บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน)
เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:

BBB

อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

BBB

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Negative

วันที่ทบทวนล่ำสุด : 25/12/62
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
29/12/59
02/12/57

อันดับ
เครดิ ต
BBB
BBB+

ครัง้ ที่ 164/2563
14 ตุลำคม 2563

แนวโน้ มอันดับ
เครดิ ต/ เครดิ ตพิ นิจ
Stable
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน) ที่ระดับ
“BBB” พร้อ มทัง้ คงอัน ดับเครดิต หุ้น กู้ไ ม่ด้อยสิทธิ ไม่มีห ลักประกัน ชุดปั จจุบัน ของบริษัท ที่ระดับ
“BBB” ในขณะเดียวกันยังจัดอันดับเครดิตหุน้ กู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน
1.695 พันล้ำนบำทของบริษทั ทีร่ ะดับ “BBB” ด้วย ทัง้ นี้ บริษทั จะนำเงินทีไ่ ด้จำกกำรออกหุน้ กู้ในครัง้
นี้ไปใช้ชำระคืนหนี้ทจ่ี ะครบกำหนด
อย่ำงไรก็ตำม ทริสเรทติ้งปรับ แนวโน้มอัน ดับเครดิตเป็ น “Negative” หรือ “ลบ” จำก “Stable” หรือ
“คงที่” ด้วย กำรปรับแนวโน้มอันดับเครดิตดังกล่ำวสะท้อนถึงผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ที่อ่อนแอ
กว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ก่อนหน้ำซึ่งมีสำเหตุหลักจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (โควิด 19) รวมถึงมุมมองของทริสเรทติ้งต่อธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝัง่ ของบริษทั ที่จะ
ยังคงต้องเผชิญกับแรงกดดันจำกภำวะอุตสำหกรรมทีไ่ ม่เอือ้ อำนวย ขณะทีค่ วำมพยำยำมของบริษทั
ในกำรขยำยไปยังธุรกิจอื่น ๆ และพื้นที่บริกำรอื่น ๆ ยังไม่บรรลุผลสำเร็จ ทริสเรทติ้งคำดว่ำผลกำร
ดำเนินงำนของธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองจะปรับตัวดีขน้ึ โดยมำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจต่ำง ๆ
ในประเทศจีนเป็ นปั จจัยสนับสนุนด้ำนอุปสงค์ท่สี ำคัญ อย่ำงไรก็ดี กำรฟื้ นตัวของค่ำระวำงเรือก็ยงั มี
ควำมเสีย่ งจำกภำวะเศรษฐกิจโลกทีอ่ ่อนแอ
อันดับเครดิตของบริษทั ได้รบั กำรสนับสนุนจำกฐำนะกำรเงินที่แข็งแรงของบริษทั จำกกำรที่มเี งินสด
จำนวนมำกในมือ อย่ำงไรก็ดี อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงควำมเสีย่ งทำงธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงจำก
ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจขนส่งสินค้ำแห้งเทกองทำงเรือและธุรกิจให้บริกำรวิศวกรรมนอกชำยฝัง่ ทีม่ คี วำม
ไม่แน่นอนและผันผวนสูง
ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิ ต
ควำมเสี่ยงจำกธุรกิ จหลักที่มีควำมผันผวนสูง

