
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุน้กู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิัท จดัการและพฒันา
ทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A+” ด้วยแนวโน้มอันดบัเครดิต “Stable” หรอื 
“คงที่” โดยอนัดบัเครดติดงักล่าวสะทอ้นถงึสถานะที่แขง็แกร่งของบรษิทัในฐานะผูป้ระกอบการเพยีงราย
เดยีวที่มโีครงข่ายท่อส่งน ้าดิบครอบคลุมพื้นที่ในเขตชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออก ตลอดจนการมกีระแส
เงนิสดทีแ่น่นอน และความสามารถในการท าก าไรที่แขง็แกร่ง อย่างไรกต็าม จุดแขง็ดงักล่าวกม็ขีอ้จ ากดั
บางประการจากความไม่แน่นอนของปรมิาณน ้าอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศและภาระหนี้ที่
เพิม่สงูขึน้ของบรษิทั 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

เป็นผู้ให้บริการน ้าดิบรายส าคญัในเขตชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออก 

สถานะทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัเป็นผลมาจากการทีบ่รษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารน ้าดบิรายส าคญัในเขต
ชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออก การมโีครงข่ายท่อน ้าดบิที่เชื่อมโยงถงึกนัอย่างสมบูรณ์ท าให้การส่งน ้าจาก
แหล่งน ้าต่าง ๆ ไปยงัพืน้ที่ใหบ้รกิารในจงัหวดัชลบุร ีระยอง และฉะเชงิเทราเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โครงขา่ยที่สมบูรณ์และครอบคลุมนี้เป็นปัจจยัทีส่รา้งอุปสรรคในการเขา้มาแขง่ขนัของผูป้ระกอบการราย
ใหม่ ๆ และนอกเหนือจากการใชเ้งนิลงทุนที่สูงเพื่อสรา้งสาธารณูปโภคในการส่งน ้าแล้ว การสรา้งท่อส่ง
น ้าใหม่กจ็ าเป็นจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ ของภาครฐัอกีดว้ย 

แหล่งน ้าทีบ่รษิทัมอียู่นัน้ถอืเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบอกีประการหนึ่ง กล่าวคอื บรษิทัมสีทิธใินการเขา้ถงึแหล่งน ้า
ได้หลายแห่งทัง้ที่เป็นแหล่งน ้าของภาครฐัและภาคเอกชน โดย ณ เดือนมิถุนายน 2564 ความจุของ
แหล่งน ้าทีบ่รษิทัมสีทิธสิบูมาใชไ้ดอ้ยู่ที ่430 ลา้นลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)   

อปุสงคใ์นกำรใช้น ้ำท่ีเพ่ิมข้ึนจำกโครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก  

บรษิัทประสบความส าเรจ็ในการขยายฐานการให้บรกิารน ้าในเขตพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกจิภาค
ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา แม้ว่ายอดขายน ้ าดิบและ
น ้าประปาจะมสีดัส่วนอยู่ที่ 59% และ 35% ของยอดขายทัง้หมดของบรษิัทในปี 2563 แต่น ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมและการใหบ้รกิารน ้าแบบครบวงจรนัน้คาดว่าจะมสีดัส่วนทีม่ากขึน้ในระยะใกล ้

สญัญาให้บรกิารน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมระยะยาวจ านวน 2 ฉบบัที่บรษิัทได้มกีารลงนามไปแล้วกับ 
บรษิทั กลัฟ์ พดี ีจ ากดั และ บรษิทั อมตะ วอเตอร ์จ ากดั เมื่อปี 2561 จะเริม่ใหบ้รกิารไดใ้นปี 2564 ตาม
แผน ทัง้นี้ บรษิัทได้เริม่ให้บรกิารน ้าแก่บรษิัทอมตะ วอเตอร์ ในเดือนมกราคม 2564 และคาดว่าจะ
ใหบ้รกิารแก่บรษิัทกลัฟ์ พดีี ได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 นี้ สญัญาทัง้ 2 ฉบบันี้คาดว่าจะก่อให้เกิด
รายไดแ้ก่บรษิทัประมาณ 100 ลา้นบาทในปี 2564 และ 240 ลา้นบาทต่อปีตัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไป 

ส่วนโครงการจดัหาน ้าประปา ตลอดจนการบ าบดัน ้าเสยี และการน าน ้าที่บ าบดัแล้วกลบัมาใช้ใหม่ใน
สนามบนิอู่ตะเภานัน้คาดว่าจะเริม่ใหบ้รกิารไดใ้นปี 2566 

