
                                                                                                               
 

 
เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระท าตลอดอายุของ

สญัญาหรอืตราสาร และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม ่หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
เพยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้้องยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แกส่าธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 
(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน) ที่
ระดบั “BBB+” และอนัดบัเครดติหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มหีลกัประกนัชุดปจัจุบนัของบรษิทัที่ระดบั 
“BBB” ในขณะเดยีวกนั ทรสิเรทติง้จดัอนัดบัเครดติหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดใหม่ใน
วงเงนิไมเ่กนิ 2,000 ลำ้นบำทของบรษิทัทีร่ะดบั “BBB” โดยบรษิทัจะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรออกหุน้กู้ไป
ช ำระหน้ีหุ้นกู้เดมิของบรษิทัซึ่งจะครบก ำหนดไถ่ถอนในเดอืนกรกฎำคม 2558  โดยอนัดบัเครดติ
สะทอ้นถงึแนวโน้มกำรเตบิโตในระดบัปำนกลำงส ำหรบัธุรกิจเรอืขนส่งสินคำ้แหง้เทกองและธุรกิจ
ใหบ้รกิำรนอกชำยฝ ัง่ส ำหรบัอุตสำหกรรมน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำต ิตลอดจนกำรมขีดีควำมสำมำรถ
ในกำรแขง่ขนัทีเ่พยีงพอในธุรกจิเรอืขนสง่สนิคำ้และธุรกิจใหบ้รกิำรนอกชำยฝ ัง่ และกำรมธีุรกจิที่มี
ควำมหลำกหลำย อย่ำงไรกต็ำม จุดแขง็ดงักล่ำวถูกลดทอนบำงสว่นจำกลักษณะที่เป็นวงจรขึน้ลง
ของอุตสำหกรรมเรือขนส่งสนิค้ำและธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝ ัง่ รวมถึงควำมเสี่ยงและผลกำร
ด ำเนินงำนที่ค่อนขำ้งสัน้ในกำรซื้อกจิกำร และแนวโน้มภำระหน้ีที่คำดว่ำจะเพิม่สูงขึน้ ทัง้น้ี อนัดบั
เครดิตตรำสำรหน้ีมีระดับต ่ำกว่ำอันดับเครดิตองค์กรอยู่ 1 ขัน้เน่ืองจำกบริษัทถูกคำดว่ำจะมี
อตัรำสว่นหน้ีมหีลกัประกนัตอ่สนิทรพัยร์วมสงูกวำ่ 20% จำกคำ่ใชจ้่ำยฝ่ำยทุนขนำดใหญ่ซึง่วำงแผน
ไวใ้นระหวำ่งปี 2558-2559 
 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
มนีำคม 2558 ตระกูลมหำกจิศริมิสีดัสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นประมำณ 28% ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมด 
 สถำนะทำงธุรกิจที่แขง็แกร่งของบริษทัสะท้อนถงึผลกำรด ำเนินงำนที่ยำวนำนในธุรกิจเรือ
ขนสง่สนิคำ้และธุรกจิบรกิำรนอกชำยฝ ัง่ โดย ณ เดอืนมนีำคม 2558 บรษิทัมเีรอืขนสง่สนิคำ้แหง้เท
กองจ ำนวนประมำณ 42 ล ำ ในจ ำนวนน้ี 24 ล ำเป็นเรอืทีบ่รษิทัเป็นเจำ้ของ และอกี 18 ล ำเป็นเรอืที่
บรษิทัเชำ่มำ ในชว่ง 5 ปีทีผ่ำ่นมำ บรษิทัมอีตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีค่่อนขำ้งผนัผวนจำก
กำรเปลีย่นแปลงของคำ่ระวำงเรอื อยำ่งไรกต็ำม ควำมไม่สมดุลระหว่ำงอุปสงคแ์ละอุปทำนในตลำด
เริม่ปรบัตวัดขีึน้ตัง้แต่ปี 2556 ทัง้น้ี ค่ำใชจ้่ำยธุรกจิเรอืขนสง่สนิคำ้ทีเ่ป็นเงนิสดต่อวนัของบรษิทัเริม่
ปรบัตวัดขีึน้มำตัง้แตปี่ 2555 จำกผลของกำรปรบัมำตรฐำนกองเรอืใหใ้กลเ้คยีงกนั รวมถงึจำกกำรมี
จ ำนวนเรอืใหมท่ีเ่พิม่มำกขึน้ และนโยบำยกำรบ ำรุงรกัษำเรอื 
 สถำนะของธรุกจิบรกิำรนอกชำยฝ ัง่สะทอ้นถงึผลงำนในอดตีและผลกำรด ำเนินงำนทีป่รบัดขีึน้
ในชว่งปีทีผ่ำ่นมำของ บรษิทั เมอรเ์มด มำรไิทม ์จ ำกดั (มหำชน) โดย ณ เดอืนมนีำคม 2558 บรษิทั
ถือหุ้นในบริษัทเมอร์เมด มำริไทม์ คิดเป็นสดัส่วน 57.8% โดยที่บริษัทเมอร์เมด มำริไทม์ เป็น
เจำ้ของเรอืวศิวกรรมใต้ทะเลจ ำนวน 12 ล ำ และเรอืขุดเจำะแบบ Tender จ ำนวน 2 ล ำ นอกจำกน้ี 

