุรกิจ ให้บริกำรวิศวกรรมใต้ทะเลและขุดเจำะน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำตินอก
ชำยฝงั ่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยปุ๋ยในประเทศเวียดนำม และธุรกิจซือ้ ขำยถ่ำนหิน ในช่วง 5 ปี ทผ่ี ำ่ น
ั ่ ำงผลกำไรคิดเป็ นสัดส่วนประมำณ 50%-70% ของกำไรจำกกำร
มำ ธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝงสร้
ดำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA) ทัง้ หมดของบริษทั ในขณะทีธ่ ุรกิจเรือ
ขนส่งสินค้ำสร้ำงกำไรคิดเป็นสัดส่วน 25%-40% โดยส่วนทีเ่ หลือมำจำกธุรกิจค้ำปุ๋ยและลงทุนต่ำง ๆ
รำยได้ของบริษทั ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 อยูท่ ป่ี ระมำณ 10,100 ล้ำนบำท ลดลง 38.5% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน และมี EBIDA อยูท่ ป่ี ระมำณ 1,400 ล้ำนบำท ลดลง 31.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองปจั จุบนั อยูใ่ นช่วงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงของกองเรือ บริษทั
ได้ขำยเรือ Handymax ทัง้ หมด 4 ลำในปี 2559 และกำลังอยูใ่ นช่วงกำรหำเรือทีท่ นั สมัยและมีขนำด
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ใหญ่กว่ำมำทดแทน ณ เดือนพฤศจิกำยน 2559 บริษทั มีเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองโดยเฉลี่ยจำนวน 28 ลำ ในจ ำนวนนี้ 20 ลำเป็ นเรือที่บริษทั เป็ น
เจ้ำของและมีอกี 8 ลำโดยเฉลีย่ เป็นเรือทีบ่ ริษทั เช่ำใช้งำน จำกภำวะอุปทำนส่วนเกินของอุตสำหกรรม อัตรำค่ำระวำงเรือโดยเฉลีย่ นัน้ ยังคงอยูใ่ นระดับต่ำ
โดยอัตรำค่ำระวำงเรือโดยเฉลีย่ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 เท่ำกับ 4,737 ดอลลำร์สหรัฐต่อวัน เปรียบเทียบกับ ต้นทุนทีเ่ ป็ นเงินสดเท่ำกับประมำณ
4,966 ดอลลำร์สหรัฐต่อวัน อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ผลประกอบกำรในช่วงดังกล่ำวยังคงอ่อนแอ แต่อตั รำค่ำระวำงเรือโดยเฉลีย่ รำยไตรมำสก็เริม่ ปรับตัวดีขน้ึ
อย่ำงต่อเนื่องหลังจำกได้ผำ่ นพ้นจุดต่ำสุดในไตรมำสแรกของปี 2559 ไปแล้ว
ั่
ธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝงของบริ
ษทั นัน้ ดำเนินกำรโดย บริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ จำกัด (มหำชน) โดย ณ เดือนกันยำยน 2559 บริษทั ถือหุน้ ใน
บริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ คิดเป็ นสัดส่วน 58.2% บริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ เป็ นเจ้ำของเรือ วิศวกรรมใต้ทะเลจำนวน 7 ลำและเรือขุดเจำะแบบท้องแบน
(Tender) จำนวน 2 ลำ เรือวิศวกรรมใต้ทะเล 3 ลำซึง่ ไม่ใช่เรือหลักนัน้ จอดรอเพือ่ เข้ำรับกำรบำรุงรักษำ (Cold Stacked) ในขณะทีเ่ รือขุดเจำะทัง้ 2 ลำยัง
ไม่มสี ญ
ั ญำจ้ำงงำน อัตรำค่ำจ้ำงของเรือวิศวกรรมใต้ทะเลที่ปฏิบตั งิ ำนอยูน่ นั ้ ถูกปรับลดลงตำมรำคำน้ ำมัน ทีอ่ ่อนตัว นอกจำกนี้ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์
ดริลลิง่ ค์ จำกัด (AOD) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ ยังมีเรือขุดเจำะชนิด 3 ขำ (Jack-up) จำนวน 3 ลำซึง่ ดำเนินงำนภำยใต้สญ
ั ญำ
จ้ำงงำนกับ Saudi Aramco Oil Company (Saudi Aramco) ด้วย เรือขุดเจำะ Jack-Up 2 ลำได้รบั กำรขยำยเวลำในสัญญำจ้ำงเพิม่ อีก 2 ปี โดยสัญญำจะ
สิน้ สุดในช่วงกลำงปี 2562 ในขณะทีเ่ รือขุดเจำะลำที่ 3 นัน้ กำลังอยูใ่ นช่วงเจรจำต่อสัญญำและคำดว่ำจะได้รบั กำรขยำยเวลำเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม อัตรำ
ค่ำจ้ำงเรือตำมสัญญำใหม่นนั ้ มีกำรปรับลดลงอย่ำงมำก
บริษทั เพิง่ ยกเลิกคำสังซื
่ อ้ เรือวิศวกรรมใต้ทะเล (Mermaid Ausana) จำนวน 1 ลำในเดือนธันวำคม 2559 และยังคงเหลือเรือขุดเจำะแบบ Tender
