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1. สรุปภาพรวมการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
 

ในภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 1,045.39 ล้านบาท ลดลง 
117.85 ล้านบาท หรือ 10.13% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 (หากไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน จะมีรายได้จากการ
ขายและบริการรวมทั้งสิ้น 990.07 ล้านบาท ลดลง 74.75 ล้านบาท หรือ 7.02% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 เนื่องจากปริมาณน้ าดิบ
จ าหน่ายลดลง) และมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จ านวน 302.67 ล้านบาท ลดลง 61.26 ล้านบาท หรือ 16.83% เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 1 ปี 2560 
 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 
ปี 2560 ปี 2561 

เพิ่ม (ลด) % 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 

รายได้จากการขายและบริการ 1,163.24 1,045.39 (117.85) (10.13%) 
  รายได้น้ าดิบ 670.98 592.74 (78.24) (11.66%) 
  รายได้น้ าประปา 346.81 353.51 6.70 1.93% 
  รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 47.03 43.82 (3.21) (6.83%) 
  รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน 98.42 55.33 (43.10) (43.79%) 
ต้นทุนขายและบริการ 603.30 557.14 (46.16) (7.65%) 
  ต้นทุนขายน้ าดิบ 262.24 247.94 (14.30) (5.45%) 
  ต้นทุนขายน้ าประปา 205.21 221.60 16.39 7.99% 
  ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 37.43 32.28 (5.15) (13.77%) 
  ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน 98.42 55.33 (43.10) (43.79%) 
ก าไรขั้นต้น 559.94 488.25 (71.68) (12.80%) 
  รายได้อื่นๆ 20.48 9.54 (10.94) (53.41%) 
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 96.21 93.90 (2.31) (2.40%) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 484.21 403.89 (80.31) (16.59%) 
  ต้นทุนทางการเงิน 36.29 33.63 (2.66) (7.34%) 
  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 81.28 64.90 (16.38) (20.15%) 
ก าไรสุทธ ิ 366.63 305.36 (61.27) (16.71%) 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่ 363.92 302.67 (61.26) (16.83%) 
อัตราส่วนก าไรสุทธติ่อหุ้น (EPS) 0.22 0.18 (0.04) (16.83%) 

หมายเหตุ: 1) รายได้และต้นทุนที่จะถูกรับรูเ้มื่อมีการก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทานของกิจการประปาตามมาตรฐานบัญชีเร่ืองข้อตกลงสัมปทาน TFRIC12 
 

EBITDA (ล้านบาท) 
ปี 2560 ปี 2561 

เพิ่ม (ลด) % 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 

ก าไรจากการด าเนินงาน 484.21 403.89 (80.31) (16.59%) 
ค่าเส่ือมราคา 95.25 100.14 4.89 5.13% 
ค่าตัดจ าหน่าย 67.71 73.92 6.22 9.18% 
EBITDA 647.16 577.96 (69.21) (10.69%) 

 
 
 
 
 
 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 ปี 2561 



บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 
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2. สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัวดีต่อเนื่องจากแรงส่งขององค์ประกอบเศรษฐกิจในปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะภาคส่งออกท่ี
ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของการค้าโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ดีต่อเนื่อง เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวแข็งแกร่ง  สะท้อนจาก
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เติบโตดีในเกือบทุกสัญชาติ โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวจีน นอกจากนี้กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศทั้งการบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับความเช่ือมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งเม็ดเงินลงทุนภาครัฐที่
ขยายตัวในระดับท่ีใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้จากเครื่องยนต์เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนต่อเนื่องท าให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก
นี้มีแนวโน้มขยายตัวได้ร้อยละ 4.6 
 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2561 คาดขยายตัวในเกณฑ์ดีตามแรงหนุนจากภาคส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสดใส 
โดยในปีนี้คาดว่ามูลค่าส่งออกท้ังปีขยายตัวได้ร้อยละ 4.8 สอดคล้องกับการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโลก และภาคการท่องเที่ยวท่ีคาดว่า
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า หรือแตะที่ระดับ 37 ล้านคน ส าหรับเครื่องยนต์เศรษฐกิจด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการ
ลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสแรก ซึ่งได้รับผลดีทั้งการส่งออกและการลงทุนภาครัฐ ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะเห็นเม็ดเงินลงทุน
มากขึ้นจากงบลงทุนภาครัฐท่ีสูงขึ้นกว่าหลายๆ ปี ที่ผ่านมาและส่วนของเมกะโปรเจกต์ที่สนับสนุน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) รวมแล้วกว่า 1 ล้านล้านบาท  
 
