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อัน2011
ดับเครดิ ตองค์กร:

BBB

อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

เหตุผล
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ จำกัด (มหำชน) ที่
ระดับ “BBB” และปรับเพิม่ อันดับเครดิตหุน้ กู้ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันทีม่ อี ยูจ่ ำนวน 2,000 ล้ำน
บำทของบริษทั เป็ นระดับ “BBB” จำกเดิมที่ระดับ “BBB-” กำรปรับเพิม่ อันดับเครดิตของหุ้นกู้
12 November 2011
สะท้อนถึงกำรคำดกำรณ์ของทริสเรทติง้ ว่ำอัตรำส่วนหนี้ทม่ี หี ลักประกันต่อสินทรัพย์รวมของบริษทั
น่ ำ จะอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำ 20% เนื่องจำกบริษทั ซื้อเรือขนส่งสินค้ำมือสอง และชำระด้วยเงินสด
บำงส่วนเพื่อรักษำระดับของเงินกู้ นอกจำกนี้ บริษทั ยังไม่มแี ผนกำรลงทุนหรือกำรเข้ำซื้อกิจกำร
ขนำดใหญ่ ทีจ่ ะส่งผลต่อจำนวนของหนี้ทม่ี หี ลักประกันอย่ำงมีนยั สำคัญ ในระยะเวลำอันสัน้ ด้วย
อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงกำรมีขดี ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่เพียงพอในธุรกิจขนส่ง
ั่
สินค้ำแห้งเทกองทำงเรือและธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝงของบริ
ษทั ตลอดจนควำมหลำกหลำยของ
ประเภทธุรกิจทีล่ งทุน และงบกำรเงินทีย่ งั คงแข็งแกร่ง ทัง้ นี้ จุดแข็งดังกล่ำวถูกลดทอนจำกควำมไม่
แน่ นอนของลัก ษณะที่เป็ นวงจรของธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำ ตลอดจนอัตรำกำรใช้ งำนเรือและอัตรำ
ค่ำจ้ำงต่อวันทีล่ ดลงของธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝงั ่ รวมถึงประวัตผิ ลงำนในกำรบริหำรธุรกิจทีบ่ ริษทั
ซือ้ กิจกำรมำทีม่ คี อ่ นข้ำงจำกัด
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ เป็ นบริษทั ลงทุนซึ่งก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2526 และจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2538 ปจั จุบนั บริษทั จัดประเภทธุรกิจทีด่ ำเนินกำรใหม่โดย
แบ่ง ออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แ ก่ ธุรกิจ เรือขนส่งสินค้ำแห้ง เทกอง ธุรกิจ ให้บริก ำรนอกชำยฝงั ่ ธุรกิจ
เคมีภ ัณฑ์ทำงกำรเกษตร (กำรจ ำหน่ ำ ยปุ๋ยในประเทศเวียดนำม) และกลุ่มกำรลงทุนอื่น ๆ โดย
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทมีรำยได้ประมำณ 9,800 ล้ำนบำทและมีกำไรจำกกำร
ดำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA) ประมำณ 1,400 ล้ำนบำท ในช่วง 5 ปี ท่ี
ั ่ นธุรกิจทีส่ ร้ำง EBITDA
ผ่ำนมำ ธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองและธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝงเป็
ส่วนใหญ่ให้แก่บริษทั ในสัดส่วน 25%-40% และ 50%-70% ของ EBITDA รวมของบริษทั ตำมลำดับ
ในขณะทีธ่ ุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ทำงกำรเกษตรมีสดั ส่วน 10%-19%
ธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงเรือของบริษทั ฟื้ นตัวอย่ำงเห็นได้ชดั และกลับมำสร้ำงผลกำไรอีกครัง้
ตัง้ แต่ไตรมำสแรกของปี 2560 จำกกำรปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของค่ำขนส่ง โดยอัตรำค่ำระวำงเรือโดยเฉลีย่
ของบริษทั เพิม่ ขึน้ 51.4% เมื่อเทียบปี ต่อปี จำก 5,473 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อวันในไตรมำสที่ 3 ของปี
2559 เป็ น 8,288 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อวันในไตรมำสเดียวกันของปี น้ี ในขณะที่ต้นทุนดำเนินงำนที่
เป็นเงินสดยังคงทีท่ ่ี 5,077 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อวัน ควำมสำมำรถในกำรทำงำนของกองเรือปรับตัวดี
ขึน้ เนื่องจำกในปี 2560 บริษทั ได้ซ้อื เรือมือสองจำนวน 3 ลำซึ่งมีขนำดใหญ่ก ว่ำและมีอำยุน้อย
กว่ำเดิม ทัง้ นี้ ณ เดือนพฤศจิกำยน 2560 บริษทั เป็ นเจ้ำของเรือทัง้ หมด 21 ลำซึ่ง มีขนำดระวำง
บรรทุกเฉลีย่ 53,941 ตัน (Dead Weight Tonnage -- DWT) และมีอำยุเฉลีย่ ประมำณ 12 ปี
ั่
ในอีกด้ำนหนึ่ง ธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝงของบริ
ษทั ยังคงเผชิญกับกำรลดลงของอัตรำกำรใช้
งำนของเรือและส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมคือ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิง่ จำกัด (AOD) ซึ่ง
เป็ นเจ้ำของเรือขุดเจำะชนิด 3 ขำ (Jack-up) จำนวน 3 ลำและดำเนินงำนภำยใต้สญ
ั ญำจ้ำงงำนกับ
Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) โดยส่วนแบ่งกำไรทีบ่ ริษทั ได้รบั จำกบริษทั AOD
ลดลงเหลือประมำณ 4.5-5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อปี จำกประมำณ 12 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อปี ใน
ปี 2559 ทัง้ นี้สญ
