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1. สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

ในภาพรวมผลการดาํเนินงานสําหรับ ปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมทั้งส้ิน 4,204.30 ลา้นบาท ลดลง 475.78 ลา้น

บาท หรือ -10.17% โดยหลกัจากปริมาณนํ้าดิบจาํหน่ายลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนขายและบริการรวม 2,551.08 ลดลง 155.36 ลา้นบาท หรือ -5.74% 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 ในส่วนของกาํไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ จาํนวน 764.15 ลา้นบาท ลดลง 280.64 ลา้นบาท หรือ -26.86%  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งบกําไรขาดทุน (ล้านบาท) 
ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน) ประจําปี ( สะสม 12 เดือน) 

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

รายได้จากการขายและบริการ 1,050.80 1,159.83 (109.04) (9.40%) 4,204.30 4,680.08 (475.78) (10.17%) 

รายไดน้ํ้ าดิบ 620.85 707.12 (86.27) (12.20%) 2,473.57 2,844.70 (371.12) (13.05%) 

รายไดน้ํ้ าประปา 361.53 372.74 (11.21) (3.01%) 1,467.89 1,503.16 (35.27) (2.35%) 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 28.15 33.98 (5.83) (17.15%) 125.71 129.10 (3.39) (2.63%) 

รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทาน1) 40.27 46.00 (5.73) (12.45%) 137.14 203.13 (65.99) (32.49%) 

ต้นทุนขายและบริการ 656.10 703.35 (47.25) (6.72%) 2,551.08 2,706.44 (155.36) (5.74%) 

ตน้ทุนขายนํ้าดิบ 341.69 387.91 (46.21) (11.91%) 1,318.68 1,396.16 (77.48) (5.55%) 

ตน้ทุนขายนํ้าประปา 252.87 238.40 14.47 6.07% 989.33 985.44 3.89 0.39% 

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 21.27 31.05 (9.78) (31.50%) 105.93 121.71 (15.78) (12.97%) 

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทาน1) 40.27 46.00 (5.73) (12.45%) 137.14 203.13 (65.99) (32.49%) 

กําไรขั้นต้น 394.70 456.48 (61.78) (13.53%) 1,653.23 1,973.64 (320.42) (16.23%) 

รายไดอ่ื้นๆ 13.74 14.68 (0.94) (6.40%) 44.00 49.19 (5.19) (10.56%) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 171.21 169.04 2.17 1.28% 542.39 538.52 3.87 0.72% 

กําไรจากการดําเนินงาน 237.23 302.12 (64.89) (21.48%) 1,154.83 1,484.32 (329.48) (22.20%) 

ตน้ทุนทางการเงิน 41.67 42.08 (0.41) (0.96%) 170.53 166.05 4.47 2.69% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 34.00 51.07 (17.07) (33.42%) 207.88 262.36 (54.48) (20.77%) 

กําไรสุทธิ 161.56 208.98 (47.42) (22.69%) 776.43 1,055.91 (279.47) (26.47%) 

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 158.22 205.93 (47.72) (23.17%) 764.15 1,044.79 (280.64) (26.86%) 

อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 0.10 0.12 (0.02) (23.17%) 0.46 0.63 (0.17) (26.86%) 

ต้นทุน 

ม.ค.-ธ.ค. 2563 = 

2,551.08 ล้านบาท 

รายได้ 

ม.ค.-ธ.ค. 2563 = 

4,204.30 ล้านบาท 

บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) 

คําอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ ปี 2563 

องค์ประกอบรายได้และต้นทุนของกลุ่มบริษัท 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน)  

คําอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ ปี 2563 

 

2 
 

1. สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน (ต่อ) 

EBITDA (ล้านบาท) 
ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน) ประจําปี ( สะสม 12 เดือน) 

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

กาํไรจากการดาํเนินงาน 237.23  302.12  (64.89) (21.48%) 1,154.83 1,484.32 (329.48) (22.20%) 