3. สถานการณ์น้ าปัจจุบัน 
 

สถานการณ์น้ า ณ วันท่ี 27 เมษายน 2561 พบว่าแหล่งน้ าของบริษัทฯ ในพื้นที่ชลบุรีและระยองอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีแนวโน้มปริมาณ
น้ าท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมในภาคตะวันออก 
เดือนพฤษภาคมจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 15 และในเดือนมิถุนายนจะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ  ทั้งนี้ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าหลักของ
บริษัทฯ ในพ้ืนท่ีชลบุรีและระยองเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 56% และ 76% ของความจุอ่างเก็บน้ าตามล าดับ 
 

ปริมาณน้ า (ล้าน ลบ.ม.) 
พื้นที่ชลบุร ี พื้นที่ระยอง 

บางพระ หนองค้อ ดอกกราย หนองปลาไหล คลองใหญ่ ประแสร ์
ปริมาณน้ า 68.57 9.08 51.11 139.64 25.83 192.29 
ร้อยละของความจ ุ 59% 42% 64% 85% 64% 78% 
ค่าเฉลี่ย (2549 - 2560) 50.50 9.38 39.90 100.89 23.43 167.24 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (2549 - 2560) 18.08 (0.30) 11.22 38.76 2.41 25.05 

 
4. เหตุการณ์ส าคัญ 

 
เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2561 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) ได้ท ารายการขายหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดที่ถืออยู่จ านวน 311.44 ล้านหุ้น 

หรือคิดเป็น 18.72% ในบริษัทฯ ให้กับ บริษัท มะนิลา วอเตอร์ จ ากัด ที่ราคา 16.78 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าธุรกรรมทั้งสิ้น 5,226.02 ล้านบาท 
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนจากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) คือนาย
ชัยพัฒน์ สหัสกุล เป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัท มะนิลา วอเตอร์ จ ากัด คือนายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส  ริเวร่า โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 14 
มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 

 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอัตรา 0.47 บาท

ต่อหุ้น (ปี 2559 เท่ากับ 0.47 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น 781.95 ล้านบาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จากผล
การด าเนินงานระหว่างงวดวันท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560) ในอัตรา 0.23 บาทต่อหุ้น เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2560 และการจ่ายเงินปันผล 
6 เดือนหลังของปี 2560 (จากผลการด าเนินงานระหว่างงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560) ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น โดยมีก าหนดการ
จ่ายเงินปันผลในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 
 
 
 



บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 
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5. ธุรกิจน้ าดิบ 
 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายน้ าดิบ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 จ านวน 592.74 ล้านบาท ลดลง 78.24 ล้านบาท หรือ 11.66% เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 โดยมีปริมาณน้ าดิบจ าหน่ายรวม 54.21 ล้าน ลบ.ม. (ไม่รวมปริมาณน้ าดิบที่ส่งให้กิจการประปาของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย จ านวน 7.72 ล้าน ลบ.ม.) ลดลง 7.81 ล้าน ลบ.ม. หรือ 12.59% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 เนื่องจากลูกค้ากลุ่ม
อุปโภคบริโภคใช้น้ าลดลง ปัจจุบันราคาจ าหน่ายน้ าดิบเฉลี่ย เท่ากับ 10.93 บาท/ลบ.ม. เพิ่มขึ้น จ านวน 0.12 บาท/ลบ.ม. หรือ 1.07% เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 เนื่องจากสัดส่วนน้ าดิบที่จ าหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคซึ่งมีอัตราค่าน้ าดิบที่ต่ ากว่ามีปริมาณลดลง 
 