ติ ดต่อ:
ชนำพร ปิ่ นพิทกั ษ์

chanaporn@trisrating.com
ประมวลทรัพย์ ผลประเสริฐ

pramuansap@trisrating.com
ภำรัต มหัทธโน

parat@trisrating.com
เสำวรส จิระชัยพิทกั ษ์

sauwarot@trisrating.com

* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

ควำมเสีย่ งทำงธุรกิจของบริษทั ถูกกำหนดจำกกำรที่ธุรกิจหลักทัง้ 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำ
แห้งเทกองและธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝั ง่ มีควำมผันผวนสูง โดยทัง้ สองธุรกิจสร้ำงอัตรำกำไรก่อน
ดอกเบี้ย จ่ ำ ย ภำษี ค่ ำ เสื่อ มรำคำ และค่ ำ ตัด จ ำหน่ ำ ย (EBITDA) โดยเฉลี่ย ให้แ ก่ บ ริษัท คิด เป็ น
ประมำณ 70%-80%
ในธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง ปั จจัยสำคัญประกำรหนึ่งที่ทำให้อุตสำหกรรมมีควำมผันผวนคือ
ภำวะอุ ต สำหกรรมส่ ว นเกิ น ที่เ ป็ นไปอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งจำกกำรที่ อุ ต สำหกรรมประกอบไปด้ ว ย
ผูป้ ระกอบกำรรำยย่อยจำนวนมำกและมีกำรแข่งขันสูงจนส่งผลให้กำรควบคุมอุปทำนเป็ นไปได้ยำก
และเป็ นปัจจัยกดดันต่อค่ำระวำงเรือ
ผลกำรดำเนินงำนของธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝั ง่ ของบริษทั ขึน้ อยู่กบั ขึน้ อยู่กบั กำรดำเนินกำรด้ำน
ตรวจสอบ ซ่ อ มแซม และบำรุงรักษำ (Inspection Repair and Maintenance: IRM) ของบริษัทใน
อุตสำหกรรมน้ ำมันและก๊ำซที่มคี วำมผันผวนสูงและเป็ นวัฏจักรขึน้ ลง กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด
19 ยิง่ เพิม่ ควำมไม่แน่นอนเรื่องทิศทำงรำคำน้ ำมันดิบ และจะยังคงกดดันธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝัง่
ของบริษทั ในระยะสัน้ ถึงกลำง นอกจำกนี้ บริษทั ยังมีควำมเสีย่ งจำกกำรมีลูกค้ำหลักน้อยรำยทำให้
ควำมสำมำรถในกำรต่อรองรำคำมีจำกัด โดยผลกำรดำเนินงำนของบริษัทขึ้นอยู่กับกำรต่ออำยุ
สัญญำจ้ำงของลูกค้ำไม่กร่ี ำยทีเ่ ป็ นบริษทั น้ำมันแห่งชำติในตะวันออกกลำง