ค่าเส่ือมราคา 144.11  129.07  15.05 11.66% 564.42  504.40  60.02 11.90% 

ค่าตดัจาํหน่าย 83.55  81.31  2.24 2.75% 332.17  320.36  11.82 3.69% 

EBITDA 464.89  512.50  (47.61) (9.29%) 2,051.43  2,309.08  (257.65) (11.16%) 

2. สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 ในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออกหดตวัเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี 2562 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่เม่ือเทียบช่วงท่ีผา่นมาในปี 2563 พบว่าภาคธุรกิจเร่ิมมีการฟ้ืนตวั โดยเฉพาะในภาคการผลิต

ท่ีฟ้ืนตวัค่อนขา้งชดัเจน จากการไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนชัว่คราวจากนโยบายภาครัฐ และการยา้ยการส่ังซ้ือสินคา้จากประเทศท่ีมีการล็อกดาวน์ 

มายงัฐานการผลิตในประเทศ ในภาคการท่องเท่ียวยงัคงหดตวัอยา่งมาก โดยมีการฟ้ืนตวัเพียงร้อยละ 10-15 ของโรงแรมทั้งหมด โดยเป็นกลุ่มท่ี

เน้นการบริการภายในประเทศหรือแบบหมู่คณะ และจากมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวในช่วงท่ีผา่นมา สําหรับการลงทุนของภาคธุรกิจยงัคง

ชะลอการลงทุนใหม่จากระยะเดียวกนัของปีก่อนในทุกภาคธุรกิจ แต่ยงัมีการลงทุนเพ่ือลดตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในระยะยาวทดแทน  

ผูป้ระกอบการยงัคงพยายามลดตน้ทุนดา้นอ่ืน โดยมีการปรับตวัดา้นแรงงานอย่างมาก โดยเฉพาะการปรับความยืดหยุ่นในการจา้งงานผา่นการ

ใชสั้ญญาชัว่คราว (Outsource) หรือการจา้งรายวนัทดแทน ในส่วนของราคาสินคา้ยงัคงปรับขึ้นไดย้ากจากกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีลดลง และ

การแข่งขนัดา้นราคาท่ีสูงขึ้น 

 แนวโนม้เศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจยงัคงหดตวัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยภาคการคา้คาดว่าธุรกิจ

เร่ิมปรับตวักบัการระบาดของ COVID-19 ไดดี้ขึ้น แต่จะไดรั้บผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลกระทบรุนแรงกว่าการ

ระบาดในรอบแรก โดยเฉพาะในภาคการท่องเท่ียว 

3. สถานการณ์นํ้าปัจจุบัน 

สถานการณ์นํ้ า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 พบว่าแหล่งนํ้ าของบริษทัในพ้ืนท่ีชลบุรีและระยองอยูใ่นเกณฑป์กติ โดยปริมาณนํ้ าในอ่าง

เก็บนํ้าหลกัส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเฉล่ียในระยะ 8 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากในช่วงคร่ึงหลงัปี 2563 เป็นช่วงท่ีมีปริมาณนํ้าฝนเพ่ิมขึ้นอยา่งมากจากพายุท่ี

พดัผ่านในพ้ืนท่ีประเทศไทยจึงทาํให้ปริมาณนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าหลกัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เปรียบเทียบกบัในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2563 ท่ีมีสภาวะภยัแลง้รุนแรง ทั้งน้ีจากการคาดหมายลกัษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมในภาคตะวนัออกเดือน

กุมภาพนัธ์ - มีนาคม จะมีปริมาณฝนใกลเ้คียงค่าปกติ และในเดือนเมษายนมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ทั้งน้ีปริมาณนํ้ าในอ่างเก็บนํ้า

หลกัของบริษทัในพ้ืนท่ีชลบุรีและระยองเฉล่ียอยูท่ี่ 59% และ 77% ของความจุอ่างเก็บนํ้าตามลาํดบั  

ปริมาณนํ้า (ล้าน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่ชลบุรี พ้ืนที่ระยอง 

