
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งลดอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดปัจจุบนัของ บรษิทั ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ลงมาอยู่ที่ระดับ “A-” จากระดับ “A” และปรบัแนวโน้มอันดับ
เครดติเป็น “Stable” หรอื “คงที่” จาก “Negative” หรอื “ลบ”  ในขณะเดียวกนัยงัจดัอนัดบัเครดติหุน้กู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 6 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ “A-” ด้วย
แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” ด้วย ทัง้นี้ บรษิทัจะน าเงนิที่ได้จากการออกหุน้กู้ชุดใหม่ไป
ใชช้ าระคนืหนี้ทีจ่ะครบก าหนด 

การปรบัอนัดบัเครดติดงักล่าวสะท้อนถงึมุมมองของทรสิเรทติ้งต่อสถานะการเงนิของบรษิทัทีอ่่อนแอลง 
โดยบรษิทัมภีาระหนี้ในระดบัสงูในขณะที่กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานได้รบัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากการเปิด
ให้บรกิารส่วนต่อขยายทัง้หมดของรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ทรสิเรทติ้งยงัมองว่ารายได้จากการด าเนิน
ธุรกจิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิยงัตอ้งใชเ้วลาสกัระยะหนึ่งในการเตบิโต ซึ่งจะท าใหร้ะดบัหนี้สนิทางการเงนิ
ของบรษิทัจะยงัคงอยู่ในระดบัสงู โดยมอีตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อ ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษ ีค่า
เสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายที่ปรบัปรุงแล้วจะอยู่ที่ระดบัสูงเกนิกว่า 7 เท่าอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่ง
ระดบัหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัอนัดบัเครดติทีร่ะดบั “A” 

อย่างไรก็ดี ในระยะยาว ทรสิเรทติ้งยงัคงมมีุมมองว่าสถานะทางธุรกิจของบรษิัทยงัคงแขง็แกร่งด้วย
สนิทรพัย์สมัปทานทีม่คีุณภาพ กระแสเงนิสดที่แขง็แกร่งและสม ่าเสมอจากธุรกจิทางด่วน รวมถงึโอกาส
เตบิโตจากธุรกจิรถไฟฟ้า 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

ผลกระทบจำกโรคโควิด-19 ต่อรำยได ้

ทรสิเรทติ้งคาดว่าการเพิม่ขึน้ของยอดผูต้ดิเชื้อโควดิ 19 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 จะยงัคงส่งผล
กระทบต่อปรมิาณการจราจรบนทางด่วนและจ านวนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ แม้ทรสิเรทติ้งจะ
คาดว่าปรมิาณจราจรบนทางด่วนจะฟ้ืนตวัได้อย่างรวดเรว็อย่างที่เคยเกดิขึน้ในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ด ี
ทรสิเรทติ้งคาดว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีก 1-2 ปี กว่าที่จ านวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิจะ
เพิม่ขึน้จนถงึระดบัทีบ่รษิทัเคยคาดการณ์ไวก้่อนเกดิการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ที่ระดบั 5-6 แสน
เทีย่วต่อวนั 

บรษิัทรายงานรายได้ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 16% โดยอยู่ที่ 1.35 หมื่นล้านบาท เทียบกับ 
1.61 หมื่นล้านบาทในปี 2562 ในขณะที่รายได้จากทัง้ทางด่วนและรถไฟฟ้าลดลง บรษิัทก็มตี้นทุนที่
เพิม่ขึน้มากจากการเปิดใหบ้รกิารส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเตม็รปูแบบ ส่งผลใหอ้ตัราก าไร
ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลง 50% อยู่ที่ 4 พนัล้านบาท เทียบกบั 8 
พนัลา้นบาทในปี 2562 อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลงมาอยู่ที ่
29.5% ในปี 2563 เทยีบกบัระดบัประมาณ 50% ในปี 2562 

สมมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบรษิทัจะอยู่ทีป่ระมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทในปี 2564 และจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 1.8-2 หมื่นล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2565-2566 โดยคาดว่าบริษัทมีอัตราก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายอยู่ที่ประมาณ 30% ในปี 2564 ก่อนที่จะปรบัตวัดี
ขึน้ไปอยู่ที่ระดบั 38%-40% ในปี 2565-2566 ซึ่งจะท าใหบ้รษิทัมกี าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่ายที่ระดบัไม่ต ่ากว่า 4.5 พนัล้านบาทในปี 2564 และ 6.8-8 พนัล้านบาทต่อปีใน
ระหว่างปี 2565-2566 ในขณะที่เงนิทุนจากการด าเนินงานคาดว่าจะอยู่ที่ระดบัไม่ต ่ากว่า 2.2 พนัล้าน
บาทในปี 2564 และ 4.2-5.3 พนัล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2565-2566 ทัง้นี้ โอกาสที่รายได้จากการ

  

บริษทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน)  

ครัง้ท่ี 48/2564 
 1 เมษำยน 2564 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A- 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 28/05/63 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

28/05/63 A Negative 
05/04/59 A Stable 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
ชนาพร ป่ินพทิกัษ ์
chanaporn@trisrating.com 
 

ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ 
pramuansap@trisrating.com 
 

ภารตั มหทัธโน 
parat@trisrating.com 

สุชาดา พนัธุ, Ph.D. 
suchada@trisrating.com 
 

 
 
 
 
 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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ด าเนินงานของบรษิทัจะดกีว่าทีค่าดการณ์นัน้จะขึน้อยู่กบัการเตบิโตของจ านวนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเป็นหลกั 

กำรฟ้ืนตวัของจ ำนวนผู้โดยสำรรถไฟฟ้ำจะใช้เวลำนำนกว่ำปริมำณจรำจรบนทำงด่วน 

โรคโควดิ 19 ส่งผลกระทบต่อจ านวนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิมากกว่าปรมิาณการจราจรบนทางด่วน ในปี 2563 จ านวนผูโ้ดยสารโดยเฉลี่ยลดลง 
23% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยอยู่ที ่2.60 แสนเทีย่วต่อวนั ส าหรบัช่วง 2 เดอืนแรกของปี 2564 จ านวนผูโ้ดยสารโดยเฉลีย่ลดลง 52% จากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนหน้าอยู่ที่ 1.83 แสนเทีย่วต่อวนั ขณะทีร่ายได้ค่าโดยสารเฉลีย่ต่อวนักล็ดลงในทศิทางเดยีวกนั สมมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่าจ านวน
ผูโ้ดยสารโดยเฉลีย่ของรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิจะอยู่ที่ประมาณ 3 แสนเทีย่วต่อวนัในปี 2564 จากการทีส่ถานการณ์ของโรคโควดิ 19 ยงัไม่มแีนวโน้มทีจ่ะยุติ
ลง และมาตรการจ ากดัการเดนิทางระหว่างประเทศน่าจะยงัคงมอียู่ไปจนถงึช่วงปลายปี 2564 จ านวนผูโ้ดยสารโดยเฉลีย่ของรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิคาดว่า
จะเพิม่ขึน้มาอยู่ทีร่ะดบั 4.5-5.5 แสนเที่ยวต่อวนัในปี 2565-2566 หลงัจากที่มกีารกระจายวคัซนีเป็นวงกวา้ง และกจิกรรมต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัรวมทัง้
กจิกรรมการท่องเทีย่วกลบัมาสู่ภาวะปกต ิ 

ปรมิาณจราจรได้รบัผลกระทบน้อยกว่าจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควดิ 19 ในช่วง 2 เดอืนแรกของปี 2564 ปรมิาณจราจรบนทางด่วนลดลง 
26% เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า โดยปรมิาณเฉลี่ยอยู่ทีจ่ านวน 0.89 ล้านเทีย่วต่อวนั ภายใตส้มมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่าปรมิาณจราจรบนทางด่วนเฉลี่ย
จะอยู่ทีร่ะดบั 1.14-1.2 ลา้นเทีย่วต่อวนัในปี 2564-2565 และกลบัไปอยู่ทีร่ะดบัปกตทิีม่ากกว่า 1.2 ลา้นเทีย่วต่อวนัในปี 2566 

