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1. สรปุภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

ในภาพรวมผลการดําเนินงานสําหรบั 6 เดอืนแรก ปี 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมทัง้สิน้ 2,157.63 ล้านบาท 

ลดลง 203.12 ลา้นบาท หรอื -8.60% โดยหลกัจากปรมิาณน้ําดบิจาํหน่ายลดลง ในขณะทีต่น้ทุนขายและบรกิารรวม 1,251.02 ลดลง 60.57 

ล้านบาท หรอื -4.62% เมื่อเปรยีบเทยีบกบั 6 เดอืนแรก ปี 2562 ในส่วนของกําไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ จํานวน 465.05 

ลา้นบาท ลดลง 144.42 ลา้นบาท หรอื -23.70%  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งบกำไรขาดทุน (ลานบาท) 
ไตรมาสที ่2 (3 เดือน) ไตรมาสที ่2 (สะสม 6 เดือน) 

ป 2563 ป 2562 เพ่ิม (ลด) % ป 2563 ป 2562 เพ่ิม (ลด) % 

รายไดจากการขายและบริการ 1,000.61 1,195.92 (195.31) (16.33%) 2,157.63 2,360.75 (203.12) (8.60%) 

รายไดน้ำดิบ 586.67 734.08 (147.41) (20.08%) 1,297.40 1,429.95 (132.55) (9.27%) 

รายไดน้ำประปา 361.95 385.30 (23.34) (6.06%) 735.44 751.93 (16.49) (2.19%) 

รายไดคาเชาและคาบริการ 26.78 26.78 0.01 0.02% 68.67 68.46 0.21 0.31% 

รายไดคากอสรางภายใตสัญญาสัมปทาน1) 25.21 49.77 (24.56) (49.35%) 56.11 110.41 (54.30) (49.18%) 

ตนทุนขายและบริการ 636.04 690.50 (54.46) (7.89%) 1,251.02 1,311.59 (60.57) (4.62%) 

ตนทุนขายน้ำดิบ 335.84 352.02 (16.18) (4.60%) 647.86 643.63 4.24 0.66% 

ตนทุนขายน้ำประปา 249.91 260.56 (10.65) (4.09%) 483.64 491.22 (7.58) (1.54%) 

ตนทุนคาเชาและคาบริการ 25.08 28.14 (3.07) (10.89%) 63.40 66.33 (2.92) (4.41%) 

ตนทุนคากอสรางภายใตสัญญาสัมปทาน1) 25.21 49.77 (24.56) (49.35%) 56.11 110.41 (54.30) (49.18%) 

กำไรขั้นตน 364.58 505.43 (140.85) (27.87%) 906.61 1,049.16 (142.56) (13.59%) 

รายไดอื่นๆ 9.55 7.03 2.52 35.93% 23.33 26.30 (2.96) (11.26%) 

คาใชจายในการขายและบริหาร 122.06 136.78 (14.72) (10.76%) 245.96 242.51 3.45 1.42% 

กำไรจากการดำเนินงาน 252.07 375.68 (123.61) (32.90%) 683.98 832.95 (148.96) (17.88%) 

ตนทุนทางการเงิน 42.79 39.79 3.00 7.55% 87.05 81.39 5.66 6.96% 

คาใชจายภาษีเงินได 55.90 65.58 (9.67) (14.75%) 126.16 136.93 (10.76) (7.86%) 

กำไรสุทธ ิ 153.38 270.31 (116.94) (43.26%) 470.77 614.63 (143.86) (23.41%) 

กำไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 150.57 267.77 (117.20) (43.77%) 465.05 609.48 (144.42) (23.70%) 

อัตราสวนกำไรสุทธติอหุน (EPS) 0.09 0.16 (0.07) (43.77%) 0.28 0.37 (0.09) (23.70%) 