บางพระ หนองค้อ ดอกกราย 
หนอง 

ปลาไหล 
คลองใหญ่ ประแสร์ 

ปริมาณนํ้า 67.37 14.89 63.75 139.84 26.61 214.71 

ร้อยละของความจุ 58% 70% 80% 85% 66% 73% 

ค่าเฉลี่ย (2556 - 2563) 66.38 11.33 55.23 124.21 27.12 199.78 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (2556 - 2563) 0.98 3.56 8.51 15.63 (0.51) 14.93 
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4. เหตุการณ์สําคัญ 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 TRIS RATING ไดป้ระกาศคงอนัดบัเครดิตองคก์รและอนัดบัเครดิตหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั

ของบริษทัท่ีระดบั “A+” ดว้ยแนวโน้ม “Stable” ซ่ึงสะทอ้นถึงสถานะท่ีแข็งแกร่งของบริษทัในฐานะผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวท่ีมีโครงข่าย

ท่อส่งนํ้ าดิบครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก และมีความตอ้งการใช้นํ้ าท่ีเพ่ิมขึ้นจากการพฒันาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ตลอดจนมีอตัรากาํไรท่ีสูงและกระแสเงินสดท่ีสมํ่าเสมอ 

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 

สําหรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษทั ไม่ได้รับผลกระทบ

โดยตรงท่ีมีนยัสําคญั อย่างไรก็ตาม บริษทัมีมาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระประชาชน เพ่ือสนับสนุนมาตรการของภาครัฐท่ีจะช่วยแบ่งเบา

ค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภค ทั้งน้ี มาตรการดงักล่าวของบริษทั เป็นการร่วมสนบัสนุนผา่น กปภ. ไปยงัประชาชนผูใ้ชน้ํ้าของ กปภ. เช่น การลด

อตัราค่านํ้าประปา และการคืนเงินประกนัการใชน้ํ้าประปา เป็นตน้ 

5. ธุรกิจนํ้าดิบ 

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายนํ้าดิบสําหรับปี 2563 จาํนวน 2,473.57 ลา้นบาท ลดลง 371.12 ลา้นบาท หรือ -13.05% เม่ือเปรียบเทียบกบั 

ปี 2562 โดยหลกัเน่ืองจากปริมาณนํ้ าดิบจาํหน่ายลดลงจากปีก่อน รวม 53.19 ลา้น ลบ.ม. หรือ -18.85% (ไม่รวมปริมาณนํ้ าดิบท่ีส่งให้กิจการ

ประปาของบริษทัและบริษทัย่อย จาํนวน 26.85 ลา้น ลบ.ม.) โดยหลกัจากนโยบายการจดัสรรนํ้าดิบของกรมชลประทานในการบริหารจดัการ

แหล่งนํ้ าในสภาวะภยัแลง้ของปี 2563 ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในช่วงตน้ปี 2563 ต่อเน่ืองไปยงัปี 

2564 ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งลดกาํลงัการผลิต จึงทาํให้ปริมาณสูบจ่ายนํ้าดิบลดลงค่อนขา้งมาก 

ปัจจุบนัราคาจาํหน่ายนํ้าดิบเฉล่ียเท่ากบั 10.80 บาท/ลบ.ม. เพ่ิมขึ้น จาํนวน 0.72 บาท/ลบ.ม. หรือ 7.15% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ

ปี 2562 เน่ืองจากบริษทัให้ส่วนลดค่านํ้าดิบแก่ลูกคา้กลุ่มอุปโภคบริโภคในปี 2562 และในปี 2563 ไม่มีส่วนลดค่านํ้าดิบดงักล่าว 

ปริมาณนํ้าดิบจําหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน) ประจําปี ( สะสม 12 เดือน) 

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

ปริมาณนํ้ าดิบท่ีสูบจ่าย 66.37 78.09 (11.72) (15.01%) 255.89 313.41 (57.52) (18.35%) 

หกั ปริมาณนํ้าดิบใชใ้นกิจการประปาของบริษทั 7.85 8.03 (0.18) (2.27%) 26.85 31.18 (4.33) (13.88%) 

ปริมาณนํ้าดิบจําหน่าย 58.52 70.06 (11.54) (16.47%) 229.04 282.24 (53.19) (18.85%) 
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5. ธุรกิจนํ้าดิบ (ต่อ) 

