
 
 

 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน) ที่
ระดบั “BBB+” และคงอนัดบัเครดติหุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของบรษิทัทีร่ะดบั “BBB” โดย
อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึกำรมขีดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทีเ่พยีงพอในธุรกจิเรอืขนสง่สนิคำ้แห้ง
เทกองและธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝ ัง่ของบริษัท ตลอดจนควำมหลำยหลำยของธุรกิจ และงบ
กำรเงนิที่แขง็แกร่งมำกขึน้หลงัจำกกำรเพิม่ทุน อยำ่งไรก็ตำม จุดแขง็ดงักล่ำวถูกลดทอนบำงสว่น
จำกลกัษณะที่เป็นวงจรขึน้ลงของอุตสำหกรรมเรอืขนสง่สนิคำ้และธุรกิจให้บรกิำรนอกชำยฝ ัง่ กำร
ลดลงอย่ำงรวดเรว็ของรำคำน ้ำมนัดบิซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจกำรให้บรกิำรวศิวกรรมใต้
ทะเลและกำรขุดเจำะนอกชำยฝ ัง่ รวมถงึควำมเสีย่งและผลงำนทีค่่อนขำ้งสัน้ในกำรซื้อกิจกำรของ
บรษิทั ทัง้น้ี อนัดบัเครดติตรำสำรหน้ีมรีะดบัต ่ำกวำ่อนัดบัเครดติองคก์รอยู ่1 ขัน้เน่ืองจำกอตัรำสว่น
หน้ีที่มหีลกัประกนัต่อสนิทรพัยร์วมคำดว่ำจะอยูใ่นระดบัเกนิกว่ำ 20% หลงัจำกบรษิทัรบัมอบเรอื
วศิวกรรมใตท้ะเลและเรอืขดุเจำะล ำใหม่แลว้ 
 บริษทัโทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส ์ก่อตัง้ในปี 2525 และจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยในปี 2538 ณ เดอืนกนัยำยน 2558 ตระกูลมหำกจิศริมิสีดัสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทัคดิ
เป็นประมำณ 28% ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด บรษิทัโทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์เป็นบรษิทัลงทุนในธุรกจิ
หลกั 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจเรอืขนส่งสนิค้ำแห้งเทกอง ธุรกิจวศิวกรรมใต้ทะเลและขุดเจำะนอก
ชำยฝ ัง่ส ำหรบัอุตสำหกรรมน ้ำมนัและกาำซธรรมชำต ิธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ยในประเทศเวยีดนำม 
และธุรกจิซือ้ขำยถำ่นหนิ โดยบรษิทัมรีำยไดเ้ตม็ปี ณ สิน้ปีบญัชเีดอืนกนัยำยน 2558 อยูท่ีป่ระมำณ 
21,400 ลำ้นบำท และมเีงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนอยูท่ีป่ระมำณ 2,200 ลำ้นบำท ธุรกจิบรกิำรนอก
ชำยฝ ัง่ทะเลมสีดัสว่นคดิเป็น 60% ของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนคำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
(EBITDA) ในขณะทีธุ่รกจิเรอืขนสง่สนิคำ้มสีดัสว่นคดิเป็น 30% โดยสว่นทีเ่หลอืมำจำกธุรกจิคำ้ปุ๋ย
และลงทุนตำ่ง ๆ 
 สถำนะทำงธุรกิจที่แขง็แกร่งของบริษทัสะท้อนถงึผลกำรด ำเนินงำนที่ยำวนำนในธุรกิจเรือ
ขนสง่สนิคำ้และธุรกจิบรกิำรนอกชำยฝ ัง่ โดย ณ เดอืนกนัยำยน 2558 บรษิทัมเีรอืขนสง่สนิคำ้แห้ง 
เทกองจ ำนวน 40 ล ำ ในจ ำนวนน้ี 24 ล ำเป็นเรอืทีบ่รษิทัเป็นเจำ้ของ และอกี 16 ล ำเป็นเรอืทีบ่รษิทั
เช่ำใชง้ำน ในช่วง 5 ปีที่ผำ่นมำ บรษิทัมอีตัรำส่วนก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่ค่อนขำ้งผนัผวนจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของค่ำระวำงเรือเป็นส ำคญั ภำวะชะลอตวัของกำรค้ำในตลำดโลกและอุปทำน
สว่นเกนิของเรอืขนส่งสนิคำ้สง่ผลใหค้่ำระวำงเรอืลดลงมำกกว่ำที่คำดกำรณ์ไว ้ในช่วง 9 เดอืนแรก
ของปี 2558 อตัรำค่ำระวำงเรอืเฉลีย่เฉพำะเรอืทีบ่รษิทัเป็นเจำ้ของนัน้ลดลง 23% เมื่อเทยีบปีต่อปี 
ซึ่งอยู่ที่ 7,474 ดอลลำร์สหรฐัฯ ต่อวนั ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นเงินสดคดิเป็นประมำณ 5,700 
ดอลลำร์สหรฐัฯ ต่อวนั อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำค่ำระวำงเรอืจะค่อย ๆ ฟ้ืนตวัในปี 2560 เน่ืองจำก
สมดุลระหวำ่งอุปสงคแ์ละอุปทำนในธุรกจิเรอืขนสง่สนิคำ้ทีค่ำดว่ำจะปรบัตวัดขีึน้ ทัง้น้ี บรษิทัมอีตัรำ
ก ำไร (จำกกำรด ำเนินงำนก่อนคำ่เสือ่มรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย) ของธุรกจิเรอืขนสง่สนิคำ้ในช่วง 9 
เดอืนแรกของปี 2558 ลดลงอยำ่งมนีัยส ำคญั โดยลดลงประมำณ 10% จำก 16% ในช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน 
 ส่วนธุรกิจให้บริกำรวิศวกรรมนอกชำยฝ ัง่ของบริษัทนัน้ด ำเนินกำรโดย บริษัท เมอร์เมด  
มำรไิทม์ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยข์องประเทศสงิค์โปร์  โดย ณ เดอืน

