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1. สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

ในภาพรวมผลการดาํเนินงานสําหรับไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมทั้งส้ิน 1,230.92 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 

73.90 ล้านบาท หรือ +6.39% โดยหลกัจากปริมาณนํ้ าดิบจาํหน่ายกลุ่มอุปโภค-บริโภคเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีตน้ทุนขายและบริการรวม 632.00 

เพ่ิมขึ้น 17.01 ลา้นบาท หรือ +2.77% เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ในส่วนของกาํไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ จาํนวน 370.68 

ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 56.19 ลา้นบาท หรือ +17.87%  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งบกําไรขาดทุน (ล้านบาท) 
ไตรมาสท่ี 1 

ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิม (ลด) % 

รายได้จากการขายและบริการ 1,230.92 1,157.02 73.90 6.39% 

รายไดน้ํ้ าดิบ 794.58 710.74 83.84 11.80% 

รายไดน้ํ้ าประปา 361.77 373.49 (11.72) (3.14%) 

รายไดน้ํ้ าอุตสาหกรรม 4.46 - 4.46 100.00% 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 42.04 41.89 0.15 0.35% 

รายไดค้่าก่อสร้างภายใตสั้ญญาสัมปทาน 28.08 30.90 (2.83) (9.15%) 

ต้นทุนขายและบริการ 632.00 614.99 17.01 2.77% 

ตน้ทุนขายนํ้าดิบ 337.27 312.02 25.25 8.09% 

ตน้ทุนขายนํ้าประปา 229.79 233.73 (3.94) (1.69%) 

ตน้ทุนขายนํ้าอุตสาหกรรม 6.76 - 6.76 100.00% 

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 30.10 38.33 (8.23) (21.47%) 

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตสั้ญญาสัมปทาน 28.08 30.90 (2.83) (9.15%) 

กําไรข้ันต้น 598.92 542.03 56.89 10.50% 

รายไดอ่ื้นๆ 6.72 13.79 (7.06) (51.22%) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 104.32 123.90 (19.58) (15.80%) 

กําไรจากการดําเนินงาน 501.32 431.92 69.41 16.07% 

ตน้ทุนทางการเงิน 42.29 44.26 (1.97) (4.45%) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 85.22 70.26 14.96 21.29% 

กําไรสุทธิ 373.82 317.40 56.42 17.78% 

กําไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 370.68 314.48 56.19 17.87% 

อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 0.22 0.19 0.03 17.87% 

 

ต้นทุน 

ม.ค.-มี.ค. 2564 = 

632.00 ล้านบาท 

รายได้ 

ม.ค.-มี.ค. 2564 = 

1,230.92 ล้านบาท 

บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน) 

คําอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 ปี 2564 

องค์ประกอบรายได้และต้นทุนของกลุ่มบริษัท 
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คําอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 ปี 2564 
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1. สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน (ต่อ) 

EBITDA (ล้านบาท) 
ไตรมาสที่ 1 

ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิม (ลด) % 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 501.32 431.92  69.41 16.07% 

ค่าเส่ือมราคา 135.31  126.95  8.35 6.58% 

ค่าตดัจาํหน่าย 83.64  82.61  1.02 1.24% 

EBITDA 720.27  641.48 78.79 12.28% 

หมายเหตุ: ค่าเส่ือมราคาขา้งตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาจากการบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามมาตรฐานบญัชีสัญญาเช่า (TFRS16) 

2. สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 ในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออกหดตวัเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี 2563 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสองในไทย ในส่วนของภาคผลิตหดตัวเล็กน้อย โดยแม้ว่าจะเร่ิมมีคาํส่ังซ้ือจาก

ต่างประเทศเพ่ิมขึ้น แต่กาํลงัซ้ือในประเทศลดลงในหลายภาคส่วนจากผลกระทบของ COVID-19 และการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ ส่งผลให้

ภาคการผลิตยงัไม่เติบโตเท่าท่ีควร ในภาคการท่องเท่ียวยงัคงหดตวัอย่างมาก โดยมีอตัราการจองห้องพกัเพียงร้อยละ 10-20 สําหรับการลงทนุ

