
 
 

 

 

เหตผุล 
 ทรสิเรทติง้ปรบัลดอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน) 
เป็นระดบั “BBB” จำกเดมิที่ระดบั “BBB+” และปรบัลดอนัดบัเครดติหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกั 
ประกนัของบรษิทัเป็นระดบั “BBB-” จำกเดมิทีร่ะดบั “BBB” ทัง้น้ี อนัดบัเครดติหุน้กู้มรีะดบัต ่ำกว่ำ
อนัดบัเครดติองคก์รอยู ่1 ขัน้เน่ืองจำกอตัรำสว่นหน้ีทีม่หีลกัประกนัต่อสนิทรพัยร์วมคำดว่ำจะอยูใ่น
ระดบัเกนิกวำ่ 20% อนัเน่ืองมำจำกแผนปรบัปรุงโครงสรำ้งเรอืของบรษิทั  
 กำรปรับลดอนัดับเครดิตสะท้อนถึงผลก ำไรของบริษัทที่ด้อยลงอย่ำงต่อเน่ืองและควำม
คำดหมำยว่ำธุรกิจเรือขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองและธุรกิจให้บรกิำรนอกชำยฝ ัง่จะยงัคงอ่อนแอเป็น
ระยะเวลำนำน แมว้่ำอุปทำนส่วนเกินในอุตสำหกรรมเรอืขนส่งสนิค้ำแหง้เทกองจะลดลงจำกอตัรำ
กำรยกเลกิเรอืสัง่ใหม่และกำรปลดระวำงเรอืเก่ำทีเ่พิม่ขึน้ แต่อุปทำนกองเรอืใหม่ยงัอยู่ในระดบัสูง 
เน่ืองจำกแผนกำรส่งมอบเรอืบำงสว่นถูกเลื่อนไปเป็นปี 2560 และปีหลงัจำกนัน้  ดงันัน้ ในมุมมอง
ของทรสิเรทติง้จงึเหน็ว่ำภำวะอุปทำนสว่นเกนิน่ำจะยงัคงด ำรงอยูต่่อไป ซึง่จะสง่ผลใหค้่ำระวำงเรอื
ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่ำในระยะสัน้ถงึระยะปำนกลำง 
 ในขณะเดยีวกนั ภำวะซบเซำของธุรกิจให้บรกิำรนอกชำยฝ ัง่กอ็ำจจะกนิระยะเวลำยำวนำน
กวำ่ทีค่ำด ควำมไมแ่น่นอนของรำคำน ้ำมนัและระยะเวลำทีต่ลำดจะฟ้ืนตวัท ำใหผู้ผ้ลติน ้ำมนัและก๊ำซ
ทัง้หลำยยงัคงใช้จ่ำยอย่ำงระมดัระวงัและพยำยำมหำโอกำสในกำรลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 
อยำ่งตอ่เน่ือง นอกจำกน้ี ภำวะอุปทำนสว่นเกนิของเรอืวศิวกรรมใตท้ะเลและเรอืขุดเจำะจะยิง่ท ำให้
สภำพแวดลอ้มของธุรกจิอ่อนแอลง ซึ่งจะท ำใหก้ำรหำสญัญำจำ้งงำนใหม่ ๆ ของบรษิทัมคีวำมท้ำ
ทำยมำกยิง่ขึน้ 
 จำกแนวโน้มทีไ่มเ่อือ้อ ำนวยในธุรกจิหลกัทัง้ 2 ประเภทดงักลำ่วจงึคำดวำ่ผลประกอบกำรของ
บรษิทัจะยงัอยู่ภำยใต้แรงกดดนัต่อไป อย่ำงไรก็ตำม ทรสิเรทติ้งมองว่ำงบกำรเงนิที่เขม้แขง็และ
สภำพคลอ่งทีเ่พยีงพอจะเป็นปจัจยัหลกัทีจ่ะชว่ยใหบ้รษิทัผำ่นพน้ชว่งวกิฤตขำลงน้ีไปได ้
 นอกจำกน้ี อนัดบัเครดติยงัคงสะท้อนถงึกำรมขีดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัที่เพยีงพอใน
ธุรกจิเรอืขนสง่สนิคำ้แหง้เทกองและธุรกจิใหบ้รกิำรนอกชำยฝ ัง่ ตลอดจนควำมหลำกหลำยของธุรกจิ 
และงบกำรเงนิที่แขง็แกร่งมำกขึน้ของบรษิทัหลงัจำกกำรเพิม่ทุน ทัง้น้ี จุดแขง็ดงักล่ำวถูกลดทอน
บำงสว่นจำกควำมเสีย่งตำมลกัษณะของธุรกจิและประวตัใินกำรซือ้กิจกำรใหม่ ๆ ทีค่่อนขำ้งจ ำกดั
ของบรษิทั  
 บรษิทัโทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์เป็นบริษทัลงทุนในธุรกิจหลกั 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจเรือ
ขนส่งสนิคำ้แหง้เทกอง ธุรกจิให้บรกิำรวศิวกรรมใตท้ะเลและขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตินอก
ชำยฝ ัง่ ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ยในประเทศเวยีดนำม และธุรกจิซือ้ขำยถ่ำนหนิ ในช่วง 5 ปีทีผ่ำ่น
มำ ธุรกจิใหบ้รกิำรนอกชำยฝ ัง่สรำ้งผลก ำไรคดิเป็นสดัสว่นประมำณ 50%-70% ของก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) ทัง้หมดของบรษิทั ในขณะทีธุ่รกจิเรอื
ขนสง่สนิคำ้สรำ้งก ำไรคดิเป็นสดัสว่น 25%-40% โดยสว่นทีเ่หลอืมำจำกธุรกจิคำ้ปุ๋ยและลงทุนต่ำง ๆ 
รำยไดข้องบรษิทัในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2559 อยูท่ีป่ระมำณ 10,100 ลำ้นบำท ลดลง 38.5% เมื่อ
เทยีบกบัปีก่อน และม ีEBIDA อยูท่ีป่ระมำณ 1,400 ลำ้นบำท ลดลง 31.4% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
 ธุรกจิเรอืขนสง่สนิคำ้แหง้เทกองปจัจุบนัอยูใ่นช่วงกำรปรบัปรุงโครงสรำ้งของกองเรอื บรษิทั
ไดข้ำยเรอื Handymax ทัง้หมด 4 ล ำในปี 2559 และก ำลงัอยูใ่นช่วงกำรหำเรอืทีท่นัสมยัและมขีนำด