ภำระหน้ีจะคงอยู่ในระดบัสูง 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้ของบรษิทัจะคงอยู่ในระดบัสงูต่อไปในระยะหลายปีขา้งหน้า โดย ณ สิน้ปี 2563 ภาระหนี้สนิทางการเงนิของบรษิทัเพิม่ขึน้สูงสุด
ไปอยู่ที่ระดบั 5.95 หมื่นล้านบาทจากการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งไม่ได้รวมภาระหนี้ประมาณ 8.6 พนัล้านบาทจากการ
ลงทุนในระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้าสายสมี่วงเนื่องจากภาระหนี้ดงักล่าวมสีญัญาการช าระคนืหนี้จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) ในระยะเวลา 10 ปีรองรบัอยู่ ด้วยรายได้ที่ลดลงอย่างมากส่งผลให้บรษิัทมอีตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่ายที่ปรบัปรุงแล้วอยู่ที่ 14.9 เท่า ในปี 2563 เทียบกบั 7 เท่าในปี 2562 และมีอตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทาง
การเงนิทีป่รบัปรุงแลว้อยู่ทีร่ะดบั 2.8% ในปี 2563 เทยีบกบั 8% เท่าในปี 2562 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะใชเ้งนิลงทุนประมาณ 3 พนัลา้นบาทในปี 2564 และประมาณ 0.4-0.6 พนัลา้นบาทต่อปีในปี 2565-2566 และอตัราส่วนหนี้สนิ
ทางการเงนิต่อ ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายที่ปรบัปรุงแล้วของบรษิัทจะยงัคงสูงอยู่ที่ระดบัเกินกว่า 10 เท่าในปี 2564 
ก่อนจะลดลงมาอยู่ที่ระดบั 8-9.5 เท่าในช่วงปี 2565-2566 ในขณะที่อตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแล้วจะอยู่ที่ระดบั
ประมาณ 3%-4% ในปี 2564 และปรบัตวัดขีึน้ไปอยู่ทีร่ะดบั 6%-8% ในช่วงปี 2565-2566  

ระดบัหนี้สนิทางการเงนิของบรษิัทอาจเพิม่สูงขึ้นอีกหากบรษิัทจะต้องลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสสี้มหรอืโครงการทางด่วนชัน้ที่ 2 (Double Deck 
Expressway) อย่างไรก็ด ีที่อนัดบัเครตติ “A-” บรษิทัจะสามารถก่อหนี้ในระดบัทีสู่งขึน้ได้หากอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิสงูขึน้เพยีงช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
และในระยะยาวบรษิทัจะสามารถด ารงอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายที่ปรบัปรุงแล้วทีร่ะดบั
ประมาณ 10 เท่าได ้

สภำพคล่องอยู่ในระดบัท่ีบริหำรจดักำรได้ 

ทรสิเรทติ้งประเมนิว่าบรษิทัจะสามารถบรหิารจดัการสภาพคล่องได้ในระยะ 12 เดอืนขา้งหน้า ทัง้นี้ บรษิทัมภีาระทางการเงนิที่จะครบก าหนดช าระรวม
ประมาณ 9.9 พนัล้านบาท มแีผนการลงทุนรวมประมาณ 3 พนัล้านบาทและจ่ายเงนิปันผลอกีประมาณ 1.5 พนัลา้นบาท แหล่งสภาพคล่องของบรษิทัจะ
มาจากเงนิทุนจากการด าเนินงานที่คาดหมายว่าจะอยู่ในระดบัไม่ต ่ากว่า 2.2 พนัล้านบาท รวมทัง้เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ เดือนธนัวาคม 
2563 อกีจ านวน 1.6 พนัล้านบาท และจากการออกหุน้กู้ในครัง้นี้ 6 พนัล้านบาท บรษิทัจะต้องกู้ยมืเงนิเพิม่เตมิเพื่อน ามาใช้ทดแทนหนี้สนิบางส่วนที่จะ
ครบก าหนดช าระ ซึ่งเมื่อพจิารณาถงึการเขา้ถึงตลาดทุนและความสมัพนัธ์ที่บรษิทัมกีบัธนาคารต่าง ๆ ทรสิเรทติ้งเชื่อว่าบรษิัทจะสามารถกู้ยมืเงนิเพื่อ
น ามาใชท้ดแทนหนี้สนิที่จะครบก าหนดช าระได้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัมเีงนิลงทุนใน บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่มมีลูค่ายุตธิรรมรวมอยู่ที ่1.59 หมื่นลา้นบาท ณ วนัที ่26 มนีาคม 2564 เพื่อเสรมิความยดืหยุ่นทางการเงนิอกีดว้ย 

