
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “BBB” 
พรอ้มทัง้คงอนัดบัเครดติหุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธ ิไม่มีหลกัประกนัของบรษิัทที่ระดบั “BBB” ดว้ยแนวโน้ม
อนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ อนัดบัเครดติยงัสะทอ้นถงึความเสีย่งทางธุรกจิทีอ่ยู่ในระดบัสูงจาก
ธุรกจิหลกั คอื ธุรกจิขนส่งสนิคา้แหง้เทกองทางเรอืและธุรกจิใหบ้รกิารวศิวกรรมนอกชายฝัง่ทีม่คีวาม
ไม่แน่นอนและผันผวนสูง อันดับเครดิตยงัค านึงถึง ฐานะการเงนิที่แข็งแรงของบริษัทซึ่งมปัีจจัย
สนบัสนุนจากเงนิสดจ านวนมากในมอื ขณะทีค่วามพยายามในการขยายไปยงัธุรกจิอื่น ๆ ของบรษิทั
ยังไม่ประสบผลส าเร็จนัก อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานใน
อุตสาหกรรมขนส่งสนิคา้แหง้เทกองซึง่จะช่วยสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของค่าระวางเรอือกีดว้ย 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

ความเส่ียงจากธรุกิจหลกัท่ีมีความผนัผวนสงู 

ความเสีย่งทางธุรกจิของบรษิทัถูกก าหนดจากการที่ธุรกจิหลกัทัง้ 2 ธุรกจิ คอื ธุรกจิเรอืขนส่งสนิค้า
แห้งเทกองและธุรกจิให้บรกิารนอกชายฝัง่มคีวามผนัผวนสูง โดยทัง้สองธุรกจิสร้างอตัราก าไรก่อน
ดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) โดยเฉลีย่ใหแ้ก่บรษิทัคดิเป็นประมาณ 
70%-80%  

ในธุรกจิเรอืขนส่งสนิค้าแห้งเทกอง ปัจจยัส าคญัประการหนึ่งที่ท าให้อุตสาหกรรมมคีวามผนัผวนคอื
ภาวะอุตสาหกรรมส่วนเกนิทีเ่ป็นไปอยา่งต่อเนื่องจากการทีอุ่ตสาหกรรมประกอบไปดว้ยผูป้ระกอบการ
รายย่อยจ านวนมากและมกีารแข่งขนัสูงจนส่งผลให้การควบคุมอุปทานเป็นไปไดย้ากและเป็นปัจจยั
กดดนัต่อค่าระวางเรอื  

ส าหรบัธุรกจิให้บรกิารนอกชายฝัง่ ผลการด าเนินงานขึ้นอยู่กบัอุตสาหกรรมการบรกิารขุดเจาะนอก
ชายฝัง่ของบรษิัทส ารวจและผลติก๊าซและน ้ามนัที่มคีวามผนัผวนและเป็นวฏัจกัรขึ้นลงสูง ความไม่
แน่นอนเรือ่งทศิทางราคาน ้ามนัดบิยงัคงกดดนัต่อธุรกจิขุดเจาะนอกชายฝัง่ของบรษิทัส ารวจและผลติ
ก๊าซและน ้ามนัในระยะสัน้ถงึกลาง นอกจากนี้ บรษิทัยงัมคีวามเสีย่งจากการมลีูกคา้หลกัน้อยรายท าให้
ความสามารถในการต่อรองราคามจี ากดั โดยผลการด าเนินงานของบรษิทัขึน้อยู่ก ับการต่ออายุสญัญา
จา้งของลกูคา้ไมก่ีร่ายในตะวนัออกกลาง 