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  BBB+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
  เครดิตพินิจ 
02/12/57 BBB+    Stable 
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  หน้า  2  

  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

         10 มิถนุายน 2558 

 

บริษัทเมอร์เมด มำริไทม์ ยงัมีบริษัทร่วมที่เป็นเจ้ำของเรือขุดเจำะแบบ Jack-up อีกจ ำนวน 3 ล ำด้วย ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ อตัรำส่วนก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทั เมอรเ์มด มำรไิทม ์ไดร้บัแรงกดดนัจำกตน้ทุนไม่ผนัแปรเน่ืองจำกเรอืบำงล ำมอีตัรำกำรใช้ประโยชน์ค่อนขำ้งต ่ำ ทัง้น้ี เรอืล ำใหม่ที่
บรษิทัไดส้ ัง่ตอ่ไวค้ำดวำ่จะชว่ยปรบัเพิม่อตัรำกำรใชป้ระโยชน์และอตัรำคำ่เชำ่เรอืรำยวนั รวมทัง้อตัรำสว่นก ำไรและกระแสเงนิสดในอนำคต 
 ในสว่นของสถำนะทำงธุรกจิของบรษิทันัน้ไดม้กีำรพจิำรณำถงึผลกำรด ำเนินงำนทีค่อ่นขำ้งสัน้ของกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่และต ำแหน่งของคณะผูบ้รหิำร
หลกัในกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรซื้อกิจกำรและด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย นอกจำกน้ี ยงัพจิำรณำถึงประโยชน์จำกกำรที่บริษัทประกอบธุรกิจที่
หลำกหลำยซึง่น่ำจะชว่ยลดควำมผนัผวนของกระแสเงนิสดไดด้ว้ย 
 ผลประกอบกำรของบรษิทัออ่นแอกวำ่ทีค่ำดในชว่ง 3 เดอืนแรกของปี 2558 โดยมสีำเหตุหลกัเกดิจำกอตัรำค่ำระวำงเรอืขนสง่สนิคำ้แหง้เทกองที่
ลดลงอยำ่งมำก สภำวะตกต ่ำตำมฤดูกรรมของธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำ้นวศิวกรรมใตท้ะเล และกำรหยุดซ่อมบ ำรุงเรอืวศิวกรรมใตท้ะเล 3 ล ำทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของบรษิทั รำยไดข้องบรษิทัลดลงเหลอื 4.6 พนัลำ้นบำทในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2558 คดิเป็นลดลงประมำณ 7% เมื่อเทยีบปีต่อปี บรษิทับนัทกึผล
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2558 โดยอตัรำก ำไร (อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อ
รำยได)้ ลดลงเหลอื -7.9% เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัรำก ำไรที ่12.9% ในชว่ง 3 เดอืนแรกของปี 2557 ทรสิเรทติง้คำดวำ่กำรด ำเนินงำนจะค่อย ๆ ปรบัตวัดี
ขึน้ในไตรมำสที ่2 ของปี 2558 เน่ืองจำกเรอืวศิวกรรมใต้ทะเลทัง้ 3 ล ำจะกลบัสูก่ำรด ำเนินงำนตำมปกต ิอยำ่งไรกต็ำม สภำวะเศรษฐกจิโลกทีอ่่อนแอ
ยำวนำนอำจจะกดดนัอตัรำคำ่ระวำงเรอืขนสง่สนิคำ้แหง้เทกองใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ำตลอดทัง้ปี ซึง่อำจจะสง่ผลใหธุ้รกจิกำรขนสง่สนิคำ้แหง้เทกองของบรษิทัมี
ผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนต่อเน่ือง นอกจำกน้ี รำคำน ้ำมนัที่อยู่ในระดบัต ่ำก็อำจจะท ำให้บรษิทัส ำรวจและผลติน ้ำมนัปิโตรเลยีมลดควำมต้องกำรของ
กจิกรรมทำงดำ้นวศิวกรรมใตท้ะเลและกำรขดุเจำะลง ซึง่ทัง้สองปจัจยัดงักลำ่ว น่ำจะสง่ผลตอ่กำรด ำเนินงำนของบรษิทั และอำจจะมผีลกระทบในดำ้นลบ
ตอ่อนัดบัเครดติของบรษิทัได ้
 ในเดอืนมนีำคม 2558 บรษิทัไดเ้สนอขำยหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิ (Right offering) สง่ผลใหไ้ดร้บักำรเพิม่ทุนจ ำนวน 7.3 พนัลำ้นบำท กำรเพิม่ทุน
ครัง้น้ีท ำใหโ้ครงสรำ้งทำงกำรเงนิของบรษิทันัน้มคีวำมแขง็แกร่งมำกขึน้ โดยเหน็ไดจ้ำกอตัรำสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรำ้งเงนิทุนลดลงเห ลอื 27.2% ใน
เดอืนมนีำคม 2558 จำกประมำณ 31.2% ณ สิน้เดอืนธนัวำมคม 2557 อยำ่งไรกต็ำม คำดวำ่เงนิทุนใหมจ่ะถกูน ำไปใชส้ ำหรบักำรควบรวมกจิกำรหรอืกำร
ลงทุนใหม ่ๆ ของบรษิทัในอนำคตซึง่จะสง่ผลใหอ้ตัรำสว่นมกีำรปรบัสงูขึน้ในอนำคต 
 ในปี 2558-2560 คำ่ใชจ้ำ่ยฝำ่ยทุนทัง้หมดของบรษิทัคำดวำ่จะอยูท่ี ่2.4 หมื่นลำ้นบำท โดยทีป่ระมำณ 2 ใน 3 ของค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวจะเกดิขึน้ใน
ปี 2559 สถำนะทำงกำรเงนิยงัไดพ้จิำรณำถงึภำระหน้ีทีอ่ำจปรบัเพิม่สงูขึน้จำกกำรทีบ่รษิทัซือ้กจิกำรเพิม่เตมิในอนำคต อตัรำสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรำ้ง
เงนิทุนของบรษิทัคำดวำ่จะปรบัเพิม่ขึน้ในระดบัสงูสดุในชว่งปี 2559-2560 แตค่ำดวำ่อตัรำสว่นดงักลำ่วจะเพิม่ขึน้ไมเ่กนิ 50%  