สถำนะทำงธรุกิจท่ีแขง็แกร่ง 

บรษิทัมสีถานะทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งเนื่องจากโอกาสที่ผูป้ระกอบการรายอื่นจะเขา้มาแข่งขนัในธุรกจิหลกัของบรษิทั คอื ธุรกจิทางด่วนและธุรกจิรถไฟฟ้า
นัน้ไม่ใช่เรื่องง่าย ในประเทศไทยมผีู้ประกอบการเพยีงไม่กี่รายที่มขีดีความสามารถและเงนิทุนที่ มากพอที่จะแข่งขนัประมูลงานโครงการก่อสรา้งและ
ด าเนินงานทัง้ระบบทางด่วนและระบบขนส่งมวลชนทางราง 

สถานะทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัยงัเป็นผลมาจากความสม ่าเสมอของรายไดจ้ากธุรกจิทางด่วนอนัเป็นผลจากการมทีีต่ ัง้เชงิกลยุทธข์องทางด่วนขัน้ที่ 
2 ซึง่เชื่อมต่อกบัทางด่วนขัน้ที ่1 ทัง้นี้ การทีบ่รษิทัได้รบัการต่ออายุสมัปทานทางด่วนขัน้ที่ 2 และต่อสญัญาโครงการทางด่วนบางปะอนิ -ปากเกรด็ (ส่วน 
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C+) ออกไปเมื่อเรว็ ๆ นี้นัน้ จะช่วยท าใหบ้รษิทัมกีระแสเงนิสดทีม่ ัน่คงในระยะยาว 

นอกจากนี้ การทีภ่าครฐัมนีโยบายส่งเสรมิการพฒันาระบบขนส่งมวลชนใหเ้ป็นเครอืขา่ยเชื่อมโยงถงึกนัยงัจะเป็นประโยชน์ต่อการเตบิโตของบรษิทัอกีดว้ย 
จากการที่บรษิทัเป็นผูป้ระกอบการที่มปีระสบการณ์และมคีวามพรอ้มสูง บรษิทัจงึอยู่ในสถานะได้เปรยีบที่จะชนะการประมูลโครงการภาครฐัอกีหลาย ๆ 
โครงการในอนาคต นอกจากนี้ การทีเ่สน้ทางเดนิรถของรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิมลีกัษณะเป็นวงแหวนกเ็อื้อประโยชน์ในการรบัผูโ้ดยสารต่อมาจากรถไฟฟ้า
สายอื่น ๆ เพื่อป้อนใหแ้ก่รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิอกีดว้ย 

สมมติฐำนกรณีพ้ืนฐำน 

• รายไดข้องบรษิทัจะอยู่ทีป่ระมาณ 1.5 หมื่นลา้นบาทในปี 2564 และจะเพิม่ขึน้เป็น 1.8-2 หมื่นลา้นบาทต่อปีในระหว่างปี 2565-2566  
• อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายอยู่ที่ประมาณ 30% ในปี 2564 ก่อนที่จะปรบัตวัดขีึน้ไปอยู่ที่ระดบั 38%-40% ใน