ั ญำจ้ำงงำนของบริษทั นัน้ จะสิน้ สุดในปี 2562 และอำจได้รบั กำรต่อสัญญำดังเช่นใน
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อดีตทีผ่ ำ่ นมำ
ด้วยกำรมีเป้ำหมำยที่จะสร้ำ งควำมสมดุลระหว่ำ งธุ รกิจ ที่มคี วำมผันผวนตำมวงจรและธุรกิจ ที่ไม่เป็ นไปตำมวงจร บริษัทจึง ลงทุนในธุรกิจ ที่
เกีย่ วข้องกับอำหำรและเครื่องดื่ม ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรน้ำ และโลจิสติกส์ อย่ำงไรก็ตำม กำรลงทุนเหล่ำนี้ยงั ไม่ได้สร้ำงผลกำไรสุทธิ ทม่ี นี ัยสำคัญแก่
งบกำรเงินรวมของบริษทั ในเดือนมิถุนำยน 2560 บริษทั พีเอช แคปปิ ตอล จำกัด (PHC) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วน 70% ได้ทำกำรซือ้
กิจกำรของ “พิซซ่ำ ฮัท” ซึง่ มีจำนวน 100 สำขำในประเทศไทย ทัง้ นี้ EBITDA ของ “พิซซ่ำ ฮัท” นัน้ เป็นบวกแต่ยงั ค่อนข้ำงน้อยในขณะนี้
โครงสร้ำงเงินทุนยังคงเป็นปจั จัยทีช่ ว่ ยสนับสนุนคุณภำพสินเชื่อและอันดับเครดิตของบริษทั อยูเ่ ช่นเดิม สภำพคล่องของบริษทั มีมำกเพียงพอโดย
มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเป็นจำนวนมำกถึง 7,000 ล้ำนบำท ในขณะทีห่ นี้เงินกู้กล็ ดลงอย่ำงต่อเนื่อง อัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ ำงเงินทุน
ของบริษทั ลดลงจำก 31.4% ณ สิน้ ปี 2559 เหลือ 24.4% ณ เดือนกันยำยน 2560 ในขณะทีอ่ ตั รำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกู้รวมนัน้ เพิม่ ขึน้
จำก 10.2% ในปี 2559 เป็น 12.4% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560
ภำยใต้สมมุตฐิ ำนของทริสเรทติง้ ในช่วงระหว่ำงปี 2561-2563 ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั คำดว่ำ จะปรับตัวดีขน้ึ จำกกำรฟื้นตัวของตลำดเรือ
ั ่ น้ ทริสเรทติง้ ตัง้ สมมุตฐิ ำนว่ำอัตรำกำรใช้งำนจะค่อย ๆ ดี
ขนส่งสินค้ำแห้งเทกองและประสิทธิภำพกองเรือทีด่ ขี น้ึ สำหรับธุรกิจให้กำรบริกำรนอกชำยฝงนั
ขึน้ จำกรำคำน้ ำมันทีส่ งู ขึน้ และกำรเพิม่ ขึ้นของงำนขุดเจำะของผูผ้ ลิตน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ อย่ำงไรก็ตำม กำรแข่งขันในตลำดคำดว่ำจะยังคงดำรง
ต่อเนื่องและจะสร้ำงแรงกดดันต่ออัตรำค่ำจ้ำงอยู่ ทัง้ นี้ คำดว่ำบริษทั จะสำมำรถมีเงินทุนจำกกำรดำเนินกำรอย่ำงน้อย 1,400 ล้ำนบำทต่อปี ค่ำใช้จ่ำยฝ่ำย
ทุนของบริษทั คำดว่ำจะอยูท่ ่ี 1,200 ล้ำนบำทในปี 2561 และ 600 ล้ำนบำทต่อปี ในช่วงปี 2562-2563 บริษทั อำจจะออกหุน้ กู้ชุดใหม่โดยมีมูลค่ำสูงสุดไม่
เกิน 5,000 ล้ำนบำท เพื่อนำมำใช้ไถ่ถอนหุน้ กู้ทม่ี อี ยูแ่ ละกำลังจะหมดอำยุในเดือนกรกฎำคม 2561 นี้ จำนวน 2,000 ล้ำนบำท ส่วนทีเ่ หลือเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในธุรกิจ ดังนัน้ คำดว่ำอัตรำส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้ำงเงินทุนอำจจะเพิม่ ขึน้ แต่ น่ำจะอยูไ่ ม่เกิน 30% โดยอัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำน
ก่อนค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยต่อดอกเบีย้ จ่ำยน่ำจะอยูส่ งู กว่ำ 5 เท่ำ และอัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเงินกูร้ วมโดยเฉลีย่ น่ำจะอยูส่ งู กว่ำ
15%
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
ั ่ งเป็ น
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงควำมคำดหวังว่ำธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองและธุรกิจบริกำรนอกชำยฝงจะยั
ธุรกิจหลักทีส่ ร้ำงรำยได้และ EBITDA ทริสเรทติง้ ยังเชื่อด้วยว่ำบริษทั จะสำมำรถรักษำสภำพคล่องทีด่ แี ละควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ทน่ี ่ำพึงพอใจได้ใน
ปีหน้ำ
โอกำสในกำรปรับเพิม่ อันดับเครดิตของบริษทั ค่อนข้ำงจำกัดในระยะสัน้ จำกควำมไม่แน่นอนของผลประกอบกำรในธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงเรือ และ
ธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝงั ่ อย่ำงไรก็ตำม อันดับเครดิตของบริษทั อำจได้รบั กำรปรับเพิม่ ขึน้ ได้หำกผลประกอบกำรของบริษทั ดีกว่ำทีป่ ระมำณกำรไว้เป็ น
ระยะเวลำนำน ซึง่ กรณีน้ีอำจเกิดขึน้ ได้หำกบริษทั ประสบควำมสำเร็จในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยในกำรลงทุนจนส่งผลทำให้บริษทั มีกระแสเงินสดที่
มันคงมำกยิ
่
ง่ ขึน้ ในขณะเดียวกันก็สำมำรถดำรงสถำนะงบกำรเงินทีแ่ ข็งแกร่งเอำไว้ได้
อันดับเครดิตของบริษทั หรือแนวโน้มอำจได้รบั กำรปรับลดลงหำกผลประกอบกำรของบริษทั หรือกระแสเงินสดถดถอยลงจำกประมำณกำรปจั จุบนั
ั ่ อนแอลง และจำกกำรขำดทุน
อย่ำงมีนยั สำคัญ ทัง้ นี้ เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอำจเกิดขึน้ ได้จำกภำวะตลำดของเรือขนส่งสินค้ำและกำรให้บริกำรนอกชำยฝงอ่
อย่ำงหนักของธุรกิจอื่นทีบ่ ริษทั ได้ลงทุนไป