ค่ำระวำงเรือฟื้ นตัวหลังจำกอุตสำหกรรมหยุดชะงักจำกโรคโควิ ด 19
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ทำให้อุตสำหกรรมเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองเกิดภำวะชะงักในช่วงครึง่ แรกของปี 2563 ดัชนีค่ำระวำงเรือบอลติก (Baltic
Dry Index -- BDI) ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ 23% มำอยู่ท่ี 685 ในช่วงครึง่ แรกของปี 2563 อย่ำงไรก็ดี ค่ำระวำงเรือได้ปรับตัวดีขน้ึ หลังจำก
ผลกระทบจำกโรคระบำดเริม่ คลีค่ ลำยและกิจกรรมต่ำง ๆ ทยอยกลับมำดำเนินกำร กำรปรับตัวของอุปสงค์และอุปทำนในอุตสำหกรรมในทิศทำงทีด่ ขี ้นึ จะ
ช่วยสนับสนุนกำรฟื้ นตัวของค่ำระวำงเรือในระยะ 12-18 เดือนข้ำงหน้ำ มำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจต่ำง ๆ ในประเทศจีนจะเป็ นปัจจัยสำคัญทีช่ ่วยสนับสนุน
อุปสงค์ในอุตสำหกรรม อย่ำงไรก็ดี ทริสเรทติ้งมองว่ำกำรเติบโตของอุปสงค์ยงั มีควำมอ่อนไหวจำกภำวะเศรษฐกิจโลกทีอ่ ่อนแอ รวมถึงควำมเสีย่ งจำกกำร
แพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ระลอก 2 ในขณะที่ด้ำนอุปทำนนัน้ ควำมล่ำช้ำของกำรส่งมอบเรือใหม่ จำนวนกำรสังต่
่ อเรือใหม่ รวมถึงกฎเกณฑ์ทำงด้ำน
สิง่ แวดล้อมจะยังคงเป็ นปัจจัยหนุนให้กำรเติบโตของอุปทำนเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองจะอยู่ในระดับไม่สงู ในระยะ 12-18 เดือนข้ำงหน้ำ
ทัง้ นี้ ในช่วงครึง่ แรกของปี 2563 ค่ำระวำงเรือ (Time Charter Equivalent -- TCE) โดยเฉลี่ยของบริษทั อยู่ท่ี 7,622 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำ ลดลง
17% จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ อย่ำงไรก็ดี ค่ำระวำงเรือทีร่ ะดับดังกล่ำวยังคงสูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือซึง่ อยู่ท่ี 5,341 ดอลลำร์สหรัฐ ฯ ต่อวัน
ต่อลำ ทำให้ยงั คงมีกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยเป็ นบวก สมมติฐำนพื้นฐำนของทริสเรทติ้งคำดว่ำค่ำระวำงเรือโดยเฉลีย่
ของบริษัทจะอยู่ระหว่ำง 8,000-8,500 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำในปี 2563 และจะอยู่ระหว่ำง 9,000-9,500 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำในปี 25642565 ซึง่ ต่ำกว่ำทีท่ ริสเรทติ้งเคยคำดกำรณ์ไว้ก่อนหน้ำที่ 9,800-10,200 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำ ทริสเรทติ้งคำดว่ำบริษทั ยังมีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยคำดว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือ เฉลี่ยจะอยู่ท่ี 5,300-5,500 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำในช่วงปี 2563-2565
รำยได้จำกธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองของบริษทั คำดว่ำจะอยู่ท่ปี ระมำณ 5 พันล้ำนบำทในปี 2563 และจะอยู่ท่ี 6-6.2 พันล้ำนบำทต่อปี ในปี 25642565 และมีอตั รำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยต่อรำยได้ของบริษทั อยู่ท่ี 14%-17% ในช่วงปี 2563-2565
ผลกำรดำเนิ นงำนของธุรกิ จให้บริ กำรนอกชำยฝัง่ อ่อนแอ
ทริสเรทติ้งประเมินว่ำธุรกิจกำรให้บริกำรนอกชำยฝัง่ ของบริษทั ยังคงเผชิญกับแรงกดดัน เมื่อพิจำรณำถึงภำวะอุตสำหกรรมทีย่ งั คงไม่สดใส ในขณะทีค่ วำม
พยำยำมของบริษทั ในกำรขยำยไปยังธุรกิจและพืน้ ทีใ่ ห้บริกำรอื่น ๆ เช่น กำรขยำยไปทำงำนรือ้ ถอน (Decommissioning) ในอ่ำวไทย ยังไม่เกิดขึน้
บริษทั ยังคงประสบกับปั ญหำอัตรำกำรใช้งำนกองเรือที่ต่ำ มูลค่ำสัญญำที่บริษทั มี มำจำกอัตรำกำรใช้งำนของเรือ 3 ลำในระดับสูง ในขณะที่เรืออีก 4 ลำ
ของบริษทั เข้ำอู่เย็น (Cold-stacking) ณ สิน้ เดือนมิถุนำยน 2563 บริษทั มีมลู ค่ำสัญญำให้บริกำรทีร่ อส่งมอบที่ 176 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ซึง่ จะรับรูแ้ ละเป็ น
ฐำนรำยได้ให้กบั บริษทั 55 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในครึง่ หลังของปี 2563 และ 66 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี 2564 และ 54 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี 2565
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติยงั คงมีควำมระมัดระวังเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน ในขณะที่อุตสำหกรรมยังคงเผชิญภำวะอุปทำน
ส่วนเกิน กำรต่อสัญญำจึงยังมีควำมไม่นอนหรือไม่กม็ ำพร้อมกับแรงกดดันด้ำนรำคำ
ในเดือนกันยำยน 2563 ที่ผ่ำนมำบริษทั ตัดสินใจขำยเงินลงทุนใน บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิง่ ค์ จำกัด (AOD) มูลค่ำรวม 31 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่ง
ก่อนหน้ำนี้ ทริสเรทติ้งคำดว่ำบริษทั จะมีกำรรับรูส้ ่วนแบ่งกำไรจำก AOD ประมำณ 2-3 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อปี กำรขำยเงินลงทุนใน AOD เกิดจำก
มุมมองของบริษทั ต่อธุรกิจขุดเจำะที่ไม่สดใส ทัง้ นี้ คำดว่ำบริษทั จะมีกำรรับรูผ้ ลขำดทุนทำงบัญชีจำกธุรกรรมดังกล่ำวเมื่อพิจำรณำถึงมูลค่ำทำงบัญชีของ
AOD ก่อนกำรขำยออกไป
สมมติฐำนของทริสเรทติ้งคำดว่ำธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝัง่ ของบริษทั จะมีรำยได้รวม 90-120 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อปี ในปี 2563-2565 โดยสมมติฐำน
ดังกล่ำวได้พจิ ำรณำถึงมูลค่ำสัญญำให้บริกำรที่รอส่งมอบแล้วและรำยได้จำกสัญญำเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้องกับงำนให้บริกำรนอกชำยฝั ง่ ที่บริษทั ทำอยู่ ด้วย
ภำวะอัตรำกำรใช้งำนกองเรือทีต่ ่ำรวมทัง้ ภำวะกดดันเรื่องรำคำทำให้ทริสเรทติ้งคำดว่ำบริษทั ยังจะคงประสบกับผลกำรดำเนินงำนทีข่ ำดทุนในช่วงดังกล่ำว
ซึง่ ผลกำรดำเนินงำนทีข่ ำดทุนอย่ำงต่อเนื่องจะลดทอนควำมแข็งแกร่งของฐำนะกำรเงินของบริษทั
รำยได้จำกธุรกิ จอื่น ๆ ยังมีขนำดเล็ก