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั BBB 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
  เครดิตพินิจ 
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กนัยำยน 2558 บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัเมอรเ์มด มำรไิทม ์คดิเป็นสดัสว่น 58.2% บรษิทัเมอรเ์มด มำรไิทม ์เป็นเจำ้ของเรอืวศิวกรรมใตท้ะเลจ ำนวน 7 ล ำ
และเรอืขดุเจำะแบบ Tender จ ำนวน 2 ล ำ ณ สิน้เดอืนพฤศจกิำยน 2558 บรษิทัเมอรเ์มด มำรไิทม ์มีปรมิำณงำนทีย่งัไม่ไดส้ง่มอบ (Backlog) ในธุรกจิ
ให้บรกิำรวศิวกรรมใต้ทะเลประมำณ 256 ดอลลำร์สหรฐัฯ ซึ่งจะทยอยรบัรู้รำยไดใ้นระหว่ำงปี 2558-2560 นอกจำกน้ี บรษิทัเมอรเ์มด มำรไิทม์ ยงัมี
บรษิทัรว่มทีเ่ป็นเจำ้ของเรอืขุดเจำะแบบ Jack-up อกีจ ำนวน 3 ล ำ โดยเรอืขุดเจำะทัง้ 3 ล ำนัน้ท ำสญัญำจำ้งงำนกบั Saudi Aramco Oil Company และ
สำมำรถสรำ้งสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนประมำณ 30 ลำ้นดอลลำร์สหรฐัฯ ต่อปีในช่วงระหว่ำงปี 2556-2559 พร้อมทัง้มทีำงเลอืกในกำรต่อสญัญำอกี
ดว้ย ทัง้น้ี บรษิทัอยูใ่นชว่งกำรขยำยกองเรอืโดยไดส้ ัง่ตอ่เรอืขดุเจำะแบบ Tender ล ำใหมจ่ ำนวน 2 ล ำซึง่คำดว่ำจะไดร้บักำรสง่มอบในปี 2559 อยำ่งไรก็
ตำม เรอืขดุเจำะดงักลำ่วยงัไม่มสีญัญำจำ้งงำนแตอ่ยำ่งใด 
 จำกรำคำน ้ำมนัดบิทีอ่ยูใ่นระดบัต ่ำ ณ ปจัจุบนั บรษิทัขุดเจำะน ้ำมนัและกาำซหลำยแห่งได้เริม่ตดัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวกบักำรขุดเจำะนอกชำยฝ ัง่ลง
พรอ้มทัง้เริม่เจรจำกบัผูใ้หบ้รกิำรเพือ่ขอลดอตัรำคำ่บรกิำร หำกรำคำน ้ำมนัยงัคงอยูใ่นระดบัต ่ำตอ่ไปเป็นระยะเวลำนำน บรษิทัเมอรเ์มด มำรไิทมจ์ะเผชญิ
กบัควำมยำกล ำบำกในกำรหำสญัญำจำ้งงำนเพื่อชดเชยกบัปรมิำณงำนทีย่งัไม่ไดส้ง่มอบทีล่ดลง และกำรหำงำนส ำหรบัเรอืขุดเจำะล ำใหม่ สถำนะทำง
เครดติของบรษิทัจะได้รบัผลกระทบในทำงลบหำกบรษิทัเมอร์เมด มำรไิทม์รบัมอบเรอืวศิวกรรมใตท้ะเลและเรอืขุดเจำะล ำใหม่โดยทีย่งัไม่มสีญัญำจำ้ง
งำน ทัง้น้ี เน่ืองจำกบรษิทัเมอรเ์มด มำรไิทม ์น ำสง่ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยในสดัสว่นทีม่ำกทีส่ดุแก่บรษิทั 
 ควำมแขง็แกรง่ของสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัเป็นปจัจยับวกทีจ่ะปกป้องบรษิทัจำกวฏัจกัรขำลงของอุตสำหกรรม ทัง้น้ี โครงสรำ้งเงนิทุนของ
บรษิทัแขง็แกรง่ขึน้หลงัจำกกำรเพิม่ทุนจ ำนวนประมำณ 7,300 ลำ้นบำทในชว่งตน้ปี 2558 บรษิทัยงัมเีงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้รวมประมำณ 14,000 
ลำ้นบำทดว้ย ซึง่ใกลเ้คยีงกบัปรมิำณเงนิกู้รวมของบรษิทัที ่14,600 ลำ้นบำท ค่ำใชจ้่ำยสว่นทุนของบรษิทัคำดว่ำจะอยูท่ี่ประมำณ 14,000-15,000 ลำ้น