ปริมาณน้ าดบิจ าหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
ปี 2560 ปี 2561 

เพิ่ม (ลด) % 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 

ปริมาณน้ าดิบที่สูบจ่าย 69.98 61.93 (8.05) (11.50%) 
หัก ปริมาณน้ าดิบที่ใช้ในกิจการประปาของบริษัท 7.96 7.72 (0.24) (3.01%) 
ปริมาณน้ าดบิจ าหน่าย 62.01 54.21 (7.81) (12.59%) 

 
 
 
 
                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณน้ าดิบสูบจ่าย จ าแนกตามกลุม่ลูกค้า (รวมปริมาณน้ าดิบที่ส่งให้กิจการประปาในกลุม่บริษทั) 

ปริมาณน้ าดิบสูบจ่าย จ าแนกตามพื้นที่ (รวมปริมาณน้ าดิบที่ส่งให้กิจการประปาในกลุม่บริษัท) 

ปี 2560 = 69.98 ล้าน ลบ.ม. ปี 2561 = 61.93 ล้าน ลบ.ม. 

ปี 2560 = 69.98 ล้าน ลบ.ม. ปี 2561 = 61.93 ล้าน ลบ.ม. 

  

นิคมอุตสาหกรรม 74.08% นิคมอุตสาหกรรม 67.93% 

อุปโภคบริโภค 18.04% อุปโภคบริโภค 9.70% 

กิจการประปาของกลุ่มบริษัท
12.47% 

กิจการประปาของกลุ่มบริษัท 
11.38% 

สวนอุตสาหกรรม 2.45% 
โรงงานทั่วไป 1.30% 

สวนอุตสาหกรรม 1.45% 
โรงงานทั่วไป 1.20% 

  

ระยอง 64.16% ชลบุร ี20.83% 

ฉะเชิงเทรา 4.87% 

ปลวกแดง-บ่อวนิ 10.14% 

ระยอง 71.86% 
ชลบุรี 12.24% 

ปลวกแดง-บ่อวิน 11.85% 

ฉะเชิงเทรา 4.05% 



บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 
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ก าไรขั้นต้นธุรกิจน้ าดิบ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 344.81 ล้านบาท ลดลง 63.93 ล้านบาท หรือ 15.64% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาส 1 ปี 2560 สาเหตุหลักจากรายได้น้ าดิบที่ลดลงจากการใช้น้ าของกลุ่มลูกค้าอุปโภคบริโภค และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบางรายการ เช่น
ค่าซ่อมบ ารุง อย่างไรก็ตามอัตราก าไรขั้นต้นลดลงเพียงเล็กน้อยเป็น 58.17% เนื่องจากค่าไฟฟ้าของบริษัทฯ ลดลง 30.05 ล้านบาท จาก
สถานการณ์ปัจจุบันทีบ่ริษัทฯ สามารถหยุดผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหลไปให้พื้นที่ชลบุรี เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้น้ าในพ้ืนที่ชลบุรี
ลดลง แหล่งน้ าในพ้ืนท่ีชลบุรีจึงมีความเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าในปัจจุบัน 

