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1. สรปุภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 
 

ในภาพรวมผลการดําเนินงานสําหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิัทมรีายได้จากการขายและบรกิารรวมทัง้สิ้น 1,157.02 ล้านบาท 
ลดลง 7.81 ล้านบาท หรือ -0.67% และต้นทุนขายและบริการรวม 614.99 ลดลง 4.79 ล้านบาท หรือ -0.77% เมื่อเปรียบเทียบกับ         
ไตรมาส 1 ปี 2562 เน่ืองจากรายไดค่้าก่อสรา้งภายใต้สญัญาสมัปทานลดลง ในขณะทีร่ายไดน้ํ้าดบิและน้ําประปาเพิม่ขึน้ และกําไรสุทธิ
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ จาํนวน 314.48 ลา้นบาท ลดลง 27.23 ลา้นบาท หรอื -7.97%  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกาํไรขาดทุน (ล้านบาท) 
ไตรมาสท่ี 1 

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % 

รายได้จากการขายและบริการ 1,157.02 1,164.83 (7.81) (0.67%) 

รายไดน้ํ้าดบิ 710.74 695.87 14.86 2.14% 

รายไดน้ํ้าประปา 373.49 366.63 6.86 1.87% 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 41.89 41.68 0.21 0.50% 

รายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน1) 30.90 60.64 (29.74) (49.04%) 

ต้นทุนขายและบริการ 614.99 619.77 (4.79) (0.77%) 

ตน้ทุนขายน้ําดบิ 312.02 291.60 20.42 7.00% 

ตน้ทุนขายน้ําประปา 233.73 230.66 3.07 1.33% 

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบรกิาร 38.33 36.86 1.46 3.97% 

ตน้ทุนค่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน1) 30.90 60.64 (29.74) (49.04%) 

กาํไรขัน้ต้น 542.03 545.06 (3.02) (0.55%) 

รายไดอ้ื่นๆ 13.79 19.27 (5.49) (28.46%) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 123.90 107.06 16.85 15.74% 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 431.92 457.27 (25.36) (5.55%) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 44.26 41.60 2.66 6.39% 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 70.26 71.35 (1.09) (1.53%) 

กาํไรสุทธิ 317.40 344.32 (26.92) (7.82%) 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 314.48 341.71 (27.23) (7.97%) 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 0.19 0.21 (0.02) (7.97%) 

ต้นทุน 

ม.ค.-มี.ค. 2563 = 

614.99 ล้านบาท 

รายได้ 

ม.ค.-มี.ค. 2563 = 

1,157.02 ลา้นบาท 

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

คาํอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 1 ปี 2563 

องคป์ระกอบรายได้และต้นทนุของกลุ่มบริษทั 
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1. สรปุภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน (ต่อ) 
 

EBITDA (ล้านบาท) 
ไตรมาสท่ี 1 

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % 

กําไรจากการดําเนินงาน 431.92 457.27 (25.36) (5.55%) 

ค่าเสื่อมราคา 137.32 124.10 13.22 10.65% 

ค่าตดัจําหน่าย 82.61 78.25 4.37 5.58% 

EBITDA 651.85 659.62 (7.77) (1.18%) 