ต้นทุน 

ม.ค.-มิ.ย. 2563 = 

1,251.02 ลา้นบาท 

รายได้ 

ม.ค.-มิ.ย. 2563 = 

2,157.63 ลา้นบาท 

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

คาํอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 2 ปี 2563 

องคป์ระกอบรายได้และต้นทนุของกลุ่มบริษทั 
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1. สรปุภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน (ต่อ) 

EBITDA (ลานบาท) 
ไตรมาสที ่2 (3 เดือน) ไตรมาสที ่2 (สะสม 6 เดือน) 

ป 2563 ป 2562 เพ่ิม (ลด) % ป 2563 ป 2562 เพ่ิม (ลด) % 

กำไรจากการดำเนินงาน 252.07  375.68  (123.61) (32.90%) 683.98  832.95  (148.96) (17.88%) 

คาเส่ือมราคา 118.06  125.13  (7.07) (5.65%) 255.38  249.23  6.15 2.47% 

คาตัดจำหนาย 106.13  79.92  26.21 32.79% 188.74  158.17  30.57 19.33% 

EBITDA 476.26  580.73  (104.47) (17.99%) 1,128.10  1,240.35  (112.24) (9.05%) 

2. สภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม 

 ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในไตรมาสที ่2 ของปี 2563 ในพืน้ทีภ่าคกลางและภาคตะวนัออกหดตวัมากเมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนั

ในปี 2562 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลใหเ้ศรษฐกจิบางส่วนหยุดชะงกัชัว่คราว จากการชะลอกําลงัซื้อของ

ผูบ้รโิภคทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึการขาดแคลนวตัถุดบินําเขา้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลติยานยนต์ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

และสนิค้าส่งออก เป็นต้น ในภาคการท่องเทีย่วยงัคงซบเซาโดยเฉพาะส่วนทีบ่รกิารนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เน่ืองจากมาตรการด้าน

สาธารณสุข ส่งผลใหส้ถานประกอบการบางแห่งตอ้งปิดกจิการชัว่คราว สําหรบัการลงทุนของภาคธุรกจิลดลงมากจากระยะเดยีวกนัของปี

ก่อนในทุกภาคธุรกิจจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ยกเว้นในด้านการลงทุนที่เป็นโครงการต่อเน่ือง การลงทุนเพื่อปรบัปรุง 

บํารุงรกัษา และการลงทุนใน Automation เพื่อลดตน้ทุนของธุรกจิ ในส่วนของตน้ทุนการผลติค่อนขา้งใกลเ้คยีงกบัปีก่อนหน้า แมว้่าตน้ทุน

การผลติต่อหน่วยปรบัเพิม่ขึน้ จากการลดกําลงัการผลติ และค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้เพื่อรองรบัมาตรการดา้นสาธารณสุข ผูป้ระกอบการยงัคง

พยายามลดต้นทุนดา้นอื่น เช่น ค่าจา้ง และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยใชม้าตรการลดการจา้งงาน และลดเงนิเดอืนพนักงานชัว่คราว 

ทัง้น้ี ในส่วนของราคาสนิคา้ยงัคงปรบัขึน้ไดย้ากจากกําลงัซื้อของผูบ้รโิภคทีล่ดลง และการแขง่ขนัดา้นราคาทีส่งูขึน้ 

 แนวโน้มเศรษฐกจิในไตรมาสที ่3 ปี 2563 คาดว่าเศรษฐกจิจะมแีนวโน้มหดตวัตอ่เน่ือง เมื่อเทยีบกบัปีก่อนจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ COVID-19 อีกทัง้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคจากภาวะ New Normal และรายได้ครวัเรือนที่มีความไม่

แน่นอนสูง รวมถงึความเขม้งวดของสถาบนัการเงนิและสภาพคล่องของธุรกจิ อย่างไรกด็ ีภาคธุรกจิคาดว่าเศรษฐกจิจะปรบัตวัดขีึน้ เมื่อ

