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รายได้น ้าดิบ
65%

รายได้น ้าประปา
30%

รายได้น ้าอุตสาหกรรม
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รายได้ค่าเช่าและบริการ
3%

รายได้ค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญา
สัมปทาน 2%

ต้นทุนน ้าดิบ
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ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญา

สัมปทาน 4%

 
 
 

1. สรุปภาพรวมการวิเคราะหผ์ลการดำเนินงาน 
ในภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับ 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 2,436.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

279.24 ล้านบาท หรือ +12.94% โดยหลักจากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายกลุ่มอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนขายและบริการรวม 1,325.00 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.98 ล้านบาท หรือ +5.91% เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรก ปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณน้ำจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ในส่วน
ของกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 648.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.78 ล้านบาท หรือ +39.52%  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) % ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) % 
รายได้จากการขายและบริการ 1,205.95 1,000.61 205.34 20.52% 2,436.87 2,157.63 279.24 12.94% 

รายได้น้ำดิบ 783.99 586.67 197.33 33.64% 1,578.57 1,297.40 281.17 21.67% 

รายได้น้ำประปา 364.07 361.95 2.11 0.58% 725.84 735.44 (9.60) (1.31%) 

รายได้น้ำอุตสาหกรรม 5.18 - 5.18 100.00% 9.64 - 9.64 100.00% 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 32.78 26.78 6.00 22.39% 74.81 68.67 6.14 8.95% 

รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน1) 19.93 25.21 (5.28) (20.95%) 48.00 56.11 (8.11) (14.45%) 

ต้นทุนขายและบริการ 693.00 636.04 56.97 8.96% 1,325.00 1,251.02 73.98 5.91% 

ต้นทุนขายน้ำดิบ 378.67 335.84 42.83 12.75% 715.94 647.86 68.08 10.51% 

ต้นทุนขายน้ำประปา 248.87 249.91 (1.04) (0.42%) 478.66 483.64 (4.98) (1.03%) 

ต้นทุนขายน้ำอุตสาหกรรม 19.38 - 19.38 100.00% 26.14 - 26.14 100.00% 

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 26.17 25.08 1.09 4.35% 56.27 63.40 (7.14) (11.26%) 

ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน1) 19.93 25.21 (5.28) (20.95%) 48.00 56.11 (8.11) (14.45%) 

กำไรขั นต้น 512.95 364.58 148.37 40.70% 1,111.87 906.61 205.26 22.64% 

รายได้อื่นๆ 5.68 9.55 (3.87) (40.49%) 12.41 23.33 (10.93) (46.83%) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 127.25 122.06 5.20 4.26% 231.57 245.96 (14.39) (5.85%) 

กำไรจากการดำเนินงาน 391.38 252.07 139.31 55.27% 892.70 683.98 208.72 30.51% 

ต้นทุนทางการเงิน 50.78 42.79 7.99 18.67% 93.07 87.05 6.02 6.92% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 59.55 55.90 3.65 6.53% 144.78 126.16 18.61 14.75% 

กำไรสุทธ ิ 281.04 153.38 127.67 83.24% 654.86 470.77 184.08 39.10% 

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่ 278.15 150.57 127.58 84.73% 648.83 465.05 183.78 39.52% 
อัตราส่วนกำไรสุทธติ่อหุ้น (EPS) 0.17 0.09 0.08 84.73% 0.39 0.28 0.11 39.52% 

ต้นทุน 

ม.ค.-มิ.ย. 2564 = 

1,325.00 ล้านบาท 

รายได้ 
ม.ค.-มิ.ย. 2564 = 

2,436.87 ล้านบาท 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2564 

องค์ประกอบรายได้และต้นทุนของกลุ่มบริษัท 



บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2564 
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1. สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (ต่อ) 

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

ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) % ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) % 
กำไรจากการดำเนินงาน 391.38 252.07 139.31 55.27% 892.70 683.98 208.72 30.51% 