ของภาคธุรกิจยงัคงชะลอการลงทุนใหม่จากระยะเดียวกนัของปีก่อน ยกเวน้ ธุรกิจดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งนอ้ย จากความ

ตอ้งการของตลาดท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในช่วง WFH ดา้นตน้ทุนของธุรกิจมีการปรับตวัสูงขึ้นจากมาตรการสาธารณสุข และตน้ทุนอ่ืนๆ เช่น ค่าขนส่ง 

การเพ่ิมราคาวตัถุดิบ เป็นตน้ อย่างไรก็ดี ทางภาคธุรกิจยงัสามารถควบคุมตน้ทุนด้านการบริหารได ้ อีกทั้งการปรับราคาสินค้าเพ่ิมในช่วง

ปัจจุบนัทาํไดย้าก เน่ืองจากกาํลงัซ้ือยงัคงอ่อนแอ ราคาสินคา้จึงยงัค่อนขา้งคงท่ีในปัจจุบนั ดา้นแรงงานยงัคงอยู่ในช่วงหดตวั โดยเฉพาะภาค

บริการและท่องเท่ียว ทั้งน้ีในส่วนการจา้งงานของภาคการผลิตยงัค่อนขา้งทรงตวัตามคาํส่ังซ้ือของต่างประเทศท่ีทยอยเพ่ิมขึ้น 

 แนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตวัเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 ท่ีเป็นฐานตํ่า

เน่ืองจากมาตรการล็อกดาวน์ โดยภาคธุรกิจส่วนใหญ่คาดว่ากาํลงัซ้ือยงัคงอ่อนแอจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาํให้การฟ้ืนตวัของ

ธุรกิจมีแนวโนม้ชา้ลง โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวและบริการ อีกทั้งในภาคการผลิตเผชิญปัญหาขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ ส่งผลให้การฟ้ืนตวั

ของภาคส่งออกชะลอตวั ทั้งน้ีสถานการณ์เศรษฐกิจโลกปรับตวัดีขึ้นจากการกระจายวคัซีนในหลายประเทศ แต่ยงัคงตอ้งติดตามความเส่ียงการ

ฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในช่วงเดือนเมษายน 

3. สถานการณ์นํ้าปัจจุบัน 

สถานการณ์นํ้ า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 พบว่าแหล่งนํ้ าของบริษทัในพ้ืนท่ีชลบุรีและระยองอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยปริมาณนํ้ าในอ่าง

เก็บนํ้าหลกัส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเฉล่ียในระยะ 8 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากในช่วงคร่ึงหลงัปี 2563 เป็นช่วงท่ีมีปริมาณนํ้าฝนเพ่ิมขึ้นอยา่งมากจากพายุท่ี

พดัผ่านในพ้ืนท่ีประเทศไทยจึงทาํให้ปริมาณนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าหลกัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ี จากการคาดหมายลกัษณะอากาศของ

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมในภาคตะวนัออกเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน จะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติประมาณ 5%-10% 

ส่วนเดือนกรกฎาคมจะมีปริมาณฝนตํ่ากว่าค่าปกติร้อยละ 5   

ปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าหลกัของบริษทัในพ้ืนท่ีชลบุรีและระยองเฉล่ียอยูท่ี่ 47% และ 61% ของความจุอ่างเก็บนํ้าตามลาํดบั  
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3. สถานการณ์นํา้ปัจจุบัน (ต่อ) 

ปริมาณนํ้า (ล้าน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่ชลบุรี พ้ืนที่ระยอง 

บางพระ หนองค้อ ดอกกราย 
หนอง 

ปลาไหล 
คลองใหญ่ ประแสร์ 

ปริมาณนํ้า 53.66 11.80 45.88 118.23 10.59 180.28 

ร้อยละของความจุ 46% 55% 58% 72% 26% 61% 

ค่าเฉลี่ย (2556 - 2563) 53.15 7.61 36.43 99.89 21.90 161.50 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (2556 - 2563) 0.51 4.19 9.45 18.33 (11.31) 18.78 

