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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ จากัด (มหาชน) และอันดับ
เครดิตหุน้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดปจั จุบนั ของบริษทั ทีร่ ะดับ “BBB” ในขณะเดียวกัน
ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้าน
บาทของบริษทั ทีร่ ะดับ “BBB” ด้วย โดยบริษทั จะนาเงินทีไ่ ด้จากการออกหุน้ กู้ชุดใหม่จานวน 2,000
ล้านบาทไปใช้ไถ่ถอนหุน้ กูท้ ม่ี อี ยู่และทีเ่ หลือจะนาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
อันดับเครดิต สะท้อ นถึงการมีข ดี ความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอในธุร กิจขนส่งสิน ค้าแห้ง
ั่
เทกองทางเรือและธุรกิจให้บริการนอกชายฝงของบริ
ษทั ตลอดจนความหลากหลายของธุรกิจและงบ
การเงินที่ยงั คงแข็งแกร่ง ทัง้ นี้ จุดแข็งดังกล่าวถูก ลดทอนจากความไม่แน่ นอนของลักษณะที่เป็ น
วงจรของธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ตลอดจนอัตราการใช้งานเรือและอัตราค่าจ้างต่อวันทีล่ ดลง
ของธุร กิจให้บริการนอกชายฝ งั ่ และประวัติผ ลงานในการบริห ารธุร กิจที่บริษัทซื้อ กิจการมาที่ม ี
ค่อนข้างจากัด
ทริสเรทติ้งมีความเห็นว่าธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ กาลัง
ฟื้นตัว โดยเห็นได้จากการเพิม่ ขึน้ ของอัตราค่าระวางของเรือเทกองทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องและสมดุล
ทีด่ ขี น้ึ ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรม อัตราค่าระวางเรือโดยเฉลีย่ ของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก
5,155 ดอลลาร์ส หรัฐฯ ต่ อวันในปี 2559 เป็ น 8,469 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่ อวันในปี 2560 ในขณะที่
ั ่ งคงเผชิญกับความกดดันจากการมีอตั ราการใช้งานของเรือทีต่ ่าและการ
ธุรกิจให้บริการนอกชายฝงยั
ลดลงของส่วนแบ่งกาไรจาก บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิง่ จากัด อย่างไรก็ตาม ธุรกิจให้บริการ
ั ่ คาดว่าจะค่อย ๆ ฟื้นตัวจากแนวโน้มราคาน้ามันทีอ่ ยู่ในช่วงขาขึน้ ซึ่งน่ าจะช่วยส่งเสริม
นอกชายฝงก็
กิจกรรมการขุดเจาะน้ามันได้
สถานะทางการเงิน ของบริษัท ยัง คงแข็งแรงจากการมีภ าระหนี้ เงิน กู้ท่ีล ดลงและสภาพคล่ อ งที่
เพียงพอ อัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทั อยู่ท่ี 24.5% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560
ซึง่ ต่าสุดในช่วง 5 ปีทผ่ี ่านมา สภาพคล่องทีเ่ พียงพอเกิดจากการมีเงินสดในมือ อยู่ทป่ี ระมาณ 6,400
ล้านบาท ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2560 ซึง่ สามารถรองรับการผ่อนชาระหนี้เงินกูธ้ นาคารจานวน 1,400
ล้านบาทและค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน จานวน 1,200 ล้านบาทในอีก 12 เดือ นข้างหน้ าได้ ทัง้ นี้ คาดว่า
สถานะทางการเงินของบริษัทจะเข้มแข็งในอนาคตอันใกล้น้ีเนื่องจากบริษัทยังไม่มแี ผนการลงทุน
หรือการซื้อกิจการขนาดใหญ่ในขณะนี้

ติ ดต่อ:
ประวิตร ชัยชานะภัย, CFA

pravit@trisrating.com
เสริมวิทย์ ศรีโยธา

sermwit@trisrating.com
ศศิพร วัชโรทัย

sasiporn@trisrating.com

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหวังว่าธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้ง
ั ่ งเป็ นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้และกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
เทกองและธุรกิจบริการนอกชายฝงจะยั
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย (EBITDA) ให้แก่บริษทั ทริสเรทติ้งยังเชื่อด้วยว่าบริษทั จะ
สามารถรักษาสถานะสภาพคล่องทีด่ แี ละความสามารถในการชาระหนี้ทน่ี ่าพึงพอใจได้ในปีหน้า
ภายใต้สมมุตฐิ านของทริสเรทติ้งคาดว่าผลประกอบการของบริษทั จะปรับตัวดีขน้ึ ในช่วงระหว่างปี
2561-2563 เงินทุนจากการดาเนินงานคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ โดยอยู่ทป่ี ระมาณ 1,400 ล้านบาทต่อปี หรือ
มากกว่า อัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนน่ าจะอยู่ ทร่ี ะดับไม่เกิน 30% ในช่วง 3 ปีขา้ งหน้า
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายต่อดอกเบี้ยจ่ายน่ าจะอยู่สูง
กว่า 5 เท่า ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกู้รวมโดยเฉลีย่ น่าจะอยู่สงู กว่า 15%

