
                        
 

 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติ้งจดัอนัดบัเครดติองค์กรของ บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ำกดั (มหำชน) ที่
ระดบั “BBB+” และจดัอนัดบัเครดติหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัมูลค่ำรวม 4,000 ลำ้นบำทของ
บรษิทัทีร่ะดบั “BBB” โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึแนวโน้มกำรเตบิโตในระดบัปำนกลำงส ำหรบัธุรกจิ
เรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองและธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝ ัง่ส ำหรับอุตสำหกรรมน ้ ำมนัและก๊ำซ
ธรรมชำต ิตลอดจนกำรมขีดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทีเ่พยีงพอในธุรกจิเรอืขนสง่สนิคำ้และธุรกจิ
ใหบ้รกิำรนอกชำยฝ ัง่ และกำรมธีุรกจิทีม่คีวำมหลำกหลำย อยำ่งไรกต็ำม จุดแขง็ดงักล่ำวถูกลดทอน
บำงส่วนจำกลกัษณะที่เป็นวงจรขึ้นลงของอุตสำหกรรมเรือขนส่งสนิค้ำและธุรกิจให้บริกำรนอก
ชำยฝ ัง่ รวมถงึควำมเสีย่งและผลกำรด ำเนินงำนทีค่อ่นขำ้งสัน้ในกำรซือ้กจิกำร และแนวโน้มภำระหน้ี
ที่คำดว่ำจะเพิม่สูงขึน้ ทัง้น้ี อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ีมรีะดบัต ่ำกว่ำอนัดบัเครดติองค์กรอยู่ 1 ขัน้
เน่ืองจำกบรษิทัมอีตัรำสว่นหน้ีมหีลกัประกนัตอ่สนิทรพัยร์วมสงูกวำ่ 20% 
 บรษิทัโทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์เป็นบริษทัลงทุนในธุรกิจหลกั 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจเรือ
ขนสง่สนิค้ำแห้งเทกอง ธุรกิจวศิวกรรมใต้ทะเลและขุดเจำะนอกชำยฝ ัง่ส ำหรบัอุตสำหกรรมน ้ำมนั
และก๊ำซธรรมชำต ิธุรกิจผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ยในประเทศเวยีดนำม และธุรกิจซือ้ขำยถ่ำนหนิ โดย
บรษิทัมรีำยได ้ณ สิน้ปีบญัชใีนเดอืนกนัยำยน 2557 อยูท่ี ่2.14 หมื่นลำ้นบำท และมเีงนิทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนอยูท่ี ่2.2 พนัลำ้นบำท ธุรกจิบรกิำรนอกชำยฝ ัง่มสีดัสว่นคดิเป็น 60% ของก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนก่อนคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย ในขณะทีธุ่รกจิเรอืขนสง่สนิคำ้มสีดัสว่นคดิเป็น 28% 
บรษิทัก่อตัง้ในปี 2525 และจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2538 ณ เดอืน
กนัยำยน 2557 ตระกูลมหำกจิศริมิสีดัสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นประมำณ 28% ของจ ำนวนหุน้
ทัง้หมด 
 สถำนะทำงธุรกิจที่แขง็แกร่งของบริษทัสะท้อนถงึผลกำรด ำเนินงำนที่ยำวนำนในธุรกิจเรือ
ขนสง่สนิคำ้และธุรกจิบรกิำรนอกชำยฝ ัง่ โดย ณ เดอืนกนัยำยน 2557 บรษิทัมเีรอืขนสง่สนิคำ้แหง้เท
กองจ ำนวน 42 ล ำ ในจ ำนวนน้ี 24 ล ำเป็นเรอืทีบ่รษิทัเป็นเจำ้ของ และอกี 18 ล ำเป็นเรอืทีบ่รษิทัเช่ำ
มำ ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีอตัรำส่วนก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่ค่อนข้ำงผนัผวนจำกกำร
เปลีย่นแปลงของคำ่ระวำงเรอื อยำ่งไรกต็ำม ควำมไม่สมดุลระหว่ำงอุปสงคแ์ละอุปทำนในตลำดเริม่
ปรบัตวัดีขึน้ตัง้แต่ปี 2556 ทัง้น้ี ค่ำใช้จ่ำยธุรกิจเรอืขนส่งสนิค้ำที่เป็นเงินสดต่อวนัของบรษิทัเริ่ม
ปรบัตวัดขีึน้มำตัง้แตปี่ 2555 จำกผลของกำรปรบัมำตรฐำนกองเรอืใหใ้กลเ้คยีงกนั รวมถงึจำกกำรมี
จ ำนวนเรอืใหมท่ีเ่พิม่มำกขึน้ และนโยบำยกำรบ ำรุงรกัษำเรอื 
 สถำนะของธุรกจิบรกิำรนอกชำยฝ ัง่สะทอ้นถงึผลงำนในอดตีและผลกำรด ำเนินงำนทีป่รบัดขีึน้
ในช่วงปีที่ผ่ำนมำของ บรษิัท เมอร์เมด มำริไทม์ จ ำกัด (มหำชน) โดย ณ เดอืนกนัยำยน 2557 
บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัเมอรเ์มด มำรไิทม ์คดิเป็นสดัสว่น 57.1% โดยทีบ่รษิทัเมอรเ์มด มำรไิทม ์เป็น
เจ้ำของเรอืวศิวกรรมใต้ทะเลจ ำนวน 7 ล ำ และเรอืขุดเจำะแบบ Tender จ ำนวน 2 ล ำ นอกจำกน้ี 
บรษิทัเมอรเ์มด มำรไิทม ์ยงัมบีรษิทัรว่มทีเ่ป็นเจำ้ของเรอืขดุเจำะแบบ Jack-up อกีจ ำนวน 3 ล ำดว้ย 
ในชว่งปีทีผ่ำ่นมำ อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทั เมอรเ์มด มำรไิทม์ ไดร้บัแรงกดดนั
จำกตน้ทุนไมผ่นัแปรเน่ืองจำกเรอืบำงล ำมอีตัรำกำรใชป้ระโยชน์คอ่นขำ้งต ่ำ ทัง้น้ี เรอืล ำใหม่ทีบ่รษิทั
ไดส้ ัง่ตอ่ไวค้ำดวำ่จะชว่ยปรบัเพิม่อตัรำกำรใชป้ระโยชน์และอตัรำค่ำเช่ำเรอืรำยวนั รวมทัง้อตัรำสว่น
ก ำไรและกระแสเงนิสดในอนำคต 