4. เหตุการณ์สําคัญ 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 บริษทัไดป้ระกาศใชโ้ครงสร้างราคาค่านํ้าใหม่ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นอตัราค่านํ้ าแบบคงท่ี (Unit Rate) และอตัรา

ค่านํ้ าส่วนเพ่ิม (Upper Surcharge) ตามพ้ืนท่ีให้บริการของลูกคา้แต่ละรายท่ีอยู่ในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม ในภาพรวมบริษทัฯ คาดการณ์ว่า 

อตัราค่านํ้าสาํหรับลูกคา้กลุ่มดงักล่าวจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 3-5% ในปี 2564 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ใน

อตัราหุ้นละ 0.40 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดรั้บเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว

แลว้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 และการจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลงัของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับ

เงินปันผลในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

5. ธุรกิจนํ้าดิบ 

บริษทัมีรายได้จากการขายนํ้ าดิบสําหรับไตรมาส 1 ปี 2564 จาํนวน 794.58 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 83.84 ล้านบาท หรือ +11.80% เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 โดยหลกัเน่ืองจากปริมาณนํ้ าดิบจาํหน่ายเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน รวม 6.70 ลา้น ลบ.ม. หรือ +10.33% (ไม่รวม

ปริมาณนํ้าดิบท่ีส่งให้กิจการประปาของบริษทัและบริษทัยอ่ย จาํนวน 7.02 ลา้น ลบ.ม.) 

ปัจจุบนัราคาจาํหน่ายนํ้ าดิบเฉล่ียเท่ากบั 11.10 บาท/ลบ.ม. เพ่ิมขึ้น จาํนวน 0.15 บาท/ลบ.ม. หรือ +1.33% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปี 2563 เน่ืองจากบริษทัไดมี้การบงัคบัใชโ้ครงสร้างราคานํ้ าดิบใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 จึงทาํให้ราคาขายเฉล่ียรวมของบริษทัเพ่ิม

สูงขึ้นทั้งน้ี ราคาขายเฉล่ียเฉพาะลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นประมาณ 4% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ปริมาณนํ้าดิบจําหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
ไตรมาสที่  1 

ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิม (ลด) % 

ปริมาณนํ้ าดิบท่ีสูบจ่าย 78.57 71.50 7.07 9.89% 

หกั ปริมาณนํ้าดิบท่ีใชใ้นกิจการประปา 

ของบริษทั 7.02 6.65 0.37 5.59% 

ปริมาณนํ้าดิบจําหน่าย 71.55 64.85 6.70 10.33% 
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มาบตาพุด

62%

ชลบุรี

20%

ปลวกแดง-บ่อวิน

12%

ฉะเชงิเทรา

6%

มาบตาพดุ

62%
ชลบุรี

22%

ปลวกแดง-บ่อวิน

10%

ฉะเชงิเทรา

6%

นิคมอุตสาหกรรม

65%

อุปโภคบริโภค

22%

สวนอุตสาหกรรม

3%

โรงงานทัว่ไป

1%

กิจการประปาของกลุ่มบริษทั

9%

นิคมอุตสาหกรรม

59%

อุปโภคบริโภค

28%

สวนอุตสาหกรรม

2%

โรงงานทัว่ไป

2%

กิจการประปาของกลุ่มบริษทั

9%

 
5. ธุรกิจนํ้าดิบ (ต่อ) 

 
 
 
                           
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

หากพิจารณาทิศทางและแนวโนม้อุตสาหกรรม ธุรกิจนํ้าดิบมีโอกาสเติบโตจากปัจจยัหลกัการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม ประกอบ

กบัภาครัฐมีนโยบายผลกัดนัให้พ้ืนท่ีจงัหวดั ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นศูนยก์ลางการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

การแข่งขนัดว้ยการจดัตั้งพ้ืนท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซ่ึงเม่ือพิจารณาศกัยภาพของธุรกิจนํ้ าดิบ 