 
2. สภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม 
 
 ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในไตรมาสที ่1 ของปี 2563 ในพืน้ทีภ่าคกลางและภาคตะวนัออกหดตวัลงเมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัใน
ปี 2562 ตามภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นปัจจยัฉุดรัง้ทีส่าํคญัต่อความเชือ่มัน่และผล
ประกอบการในทุกภาคธุรกจิ ในภาคการผลติและส่งออกหดตวัลงเน่ืองจากความตอ้งการสนิคา้ทีล่ดลง และการขาดแคลนวตัถุดบิจากซพั
พลายเออร์ในพืน้ทีท่ีม่กีารประกาศปิดประเทศ ในดา้นการลงทุนของเอกชนและการจา้งงานหดตวัลง ตามภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั โดย
ผูป้ระกอบการเน้นการลงทุนในดา้นการปรบัปรุงหรอืเพิม่ประสทิธฺภาพในการทาํงาน และนําเทคโนโลยเีขา้มาทดแทนมากขึน้เพื่อลดตน้ทุน 
ในส่วนพืน้ที ่EEC มแีนวโน้มชะลอลง แต่คาดว่าจะฟ้ืนตวัไดห้ลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย และคาดว่าจะไดร้บัผลบวกจากการ
กระจายการลงทุนของกลุ่มทุนจนี ต้นทุนการผลติต่างๆ มมีูลคา้เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะวตัถุดบิทางการเกษตรทีม่ตี้นทุนสงูขึน้
จากสภาวะภัยแล้ง ในส่วนของราคาสินค้าคาดว่าปรบัขึ้นราคาตามต้นทุนได้ยาก จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและมีการแข่งขนัสูง
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ๋จงึเลอืกบรหิารจดัการตน้ทุนแทนการปรบัราคาสนิคา้ 
 แนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 คาดว่าเศรษฐกิจมแีนวโน้มหดตวัอย่างมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 และภาวะภยัแล้ง ทีย่งัเป็นปัจจยัฉุดรัง้สําคญัของเศรษฐกจิไทย ซึ่งคาดว่าจะเหน็ผลกระทบต่อรายไดแ้ละกําลงัซื้อชดัเจนขึน้ใน
ไตรมาสหน้า อย่างไรกด็ ีภาคธุรกจิอาจฟ้ืนตวัขึน้หลงัสถานการณ์คลีค่ลาย โดยอาจใชเ้วลาปรบัตวัอย่างน้อย 3 – 6 เดอืน 
 
3. สถานการณ์น้ําปัจจบุนั 
 

สถานการณ์น้ํา ณ วนัที ่1 พฤษภาคม 2563 พบว่าแหล่งน้ําของบรษิทัในพืน้ทีช่ลบุรแีละระยองอยู่ในเกณฑเ์ฝ้าระวงั โดยปรมิาณ
น้ําในอ่างเกบ็น้ําหลกัน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา เน่ืองจากภาวะภยัแล้งในปี 2562 ถงึ ต้นปี 2563 จงึทําใหป้รมิาณน้ําในอ่าง
ลดตํ่าลงเมื่อเทยีบกบัค่าเฉลี่ยในอดตี ทัง้น้ีจากการคาดหมายลกัษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวทิยา คาดการณ์ว่าปรมิาณฝนรวมในภาค
ตะวนัออก เดอืนพฤษภาคม จะมปีรมิาณฝนตํ่ากว่าค่าปกตปิระมาณรอ้ยละ 10 และในเดอืนมถิุนายนถงึเดอืนกรกฎาคม จะมปีรมิาณฝนสงู
กว่าค่าปกตเิลก็น้อย ทัง้น้ีปรมิาณน้ําในอ่างเกบ็น้ําหลกัของบรษิทัในพืน้ทีช่ลบุรแีละระยองเฉลีย่อยูท่ี ่20% และ 12% ของความจุอ่างเกบ็น้ํา
ตามลําดบั  
 

ปริมาณน้ํา (ล้าน ลบ.ม.) 

พ้ืนท่ีชลบุรี พ้ืนท่ีระยอง 

บางพระ หนองค้อ ดอกกราย 
หนอง 

ปลาไหล 
คลองใหญ่ ประแสร ์

ปริมาณน้ํา 24.52 3.66 11.98 24.87 3.96 26.17 

รอ้ยละของความจุ 21% 17% 15% 15% 10% 9% 

ค่าเฉลีย่ (2554 - 2563) 53.89 8.08 34.13 95.39 21.28 145.60 

เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ (2554 - 2563) (29.37) (4.42) (22.15) (70.52) (17.32) (119.43) 

 
 ตามที่แหล่งน้ําและปรมิาณน้ําต้นทุนของบรษิทัในพื้นทีช่ลบุรแีละระยองอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวงั บรษิทัได้มมีาตรการดําเนินการ
มาตรการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดงัน้ี 