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึควำมคำดหวงัว่ำธุรกจิเรอืขนสง่สนิคำ้และธุรกจิบรกิำรนอกชำยฝ ัง่จะสำมำรถรองรบัควำม
ผนัผวนของอุตสำหกรรมไดใ้นระยะปำนกลำง และคำดว่ำบรษิทัจะซือ้กจิกำรใหม่เพิม่เตมิในขณะทีย่งัคงรกัษำสถำนะทำงธุรกจิเดมิเอำไวไ้ด ้นอกจำกน้ี 
ทรสิเรทติง้คำดว่ำบรษิทัจะรกัษำอตัรำสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรำ้งเงนิทุนใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ำกว่ำ 50% และรกัษำอตัรำสว่นภำระหน้ีต่อก ำไรก่อนดอกเบี้ย
จำ่ย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยในระดบัต ่ำกว่ำ 4 เท่ำในระยะปำนกลำง อนัดบัเครดติหรอืแนวโน้มของบรษิทัอำจจะถูกพจิำรณำปรบัลดลง
หำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทันัน้อ่อนแอกว่ำทีค่ำดเป็นระยะเวลำนำน ในขณะที่ โอกำสในกำรปรบัอนัดบัเครดติเพิม่ขึน้นัน้มจี ำกดัเน่ืองจำกแนวโน้ม
ตลำดทีย่งัออ่นแอ 



                                                                                                               

 
  หน้า  3  

  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

         10 มิถนุายน 2558 

 

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 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 2,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนภำยในปี 2561 BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        

 
 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

       ---------------------- ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ----------------- 
 ม.ค.-มี.ค. 

2558 
ต.ค.-ธ.ค.  

2557 
           2557            2556             2555 2554 

รำยได ้ 4,576 6,207 21,431 18,463 16,347 17,565 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 127 128 492 510 754 670 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน (342) 76 853 (385) (288) (457) 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน (325) 507 2,178 1,708 1,442 2,413 
ค่ำใชจ่้ำยฝำ่ยทุน 481 288 6,958 2,412 1,689 4,426 
สนิทรพัยร์วม 57,223 51,622 49,331 43,298 40,797 48,032 
เงนิกูร้วม 14,318 14,694 13,731 14,098 13,989 14,381 
หนี้สนิรวม 18,824 19,148 17,731 17,856 16,904 17,216 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 38,398 32,474 31,599 25,442 23,893 30,816 
ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 449 518 1,863 1,869 1,824 2,569 
เงนิปนัผล 417 0 159 9 357 732 
อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/รำยได ้(%) 

(7.9) 8.5 13.0 11.1 13.0 13.8 

อตัรำสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถำวร (%) (0.8) **            0.8 **            5.3 1.4 1.6 1.1 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

0.2 6.8 8.4 4.8 3.3 4.6 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน/เงนิกูร้วม (%) (2.3) **            3.5 **           15.9 12.1 10.3 16.8 
อตัรำสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรำ้งเงนิทุน (%) 27.2 31.2 30.3 35.7 36.9 31.8 
*  งบการเงนิรวม 

** ไมไ่ดป้รับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
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