บำทในปี 2559 เพือ่ใชซ้ือ้เรอืวศิวกรรมใตท้ะเล 1 ล ำและเรอืขดุเจำะ 2 ล ำทีส่รำ้งใหม ่โดยบรษิทัวำงแผนจะใชเ้งนิกูใ้นกำรจำ่ยช ำระคำ่เรอืดงักลำ่ว 
 สมมตฐิำนกรณีฐำนของทรสิเรทติง้คำดว่ำอุตสำหกรรมเรอืขนสง่สนิค้ำแหง้เทกองและกำรให้บรกิำรนอกชำยฝ ัง่น่ำจะเริม่ฟ้ืนตวัในปี 2560 โดย
สถำนะกำรเงนิทีแ่ขง็แรงของบรษิทัน่ำจะช่วยรองรบัผลกระทบและท ำใหบ้รษิทัผำ่นพน้ช่วงขำลงของอุตสำหกรรมไปได้ อตัรำก ำไรของบรษิทัคำดว่ำจะ
อ่อนแอลงในปี 2559 ก่อนทีจ่ะปรบัตวัดขีึน้เป็น 11%-13% ภำยใตส้มมตฐิำนว่ำบรษิทั เมอรเ์มด มำรไิทม์ ไดร้บัสญัญำจำ้งงำนส ำหรบัเรอืวศิวกรรมใต้
ทะเลและเรอืขดุเจำะล ำใหมไ่ดใ้นปี 2560 ทัง้น้ี คำดวำ่บรษิทัจะมเีงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนอยำ่งน้อย 2,000 ลำ้นบำทต่อปีโดยเฉลีย่ ในระหว่ำงปี 2559-
2560 อตัรำสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรำ้งเงนิทุนคำดว่ำจะเพิม่ขึน้สงูสุดที ่35%-38% หลงัจำกบรษิทัซือ้เรอืขุดเจำะแลว้ อตัรำสว่นก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย 
ภำษ ีคำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจ ำหน่ำยตอ่ดอกเบีย้จำ่ยคำดวำ่จะอยูใ่นระดบัเกนิกวำ่ 4 เทำ่ และอตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เงนิกูร้วมคำดว่ำจะ
อยูส่งูกวำ่ 10% โดยเฉลีย่ 
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึควำมคำดหวงัว่ำธุรกจิเรอืขนสง่สนิคำ้แหง้เทกองและธุรกจิบรกิำรนอกชำยฝ ัง่จะสำมำรถ
รองรบัควำมผนัผวนของอุตสำหกรรมไดใ้นระยะปำนกลำง ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัคำดว่ำจะอ่อนแอลงในปี 2559 ก่อนทีจ่ะปรบัตวัดขีึน้ตำมกำรฟ้ืน
ตวัของอุตสำหกรรมเรอืขนสง่สนิคำ้แหง้เทกองและเมื่อบรษิทัสำมำรถหำสญัญำจำ้งส ำหรบัเรอืวศิวกรรมใตท้ะเลและเรอืขดุเจำะได ้
 โอกำสในกำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติของบรษิทันัน้ค่อนขำ้งจ ำกดัจำกมุมมองต่ออนำคตของอุตสำหกรรมเรอืขนส่งสนิค้ำและกำรใหบ้รกิำรนอก
ชำยฝ ัง่ทีย่งัคงอ่อนแอ อยำ่งไรกต็ำม อนัดบัเครดติของบรษิทัอำจไดร้บักำรปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ำกผลประกอบกำรของบรษิทัดกีว่ำทีป่ระมำณกำรเป็นระยะ
เวลำนำน 
 อนัดบัเครดติของบรษิทัหรอืแนวโน้มอำจไดร้บักำรปรบัลดลงหำกผลประกอบกำรของบรษิทัหรอืกระแสเงนิสดถดถอยลงอย่ำงมนีัยส ำคญั ทัง้น้ี 
เหตุดงักลำ่วอำจเกดิไดจ้ำกสภำวะอุตสำหกรรมของเรอืขนสง่สนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรนอกชำยฝ ัง่ทีอ่่อนแอเป็นระยะเวลำนำน หรอืกำรรบัเรอืวศิวกรรมใต้
ทะเลและเรอืขดุเจำะในขณะทีย่งัไมม่สีญัญำจำ้ง และอตัรำคำ่จำ้งเรอืหรอือตัรำกำรใชง้ำนของธุรกจิใหบ้รกิำรนอกชำยฝ ัง่ทีแ่ยก่วำ่ทีป่ระมำณกำรไว ้
 