เทยีบกบัไตรมาสที ่2 ปี 2563 จากการผ่อนคลายมาตรการลอ็คดาวน์ของภาครฐั 

3. สถานการณ์น้ําปัจจบุนั 

สถานการณ์น้ํา ณ วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 พบว่าแหล่งน้ําของบรษิทัในพืน้ทีช่ลบุรแีละระยองอยู่ในเกณฑเ์ฝ้าระวงั โดยปรมิาณ

น้ําในอ่างเกบ็น้ําหลกับางแห่งน้อยกว่าค่าเฉลีย่ในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา เน่ืองจากภาวะภยัแลง้ในปี 2562 ถงึ ตน้ปี 2563 จงึทาํใหป้รมิาณน้ํา

ในอ่างลดตํ่าลงเมื่อเทยีบกบัค่าเฉลี่ยในอดตี ทัง้น้ีจากการคาดหมายลกัษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวทิยา คาดการณ์ว่าปรมิาณฝนรวมใน

ภาคตะวนัออก เดอืนสงิหาคม จะมปีรมิาณฝนสงูกว่าค่าปกตปิระมาณรอ้ยละ 5 ส่วนในเดอืนกนัยายน จะมปีรมิาณฝนใกลเ้คยีงค่าปกต ิและ

ในในเดอืนตุลาคม จะมปีรมิาณฝนตํ่ากว่าค่าปกตเิลก็น้อย ทัง้น้ีปรมิาณน้ําในอ่างเกบ็น้ําหลกัของบรษิทัในพืน้ทีช่ลบุรแีละระยองเฉลีย่อยู่ที ่

19% และ 36% ของความจุอ่างเกบ็น้ําตามลําดบั  

ปริมาณน้ํา (ล้าน ลบ.ม.) 

พ้ืนท่ีชลบุรี พ้ืนท่ีระยอง 

บางพระ หนองค้อ ดอกกราย 
หนอง 

ปลาไหล 
คลองใหญ่ ประแสร ์

ปริมาณน้ํา 15.34 10.31 33.07 98.29 27.49 52.04 

รอ้ยละของความจุ 13% 48% 42% 60% 69% 18% 

ค่าเฉลีย่ (2554 - 2563) 45.38 8.15 36.64 92.09 23.34 132.56 

เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ (2554 - 2563) (30.04) 2.16 (3.57) 6.20 4.15 (80.52) 
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3. สถานการณ์น้ําปัจจบุนั (ต่อ) 

 ตามที่ปรมิาณน้ําต้นทุนของบรษิัทในพื้นที่ชลบุรแีละระยองอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวงั บรษิัทได้มมีาตรการดําเนินการแก้ไขปัญหา     

ภยัแลง้ ดงัน้ี 

1. ขอความร่วมมอืลูกคา้ใหใ้ชน้ํ้าอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยตัง้เป้าหมายร่วมกนัเพื่อลดการใชน้ํ้า 10% ในช่วงภยัแลง้ 

2. ควบคุมการใชน้ํ้าจากอ่างฯดอกกราย และอ่างฯหนองปลาไหลไม่เกนิวนัละ 600,000 ลบ.ม. เพื่อรกัษาระดบัน้ําในอ่างเกบ็น้ํา 

3. ผนัน้ําจากอ่างฯประแสร ์ไปยงัอ่างฯหนองปลาไหลและอ่างฯคลองใหญ ่

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. 

9. สาํรองน้ําจากแม่น้ําบางปะกงเขา้อ่างเกบ็น้ําบางพระในช่วงเดอืน ส.ค.-พ.ย. 2563 

4. เหตุการณ์สาํคญั 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนัของบรษิทัทีร่ะดบั “A+” ดว้ยแนวโน้ม “Stable” ซึง่สะทอ้นถงึสถานะทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัในฐานะผูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีว

ทีม่โีครงขา่ยท่อส่งน้ําดบิครอบคลุมพืน้ทีเ่ขตชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออก และมคีวามตอ้งการใชน้ํ้าทีเ่พิม่ขึน้จากการพฒันาโครงการระเบยีง

เศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ตลอดจนมอีตัรากําไรทีส่งูและกระแสเงนิสดทีส่มํ่าเสมอ 

สําหรบัผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบนั กลุ่มบรษิัท ไม่ได้รบัผลกระทบ

โดยตรงทีม่นัียสําคญั อย่างไรกต็าม บรษิทัมมีาตรการช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระประชาชน เพื่อสนับสนุนมาตรการของภาครฐัทีจ่ะช่วยแบ่ง

เบาค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภค ทัง้น้ี มาตรการดงักล่าวของบรษิทั เป็นการร่วมสนับสนุนผ่าน กปภ. ไปยงัประชาชนผูใ้ชน้ํ้าของ กปภ. 

เช่น การลดอตัราค่าน้ําประปา และการคนืเงนิประกนัการใชน้ํ้าประปา เป็นตน้ 

โดยจากมาตรการขา้งต้นถอืเป็นการทํารายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คดิเป็นจํานวนประมาณ 8.96 ล้านบาท ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการคดิเป็นสดัส่วนรอ้ย

ละ 0.08 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(Net Tangible Assets : NTA) 

5. ธรุกิจน้ําดิบ 

บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายน้ําดบิสําหรบั 6 เดอืนแรก ปี 2563 จํานวน 1,297.40 ล้านบาท ลดลง 132.55 ล้านบาท หรอื -9.27% 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบั 6 เดอืนแรก ปี 2562 โดยหลกัเน่ืองจากปรมิาณสูบจ่ายน้ําดบิลดลงจากปีก่อน รวม 25.69 ล้าน ลบ.ม. หรอื -16.34% 

(ไม่รวมปรมิาณน้ําดบิทีส่่งใหก้จิการประปาของบรษิทัและบรษิทัย่อย จํานวน 15.20 ล้าน ลบ.ม.) โดยหลกัจากนโยบายการจดัสรรน้ําดบิ

ของกรมชลประทานในการบรหิารจดัการแหล่งน้ําในสภาวะภยัแลง้ของปี 2563  

ปัจจุบนัราคาจําหน่ายน้ําดบิเฉลี่ยเท่ากบั 10.89 บาท/ลบ.ม. เพิม่ขึ้น จํานวน 0.82 บาท/ลบ.ม. หรอื 8.13% เมื่อเทยีบกบัช่วง

เดยีวกนัของปี 2562 เน่ืองจากบรษิทัยกเลกิการใหส่้วนลดค่าน้ําดบิแก่ลูกคา้กลุ่มอุปโภคบรโิภคในปี 2563 
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มาบตาพุด

50%

ชลบุรี

24%

ปลวกแดง-บ่อวิน

11%

บ้านฉาง-สัตหบี

10%

ฉะเชงิเทรา

5%

มาบตาพดุ

54%

ชลบุรี

19%

ปลวกแดง-บ่อวิน

11%

บ้านฉาง-สัตหบี

11%

ฉะเชงิเทรา

5%

นิคมอุตสาหกรรม

61%

อุปโภคบริโภค

26%

สวนอุตสาหกรรม

2%

โรงงานทั่วไป

1%

กิจการประปาของกลุ่มบริษัท

10%

นิคมอุตสาหกรรม

64%

อุปโภคบริโภค

23%

สวนอุตสาหกรรม

2%

โรงงานทั่วไป

1%

กิจการประปาของกลุ่มบริษัท

10%

5. ธรุกิจน้ําดิบ (ต่อ) 

ปริมาณน้ำดบิจำหนาย (ลาน ลบ.ม.) 
ไตรมาสที ่2 (3 เดือน) ไตรมาสที ่2 (สะสม 6 เดือน) 

ป 2563 ป 2562 เพ่ิม (ลด) % ป 2563 ป 2562 เพ่ิม (ลด) % 

ปริมาณน้ำดิบที่สูบจาย 60.04 79.88 (19.85) (24.84%) 131.54 157.23 (25.69) (16.34%) 

