
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มหีลกัประกนัของ บรษิัท ทีทีดบับลิว 
จ ำกดั (มหำชน) ที่ระดบั “AA-” ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” โดยอนัดบัเครดิต
สะท้อนถงึสถำนะทำงธุรกจิที่แขง็แกร่งของบรษิทัในกำรเป็นบรษิทัเอกชนผูใ้หบ้รกิำรน ้ำประปำที่มี
ขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศ ตลอดจนกำรมกีระแสเงนิสดที่แน่นอนจำกสญัญำจ ำหน่ำยน ้ำประปำแก่
กำรประปำส่วนภูมภิำค (กปภ.) ควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินงำนที่อยู่ในระดบัต ่ำและอุปสรรคในกำร
เขำ้สู่ธุรกจิส ำหรบัคู่แข่งที่ยงัอยู่ในระดบัสูง รวมถึงกำรมฐีำนะทำงกำรเงนิที่เขม้แขง็ อย่ำงไรก็ตำม 
ควำมแขง็แกร่งดงักล่ำวถูกลดทอนบำงส่วนจำกควำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวัของลูกค้ำเนื่องจำก
รำยได้ส่วนใหญ่ของบรษิัทมำจำก กปภ. เป็นหลกั ในขณะเดียวกนับรษิัทก็ยงัเผชิญกบัโอกำสใน
กำรขยำยธุรกจิในพืน้ทีด่ ำเนินงำนปัจจุบนัของบรษิทัทีม่จี ำกดัอกีดว้ย 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

เป็นบริษทัเอกชนผู้ให้บริการน ้าประปารายใหญ่ท่ีสุดซ่ึงมีกระแสเงินสดท่ีคาดการณ์ได้ 

พืน้ฐานธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัเป็นผลมาจากสถานะในการเป็นผูใ้หบ้รกิารน ้าประปาเอกชนราย
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและการมีสญัญาซื้อขายน ้ าประปาระยะยาวที่มีกับ กปภ. โดยบรษิัท
จ ำหน่ำยน ้ำประปำใหแ้ก่ กปภ. ภำยใต้สญัญำซื้อขำยน ้ำประปำ 2 ฉบบัซึ่ง กปภ. มพีนัธะในกำรรบั
ซื้อน ้ำประปำจำกบรษิัทในปรมิำณขัน้ต ่ำจ ำนวน 712,000 ลูกบำศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวนั สญัญำ
ฉบบัแรกมอีำยุ 25 ปีซึ่งจะครบก ำหนดในปี 2566 และฉบบัที่ 2 มอีำยุ 30 ปีซึ่งจะครบก ำหนดในปี 
2577 โดยสญัญำฉบบัแรกเป็นสญัญำสมัปทำนที่บรษิทัเป็นผู้ลงทุนก่อสรำ้งและด ำเนินงำน และจะ
ส่งมอบสนิทรพัยท์ี่ลงทุนทัง้หมดใหแ้ก่ กปภ. ภำยหลงัสิน้สุดสญัญำ (Build-Own-Operate-Transfer 
– BOOT) ในขณะที่ส ัญญำฉบับที่ 2 เป็นสัญญำสัมปทำนที่บริษัทเป็นทัง้ผู้ลงทุนก่อสร้ำงและ
ด ำเนินงำนเอง โดยสนิทรพัย์จะยงัคงเป็นของบรษิทัภำยหลงัสิ้นสุดสญัญำ (Build-Own-Operate – 
BOO) 

นอกจำกนี้ บรษิัทยงัได้รบัสทิธิในกำรด ำเนินกำรผลิต จ ำหน่ำย และให้บรกิำรน ้ำประปำ รวมทัง้
ใหบ้รกิำรบ ำบดัน ้ำเสยีในเขตนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอนิระยะเวลำ 30 ปีอกีดว้ย โดยสทิธดิงักล่ำว
จะหมดอำยุในปี 2582 

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรำยได้หลักจำกกำรให้บริกำรในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม -
สมุทรสำครและเขตพื้นที่รงัสติ-จงัหวดัปทุมธำนีโดยมสีดัส่วนคดิเป็น 64% และ 31% ของรำยได้
ทัง้หมดตำมล ำดบั ในขณะที่รำยได้จำกกำรให้บรกิำรในเขตนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอินคดิเป็น
สดัส่วน 5% 