1. ขอความร่วมมอืลูกคา้ใหใ้ชน้ํ้าอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยตัง้เป้าหมายร่วมกนัเพื่อลดการใชน้ํ้า 10% ในช่วงภยัแลง้ 
2. ควบคุมการใชน้ํ้าจากอ่างฯดอกกราย และอ่างฯหนองปลาไหลไม่เกนิวนัละ 600,000 ลบ.ม. เพื่อรกัษาระดบัน้ําในอ่างเกบ็น้ํา 
3. ผนัน้ําจากอ่างฯประแสร ์ไปยงัอ่างฯหนองปลาไหลและอ่างฯคลองใหญ่ 
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3. สถานการณ์น้ําปัจจบุนั (ต่อ) 
 

4. ผนัน้ําจากคลองวงัโตนด ไปยงัอ่างฯประแสร ์เพื่อเพิม่ปรมิาณน้ําตน้ทุนทีอ่่างฯประแสร ์
5. สบูน้ํากลบัจากคลองสะพาน ไปยงัอ่างฯประแสร ์เพื่อเพิม่ปรมิาณน้ําตน้ทุนทีอ่่างฯประแสร ์ 
6. สบูน้ํากลบัจากสถานีสบูน้ําวดัละหารไร่ ไปยงัอ่างฯหนองปลาไหล เพื่อเพิม่ปรมิาณน้ําตน้ทุนทีอ่่างฯหนองปลาไหล 
7. จดัหาน้ําดบิเพิม่เตมิจากบ่อดนิเอกชนในพืน้ทีช่ลบุร ีทัง้จากบ่อทีบ่รษิทัมสีญัญาอยู่แลว้และบ่อดนิเอกชนใหม ่เพื่อส่งใหพ้ืน้ที่

ชลบุรแีละฉะเชงิเทรา 
8. ปรบัปรุงสถานีสบูน้ําเชงิเทรา ใหป้รมิาณสบูน้ํารวมเพิม่เป็นวนัละ 300,000 ลบ.ม. จากเดมิวนัละ 200,000 ลบ.ม.  

 
4. เหตุการณ์สาํคญั 

 

เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2563 คณะกรรมการบรษิัท ได้มมีติอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 

2562 (จากผลการดําเนินงานระหว่างงวดวนัที ่1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2562)  ในอตัรา 0.26 บาทต่อหุน้ คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายรวม 

432.57 ลา้นบาท โดยมกํีาหนดการจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่30 เมษายน 2563 ทัง้น้ี เมื่อรวมกบัการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล (จากผลการ 

ดาํเนินงานระหว่างงวดวนัที ่1 มกราคม – 30 มถิุนายน 2562) ในอตัรา 0.21 บาทต่อหุน้ ทําใหใ้นปี 2562 มกีารจ่ายเงนิปันผลรวม 0.47 

บาทต่อหุน้ (ปี 2561 เท่ากบั 0.47 บาทต่อหุน้) 

สําหรบัผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19: ทีผ่่านมาจนถงึปัจจุบนั กลุ่มบรษิทั ไม่ไดร้บัผลกระทบ

โดยตรงทีม่นัียสําคญั อย่างไรกต็าม บรษิทัมมีาตรการช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระประชาชน เพื่อสนับสนุนมาตรการของภาครฐัทีจ่ะช่วยแบ่ง

เบาค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภค ทัง้น้ี มาตรการดงักล่าวของบรษิทั เป็นการร่วมสนับสนุนผ่าน กปภ. ไปยงัประชาชนผูใ้ชน้ํ้าของ กปภ. 

เช่น การลดอตัราค่าน้ําประปา และการคนืเงนิประกนัการใชน้ํ้าประปา เป็นตน้ 

โดยจากมาตรการขา้งต้นถอืเป็นการทํารายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คดิเป็นจํานวนเงนิ 5.27 ล้านบาท ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

0.049 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(Net Tangible Assets : NTA) 

