
                                  
                                                                                                                                                

เครดิตวาระ เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององค์กรหรอืตราสารหน้ีทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้  ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักล่าวจะกระท าตลอดอายุของสญัญาหรอืตราสาร 
และสรุปผลเมือ่ครบรอบปี ในระหว่างนัน้หากหน่วยงานดงักล่าวออกตราสารหน้ีใหม่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคัญทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกิจหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มูลผลกระทบเพยีงพอทีจ่ะ
ปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึ้น" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" (Affirmed) 
หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled)  

  
New Issue Report 

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรของ บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ำกดั (มหำชน) ที่ระดบั 
“BBB” พรอ้มทัง้คงอนัดบัเครดติหุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธ ิไม่มีหลกัประกนัชุดปัจจุบนัของบรษิทัทีร่ะดบั 
“BBB” ดว้ยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Negative” หรอื “ลบ” ในขณะเดยีวกนัยงัจดัอนัดบัเครดติหุน้กู้
ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดใหม่ในวงเงนิไม่เกนิ 1.5 พนัล้ำนบำทของบรษิทัที่ระดบั “BBB” 
ด้วย ทัง้นี้ บรษิทัจะน ำเงนิที่ได้จำกกำรออกหุน้กู้ในครัง้นี้ไปใช้ช ำระคนืหนี้ที่จะครบก ำหนด และ
ใชใ้นกำรซื้อเรอืขนส่งสนิคำ้แหง้เทกองล ำใหม่ 

อนัดบัเครดิตของบรษิัทได้รบักำรสนับสนุนจำกฐำนะกำรเงนิที่แขง็แกร่งของบรษิัทจำกกำรที่
บรษิัทมเีงนิสดจ ำนวนมำกในมอื อย่ำงไรก็ดี อนัดบัเครดิตยงัคงสะท้อนถงึควำมเสี่ยงในธุรกจิ
หลกัที่อยู่ในระดบัสูง คอื ธุรกจิขนส่งสนิคำ้แหง้เทกองทำงเรอืและธุรกจิใหบ้รกิำรวศิวกรรมนอก
ชำยฝัง่ทีม่คีวำมไม่แน่นอนและผนัผวนสงู 

ธุรกิจเรือขนส่งสินค้ำของบริษัทฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเนื่อง หลังจำกที่เกิดภำวะหยุดชะงกัอันเป็น
ผลกระทบจำกโรคโควดิ 19 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 โดยในไตรมำสที่ 3 ของปี 2563 ค่ำ
ระวำงเรือ (Time Charter Equivalent -- TCE) โดยเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่  11,444 ดอลลำร์
สหรฐัฯ ต่อวนัต่อล ำ เทียบกบั 7,662 ดอลลำร์สหรฐัฯ ต่อวนัต่อล ำในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 
ซึง่ทรสิเรทติ้งคำดว่ำกำรฟ้ืนตวัจะเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องในไตรมำสที ่4 ของปี 2563 จนถงึปี 2564 
โดยพิจำรณำจำกกำรปรบัตัวของอุปสงค์และอุปทำนในทิศทำงที่ดีในอุตสำหกรรม รวมถึง
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับำลต่ำง ๆ ทัว่โลก ซึ่งเป็นปัจจยัหนุนที่ส ำคญัของกำรค้ำทำง
ทะเล อย่ำงไรก็ดี ภำวะเศรษฐกิจโลกที่มคีวำมอ่อนไหวจะยงัคงเป็นปัจจยักดดนัต่อกำรฟ้ืนตวั
ของค่ำระวำงเรอื 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรนอกชำยฝัง่ของบรษิทัยงัคงเผชญิกบัแรงกดดนัและคำดว่ำจะยงัคงประสบกบั
ผลกำรด ำเนินงำนที่ขำดทุนในระยะ 1-2 ปีข้ำงหน้ำ ณ สิ้นเดือนกนัยำยน 2563 บรษิัทมมีูลค่ำ
สญัญำให้บริกำรที่รอส่งมอบที่ 179 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ ซึ่งจะรบัรู้และเป็นฐำนรำยได้ให้กบั
บรษิทั 25 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 และ 100 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ ในปี 
2564 และ 54 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี 2565 กำรที่บริษัทที่ด ำเนินธุรกิจน ้ ำมันและก๊ำซ
ธรรมชำตยิงัคงมคีวำมระมดัระวงัเรื่องค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน ประกอบกบัอุตสำหกรรมยงัคง
เผชญิภำวะอุปทำนส่วนเกนิ กำรต่อสญัญำจงึมคีวำมไม่แน่นอนหรอืถูกกดดนัดำ้นรำคำ ในขณะที่
ควำมพยำยำมของบรษิทัในกำรขยำยกจิกำรไปยงัธุรกิจและพื้นที่ให้บรกิำรอื่น ๆ เช่น งำนรื้อ
ถอน (Decommissioning) ในอ่ำวไทยยงัไม่เกิดขึ้น ทริสเรทติ้งจึงมองว่ำกำรฟ้ืนตวัของธุรกิจ
ใหบ้รกิำรนอกชำยฝัง่ยงัมคีวำมไม่แน่นอน และผลกำรด ำเนินงำนที่ขำดทุนตดิต่อกนัจะลดทอน
ควำมแขง็แกร่งของฐำนะกำรเงนิโดยรวมของบรษิทั 

งบกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่งยงัคงเป็นปัจจยัทีส่ ำคญัในกำรสนับสนุนอนัดบัเครดติของบรษิทั กระแสเงนิ
สดและเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์มูลค่ำ 7 พนัล้ำนบำทยงัถอืว่ำมจี ำนวนมำกพอที่จะรองรบัควำม
ตอ้งกำรสภำพคล่องของบรษิทัในยำมจ ำเป็นได้ ผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 9 เดอืนแรกของบรษิทั
ใกล้เคยีงกบักำรคำดกำรณ์ของทรสิเรทติ้ง บรษิัทมรีำยได้ 9.5 พนัล้ำนบำท และมกี ำไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 349 ล้ำนบำท บริษัทมีผลขำดทุน 3.4 
พนัล้ำนบำทส ำหรบังวด โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรรบัรูผ้ลขำดทุนทำงบญัชี จำกกำรขำยเงนิ
ลงทุนใน บรษิทั เอเชยี ออฟชอร ์ดรลิลิง่ค ์จ ำกดั (AOD) และมผีลขำดทุนสุทธจิำกกำรด ำเนินงำน 
ปกตสิ ำหรบังวด 1 พนัลำ้นบำท ขณะทีอ่ตัรำส่วนเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อหนี้สนิทำงกำรเงนิ

  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส ์จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 4/2564 

 28 มกรำคม 2564 

CORPORATES 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Negative 
 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด: 14/10/63 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบัเครดิต/ 
เครดิตพินิจ 

14/10/63 BBB Negative 
29/12/59 BBB Stable 
02/12/57 BBB+ Stable 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อ: 
ชนำพร ป่ินพทิกัษ ์
chanaporn@trisrating.com 
 

ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ 
pramuansap@trisrating.com 

 

วทิวสั ประยกุต์วงศ ์
wittawat@trisrating.com 

เสำวรส จริะชยัพทิกัษ์ 
sauwarot@trisrating.com 

 

 

 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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ที่ปรบัปรุงแล้วอยู่ที่ 13.3% (ปรบัให้เป็นตวัเลขเต็มปีโดยใช้ข้อมูลย้อนหลงั 12 เดือน) จำกสมมติฐำนของทริสเรทติ้ง คำดว่ำอตัรำส่วนเงนิทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนต่อหนี้สนิทำงกำรเงนิทีป่รบัปรุงแลว้จะอยู่ทีร่ะดบัต ่ำกว่ำ 10% ในปี 2563 ก่อนทีจ่ะปรบัตวัดขีึน้มำอยู่ทีร่ะดบั 20%-30% ในปี 2564-2565 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” สะท้อนถึงควำมไม่แน่นอนในกำรฟ้ืนตวัของผลประกอบกำรในธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝัง่และผลกำร
ด ำเนินงำนทีข่ำดทุนอย่ำงต่อเนื่องจะลดทอนควำมแขง็แกร่งของฐำนะกำรเงนิโดยรวมของบรษิทั 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

โอกำสในกำรปรบัแนวโน้มอนัดบัเครดติเป็น “Stable” หรอื “คงที่” อำจเกดิขึน้ได้หำกผลประกอบกำรของบรษิทัดกีว่ำที่ประมำณกำรและธุรกจิใหบ้รกิำร
นอกชำยฝัง่มผีลกำรด ำเนินงำนดขีึน้อย่ำงต่อเนื่อง อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอำจไดร้บักำรปรบัลดลงหำกผลประกอบกำรของบรษิทัด้อย
ลงอย่ำงต่อเนื่อง หรอืมกีำรลงทุนโดยกำรก่อหนี้ขนำดใหญ ่

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 
 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส ์จ ำกดั (มหำชน) (TTA) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: BBB 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
TTA213A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,805.2 ล้ำนบำท ไถ่ถอนปี 2564 BBB 
TTA221A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,500 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 BBB 
TTA233A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 716.2 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2566 BBB 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ในวงเงนิไม่เกนิ 1,500 ลำ้นบำท ไถ่ถอนภำยใน 3 ปี BBB 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Negative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2564  ห้ำมมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเก็บไวเ้พื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ก่อน กำรจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอืถอืตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเสี่ยงหรือควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพำะ ควำมเหน็ที่ระบุในกำรจดัอนัดบัเครดตินี้มิได้เป็นค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรลงทุน หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดัท ำ หรอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้จดัท ำขึ้นโดยมไิด้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงนิ พฤติกำรณ์ ควำมรู้ และวตัถุประสงค์ของผู้รบัขอ้มูลรำยใดรำยหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ควำมเหมำะสมของขอ้มูลดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ไดร้บัขอ้มูลทีใ่ชส้ ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำมถูกตอ้ง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเ สยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกิดจำกควำมไม่
ถูกตอ้ง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มูลดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 
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