บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:
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อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน
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แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
29/12/59
02/12/57

อันดับ
เครดิ ต
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ครัง้ ที่ 213/2562
25 ธันวาคม 2562

แนวโน้ มอันดับ
เครดิ ต/ เครดิ ตพิ นิจ
Stable
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “BBB”
พร้อมทัง้ คงอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่ม ีหลักประกัน ของบริษัทที่ระดับ “BBB” ด้วยแนวโน้ม
อันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความเสีย่ งทางธุรกิจทีอ่ ยู่ในระดับสูงจาก
ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางเรือและธุรกิจให้บริการวิศวกรรมนอกชายฝั ง่ ทีม่ คี วาม
ไม่แน่ น อนและผัน ผวนสูง อัน ดับเครดิต ยังคานึงถึง ฐานะการเงิน ที่แข็งแรงของบริษัท ซึ่งมีปัจจัย
สนับสนุนจากเงินสดจานวนมากในมือ ขณะทีค่ วามพยายามในการขยายไปยังธุรกิจอื่น ๆ ของบริษทั
ยัง ไม่ ป ระสบผลส าเร็จ นั ก อัน ดับ เครดิต ยัง พิจ ารณาถึง ความสมดุ ล ของอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานใน
อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกองซึง่ จะช่วยสนับสนุนการฟื้ นตัวของค่าระวางเรืออีกด้วย
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
ความเสี่ยงจากธุรกิ จหลักที่ มีความผันผวนสูง
ความเสีย่ งทางธุรกิจ ของบริษทั ถูกกาหนดจากการที่ธุรกิจหลักทัง้ 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจเรือขนส่งสินค้า
แห้งเทกองและธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ มีความผันผวนสูง โดยทัง้ สองธุรกิจสร้างอัตรากาไรก่อน
ดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) โดยเฉลีย่ ให้แก่บริษทั คิดเป็ นประมาณ
70%-80%
ในธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ปั จจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้อุตสาหกรรมมีความผันผวนคือ
ภาวะอุตสาหกรรมส่วนเกินทีเ่ ป็ นไปอย่างต่อเนื่องจากการทีอ่ ุตสาหกรรมประกอบไปด้วยผูป้ ระกอบการ
รายย่อยจานวนมากและมีการแข่งขันสูงจนส่งผลให้การควบคุมอุปทานเป็ นไปได้ยากและเป็ นปั จจัย
กดดันต่อค่าระวางเรือ

ติ ดต่อ:
ชนาพร ปิ่ นพิทกั ษ์

สาหรับธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ ผลการดาเนินงานขึ้นอยู่กบั อุตสาหกรรมการบริการขุดเจาะนอก
ชายฝั ง่ ของบริษัทสารวจและผลิตก๊าซและน้ ามันที่มคี วามผันผวนและเป็ นวัฏจักรขึ้นลงสูง ความไม่
แน่นอนเรือ่ งทิศทางราคาน้ ามันดิบยังคงกดดันต่อ ธุรกิจขุดเจาะนอกชายฝั ง่ ของบริษทั สารวจและผลิต
ก๊าซและน้ามันในระยะสัน้ ถึงกลาง นอกจากนี้ บริษทั ยังมีความเสีย่ งจากการมีลูกค้าหลักน้อยรายทาให้
ความสามารถในการต่อรองราคามีจากัด โดยผลการดาเนินงานของบริษทั ขึน้ อยู่ก ับการต่ออายุสญ
ั ญา
จ้างของลูกค้าไม่กร่ี ายในตะวันออกกลาง

chanaporn@trisrating.com

แนวโน้ มที่ดีขนึ้ ของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสิ นค้าแห้งเทกอง