 
 
 
                           
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

หากพิจารณาทิศทางและแนวโนม้อุตสาหกรรม ธุรกิจนํ้าดิบมีโอกาสเติบโตจากปัจจยัหลกัการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม ประกอบ

กบัภาครัฐมีนโยบายผลกัดนัให้พ้ืนท่ีจงัหวดั ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นศูนยก์ลางการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

การแข่งขนัดว้ยการจดัตั้งพ้ืนท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซ่ึงเม่ือพิจารณาศกัยภาพของธุรกิจนํ้ าดิบ 

บริษทัถือว่ามีความพร้อมสูง ทั้งดา้นการลงทุน ดา้นเสถียรภาพแหล่งนํ้า และระบบโครงข่ายท่อส่งนํ้าดิบ จาํแนกตามพ้ืนท่ีไดด้งัน้ี 

 
                                                 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณนํ้าดิบสูบจ่าย จําแนกตามกลุ่มลูกค้า (รวมปริมาณนํ้าดิบท่ีส่งให้กิจการประปาในกลุ่มบริษัท) 

ปริมาณนํ้าดิบสูบจ่าย จําแนกตามพื้นท่ี (รวมปริมาณนํ้าดิบท่ีส่งให้กิจการประปาในกลุ่มบริษัท) 

ม.ค.-ธ.ค. 2562 = 

313.41 ล้าน ลบ.ม. 

ม.ค.-ธ.ค. 2563 = 

255.89 ล้าน ลบ.ม. 

ม.ค.-ธ.ค. 2562 = 

313.41 ล้าน ลบ.ม. 

          

ม.ค.-ธ.ค. 2563 = 

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

กําไรขั้นต้นธุรกิจนํ้าดิบ สําหรับปี 2563 เท่ากบั 1,154.89 ลา้นบาท ลดลง 293.65 ลา้นบาท หรือ -20.27% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 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 46.69% ในปี 2563 จากเดิมท่ี 50.92% 

ต้นทุนขายนํ้าดิบ (ล้านบาท) 
ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน) ประจําปี ( สะสม 12 เดือน) 

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

รายได้จากการจําหน่ายนํ้าดิบ 620.85  707.12  (86.27) (12.20%) 2,473.57  2,844.70  (371.12) (13.05%) 

ต้นทุนขายนํ้าดิบ 341.69  387.91  (46.21) (11.91%) 1,318.68  1,396.16  (77.48) (5.55%) 

ค่านํ้าดิบ 37.58  54.44  (16.86) (30.98%) 169.07  196.90  (27.83) (14.13%) 

ค่าไฟฟ้า 101.86  132.09  (30.23) (22.89%) 403.42  515.54  (112.12) (21.75%) 

ค่าเส่ือมราคา 107.40  101.44  5.96 5.88% 429.54  397.28  32.26 8.12% 

ค่าซ่อมบาํรุง 53.62  56.92  (3.30) (5.80%) 155.61  114.00  41.61 36.50% 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 41.24  43.02  (1.78) (4.14%) 161.05  172.44  (11.39) (6.61%) 

กําไรขั้นต้น 279.16  319.21  (40.05) (12.55%) 1,154.89  1,448.54  (293.65) (20.27%) 

อัตรากําไรขั้นต้น 44.96% 45.14%     46.69% 50.92%     

6. ธุรกิจนํ้าประปา 

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายนํ้ าประปา สําหรับปี 2563 จาํนวน 1,467.89 ลา้นบาท ลดลง 35.27 ลา้นบาท หรือ -2.35% เม่ือเปรียบเทียบ

กบัปี 2562 สอดคลอ้งกบัปริมาณนํ้าประปาจาํหน่ายลดลง 2.13 ลา้น ลบ.ม. หรือ -2.13% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากบางกิจการประปา

ตอ้งควบคุมการผลิตในช่วงสถานการณ์ภยัแลง้ 

ปริมาณนํ้าประปาจําหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน) ประจําปี ( สะสม 12 เดือน) 

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

ปริมาณนํ้ าประปาจาํหน่ายของบริษทั 5.21 5.27 (0.06) (1.12%) 21.62 22.36 (0.73) (3.27%) 

