
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท 
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “A” พร้อมแนวโน้ม
อันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” จากเดิมท่ีระดับ “A+” และแนวโน้มอันดับเครดิต 
“Negative” หรือ “ลบ” ท้ังนี้ การลดอันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็นไปได้อย่างมากท่ีบริษัทจะ
ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าระบบท่อส่งน้ำของกรมธนารักษ์ได้หลังจากท่ีสัญญาเช่าดังกล่าวจะ
หมดอายุลงในเดือนธันวาคม 2566 

ระบบท่อส่งน้ำท่ีบริษัทเช่าจากกรมธนารักษ์คิดเป็น 27% ของความยาวของระบบท่อส่งน้ำท้ังหมด
ท่ีดำเนินการโดยบริษัท ส่วนยอดขายน้ำดิบผ่านท่อที่เช่าจากกรมธนารักษ์น้ันคิดเป็นประมาณ 30% 
ของรายได้ท้ังหมดของบริษัทในปี 2564 

ท้ังน้ี อันดับเครดิตท่ีระดับ “A” น้ันยังคงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทในฐานะท่ีเป็น
ผู้ประกอบการหลักซ่ึงมีโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบครอบคลุมในเขตพื้นท่ีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ตลอดจนกระแสเงินสดท่ี แน่นอนและ
ความสามารถในการทำกำไรท่ีแข็งแกร่งของบริษัท อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงงบ
ลงทุนของบริษัทท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2565-2566 สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบท่อส่งน้ำใหม่เพื่อ
ทดแทนระบบท่อส่งน้ำเดิมท่ีจะหมดสัญญาเช่าในปี 2566 

ประเด็นสำคัญท่ีกำหนดอันดับเครดิต 

ความไม่แน่นอนในการคงไว้ซึ่งสถานะผู้ให้บริการน้ำดิบเพียงรายเดียวในเขตพื้นที่ EEC 

ณ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบท่อส่งน้ำดิบเส้นหลักในเขตพื้นท่ี EEC แต่เพียงรายเดียวโดย
ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการและแหล่งน้ำในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยระบบท่อส่ง
น้ำหลักและท่อจัดจำหน่ายของบริษัทรวมแล้วมีความยาวท้ังสิ้น 512 กิโลเมตร (กม .) ซ่ึง
ประกอบด้วยระบบท่อส่งน้ำของบริษัทเอง 376 กม. และระบบท่อส่งน้ำท่ีบริษัทเช่าจากกรม 
ธนารักษ์ 136 กม. 

ในปี 2564 กรมธนารักษ์ได้ประกาศคัดเลือกบริษัทเอกชนเพื่อทำการเช่าระบบท่อส่งน้ำของ 
กรมธนารักษ์ ความยาว 136 กม. ในเขตพื้นท่ี EEC ซ่ึงประกอบด้วย ท่อส่งน้ำดอกกราย ท่อส่งน้ำ
หนองปลาไหล-หนองค้อ และท่อส่งน้ำหนองค้อ–แหลมฉบัง (ระยะท่ี 1 และ 2) 

การคัดเลือกบริษัทเอกชนเพื่อทำการเช่าระบบท่อส่งน้ำได้มีขึ้น 2 ครั้งในเดือนสิงหาคมและเดือน
กันยายน 2564 โดยบริษัทเอกชนรายใหม่ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้เข้ามาบริหารและดำเนินกิจการ
ระบบท่อส่งน้ำดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2565 คณะกรรมการท่ีราชพัสดุได้อนุมั ติ
ยอมรับผลการคัดเลือกและให้กรมธนารักษ์เข้าทำสัญญากับเอกชนรายใหม่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาการยกเลิกการคัดเลือกครั้งท่ี 1 และการออกประกาศ
พร้อมหนังสือเชิญชวนฉบับใหม่ซ่ึงบริษัทกล่าวว่าเป็นสาเหตุท่ีทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย 
ปัจจุบันคดีความอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