แนวโน้มท่ีดีขึน้ของอตุสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

การปรบัตวัดา้นอุปทานเรอืขนส่งสนิคา้แหง้เทกองจะเป็นปัจจยัหลกัทีส่นับสนุนอุตสาหกรรม โดยคาด
ว่าการเติบโตของอุปทานเรือขนส่งสนิค้าแห้งเทกองจะอยู่ในระดบัปานกลางในระยะ 12-18 เดือน
ขา้งหน้า ปัจจยัสนับสนุนที่ส าคญัมาจากจากการจ ากดัปรมิาณค่าก ามะถันในน ้ามนัเชื้อเพลงิ (IMO 
2020) ที่จะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งการทีผู่้ประกอบการจะสามารถ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มดงักล่าวไดน้ัน้ เจ้าของเรอืจะต้องตดิตัง้อุปกรณ์ 
Scrubber เพื่อก าจดัก ามะถนัส่วนเกนิ หรอืใช้น ้ามนัเชื้อเพลงิที่มคี่าก ามะถนัต ่า ซึ่งทางเลอืกทัง้ 2 
แนวทางดงักล่าวล้วนส่งผลท าให้อุปทานลดลง ทัง้นี้ เนื่องจากการตดิตัง้อุปกรณ์  Scrubber ใชเ้วลา
หลายสัปดาห์ ในขณะที่การใช้น ้ ามันเชื้อเพลิงที่มีค่าก ามะถันต ่ าก็มีต้นทุนที่แพงขึ้น  ท าให้
ผูป้ระกอบการมแีนวโน้มทีจ่ะเดนิเรอืในอตัราความเรว็ทีช่า้ลง นอกจากนี้ กฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้ม
ดงักล่าวยงัส่งผลเร่งใหม้กีารปลดระวางเรอืมากยิง่ขึน้ส าหรบัเรอืเก่าและเรอืทีไ่ม่คุม้ค่าในเชงิธุรกจิ ท า
ใหค้าดว่าอุปสงคแ์ละอุปทานของเรอืสนิคา้แหง้เทกองจะอยู่ในระดบัทีส่มดุลมากขึน้ในรอบหลายปี 

ทัง้นี้ ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2562 ค่าระวางเรอืโดยเฉลีย่ของบรษิทัอยู่ที ่ 10,185 ดอลลาร์สหรฐัฯ 
ต่อวนัต่อล า ซึ่งลดลงจาก 10% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุหลกัมาจากภยัพบิตัิ

  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส ์จ ากดั (มหาชน)  
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อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 26/12/61 
 

 
 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 
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02/12/57 BBB+ Stable 
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เหมอืงถล่มของบรษิทั Vale S.A. ในประเทศบราซลิ สภาพอากาศทีเ่ลวรา้ยในประเทศออสเตรเลยี และเหตุการณ์ไขห้วดัหมรูะบาดในประเทศจนี ในขณะที่
บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการเดนิเรอืเพิม่ขึน้ 5% อยู่ที ่5,533 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อวนัต่อล า 

ในปี 2562-2565 สมมตฐิานพื้นฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่าค่าระวางเรอื (Time Charter Equivalent -- TCE) โดยเฉลีย่ของบรษิทัจะอยู่ระหว่าง 9,800-
10,200 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อวนัต่อล า และคาดว่าบรษิัทยงัมกีารบรหิารจดัการต้นทุนได้อย่างมปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าค่าใช้จ่ายในการ
เดนิเรอืเฉลีย่จะอยู่ที ่5,500-6,000 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อวนัต่อล าในช่วงดงักล่าว และคาดว่าบรษิทัจะมรีายไดจ้ากธุรกจิเรอืขนส่งสนิคา้แหง้เทกองอยู่ที ่5.6-
6.3 พนัลา้นบาทต่อปี และมอีตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายไดข้องบรษิทัอยู่ที ่17%-20% 

ธรุกิจให้บริการนอกชายฝัง่ยงัคงเผชิญกบัความท้าทาย 

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าธุรกจิการใหบ้รกิารนอกชายฝัง่ของบรษิทัยงัคงเผชญิกบัความทา้ทายอยู่ ถงึแมว้่าบรษิทัจะมมีลูค่าสญัญาใหบ้รกิารทีร่อส่งมอบสูงถงึ
ระดบั 210 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2562 อย่างไรกด็ ีทศิทางราคาน ้ามนัดบิยงัคงมคีวามผนัผวน และบรษิทัส ารวจและผลติน ้ามนัและก๊าซ
กย็งัคงมคีวามระมดัระวงัเรือ่งค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ในขณะทีอุ่ตสาหกรรมยงัคงเผชญิภาวะอุปทานส่วนเกนิ  