ปริมาณนํ้ าประปาจาํหน่ายของบริษทัย่อย 19.08  19.30  (0.22) (1.14%) 76.09 77.49 (1.40) (1.80%) 

รวมปริมาณนํ้าประปาจําหน่าย 24.29 24.57 (0.28) (1.13%) 97.72 99.84 (2.13) (2.13%) 
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6. ธุรกิจนํ้าประปา (ต่อ) 

กําไรขั้นต้นธุรกิจนํ้าประปา สําหรับปี 2563 เท่ากบั 478.56 ลา้นบาท ลดลง 39.16 ลา้นบาท หรือ -7.56% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 

โดยหลกัจากการเพ่ิมขึ้นของค่าเส่ือมราคาจากโครงการลงทุน ทั้งน้ี อตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ 32.60% ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2562 

ต้นทุนขายนํ้าประปา (ล้านบาท) 
ไตรมาสที่ 4 (3 เดือน) ประจําปี ( สะสม 12 เดือน) 

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

รายได้จากการจําหน่ายนํ้าประปา 361.53 372.74 (11.21) (3.01%) 1,467.89  1,503.16  (35.27) (2.35%) 

ต้นทุนขายนํ้าประปา 252.87 238.40 14.47 6.07% 989.33  985.44  3.89 0.39% 

ค่านํ้าดิบ 56.01 53.56 2.45 4.58% 210.20 196.61 13.59 6.91% 

ค่าไฟฟ้า 33.19 37.85 (4.66) (12.30%) 134.60 150.95 (16.35) (10.83%) 

ค่าสารเคมี 10.74 11.27 (0.54) (4.76%) 52.24 43.49 8.75 20.11% 

คชจ.พนกังาน + Outsources + ค่าซ่อมบาํรุง 56.44 47.29 9.15 19.34% 210.16 229.97 (19.82) (8.62%) 

ค่าเส่ือมราคา 89.04 81.34 7.71 9.47% 352.93 321.52 31.41 9.77% 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 7.45 7.09 0.36 5.03% 29.19 42.89 (13.70) (31.93%) 

กําไรขั้นต้น 108.66 134.34 (25.68) (19.12%) 478.56 517.72 (39.16) (7.56%) 

อัตรากําไรขั้นต้น 30.05% 36.04%     32.60% 34.44%     

7. การวิเคราะห์สถานะการเงิน 

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

สินทรัพยร์วม 22,853.78 21,180.88 1,672.90 7.90% 

หน้ีสินรวม 11,784.58 10,167.06 1,617.52 15.91% 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 11,069.20 11,013.82 55.38 0.50% 

 - ส่วนของบริษัทใหญ่ 10,901.61 10,839.60 62.00 0.57% 

1) สินทรัพย์ บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 22,853.78 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2562 จาํนวน 1,672.90 

ลา้นบาท หรือ +7.90% โดยมีรายการหลกัท่ีเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) จาํนวน 16,697.49 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2562 จาํนวน 1,436.54 ลา้นบาท จากการรับรู้ความ

คืบหน้าการก่อสร้างโครงการต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้างระบบผลิตนํ้ าอุตสาหกรรมและนํ้ าครบวงจร โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสูบนํ้า

จากแม่นํ้าบางปะกง และโครงการพฒันาสระเก็บนํ้าดิบทบัมา 

- สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (สุทธิ) จาํนวน 571.69 ลา้นบาท จากการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีใหม่ เร่ืองสัญญาเช่า (TFRS 16) ซ่ึงเร่ิม

บนัทึกตั้งแตปี่ 2563 เป็นตน้ไป 
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7. การวิเคราะห์สถานะการเงิน (ต่อ) 

2) หนีสิ้น บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 11,784.58 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2562 จาํนวน 1,617.52 ลา้นบาท 

หรือ +15.91% โดยมีรายการหลกัท่ีเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

- เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 5,440.00 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2562 จาํนวน 783.80 ลา้นบาท จากการเบิกเงินกู้