ได้รบัผลกระทบไม่มากจาก โรคโควิด 19 

อุปสงค์น ้ำประปำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในปี 2562 และปี 2563 จำกกำรขยำยตัวของชุมชนที่พกั
อำศยัเป็นหลกั ทัง้นี้ จำกข้อมูลของ กปภ. ช่วงระยะเวลำที่มีมำตรกำรปิดเมือง (Lockdown) ใน
ระหว่ำงเดอืนมนีำคม-มถิุนำยน 2563 เพื่อจ ำกดักำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 
(โรคโควดิ 19) นัน้ ยอดขำยน ้ำประปำใหแ้ก่ผูบ้รโิภคประเภทครวัเรอืนมสีดัส่วนที่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบ
กบัช่วงเดียวกันในปี 2562 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนผู้ใช้ประเภทดงักล่ำว ยิ่งไปกว่ำนัน้ 
ประชำชนยงัเริม่มีควำมระมดัระวงัเกี่ยวกบัสุขอนำมยัเพิม่ยิง่ขึ้นและใช้เวลำส่วนใหญ่อยู่กบับ้ำน 
ดงันัน้ อุปสงค์น ้ำประปำทีเ่พิม่ขึน้จำกผูใ้ชน้ ้ำภำคครวัเรอืนดงักล่ำวจงึช่วยชดเชยอุปสงคจ์ำกผูใ้ชน้ ้ำ
ในพื้นที่ภำคอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรมที่ลดลงได้ ส่งผลท ำใหบ้รษิทัมรีำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
น ้ำประปำโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 896,600 ลบ.ม. ต่อวนัในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 โดยเพิม่ขึ้นเล็กน้อย

  

บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน)   

ครัง้ท่ี 205/2563 

 30 พฤศจิกำยน 2563 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA- 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  AA- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 29/11/62 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

22/08/51 AA- Stable 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
สุชนำ ฉันทำดศิยั 
suchana@trisrating.com 
 

ชนำพร ป่ินพทิกัษ ์
chanaporn@trisrating.com 
 

วทิวสั ประยกุต์วงศ ์
wittawat@trisrating.com 

วยิดำ ประทุมสวุรรณ์, CFA 
wiyada@trisrating.com 
 

 
 
 

 

 

 

* รายงานนี้เป็นส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 



บริษทั ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) 

บีซี จ ำกดั (มหำชน) 
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จำก 887,300 ลบ.ม. ต่อวนัในปี 2562 

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิัทจะมรีำยได้เพิม่ขึน้อกีเลก็น้อยซึ่งเป็นผลจำกกำรเตบิโตที่ต่อเนื่องของชุมชนในพื้นที่ใหบ้รกิำรของบรษิทั โดยรำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัคำดว่ำจะอยู่ทีป่ระมำณ 6.2-6.4 พนัลำ้นบำทต่อปีในระหว่ำงปี 2563-2565 

อปุสรรคในการเข้าสู่ธรุกิจอยู่ในระดบัสูง  

การเขา้สู่ธุรกจิผลติน ้าประปาในเขตพืน้ที่ใหบ้รกิารของบรษิทันัน้ถอืเป็นเรื่องยากส าหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่ การสรา้งท่อน ้าประธานและท่อจ่ายน ้า
ในพื้นที่ให้บรกิารต้องใช้เงนิลงทุนที่สูงและต้องได้รบัสทิธใินการใช้พื้นที่สาธารณะ ทัง้นี้ การที่บรษิัทเป็นเจ้าของท่อน ้าประธานและท่อจ่ายน ้าในพื้นที่
ใหบ้รกิารบางส่วนจงึเป็นอุปสรรคต่อผู้ทีต่้องการเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ในพื้นที่ดงักล่าว อกีทัง้แหล่งน ้าดบิและการได้รบัสมัปทานจาก กปภ. 
ซึง่มคีวามเป็นไปไดใ้นระดบัต ่านัน้กเ็ป็นขอ้จ ากดัส าหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่ ๆ ทีจ่ะเขา้สู่ธุรกจิอกีดว้ยเช่นกนั 

ฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง  

ความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทน่าจะยงัอยู่ในระดบัคงที่ในช่วงปีประมาณการ โดยก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัด
จ ำหน่ำยน่ำจะทรงตวัอยู่ทีป่ระมำณ 5-5.2 พนัลำ้นบำทต่อปี ในขณะทีอ่ตัรำส่วนก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อรำยได้
นัน้คำดว่ำจะสงูกว่ำ 80% ซึง่เป็นระดบัเดยีวกนักบัค่ำเฉลีย่ในช่วง 5 ปีทีผ่่ำนมำ 

สภาพคล่องและภาระหนี้ของบรษิทัอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจและมแีนวโน้มทีจ่ะดยีิง่ขึน้เนื่องจากความสามารถในการท าก าไรทีม่เีสถยีรภาพและบรษิทัไม่มี
แผนลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ในช่วงปีประมาณการ อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิรวมต่อเงนิทุนของบรษิทัคาดว่าจะลดลงต ่ากว่า 30% ในระยะ 3 ปี
ขา้งหน้าหลงัจากทีม่กีารจ่ายช าระคนืหนี้ตามก าหนด และมกีารเบกิจ่ายงบส าหรบัการลงทุนตามแผนแลว้ อตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิ
ทางการเงนิสุทธคิาดว่าจะเพิม่ขึน้จนเกนิกว่าระดบั 80% ในปี 2563 และ มากกว่าระดบั 100% ในปี 2564-2565 จากที่ระดบัประมาณ 60% ในปี 2562 
และในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 (ปรบัเป็นอตัราส่วนเตม็ปีโดยใชข้อ้มลู 12 เดอืนยอ้นหลงั) 

บรษิทัน่าจะยงัคงมกีระแสเงนิสดเพื่อการช าระหนี้ที่อยู่ในระดบัแขง็แกร่ง เงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัน่าจะเพยีงพอส าหรบัการจ่ายช าระหนี้ที่
จะครบก าหนดจ านวนราว ๆ 1 พนัล้านบาทในปี 2564 และแผนลงทุนอีกประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่การจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทนัน้
ประมาณการอยู่ที่จ านวน 2.4 พนัล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ บรษิทัยงัถอืหุน้ในสดัส่วน 24.98% ใน บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเงนิลงทุน
ดงักล่าวมมีลูค่าอยู่ที ่1.27 หมื่นลา้นบาท ณ วนัที ่21 พฤศจกิายน 2563 ซึง่จะช่วยเสรมิความยดืหยุ่นทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัไดอ้กีดว้ย 

ควำมเส่ียงจำกกำรกระจกุตวัของลูกค้ำและโอกำสในกำรขยำยธรุกิจท่ีจ ำกดั   

บรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวัของลูกคำ้โดยที่บรษิทัม ีกปภ. เป็นลูกคำ้รำยใหญ่อยู่เพยีงรำยเดยีว ทัง้นี้ ในระยะ 10 ปีทีผ่่ำนมำรำยได้ต่อปีของ
บรษิทัมำจำกรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำประปำใหแ้ก่ กปภ. มำกกว่ำ 95% อย่ำงไรก็ตำม สถำนะเครดติของ กปภ. ก็อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้เนื่องจำก 
กปภ. มฐีำนะเป็นรฐัวสิำหกจิ นอกจำกนี้ กปภ. ยงัถอืว่ำเป็นคู่แขง่ของบรษิทัอกีด้วยเนื่องจำก กปภ. มโีรงกรองน ้ำประปำและมโีครงข่ำยกำรจ่ำยน ้ำใน
พืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัพืน้ทีท่ีบ่รษิทัใหบ้รกิำรอกีดว้ย 