ลำใหม่จำนวน 2 ลำซึง่ รอคอยกำรส่งมอบอยู่ อย่ำงไรก็ตำม กำรส่งมอบเรือเหล่ำนี้คำดว่ำจะถูกเลื่อนออกไปหรืออำจจะต้องยกเลิกในท้ำยทีส่ ุด ในกรณีท่ี
บริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ ยกเลิกคำสังซื
่ ้อเรือ นัน้ จะไม่มผี ลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อผลประกอบกำรของบริษทั เนื่องจำกบริษัทได้ทำกำรบันทึกด้อย
ค่ำเงินมัดจำและค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กีย่ วข้องในกำรสังซื
่ อ้ เรือขุดเจำะและเรือวิศวกรรมใต้ทะเลไว้แล้วในงบกำรเงินปี 2558
จำกผลประกอบกำรของบริษทั ที่ยงั อ่อนแอและผันผวน คำดว่ำบริษทั จะบริหำรต้นทุนค่ำใช้จ่ำยอย่ำงรัดกุม และขยำยไปสูธ่ ุรกิจทีม่ คี วำมผันผวน
น้อยกว่ำอย่ำงระมัดระวัง ตำมกลยุทธ์ระยะยำวของบริษทั นัน้ บริษทั ตัง้ เป้ำหมำยทีจ่ ะสร้ำงสัดส่วน 50% ของ EBITDA ให้มำจำกธุรกิจทีม่ คี วำมผันผวนต่ำ
งบกำรเงินทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ยังคงเป็ นปจั จัยหลักที่ช่วยสนับสนุ นอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB” เงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ ของบริษทั มูลค่ำรวม
12,000 ล้ำนบำทจะช่วยลดควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่องของบริษทั ในอีก 12 เดือนได้ ทัง้ นี้ คำดว่ำบริษทั จะสร้ำงเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนอยูท่ ป่ี ระมำณ
1,500 ล้ำนบำทต่อปีในช่วง 2-3 ปีขำ้ งหน้ำ
บริษทั มีแผนจะซือ้ เรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองจำนวน 4 ลำในระหว่ำงปี 2560-2561 เพื่อจะปรับปรุงโครงสร้ำงกองเรือให้ดขี น้ึ ทัง้ นี้ ค่ำใช้จ่ำยฝ่ำย
ทุนสำหรับเรือลำใหม่และค่ำบำรุงรักษำต่ำง ๆ ของบริษทั คำดว่ำจะอยูท่ ป่ี ระมำณ 2,500-3,000 ล้ำนบำทซึง่ ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยทีอ่ ำจจะเพิม่ ขึน้ หำกบริษทั
เปลี่ยนแปลงกำรตัดสินใจจะรับมอบเรือขุดเจำะชนิด Tender อัตรำส่วน EBITDA ต่อดอกเบีย้ จ่ำยคำดว่ำจะอยู่ในระดับเกินกว่ำ 4 เท่ำ และอัตรำส่วน
เงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกูร้ วมคำดว่ำจะอยูส่ งู กว่ำ 10% ในช่วง 3 ปีขำ้ งหน้ำ
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
ั่
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงควำมคำดหวังว่ำธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองและธุรกิจบริกำรนอกชำยฝงจะสำมำรถ
ยืนหยัดผ่ำนพ้นช่วงขำลงของอุตสำหกรรมไปได้ นอกจำกนี้ ยังคำดว่ำบริษทั จะรักษำสภำพคล่องให้เพียงพอและยังคงสนับสนุ นธุรกิจหลักของบริษทั
เพือ่ ให้อยูร่ อดจนถึงวงจรขำขึน้ อีกครัง้
ั่ ่
โอกำสในกำรปรับเพิม่ อันดับเครดิตของบริษทั ค่อนข้ำงจำกัดจำกมุมมองต่ออนำคตของอุตสำหกรรมเรือขนส่งสินค้ำและกำรให้บริกำรนอกชำยฝงที
ยังคงอ่อนแอ อย่ำงไรก็ตำม อันดับเครดิตของบริษทั อำจได้รบั กำรปรับเพิม่ ขึน้ ได้หำกผลประกอบกำรของบริษทั ดีกว่ำทีป่ ระมำณกำรไว้เป็นระยะเวลำนำน
อันดับเครดิตของบริษทั หรือแนวโน้มอำจได้รบั กำรปรับลดลงหำกผลประกอบกำรของบริษทั หรือกระแสเงินสดถดถอยลงจำกประมำณกำรอย่ำงมี
ั ่ อ่ ่อนแอเป็ นระยะเวลำนำน อำทิ อัตรำ
นัยสำคัญ ทัง้ นี้ เหตุดงั กล่ำวอำจเกิดได้จำกภำวะอุตสำหกรรมของเรือขนส่งสินค้ำและกำรให้บริกำรนอกชำยฝงที
ค่ำจ้ำงเรือทีต่ ่ำกว่ำทีค่ ำดหรืออัตรำกำรใช้งำนทีล่ ดต่ำลง ทัง้ นี้ กำรเปลีย่ นแปลงสำระในสัญญำอย่ำงมีนัยสำคัญ เช่น สัญญำทีม่ กี บั Saudi Aramco ก็อำจ
ก่อให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงต่ออันดับเครดิตในเชิงลบได้เช่นกัน
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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:

