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เหตุผล
CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:

BBB

อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

BBB

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
29/12/59
02/12/57

อันดับ
เครดิ ต
BBB
BBB+

แนวโน้ มอันดับ
เครดิ ต/ เครดิ ตพิ นิจ
Stable
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ จากัด (มหาชน) และอันดับ
เครดิตหุน้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดปั จจุบนั ของบริษทั ทีร่ ะดับ “BBB” ในขณะเดียวกัน
ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้าน
บาทของบริษทั ทีร่ ะดับ “BBB” ด้วย โดยบริษทั จะนาเงินทีไ่ ด้จากการออกหุน้ กู้ชุดใหม่น้ีไปใช้ในการ
ซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองลาใหม่และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
อันดับเครดิตสะท้อนถึงการทีบ่ ริษทั มีขดี ความสามารถในการแข่งขันทีเ่ พียงพอในธุรกิจขนส่งสินค้า
แห้งเทกองทางเรือ และธุ ร กิจให้บริการนอกชายฝั ่ง ตลอดจนความพยายามในการสร้างความ
หลากหลายของธุรกิจ และงบการเงินทีย่ งั คงแข็งแกร่ง ทัง้ นี้ จุดแข็งดังกล่าวถูกลดทอนลงจากความ
ไม่แน่ น อนของลักษณะที่เป็ น วงจรขึ้น ลงของธุร กิจเรือ ขนส่ งสิน ค้า แห้งเทกอง ตลอดจนผลการ
ดาเนินงานทีย่ งั อ่อนแอของธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ และประวัตผิ ลงานในการบริหารธุรกิจทีบ่ ริษทั
ซื้อกิจการมาทีค่ ่อนข้างจากัด
ในช่วงครึง่ แรกของปี 2561 ผลการดาเนินงานของธุรกิจเรือขนส่งสินค้าของบริษทั ดีขน้ึ เป็ นอย่างมาก
อันเป็ นผลมาจากค่าระวางเรือทีส่ ูงขึน้ โดยดัชนีค่าระวางเรือบัลติค (Baltic Dry Index -- BDI) ซึ่ง
เป็ นดัชนีอา้ งอิงสาหรับค่าระวางเรือได้ฟ้ื นตัวและปรับเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,217 ในช่วงครึง่ แรกของปี 2561
จากจุดต่ าสุดที่ 673 ในปี 2559 และในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ ค่ าระวางเรือของกองเรือทีบ่ ริษัทเป็ น
เจ้าของก็เพิม่ ขึน้ เป็ น 11,134 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันจาก 5,155 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน โดยสูงกว่า
ต้นทุนในการดาเนินงานซึง่ อยู่ทป่ี ระมาณ 7,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันโดยเฉลีย่ เป็ นอย่างมาก
ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ ของบริษทั ยังคงอ่อนแอซึ่งเห็นได้จากรายได้จากการ
ให้บริการทีไ่ ม่ใช่เรือทีล่ ดลงและอัตราการใช้งานของเรือทีย่ งั คงต่า บริษทั มีผลขาดทุนในครึง่ แรกของ
ปี 2561 เนื่องจากเรือขนส่งทีส่ าคัญจานวน 3 ลาจากทัง้ หมด 4 ลาต้องเข้ารับการซ่อมบารุงตามแผน
จานวนยอดงานคงค้าง (Order Backlog) มูลค่า 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เดือนมิถุนายน 2561
นัน้ ถือว่าเป็ นปริมาณทีน่ ้อยและมีอายุสนั ้ ซึง่ บ่งบอกถึงความไม่แน่ นอนของรายได้และกาไรในระยะ
ปานกลางของบริษทั
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อย่างไรก็ตาม ทิศทางราคาน้ ามันที่เพิม่ ขึ้นในช่วงปี 2560-2561 นี้ถือเป็ นปั จจัยทีจ่ ะช่วยลดความ
เสีย่ งจากวงจรขาลงของธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ ของบริษทั ได้บา้ ง ราคาน้ ามันทีเ่ พิม่ ขึน้ น่ าจะช่วย
กระตุ้นกิจกรรมการสารวจและขุดเจาะน้ ามัน ซึ่งน่ าจะช่วยเพิม่ ความต้องการด้านการให้บริการใต้