กำรเติบโตในอนำคตของบรษิัทมขี้อจ ำกดัเนื่องจำกกำรเติบโตของรำยได้นัน้ขึ้นอยู่กบักำรเติบโตภำยในพื้นที่ให้บรกิำรปัจจุบนัของบรษิัทเป็นหลกั 
บรษิัทอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำที่จะท ำกำรขยำยบรกิำรไปในพื้นที่ใหม่ ๆ ทัง้ในประเทศไทยและในต่ำงประเทศ ในขณะเดยีวกนันัน้ กปภ. ก็ยงัคง
ด ำเนินนโยบำยเกี่ยวกบัรปูแบบกำรด ำเนินธุรกจิส ำหรบัผูผ้ลติน ้ำประปำเอกชนเช่นเดมิและกำรใหส้ทิธสิมัปทำนแก่ผูผ้ลติน ้ำประปำเอกชนนัน้ก็ยงัไม่มี
กำรเปลีย่นแปลงแต่อย่ำงใด 

พ.ร.บ. ทรพัยำกรน ้ำฉบบัใหม่ 

พระรำชบญัญตัิ (พ.ร.บ.) ทรพัยำกรน ้ำฉบบัใหม่ที่ประกำศในปี 2561 อำจส่งผลกระทบต่อต้นทุนน ้ำดิบของบรษิทัเป็นบำงส่วนในอกี 2-3 ปีขำ้งหน้ำ 
ปัจจุบนับรษิทัได้รบัอนุญำตใหส้ำมำรถสบูน ้ำดบิจำกแม่น ้ำท่ำจนีและแม่น ้ำเจำ้พระยำได้โดยไม่มคี่ำธรรมเนียม อย่ำงไรก็ตำม  หำกรฐับำลออกกฎหมำย
ใหม่และเริม่เก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบูน ้ำดบิจำกบรษิทัแล้ว กปภ. ก็จะเป็นผูร้บัผดิชอบในส่วนของต้นทุนค่ำน ้ำดบิที่เพิม่ขึ้นทัง้หมดตำมเงื่อนไขสญัญำ
ซื้อขำยน ้ำประปำ 1 ใน 2 ฉบบัทีบ่รษิทัมกีบั กปภ. 

สมัปทำนของ บริษทั ประปำปทุมธำนี จ ำกดัจะหมดอำยุในปี 2566  

สญัญาซื้อขายน ้าประปาระยะยาวระหว่างบรษิัทลูกของบรษิัทคอื บรษิัท ประปาปทุมธานี จ ากดั และ กปภ. ซึ่งให้บรกิารครอบคลุมเขตพื้นที่รงัสติ-
จงัหวดัปทุมธำนีจะหมดอำยุภำยในเดอืนตุลำคม 2566 โดยสญัญำปัจจุบนัระบุว่ำทำงบรษิทัประปำปทุมธำนีมสีทิธทิี่จะต่อสญัญำออกไปไดอ้กีจ ำนวน 2 
ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี ทัง้นี้ จะมกีำรเจรจำกนัอย่ำงเป็นทำงกำรระหว่ำงบรษิทัประปำปทุมธำนีและ กปภ. ก่อนกำรสิน้สุดสญัญำ 1 ปี 

ทรสิเรทติ้งเชื่อว่ำแนวโน้มทีบ่รษิทัประปำปทุมธำนีจะสำมำรถต่อสญัญำไดน้ัน้มคีวำมเป็นไปไดส้งู อย่ำงไรกต็ำม หำกบรษิทัประปำปทุมธำนีไม่สำมำรถ
ต่อสญัญำไดต้ำมทีค่ำดไวก้จ็ะท ำใหก้ ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยของบรษิทัลดลงไป 30% นับตัง้แต่ปี 2567 เป็นตน้ไป 
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โดยรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในเขตพื้นทีจ่งัหวดันครปฐม-สมุทรสำครคำดว่ำจะอยู่ที่ประมำณ 3.5 พนัลำ้นบำทและอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก ำไร
ก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยจะยงัคงอยู่ในระดบัต ่ำที ่1.5-2 เท่ำในปี 2567 

สมมติฐำนกรณีพื้นฐำน 

• รายไดข้องบรษิทัจะเตบิโตประมาณ 1% ต่อปีในช่วงปี 2563-2565  
• อตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได้คาดว่าจะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 80% ในช่วงปีประมาณการ 
• งบการลงทุนจะอยู่ทีร่ะดบั 400 ลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2565 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึกำรคำดกำรณ์ของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิทัจะสำมำรถรกัษำผลกำรด ำเนินงำนและคงควำมสำมำรถใน
กำรสรำ้งกระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกร่งเอำไวไ้ด ้ทัง้นี้ อนัดบัเครดติของบรษิทัมแีนวโน้มทีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงในอกี 2-3 ปีขำ้งหน้ำเนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัมคีวำมมัน่คงเป็นอย่ำงมำก 