นอกจากนี้ ในปี 2563 บรษิทัยงัได้ลงนามในสญัญากบับรษิทัอกีหลายแห่งที่อยู่ในเขตโครงการระเบยีง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออกซึ่งรวมถึงข้อตกลงในโครงการขนาดใหญ่ที่มกีบั บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในการใหบ้รกิารน ้าเพื่อ
การอุตสาหกรรมรวมถึงน ้าดิบและน ้าประปาในพื้นที่โครงการวงัจนัทร์ วลัเล่ย์ อีกด้วย ทัง้นี้ บริการ
เหล่านี้คาดว่าจะด าเนินการไดใ้นปี 2564-2565 

บรษิทัใหค้วามส าคญัในการขยายการใหบ้รกิารในเขตโครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกเป็นหลกั 
ในขณะเดยีวกนักย็งัแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในพืน้ทีอ่ื่น ๆ อกีดว้ย 

  

 บริษทั จดักำรและพฒันำทรพัยำกรน ้ำภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน)   

ครัง้ท่ี 97/2564 
 25 มิถนุำยน 2564 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 30/06/63 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

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

 

ติดต่อ: 
สุชนา ฉันทาดศิยั 
suchana@trisrating.com 
 

ชนาพร ป่ินพทิกัษ ์
chanaporn@trisrating.com 
 

วทิวสั ประยกุต์วงศ ์
wittawat@trisrating.com 
 

วยิดา ประทุมสวุรรณ์, CFA 
wiyada@trisrating.com 
 

 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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ฟ้ืนตวัจำกภำวะภยัแล้งในปี 2564   

หนึ่งในปัจจยัที่ยากต่อการคาดเดาซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บรกิารน ้าคอืสภาวะอากาศ ในช่วงฤดูรอ้นหรอืฤดูแล้งนัน้ แหล่งน ้าต่าง ๆ จะลดน้อยลงใน
ขณะที่การสูบน ้าจากแหล่งน ้าที่อยู่ห่างไกลจะท าให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ดงันัน้ บรษิัทจึงได้ลงทุนสร้างแหล่งน ้าของตนเองและจดัหาแหล่งน ้าส ารองจาก
ภาคเอกชนเอาไวใ้หเ้พยีงพอนอกเหนือจากแหล่งน ้าทีไ่ดร้บัจดัสรรจากกรมชลประทานแมว้่าจะมตีน้ทุนทีค่่อนขา้งสงูกต็าม 

สถานการณ์ภยัแล้งในประเทศไทยเริม่ทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ในปี 2562-2563 ซึง่เป็นปีที่มฝีนตกน้อยที่สุดในรอบ 10 ปี ปรมิาณน ้ากกัเกบ็ในอ่างเก็บน ้าใน
เขตพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุรแีละระยองลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทยีบกบัปี 2560-2561 ซึง่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยรายไดข้องบรษิทัในปี 
2563 ลดลง 10% มาอยู่ที่ 4.2 พนัล้านบาทจาก 4.7 พนัล้านบาทในปี 2562 ทัง้นี้ ปรมิาณขายน ้าดบิที่ลดลงถงึ 19% ในปี 2563 เป็นสาเหตุหลกัที่ท าให้
รายไดข้องบรษิทัลดลง 

ในปี 2564 บรษิัทเริม่ฟ้ืนตวัจากสถานการณ์ภยัแล้ง โดย ณ วนัที่ 4 มถิุนายน 2564 ปรมิาณน ้ากกัเก็บในแหล่งน ้าส าคญัของบรษิัทในจงัหวดัชลบุรแีละ
ระยองอยู่ทีร่ะดบั 67% ของความจุสงูสุดซึง่มากกว่าปรมิาณน ้ากกัเกบ็ในช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ซึง่อยู่ทีร่ะดบั 23% อย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งคาด
ว่าบรษิทัไม่น่าจะมปัีญหาเรื่องสถานการณ์ภยัแลง้ในปี 2564 และน ้าในแหล่งน ้าของบรษิทัน่าจะมเีพยีงพอส าหรบัการใหบ้รกิารตลอดทัง้ปี 

ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2564 รายได้รวมของบรษิทัเพิม่ขึน้ 6% มาอยู่ที ่1.2 พนัลา้นบาท ส่วนปรมิาณขายน ้าดบิก็เพิม่ขึน้ 10% จากช่วงเดยีวกนัของปี 
2563  

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรยงัแขง็แกร่งแม้ว่ำจะลดลงในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่ำนมำ 