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  BBB+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
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  หน้า  2  

  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

         2 ธนัวาคม 2557 

 

 

 ในสว่นของสถำนะทำงธุรกจิของบรษิทันัน้ไดม้กีำรพจิำรณำถงึผลกำรด ำเนินงำนทีค่อ่นขำ้งสัน้ของกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่และต ำแหน่งของคณะผูบ้รหิำร
หลกัในกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรซื้อกิจกำรและด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย นอกจำกน้ี ยงัพจิำรณำถึงประโยชน์จำกกำรที่บริษัทประกอบธุรกิจที่
หลำกหลำยซึง่น่ำจะชว่ยลดควำมผนัผวนของกระแสเงนิสดไดด้ว้ย 
 ในช่วงปี 2558-2560 สมมตฐิำนกรณีพืน้ฐำนของทรสิเรทติง้คำดว่ำรำยได้ของบรษิทัจะเตบิโตที่ระดบัไม่ต ่ำกว่ำ 10%-15% ต่อปีโดยได้รบัแรง
สนบัสนุนจำกภำวะเศรษฐกจิโลกทีค่อ่ย ๆ ปรบัตวัดขีึน้ รวมทัง้จำกกองเรอืส ำหรบัธุรกจิเรอืขนสง่สนิคำ้และบรกิำรนอกชำยฝ ัง่ของบรษิทัที่มจี ำนวนเพิม่
มำกขึน้และมคีวำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรทีส่งูขึน้ 

 อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสีอ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อรำยไดข้องบรษิทัคำดว่ำจะอยูใ่นระดบัสงูกว่ำ 13% โดยเฉลี่ย เงนิทุน
จำกกำรด ำเนินงำนคำดว่ำจะอยูใ่นระดบัไม่ต ่ำกว่ำ 2.5 พนัลำ้นบำทต่อปี ควำมเสีย่งส ำหรบัสมมตฐิำนกรณีพืน้ฐำนอยูใ่นระดบัปำนกลำงจำกวงจรขึน้ลง
ของอุตสำหกรรมเรอืขนสง่สนิคำ้และธุรกจิใหบ้รกิำรนอกชำยฝ ัง่ อยำ่งไรกต็ำม ควำมเสีย่งดงักล่ำวถูกลดทอนลงบำงสว่นจำกรำยได้ทีม่ำจำกสญัญำทีท่ ำ
ไวก้บั Saudi Aramco 
 ในปี 2558-2560 คำ่ใชจ้ำ่ยฝำ่ยทุนทัง้หมดของบรษิทัคำดวำ่จะอยูท่ี ่2.4 หมื่นลำ้นบำท โดยทีป่ระมำณ 2 ใน 3 ของค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวจะเกดิขึน้ใน
ปี 2559 สถำนะทำงกำรเงนิยงัไดพ้จิำรณำถงึภำระหน้ีทีอ่ำจปรบัเพิม่สงูขึน้จำกกำรทีบ่รษิทัซือ้กจิกำรเพิม่เตมิในอนำคต อตัรำสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรำ้ง
เงนิทุนของบรษิทัคำดว่ำจะปรบัเพิม่ขึน้ในระดบัสงูสุดในช่วงปี 2559-2560 แต่คำดว่ำอตัรำสว่นดงักล่ำวจะเพิม่ขึน้ไม่เกนิ 50% ในขณะทีอ่ตัรำสว่นก ำไร
ก่อนดอกเบีย้จำ่ย ภำษ ีคำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจ ำหน่ำยต่อดอกเบีย้จ่ำยคำดว่ำจะอยูใ่นระดบัสงูกว่ำ 4 เท่ำ และอตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อ
เงนิกูร้วมจะอยูใ่นระดบัสงูกวำ่ 10% โดยเฉลีย่ 

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึควำมคำดหวงัว่ำธุรกจิเรอืขนสง่สนิคำ้และธุรกจิบรกิำรนอกชำยฝ ัง่จะสำมำรถรองรบัควำม
ผนัผวนของอุตสำหกรรมไดใ้นระยะปำนกลำง และคำดว่ำบรษิทัจะซือ้กจิกำรใหม่เพิม่เตมิในขณะทีย่งัคงรกัษำสถำนะทำงธุรกจิเดมิเอำไวไ้ด ้นอกจำกน้ี 
ทรสิเรทติง้คำดว่ำบรษิทัจะรกัษำอตัรำสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรำ้งเงนิทุนใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ำกว่ำ 50% และรกัษำอตัรำสว่นภำระหน้ีต่อก ำไรก่อนดอกเบี้ย
จำ่ย ภำษ ีคำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจ ำหน่ำยในระดบัต ่ำกวำ่ 4 เทำ่ในระยะปำนกลำง  
 

 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส ์จ ำกดั (มหำชน) (TTA) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
TTA157A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2558 BBB 
TTA176A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2560 BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        



 

 
  หน้า  3  

  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

         2 ธนัวาคม 2557 

 

 

 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

      ---------------------------- ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ------------------------------ 

             2557            2556             2555 2554 2553 
รำยได ้  21,431 18,463 16,347 17,565 17,919 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ  492 510 754 670 602 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน  853 (385) (288) (457) (49) 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน  2,178 1,708 1,442 2,413 2,388 
ค่ำใชจ่้ำยฝำ่ยทุน  6,958 2,412 1,689 4,426 8,611 
สนิทรพัยร์วม  49,331 43,298 40,797 48,032 48,874 
เงนิกูร้วม  13,731 14,098 13,989 14,381 14,238 
หนี้สนิรวม  17,731 17,856 16,904 17,216 17,341 
ส่วนของผูถ้อืหุน้  31,599 25,442 23,893 30,816 31,532 
ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  1,863 1,869 1,824 2,569 2,575 
เงนิปนัผล  159 9 357 732 379 
อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/รำยได ้(%) 

 13.0 11.1 13.0 13.8 16.2 

อตัรำสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถำวร (%)  5.3 1.4 1.6 1.1 1.6 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

 8.4 4.8 3.3 4.6 5.4 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน/เงนิกูร้วม (%)  15.9 12.1 10.3 16.8 16.8 
อตัรำสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรำ้งเงนิทุน (%)  30.3 35.7 36.9 31.8 31.1 
* งบการเงนิรวม 

 

 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
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