บริษทัถือว่ามีความพร้อมสูง ทั้งดา้นการลงทุน ดา้นเสถียรภาพแหล่งนํ้า และระบบโครงข่ายท่อส่งนํ้าดิบ จาํแนกตามพ้ืนท่ีไดด้งัน้ี 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กําไรขั้นต้นธุรกิจนํ้าดิบ สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบั 457.31 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 58.60 ลา้นบาท หรือ +14.70% เม่ือเปรียบเทียบกบั

ไตรมาส 1 ปี 2563 รายละเอียด ดงัน้ี  

 

 

 

 

ปริมาณนํ้าดิบสูบจ่าย จําแนกตามกลุ่มลูกค้า (รวมปริมาณนํ้าดิบท่ีส่งให้กิจการประปาในกลุ่มบริษัท) 

ปริมาณนํ้าดิบสูบจ่าย จําแนกตามพื้นท่ี (รวมปริมาณนํ้าดิบท่ีส่งให้กิจการประปาในกลุ่มบริษัท) 

ม.ค.-ม.ีค. 2563 = 

71.50 ล้าน ลบ.ม. 

ม.ค.-ม.ีค. 2564 = 

78.57 ล้าน ลบ.ม. 

ม.ค.-ม.ีค. 2563 = 

71.50 ล้าน ลบ.ม. 

          

ม.ค.-ม.ีค. 2564 = 

78.57 ล้าน ลบ.ม. 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน)  
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5. ธุรกิจนํ้าดิบ (ต่อ) 

1) รายไดน้ํ้ าดิบเพ่ิมขึ้น จากการใช้นํ้ าดิบเพ่ิมสูงขึ้นจากลูกคา้ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะลูกคา้กลุ่มอุปโภค-บริโภค และราคาเฉล่ียท่ี

สูงขึ้นจากการปรับโครงสร้างค่านํ้าดิบในปี 2564 

2) ตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ย เน่ืองจาก 

o ตน้ทุนค่านํ้าดิบเพ่ิมขึ้น  เน่ืองจากบริษทัจดัหานํ้าดิบจากเอกชนเพ่ิมขึ้นสูงกว่าในช่วงเดียวกนัของปี 2563 

o ค่าไฟฟ้าลดลงเลก็นอ้ย เน่ืองจากบริษทัมีการบริหารตน้ทุนค่าไฟฟ้าในการสูบส่งนํ้าโดยลดการผนันํ้าจากอ่างเก็บนํ้าประแสร์ 

o ค่าซ่อมบาํรุงเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการปรับปรุงและซ่อมบาํรุงระบบสูบส่งนํ้าดิบ เพ่ือรองรับการขยายตวัของปริมาณสูบจ่ายนํ้าดิบ 

o ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมขึ้น จากการลงทุนเพ่ิมความสามารถในการสูบส่งนํ้า 

จากปัจจยัขา้งตน้ ส่งผลใหใ้นไตรมาส 1 ปี 2564 มีอตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้น อยูท่ี่ 57.55% จากเดิมท่ี 56.10% 

ต้นทุนขายนํ้าดิบ (ล้านบาท) 
ไตรมาสที่ 1 

ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิม (ลด) % 

รายได้จากการจําหน่ายนํ้าดิบ 794.58  710.74  83.84 11.80% 

ต้นทุนขายนํ้าดิบ 337.27  312.02  25.25 8.09% 

ค่านํ้าดิบ 51.59  34.94  16.65 47.64% 

ค่าไฟฟ้า 109.36  112.21  (2.85) (2.54%) 

ค่าซ่อมบาํรุง 25.58  20.48  5.10 24.89% 

ค่าเส่ือมราคา 108.78  106.28  2.49 2.35% 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 41.97  38.10  3.87 10.15% 

กําไรขั้นต้น 457.31  398.71  58.60 14.70% 

อัตรากําไรขั้นต้น 57.55% 56.10%     

6. ธุรกิจนํ้าประปา 

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายนํ้ าประปา สําหรับไตรมาส 1 ปี 2564 จาํนวน 361.77 ลา้นบาท ลดลง 11.72 ลา้นบาท หรือ -3.14% เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ในขณะท่ีปริมาณนํ้ าประปาจาํหน่ายเพ่ิมขึ้น 0.46 ลา้น ลบ.ม. หรือ +1.90% เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 

