New Issue Report

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน)
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อันดับเครดิ ตองค์กร:

BBB

อันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน
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แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ จำกัด (มหำชน) ที่ระดับ
“BBB” พร้อมทัง้ คงอันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปั จจุบนั ของบริษทั ทีร่ ะดับ
“BBB” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” ในขณะเดียวกันยังจัดอันดับเครดิตหุน้ กู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1.5 พันล้ำนบำทของบริษทั ที่ระดับ “BBB”
ด้วย ทัง้ นี้ บริษทั จะนำเงินที่ได้จำกกำรออกหุน้ กู้ในครัง้ นี้ไ ปใช้ชำระคืนหนี้ท่จี ะครบกำหนด และ
ใช้ในกำรซื้อเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองลำใหม่
อันดับเครดิต ของบริษัทได้รบั กำรสนับสนุ นจำกฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทจำกกำรที่
บริษัทมีเงินสดจำนวนมำกในมือ อย่ำงไรก็ดี อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงควำมเสี่ยงในธุรกิจ
หลักที่อยู่ในระดับสูง คือ ธุรกิจขนส่งสินค้ำแห้งเทกองทำงเรือและธุรกิจให้บริกำรวิศวกรรมนอก
ชำยฝัง่ ทีม่ คี วำมไม่แน่นอนและผันผวนสูง
ธุร กิจเรือ ขนส่ งสิน ค้ำของบริษัท ฟื้ น ตัว อย่ ำงต่อ เนื่อ ง หลัง จำกที่เกิดภำวะหยุ ดชะงักอัน เป็ น
ผลกระทบจำกโรคโควิด 19 ในช่ว งครึ่งแรกของปี 2563 โดยในไตรมำสที่ 3 ของปี 2563 ค่ ำ
ระวำงเรือ (Time Charter Equivalent -- TCE) โดยเฉลี่ย ของบริษัท อยู่ท่ี 11,444 ดอลลำร์
สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำ เทียบกับ 7,662 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำในช่ว งครึ่งแรกของปี 2563
ซึง่ ทริสเรทติ้งคำดว่ำกำรฟื้ นตัวจะเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่องในไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 จนถึงปี 2564
โดยพิจำรณำจำกกำรปรับตัว ของอุ ปสงค์และอุ ปทำนในทิศ ทำงที่ดีในอุต สำหกรรม รวมถึง
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำลต่ำง ๆ ทัวโลก
่
ซึ่งเป็ นปั จจัยหนุนที่สำคัญของกำรค้ำทำง
ทะเล อย่ำงไรก็ดี ภำวะเศรษฐกิจโลกที่มคี วำมอ่อนไหวจะยังคงเป็ นปั จจัยกดดันต่อกำรฟื้ นตัว
ของค่ำระวำงเรือ
ธุรกิจกำรให้บริกำรนอกชำยฝั ง่ ของบริษทั ยังคงเผชิญกับแรงกดดันและคำดว่ำจะยังคงประสบกับ
ผลกำรดำเนินงำนที่ขำดทุนในระยะ 1-2 ปี ข้ำงหน้ำ ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2563 บริษัทมีมูลค่ำ
สัญญำให้บริกำรที่รอส่ งมอบที่ 179 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งจะรับรู้และเป็ น ฐำนรำยได้ให้กบั
บริษทั 25 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 และ 100 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี
2564 และ 54 ล้ ำ นดอลลำร์ ส หรัฐ ฯ ในปี 2565 กำรที่ บ ริษัท ที่ด ำเนิ น ธุ ร กิจ น้ ำ มัน และก๊ ำ ซ
ธรรมชำติยงั คงมีควำมระมัดระวังเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน ประกอบกับอุตสำหกรรมยังคง
เผชิญภำวะอุปทำนส่วนเกิน กำรต่อสัญญำจึงมีควำมไม่แน่นอนหรือถูกกดดันด้ำนรำคำ ในขณะที่
ควำมพยำยำมของบริษทั ในกำรขยำยกิจกำรไปยังธุรกิจและพื้นที่ให้บริกำรอื่น ๆ เช่น งำนรื้อ
ถอน (Decommissioning) ในอ่ำวไทยยังไม่เกิดขึ้น ทริส เรทติ้งจึงมองว่ำกำรฟื้ นตัวของธุรกิจ
ให้บริกำรนอกชำยฝั ง่ ยังมีควำมไม่แน่นอน และผลกำรดำเนินงำนที่ขำดทุน ติดต่อกันจะลดทอน
ควำมแข็งแกร่งของฐำนะกำรเงินโดยรวมของบริษทั
งบกำรเงินทีแ่ ข็งแกร่งยังคงเป็ นปัจจัยทีส่ ำคัญในกำรสนับสนุนอันดับเครดิตของบริษทั กระแสเงิน
สดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์มูลค่ำ 7 พันล้ำนบำทยังถือว่ำมีจำนวนมำกพอที่จะรองรับควำม
ต้องกำรสภำพคล่องของบริษทั ในยำมจำเป็ นได้ ผลกำรดำเนินงำนในช่วง 9 เดือนแรกของบริษทั
ใกล้เคียงกับกำรคำดกำรณ์ของทริส เรทติ้ง บริษัทมีรำยได้ 9.5 พันล้ำนบำท และมีกำไรก่อ น
ดอกเบี้ย จ่ำย ภำษี ค่ ำเสื่อ มรำคำ และค่ ำตัดจำหน่ ำย 349 ล้ำนบำท บริษัทมีผ ลขำดทุน 3.4
พันล้ำนบำทสำหรับงวด โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรรับรูผ้ ลขำดทุนทำงบัญชี จำกกำรขำยเงิน
ลงทุนใน บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิง่ ค์ จำกัด (AOD) และมีผลขำดทุนสุทธิจำกกำรดำเนินงำน
ปกติสำหรับงวด 1 พันล้ำนบำท ขณะทีอ่ ตั รำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อหนี้สนิ ทำงกำรเงิน