ค่าเส่ือมราคา 148.49 141.39 7.10 5.02% 294.19 278.71 15.48 5.55% 

ค่าตัดจำหน่าย 85.59 82.79 2.80 3.38% 169.23 165.41 3.82 2.31% 

EBITDA 625.46 476.25 149.21 31.33% 1,356.12 1,128.10 228.02 20.21% 

หมายเหตุ: ค่าเส่ือมราคาข้างต้น ไม่รวมค่าเส่ือมราคาจากการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐานบัญชีสัญญาเช่า (TFRS16) 

2. สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ขยายตัวที่ฐานต่ำมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
กับปีก่อน และหดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากมาตรการล็อกดาวน์สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสามในไทย และได้
ส่งผลกระทบรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้างในทุกภาคธุรกิจ อีกทั้งกำลังซื้อในประเทศท่ีอ่อนแอ ในขณะที่ธุรกิจการผลิตแม้จะได้ปัจจัยบวกจากอุป
สงค์ของประเทศคู่ค้าที่ฟ้ืนตัวเร็ว แต่ยังเผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และแคมป์ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลอย่าง
มีนัยต่อการฟื้นตัว ในส่วนของภาคธุรกิจการผลิตขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากการผลิตเพื่อส่งออกที่ฟื้นตัวตามความต้องการของตลาด
ต่างประเทศท่ีมีอย่างต่อเนื่อง อาทิ ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง ธุรกิจเครื่องดื่มและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แต่กลับหดตัวจากไตรมาสก่อนจากมาตรการ
ด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดขึ้น ทั้งการลดจำนวนพนักงานในแต่ละสายการผลิตและการสั่งปิดโรงงาน ส่งผลอย่างมีนัยต่อศักยภาพด้านการผลิต  
สำหรับการลงทุนของภาคธุรกิจขยายตัวเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่ส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนออกไป แต่ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดย
ธุรกิจส่วนใหญ่ในภาคการผลิตมีการลงทุนตามแผนประจำปีที่วางไว้ เช่น การลงทุนระบบ IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ธุรกิจขนส่งขยายการ
ลงทุนคลังสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ E-commerce แต่อาจจะเผชิญกับปัญหาการสร้างโรงงานล่าช้า อย่างไรก็ดี ในภาคการค้าและการ
บริโภคปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ธุรกิจส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพิ่มขึ้น สำหรับ
ความสามารถในการปรับราคาสินค้าสามารถทำได้อย่างจำกัด จากกำลังซื้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำและการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ส่วนด้านการจ้าง
งานยังคงทรงตัวอยู่ โดยเฉพาะธุรกิจบริการและท่องเที่ยว 
 แนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ปี 2564  คาดว่าขยายตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 และไตรมาสก่อน จากการ
กระจายวัคซีนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจน่าจะทยอยฟื้นตัวได้บ้าง รวมถึงการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวตามการฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีทยอยออกมา เช่น คนละครึ่งเฟสสาม อย่างไรก็ตาม ในระยะข้างหน้ายังคงมีปัจจัยเสี่ยง 
ที่กดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในหลายด้าน อาทิ การกลายพันธุ์ของไวรัสที่อาจลดทอนประสิทธิภาพของวัคซีน ส่งผลให้การเปิดประเทศรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติล่าช้าออกไป และข้อจำกัดด้านอุปทาน (supply disruption) อาทิ การแพร่ระบาดในโรงงาน การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
และเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกท่ีจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพการผลิตและส่งออกของไทยมากกว่าที่คาด 

3. สถานการณ์น ำปัจจุบัน 

สถานการณ์น้ำ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 พบว่าแหล่งน้ำของบริษัทในพื้นที่ชลบุรีและระยองอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยปริมาณน้ำในอ่างเกบ็
น้ำหลักส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงครึ่งหลังปี 2563 เป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นอย่างมากจากพายุที่พัด
ผ่านในพื้นที่ประเทศไทยจึงทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการคาดหมายลักษณะอากาศของกรม
อุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมในภาคตะวันออก ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติถึงมากกว่าค่าปกติ
เล็กน้อยทั้งนี้ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของบริษัทในพื้นที่ชลบุรีและระยองเฉลี่ยอยู่ที่ 41% และ 66% ของความจุอ่างเก็บน้ำตามลำดับ  



บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2564 
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3. สถานการณ์น ำปัจจุบัน (ต่อ) 

ปริมาณน ำ (ล้าน ลบ.ม.) 