2563 สาเหตุหลกัจากราคาจาํหน่ายนํ้ าประปาเฉล่ียลดลง เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยหลกัจากสัมปทานประปาสมุยท่ีหมดอายุสัมปทานในเดือน

พฤษภาคม 2563 

ปริมาณนํ้าประปาจําหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
ไตรมาสที่ 1 

ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิม (ลด) % 

ปริมาณนํ้ าประปาจาํหน่ายของบริษทั 5.33 5.90 (0.56) (9.56%) 

ปริมาณนํ้ าประปาจาํหน่ายของบริษทัย่อย 19.43 18.40 1.03 5.57% 

รวมปริมาณนํ้าประปาจําหน่าย 24.76 24.30 0.46 1.90% 

กําไรขั้นต้นธุรกิจนํ้าประปา สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบั 131.98 ลา้นบาท ลดลง 7.78 ลา้นบาท หรือ -5.57% เม่ือเปรียบเทียบกบั

ไตรมาส 1 ปี 2563 โดยหลกัจากการลดลงของรายได ้ และตน้ทุนค่านํ้ าดิบผลิตนํ้ าประปาเพ่ิมขึ้นในส่วนของสัมปทานท่ีใช้นํ้ าดิบของบริษทั 

ทั้งน้ี อตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ 36.48% ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2563 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน)  
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6. ธุรกิจนํ้าประปา (ต่อ) 

ต้นทุนขายนํ้าประปา (ล้านบาท) 
ไตรมาสที่ 1 

ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิม (ลด) % 

รายได้จากการจําหน่ายนํ้าประปา 361.77 373.49 (11.72) (3.14%) 

ต้นทุนขายนํ้าประปา 229.79 233.73 (3.94) (1.69%) 

ค่านํ้าดิบ 47.47 43.07 4.40 10.22% 

ค่าไฟฟ้า 32.83 36.45 (3.62) (9.93%) 

ค่าสารเคมี 9.51 10.78 (1.27) (11.75%) 

คชจ.พนกังาน + Outsources + ค่าซ่อมบาํรุง 45.63 50.46 (4.83) (9.56%) 

ค่าเส่ือมราคา 87.56 85.41 2.15 2.51% 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 6.78 7.56 (0.77) (10.23%) 

กําไรขั้นต้น 131.98 139.76 (7.78) (5.57%) 

อัตรากําไรขั้นต้น 36.48% 37.42%     

7. ธุรกิจนํ้าอุตสาหกรรม 

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายนํ้ าอุตสาหกรรม สําหรับไตรมาส 1 ปี 2564 จาํนวน 4.46 ลา้นบาท โดยมีปริมาณนํ้ าอุตสาหกรรมจาํหน่าย 

รวม 0.28 ลา้น ลบ.ม. 

กําไรขั้นต้นธุรกิจนํ้าอุตสาหกรรม สําหรับไตรมาส 1 ปี 2564 ธุรกิจนํ้ าอุตสาหกรรมมีผลขาดทุน จาํนวน -2.31 ลา้นบาท สาเหตุหลกั

จากการการบนัทึกค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยโ์ครงการท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จ ซ่ึงตดัเป็นค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง มากกว่ารายไดจ้ากการ

จาํหน่ายนํ้ าอุตสาหกรรม ทั้งน้ี บริษทัฯ คาดการณ์ว่าการขาดทุนดงักล่าวจะทยอยลดลง และรับรู้กาํไรไดเ้ม่ือโครงการทยอยส่งนํ้าอุตสาหกรรม

ให้ลูกคา้ครบรอบปี  

ต้นทุนขายนํ้าอุตสาหกรรม (ล้านบาท) 
ไตรมาสที่ 1 

ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิม (ลด) % 

ปริมาณจําหน่ายนํ้าอุตสาหกรรม 0.28 - 0.28 100.00% 

รายได้จากการจําหน่ายนํ้าอุตสาหกรรม 4.46 - 4.46 100.00% 

ต้นทุนขายนํ้าอุตสาหกรรม 6.76 - 6.76 100.00% 

ค่านํ้าดิบ 0.18 - 0.18 100.00% 

ค่าไฟฟ้า 1.70 - 1.70 100.00% 

ค่าสารเคมี 0.41 - 0.41 100.00% 

ค่าเส่ือมราคา 4.46 - 4.46 100.00% 

กําไรขั้นต้น (2.31) - (2.31) 100.00% 

อัตรากําไรขั้นต้น (51.74%) -     

 