เครดิ ตวาระ เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ทที ่ ริสเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของสัญญาหรือตราสาร
และสรุปผลเมือ่ ครบรอบปี ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือ่ มีเหตุการณ์สาคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบเพียงพอทีจ่ ะ
ปรับอันดับเครดิต หรือเมือ่ มีเหตุให้ตอ้ งยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม" (Affirmed)
หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)
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ที่ปรับปรุงแล้ว อยู่ท่ี 13.3% (ปรับให้เป็ นตัวเลขเต็มปี โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน) จำกสมมติฐำนของทริสเรทติ้ง คำดว่ำอัตรำส่วนเงินทุนจำกกำร
ดำเนินงำนต่อหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีป่ รับปรุงแล้วจะอยู่ทร่ี ะดับต่ำกว่ำ 10% ในปี 2563 ก่อนทีจ่ ะปรับตัวดีขน้ึ มำอยู่ทร่ี ะดับ 20%-30% ในปี 2564-2565
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้ มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” สะท้อ นถึง ควำมไม่แน่ นอนในกำรฟื้ นตัวของผลประกอบกำรในธุร กิจให้บริกำรนอกชำยฝั ง่ และผลกำร
ดำเนินงำนทีข่ ำดทุนอย่ำงต่อเนื่องจะลดทอนควำมแข็งแกร่งของฐำนะกำรเงินโดยรวมของบริษทั
ปัจจัยที่อำจทำให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
โอกำสในกำรปรับแนวโน้มอันดับเครดิต เป็ น “Stable” หรือ “คงที่” อำจเกิดขึน้ ได้หำกผลประกอบกำรของบริษทั ดีกว่ำที่ประมำณกำรและธุรกิจให้บริกำร
นอกชำยฝัง่ มีผลกำรดำเนินงำนดีขน้ึ อย่ำงต่อเนื่อง อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอำจได้รบั กำรปรับลดลงหำกผลประกอบกำรของบริษทั ด้อย
ลงอย่ำงต่อเนื่อง หรือมีกำรลงทุนโดยกำรก่อหนี้ขนำดใหญ่
เกณฑ์การจัดอันดับเครดิ ตที่เกี่ยวข้อง
- วิธกี ารจัดอันดับเครดิตธุรกิจทัวไป,
่
26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
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
TTA233A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 716.2 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2566
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ำนบำท ไถ่ถอนภำยใน 3 ปี
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB
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. 2564 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 กำรจัดอันดับและข้อ มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดั ทำ หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จดั ทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงิน พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรปร ะเมิน
ควำมเหมำะสมของข้อมูลดังกล่ำวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สำหรับกำรจัดอันดับเครดิตนี้จำกบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่ำเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติ้ง จำกัด จึงไม่รบั ประกันควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ หรือควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่ำว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมสูญเ สีย หรือควำมเสียหำยใดๆ 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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