ทริสเรทติ้งยังได้พจิ ำรณำถึงควำมพยำยำมในกำรเพิม่ ควำมหลำกหลำยของธุรกิจเพื่อ จะช่วยลดควำมผันผวนจำกธุรกิจหลัก ทัง้ 2 ประเภทของบริษทั ด้วย
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทีม่ ลี กั ษณะทีไ่ ม่เป็ นวัฏจักร เช่น ธุรกิจปุ๋ ย ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริหำรจัดกำรน้ำ และธุรกิจโลจิสติกส์ แม้ว่ำ
ธุรกิจปุ๋ ยจะมีผลกำรดำเนินงำนที่ดตี ่อเนื่อง และกำรเติบโตของธุรกิจร้ำนพิซซ่ำ ฮัทก็เป็ นไปด้วยดี กำรลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ยังไม่ได้สร้ำงผลตอบแทนทีม่ ี
นัยสำคัญต่อกลุ่มมำกนัก
ในปี 2563-2565 สมมติฐำนของทริสเรทติ้งคำดว่ำบริษทั จะมีรำยได้จำกธุรกิจปุ๋ ยอยู่ท่ี 2.5-2.6 พันล้ำนบำทต่อปี และมีอตั รำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำน
ก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยต่อรำยได้ของบริษทั อยู่ทร่ี ะดับ 5%-7% ในขณะทีธ่ ุรกิจอำหำร รำยได้หลักมำจำกธุรกิจร้ำนพิซซ่ำ ฮัท ซึง่ บริษทั เริม่ ได้
ประโยชน์จำกกำรประหยัดต่อขนำดจำกจำนวนร้ำนทีม่ ำกขึน้ ณ สิน้ เดือนมิถุนำยน 2563 บริษทั มีจำนวนร้ำน 154 ร้ำน โดยบริษทั มีแผนขยำยสำขำ 15-20
สำขำต่อปี ในระยะ 3 ปี ขำ้ งหน้ำ ทริสเรทติ้งคำดว่ำบริษทั จะมีรำยได้จำกพิซซ่ำ ฮัท 2-2.4 พันล้ำนบำทต่อปี และมีอตั รำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำ
เสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยต่อรำยได้ของบริษทั อยู่ท่ี 9%-10%
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน)
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ผลกำรดำเนิ นงำนอ่อนแอลงมำกในปี 2563 แต่จะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น
ทริสเรทติ้งคำดว่ำรำยได้ของบริษทั จะอ่อนแอลงอย่ำงมำกในปี 2563 แต่จะค่อย ๆ ปรับตัวดีขน้ึ ในปี 2564-2565 โดยเป็ นผลจำกธุรกิจขนส่งเรือสินค้ำแห้ง
เทกองเป็ นหลัก
ในช่วงครึง่ แรกของปี 2563 บริษทั มีรำยได้ 6.3 พันล้ำนบำทและมีอตั รำกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยอยู่ท่ี 150 ล้ำนบำท
และมีเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนติดลบอยู่ท่ี 37 ล้ำนบำท ซึง่ ผลกำรดำเนินงำนทีอ่ ่อนแอดังกล่ำวมีสำเหตุหลักมำจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด 19 และกำรทีเ่ รือให้บริกำรนอกชำยฝั ง่ 2 ลำของบริษทั ต้องเข้ำอู่แห้งตำมกำหนด ทริสเรทติ้งคำดว่ำผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ในช่วงครึง่ ปี หลังจะ
ปรับตัวดีขน้ึ จำกกำรฟื้ นตัวของค่ำระวำงเรือและเรือให้บริกำรนอกชำยฝัง่ ทัง้ 2 ลำกลับมำดำเนินกำรตำมปกติตงั ้ แต่เดือนสิงหำคม 2563
สมมติฐำนของทริสเรทติ้งคำดว่ำ บริษทั จะมีรำยได้รวม 1.3-1.55 หมื่นล้ำนบำทต่อปี ในช่วงปี 2563-2565 โดยที่ในปี 2563 บริษทั จะมีกำไรก่อนดอกเบีย้
จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยประมำณ 600 ล้ำนบำท และมีเงินทุนจำกกำรดำเนินงำน 180-200 ล้ำนบำท ทริสเรทติ้งคำดกำรณ์ว่ำผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั จะดีขน้ึ ในปี 2564-2565 โดยที่บริษทั จะมีอตั รำกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยอยู่ท่ี 8%-10% ซึ่งจะ
สร้ำงกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ ำยที่ประมำณ 1.2-1.3 พันล้ำนบำทต่อปี ในปี ประมำณกำร และจะมีเงินทุนจำกกำร
ดำเนินงำนทีป่ ระมำณ 600-700 ล้ำนบำทต่อปี ในช่วงปี 2564-2565 โดยปัจจัยเสีย่ งด้ำนรำยได้จะเกิดจำกภำวะชะงักงันในกำรฟื้ นตัวของค่ำระวำงเรือ และ/
หรือผลกำรดำเนินงำนทีอ่ ่อนแอกว่ำคำดของธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝัง่
เงินสดในมือจำนวนมำกช่วยสนับสนุนสถำนะกำรเงิ น
กำรทีบ่ ริษทั มีเงินสดในมือจำนวนมำกเป็ นปั จจัยบวกทีช่ ่วยลดผลกระทบจำกผลกำรดำเนินงำนทีผ่ นั ผวนและสนับสนุนสถำนะกำรเงินและอันดับเครดิตของ
บริษทั ผลกระทบจำกผลกำรดำเนินงำนทีอ่ ่อนแอในปี 2563 ต่อคุณภำพกระแสเงินสดได้ถูกลดทอนลงจำกเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรขำยหุน้ AOD
ในปี 2563-2565 ทริสเรทติ้งคำดว่ำหนี้สนิ ทำงกำรเงินสุทธิต่อเงินทุนของบริษทั จะยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ำ 15% ขณะทีอ่ ตั รำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำน
ต่อหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีป่ รับปรุงแล้วจะอยู่ทร่ี ะดับต่ำกว่ำ 10% ในปี 2563 ก่อนทีจ่ ะปรับดีขน้ึ มำอยู่ทร่ี ะดับ 20%-30% ในปี 2564-2565 สมมติฐำนของทริส
เรทติ้งคำดว่ำเงินลงทุนของบริษทั จะอยู่ท่ปี ระมำณ 1-1.4 พันล้ำนบำทต่อปี ในปี 2563-2564 โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับซื้อเรือขนส่งสินค้ำมือสองจำนวน 2
ลำ บริษทั คำดว่ำจะใช้เงินกูจ้ ำกธนำคำรเป็ นแหล่งเงินทุนในสัดส่วน 50% และคำดว่ำจะใช้เงินลงทุนประมำณ 400-500 ล้ำนบำทในปี 2565
สภำพคล่องเพียงพอ
ทริสเรทติ้งประเมินว่ำบริษทั จะยังคงมีสภำพคล่องเพียงพอในช่วง 12-18 เดือนข้ำงหน้ำ ทัง้ นี้ แหล่งสภำพคล่องหลักของบริษทั มำจำกเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดในมือจำนวนประมำณ 5.2 พันล้ำนบำท ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน 2563 เงินที่จะได้รบั จำกกำรขำย AOD ประมำณ 0.9 พันล้ำนบำท และ
เงินทุนจำกกำรดำเนินงำนทีค่ ำดว่ำจะอยู่ทร่ี ะดับประมำณ 180-200 ล้ำนบำทในปี 2563 และทีร่ ะดับประมำณ 600-700 ล้ำนบำทในปี 2564
ในขณะที่บริษทั มีภำระหนี้สนิ ทำงกำรเงินที่จะครบกำหนดชำระในช่วงที่เหลือของปี 2563 รวมประมำณ 730 ล้ำนบำท และมีแผนกำรลงทุนอีกประมำณ
300-400 ล้ำนบำท ส่วนในปี 2564 นัน้ บริษทั มีภำระหนี้ทจ่ี ะครบกำหนดชำระรวมประมำณ 2.9 พันล้ำนบำท และมีแผนกำรลงทุนประมำณ 1 พันล้ำนบำท
สมมติ ฐำนกรณี พื้นฐำน
•
•
•
•
•
•