 

 

 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน)  
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เงินกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน

62%

หุ้นกู้

25%

เงินกูย้มืระยะยาวถึง

กาํหนดชาํระใน 1 ปี

10%

เงินกูย้มืระยะสั้น 

3%

เงินกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน

59%

หุ้นกู้

29%

เงินกูย้มืระยะยาวถึง

กาํหนดชาํระใน 1 ปี

7%

เงินกูย้มืระยะสั้น 

5%

8. การวิเคราะห์สถานะการเงิน 

ฐานะการเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ม.ีค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 เพ่ิม (ลด) % 

สินทรัพยร์วม 24,640.82 22,853.78 1,787.04 7.82% 

หน้ีสินรวม 13,198.65 11,784.58 1,414.07 12.00% 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 11,442.16 11,069.20 372.97 3.37% 

 - ส่วนของบริษัทใหญ่ 11,271.44 10,901.61 369.83 3.39% 

1) สินทรัพย์ บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จาํนวน 24,640.82 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2563 จาํนวน 1,787.04  

ลา้นบาท หรือ +7.82% โดยมีรายการหลกัท่ีเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 1,458.98 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2563 จาํนวน 1,393.29 ลา้นบาท 

- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) จาํนวน 17,051.36 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2563 จาํนวน 353.87 ลา้นบาท จากการรับรู้ความ

คืบหนา้การก่อสร้างโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างระบบผลิตนํ้าอุตสาหกรรมและนํ้าครบวงจร โครงการพฒันาสระเก็บนํ้าดิบทบัมา และ

โครงการวางท่ออ่างเก็บนํ้าคลองหลวง เป็นตน้ 

2) หนีสิ้น บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จาํนวน 13,198.65 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2563 จาํนวน 1,414.07 ลา้นบาท 

หรือ +12.00% โดยมีรายการหลกัท่ีเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

- เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 6,840.00 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2563 จาํนวน 1,400.00 ลา้นบาท จากการเบิกเงินกู้

เพ่ือใชส้าํหรับโครงการก่อสร้างต่างๆ 

                           
 
         
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 

 

หมายเหต:ุ ตามสัญญาเงินกูร้ะยะยาวและหุ้นกู ้ให้บริษทัดาํรงอตัราส่วน D/E Ratio ในอตัราไม่เกิน 2.00 เท่า 

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จาํนวน 11,271.44 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก

ส้ินปี 2563 จาํนวน 369.83 ลา้นบาท หรือ +3.39% 

 

องค์ประกอบหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

ณ 31 ธ.ค. 2563 = 

8,223.79 ล้านบาท 

ณ 31 ม.ีค. 2564 = 

9,501.90 ล้านบาท 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน)  
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9. การวิเคราะห์สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

ในปี 2564 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวดยกมา 65.69 ลา้นบาท โดยระหว่าง ปี 2564 มีเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น 1,393.29 
ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการ ดงัน้ี 

1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน จาํนวน 643.72 ลา้นบาท จากผลกาํไรสุทธิและจากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์และ
หน้ีสินจากการดาํเนินงาน 

2) เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน จาํนวน 493.14 ลา้นบาท โดยหลกัจากเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรและจ่ายล่วงหน้าค่า
ก่อสร้าง จาํนวน 332.27 ลา้นบาท และการจ่ายเงินซ้ือสินทรัพยท์างการเงินสุทธิ เพ่ิมขึ้น 114.26 ลา้นบาท 

3) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จาํนวน 1,242.70 ลา้นบาท โดยหลกัจากการเบิกเงินกูร้ะยะยาว จาํนวน 1,400.00 ลา้นบาท 

