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1. สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

ในภาพรวมผลการดาํเนินงานสําหรับ 9 เดือนแรก ปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมทั้งส้ิน 3,153.50 ลา้นบาท ลดลง 

366.74 ลา้นบาท หรือ -10.42% โดยหลกัจากปริมาณนํ้าดิบจาํหน่ายลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนขายและบริการรวม 1,894.98 ลดลง 108.11 ลา้นบาท 

หรือ -5.40% เม่ือเปรียบเทียบกบั 9 เดือนแรก ปี 2562 ในส่วนของกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ จาํนวน 605.94 ลา้นบาท ลดลง 

232.92 ลา้นบาท หรือ -27.77%  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งบกําไรขาดทุน (ล้านบาท) 
ไตรมาสที่ 3 (3 เดือน) ไตรมาสที่ 3 (สะสม 9 เดือน) 

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % 

รายได้จากการขายและบริการ 995.87 1,159.49 (163.62) (14.11%) 3,153.50 3,520.24 (366.74) (10.42%) 

รายไดน้ํ้ าดิบ 555.32 707.63 (152.31) (21.52%) 1,852.72 2,137.58 (284.86) (13.33%) 

รายไดน้ํ้ าประปา 370.92 378.49 (7.57) (2.00%) 1,106.36 1,130.42 (24.06) (2.13%) 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 28.89 26.66 2.22 8.34% 97.56 95.12 2.44 2.56% 

รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทาน1) 40.75 46.72 (5.97) (12.77%) 96.86 157.13 (60.26) (38.35%) 

ต้นทุนขายและบริการ 643.95 691.49 (47.54) (6.87%) 1,894.98 2,003.08 (108.11) (5.40%) 

ตน้ทุนขายนํ้าดิบ 329.13 364.63 (35.50) (9.74%) 976.99 1,008.25 (31.26) (3.10%) 

ตน้ทุนขายนํ้าประปา 252.81 255.81 (3.00) (1.17%) 736.46 747.04 (10.58) (1.42%) 

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 21.26 24.34 (3.08) (12.64%) 84.67 90.67 (6.00) (6.62%) 

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทาน1) 40.75 46.72 (5.97) (12.77%) 96.86 157.13 (60.26) (38.35%) 

กําไรขั้นต้น 351.92 468.00 (116.08) (24.80%) 1,258.53 1,517.16 (258.64) (17.05%) 

รายไดอ่ื้นๆ 6.92 8.21 (1.29) (15.73%) 30.26 34.51 (4.25) (12.32%) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 125.22 126.97 (1.75) (1.37%) 371.18 369.48 1.70 0.46% 

กําไรจากการดําเนินงาน 233.62 349.25 (115.63) (33.11%) 917.60 1,182.19 (264.59) (22.38%) 

ตน้ทุนทางการเงิน 41.81 42.59 (0.78) (1.84%) 128.86 123.98 4.88 3.94% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 47.71 74.36 (26.65) (35.84%) 173.88 211.29 (37.41) (17.71%) 

กําไรสุทธิ 144.10 232.29 (88.20) (37.97%) 614.87 846.93 (232.06) (27.40%) 

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 140.88 229.38 (88.50) (38.58%) 605.94 838.86 (232.92) (27.77%) 

อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 0.08 0.14 (0.05) (38.58%) 0.36 0.50 (0.14) (27.77%) 

ต้นทุน 

ม.ค.-ก.ย. 2563 = 

1,894.98 ล้านบาท 

รายได้ 

ม.ค.-ก.ย. 2563 = 

3,183.76 ล้านบาท 

บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) 

คําอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2563 

องค์ประกอบรายได้และต้นทุนของกลุ่มบริษัท 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน)  

คําอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2563 
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1. สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน (ต่อ) 

EBITDA (ล้านบาท) 
ไตรมาสที่ 3 (3 เดือน) ไตรมาสที่ 3 (สะสม 9 เดือน) 

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 233.62  349.25  (115.63) (33.11%) 917.60  1,182.19  (264.59) (22.38%) 

ค่าเส่ือมราคา 164.93  126.10  38.82 30.79% 420.31  375.34  44.97 11.98% 

ค่าตดัจาํหน่าย 59.88  80.88  (21.00) (25.96%) 248.62  239.05  9.58 4.01% 

EBITDA 458.43  556.23  (97.80) (17.58%) 1,586.53  1,796.58  (210.04) (11.69%) 

2. สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 ในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออกหดตวัเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี 2562 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง จากการชะลอกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งในและ

ต่างประเทศ ทั้งน้ี บางอุตสาหกรรมยงัเติบโตไดดี้ เช่น ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับอุปกรณ์การแพทย ์สถานีรถยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ 

5G รวมถึงกลุ่มผลิตอาหารแช่แข็งและอาหารแปรรูปท่ีเร่ิมฟ้ืนตวัตามอุปสงคจ์ากต่างประเทศ ในภาคการท่องเท่ียวยงัคงหดตวัอย่างมาก โดย

โรงแรมและแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งยงัคงปิดกิจการชัว่คราว สําหรับการลงทุนของภาคธุรกิจลดลงมากจากระยะเดียวกนัของปีก่อนในทุกภาค

ธุรกิจจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ผูป้ระกอบการยงัคงพยายามลดตน้ทุนดา้นอ่ืน เช่น ค่าจา้ง และค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ ในส่วน

ของราคาสินคา้ยงัคงปรับขึ้นไดย้ากจากกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีลดลง และการแข่งขนัดา้นราคาท่ีสูงขึ้น 

 แนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 คาดว่าเศรษฐกิจจะเร่ิมฟ้ืนตวั แต่ยงัคงหดตวัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยภาค

การค้าและท่องเท่ียวมีแนวโน้มจะฟ้ืนตัวจากปัจจัยการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก ในขณะท่ีมาตรการผ่อนคลายให้

ชาวต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศยงัคงมีผลกระตุน้ไม่มาก โดยในระยะยาวยงัคงมีปัจจยัเส่ียงต่างๆ เช่น โอกาสการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ระลอกสอง เสถียรภาพทางการเมือง และกาํลงัซ้ือท่ีมีแนวโน้มลดลงจากมาตรการทางการเงินและการคลงัทยอยลดลง ในขณะเดียวกนัยงัคงมี

ปัจจยัท่ีอาจส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตไดใ้นระยะยาว เช่น การเขา้มาลงทุนของประเทศจีนในดา้นโลจิสติกส์และตลาด E-commerce 

3. สถานการณ์นํ้าปัจจุบัน 

สถานการณ์นํ้ า ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 พบว่าแหล่งนํ้ าของบริษทัในพ้ืนท่ีชลบุรีและระยองอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยปริมาณนํ้ าในอ่าง

เก็บนํ้ าหลกับางส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเฉล่ียในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 เป็นช่วงท่ีมีปริมาณนํ้ าฝนเพ่ิมขึ้นอย่างมาก

จากพายท่ีุพดัผา่นในพ้ืนท่ีประเทศไทยจึงทาํให้ปริมาณนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าหลกัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เปรียบเทียบกบัในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2563 ท่ีมีสภาวะภยัแลง้รุนแรง ทั้งน้ีจากการคาดหมายลกัษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมในภาคตะวนัออก

เดือนพฤศจิกายน – มกราคม จะมีปริมาณฝนใกลเ้คียงค่าปกติ ทั้งน้ีปริมาณนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าหลกัของบริษทัในพ้ืนท่ีชลบุรีและระยองเฉล่ียอยูท่ี่ 

57% และ 90% ของความจุอ่างเก็บนํ้าตามลาํดบั  

ปริมาณนํ้า (ล้าน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่ชลบุรี พ้ืนที่ระยอง 

บางพระ หนองค้อ ดอกกราย 
หนอง 

ปลาไหล 
คลองใหญ่ ประแสร์ 

ปริมาณนํ้า 61.61 17.66 72.73 176.64 45.57 226.77 

ร้อยละของความจุ 53% 83% 92% 108% 114% 77% 

ค่าเฉลี่ย (2554 - 2563) 76.21 15.12 63.83 143.05 38.05 226.92 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (2554 - 2563) (14.60) 2.54 8.90 33.59 7.52 (0.15) 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน)  

คําอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2563 
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4. เหตุการณ์สําคัญ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 13/2563 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกาํไร

สุทธิสาํหรับงวดระยะเวลาหกเดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2563 ในอตัรา 0.16 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวมทั้งส้ิน 266.20 ลา้นบาท โดยมี

วนักาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 

5. ธุรกิจนํ้าดิบ 

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายนํ้ าดิบสําหรับ 9 เดือนแรก ปี 2563 จาํนวน 1,852.72 ลา้นบาท ลดลง 284.86 ลา้นบาท หรือ -13.33% เม่ือ

เปรียบเทียบกบั 9 เดือนแรก ปี 2562 โดยหลกัเน่ืองจากปริมาณนํ้ าดิบจาํหน่ายลดลงจากปีก่อน รวม 41.66 ลา้น ลบ.ม. หรือ -19.63% (ไม่รวม

ปริมาณนํ้ าดิบท่ีส่งให้กิจการประปาของบริษทัและบริษทัย่อย จาํนวน 19.00 ล้าน ลบ.ม.) โดยหลกัจากนโยบายการจดัสรรนํ้ าดิบของกรม

ชลประทานในการบริหารจดัการแหล่งนํ้ าในสภาวะภยัแลง้ของปี 2563 ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

ในช่วงต้นปี 2563 ต่อเน่ืองไปยงัปี 2564 ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งลดกาํลังการผลิต จึงทาํให้ปริมาณสูบจ่ายนํ้ าดิบลดลง

ค่อนขา้งมาก 

ปัจจุบนัราคาจาํหน่ายนํ้าดิบเฉล่ียเท่ากบั 10.86 บาท/ลบ.ม. เพ่ิมขึ้น จาํนวน 0.79 บาท/ลบ.ม. หรือ 7.85% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ

ปี 2562 เน่ืองจากบริษทัให้ส่วนลดค่านํ้าดิบแก่ลูกคา้กลุ่มอุปโภคบริโภคในปี 2562 และในปี 2563 ไม่มีส่วนลดค่านํ้าดิบดงักล่าว 

ปริมาณนํ้าดิบจําหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
ไตรมาสที่ 3 (3 เดือน) ไตรมาสที่ 3 (สะสม 9 เดือน) 

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % 

ปริมาณนํ้ าดิบท่ีสูบจ่าย 57.98 78.09 (20.11) (25.75%) 189.53 235.33 (45.80) (19.46%) 

หกั ปริมาณนํ้าดิบท่ีใชใ้นกิจการประปาของ

บริษทั 
6.64 7.94 (1.30) (16.41%) 19.00 23.15 (4.15) (17.92%) 

ปริมาณนํ้าดิบจําหน่าย 51.34 70.15 (18.81) (26.81%) 170.52 212.18 (41.66) (19.63%) 

 
 
 
 
                           
  

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณน้ําดิบสบูจา่ย จาํแนกตามกลุม่ลูกค้า (รวมปริมาณน้ําดิบท่ีส่งให้กิจการประปาในกลุ่มบริษทั) 

ม.ค.-ก.ย. 2562 = 

235.33 ล้าน ลบ.ม. 

ม.ค.-ก.ย. 2563 = 

189.53 ล้าน ลบ.ม. 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน)  

คําอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2563 
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5. ธุรกิจนํ้าดิบ (ต่อ) 

    
                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
กําไรขั้นต้นธุรกิจนํ้าดิบ สําหรับ 9 เดือนแรก ปี 2563 เท่ากบั 875.73 ลา้นบาท ลดลง 253.60 ลา้นบาท หรือ -22.46% เม่ือเปรียบเทียบ

กบั 9 เดือนแรก ปี 2562 สาเหตุจากสถานการณ์ภยัแลง้ ซ่ึงทาํให้ปริมาณจาํหน่ายนํ้าดิบลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนขายยงัลดลงไดไ้ม่มาก รายละเอียด 
ดงัน้ี  

1) รายไดน้ํ้ าดิบลดลง เน่ืองจากนโยบายการจดัสรรนํ้ าดิบของกรมชลประทานในการบริหารจดัการแหล่งนํ้ าในสภาวะภยัแลง้ของปี 

2563 และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 จึงทาํให้บริษทัมีการจาํหน่ายนํ้าดิบให้แก่ลูกคา้ลดลงในช่วง 9 เดือนแรก 