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิ่มอนัดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่บรษิัทสามารถเพิ่มกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานได้เป็นอย่างมสีาระส าคญัโดยไม่ท าให้ฐานะ
การเงนิอ่อนแอลง ในขณะที่การปรบัลดอนัดบัเครดติอาจเกดิขึ้นหากบรษิัทมกีารลงทุนโดยการก่อหนี้เพิม่มากเกินไปจนส่งผลกระทบในทางลบต่อ
โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทั 
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั* 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

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

 
ม.ค.-ก.ย. 

2563 
2562 2561 2560 2559 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 
 

4,648 6,151 5,937 5,734 5,470 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษ ี  3,009 4,152 3,853 3,724 3,535 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย  3,854 5,051 4,810 4,779 4,465 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน  3,122 4,046 3,818 3,691 3,350 
ดอกเบีย้จ่ำยทีป่รบัปรุงแลว้  210 308 376 456 508 
เงนิลงทุน 

 
303 155 46 478 1,815 

สนิทรพัยร์วม 
 

21,998 23,158 23,330 23,277 25,765 
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
6,691 7,070 7,722 8,940 10,085 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

12,889 13,125 12,365 11,878 11,535 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       

อตัรำก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย (%) 

 
82.92 82.11 81.02 83.35 81.62 

อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถำวร (%) 
 

19.39 **        18.33 16.94 15.59 13.84 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

 
18.34 16.40 12.80 10.47 8.79 

อตัรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย  
ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (เท่ำ) 

 1.31 **          1.40 1.61 1.87 2.26 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อหนี้สนิทำงกำรเงนิ (%) 
 

61.72 **        57.23 49.45 41.29 33.22 
อตัรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
34.17 35.01 38.44 42.94 46.65 

*  งบการเงนิรวม 
** ปรบัอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีโดยใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 12 เดอืน 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

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

  

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

อนัดบัเครดิตองค์กร: AA- 
อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
TTW222A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 2,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2565 AA- 
TTW255A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,400 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2568 AA- 
TTW272A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2570 AA- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

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

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2563  หำ้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึง่รำยงำนหรอืขอ้มูลกำร
จดัอนัดบัเครดติ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงส่วน และไม่ว่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไม่ไดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ำกัด ก่อน 
กำรจดัอนัดบัเครดตินี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค ำเสนอแนะให้ซื้อ ขำย หรอืถือตรำสำรหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเสี่ยงหรอืควำมน่ำเชื่อถอืของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของ
บรษิัทนัน้ๆ โดยเฉพำะ ควำมเหน็ที่ระบุในกำรจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรลงทุน หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้มูลทีป่รำกฏในรำยงำนใดๆ ที่จดัท ำ 
หรอืพมิพ์เผยแพร่โดย บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ไดจ้ดัท ำขึ้นโดยมไิดค้ ำนึงถึงควำมต้องกำรด้ำนกำรเงนิ พฤตกิำรณ์ ควำมรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มูลรำยใดรำยหนึ่ง ดงั นัน้ ผู้รบัขอ้มูล
ควรประเมนิควำมเหมำะสมของขอ้มูลดงักล่ำวก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้รบัขอ้มูลที่ใช้ส ำหรบักำรจดัอนั ดบัเครดตินี้จำกบรษิัทและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ที่เชื่อว่ำเชื่อถือได ้
ดงันัน้ บรษิัท ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำมถูกต้อง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่ร ับผดิชอบต่อควำมสูญเสยี หรอืควำมเสยีหำยใดๆ 
อนัเกดิจำกควำมไม่ถูกตอ้ง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ด้รบัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัข้อมูลดงักล่ำว ทัง้นี้ 
รำยละเอยีดของวธิกีำรจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 

 