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
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ใหญ่กว่ำมำทดแทน ณ เดอืนพฤศจิกำยน 2559 บรษิทัมเีรอืขนส่งสนิค้ำแห้งเทกองโดยเฉลี่ยจ ำนวน 28 ล ำ ในจ ำนวนน้ี 20 ล ำเป็นเรือที่บรษิทัเป็น
เจำ้ของและมอีกี 8 ล ำโดยเฉลีย่เป็นเรอืทีบ่รษิทัเชำ่ใชง้ำน จำกภำวะอุปทำนสว่นเกนิของอุตสำหกรรม อตัรำค่ำระวำงเรอืโดยเฉลีย่นัน้ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่ำ 
โดยอตัรำคำ่ระวำงเรอืโดยเฉลีย่ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 เท่ำกบั 4,737 ดอลลำรส์หรฐัต่อวนั เปรยีบเทยีบกบัตน้ทุนทีเ่ป็นเงนิสดเท่ำกบัประมำณ 
4,966 ดอลลำรส์หรฐัตอ่วนั อยำ่งไรกต็ำม ถงึแมผ้ลประกอบกำรในชว่งดงักลำ่วยงัคงออ่นแอ แตอ่ตัรำคำ่ระวำงเรอืโดยเฉลีย่รำยไตรมำสกเ็ริม่ปรบัตวัดขีึน้
อยำ่งตอ่เน่ืองหลงัจำกไดผ้ำ่นพน้จุดต ่ำสดุในไตรมำสแรกของปี 2559 ไปแลว้ 
 ธุรกจิใหบ้รกิำรนอกชำยฝ ัง่ของบรษิทันัน้ด ำเนินกำรโดย บรษิทั เมอรเ์มด มำรไิทม ์จ ำกดั (มหำชน) โดย ณ เดอืนกนัยำยน 2559 บรษิทัถอืหุน้ใน
บรษิทัเมอรเ์มด มำรไิทม ์คดิเป็นสดัสว่น 58.2% บรษิทัเมอรเ์มด มำรไิทม ์เป็นเจ้ำของเรอืวศิวกรรมใตท้ะเลจ ำนวน 7 ล ำและเรอืขุดเจำะแบบทอ้งแบน 
(Tender) จ ำนวน 2 ล ำ เรอืวศิวกรรมใตท้ะเล 3 ล ำซึง่ไมใ่ชเ่รอืหลกันัน้จอดรอเพือ่เขำ้รบักำรบ ำรุงรกัษำ (Cold Stacked) ในขณะทีเ่รอืขุดเจำะทัง้ 2 ล ำยงั
ไม่มสีญัญำจำ้งงำน อตัรำค่ำจำ้งของเรอืวศิวกรรมใตท้ะเลที่ปฏบิตังิำนอยูน่ัน้ถูกปรบัลดลงตำมรำคำน ้ำมนัทีอ่่อนตวั นอกจำกน้ี บรษิทั เอเชยี ออฟชอร ์
ดรลิลิง่ค ์จ ำกดั (AOD) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัเมอรเ์มด มำรไิทม ์ยงัมเีรอืขุดเจำะชนิด 3 ขำ (Jack-up) จ ำนวน 3 ล ำซึง่ด ำเนินงำนภำยใตส้ญัญำ
จำ้งงำนกบั Saudi Aramco Oil Company (Saudi Aramco) ดว้ย เรอืขดุเจำะ Jack-Up 2 ล ำไดร้บักำรขยำยเวลำในสญัญำจำ้งเพิม่อกี 2 ปี โดยสญัญำจะ
สิน้สดุในชว่งกลำงปี 2562 ในขณะทีเ่รอืขดุเจำะล ำที ่3 นัน้ก ำลงัอยูใ่นช่วงเจรจำต่อสญัญำและคำดว่ำจะได้รบักำรขยำยเวลำเช่นกนั อยำ่งไรกต็ำม อตัรำ
คำ่จำ้งเรอืตำมสญัญำใหมน่ัน้มกีำรปรบัลดลงอยำ่งมำก 
 บรษิทัเพิง่ยกเลกิค ำสัง่ซือ้เรอืวศิวกรรมใตท้ะเล (Mermaid Ausana) จ ำนวน 1 ล ำในเดอืนธนัวำคม 2559 และยงัคงเหลอืเรอืขุดเจำะแบบ Tender 
ล ำใหมจ่ ำนวน 2 ล ำซึง่รอคอยกำรสง่มอบอยู ่อยำ่งไรกต็ำม กำรสง่มอบเรอืเหล่ำน้ีคำดว่ำจะถูกเลื่อนออกไปหรอือำจจะตอ้งยกเลกิในทำ้ยทีสุ่ด ในกรณีที่
บรษิทัเมอร์เมด มำรไิทม ์ยกเลกิค ำสัง่ซื้อเรอืนัน้จะไม่มผีลกระทบอยำ่งมนีัยส ำคญัต่อผลประกอบกำรของบรษิทั เน่ืองจำกบรษิัทได้ท ำกำรบนัทกึดอ้ย
คำ่เงนิมดัจ ำและคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้งในกำรสัง่ซือ้เรอืขดุเจำะและเรอืวศิวกรรมใตท้ะเลไวแ้ลว้ในงบกำรเงนิปี 2558  
 จำกผลประกอบกำรของบรษิทัที่ยงัอ่อนแอและผนัผวน คำดว่ำบรษิทัจะบรหิำรตน้ทุนค่ำใช้จ่ำยอยำ่งรดักุมและขยำยไปสูธุ่รกจิทีม่คีวำมผนัผวน