ค่ำระวำงเรือโดยเฉลีย่ ของบริษทั จะอยู่ระหว่ำง 8,000-8,300 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำในปี 2563 และจะอยูร่ ะหว่ำง 9,000-9,500 ดอลลำร์สหรัฐฯ
ต่อวันต่อลำในปี 2564-2565
ธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝัง่ ของบริษทั จะมีรำยได้รวม 90-120 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อปี ในปี 2563-2565
บริษทั จะมีรำยได้ 1.3-1.55 หมื่นล้ำนบำทต่อปี ในปี 2563-2565
อัตรำกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำยจะอยูท่ ป่ี ระมำณ 600 ล้ำนบำทในปี 2563 และ 1.2-1.3 พันล้ำนบำทต่อปี ในปี
2564-2565
มีเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนจะอยู่ทป่ี ระมำณ 180-200 ล้ำนบำทในปี 2563 และ 600-700 ล้ำนบำทต่อปี ในปี 2564-2565
เงินลงทุนของบริษทั จะอยู่ทป่ี ระมำณ 1-1.4 พันล้ำนบำทต่อปี ในระหว่ำงปี 2563-2564 และ 400-500 ล้ำนบำทในปี 2565

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” สะท้อนถึงผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ที่อ่อนแอกว่ำที่คำดอันเป็ นผลจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19
รวมถึงควำมไม่แน่นอนต่อกำรฟื้ นตัวของผลประกอบกำรในธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝัง่
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ปัจจัยที่อำจทำให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
โอกำสในกำรปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็ น “Stable” หรือ “คงที”่ จะเกิดจำกกำรทีผ่ ลประกอบกำรของบริษทั ดีกว่ำที่ประมำณกำรและธุรกิจให้บริกำรนอก
ชำยฝั ง่ มีผลกำรดำเนินงำนดีขน้ึ อย่ำงต่อเนื่อง อันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตอำจได้รบั กำรปรับลดลงหำกผลประกอบกำรด้อยลงอย่ำงต่อเนื่อง
หรือจำกกำรลงทุนโดยกำรก่อหนี้ขนำดใหญ่
ข้อมูลงบกำรเงิ นและอัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการดาเนินงานรวม
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษี
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ายทีป่ รับปรุงแล้ว
เงินลงทุน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ ทางการเงินทีป่ รับปรุงแล้ว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รับปรุงแล้ว
อัตราส่วนทางการเงินที่ปรับปรุงแล้ว
อัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ ทางการเงิน (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทางการเงินต่อเงินทุน (%)