หัก ปริมาณนำ้ดิบที่ใชในกิจการประปาของ

บริษัท 5.71 7.32 (1.61) (21.97%) 12.36 15.20 (2.84) (18.70%) 

ปริมาณน้ำดบิจำหนาย 54.33 72.57 (18.24) (25.13%) 119.18 142.03 (22.85) (16.09%) 

 
 
 
 
                           
  

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

    
                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปริมาณน้ําดิบสบูจา่ย จาํแนกตามกลุม่ลูกค้า (รวมปริมาณน้ําดิบท่ีส่งให้กิจการประปาในกลุ่มบริษทั) 

ปริมาณน้ําดิบสบูจา่ย จาํแนกตามพื้นท่ี (รวมปริมาณน้ําดิบท่ีส่งให้กิจการประปาในกลุ่มบริษทั) 

ม.ค.-มิ.ย. 2562 = 

157.23 ล้าน ลบ.

 

ม.ค.-มิ.ย. 2563 = 

131.54 ล้าน ลบ.

 

ม.ค.-มิ.ย. 2562 = 

157.23 ล้าน ลบ.

 

 

ม.ค.-มิ.ย. 2563 = 

131.54 ล้าน ลบ.ม. 
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5. ธรุกิจน้ําดิบ (ต่อ) 

กาํไรขัน้ต้นธุรกิจน้ําดิบ สําหรบั 6 เดอืนแรก ปี 2563 เท่ากบั 649.54 ล้านบาท ลดลง 136.79 ล้านบาท หรอื -17.40% เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบั 6 เดอืนแรก ปี 2562 สาเหตุจากสถานการณ์ภยัแล้ง ซึ่งทําใหป้รมิาณจําหน่ายน้ําดบิลดลง ในขณะที่ต้นทุนขายเพิม่ขึน้
เลก็น้อย รายละเอยีด ดงัน้ี  

1) รายไดน้ํ้าดบิลดลง เน่ืองจากนโยบายการจดัสรรน้ําดบิของกรมชลประทานในการบรหิารจดัการแหล่งน้ําในสภาวะภยัแลง้ของ

ปี 2563 จงึทาํใหบ้รษิทัมกีารจาํหน่ายน้ําดบิใหแ้ก่ลูกคา้ลดลงในช่วงครึง่ปีแรก 

2) ตน้ทุนขายเพิม่ขึน้เลก็น้อย เน่ืองจาก 

o ค่าซ่อมบํารุงเพิม่ขึน้ เน่ืองจากการปรบัปรุงและซ่อมบํารุงระบบสบูส่งน้ําดบิ เพื่อรองรบัแผนการผนัน้ําในสถานการณ์ภยัแลง้ 

o ค่าเสื่อมราคาเพิม่ขึน้ จากการลงทุนเพิม่ความสามารถในการสบูส่งน้ํา 

o อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มตี้นทุนค่าน้ําดบิลดลง เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัปรมิาณการจาํหน่ายน้ําดบิทีล่ดลง ตามนโยบายการ

จดัสรรน้ําดบิของกรมชลประทาน และค่าไฟฟ้าลดลง เน่ืองจากในช่วงไตรมาสที ่2 บรษิทัลดการผนัน้ําจากอ่างเกบ็น้ําประแสร์ 

โดยจดัหาแหล่งน้ําดบิจากเอกชนในพืน้ทีช่ลบุรแีละฉะเชงิเทราทดแทน 

จากตน้ทุนดงักล่าวทีเ่พิม่สงูขึน้ส่งผลใหอ้ตัรากําไรขัน้ตน้ลดลง อยู่ที ่50.06% จากเดมิที ่54.99% 

ตนทุนขายน้ำดิบ (ลานบาท) 
ไตรมาสที ่2 (3 เดือน) ไตรมาสที ่2 (สะสม 6 เดือน) 

ป 2563 ป 2562 เพ่ิม (ลด) % ป 2563 ป 2562 เพ่ิม (ลด) % 

รายไดจากการจำหนายน้ำดิบ 586.67  734.08  (147.41) (20.08%) 1,297.40  1,429.95  (132.55) (9.27%) 