ต้นทุนขายน้ าดิบ (ล้านบาท) 
ปี 2560 ปี 2561 

เพิ่ม (ลด) % 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 

รายได้จากการจ าหนา่ยน้ าดิบ 670.98 592.74 (78.24) (11.66%) 
ต้นทุนขายน้ าดิบ 262.24 247.94 (14.30) (5.45%) 
  ค่าน้ าดิบ 34.47 33.58 (0.89) (2.59%) 
  ค่าไฟฟ้า 111.18 81.12 (30.05) (27.03%) 
  ค่าเส่ือมราคา 72.35 74.33 1.98 2.73% 
  ค่าซ่อมบ ารุง 10.55 20.18 9.64 91.38% 
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 33.69 38.72 5.03 14.94% 
ก าไรขั้นต้น 408.74 344.81 (63.93) (15.64%) 
อัตราก าไรขั้นต้น 60.92% 58.17%     

 
6. ธุรกิจน้ าประปา 
 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายน้ าประปา ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 จ านวน 353.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.70 ล้านบาท หรือ 1.93% เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 โดยมีปริมาณน้ าประปาจ าหน่ายรวม 23.82 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 0.36 ล้าน ลบ.ม. หรือ 1.54% เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 

ปริมาณน้ าประปาจ าหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
ปี 2560 ปี 2561 

เพิ่ม (ลด) % 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 

ปริมาณน้ าประปาจ าหนา่ยของบริษัทฯ 5.22 5.21 (0.00) (0.08%) 
ปริมาณน้ าประปาจ าหนา่ยของบริษัทยอ่ย 18.24 18.60 0.37 2.01% 
รวมประมาณน้ าประปาจ าหน่าย 23.45 23.82 0.36 1.54% 

 
ก าไรขั้นต้นธุรกิจน้ าประปา ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 131.91 ล้านบาท ลดลง 9.69 ล้านบาท หรือ 6.84% เมื่อเปรียบเทียบ

กับไตรมาส 1 ปี 2560 โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยเท่ากับ 37.32% เนื่องจากค่าน้ าดิบที่เพิ่มขึ้น 4.85 ล้านบาท จากการซื้อน้ าดิบจาก
แหล่งน้ าเอกชน และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 8.49 ล้านบาท จากการตัดจ าหน่ายค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สัมปทาน 

ต้นทุนขายน้ าประปา (ล้านบาท) 
ปี 2560 ปี 2561 

เพิ่ม (ลด) % 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 

รายได้จากการจ าหนา่ยน้ าประปา 346.81 353.51 6.70 1.93% 
ต้นทุนขายน้ าประปา 205.21 221.60 16.39 7.99% 
  ค่าน้ าดิบ 37.53 42.38 4.85 12.93% 
  ค่าไฟฟ้า 35.36 35.67 0.30 0.86% 
  ค่าสารเคมี 5.02 6.03 1.01 20.15% 
  คชจ.พนักงาน + Outsources 45.55 47.16 1.61 3.53% 
  ค่าเส่ือมราคา 72.64 81.13 8.49 11.69% 
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 9.11 9.23 0.12 1.33% 
ก าไรขั้นต้น 141.60 131.91 (9.69) (6.84%) 
อัตราก าไรขั้นต้น 40.83% 37.32%     



บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 
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7. การวิเคราะห์สถานะการเงิน 
 

ฐานะการเงิน (ล้านบาท) 
ปี 2560 ปี 2561 

เพิ่ม (ลด) % 
ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 

สินทรัพย์รวม 19,482.62 19,582.80 100.18 0.51% 
หนี้สินรวม 9,052.71 8,848.38 (204.34) (2.26%) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,429.91 10,734.42 304.51 2.92% 
 - ส่วนของบริษัทใหญ ่ 10,242.56 10,544.38 301.82 2.95% 

 
1) สินทรัพย์ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 19,582.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จ านวน 100.18 ล้าน

บาท หรือ 0.51% โดยมีรายการหลักท่ีเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
 

- เงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราว จ านวน 537.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จ านวน 106.82 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงินสดที่
ได้รับจากการด าเนินงานของไตรมาส 1 ปี 2561 สุทธิกับการช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ครบก าหนดในเดือนมีนาคม ปี 2561 จ านวน 
560.00 ล้านบาท 
 