ประวิตร ชัยชานะภัย, CFA

การปรับตัวด้านอุปทานเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจะเป็ นปั จจัยหลักทีส่ นับสนุ น อุตสาหกรรม โดยคาด
ว่าการเติบโตของอุปทานเรือขนส่งสิน ค้าแห้งเทกองจะอยู่ในระดับปานกลางในระยะ 12-18 เดือ น
ข้างหน้า ปั จจัยสนับสนุ น ที่ส าคัญมาจากจากการจากัดปริมาณค่ากามะถันในน้ ามันเชื้อเพลิง (IMO
2020) ที่จะมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ซึ่งการทีผ่ ู้ประกอบการจะสามารถ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎระเบียบด้านสิง่ แวดล้อมดังกล่าวได้นัน้ เจ้าของเรือจะต้องติดตัง้ อุปกรณ์
Scrubber เพื่อกาจัดกามะถันส่วนเกิน หรือใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่มคี ่ากามะถันต่ า ซึ่งทางเลือกทัง้ 2
แนวทางดังกล่าวล้วนส่งผลทาให้อุปทานลดลง ทัง้ นี้ เนื่องจากการติดตัง้ อุปกรณ์ Scrubber ใช้เวลา
หลายสัป ดาห์ ในขณะที่ ก ารใช้ น้ า มัน เชื้อ เพลิง ที่ม ีค่ า ก ามะถัน ต่ า ก็ ม ีต้ น ทุ น ที่ แ พงขึ้น ท าให้
ผูป้ ระกอบการมีแนวโน้มทีจ่ ะเดินเรือในอัตราความเร็วทีช่ า้ ลง นอกจากนี้ กฎระเบียบด้านสิง่ แวดล้อม
ดังกล่าวยังส่งผลเร่งให้มกี ารปลดระวางเรือมากยิง่ ขึน้ สาหรับเรือเก่าและเรือทีไ่ ม่คุม้ ค่าในเชิงธุรกิจ ทา
ให้คาดว่าอุปสงค์และอุปทานของเรือสินค้าแห้งเทกองจะอยู่ในระดับทีส่ มดุลมากขึน้ ในรอบหลายปี
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ภารัต มหัทธโน
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เสาวรส จิระชัยพิทกั ษ์
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ทัง้ นี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ค่าระวางเรือโดยเฉลีย่ ของบริษทั อยู่ท่ี 10,185 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อวันต่อลา ซึ่งลดลงจาก 10% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากภัยพิบตั ิ