BBB
BBBBBBStable

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 และค่ำ
ตัดจำหน่ำย/รำยได้ (%)
อัตรำส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถำวร (%)
อัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำ
ตัดจำหน่ำย/ดอกเบีย้ จ่ำย (เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำน/เงินกูร้ วม (%)
อัตรำส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้ำงเงินทุน (%)
*
**

------------------------ ณ วันที่ 30 กันยายน -----------------2557
2556
2555
2554

ม.ค.-ก.ย.
2559

ม.ค.-ธ.ค.
2558

10,064

21,426

21,431

18,463

16,347

17,565

374

570

492

510

754

670

(297)

(1,002)

853

(385)

(288)

(457)

830

1,999

2,178

1,708

1,442

2,413

506

1,333

6,958

2,412

1,689

4,426

42,076

45,346

49,331

43,298

40,797

48,032

12,377

14,401

13,731

14,098

13,989

14,381

15,631

18,358

17,731

17,856

16,904

17,216

26,445

26,988

31,599

25,442

23,893

30,816

1,091

2,263

1,863

1,869

1,824

2,569

128

539

159

9

357

732

7.9

3.6

13.0

11.1

13.0

13.8

(1.0)

5.3

1.4

1.6

1.1

3.2

8.4

4.8

3.3

4.6

13.9

15.9

12.1

10.3

16.8

34.8

30.3

35.7

36.9

31.8

(2.1) **
3.9
9.1 **
31.9

งบการเงินรวม
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง
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© บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ ์ พ.ศ. 2559 ห้ำมมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทำสำเนำเผยแพร่ แจกจ่ ำย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภำยหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรือข้อมูลกำรจัดอันดับ
เครดิต ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อเพียงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ำรใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญำตเป็นลำยลักษณ์ อกั ษรจำก บริษทั ทริสเรทติง้ จำกัด ก่อน กำรจัดอันดับ เครดิต
นี้มใิ ช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซ้อื ขำย หรือถือตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเสีย่ งหรือควำมน่ ำเชื่ อถือของตรำสำรหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ โดยเพพำะ
ควำมเห็นทีร่ ะบุในกำรจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคำแนะนำเกีย่ วกับกำรลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด กำรจัดอันดับและข้อมูลทีป่ 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 ชื่อ ว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รบั ประกันควำม
ถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั 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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