 
5. ธรุกิจน้ําดิบ 

 
บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายน้ําดบิสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 จาํนวน 710.74 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14.86 ลา้นบาท หรอื +2.14% เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 โดยหลกัน่ืองจากปีก่อนมกีารใหส่้วนลดค่าน้ําดบิแก่ลูกค้ากลุ่มอุปโภคบรโิภค จงึทําใหปั้จจุบนัราคา
จําหน่ายน้ําดบิเฉลี่ยเท่ากบั 10.96 บาท/ลบ.ม. เพิม่ขึน้ จํานวน 0.94 บาท/ลบ.ม. หรอื 9.40% ในขณะทีป่รมิาณน้ําดบิจาํหน่ายรวมเท่ากบั 
64.85 ลา้น ลบ.ม. (ไม่รวมปรมิาณน้ําดบิทีส่่งใหก้จิการประปาของบรษิทัและบรษิทัย่อย จาํนวน 6.65 ลา้น ลบ.ม.) ลดลง 4.61 ลา้น ลบ.ม. 
หรอื -6.64% เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 เน่ืองจากนโยบายการจดัสรรน้ําดบิของกรมชลประทานในการบรหิารจดัการแหล่งน้ํา
ในสภาวะภยัแลง้ของปี 2563  

 

ปริมาณน้ําดิบจาํหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
ไตรมาสท่ี  1 

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % 

ปรมิาณน้ําดบิทีส่บูจ่าย 71.50 77.35 (5.85) (7.56%) 

หกั ปรมิาณน้ําดบิทีใ่ชใ้นกจิการประปา 

ของบรษิทั 
6.65 7.89 (1.24) (15.67%) 

ปริมาณน้ําดิบจาํหน่าย 64.85 69.46 (4.61) (6.64%) 

 
 
 
 
 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  

คาํอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 1 ปี 2563 

 

4 
 

มาบตาพุด

51%

ชลบุรี

21%

ปลวกแดง-บ่อวิน

13%

บ้านฉาง-สัตหบี

9%

ฉะเชงิเทรา

6%

มาบตาพดุ

52%

ชลบุรี

20%

ปลวกแดง-บ่อวิน

12%

บ้านฉาง-สัตหบี

10%

ฉะเชงิเทรา

6%

นิคมอุตสาหกรรม

49%

อุปโภคบริโภค

24%

สวนอุตสาหกรรม

12%

โรงงานทั่วไป

5%

กิจการประปาของกลุ่มบริษัท

10%

นิคมอุตสาหกรรม

50%

อุปโภคบริโภค

22%

สวนอุตสาหกรรม

14%

โรงงานทั่วไป

5%

กิจการประปาของกลุ่มบริษัท

9%

5. ธรุกิจน้ําดิบ (ต่อ) 
 
 
 
 
                           
  

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

    
                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

กําไรขัน้ต้นธุรกิจน้ําดิบ สําหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 398.71 ล้านบาท ลดลง 5.55 ล้านบาท หรือ -1.37% เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 สาเหตุหลกัจากค่าซ่อมบํารุงท่อน้ําดบิทีเ่พิม่สูงขึน้ และค่าเสื่อมราคาทีเ่พิม่สูงขึน้จากการรบัรูโ้ครงการ
ก่อสรา้งทีแ่ลว้เสรจ็ ทัง้น้ี ตน้ทุนขายเพิม่ขึน้ จากสถานการณ์ภยัแลง้รุนแรงทัว่ประเทศรวมทัง้ภาคตะวนัออก โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี  

1) ต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิม่ขึน้โดยหลกั เกดิจากปรมิาณน้ําสูบทีเ่พิม่ขึน้ในพืน้ทีช่ลบุรแีละฉะเชงิเทรา เน่ืองจากแหล่งน้ําดบิในพืน้ทีม่ ี
ไม่เพยีงพอ บรษิัทจงึต้องสูบน้ําดบิจากแหล่งน้ําดบิทีไ่กลขึ้น เช่น บ่อดนิเอกชน อ่างเก็บน้ําประแสร์-หนองปลาไหล เพื่อส่งจ่ายในพืน้ที่
ดงักล่าว 

2) ค่าซ่อมบํารุงเพิม่ขึน้ เน่ืองจากรองรบัการสูบส่งน้ําในระยะทางไกลเพิม่ขึน้ดงักล่าว และจากการสํารวจแนวท่อเพื่อปรบัแผน
โครงสรา้งตามแนวทางหลวง เป็นตน้ 