เหมืองถล่มของบริษทั Vale S.A. ในประเทศบราซิล สภาพอากาศทีเ่ ลวร้ายในประเทศออสเตรเลีย และเหตุการณ์ไข้หวัดหมูระบาดในประเทศจีน ในขณะที่
บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเพิม่ ขึน้ 5% อยู่ท่ี 5,533 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลา
ในปี 2562-2565 สมมติฐานพื้นฐานของทริสเรทติ้งคาดว่าค่าระวางเรือ (Time Charter Equivalent -- TCE) โดยเฉลีย่ ของบริษทั จะอยู่ระหว่าง 9,80010,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลา และคาดว่าบริษัทยังมีการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า ค่าใช้จ่ายในการ
เดินเรือเฉลีย่ จะอยู่ท่ี 5,500-6,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลาในช่วงดังกล่าว และคาดว่าบริษทั จะมีรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองอยู่ท่ี 5.66.3 พันล้านบาทต่อปี และมีอตั ราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้ของบริษทั อยู่ท่ี 17%-20%
ธุรกิ จให้บริ การนอกชายฝัง่ ยังคงเผชิ ญกับความท้าทาย
ทริสเรทติ้งประเมินว่าธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั ง่ ของบริษทั ยังคงเผชิญกับความท้าทายอยู่ ถึงแม้ว่าบริษทั จะมีมลู ค่าสัญญาให้บริการทีร่ อส่งมอบสูงถึง
ระดับ 210 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิน้ ไตรมาส 3 ปี 2562 อย่างไรก็ดี ทิศทางราคาน้ามันดิบยังคงมีความผันผวน และบริษทั สารวจและผลิตน้ ามันและก๊าซ
ก็ยงั คงมีความระมัดระวังเรือ่ งค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ในขณะทีอ่ ุตสาหกรรมยังคงเผชิญภาวะอุปทานส่วนเกิน
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 บริษทั มีมลู ค่าสัญญาให้บริการทีร่ อส่งมอบที่ 210 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะรับรูแ้ ละเป็ นฐานรายได้ให้กบั บริษทั 27 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2562 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2563 และรวม 108 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2564-2565 อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงประสบกับ
ปั ญหาอัตราการใช้งานกองเรือที่ต่า มูลค่าสัญญาทีบ่ ริษทั มี มาจากอัตราการใช้งานของเรือ 3 ลาในระดับสูง ในขณะที่เรืออีก 4 ลาของบริษทั เข้าอู่เย็น
(Cold-stacking) ซึ่งแม้ว่าการเข้าอู่เย็นจะช่ว ยลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลง แต่บริษัทก็ย งั มีต้นทุนคงที่ของเรือทัง้ 4 ลารวมประมาณ 0.9-1 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
สมมติฐานของทริสเรทติ้งคาดว่าธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ ของบริษทั จะมีรายได้รวม 100-120 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ในปี 2562-2565 นอกจากมูลค่า
สัญญาให้บริการทีร่ อส่งมอบแล้ว คาดว่ารายได้ของบริษทั จะมาจากสัญญาเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับงานให้บริการนอกชายฝั ง่ ทีบ่ ริษทั ทาอยู่ รวมทัง้ งานรื้อ
ถอน (Decommissioning) ในอ่าวไทย นอกจากนี้ ยังคาดว่าบริษทั จะมีการรับรูส้ ่วนแบ่งกาไรประมาณ 2-3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี จากเรือขุดเจาะชนิด
สามขา (Jack-up Rig) อีกจานวน 3 ลาซึง่ ดาเนินงานโดยบริษทั ในร่วมคือ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิง่ ค์ จากัด ทริสเรทติ้งคาดว่าผลการดาเนินงานของ
ส่วนธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ จะผ่านจุดต่าสุดมาแล้ว แต่การฟื้ นตัวจะยังคงเป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป สมมติฐานพื้นฐานของทริสเรทติ้งคาดว่าธุรกิจนี้
จะยังมีผลการดาเนินงานทีข่ าดทุนในช่วงประมาณการ ส่วนโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ เช่น งานวางสายเคเบิล้ ใต้น้า ถ้าบริษทั ได้รบั งานและสามารถดาเนินงาน
ได้ประสบผลสาเร็จก็จะช่วยเพิม่ รายได้ให้แก่บริษทั
รายได้จากธุรกิ จอื่น ๆ ยังมีขนาดเล็ก
ทริสเรทติ้งยังได้พจิ ารณาถึงความพยายามในการเพิม่ ความหลากหลายของธุรกิจเพื่อ จะช่วยลดความผันผวนจากธุรกิจหลัก ทัง้ 2 ประเภทของบริษทั ด้วย