ตนทุนขายน้ำดิบ 335.84  352.02  (16.18) (4.60%) 647.86  643.63  4.24 0.66% 

คาน้ำดิบ 56.08  50.11  5.97 11.92% 91.03  107.79  (16.76) (15.55%) 

คาไฟฟา 82.26  140.31  (58.05) (41.37%) 194.47  229.31  (34.84) (15.19%) 

คาเส่ือมราคา 108.88  99.52  9.36 9.41% 215.16  196.97  18.19 9.24% 

คาซอมบำรุง 45.90  16.57  29.33 177.00% 66.38  27.05  39.33 145.38% 

คาใชจายอื่นๆ 42.72  45.51  (2.80) (6.14%) 80.82  82.50  (1.68) (2.04%) 

กำไรขั้นตน 250.83  382.06  (131.23) (34.35%) 649.54  786.33  (136.79) (17.40%) 

อัตรากำไรขั้นตน 42.75% 52.05%     50.06% 54.99%     

6. ธรุกิจน้ําประปา 

บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายน้ําประปา สาํหรบั 6 เดอืนแรก ปี 2563 จาํนวน 735.44 ลา้นบาท ลดลง 16.49 ลา้นบาท หรอื -2.19% 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบั 6 เดอืนแรก ปี 2562 ในขณะทีป่รมิาณน้ําประปาจาํหน่ายรวม 49.30 ลา้น ลบ.ม. ลดลง 0.99 ลา้น ลบ.ม. หรอื -1.97% 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบั 6 เดอืนแรก ปี 2562 

ปริมาณน้ำประปาจำหนาย (ลาน ลบ.ม.) 
ไตรมาสที ่2 (3 เดือน) ไตรมาสที ่2 (สะสม 6 เดือน) 

ป 2563 ป 2562 เพ่ิม (ลด) % ป 2563 ป 2562 เพ่ิม (ลด) % 

ปริมาณน้ำประปาจำหนายของบริษัท 5.29 5.89 (0.60) (10.26%) 11.19 11.39 (0.21) (1.83%) 

ปริมาณน้ำประปาจำหนายของบริษัทยอย 19.72 19.84 (0.12) (0.61%) 38.12 38.90 (0.78) (2.01%) 

รวมปริมาณน้ำประปาจำหนาย 25.01 25.73 (0.73) (2.82%) 49.30 50.29 (0.99) (1.97%) 

กาํไรขัน้ต้นธุรกิจน้ําประปา สําหรบั 6 เดอืนแรก ปี 2563 เท่ากบั 251.80 ล้านบาท ลดลง 8.91 ล้านบาท หรอื -3.42% เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบั 6 เดอืนแรก ปี 2562 ทัง้น้ี อตัรากําไรขัน้ตน้อยู่ที ่34.24% ใกลเ้คยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2562 
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6. ธรุกิจน้ําประปา (ต่อ) 

ตนทุนขายน้ำประปา (ลานบาท) 
ไตรมาสที ่2 (3 เดือน) ไตรมาสที ่2 (สะสม 6 เดือน) 

ป 2563 ป 2562 เพ่ิม (ลด) % ป 2563 ป 2562 เพ่ิม (ลด) % 

รายไดจากการจำหนายน้ำประปา 361.95 385.30 (23.34) (6.06%) 735.44  751.93  (16.49) (2.19%) 

ตนทุนขายน้ำประปา 249.91 260.56 (10.65) (4.09%) 483.64  491.22 (7.58) (1.54%) 

คาน้ำดิบ 54.22 50.66 3.57 7.04% 97.29 92.07 5.23 5.68% 

คาไฟฟา 32.82 37.39 (4.57) (12.23%) 69.27 73.85 (4.58) (6.20%) 