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน) (TTA)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
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TTA187A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2561
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

ม.ค.-ก.ย.
2560
9,845
305
207
390
1,352
35,927
8,181
10,595
25,332
827
128
9.9

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 (%)
*
**
***
หมายเหตุ:

ม.ค.-ธ.ค.
2559
13,662
530
(110)
1,236
579
41,620
12,154
15,125
26,495
1,165
128
6.5

ม.ค.-ธ.ค.
2558
21,426
570
(1,183)
1,515
1,333
45,346
14,401
18,358
26,988
1,779
539
1.3

ต.ค.-ก.ย.
2557
21,431
492
853
1,849
6,958
49,331
13,731
17,731
31,599
1,534
159
11.5

2.6 **
4.7

1.8
3.5

(1.5)
1.9

5.3
7.7

12.4 **
24.4

10.2
31.4

10.5
34.8

13.5
30.3

ี ์ ได ้มีการเปลีย
งบการเงินรวม: บริษัทโทรีเซนไทย เอเยนต์ซส
่ นรอบบัญชีตงั ้ แต่เดือนกันยายน 2557 จากรอบบัญชีเดิมซึง่ เริม
่ ในวันที่ 1 ตุลาคมจนถึง
วันที่ 30 กันยายนของปี ถด
ั ไป เป็ นเริม
่ ในวันที่ 1 มกราคมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี แทน
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง
ปรับโดยหักค่าใช ้จ่ายในการซ่อมเรือ
่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (ค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่ใช่เงินสด) และได ้บันทึกค่าใช ้จ่ายในการ
ทริสเรทติง้ ได ้หักค่าใช ้จ่ายในการซ่อมบารุงเรือออกจากค่าเสือ
ซ่อมบารุงเรือเหล่านีใ้ ห ้เป็ นส่วนหนึง่ ของต ้นทุนทีเ่ ป็ นเงินสดแทน วิธก
ี ารคานวณใหม่จะสะท ้อนถึงการประเมินสถานะทางการเงินของบริษัททีม
่ ค
ี วาม
่ ม
อนุรักษ์นย
ิ มมากขึน
้ ซึง่ การเปลีย
่ นแปลงวิธก
ี ารคานวณดังกล่าวจะส่งผลให ้มูลค่าของเงินทุนจากการดาเนินงาน กาไรก่อนดอกเบีย
้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ
ราคา และค่าตัดจาหน่าย รวมทัง้ อัตราส่วนทางการเงินทีเ่ กีย
่ วข ้องนัน
้ ลดลง
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ถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบู รณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกควำมไม่ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไ ม่
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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