ทัง้ นี้ บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจ อื่น ๆ ที่มลี กั ษณะทีไ่ ม่เป็ นวัฏจักร เช่น ธุรกิจปุ๋ ย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริหารจัดการน้ า และธุรกิจโลจิสติกส์
อย่างไรก็ตาม การลงทุนเหล่านัน้ ยังไม่ได้สร้างผลตอบแทนทีม่ นี ยั สาคัญต่อกลุ่มมากนัก ทริสเรทติ้งมีมมุ มองว่าบริษทั ยังคงต้องใช้เวลาในการบริหารธุรกิจ
ทีบ่ ริษทั ซื้อหรือลงทุนนัน้ ให้สาเร็จ
ในปี 2562-2565 สมมติฐานของทริสเรทติ้งคาดว่าธุรกิจปุ๋ ยจะสร้างรายได้ให้บริษทั 2.7-3.2 พันล้านบาทต่อปี และมีอตั ราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายต่อรายได้ของบริษทั อยู่ท่รี ะดับ 5%-7% ในขณะทีธ่ ุรกิจอาหาร รายได้หลักมาจากธุรกิจร้านพิซซ่า ฮัท ซึ่งบริษทั เริม่ ได้
ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดจากจานวนร้านทีม่ ากขึน้ ณ สิน้ เดือนกันยายน 2562 บริษทั มีจานวนร้าน 144 ร้าน เทียบกับ 108 ร้าน ณ สิ้นปี 2560
โดยบริษทั มีแผนขยายสาขาเพิม่ เติมรวมประมาณ 40 สาขาในระยะ 3 ปี ขา้ งหน้า ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะมีรายได้จากพิซซ่า ฮัท 1.9-2.5 พันล้านบาท
ต่อปี และมีอตั ราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้ของบริษทั อยู่ท่ี 5%-7%
งบการเงิ นที่แข็งแรงยังคงสนับสนุนอันดับเครดิ ต
งบการเงินทีแ่ ข็งแรงจากการทีบ่ ริษทั มีเงินสดในมือจานวนมากยังเป็ นปั จจัยบวกทีช่ ่วยลดผลกระทบจากผลการดาเนินงานทีผ่ นั ผวนได้ อย่างไรก็ตาม เงิน
สดในมือก็ลดลงโดยลาดับจากการลงทุนและการซื้อกิจการอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา
ในปี 2562-2565 ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะมีรายได้ 1.3-1.6 หมืน่ ล้านบาทต่อปี และมีอตั รากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ าย
อยู่ท่ี 8%-10% ซึง่ จะสร้าง EBITDA ทีป่ ระมาณ 1.1-1.5 พันล้านบาทต่อปี และจะมีเงินทุนจากการดาเนินงานทีป่ ระมาณ 0.5-1 พันล้านบาทต่อปี
ณ สิน้ เดือนกันยายน 2562 อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินสุทธิต่อเงินทุนของบริษทั ยังคงอยู่ในระดับต่าที่ 13% อย่างไรก็ดี ผลประกอบการทีอ่ ่อนแอลงของ
บริษทั ส่งผลให้อตั ราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน อ่อนแอลงจาก 21.9% ในปี 2561 มาอยู่ท่ี 8.6% (ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ดว้ ย
ตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง) ใน 9 เดือนแรกของปี 2562
ในปี 2562-2565 สมมติฐานของทริสเรทติ้งคาดว่าหนี้สนิ ทางการเงินสุทธิต่อเงินทุนของบริษทั จะยังคงอยู่ในระดับต่ากว่า 15% ขณะทีอ่ ตั ราส่วนเงินทุนจาก
การดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงินจะอยู่ในระดับต่ากว่า 20% ในปี 2562 จากผลการดาเนินงานทีอ่ ่อนตัวในช่วง 9 เดือนแรกของปี แต่คาดว่าจะปรับตัวดี
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ขึน้ มาอยู่ท่รี ะดับ 21%-23% ในปี 2563-2565 ซึ่งระดับตัวเลขดังกล่าวถือ ว่าต่ าสาหรับอันดับเครดิตปั จจุบนั ของบริษทั ซึ่งถ้า อัตราส่วนเงินทุนจากการ
ดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงินของบริษทั อยู่ในระดับต่ากว่า 20% อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกดดันให้เกิดการลดอันดับเครดิตของบริษทั ลงได้
สมมติฐานของทริสเรทติ้งคาดว่าเงินลงทุนของบริษทั จะอยู่ทป่ี ระมาณ 500 ล้านบาทในปี 2562 และ ประมาณ 2 พันล้านบาทในระหว่างปี 2563 โดยส่วน
ใหญ่ใช้สาหรับซื้อเรือขนส่งสินค้ามือสองจานวน 2 ลา โดยบริษทั คาดว่าจะใช้เงินกูจ้ ากธนาคารเป็ นแหล่งเงินทุนในสัดส่วน 50% และ 400-500 ล้านบาทต่อ
ปี ในปี 2564-2565
สภาพคล่องเพียงพอ
ทริสเรทติ้งประเมินว่าบริษทั จะยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอในช่วง 12-24 เดือนข้างหน้า โดยแหล่งเงินทุนประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จานวน 6.9 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 รวมถึงเงินทุนจากการดาเนินงานประมาณ 0.5-1 พันล้านบาทต่อปี ในขณะทีบ่ ริษัทจะลงทุนรวม
ประมาณ 2.5 พันล้านบาท และหนี้สนิ ทีจ่ ะครบกาหนดชาระประมาณ 3.5-4 พันล้านบาท และการจ่ายเงินปั นผลซึ่งคาดว่าจะอยู่ทป่ี ระมาณ 100 ล้านบาท
ต่อปี
สมมติ ฐานกรณี พนื้ ฐาน