3) ค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนเพิม่ความสามารถในการสบูส่งน้ําในโครงการต่างๆ 
จากตน้ทุนดงักล่าวทีเ่พิม่สงูขึน้ส่งผลใหอ้ตัรากําไรขัน้ตน้ลดลง อยู่ที ่56.10% จากเดมิที ่58.10%  
 
 

ปริมาณน้ําดิบสบูจา่ย จาํแนกตามกลุม่ลูกค้า (รวมปริมาณน้ําดิบท่ีส่งให้กิจการประปาในกลุ่มบริษทั) 

ปริมาณน้ําดิบสบูจา่ย จาํแนกตามพื้นท่ี (รวมปริมาณน้ําดิบท่ีส่งให้กิจการประปาในกลุ่มบริษทั) 

ม.ค.-มี.ค. 2562 = 

77.35 ลา้น ลบ.ม. 

ม.ค.-มี.ค. 2563 = 

71.50 ลา้น ลบ.ม. 

ม.ค.-มี.ค. 2562 = 

77.35 ลา้น ลบ.ม. 

 

ม.ค.-มี.ค. 2563 = 

71.50 ลา้น ลบ.ม. 
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5. ธรุกิจน้ําดิบ (ต่อ) 
 

ต้นทุนขายน้ําดิบ (ล้านบาท) 
ไตรมาสท่ี 1 

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % 

รายได้จากการจาํหน่ายน้ําดิบ 710.74 695.87 14.86 2.14% 

ต้นทุนขายน้ําดิบ 312.02 291.60 20.42 7.00% 

ค่าน้ําดบิ 54.32 57.68 (3.36) (5.83%) 

ค่าไฟฟ้า 92.84 89.00 3.84 4.31% 

ค่าซ่อมบํารุง 20.48 10.48 10.00 95.39% 

ค่าเสื่อมราคา 106.28 97.46 8.83 9.06% 

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ 38.10 36.99 1.11 3.01% 

กาํไรขัน้ต้น 398.71 404.27 (5.55) (1.37%) 

อตัรากาํไรขัน้ต้น 56.10% 58.10%   

 
6. ธรุกิจน้ําประปา 
 

บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายน้ําประปา สําหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 จํานวน 373.49 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6.86 ล้านบาท หรอื 1.87% 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 ในขณะทีป่รมิาณน้ําประปาจําหน่ายรวม 24.30 ล้าน ลบ.ม. ลดลง 0.26 ล้าน ลบ.ม. หรอื -1.07% 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 

 

ปริมาณน้ําประปาจาํหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
ไตรมาสท่ี 1 

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % 

ปรมิาณน้ําประปาจําหน่ายของบรษิทั 5.90 5.50 0.40 7.19% 

ปรมิาณน้ําประปาจําหน่ายของบรษิทัย่อย 18.40  19.06  (0.66) (3.46%) 

รวมปริมาณน้ําประปาจาํหน่าย 24.30 24.56 (0.26) (1.07%) 

 
กาํไรขัน้ต้นธุรกิจน้ําประปา สําหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 139.76 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 3.79 ล้านบาท หรอื +2.78% เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 ทัง้น้ี อตัรากําไรขัน้ตน้อยู่ที ่37.42% ใกลเ้คยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2562 
 

ต้นทุนขายน้ําประปา (ล้านบาท) 
ไตรมาสท่ี 1 

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % 

รายได้จากการจาํหน่ายน้ําประปา 373.49 366.63 6.86 1.87% 

ต้นทุนขายน้ําประปา 233.73 230.66 3.07 1.33% 

ค่าน้ําดบิ 43.07 41.41 1.66 4.02% 

ค่าไฟฟ้า 36.45 36.46 (0.00) (0.01%) 

ค่าสารเคม ี 10.78 7.61 3.18 41.75% 

คชจ.พนักงาน + Outsources + ค่าซ่อมบํารุง 50.42 55.65 (5.24) (9.41%) 