ความสามารถในการท าก าไรทีแ่ขง็แกร่งและกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานที่แน่นอนเป็นจุดแขง็ทีส่ าคญัของบรษิทั ถงึแมใ้นปี 2563 บรษิทัจะประสบกบั
สถานการณ์ภยัแล้ง แต่ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายของบรษิัทก็อยู่ที่ระดบั 2 พนัล้านบาท โดยลดลง 10% จากระดบั 
2.3-2.4 พนัล้านบาทในช่วงปี 2558-2562 ส่วนอตัราก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายนัน้ลดลงมาอยู่ที่ระดบั 48% จากระดบั 
50%-55% ในช่วงปี 2558-2562 

ราคาขายน ้าดบิอตัราใหม่ที่มผีลบงัคบัใช้มาตัง้แต่เดอืนมกราคม 2564 เป็นอกีปัจจยัหนึ่งที่จะช่วยสรา้งเสถยีรภาพใหแ้ก่ความสามารถในการท าก าไรของ
บรษิทัในปี 2564 โดยโครงสรา้งราคาใหม่นี้จะส่งผ่านภาระต้นทุนที่เพิม่ขึน้ไปยงัผูใ้ช้น ้าในขณะเดยีวกนัก็ยงัมรีะบบแรงจูงใจและบทลงโทษแก่ผูใ้ช้น ้าเพื่อ
กระตุน้ใหม้กีารใชน้ ้าอย่างมปีระสทิธภิาพอกีด้วย ทัง้นี้ ราคาขายน ้าดบิอตัราใหม่นี้จะมกีารปรบัราคาตามการเปลี่ยนแปลงดชันีราคาผูบ้รโิภคและอตัราค่า
ไฟฟ้า รวมทัง้ต้นทุนแหล่งน ้าที่อาจเพิม่ขึน้ตามพระราชบญัญตันิ ้า พ.ศ. 2560 ด้วย โดยราคาขายน ้าอตัราใหม่ในปี 2564 นี้จะสูงกว่าราคาขายเฉลี่ยในปี 
2563 ประมาณ 2%-3% 

เนื่องจากปรมิาณน ้าในแหล่งน ้าหลกั ๆ ของบรษิัทเพิม่สูงขึ้นในช่วงครึง่แรกของปี 2564 ทรสิเรทติ้งจงึคาดว่าผลการด าเนินงานของบรษิัทจะดีขึ้นในปี 
2564 โดยบรษิทัมกี าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ 12% ในไตรมาสแรกของปี 2564 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปี 
2563 

ทรสิเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบรษิัทจะเพิม่ขึน้ 11% ในปี 2564 และ 5% ต่อปีในระหว่างปี 2565-2566 อตัราก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายคาดว่าจะแกว่งตวัอยู่ทีร่ะดบั 50% ไปจนตลอดปีประมาณการ ส่วนก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายในปี 
2564 น่าจะกลบัมาอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 2.4 พนัลา้นบาทจากการมรีายไดจ้ากลูกคา้ใหม่  

ภำระหน้ีจะเพ่ิมข้ึนจำกโครงกำรลงทุน   

ทรสิเรทติ้งคาดว่าโครงสรา้งหนี้ของบรษิทัจะเพิม่สงูขึน้ในปี 2564 และจะค่อยๆ ทยอยลดลงในปี 2565-2566 โดยทีผ่่านมาบรษิทัมกีารลงทุนจ านวนมากใน
การจดัหาแหล่งน ้าเพื่อใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ของลูกคา้และเพื่อแกปั้ญหาความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความแหง้แลง้  

บรษิัทมแีผนการลงทุนที่ประมาณ 7 พนัล้านบาทในช่วง 3 ปีข้างหน้า ทัง้นี้ บรษิัทมแีผนการลงทุนประมาณ 4.9 พนัล้านบาทในปี 2564 ประกอบด้วย 
งบประมาณจ านวน 3 พนัล้านบาทในการลงทุนเพื่อสรา้ง “อ่างเก็บน ้าทบัมา” ของบรษิัทและใช้ก่อสรา้งท่อส่งน ้าใหม่เพื่อเชื่อมต่อกบั “อ่างเก็บน ้าคลอง
หลวง” ซึง่ทัง้ 2 โครงการนี้คาดว่าจะเพิม่ปรมิาณน ้าดบิใหแ้ก่บรษิทัไดป้ระมาณ 13% ตัง้แต่ปี 2564 เป็นตน้ไป  