สมมติฐานของทริสเรทติ้งคาดว่าในปี 2562-2565 ค่าระวางเรือโดยเฉลีย่ ของบริษทั จะอยู่ระหว่าง 9,800-10,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลา และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลีย่ จะอยู่ท่ี 5,500-6,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลา
ธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ ของบริษทั จะมีรายได้รวม 100-120 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ในปี 2562-2565
บริษทั จะมีรายได้ 1.3-1.6 หมืน่ ล้านบาทต่อปี ในปี 2562-2565
อัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย อยู่ท่ี 8%-10% จะมี EBITDA ทีป่ ระมาณ 1.1-1.5 พันล้านบาทต่อปี
มีเงินทุนจากการดาเนินงานทีป่ ระมาณ 0.5-1 พันล้านบาทต่อปี
เงินลงทุนของบริษทั จะอยู่ทป่ี ระมาณ 500 ล้านบาทในปี 2562 และ ประมาณ 2 พันล้านบาทต่อปี ในระหว่างปี 2563 และ 400-500 ล้านบาทต่อปี ใน
ปี 2564-2565

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษทั จะสามารถต้านทานความผันผวนของทัง้ ธุรกิจเรือขนส่ง
สินค้าแห้งเทกองและธุรกิจบริการนอกชายฝั ง่ ได้ และงบการเงินทีแ่ ข็งแรงและสถานะสภาพคล่องทีเ่ พียงพอของบริษทั น่ าจะยังคงเป็ นปั จจัยหลักทีช่ ่วยค้า
จุนอันดับเครดิตในช่วงอีก 1-2 ปี ขา้ งหน้าต่อไปได้
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
โอกาสในการปรับเพิม่ อันดับเครดิตของบริษทั มีค่อนข้างจากัดในระยะสัน้ จากความไม่แน่ นอนของผลประกอบการในธุรกิจขนส่งสินค้า แห้งเทกองทางเรือ
และธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตอาจได้รบั การปรับเพิม่ ขึ้นได้หากผลประกอบการของบริษัทดีกว่าที่ประมาณการไว้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางเรือและธุรกิจให้บริการนอกชายฝั ง่ อันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจได้รบั การปรับ
ลดลงหากอัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงินของบริษทั อยู่ในระดับต่ากว่า 20% อย่างต่อเนื่องจากผลประกอบการทีด่ อ้ ยลงหรือจาก
การลงทุนโดยการก่อหนี้ขนาดใหญ่

บริ ษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)

3

ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดาเนินงานรวม
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษี
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ายทีป่ รับปรุงแล้ว
เงินลงทุน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ทางการเงินทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิ นที่ปรับปรุงแล้ว
อัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่า
ตัดจาหน่าย (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่า
ตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน (%)

ม.ค.-ก.ย.
2562
11,340
(119)
802
265
407
448
34,846
3,499
23,409

---------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ----------------2561
2560
2559
2558
13,990
377
1,459
826
499
1,657
37,112
3,769
24,587

13,492
1,170
2,530
1,973
460
2,088
35,585
3,189
25,054

13,745
657
2,066
1,511
585
2,170
41,620
2,663
26,495

21,495
(2,685)
1,151
515
615
1,333
45,346
3,939
26,988

7.07

10.43

18.76

15.03

5.35

(0.46)
1.97

1.09
2.92

3.18
5.50

1.60
3.53

(6.09)
1.87

3.36

2.58

1.26

1.29

3.42

8.63
13.00

21.92
13.29

61.85
11.29

56.74
9.13

13.08
12.74

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่ เกี่ยวข้อง
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริ ษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)

4

บริ ษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) (TTA)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
TTA213A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,805.2 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
TTA221A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
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. 2562 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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