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                                        
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

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

2558 
ต.ค.-ธ.ค.     

2557 
           2557            2556             2555 2554 

รำยได ้ 16,366 6,207 21,431 18,463 16,347 17,565 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 498 128 492 510 754 670 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน (94) 76 853 (385) (288) (457) 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน 1,697 507 2,178 1,708 1,442 2,413 
ค่ำใชจ่้ำยฝำ่ยทุน 1,110 288 6,958 2,412 1,689 4,426 
สนิทรพัยร์วม 62,686 51,622 49,331 43,298 40,797 48,032 
เงนิกูร้วม 14,589 14,694 13,731 14,098 13,989 14,381 
หนี้สนิรวม 19,644 19,148 17,731 17,856 16,904 17,216 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 43,042 32,474 31,599 25,442 23,893 30,816 
ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,589 518 1,863 1,869 1,824 2,569 
เงนิปนัผล 539 0 159 9 357 732 
อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/รำยได ้(%) 

7.0 8.5 13.0 11.1 13.0 13.8 

อตัรำสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถำวร (%) 2.2 **            4.1 **            5.3 1.4 1.6 1.1 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

4.8 6.8 8.4 4.8 3.3 4.6 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน/เงนิกูร้วม (%) 15.1 **          11.7 **          15.9 12.1 10.3 16.8 
อตัรำสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรำ้งเงนิทุน (%) 25.3 31.2 30.3 35.7 36.9 31.8 
* งบการเงนิรวม 
** ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

 

 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2559 หำ้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยช น์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดัอนัดบั
เครดติ ไมว่่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงสว่น และไมว่่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั ก่อน กำรจดัอนัดบัเครดติ
นี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จริง หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอืถอืตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเสีย่งหรอืควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิัทนัน้ๆ โดยเฉพำะ 
ควำมเหน็ทีร่ะบุในกำรจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค ำแนะน ำเกีย่วกบักำรลงทนุ หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและข้อมลูทีป่รำกฏในรำยงำนใดๆ ทีจ่ดัท ำ หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ำกดั ไดจ้ดัท ำขึน้โดยมไิดค้ ำนึงถงึควำมตอ้งกำรดำ้นกำรเงนิ พฤตกิำรณ์ ควำมรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรำยใดรำยหนึ่ ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิควำมเหมำะสมของขอ้มูลดงักล่ำว
ก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้รบัขอ้มูลทีใ่ช้ส ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบริษทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่ำเชื่ อถอืได ้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 
เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
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