เพ่ือใชส้าํหรับโครงการก่อสร้างต่างๆ 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า จาํนวน 569.24 ลา้นบาท จากการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีใหม่ เร่ืองสัญญาเช่า (TFRS 16) ซ่ึงเร่ิมบนัทึกตั้งแต่

ปี 2563 เป็นตน้ไป 

                           
 
         
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 

 

หมายเหต:ุ ตามสัญญาเงินกูร้ะยะยาวและหุ้นกู ้ให้บริษทัดาํรงอตัราส่วน D/E Ratio ในอตัราไม่เกิน 2.00 เท่า 

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนของบริษทัใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 10,901.61 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก

ส้ินปี 2562 จาํนวน 62.00 ลา้นบาท หรือ +0.57% 

8. การวิเคราะห์สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

ในปี 2563 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวดยกมา 58.21 ลา้นบาท โดยระหว่าง ปี 2563 มีเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น 7.48 
ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการ ดงัน้ี 

1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน จาํนวน 1,681.12 ลา้นบาท จากผลกาํไรสุทธิและจากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์และ
หน้ีสินจากการดาํเนินงาน 

2) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จาํนวน 1,616.84 ลา้นบาท โดยหลกัจากเงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพยถ์าวร และเงินจ่าย
ล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง จาํนวน 1,361.65 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 162.35 ลา้นบาท 

3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จาํนวน 56.80 ลา้นบาท โดยหลกัจากการจา่ยคืนเงินกูต้ามกาํหนดชาํระ จาํนวน 826.20 ลา้น

บาท จ่ายเงินปันผล 717.51 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายดอกเบ้ีย 168.81 ลา้นบาท สุทธิกบัการเบิกเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมเติม จาํนวน 1,610.00 ลา้นบาท 

เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโครงการต่างๆ 

 

องค์ประกอบหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

ณ 31 ธ.ค. 2562 = 

7,359.56 ล้านบาท 

ณ 31 ธ.ค. 2563 = 

8,223.79 ล้านบาท 
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9. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2563 ปี 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 

อตัราถวัเฉลี่ยในการเรียกเก็บหน้ี (A/R Collection Days) 1) (วนั) 

0.37 

27.50 

0.37 

25.23 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร 2)     

อตัรากาํไรขั้นตน้ /รายไดข้ายและบริการ (%) 40.65% 44.08% 

อตัรากาํไรสุทธิ /รายไดข้ายและบริการ (%) 19.09% 23.59% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ือหุ้น (ROE) (%) 7.03% 9.74% 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) (%) 3.47% 5.06% 

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินและภาระหนี้สิน     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถ้ือหุ้น (เท่า)  1.08 0.94 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้ (DSCR) (เท่า) 2.56 2.20 

หมายเหต:ุ 1) อตัราถวัเฉลี่ยในการเรียกเก็บหน้ี ไม่รวมลูกหน้ีประเภทท่ียงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ีเรียกเก็บ 

 2) อตัรากาํไรขั้นตน้ และอตัรากาํไรสุทธิ ไม่รวมรายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทานและรายไดอ่ื้นๆ 

 

โดยสรุปผลการดาํเนินงาน ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อย มีกาํไรสุทธิและอตัรากาํไรลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนั ปี 2562 

โดยหลกัจากการท่ีบริษทัมีอตัราการลดลงของตน้ทุนขายและบริการน้อยกว่า อตัราการลดลงของรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้ าดิบและนํ้ าประปา 

จากสถานการณ์ภยัแลง้ซ่ึงกระทบต่อตน้ทุนการจดัหานํ้ าของบริษทั จึงทาํให้บริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงเป็น 40.65% และอตัรากาํไรสุทธิ

เท่ากบั 19.09%  

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงเป็น 7.03% และ 3.47% ตามลาํดับ 

เน่ืองจากกาํไรสุทธิของบริษทัลดลง ในขณะท่ีสินทรัพย ์และส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้น 

สาํหรับสภาพคล่อง ณ ส้ินปี 2563 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากบั 0.38 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นเป็น 1.08 