2) ตน้ทุนขายลดลงเลก็นอ้ย เน่ืองจาก 

o ตน้ทุนค่านํ้ าดิบลดลง เป็นไปในทิศทางเดียวกบัปริมาณการจาํหน่ายนํ้าดิบท่ีลดลง ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัหานํ้ าดิบบางส่วนจากเอกชน 

จึงทาํให้ตน้ทุนค่านํ้าดิบต่อหน่วยเพ่ิมสูงขึ้น 

o ค่าไฟฟ้าลดลง เป็นไปในทิศทางเดียวกบัปริมาณจาํหน่ายนํ้ าดิบท่ีลดลง ประกอบกบับริษทัมีการบริหารตน้ทุนค่าไฟฟ้าในการสูบ

ส่งนํ้ าโดยลดการผนันํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ าประแสร์ในช่วงท่ีสถานการณ์ภยัแลง้เร่ิมบรรเทา และใชแ้หล่งนํ้ าดิบเอกชนในพ้ืนท่ีชลบุรี

และฉะเชิงเทราทดแทน 

o อย่างไรก็ตาม ค่าซ่อมบาํรุงเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการปรับปรุงและซ่อมบาํรุงระบบสูบส่งนํ้ าดิบ เพ่ือรองรับแผนการผนันํ้ าใน

สถานการณ์ภยัแลง้และค่าเส่ือมราคาเพ่ิมขึ้น จากการลงทุนเพ่ิมความสามารถในการสูบส่งนํ้า 

จากตน้ทุนดงักล่าวท่ีเพ่ิมสูงขึ้นส่งผลใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง อยูท่ี่ 47.27% จากเดิมท่ี 52.83% 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณน้ําดิบสบูจา่ย จาํแนกตามพื้นท่ี (รวมปริมาณน้ําดิบท่ีส่งให้กิจการประปาในกลุ่มบริษทั) 

ม.ค.-ก.ย. 2562 = 

235.33 ล้าน ลบ.ม. 

          

ม.ค.-ก.ย. 2563 = 

189.53 ล้าน ลบ.ม. 
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5. ธุรกิจนํ้าดิบ (ต่อ) 

ต้นทุนขายนํ้าดิบ (ล้านบาท) 
ไตรมาสที่ 3 (3 เดือน) ไตรมาสที่ 3 (สะสม 9 เดือน) 

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % 

รายได้จากการจําหน่ายนํ้าดิบ 555.32  707.63  (152.31) (21.52%) 1,852.72  2,137.58  (284.86) (13.33%) 

ต้นทุนขายนํ้าดิบ 329.13  364.63  (35.50) (9.74%) 976.99  1,008.25  (31.26) (3.10%) 

ค่านํ้าดิบ 40.47  34.67  5.80 16.72% 131.50  142.46  (10.97) (7.70%) 

ค่าไฟฟ้า 107.09  154.14  (47.04) (30.52%) 301.56  383.45  (81.88) (21.35%) 

ค่าเส่ือมราคา 106.97  98.87  8.10 8.19% 322.13  295.84  26.29 8.89% 

ค่าซ่อมบาํรุง 35.61  30.03  5.58 18.58% 101.99  57.08  44.91 78.67% 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 38.99  46.92  (7.93) (16.90%) 119.81  129.42  (9.61) (7.43%) 

กําไรขั้นต้น 226.19  343.00  (116.81) (34.06%) 875.73  1,129.33  (253.60) (22.46%) 

อัตรากําไรขั้นต้น 40.73% 48.47%     47.27% 52.83%     

6. ธุรกิจนํ้าประปา 

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายนํ้ าประปา สําหรับ 9 เดือนแรก ปี 2563 จาํนวน 1,106.36 ลา้นบาท ลดลง 24.06 ลา้นบาท หรือ -2.13% เม่ือ

เปรียบเทียบกบั 9 เดือนแรก ปี 2562 โดยหลกัเกิดจากปริมาณนํ้าประปาจาํหน่ายลดลง 1.85 ลา้น ลบ.ม. หรือ -2.46% เม่ือเปรียบเทียบกบั 9 เดือน

แรก ปี 2562 เน่ืองจากบางกิจการประปาตอ้งควบคุมการผลิตในช่วงสถานการณ์ภยัแลง้ 

ปริมาณนํ้าประปาจําหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
ไตรมาสที่ 3 (3 เดือน) ไตรมาสที่ 3 (สะสม 9 เดือน) 