สุทธิกบัการจ่ายคืนเงินกูร้ะยะส้ัน จาํนวน 122.00 ลา้นบาท 

10. การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ 

อัตราส่วนทางการเงิน 
ปี 2564 

ไตรมาส 1 

ปี 2563 

ไตรมาส 1 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.84 0.44 

อตัราถวัเฉลี่ยในการเรียกเก็บหน้ี (A/R Collection Days) 1) (วนั) 28.20 24.19 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร 2) 
  

อตัรากาํไรขั้นตน้ /รายไดข้ายและบริการ (%) 49.79% 48.13% 

อตัรากาํไรสุทธิ /รายไดข้ายและบริการ (%) 31.08% 28.19% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
  

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ือหุ้น (ROE) (%) 7.32% 9.20% 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) (%) 3.51% 4.80% 

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินและภาระหนี้สิน 
  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถ้ือหุ้น (เท่า)  1.17 0.97 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้ (DSCR) (เท่า) 1.76 4.61 

หมายเหต:ุ 1) อตัราถวัเฉลี่ยในการเรียกเก็บหน้ี ไม่รวมลูกหน้ีประเภทท่ียงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ีเรียกเก็บ 

 2) อตัรากาํไรขั้นตน้ และอตัรากาํไรสุทธิ ไม่รวมรายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทานและรายไดอ่ื้นๆ 

 

โดยสรุปผลการดาํเนินงาน ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัและบริษทัย่อย มีกาํไรสุทธิและอตัรากาํไรเพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วง

เดียวกนั ปี 2563 โดยหลกัจากการท่ีบริษทัมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายจาํหน่ายนํ้ าดิบเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะท่ีบริษทัสามารถควบคุมตน้ทุนต่างๆ ไดดี้

จึงทาํให้บริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้นเป็น 49.79% และอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั 31.08%  

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงเป็น 7.32% และ 3.51% ตามลาํดับ 

เน่ืองจากบริษทัมีสินทรัพยจ์ากโครงการลงทุนต่างๆ และส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้น จากการรับรู้กาํไรสะสมจากผลประกอบการในอดีต 

สําหรับสภาพคล่อง ณ ส้ินไตรมาส 1 ปี 2564 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากบั 0.84 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น

เพ่ิมขึ้นเป็น 1.17 เท่า จากการเบิกเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับโครงการก่อสร้างในระหว่างปี ในส่วนของความสามารถในการชาํระหน้ีของ

บริษทัอยูใ่นเกณฑ์ดี มีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้ (DSCR) ท่ี 1.76 เท่า ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2563 เน่ืองจากเงินกู้

ยืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี เพ่ิมขึ้นจาก 266.20 ลา้นบาท เป็น 948.00 ลา้นบาท 



บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากดั (มหาชน)  

คําอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 ปี 2564 
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11. นโยบายและระยะเวลาการให้สินเช่ือการค้า (Credit Term) และความเส่ียงด้านเครดิต 

บริษทัฯ มีการกาํหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือการคา้สาํหรับลูกคา้สาํหรับนํ้าดิบ นํ้าประปา และผูเ้ช่าอาคาร โดยประมาณอยูท่ี่ 30 วนั 

ทั้งน้ี สาํหรับคู่คา้ บริษทัฯ จะเจรจาระยะเวลาสินเช่ือการคา้อยูท่ี่ประมาณ 30 วนัเช่นกนั ทั้งน้ี กลุ่มกิจการมีการควบคุมความเส่ียงดา้นเครดิต โดย

กาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม อีกทั้งลูกหน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มภาครัฐหรือเอกชนขนาดใหญ่ ความเส่ียงดา้น

เครดิตจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

12. ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงินมีดงัน้ี 

รายการ 31 มี.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,522.01 1,814.75 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 187.80 204.24 

รวม 1,709.82 2,018.99 

 โดยภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนประเภทท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เกิดจากโครงการก่อสร้างท่ีอยู่ระหว่างดาํเนินการ โดยหลกั ไดแ้ก่ 

โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้าดิบอ่างเก็บนํ้าคลองหลวง – ชลบุรี และโครงการให้บริการนํ้าครบวงจรแก่พ้ืนท่ีท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

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 15 

เร่ืองรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 