คาสารเคม ี 15.69 12.69 3.00 23.67% 26.47 20.29 6.18 30.44% 

คชจ.พนักงาน + Outsources + คาซอมบำรุง 47.61 68.75 (21.14) (30.75%) 98.02 124.40 (26.38) (21.20%) 
คาเส่ือมราคา 94.37 80.29 14.08 17.54% 176.73 159.05 17.68 11.11% 

คาใชจายอื่นๆ 5.20 10.78 (5.59) (51.81%) 15.85 21.56 (5.71) (26.47%) 
กำไรขั้นตน 112.04 124.74 (12.69) (10.18%) 251.80 260.71 (8.91) (3.42%) 

อัตรากำไรขั้นตน 30.96% 32.37%     34.24% 34.67%     

7. การวิเคราะห์สถานะการเงิน 

ฐานะการเงิน (ล้านบาท) ณ 30 มิ.ย. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 เพ่ิม (ลด) % 

สนิทรพัยร์วม 22,471.25 21,180.88 1,290.37 6.09% 

หนี้สนิรวม 11,430.47 10,167.06 1,263.41 12.43% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 11,040.77 11,013.82 26.96 0.24% 

 - ส่วนของบริษทัใหญ่ 10,870.39 10,839.60 30.79 0.28% 

1) สินทรพัย์ บรษิทัมสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 จํานวน 22,471.25 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากสิ้นปี 2562 จํานวน 

1,290.37 ลา้นบาท หรอื +6.09% โดยมรีายการหลกัทีเ่ปลีย่นแปลง ดงัน้ี 

- ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ จํานวน 15,891.38 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 จํานวน 630.43 ล้านบาท จากการรบัรู้

ความคบืหน้าการก่อสรา้งโครงการต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการก่อสรา้งระบบผลติน้ําอุตสาหกรรมและน้ําครบวงจร โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

การสบูน้ําจากแม่น้ําบางปะกง และโครงการพฒันาสระเกบ็น้ําดบิทบัมา 

- สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ จํานวน 544.04 ล้านบาท จากการปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชใีหม่ เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) ซึ่ง

เริม่บนัทกึตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 

2) หน้ีสิน บรษิทัมหีน้ีสนิรวม ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 จาํนวน 11,430.47 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 จาํนวน 1,263.41   

ลา้นบาท หรอื +12.43% โดยมรีายการหลกัทีเ่ปลีย่นแปลง ดงัน้ี 

- เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิรวมทัง้สิ้น จํานวน 4,317.00 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562 จํานวน 339.20 ล้านบาท 

โดยหลกัจากการชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวทีค่รบกําหนดชําระ จํานวน 826.20 ล้านบาท สุทธกิบัการเบกิเงนิกู้ระยะยาว จํานวน 487.00 

ลา้นบาท เพื่อจ่ายค่าก่อสรา้งโครงการลงทุนในระหว่างปี 

- เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จํานวน 1,337.00 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 จํานวน 1,032.00 ล้านบาท เพื่อการ

บรหิารสภาพคล่องระยะสัน้ 

- หน้ีสนิตามสญัญาเช่า จาํนวน 495.28 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 จาํนวน 495.28 ลา้นบาท จากการปฏบิตัติามมาตรฐาน

บญัชใีหม่ เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) ซึง่เริม่บนัทกึตัง้แตปี่ 2563 เป็นตน้ไป 
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เงนิกู้ยมืระยะยาว

จากสถาบันการเงนิ

52%

หุน้กู้

33%

เงนิกู้ยมืระยะยาวถงึ

กาํหนดชาํระใน 1 ปี

11%

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน 

4%

เงนิกู้ยมืระยะยาว

จากสถาบันการเงนิ

52%

หุน้กู้

30%

เงนิกู้ยมืระยะยาวถงึ

กาํหนดชาํระใน 1 ปี

2%

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน 

16%

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 30 มิถุนายน 2563 จํานวน 10,870.39 ล้านบาท

เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2562 จาํนวน 30.79 ลา้นบาท หรอื +0.28% จากการรบัรูกํ้าไรสุทธ ิ6 เดอืนแรก ปี 2563 สุทธกิบัเงนิปันผลจ่าย 

8. การวิเคราะห์สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

ใน 6 เดอืนแรก ปี 2563 บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวดยกมา 58.21 ลา้นบาท โดยระหว่าง ปี 2563 มเีงนิสด
สุทธเิพิม่ขึน้ 213.56 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการ ดงัน้ี 

1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 817.33 ลา้นบาท จากผลกําไรสุทธแิละจากการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์ 
และหน้ีสนิจากการดาํเนินงาน 

2) เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน จาํนวน 758.39 ลา้นบาท โดยหลกัจากเงนิสดจ่ายลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร และเงนิ
จ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง จาํนวน 606.48 ลา้นบาท และเงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 84.51 ลา้นบาท 

3) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 154.62 ล้านบาท โดยหลกัจากเงนิกู้ระยะสัน้สุทธเิพิม่ขึน้ 1,032.00 ล้าน

บาท และการเบกิเงนิกู้ระยะยาวเพิม่เตมิ จํานวน 487.00 ล้านบาท สุทธกิบัการจ่ายคนืเงนิกู้ตามกําหนดชําระ จํานวน 826.20 ล้านบาท 

และจ่ายเงนิปันผล 437.44 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบหน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบีย้ 

ณ 31 ธ.ค. 2562 

= 7,359.56 ล้าน

 

ณ 30 มิ.ย. 2563 

= 8,052.57 ล้าน

 



บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  

คาํอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 2 ปี 2563 
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9. การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 

ปี 2562 

ไตรมาส 2 

อตัราส่วนสภาพคล่อง   

อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีน (เท่า) 0.40 0.47 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 1) 

    
อตัรากําไรขัน้ตน้ /รายไดข้ายและบรกิาร (%) 43.14% 46.62% 
อตัรากําไรสุทธ ิ/รายไดข้ายและบรกิาร (%) 22.40% 27.31% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) 8.32% 10.82% 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) (%) 4.24% 5.78% 
อตัราส่วนโครงสร้างทางการเงินและภาระหน้ีสิน     
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (เท่า)  1.05 0.84 
อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้และเงนิตน้ (DSCR) (เท่า) 5.59 2.29 

หมายเหตุ: 1) อตัรากําไรขัน้ตน้ และอตัรากําไรสุทธ ิไม่รวมรายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทานและรายไดอ้ื่นๆ 

 
โดยสรุปผลการดําเนินงาน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิและอัตรากําไรลดลงเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนั ปี 2562 โดยหลกัจากการทีบ่รษิทัมรีายไดจ้ากการจาํหน่ายน้ําดบิและน้ําประปาลดลง ในขณะทีต่น้ทุนขายน้ํา

ดบิเพิม่ขึน้ โดยหลกัจากสถานการณ์ภยัแลง้ จงึทาํใหบ้รษิทัมอีตัรากําไรขัน้ตน้ลดลงเป็น 43.14% และอตัรากําไรสุทธเิท่ากบั 22.40%  

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ือหุน้ (ROE) และอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ (ROA) ลดลงเป็น 8.32% และ 4.24% ตามลําดบั 

เน่ืองจากกําไรสุทธขิองบรษิทัลดลง 

สําหรบัสภาพคล่อง ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนลดลงเป็น 0.40 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนผูถ้อื

หุน้เพิม่ขึน้เป็น 1.05 เท่า จากการเบกิเงนิกูร้ะยะสัน้เพื่อบรหิารสภาพคล่องชัว่คราว และการเบกิเงนิกูร้ะยะยาวเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัโครงการ

ก่อสรา้งในระหว่างปี ในส่วนของความสามารถในการชาํระหน้ีของบรษิทัอยู่ในเกณฑด์โีดยมอีตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้

และเงนิตน้ (DSCR) ที ่5.59 เท่า 