น้อยกวำ่อยำ่งระมดัระวงั ตำมกลยทุธร์ะยะยำวของบรษิทันัน้ บรษิทัตัง้เป้ำหมำยทีจ่ะสรำ้งสดัสว่น 50% ของ EBITDA ใหม้ำจำกธุรกจิทีม่คีวำมผนัผวนต ่ำ 
งบกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัยงัคงเป็นปจัจยัหลกัที่ช่วยสนับสนุนอนัดบัเครดติที่ระดบั “BBB” เงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้ของบรษิทัมูลค่ำรวม 
12,000 ลำ้นบำทจะชว่ยลดควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องของบรษิทัในอกี 12 เดอืนได ้ทัง้น้ี คำดว่ำบรษิทัจะสรำ้งเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนอยูท่ีป่ระมำณ 
1,500 ลำ้นบำทตอ่ปีในชว่ง 2-3 ปีขำ้งหน้ำ 
  บรษิทัมแีผนจะซือ้เรอืขนสง่สนิคำ้แหง้เทกองจ ำนวน 4 ล ำในระหวำ่งปี 2560-2561 เพื่อจะปรบัปรุงโครงสรำ้งกองเรอืใหด้ขีึน้ ทัง้น้ี ค่ำใชจ้่ำยฝ่ำย
ทุนส ำหรบัเรอืล ำใหม่และค่ำบ ำรุงรกัษำต่ำง ๆ ของบรษิทัคำดว่ำจะอยูท่ีป่ระมำณ 2,500-3,000 ลำ้นบำทซึง่ไม่รวมค่ำใชจ้่ำยทีอ่ำจจะเพิม่ขึน้หำกบรษิทั
เปลี่ยนแปลงกำรตดัสนิใจจะรบัมอบเรอืขุดเจำะชนิด Tender อตัรำส่วน EBITDA ต่อดอกเบีย้จ่ำยคำดว่ำจะอยู่ในระดบัเกนิกว่ำ 4 เท่ำ และอตัรำส่วน
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เงนิกูร้วมคำดวำ่จะอยูส่งูกวำ่ 10% ในชว่ง 3 ปีขำ้งหน้ำ 
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึควำมคำดหวงัว่ำธุรกจิเรอืขนสง่สนิคำ้แหง้เทกองและธุรกจิบรกิำรนอกชำยฝ ัง่จะสำมำรถ 
ยนืหยดัผำ่นพน้ช่วงขำลงของอุตสำหกรรมไปได้ นอกจำกน้ี ยงัคำดว่ำบรษิทัจะรกัษำสภำพคล่องให้เพยีงพอและยงัคงสนับสนุนธุรกจิหลกัของบรษิทั
เพือ่ใหอ้ยูร่อดจนถงึวงจรขำขึน้อกีครัง้ 
 โอกำสในกำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติของบรษิทัคอ่นขำ้งจ ำกดัจำกมุมมองตอ่อนำคตของอุตสำหกรรมเรอืขนสง่สนิคำ้และกำรให้บรกิำรนอกชำยฝ ัง่ที่
ยงัคงออ่นแอ อยำ่งไรกต็ำม อนัดบัเครดติของบรษิทัอำจไดร้บักำรปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ำกผลประกอบกำรของบรษิทัดกีวำ่ทีป่ระมำณกำรไวเ้ป็นระยะเวลำนำน 
 อนัดบัเครดติของบรษิทัหรอืแนวโน้มอำจไดร้บักำรปรบัลดลงหำกผลประกอบกำรของบรษิทัหรอืกระแสเงนิสดถดถอยลงจำกประมำณกำรอยำ่งมี
นยัส ำคญั ทัง้น้ี เหตุดงักล่ำวอำจเกดิไดจ้ำกภำวะอุตสำหกรรมของเรอืขนสง่สนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรนอกชำยฝ ัง่ทีอ่่อนแอเป็นระยะเวลำนำน อำท ิอตัรำ
คำ่จำ้งเรอืทีต่ ่ำกวำ่ทีค่ำดหรอือตัรำกำรใชง้ำนทีล่ดต ่ำลง ทัง้น้ี กำรเปลีย่นแปลงสำระในสญัญำอยำ่งมนีัยส ำคญั เช่น สญัญำทีม่กีบั Saudi Aramco กอ็ำจ
ก่อใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงตอ่อนัดบัเครดติในเชงิลบไดเ้ชน่กนั 
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  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส ์จ ำกดั (มหำชน) (TTA) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
TTA176A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2560 BBB- 
TTA187A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2561 BBB- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        