พื นที่ชลบุร ี พื นที่ระยอง 

บางพระ หนองค้อ ดอกกราย 
หนอง 

ปลาไหล 
คลองใหญ่ ประแสร ์

ปริมาณน ำ 43.88 12.61 45.47 126.45 28.20 183.48 

ร้อยละของความจ ุ 38% 59% 57% 77% 70% 62% 
ค่าเฉลี่ย (2556 - 2563) 41.03 6.82 34.44 88.43 23.03 130.52 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (2556 - 2563) 2.85 5.79 11.03 38.02 5.17 52.96 

4. เหตุการณ์สำคัญ 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 TRIS RATING ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ
บริษัทท่ีระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะท่ีแข็งแกร่งของบริษัทในฐานะ
ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวท่ีมีโครงข่ายท่อส่งน้าดิบครอบคลุมพื้นท่ีในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ตลอดจนการมีกระแสเงินสดที่แน่นอน และ
ความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง  

สำหรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่มี
นัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระประชาชน เพื่อสนับสนุนมาตรการของภาครัฐที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวของบริษัท เป็นการร่วมสนับสนุนผ่าน กปภ. ไปยังประชาชนผู้ใช้น้ำของ กปภ. เช่น การลดอัตราค่า
น้ำประปา และการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา เป็นต้น 

 

5. ธุรกิจน ำดิบ 

บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำดิบสำหรับ 6 เดือนแรก ปี 2564 จำนวน 1,578.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 281.17 ล้านบาท หรือ +21.67% 
เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2563 โดยหลักเนื่องจากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน รวม 23.04 ล้าน ลบ.ม. หรือ +19.33% 
(ไม่รวมปริมาณน้ำดิบที่ส่งให้กิจการประปาของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 14.44 ล้าน ลบ.ม.) 

ปัจจุบันราคาจำหน่ายน้ำดิบเฉลี่ยเท่ากับ 11.10 บาท/ลบ.ม. เพิ่มขึ้น จำนวน 0.21 บาท/ลบ.ม. หรือ +1.96% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2563 เนื่องจากบริษัทได้มีการบังคับใช้โครงสร้างราคาน้ำดิบใหม่ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยรวมของบริษัทเพ่ิมขึ้น 

ปริมาณน ำดบิจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
ไตรมาสที ่2 (3 เดือน) ไตรมาสที ่2 (สะสม 6 เดือน) 

ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) % ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) % 

ปริมาณน้ำดิบที่สูบจ่าย 78.09 60.04 18.05 30.07% 156.66 131.54 25.12 19.10% 

หัก ปริมาณนำ้ดิบที่ใช้ในกิจการประปาของ
บริษัท 

7.42 5.71 1.71 29.98% 14.44 12.36 2.08 16.86% 

ปริมาณน ำดบิจำหน่าย 70.67 54.33 16.34 30.08% 142.218 119.180 23.04 19.33% 
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มาบตาพุด
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5. ธุรกิจน ำดิบ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
  

 
    
  
 

 
  
 

 
 
หากพิจารณาทิศทางและแนวโน้มอุตสาหกรรม ธุรกิจน้ำดิบมีโอกาสเติบโตจากปัจจัยหลักการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับ

ภาครัฐมีนโยบายผลักดันให้พื้นที่จังหวัด ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันด้วยการจัดตั้งพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งเมื่อพิจารณาศักยภาพของธุรกิจน้ำดิบ บริษัท
ถือว่ามีความพร้อมสูง ท้ังด้านการลงทุน ด้านเสถียรภาพแหล่งน้ำ และระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบ จำแนกตามพื้นท่ีได้ดังนี ้

                                                 
   
  
  
  
 
 
 
 

 

 
 
กำไรขั นต้นธุรกิจน ำดิบ สำหรับ 6 เดือนแรก ปี 2564 เท่ากับ 862.63 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้น 213.09 ล้านบาท หรือ +32.81% เมื่อ

เปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2563 รายละเอียด ดังน้ี  
 

5. ธุรกิจน ำดิบ (ต่อ) 
1) รายได้น้ำดิบเพิ่มขึ้น จากการใช้น้ำดิบเพิ่มสูงขึ้นจากลูกค้าประเภทต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มอุปโภค-บริโภค และราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้น

จากการปรับโครงสร้างค่าน้ำดิบในปี 2564 

นิคมอุตสาหกรรม
64%

อุปโภคบริโภค
23%

สวนอุตสาหกรรม
2%

โรงงานทั่วไป
1%

กิจการประปาของกลุ่มบริษัท
10%

นิคมอุตสาหกรรม
58%

อุปโภคบริโภค
29%

สวนอุตสาหกรรม
3%

โรงงานทั่วไป
1%

กิจการประปาของกลุ่มบริษัท
9%

ปริมาณน ำดิบสูบจ่าย จำแนกตามกลุม่ลูกค้า (รวมปริมาณน ำดิบที่ส่งให้กิจการประปาในกลุม่บริษทั) 

ปริมาณน ำดิบสูบจ่าย จำแนกตามพื นที่ (รวมปริมาณน ำดิบที่ส่งให้กิจการประปาในกลุม่บริษัท) 

ม.ค.-มิ.ย. 2563 = 

131.54 ล้าน ลบ.ม. 

ม.ค.-มิ.ย. 2564 = 

156.66 ล้าน ลบ.ม. 

ม.ค.-มิ.ย. 2563 = 

131.54 ล้าน ลบ.ม. 

          

ม.ค.-มิ.ย. 2564 = 

156.66 ล้าน ลบ.ม. 
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2) ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
o ต้นทุนค่าน้ำดิบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สอดคล้องกับปริมาณน้ำจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นยังน้อยกว่าอัตราการเติบโตของ

ปริมาณน้ำจำหน่าย เนื่องจากปีก่อนมีการซื้อน้ำดิบจากเอกชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
o ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับปริมาณน้ำจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น และในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นการสูบฝากน้ำดิบ และเริ่ม

ทยอยใช้น้ำท่ีสูบเก็บในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เนื่องจากเข้าสู่หน้าแล้ง จึงทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก 
o ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการลงทุนเพิ่มความสามารถในการสูบส่งน้ำ 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าเช่าท่อจากปริมาณน้ำดิบที่จำหน่ายเพิ่มขึ้น และค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินจาก

มูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน 

จากปัจจัยข้างต้น ส่งผลใหใ้นไตรมาส 2 ปี 2564 มอีัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น อยู่ท่ี 54.65% จากเดิมที่ 50.06%  

ต้นทุนขายน ำดิบ (ล้านบาท) 
ไตรมาสที ่2 (3 เดือน) ไตรมาสที ่2 (สะสม 6 เดือน) 

ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) % ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) % 
รายได้จากการจำหนา่ยน ำดิบ 783.99  586.67  197.33 33.64% 1,578.57  1,297.40  281.17 21.67% 

ต้นทุนขายน ำดิบ 378.67  335.84  42.83 12.75% 715.94  647.86  68.08 10.51% 

ค่าน้ำดิบ 46.16  56.08  (9.92) (17.70%) 97.75  91.03  6.72 7.39% 

ค่าไฟฟ้า 145.48  82.26  63.22 76.85% 254.83  194.47  60.37 31.04% 

ค่าเส่ือมราคา 109.27  108.88  0.39 0.36% 218.05  215.16  2.88 1.34% 

ค่าซ่อมบำรุง 29.69  45.90  (16.21) (35.32%) 55.27  66.38  (11.11) (16.74%) 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 48.07  42.72  5.35 12.53% 90.04  80.82  9.22 11.41% 