ค่าเสื่อมราคา 82.35 78.76 3.59 4.56% 

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ 10.66 10.78 (0.12) (1.13%) 

กาํไรขัน้ต้น 139.76 135.97 3.79 2.78% 

อตัรากาํไรขัน้ต้น 37.42% 37.09%     
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7. การวิเคราะห์สถานะการเงิน 
 

ฐานะการเงิน (ล้านบาท) ณ 31 มี.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 เพ่ิม (ลด) % 

สนิทรพัยร์วม 22,096.70 21,180.88 915.82 4.32% 

หนี้สนิรวม 10,766.33 10,167.06 599.27 5.89% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 11,330.37 11,013.82 316.55 2.87% 

 - ส่วนของบริษทัใหญ่ 11,153.24 10,839.60 313.64 2.89% 

 
1) สินทรพัย์ บริษัทมีสินทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 จํานวน 22,096.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จํานวน 

915.82 ลา้นบาท หรอื +4.32% โดยมรีายการหลกัทีเ่ปลีย่นแปลง ดงัน้ี 
 
- ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ จํานวน 15,708.47 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 จํานวน 447.52 ล้านบาท จากการรบัรู้

ความคบืหน้าการก่อสรา้งโครงการต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการก่อสรา้งระบบผลติน้ําอุตสาหกรรมและน้ําครบวงจร โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การสบูน้ําจากแม่น้ําบางปะกง และโครงการพฒันาสระเกบ็น้ําดบิทบัมา 

 
- สทิธิใ์นการใชส้นิทรพัย ์(สุทธ)ิ จาํนวน 461.34 ลา้นบาท จากการปรบัปรุงบญัชตีามมาตรฐานบญัชใีหม่ เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 

16) ซึง่เริม่บนัทกึในปี 2563 
 

2) หน้ีสิน บรษิัทมหีน้ีสนิรวม ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 จํานวน 10,766.33 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากสิ้นปี 2562 จํานวน 599.27   
ลา้นบาท หรอื 5.89% โดยมรีายการหลกัทีเ่ปลีย่นแปลง ดงัน้ี 
 

- เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ จํานวน 4,546.20 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2562 จํานวน 110.00 ล้านบาท จากการเบกิ
เงนิกู้ระยะยาว จํานวน 450.00 ล้านบาท โดยหลกัเพื่อจ่ายค่าก่อสรา้งโครงการลงทุนในระหว่างปี สุทธกิบัการชาํระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวที่
ครบกําหนดชาํระ จาํนวน 560.00 ลา้นบาท 

 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จาํนวน 572.00 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 จาํนวน 267.00 ลา้นบาท 
 
- หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ จาํนวน 450.59 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 จาํนวน 447.44 ลา้นบาท จากการปรบัปรุงบญัชี

ตามมาตรฐานบญัชใีหม่ เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) ซึง่เริม่บนัทกึในปี 2563 
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เงนิกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงนิ

52%

หุ้นกู้

33%

เงนิกู้ยืมระยะยาวถงึ

กําหนดชาํระใน 1 ปี

11%

เงนิกู้ยืมระยะสัน้ 

4%

เงนิกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงนิ

57%

หุ้นกู้

32%

เงนิกู้ยืมระยะยาวถงึ

กําหนดชาํระใน 1 ปี

3%

เงนิกู้ยืมระยะสัน้ 

8%

7. การวิเคราะห์สถานะการเงิน (ต่อ) 
 
                           
 
         
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 

 
หมายเหตุ: ตามสญัญาเงนิกูร้ะยะยาวและหุน้กู ้ใหบ้รษิทัดํารงอตัราส่วน D/E Ratio ในอตัราไม่เกนิ 2.00 เท่า ทัง้นี้ ในส่วนของสญัญาเงนิกูร้ะยะยาวมเีงื่อนไขให้

ดํารงอตัราส่วน DSCR เพิม่เตมิดว้ย โดยกําหนดใหไ้ม่น้อยกว่า 1.10 เท่า 

 
3) ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 จํานวน 11,153.24 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 จาํนวน 313.64 ลา้นบาท หรอื 2.89% จากการรบัรูกํ้าไรสุทธไิตรมาส 1 ปี 2563 
 