ทะเลให้ขยายตัวมากขึน้ ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ ทริสเรทติ้งจึงคาดว่าธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั ง่ ของ
บริษทั นัน้ มีโอกาสทีจ่ ะฟื้ นตัวดีขน้ึ และน่าจะสร้างกาไรทีด่ ขี น้ึ ให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษทั
งบการเงินทีแ่ ข็งแกร่งยังคงเป็ นปั จจัยทีส่ าคัญในการสนับสนุนอันดับเครดิตของบริษทั กระแสเงินสด
และเงินลงทุนในหลักทรัพย์มลู ค่า 7,400 ล้านบาทยังถือว่ามีจานวนมากพอทีจ่ ะรองรับความต้องการ
สภาพคล่องของบริษัทได้แม้จะมีจานวนลดลงไปบ้างก็ตาม อัตราส่วนเงินกู้รวมสุทธิต่อโครงสร้าง
เงินทุนยังอยู่ในระดับต่ าที่ประมาณ 14.3% ณ เดือนมิถุนายน 2561 ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่ว น
ดังกล่าวจะยังคงอยู่ในระดับต่ากว่า 30% ต่อไปอีกในระยะ 3 ปี ขา้ งหน้า ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนกาไรจาก
การดาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายต่อดอกเบี้ยจ่ายน่ าจะอยู่สูงกว่า 5 เท่า และ
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกูร้ วมโดยเฉลีย่ 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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แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองและธุรกิจบริการนอกชายฝั ง่ จะยัง
เป็ นธุรกิจหลักทีส่ ร้างรายได้และกาไรให้แก่บริษทั ต่อไป ทริสเรทติ้งยังเชือ่ ด้วยว่าบริษทั จะสามารถรักษาสถานะสภาพคล่องทีด่ แี ละคงความสามารถในการ
ชาระหนี้ทน่ี ่าพึงพอใจต่อไปได้ในปี หน้า
ปัจจัยที่ อำจทำให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
โอกาสในการปรับเพิม่ อันดับเครดิตของบริษทั มีค่อนข้างจากัดในระยะสัน้ จากความไม่แน่ นอนของผลประกอบการในธุรกิจ เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองและ
ธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตอาจได้รบั การปรับเพิม่ ขึน้ ได้หากผลประกอบการของบริษทั ดีกว่าทีป่ ระมาณการเป็ นระยะเวลานาน
ซึง่ กรณีน้อี าจเกิดขึน้ ได้หากบริษทั ประสบความสาเร็จในการสร้างความหลากหลายในการลงทุนจนส่งผลทาให้บริษทั มีกระแสเงินสดทีม่ นคงมากยิ
ั่
่ งขึน้ ใน
ขณะทีย่ งั สามารถดารงสถานะงบการเงินทีแ่ ข็งแรงเอาไว้ได้
อันดับเครดิตของบริษทั หรือแนวโน้มอาจได้รบั การปรับลดลงหากผลประกอบการของบริษทั หรือกระแสเงินสดถดถอยลงจากประมาณการปั จจุบนั อย่างมี
นัยสาคัญ ทัง้ นี้ เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจเกิดขึน้ ได้จากภาวะตลาดของเรือขนส่งสินค้าและการให้บริการนอกชายฝั ง่ ทีอ่ ่อนแอลง รวมทัง้ จากการขาดทุนอย่าง
หนักของธุรกิจอื่นทีบ่ ริษทั ได้ลงทุนไป

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน) (TTA)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
TTA213A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1805.2 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 3 ปี 3 เดือน
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB
BBB
BBB
Stable

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จำกัด
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© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จำกัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรื อพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสี ยหายใดๆ 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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