ปี 2565-2566  
• ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีร่ะดบัไม่ต ่ากว่า 4.5 พนัล้านบาทในปี 2564 และ 6.8-8 พนัล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 

2565-2566 
• เงนิลงทุนจะอยู่ที ่3 พนัลา้นบาทในปี 2564 และประมาณ 0.4-0.6 พนัลา้นบาทต่อปีในระหว่างปี 2565-2566 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” สะทอ้นถงึความคาดหวงัของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะสามารถด ารงสถานะทางธุรกจิที่แขง็แกร่ง มกีระแสเงนิสด
ทีม่ ัน่คงและสม ่าเสมอจากทัง้ธุรกจิทางด่วนและรถไฟฟ้า รวมทัง้มรีะดบัอตัราส่วนหนี้สนิที่สอดคลอ้งกบัประมาณการของทรสิเรทติ้ง 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติของบรษิทัจะเกดิขึน้ไดใ้นกรณีที่สถานะทางการเงนิของบรษิทัปรบัตวัดขีึน้จนมรีะดบัอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงินต่อก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายที่ปรบัปรุงแล้วต ่ากว่า 7 เท่าอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อนัดบัเครดติของบรษิทัอาจได้รบัการปรบัลดลง
หากสถานะทางการเงนิของบรษิัทอ่อนตวัลงมากทัง้จากผลการด าเนินงานที่ถดถอยอย่างต่อเนื่อง หรอืการลงทุนโดยการก่อหนี้ในระดบัสูงจนระดับ
อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อ ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีป่รบัปรุงแลว้อยู่ในระดบัทีสู่งเกนิกว่า 10 เท่าอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

      -------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม --------------------------- 
 

 
2563 2562 2561 2560            2559 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
 

13,540 16,163 15,641 15,206 13,134 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษ ี  2,075 3,475 3,978 4,466 3,919 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  3,994 7,971 8,387 8,670 8,052 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  1,672 4,479 5,572 6,419 5,748 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  1,940 1,738 1,625 1,556 1,740 
เงนิลงทุน 

 
4,089 8,018 10,484 8,265 7,086 

สนิทรพัยร์วม 
 

113,616 111,697 103,831 98,919 82,786 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
59,516 55,758 51,674 48,128 46,600 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

38,034 38,823 35,612 31,179 29,783 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว            

อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (%) 

 
29.50 49.32 53.62 57.02 61.30 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถาวร (%) 
 

2.12 3.76 4.63 5.42 5.01 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 
2.06 4.59 5.16 5.57 4.63 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 14.90 7.00 6.16 5.55 5.79 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%) 
 

2.81 8.03 10.78 13.34 12.34 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
61.01 58.95 59.20 60.69 61.01 

 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

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

  

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) (BEM) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: A- 
อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
BEM214A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A- 
BEM216A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,615 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A- 
BEM225A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A- 
BEM229A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A- 
BEM234A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A- 
BEM236A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A- 
BEM245A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2567 A- 
BEM246A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2567 A- 
BEM249A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2567 A- 
BEM254A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568 A- 
BEM25OA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568 A- 
BEM265A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2569 A- 
BEM266A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,335 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2569 A- 
BEM27OA: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2570 A- 
BEM286A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,750 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2571 A- 
BEM286B: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2571 A- 
BEM295A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2572 A- 
BEM306A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2573 A- 
BEM326A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2575 A- 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ในวงเงนิไม่เกนิ 6,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายใน 12 ปี A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจดัอันดบัเครดิตนี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุน หรือค าแนะน าในลักษณะอื่นใด การจดัอันดบัและขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า ห รอืพิมพ์
เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้จดัท าขึ้นโดยมไิดค้ านึงถึงความต้องการด้านการเงนิ พฤติการณ์ ความรู ้และวตัถุประสงค์ของ ผูร้บัขอ้มูลรายใดรายหน่ึง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรประเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดร้บัขอ้มูลที่ใชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิัทและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสี ยหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