ณ สิน้ไตรมาสที ่3 ของปี 2562 บรษิทัมมีลูค่าสญัญาใหบ้รกิารทีร่อส่งมอบที ่210 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ ซึ่งจะรบัรูแ้ละเป็นฐานรายไดใ้หก้บับรษิทั 27 ลา้น
ดอลลาร์สหรฐัฯ ในปี 2562 75 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ ในปี 2563 และรวม 108 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ในปี 2564-2565 อย่างไรกด็ ีบรษิัทยงัคงประสบกบั
ปัญหาอตัราการใช้งานกองเรอืที่ต ่า มลูค่าสญัญาทีบ่รษิทัม ี มาจากอตัราการใชง้านของเรอื 3 ล าในระดบัสูง ในขณะที่เรอือกี 4 ล าของบรษิทัเขา้อู่เย็น 
(Cold-stacking) ซึ่งแม้ว่าการเขา้อู่เย็นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานลง แต่บรษิัทก็ยงัมตี้นทุนคงที่ของเรอืทัง้ 4 ล ารวมประมาณ 0.9-1 ล้าน
ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อปี 

สมมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่าธุรกจิใหบ้รกิารนอกชายฝัง่ของบรษิทัจะมรีายไดร้วม 100-120 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อปีในปี 2562-2565 นอกจากมลูค่า
สญัญาใหบ้รกิารทีร่อส่งมอบแลว้ คาดว่ารายไดข้องบรษิทัจะมาจากสญัญาเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบังานใหบ้รกิารนอกชายฝัง่ทีบ่รษิทัท าอยู่ รวมทัง้งานรื้อ
ถอน (Decommissioning) ในอ่าวไทย นอกจากนี้ ยงัคาดว่าบรษิทัจะมกีารรบัรูส้่วนแบ่งก าไรประมาณ 2-3 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อปีจากเรอืขุดเจาะชนิด
สามขา (Jack-up Rig) อกีจ านวน 3 ล าซึง่ด าเนินงานโดยบรษิทัในร่วมคอื บรษิทั เอเชยี ออฟชอร ์ดรลิลิง่ค ์จ ากดั ทรสิเรทติ้งคาดว่าผลการด าเนินงานของ
ส่วนธุรกจิใหบ้รกิารนอกชายฝัง่จะผ่านจุดต ่าสุดมาแลว้ แต่การฟ้ืนตวัจะยงัคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป สมมตฐิานพื้นฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่าธุรกจินี้
จะยงัมผีลการด าเนินงานทีข่าดทุนในช่วงประมาณการ ส่วนโอกาสในธุรกจิใหม ่ๆ เช่น งานวางสายเคเบิล้ใตน้ ้า ถา้บรษิทัไดร้บังานและสามารถด าเนินงาน
ไดป้ระสบผลส าเรจ็กจ็ะช่วยเพิม่รายไดใ้หแ้ก่บรษิทั  

รายได้จากธรุกิจอ่ืน ๆ ยงัมีขนาดเลก็ 

ทรสิเรทติ้งยงัไดพ้จิารณาถงึความพยายามในการเพิม่ความหลากหลายของธุรกจิเพื่อจะช่วยลดความผนัผวนจากธุรกจิหลกัทัง้ 2 ประเภทของบรษิทัดว้ย 
ทัง้นี้  บรษิัทได้ลงทุนในธุรกจิอื่น ๆ ที่มลีกัษณะทีไ่ม่เป็นวฏัจกัร เช่น ธุรกจิปุ๋ ย ธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกจิบรหิารจดัการน ้า และธุรกจิโลจสิติกส ์
อย่างไรกต็าม การลงทุนเหล่านัน้ยงัไมไ่ดส้รา้งผลตอบแทนทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มมากนกั ทรสิเรทติ้งมมีมุมองว่าบรษิทัยงัคงต้องใชเ้วลาในการบรหิารธุรกจิ
ทีบ่รษิทัซื้อหรอืลงทุนนัน้ใหส้ าเรจ็  

ในปี 2562-2565 สมมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่าธุรกจิปุ๋ ยจะสรา้งรายไดใ้หบ้รษิทั 2.7-3.2 พนัลา้นบาทต่อปี และมอีตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานก่อน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได้ของบรษิทัอยู่ที่ระดบั 5%-7% ในขณะทีธุ่รกจิอาหาร รายไดห้ลกัมาจากธุรกจิรา้นพซิซ่า ฮทั ซึ่งบรษิทัเริม่ได้
ประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาดจากจ านวนรา้นทีม่ากขึน้ ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2562 บรษิทัมจี านวนรา้น 144 รา้น เทยีบกบั 108 รา้น ณ สิ้นปี 2560 
โดยบรษิทัมแีผนขยายสาขาเพิม่เตมิรวมประมาณ 40 สาขาในระยะ 3 ปีขา้งหน้า ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมรีายไดจ้ากพซิซ่า ฮทั 1.9-2.5 พนัลา้นบาท
ต่อปี และมอีตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายไดข้องบรษิทัอยู่ที ่5%-7% 