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 3,684.17 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จ านวน 18.56 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการตัดจ าหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
2) หนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 8,848.38 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จ านวน 204.34 ล้านบาท หรือ 

2.26% โดยมีรายการหลักท่ีเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
 

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ านวน 433.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จ านวน 350.00 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการ
เบิกถอนเงินกู้ระยะสั้นเพื่อบริหารสภาพคล่อง 
 

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ านวน 3,432.40 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จ านวน 560.00 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการ
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระ จ านวน 560.00 ล้านบาท 
 
                                           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ตามสัญญาเงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้ ให้บริษัทด ารงอัตราส่วน D/E Ratio ในอัตราไม่เกิน 2 เท่า ทั้งนี้ ในส่วนของสัญญาเงินกู้  ระยะยาวมีเง่ือนไขให้ด ารง
อัตราส่วน DSCR เพิ่มเติมด้วย โดยก าหนดให้ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า 

 
3) ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ ณ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 10,544.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 

2560 จ านวน 301.82 ล้านบาท หรือ 2.95% เนื่องจากก าไรสุทธิของไตรมาส 1 ปี 2561 
 

องค์ประกอบหนี้สนิที่มีภาระดอกเบ้ียจ านวนรวม 7,071.26 ล้านบาท 

 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
จากสถาบันการเงิน 

48.54% หุ้นกู้ 33.91% 

เงินกู้ยืมระยะยาวถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 
11.43%  

เงินกู้ยืมระยะสั้น 6.12%  



บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 
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8. การวิเคราะหส์ภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 
 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดยกมา 37.48 ล้านบาท โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 มีเงินสด
สุทธิเพิ่มขึ้น 14.22 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการ ดังน้ี 

 
1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 478.68 ล้านบาท จากผลก าไรสุทธิและจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และ

หนี้สินจากการด าเนินงาน 
 
2) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ านวน 232.94 ล้านบาท โดยหลักจากการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และเงินจ่าย

ล่วงหน้าค่าก่อสร้าง จ านวน 82.64 ล้านบาท การลงทุนในสินทรัพย์สัมปทาน จ านวน 47.79 ล้านบาท เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุน จ านวน 
92.47 ล้านบาท และเงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้โครงการก่อสร้าง จ านวน 11.13 ล้านบาท 
 

3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 231.52 ล้านบาท โดยหลักจากการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวน 560.00 ล้าน
บาท และเงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ านวน 21.04 ล้านบาท สุทธิกับการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อบริหารสภาพคล่อง จ านวน 350.00 ล้านบาท 
 
9. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงิน 
ปี 2560 ปี 2561 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 
อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.38 0.56 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (1)     
อัตราก าไรขั้นต้น /รายได้ขายและบริการ (%) 52.59% 50.58% 
อัตราก าไรสุทธ ิ/รายได้ขายและบรกิาร (%) 34.43% 29.58% 
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน     
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ือหุ้น (ROE) (%) 13.03% 11.20% 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) (%) 6.58% 5.92% 
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินและภาระหน้ีสิน     
อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.91 0.84 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) (เท่า) 2.25 2.21 

 
หมายเหตุ: (1) อัตราก าไรขั้นต้น และอัตราก าไรสุทธิ ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทานและรายได้อื่นๆ 

 
โดยสรุปผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 

เนื่องจากปริมาณน้ าจ าหน่ายลดลง โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับ 50.58% และอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ 29.58% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 
(ROE) ลดลงเป็น 11.20% และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงเป็น 5.92% ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2560 เนื่องจากก าไรสุทธิลดลง 
ส าหรับสภาพคล่องของไตรมาส 1 ปี 2561 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงอยู่ที ่0.84 เท่า จาก
การช าระคืนเงินกู ้ความสามารถในการช าระหนี้ของบริษัทยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีอัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) 
ที ่2.21 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน   