เครดิ ตวาระ เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ททริ
ี ่ สเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของสัญญาหรือตราสาร และ
สรุปผลเมือครบรอบปี
่
ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือ่ มีเหตุการณ์สาคั ญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบเพียงพอทีจ่ ะปรับ
อันดับเครดิต หรือเมือ่ มีเหตุให้ต้องยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม" (Affirmed) หรือ
"ยกเลิก" (Cancelled)
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ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
โอกาสในการปรับเพิม่ อันดับเครดิตของบริษทั มีค่อนข้างจากัดในระยะสัน้ จากความไม่แน่ นอนของผลประกอบการในธุรกิจ เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองและ
ธุรกิจให้บริการนอกชายฝงั ่ อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตอาจได้รบั การปรับเพิม่ ขึน้ ได้หากผลประกอบการของบริษทั ดีกว่าทีป่ ระมาณการเป็ นระยะเวลานาน
ซึง่ กรณีน้อี าจเกิดขึน้ ได้หากบริษทั ประสบความสาเร็จในการสร้างความหลากหลายในการลงทุนจนส่งผลทาให้บริษทั มีกระแสเงินสดทีม่ นคงมากยิ
ั่
่ งขึน้ ใน
ขณะทีย่ งั สามารถดารงสถานะงบการเงินทีแ่ ข็งแกร่งเอาไว้ได้
อันดับเครดิตของบริษทั หรือแนวโน้มอาจได้รบั การปรับลดลงหากผลประกอบการของบริษทั หรือกระแสเงินสดถดถอยลงจากประมาณการปจั จุบนั อย่างมี
ั ่ อ่ ่อนแอลง รวมทัง้ จากการขาดทุนอย่าง
นัยสาคัญ ทัง้ นี้ เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจเกิดขึน้ ได้จากภาวะตลาดของเรือขนส่งสินค้าและการให้บริการนอกชายฝงที
หนักของธุรกิจอื่นทีบ่ ริษทั ได้ลงทุนไป
ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

รายได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน**
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย**
ั
เงินปนผล
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/รายได้ (%)**
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)**
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)**
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
*
**

------------ ณ วันที่ 31 ธันวาคม --------2560
2559
2558
13,392
403
436
908
2,004
35,585
8,109
10,531
25,054
1,111
128
11.0

13,662
530
(110)
1,236
579
41,620
12,154
15,125
26,495
1,165
128
6.5

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

2.9
5.3

1.8
3.5

(1.5)
1.9

5.3
7.7

11.2
24.5

10.2
31.4

10.5
34.8

13.5
30.3

งบการเงินรวม: ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2557 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงรอบบัญชีใหม่จากรอบบัญชีเดิมซึง่ เริม่ ในวันที ่ 1 ตุลาคม
จนถึงวันที ่ 30 กันยายนของปี ถดั ไปมาเป็ นเริม่ ในวันที ่ 1 มกราคมจนถึงวันที ่ 31 ธันวาคมของทุกปี แทน
ปรับโดยหักค่าใช้จา่ ยในการซ่อมเรือ

หมายเหตุ: ทริสเรทติ้งได้หกั ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบารุงเรือออกจากค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่ใช่เงินสด) และได้บนั ทึกค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบารุง
เรือเหล่านี้ให้เป็ นส่วนหนึง่ ของต้นทุนทีเ่ ป็ นเงินสดแทน วิธกี ารคานวณใหม่จะสะท้อนการประเมินสถานะทางการเงินของบริษัททีม่ คี วามอนุ รกั ษ์นิยมมาก
ขึ้น ซึง่ การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารคานวณดังกล่าวจะส่งผลให้มูลค่าของเงินทุนจากการดาเนินงาน กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัด
จาหน่าย รวมทัง้ อัตราส่วนทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ลดลง
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน) (TTA)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
TTA187A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 5 ปี
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB
BBB
BBB
Stable

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรปร ะเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเ สีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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