งบการเงินท่ีแขง็แรงยงัคงสนับสนุนอนัดบัเครดิต 

งบการเงนิทีแ่ขง็แรงจากการทีบ่รษิทัมเีงนิสดในมอืจ านวนมากยงัเป็นปัจจยับวกทีช่่วยลดผลกระทบจากผลการด าเนินงานทีผ่นัผวนได ้อย่างไรกต็าม เงนิ
สดในมอืกล็ดลงโดยล าดบัจากการลงทุนและการซื้อกจิการอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีทีผ่่านมา 

ในปี 2562-2565 ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมรีายได ้1.3-1.6 หมืน่ลา้นบาทต่อปี และมอีตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย
อยู่ที ่8%-10% ซึง่จะสรา้ง EBITDA ทีป่ระมาณ 1.1-1.5 พนัลา้นบาทต่อปี และจะมเีงนิทุนจากการด าเนินงานทีป่ระมาณ 0.5-1 พนัลา้นบาทต่อปี 

ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2562 อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิสุทธต่ิอเงนิทุนของบรษิทัยงัคงอยู่ในระดบัต ่าที ่13% อย่างไรกด็ ีผลประกอบการทีอ่่อนแอลงของ
บรษิทัส่งผลให้อตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิอ่อนแอลงจาก 21.9% ในปี 2561 มาอยู่ที ่8.6% (ปรบัเป็นอตัราส่วนเต็มปีดว้ย
ตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั) ใน 9 เดอืนแรกของปี 2562  

ในปี 2562-2565 สมมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่าหนี้สนิทางการเงนิสุทธต่ิอเงนิทุนของบรษิทัจะยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่า 15% ขณะทีอ่ตัราส่วนเงนิทุนจาก
การด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิจะอยู่ในระดบัต ่ากว่า 20% ในปี 2562 จากผลการด าเนินงานทีอ่่อนตวัในช่วง 9 เดอืนแรกของปี แต่คาดว่าจะปรบัตวัดี
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ขึน้มาอยู่ที่ระดบั 21%-23% ในปี 2563-2565 ซึ่งระดบัตวัเลขดงักล่าวถอืว่าต ่าส าหรบัอนัดบัเครดติปัจจุบนัของบรษิทั ซึ่งถ้าอตัราส่วนเงนิทุนจากการ
ด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิของบรษิทัอยู่ในระดบัต ่ากว่า 20% อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกดดนัใหเ้กดิการลดอนัดบัเครดติของบรษิทัลงได ้

สมมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่าเงนิลงทุนของบรษิทัจะอยู่ทีป่ระมาณ 500 ลา้นบาทในปี 2562 และ ประมาณ 2 พนัลา้นบาทในระหว่างปี 2563 โดยส่วน
ใหญ่ใชส้ าหรบัซื้อเรอืขนส่งสนิคา้มอืสองจ านวน 2 ล า โดยบรษิทัคาดว่าจะใชเ้งนิกูจ้ากธนาคารเป็นแหล่งเงนิทุนในสดัส่วน 50% และ 400-500 ลา้นบาทต่อ
ปีในปี 2564-2565  

สภาพคล่องเพียงพอ 

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าบรษิทัจะยงัคงมสีภาพคล่องเพยีงพอในช่วง 12-24 เดอืนขา้งหน้า โดยแหล่งเงนิทุนประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
จ านวน 6.9 พนัล้านบาท ณ สิ้นเดอืนกนัยายน 2561 รวมถงึเงนิทุนจากการด าเนินงานประมาณ 0.5-1 พนัลา้นบาทต่อปี ในขณะทีบ่รษิัทจะลงทุนรวม
ประมาณ 2.5 พนัลา้นบาท และหนี้สนิทีจ่ะครบก าหนดช าระประมาณ 3.5-4 พนัลา้นบาท และการจ่ายเงนิปันผลซึ่งคาดว่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 100 ลา้นบาท
ต่อปี 