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % 

ปริมาณนํ้ าประปาจาํหน่ายของบริษทั 5.23 5.69 (0.46) (8.14%) 16.41 17.08 (0.67) (3.93%) 

ปริมาณนํ้ าประปาจาํหน่ายของบริษทัย่อย 18.89  19.29  (0.40) (2.06%) 57.01 58.19 (1.18) (2.03%) 

รวมปริมาณนํ้าประปาจําหน่าย 24.12 24.98 (0.86) (3.45%) 73.42 75.27 (1.85) (2.46%) 

กําไรขั้นต้นธุรกิจนํ้าประปา สาํหรับ 9 เดือนแรก ปี 2563 เท่ากบั 369.90 ลา้นบาท ลดลง 13.48 ลา้นบาท หรือ -3.52% เม่ือเปรียบเทียบ

กบั 9 เดือนแรก ปี 2562 ทั้งน้ี อตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ 33.43% ใกลเ้คียงกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 

ต้นทุนขายนํ้าประปา (ล้านบาท) 
ไตรมาสที่ 3 (3 เดือน) ไตรมาสที่ 3 (สะสม 9 เดือน) 

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) % 

รายได้จากการจําหน่ายนํ้าประปา 370.92 378.49 (7.57) (2.00%) 1,106.36  1,130.42  (24.06) (2.13%) 

ต้นทุนขายนํ้าประปา 252.81 255.81 (3.00) (1.17%) 736.46  747.04  (10.58) (1.42%) 

ค่านํ้าดิบ 56.90 50.98 5.91 11.60% 154.19 143.05 11.14 7.79% 

ค่าไฟฟ้า 32.13 39.25 (7.12) (18.13%) 101.41 113.10 (11.69) (10.34%) 

ค่าสารเคมี 15.03 11.93 3.11 26.04% 41.50 32.22 9.28 28.81% 

คชจ.พนกังาน + Outsources + ค่าซ่อมบาํรุง 51.27 58.28 (7.01) (12.03%) 149.29 182.68 (33.39) (18.28%) 

ค่าเส่ือมราคา 90.73 81.14 9.60 11.83% 267.46 240.19 27.27 11.35% 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 6.75 14.24 (7.49) (52.60%) 22.60 35.80 (13.20) (36.86%) 

กําไรขั้นต้น 118.10 122.68 (4.57) (3.73%) 369.90 383.38 (13.48) (3.52%) 

อัตรากําไรขั้นต้น 31.84% 32.41%     33.43% 33.92%     
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คําอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2563 

 

6 
 

เงินกูย้มืระยะยาว
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11%

เงินกูย้มืระยะสั้น 
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เงินกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน

51%

หุ้นกู้
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7. การวิเคราะห์สถานะการเงิน 

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

สินทรัพยร์วม 22,358.18 21,180.88 1,177.30 5.56% 

หน้ีสินรวม 11,444.87 10,167.06 1,277.81 12.57% 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 10,913.31 11,013.82 (100.51) (0.91%) 

 - ส่วนของบริษัทใหญ่ 10,744.24 10,839.60 (95.37) (0.88%) 

1) สินทรัพย์ บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จาํนวน 22,358.18 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2562 จาํนวน 1,177.30 

ลา้นบาท หรือ +5.56% โดยมีรายการหลกัท่ีเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) จาํนวน 16,137.10 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2562 จาํนวน 876.16 ลา้นบาท จากการรับรู้ความ

คืบหน้าการก่อสร้างโครงการต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้างระบบผลิตนํ้ าอุตสาหกรรมและนํ้ าครบวงจร โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสูบนํ้า

จากแม่นํ้าบางปะกง และโครงการพฒันาสระเก็บนํ้าดิบทบัมา 

- สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (สุทธิ) จาํนวน 536.55 ลา้นบาท จากการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีใหม่ เร่ืองสัญญาเช่า (TFRS 16) ซ่ึงเร่ิม

บนัทึกตั้งแตปี่ 2563 เป็นตน้ไป 

2) หนีสิ้น บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จาํนวน 11,444.87 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2562 จาํนวน 1,277.81 ลา้นบาท 

หรือ +12.57% โดยมีรายการหลกัท่ีเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

- เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 985.00 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2562 จาํนวน 680.00 ลา้นบาท เพ่ือการบริหารสภาพ