ปัจจุบันสัญญาเช่าระบบท่อส่งน้ำระหว่างกรมธนารักษ์และผู้ให้บริการรายใหม่ยังไม่มีการลงนามใน
สัญญาอย่างเป็นทางการ ท้ังน้ีหากมีการลงนามในสัญญาเช่าดังกล่าวแล้ว กรมธนารักษ์จะส่งมอบ

  

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)   

ครั้งที่ 103/2565 
 29 มิถุนายน 2565 

CORPORATES 
 

อันดับเครดิตองค์กร: A 

อันดับเครดิตตราสารหนี้:  
หุ้นกู้ไม่ดอ้ยสทิธิ ไมม่ีหลักประกนั  A 

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable 

 
วันท่ีทบทวนล่าสุด : 08/04/65 
 

 
อันดับเครดิตองค์กรในอดีต: 

 

วันท่ี อันดับ
เครดิต                  

แนวโน้มอันดับ 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

25/02/65 A+ Negative 
23/01/51 A+ Stable 
20/09/50 A+ Alert Developing 
12/07/47 A+ Stable 
29/06/47 A+ - 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
สุชนา ฉนัทาดิศัย 
suchana@trisrating.com 
 

ชนาพร ป่ินพิทกัษ์ 
chanaporn@trisrating.com 
 

วจี พิทกัษ์ไพบูลยก์ิจ 
wajee@trisrating.com 

ประมวลทรัพย์ ผลประเสริฐ 
pramuansap@trisrating.com 
 

 

 

 

 

 

 

* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ 
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ระบบท่อส่งน้ำให้เช่าท้ังหมดให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ภายในสิ้นปี 2566 ซ่ึงจะส่งผลให้มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นท่ีบริษัทจะสูญเสียสถานะในการ
เป็นผู้ให้บริการน้ำดิบแต่เพียงรายเดียวและความสามารถในการแข่งขันกับผู้ให้บริการน้ำดิบรายอื่น ๆ ในเขตพื้นท่ี EEC 

คาดว่ารายรับจะลดลงระหว่างปี 2565-2567 

แม้ว่าความต้องการน้ำดิบในพื้นท่ี EEC จะเพิ่มมากขึ้น ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทจะลดลงระหว่างปี 2565-2567 ท้ังนี้ เมื่อผู้ประกอบการราย
ใหม่ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ทริสเรทติ้งเชื่อว่าผู้ให้บริการน้ำรายใหม่จะเข้าให้บริการแก่ลูกค้าปัจจุบันของบริษัทบางส่วน โด ยปริมาณการ
จำหน่ายน้ำดิบผ่านท่อที่เช่าจากกรมธนารักษ์น้ันคิดเป็น 56% ของปริมาณน้ำดิบท้ังหมดท่ีบริษัทจำหน่ายในปี 2564 

จากประมาณการกรณีพื้นฐาน ทริสเรทติ้งคาดว่าผู้ให้บริการรายใหม่จะเริ่มดำเนินการโดยให้บริการผ่านทางระบบท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อและ
ท่อส่งน้ำหนองค้อ–แหลมฉบัง (ระยะท่ี 2) ภายในครึ่งหลังของปี 2565 และจะดำเนินการในเส้นทางท่อของกรมธนารักษ์ท้ังหมดตั้งแต่ต้นปี 2567 เป็น
ต้นไป 

ท้ังน้ี คาดว่ารายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบของบริษัทในปี 2565-2567 จะลดลง 15%-30% จากตัวเลขในปี 2564 แต่จากรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นในการ
จำหน่ายน้ำอุตสาหกรรมน่าจะส่งผลทำให้รายได้รวมของบริษัทอยู่ ท่ีระดับ 4.2-4.5 พันล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2565-2567 โดยลดลง 5%-10% 
จากปี 2564 

ภาระหนี้จะเพิ่มขึ้นจากโครงการลงทุนสร้างระบบท่อส่งน้ำใหม่   

บริษัทได้วางแผนจะรักษาลูกค้าปัจจุบันของบริษัทเอาไว้โดยการลงทุนในระบบท่อส่งน้ำใหม่ซ่ึงขนานไปกับท่อส่งน้ำเดิมท่ีจะหมดสัญญาเช่า โดยเงิน
ลงทุนคาดว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 4.2 พันล้านบาท 