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

 สมมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่าในปี 2562-2565 ค่าระวางเรอืโดยเฉลีย่ของบรษิทัจะอยู่ระหว่าง 9,800-10,200 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อวนัต่อล า และ
ค่าใชจ้่ายในการเดนิเรอืเฉลีย่จะอยู่ที ่5,500-6,000 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อวนัต่อล า 

 ธุรกจิใหบ้รกิารนอกชายฝัง่ของบรษิทัจะมรีายไดร้วม 100-120 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ต่อปีในปี 2562-2565 
 บรษิทัจะมรีายได ้1.3-1.6 หมืน่ลา้นบาทต่อปีในปี 2562-2565 
 อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย อยู่ที ่8%-10% จะม ีEBITDA ทีป่ระมาณ 1.1-1.5 พนัลา้นบาทต่อปี  
 มเีงนิทุนจากการด าเนินงานทีป่ระมาณ 0.5-1 พนัลา้นบาทต่อปี 
 เงนิลงทุนของบรษิทัจะอยู่ทีป่ระมาณ 500 ลา้นบาทในปี 2562 และ ประมาณ 2 พนัลา้นบาทต่อปีในระหว่างปี 2563 และ 400-500 ลา้นบาทต่อปีใน

ปี 2564-2565 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหมายของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะสามารถต้านทานความผนัผวนของทัง้ธุรกจิเรอืขนส่ง
สนิคา้แหง้เทกองและธุรกจิบรกิารนอกชายฝัง่ได ้และงบการเงนิทีแ่ขง็แรงและสถานะสภาพคล่องทีเ่พยีงพอของบรษิทัน่าจะยงัคงเป็นปัจจยัหลกัทีช่่วยค ้า
จุนอนัดบัเครดติในช่วงอกี 1-2 ปีขา้งหน้าต่อไปได ้

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

โอกาสในการปรบัเพิม่อนัดบัเครดติของบรษิทัมคี่อนขา้งจ ากดัในระยะสัน้จากความไม่แน่นอนของผลประกอบการในธุรกจิขนส่งสนิคา้แหง้เทกองทางเรอื
และธุรกจิให้บรกิารนอกชายฝัง่ อย่างไรก็ตาม อนัดบัเครดติอาจได้รบัการปรบัเพิม่ขึ้นได้หากผลประกอบการของบรษิัทดกีว่าที่ประมาณการไว้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากธุรกจิขนส่งสนิคา้แหง้เทกองทางเรอืและธุรกจิใหบ้รกิารนอกชายฝัง่ อนัดบัเครดติหรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจได้รบัการปรบั
ลดลงหากอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิของบรษิทัอยู่ในระดบัต ่ากว่า 20% อย่างต่อเนื่องจากผลประกอบการทีด่อ้ยลงหรอืจาก
การลงทุนโดยการก่อหนี้ขนาดใหญ่ 
  



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส ์จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                                            
                                                                                                                                  

                                                                                  

                                                                                                                                                                                    4 

 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั    

หน่วย: ลา้นบาท 
      ---------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ----------------- 
  ม.ค.-ก.ย. 

2562 
2561 2560 2559            2558 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  11,340 13,990 13,492 13,745 21,495 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  (119) 377 1,170 657 (2,685) 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  802 1,459 2,530 2,066 1,151 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  265 826 1,973 1,511 515 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  407 499 460 585 615 
เงนิลงทุน  448 1,657 2,088 2,170 1,333 
สนิทรพัยร์วม  34,846 37,112 35,585 41,620 45,346 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  3,499 3,769 3,189 2,663 3,939 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  23,409 24,587 25,054 26,495 26,988 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       
อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่า 
ตดัจ าหน่าย (%) 

 7.07 10.43 18.76 15.03 5.35 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  (0.46) 1.09 3.18 1.60 (6.09) 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่า 
ตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 1.97 2.92 5.50 3.53 1.87 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ี 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 3.36 2.58 1.26 1.29 3.42 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  8.63 21.92 61.85 56.74 13.08 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   13.00 13.29 11.29 9.13 12.74 

 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562 

- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 
 
  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส ์จ ากดั (มหาชน) (TTA) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
TTA213A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,805.2 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB 
TTA221A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2562  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอันดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรื อพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสียหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 