ม.ค.-มิ .ย.
2563
6,286
(474)
150
(37)
215
895
33,054
3,398
21,980

------------------- ณ วันที่ 31 ธันวำคม ---------------2562
2561
2560
2559
15,501
36
1,290
646
499
646
33,473
2,470
22,599

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

2.39
(0.84)

8.32
0.11

10.43
1.09

18.76
3.18

15.03
1.60

0.70

2.59

2.92

5.50

3.53

3.55

1.91

2.58

1.26

1.29

11.26
13.39

26.15
9.85

21.92
13.29

61.85
11.29

56.74
9.13

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่เกี่ยวข้อง
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน) (TTA)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
TTA213A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,805.2 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2564
TTA221A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,500 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2565
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 1,695 ล้ำนบำท ไถ่ถอนภำยใน 4 ปี
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB
BBB
BBB
BBB
Negative

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จำกัด
อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริษทั ทริสเรทติ้ ง จำกัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ำมมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทำสำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภำยหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรือข้อมูลกำรจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือเพียงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ำรใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน กำรจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซ้อื ขำย หรือถือตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเสี่ยงหรือควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นัน้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพำะ ควำมเห็นที่ระบุในกำรจัดอันดับเครดิต นี้มิได้เป็ นคำแนะนำเกี่ยวกับกำรลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด กำรจัดอันดับและข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดั ทำ ห รือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จดั ทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของ ผู้รบั ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ควำมเหมำะสมของข้อมูลดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติ้ง จำกัด จึงไม่รบั ประกันควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเสีย หรือควำมเสี ยหำยใดๆ อันเกิดจำกควำมไม่
ถูกต้อง ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลำด หรือกำรละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือกำรกระทำใดๆโดยอำศัยข้อมูลดังกล่ำว ทัง้ นี้ รำยละเอียดของวิธกี ำร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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