ทริสเรทติ้งคาดว่าโครงสร้างหน้ีของบริษัทจะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีประมาณการเพื่อรองรับแผนการลงทุนจำนวนประมาณ 4 พันล้านบาทต่อปีใน
ระหว่างปี 2565-2566 และ 2 พันล้านบาทในปี 2567 ท้ังนี้ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายลงทุนท่ีเพิ่มเข้ามาเพื่อสร้างระบบท่อส่งน้ำทดแทนระบบท่อส่งน้ำ
เดิมท่ีเช่าจากกรมธนารักษ์ซ่ึงคิดเป็นจำนวนท้ังสิ้น 4.2 พันล้านบาทในช่วงปี 2565-2566 แล้ว บริษัทยังวางแผนลงทุนในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการท่ีเพิ่มสูงขึ้นของลูกค้าและเพื่อแก้ปัญหาความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภัยแล้งซ่ึงรวมถึงการก่อสร้างท่อส่งน้ำใหม่เพื่อ
เชื่อมต่อกับ “อ่างเก็บน้ำคลองหลวง” ซ่ึงคาดว่าจะเพิ่มแหล่งน้ำให้แก่พื้นท่ีในจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป 

บริษัทจะนำเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของท่อส่งน้ำในพื้นท่ี EEC รวมท้ังใช้เสริมประสิทธิภาพเทคโนโลยีและเครื่องจักร
เพื่อสนับสนุนการให้บริการน้ำแบบครบวงจรโดยรวม ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นประมาณ 
50%-60% ในระหว่างปี 2565-2567 และอัตราส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายท่ีปรับปรุงแล้ว
ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ท่ีระดับ 6-9 เท่าในปี 2565-2567 

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 อัตราส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทอยู่ท่ีระดับ 46.2% และอัตราส่วนหน้ีสินทางการเงินสุทธิต่อกำไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอยู่ท่ีระดับ 4.3 เท่าในไตรมาสแรกของปี 2565 

เป็นผู้ให้บริการน้ำดิบรายสำคัญในเขตพื้นที่ EEC 

ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทจะยังคงเป็นผู้ให้บริการน้ำดิบรายสำคัญในเขตพื้นท่ี EEC แม้ว่าจะมีผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามาให้บริการในพื้นท่ีเดียวกันก็ตาม 
ท้ังนี้ บริษัทมีระบบท่อส่งน้ำของบริษัทเองซ่ึงมีความยาว 376 กม. หรือคิดเป็น 73% ของความยาวท่อทั้งหมดท่ีดำเนินการโดยบริษัท 

บริษัทมีแหล่งน้ำท่ีเพียงพอท้ังที่เป็นแหล่งน้ำของภาครัฐและภาคเอกชน ความจุของแหล่งน้ำท่ีบริษัทมีสิทธิสูบมาใช้ได้อยู่ท่ีจำนวนท้ังสิ้นประมาณ 430 
ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อปีท่ีความจุสูงสุด โดยน้ำท่ีสูบออกมาใช้คิดเป็น 76% ของแหล่งน้ำท้ังหมดของบริษัทในปี 2564 

อุปสรรคในการเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ น้ันมค่ีอนข้างสูงเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากและความยากในการได้ใบอนุญาตจาก
หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการก่อสร้างท่อส่งน้ำและสิทธิ์ในการสูบน้ำจากแหล่งน้ำของภาครัฐ 

อุปสงค์ในการใช้น้ำท่ีเพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่ EEC 