 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 
หน่วย: ลา้นบาท 

      ------------------------ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ------------------ 
 ม.ค.-ก.ย.

2559 
ม.ค.-ธ.ค.     

2558 
           2557            2556             2555 2554 

รำยได ้ 10,064 21,426 21,431 18,463 16,347 17,565 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 374 570 492 510 754 670 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน (297) (1,002) 853 (385) (288) (457) 

เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน 830 1,999 2,178 1,708 1,442 2,413 

ค่ำใชจ่้ำยฝำ่ยทุน 506 1,333 6,958 2,412 1,689 4,426 

สนิทรพัยร์วม 42,076 45,346 49,331 43,298 40,797 48,032 

เงนิกูร้วม 12,377 14,401 13,731 14,098 13,989 14,381 

หนี้สนิรวม 15,631 18,358 17,731 17,856 16,904 17,216 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 26,445 26,988 31,599 25,442 23,893 30,816 

ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,091 2,263 1,863 1,869 1,824 2,569 

เงนิปนัผล 128 539 159 9 357 732 

อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำ
ตดัจ ำหน่ำย/รำยได ้(%) 

7.9 3.6 13.0 11.1 13.0 13.8 

อตัรำสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถำวร (%) (2.1)  **              (1.0)                 5.3 1.4 1.6 1.1 

อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำ 
ตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

3.9 3.2 8.4 4.8 3.3 4.6 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน/เงนิกูร้วม (%) 9.1 **            13.9               15.9 12.1 10.3 16.8 

อตัรำสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรำ้งเงนิทุน (%) 31.9 34.8 30.3 35.7 36.9 31.8 

* งบการเงนิรวม 
** ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
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ควำมเหน็ทีร่ะบุในกำรจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค ำแนะน ำเกีย่วกบักำรลงทนุ หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รำกฏในรำยงำนใดๆ ทีจ่ดัท ำ หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ
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ก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้รบัขอ้มูลทีใ่ช้ส ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบริษทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อ ว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำม
ถูกต้อง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเสยี หรือควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำกควำมไม่ถูกต้อง ควำมไม่เพยีงพอ  หรอืควำมไม่
ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มลูดงักล่ำว ทัง้นี้  รำยละเอยีดของวธิกีำรจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั 
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