8. การวิเคราะห์สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 
 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวดยกมา 58.21 ล้านบาท โดยระหว่าง ปี 2563 มเีงนิสด
สุทธลิดลง 0.53 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการ ดงัน้ี 

 
1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 454.58 ลา้นบาท จากผลกําไรสุทธแิละจากการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์ 

และหน้ีสนิจากการดาํเนินงาน 
 
2) เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน จาํนวน 572.48 ลา้นบาท โดยหลกัจากเงนิสดจ่ายลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร เงนิจ่าย

ล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง และเงนิลงทุนระยะสัน้สุทธเิพิม่ขึน้ จาํนวน 461.42 และ 107.56 ลา้นบาท ตามลําดบั 
 
3) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 117.37 ลา้นบาท โดยหลกัจากเงนิกูร้ะยะสัน้สุทธเิพิม่ขึน้ 267.00 ลา้นบาท 

สุทธกิบัเงนิกูร้ะยะยาวสุทธลิดลง 110.00 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบีย้ 32.65 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบหน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบีย้ 

ณ 31 ธ.ค. 2562 

= 7,359.56 ล้าน

 

ณ 31 มี.ค. 2563 

= 7,516.67 ล้าน
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9. การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 
 

อตัราส่วนทางการเงิน 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 

ปี 2562 

ไตรมาส 1 

อตัราส่วนสภาพคล่อง   

อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีน (เท่า) 0.44 0.68 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 1)     

อตัรากําไรขัน้ตน้ /รายไดข้ายและบรกิาร (%) 48.13% 49.36% 

อตัรากําไรสุทธ ิ/รายไดข้ายและบรกิาร (%) 28.19% 31.18% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) 9.20% 10.75% 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) (%) 4.80% 5.80% 

อตัราส่วนโครงสร้างทางการเงินและภาระหน้ีสิน     

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (เท่า)  0.97 0.83 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้และเงนิตน้ (DSCR) (เท่า) 4.61 2.27 

หมายเหตุ: 1) อตัรากําไรขัน้ตน้ และอตัรากําไรสุทธ ิไม่รวมรายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทานและรายไดอ้ื่นๆ 
 
โดยสรุปผลการดาํเนินงาน ประจาํไตรมาส 1 ปี 2563 ของบรษิทัและบรษิทัย่อย มกํีาไรสุทธแิละอตัรากําไรลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัไตรมาส 1 ปี 2562 โดยหลกัจากการทีบ่รษิทัมตีน้ทุนขายเพิม่ขึน้จากสถานการณ์ภยัแลง้รุนแรงทัว่ประเทศรวมทัง้ภาคตะวนัออก จงึทาํ
ใหบ้รษิทัมอีตัรากําไรขัน้ตน้ลดลงเป็น 48.13% และอตัรากําไรสุทธเิท่ากบั 28.19%  

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ือหุน้ (ROE) และอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ (ROA) ลดลงเป็น 9.20% และ 4.80% ตามลําดบั 
จากช่วงเดยีวกนัของไตรมาส 1 ปี 2562 เน่ืองจากกําไรสุทธขิองบรษิทัลดลง 

สําหรบัสภาพคล่อง ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนลดลงเป็น 0.44 เท่า จากการลดปรมิาณเงนิสด และ
เจ้าหน้ีการซื้อสนิทรพัย์ถาวรเพิม่ขึน้ และอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนผู้ถอืหุน้เพิม่ขึน้เป็น 0.97 เท่า จากการเบกิเงนิกู้ระยะยาวเพิม่ขึ้นเพื่อ
รองรบัโครงการก่อสร้างระหว่างปี และการบนัทกึเจ้าหน้ีการซื้อสนิทรพัย์ถาวรเพิม่ขึ้นตามความคบืหน้าโครงการพฒันาสระเก็บน้ําดบิ     
ทบัมา ความสามารถในการชาํระหน้ีของบรษิทัยงัคงอยู่ในเกณฑด์โีดยมอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และเงนิตน้ (DSCR) 
ที ่4.61 เท่า 