บรษิทัจะน าเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอืไปใชใ้นการปรบัปรุงสถานีสบูน ้าทีม่อียู่รวมทัง้ใชเ้สรมิประสทิธภิาพเทคโนโลยแีละเครื่องจกัรเพื่อสนับสนุนโครงการระบบ
น ้าครบวงจรต่างๆ ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิทัจะเพิม่สงูขึน้เป็น 50% ในปี 2564 ก่อนทีจ่ะค่อยๆ ลดลงเลก็น้อยมา
อยู่ทีร่ะดบั 48% ในปี 2566 ทัง้นี้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีป่รบัปรุง
แลว้ของบรษิทัจะเพิม่ขึน้ไปอยู่ทีร่ะดบั 5 เท่าในปี 2564 และจะทยอยลดลงมาอยู่ทีร่ะดบั 4.2 เท่าในปี 2566 

ณ สิ้นเดือนมนีาคม 2564 โครงสร้างหนี้เงนิกู้และสภาพคล่องของบรษิัทยงัคงอยู่ในระดบัที่ดี โดยอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนอยู่ในระดับ
แขง็แกร่งที่ 42.2% และอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายอยู่ที่ระดบั 3.9 เท่าในไตรมาสแรก
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ของปี 2564 

สมมติฐำนกรณีพื้นฐำน 

• รายไดข้องบรษิทัจะเพิม่ขึน้ 11% ในปี 2564 และจะเพิม่ขึน้ 5% ต่อปีในระหว่างปี 2565-2566  
• อตัราก าไรขัน้ต้นจะอยู่ที่ระดบั 44% และอตัราก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายจะอยู่ที่ระดบั 50% ในช่วงปี 2564-

2566 
• งบลงทุนรวมจะอยู่ทีร่ะดบั 4.9 พนัลา้นบาทในปี 2564 1.2 พนัลา้นบาทในปี 2565 และ 800 ลา้นบาทในปี 2566 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” สะทอ้นถงึความคาดหมายของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะสามารถด าเนินธุรกจิและสรา้งกระแสเงนิสดที่สม ่าเสมอ
ต่อไป นอกจากนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคาดว่าบรษิทัจะขยายธุรกจิโดยการก่อหนี้อย่างระมดัระวงัและจะยงัคงมวีนิัยทางการเงนิเช่นเดมิต่อไป 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติจะเกดิขึน้ได้ในกรณีที่บรษิทัสามารถเพิม่กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานไดเ้ป็นอย่างมากโดยไม่ท าใหฐ้านะการเงินอ่อนแอลง 
ในขณะทีก่ารปรบัลดอนัดบัเครดติอาจเกดิจากการลงทุนเชงิรุกทีม่ากเกนิไปจนส่งผลท าใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของบรษิทัเพิม่สูงเกนิกว่า 
50% อย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 
      --------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ----------------- 
 

 
ม.ค.-มี.ค.

2564 
2563 2562 2561 2560 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
 

1,238 4,218 4,701 4,235 4,335 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษ ี  501 1,138 1,472 1,542 1,666 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  732 2,038 2,317 2,297 2,353 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  592 1,574 1,822 1,802 1,812 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  54 256 232 234 240 
เงนิลงทุน 

 
385 1,609 1,527 796 849 

สนิทรพัยร์วม 
 

24,641 22,854 21,181 20,141 19,483 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
8,354 8,552 7,161 6,511 7,131 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

11,442 11,069 11,014 10,805 10,430 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       

อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (%) 

 
59.10 48.31 49.28 54.23 54.28 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถาวร (%) 
 

5.85 **          5.88 8.00 8.54 9.23 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 
13.60 7.95 9.97 9.80 9.82 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 3.95 **          4.20 3.09 2.83 3.03 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%) 
 

19.57 **        18.40 25.44 27.67 25.41 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
42.20 43.59 39.40 37.60 40.61 

*  งบการเงนิรวม 
** ปรบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีโดยใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 12 เดอืน 
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เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดติตราสารหนี้, 15 มถิุนายน 2564 
- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 

 

บริษทั จดักำรและพฒันำทรพัยำกรน ้ำภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) (EASTW) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: A+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
EASTW226A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธิ ์ไม่มหีลกัประกนั 1,200 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A+ 
EASTW256A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธิ ์ไม่มหีลกัประกนั 1,200 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2568 A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษัท ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2564  ห้ามมใิห้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืด้วยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหน้ีนัน้ๆ หรอืของบรษิัทนัน้ๆ 
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 

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/