เท่า จากการเบิกเงินกูร้ะยะส้ันเพ่ือบริหารสภาพคล่องชัว่คราว และการเบิกเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับโครงการก่อสร้างในระหว่างปี ใน

ส่วนของความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัอยูใ่นเกณฑดี์ มีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้ (DSCR) ท่ี 2.56 เท่า 

เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 เน่ืองจากเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ลดลงจาก 826.20 ลา้นบาท เหลือ 548.00 ลา้นบาท ในขณะท่ี

ตน้ทุนทางการเงินไม่เปล่ียนแปลงมากนกั 

10. นโยบายและระยะเวลาการให้สินเช่ือการค้า (Credit Term) และความเส่ียงด้านเครดิต 

บริษทัฯ มีการกาํหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือการคา้สาํหรับลูกคา้สาํหรับนํ้าดิบ นํ้าประปา และผูเ้ช่าอาคาร โดยประมาณอยูท่ี่ 30 วนั 

ทั้งน้ี สาํหรับคู่คา้ บริษทัฯ จะเจรจาระยะเวลาสินเช่ือการคา้อยูท่ี่ประมาณ 30 วนัเช่นกนั ทั้งน้ี กลุ่มกิจการมีการควบคุมความเส่ียงดา้นเครดิต โดย

กาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม อีกทั้งลูกหน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มภาครัฐหรือเอกชนขนาดใหญ่ ความเส่ียงดา้น

เครดิตจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 
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11. ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงินมีดงัน้ี 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,814.75 3,161.24 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 204.24 88.65 

รวม 2,018.99 3,249.89 

 โดยภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนประเภทท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เกิดจากโครงการก่อสร้างท่ีอยู่ระหว่างดาํเนินการ โดยหลกั ไดแ้ก่ 

โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้าดิบอ่างเก็บนํ้าคลองหลวง – ชลบุรี และโครงการให้บริการนํ้าครบวงจรแก่พ้ืนท่ีท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

12. การด้อยค่าของค่าความนิยม 

 ค่าความนิยมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวม จาํนวน 103 ลา้นบาท ไดม้าจากการซ้ือส่วนไดเ้สียในบริษทั เอ็กคอม ธารา จาํกดั เม่ือวนัท่ี 

31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี กลุ่มกิจการมีการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อให้เกิดเงินสดคาํนวณโดยวิธีประมาณการกระแสเงินสดซ่ึงอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลาตลอดอายขุองสัมปทานท่ี

เหลืออยูข่องการผลิตนํ้าประปาท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจ  

 จากการทดสอบ พบว่า มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดมีจาํนวนมากกว่ามูลค่าตามบญัชีอยู่ 351     

ลา้นบาท หากมีการเพ่ิมอตัราคิดลดเป็นร้อยละ 15.57 ต่อปี (จากเดิมใชส้มมติฐานท่ีร้อยละ 11.10 ต่อปี) หรือลดอตัราการเพ่ิมขึ้นของอตัราค่านํ้ า

เป็นร้อยละ -2.04 ต่อปี (จากเดิมใชส้มมติฐานท่ีร้อยละ 1.50 ต่อปี ซ่ึงคิดจากค่าเฉล่ียดชันีราคาผูบ้ริโภคยอ้นหลงั 10 ปี) จะทาํให้มูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนเท่ากบัราคาตามบญัชี 

13. รายการระหว่างกัน  

บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดร้ะบุไว ้ประกอบดว้ย 

1) การประปาส่วนภูมิภาค เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ลาํดบัแรก ซ่ึงถือร้อยละ 40.20 ของจาํนวนหุ้นของบริษทัท่ีออกจาํหน่าย และมี

ตวัแทนเป็นคณะกรรมการของบริษทั  

2) การนิคมอุตสาหกรรม ถือหุ้นร้อยละ 4.57 ของจาํนวนหุ้นของบริษทัท่ีออกจาํหน่าย และมีตวัแทนเป็นคณะกรรมการของบริษทั 

ทั้งน้ี รายละเอียดของรายการระหว่างกนัแยกตามลกัษณะรายการ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 41

เร่ืองรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 