ทริสเรทติ้งคาดว่าความต้องการใช้น้ำในเขตพื้นท่ี EEC จะเพิ่มขึ้นหลังจากท่ีมีการเปิดประเทศหลังจากผ่อนคลายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โรคโควิด 19) ท้ังน้ี การท่ีภาคอุตสาหกรรมเริ่มกลับสู่การดำเนินงานตามปกติ  ปริมาณการผลิตก็น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพื่ อรองรับอุปสงค์ท่ี
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เพิ่มขึ้นจากท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ อน่ึง ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมาบริษัทได้ให้บริการน้ำแบบครบวงจรซึ่งประกอบด้วย การให้บริการน้ำดิบ 
น้ำประปา และน้ำเพ่ือการอุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำท่ีบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ด้วย 

บริษัทได้ทำสัญญากับหลายบริษัทท่ีมีชื่อเสียง เช่น บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด สนามบินอู่ตะเภา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด 
(มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการน้ำดิบ น้ำประปา รวมถึงน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 
ซ่ึงบริษัทได้ทยอยให้บริการเหล่าน้ีมาตั้งแต่ปี 2564  

จากประมาณการกรณีพื้นฐาน ทริสเรทติ้งคาดว่าอุปสงค์น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม น้ำประปา รวมถึงการให้บริการบำบัดน้ำเสียและ การนำน้ำท่ีบำบัด
แล้วกลับมาใช้ใหมจ่ะสร้างรายได้ปีละ 400 ล้านบาทใหแ้ก่บริษัทในระหว่างปี 2566-2567 

ความสามารถในการทำกำไรยังคงแข็งแกร่ง  

ความสามารถในการทำกำไรท่ีแข็งแกร่งและกระแสเงินสดท่ีแน่นอนเป็นจุดแข็งท่ีสำคัญของบริษัท  แม้ทริสเรทติ้งคาดว่าความสามารถในการทำกำไร
ของบริษัทจะลดลงหลังจากเสียสัญญาในการดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำของกรมธนารักษ์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ แต่กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทก็น่าจะยังคงแข็งแรงโดยอยู่ท่ีระดับประมาณ 1.8-2 พันล้านบาทต่อปีตลอดช่วงปีประมาณการ โดยลดลง 
10%-15% จากระดับ 2.0-2.4 พันล้านบาทในช่วงปี 2558-2564 ส่วนอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายน้ันก็น่าจะ
ลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 45%-50% ในช่วงปีประมาณการ จากระดับ 48%-55% ในช่วงปี 2558-2564 

สภาพคล่องเพียงพออยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

ทริสเรทติ้งประเมินว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอสำหรับช่วง 12 เดือนข้างหน้า โดยแหล่งเงินทุนประกอบด้วยเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น
จำนวน 1 พันล้านบาทและวงเงินสินเชื่อท่ียังไม่ได้เบิกใช้จากสถาบันการเงินอีกจำนวน 4.5 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 นอกจากน้ี  เงินทุน
จากการดำเนินงานในช่วง 12 เดือนข้างหน้าก็คาดว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 1.9 พันล้านบาท แหล่งเงินทุนเหล่าน้ีน่าจะเพียงพอในการจ่ายชำระหน้ีและ
ลงทุนในอีก 12 เดือนข้างหน้า ท้ังน้ี บริษัทจะต้องจ่ายชำระหน้ีเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจะครบกำหนดในอีก 12 เดือนข้างหน้าจำนวน 2.3 พันล้านบาท โดย
งบประมาณสำหรับการลงทุนในปี 2565 น้ันอยู่ท่ีจำนวน 4 พันล้านบาท 

ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ได้ในช่วงเวลา 12-18 เดือนข้างหน้า โดยบริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณท่ีกำหนดในหนังสือชี้ชวน) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 อยู่ท่ี 1 เท่าซ่ึงเป็นระดับท่ีต่ำกว่าเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่กำหนดไว้
ท่ี 2 เท่า ท้ังนี ้สัดส่วนหน้ีท่ีมีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนของบริษัทจึงอยู่ท่ี 4%  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน 

• บริษัทจะสามารถรักษาลูกค้าจากระบบท่อส่งน้ำท่ีหมดสัญญาเช่าได้ 50%-60%  

• รายได้ของบริษัทจะอยู่ท่ีระดับ 4.2-4.5 พันล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2565-2567  

• อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายจะอยู่ท่ีระดับ 45%-50% ในระหว่างปี 2565-2567 

• งบลงทุนรวมจะอยู่ท่ีระดับ 4.0 พันล้านบาทต่อปใีนช่วงปี 2565-2566 และ 2.0 พันล้านบาทในปี 2567 

แนวโน้มอันดับเครดิต 

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะยังคงมีความยืดหยุ่นและสร้าง
กระแสเงินสดท่ีมั่นคงจากลูกค้าปัจจุบันต่อไป 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง 

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตน่าจะยังไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้น้ี ในขณะท่ีการปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นหากผลการดำเนินงานของบริษัทต่ำ
กว่าท่ีทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ซ่ึงกรณีดังกล่าวอาจเกิดจากการที่บริษัทสูญเสียลูกค้าเป็นจำนวนมากหรือบริษัทไม่สามา รถสร้างระบบ
ท่อส่งน้ำใหม่เพ่ือทดแทนระบบท่อส่งน้ำเดิมท่ีเช่าจากกรมธนารักษ์ให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2566 
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ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ*    

หน่วย: ล้านบาท 
 

      -------------------- ณ วันที ่31 ธันวาคม ------------------ 
 

 
ม.ค.-มี.ค. 

2565 
2564 2563 2562            2561 

รายได้จากการดำเนินงานรวม 
 

1,144 4,641 4,218 4,701 4,235 
กำไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษี  369 1,442 1,138 1,472 1,542 
กำไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจำหน่าย  624 2,424 2,038 2,317 2,297 
เงินทุนจากการดำเนินงาน  493 1,890 1,556 1,803 1,781 
ดอกเบี้ยจา่ยที่ปรับปรุงแล้ว  70 260 256 232 234 
เงินลงทุน 

 
263 3,078 1,609 1,527 796 

สินทรัพย์รวม 
 

23,794 23,689 22,854 21,181 20,141 
หนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้ว 

 
10,038 10,241 8,552 7,161 6,511 

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว 
 

11,680 11,427 11,069 11,014 10,805 
อัตราส่วนทางการเงินที่ปรับปรุงแลว้       

อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตัดจำหนา่ย (%) 

 
54.57 52.24 48.31 49.28 54.23 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนถาวร (%) 
 

5.91 **          6.78 5.88 8.00 8.54 
อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเส่ือมราคา  
และค่าตัดจำหนา่ยต่อดอกเบี้ยจ่าย (เท่า) 

 
8.86 9.31 7.95 9.97 9.80 

อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจา่ย  
ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหนา่ย (เท่า) 

 4.33 **          4.22 4.20 3.09 2.83 

อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงิน (%) 
 

17.84      **        18.45 18.19 25.18 27.36 
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุน (%)  

 
46.22 47.26 43.59 39.40 37.60 

* งบการเงินรวม 
** ปรับให้เป็นอัตราส่วนเต็มปีด้วยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง 
 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง 

- อัตราส่วนทางการเงินท่ีสำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจท่ัวไป, 11 มกราคม 2565 
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ี, 15 มิถุนายน 2564 
- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจท่ัวไป,  26 กรกฎาคม 2562   

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EASTW) 

อันดับเครดิตองค์กร: A 
อันดับเครดิตตราสารหนี้: 
EASTW256A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 A 
EASTW275A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 850 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 A 
EASTW325A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 750 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2575 A 
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด                                                                                                                                                                                                            

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565  ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยท่ียังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริส เรทต้ิง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำ
เสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นท่ีระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำ
เกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลท่ีปรากฏในรายงานใดๆ ท่ีจัดทำ หรือพิมพ์เผย แพร่โดย บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด ได้จัดทำข้ึนโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน 
พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด ได้รับข้อมูลท่ีใช้สำหรับการจัดอันดับ
เครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ีเชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความ
สูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลท่ีได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว 
ท้ังนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