คล่องระยะส้ัน 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า จาํนวน 495.07 ลา้นบาท จากการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีใหม่ เร่ืองสัญญาเช่า (TFRS 16) ซ่ึงเร่ิมบนัทึกตั้งแต่

ปี 2563 เป็นตน้ไป 

                           
 
         
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 

 

หมายเหต:ุ ตามสัญญาเงินกูร้ะยะยาวและหุ้นกู ้ให้บริษทัดาํรงอตัราส่วน D/E Ratio ในอตัราไม่เกิน 2.00 เท่า 

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จาํนวน 10,744.24 ลา้นบาท ลดลงจาก

ส้ินปี 2562 จาํนวน 95.37 ลา้นบาท หรือ -0.88% 

องค์ประกอบหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

ณ 31 ธ.ค. 2562 = 

7,359.56 ล้านบาท 

ณ 30 ก.ย. 2563 = 

8,021.68 ล้านบาท 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน)  
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8. การวิเคราะห์สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

ใน 9 เดือนแรก ปี 2563 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวดยกมา 58.21 ลา้นบาท โดยระหว่าง ปี 2563 มีเงินสดสุทธิ
เพ่ิมขึ้น 47.83 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการ ดงัน้ี 

1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน จาํนวน 1,236.17 ลา้นบาท จากผลกาํไรสุทธิและจากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์และ
หน้ีสินจากการดาํเนินงาน 

2) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จาํนวน 1,001.52 ลา้นบาท โดยหลกัจากเงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพยถ์าวร และเงินจ่าย
ล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง จาํนวน 864.68 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 128.70 ลา้นบาท 

3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จาํนวน 186.82 ลา้นบาท โดยหลกัจากการจ่ายคืนเงินกูต้ามกาํหนดชาํระ จาํนวน 826.20 ลา้น

บาท จ่ายเงินปันผล 712.62 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายดอกเบ้ีย 115.67 ลา้นบาท สุทธิกบัเงินกูร้ะยะส้ันสุทธิเพ่ิมขึ้น 680.00 ลา้นบาท และการเบิก

เงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมเติม จาํนวน 808.00 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโครงการต่างๆ 

9. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ 

อัตราส่วนทางการเงิน 
ปี 2563 

ไตรมาส 3 

ปี 2562 

ไตรมาส 3 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.31 0.45 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร 1)     

อตัรากาํไรขั้นตน้ /รายไดข้ายและบริการ (%) 41.17% 45.11% 

อตัรากาํไรสุทธิ /รายไดข้ายและบริการ (%) 20.12% 25.18% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ือหุ้น (ROE) (%) 7.60% 10.23% 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) (%) 3.79% 5.38% 

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินและภาระหนี้สิน     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถ้ือหุ้น (เท่า)  1.07 0.91 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้ (DSCR) (เท่า) 2.64 2.25 

หมายเหต:ุ 1) อตัรากาํไรขั้นตน้ และอตัรากาํไรสุทธิ ไม่รวมรายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทานและรายไดอ่ื้นๆ 

 

โดยสรุปผลการดาํเนินงาน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิและอตัรากาํไรลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบั

ช่วงเดียวกนั ปี 2562 โดยหลกัจากการท่ีบริษทัมีอตัราการลดลงของตน้ทุนขายและบริการนอ้ยกว่า อตัราการลดลงของรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้า

ดิบและนํ้าประปา จากสถานการณ์ภยัแลง้ซ่ึงกระทบต่อตน้ทุนการจดัหานํ้ าของบริษทั จึงทาํให้บริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงเป็น 41.17% และ

อตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั 20.12%  

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงเป็น 7.60% และ 3.79% ตามลาํดับ 

เน่ืองจากกาํไรสุทธิของบริษทัลดลง ในขณะท่ีสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้น 

สําหรับสภาพคล่อง ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2563 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนลดลงเป็น 0.31 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น

เพ่ิมขึ้นเป็น 1.07 เท่า จากการเบิกเงินกูร้ะยะส้ันเพ่ือบริหารสภาพคล่องชัว่คราว และการเบิกเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับโครงการก่อสร้าง

ในระหว่างปี ในส่วนของความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้ 

(DSCR) ท่ี 2.64 เท่า 