กำไรขั นต้น 405.32  250.83  154.50 61.60% 862.63  649.54  213.09 32.81% 

อัตรากำไรขั นต้น 51.70% 42.75%     54.65% 50.06%     

6. ธุรกิจน ำประปา 

บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำประปา สำหรับ 6 เดือนแรก ปี 2564 จำนวน 725.84 ล้านบาท ลดลง 9.60 ล้านบาท หรือ -1.31% เมื่อ
เปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2563 ในขณะทีป่ริมาณน้ำประปาจำหน่ายเพิ่มขึ้น 0.19 ล้าน ลบ.ม. หรือ +0.38% เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือน
แรกของปี 2563 สาเหตุหลักจากราคาจำหน่ายน้ำประปาเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยหลักจากสัมปทานประปาสมุยที่หมดอายุสัมปทานใน
เดือนพฤษภาคม 2563 

ปริมาณน ำประปาจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.) 
ไตรมาสที ่2 (3 เดือน) ไตรมาสที ่2 (สะสม 6 เดือน) 

ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) % ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) % 

ปริมาณน้ำประปาจำหนา่ยของบริษัท 5.66 5.29 0.37 6.94% 10.99 11.19 (0.20) (1.75%) 

ปริมาณน้ำประปาจำหนา่ยของบริษัทยอ่ย  19.08   19.72  (0.64) (3.26%) 38.50 38.12 0.38 1.00% 

รวมปริมาณน ำประปาจำหน่าย 24.73 25.01 (0.28) (1.11%) 49.49 49.30 0.19 0.38% 

กำไรขั  นต้นธุรกิจน ำประปา สำหรับ 6 เดือนแรก ปี 2564 เท่ากับ 247.18 ล้านบาท ลดลง 4.62 ล้านบาท หรือ -1.83% เมื่อ
เปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2563 โดยหลักจากการลดลงของรายได้ ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 34.05% ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2563 
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6. ธุรกิจน ำประปา (ต่อ) 

ต้นทุนขายน ำประปา (ล้านบาท) 

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

ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) % ปี 2564 ปี 2563 
เพิ่ม 
(ลด) 

% 

รายได้จากการจำหนา่ยน ำประปา 364.07 361.95 2.11 0.58% 725.84  735.44  (9.60) (1.31%) 

ต้นทุนขายน ำประปา 248.87 249.91 (1.04) (0.42%) 478.66  483.64  (4.98) (1.03%) 

ค่าน้ำดิบ 52.12 54.22 (2.11) (3.88%) 99.59 97.29 2.29 2.36% 

ค่าไฟฟ้า 33.12 32.82 0.30 0.93% 65.96 69.27 (3.32) (4.79%) 

ค่าสารเคมี 11.00 15.69 (4.69) (29.87%) 20.52 26.47 (5.95) (22.49%) 

คชจ.พนักงาน + Outsources + ค่าซ่อมบำรุง 55.62 50.51 5.11 10.12% 101.25 100.97 0.29 0.28% 

ค่าเส่ือมราคา 87.72 88.34 (0.62) (0.70%) 175.28 173.75 1.53 0.88% 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 9.28 8.33 0.95 11.44% 16.06 15.88 0.18 1.13% 

กำไรขั นต้น 115.20 112.04 3.16 2.82% 247.18 251.80 (4.62) (1.83%) 

อัตรากำไรขั นต้น 31.64% 30.96%     34.05% 34.24%     

7. ธุรกิจน ำอุตสาหกรรม 

บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำอุตสาหกรรม สำหรับ 6 เดือนแรก ปี 2564 จำนวน 9.64 ล้านบาท โดยมีปริมาณน้ำอุตสาหกรรมจำหน่าย 
รวม 0.63 ล้าน ลบ.ม. 

กำไรขั นต้นธุรกิจน ำอุตสาหกรรม สำหรับ 6 เดือนแรก ปี 2564 ธุรกิจน้ำอุตสาหกรรมมีผลขาดทุน จำนวน -16.50 ล้านบาท สาเหตุหลกั
จากการการบันทึกค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (ค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง) มากกว่ารายได้จากการจำหน่ายน้ำ
อุตสาหกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าซ่อมบำรุง และค่าน้ำดิบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนสัญญาเกี่ยวกับการรับน้ำอุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ โดยจะเริ่มรับ
น้ำในปริมาณขั้นต่ำตามสัญญาตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในปี 2564 ทางนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ยังคงมีการรับน้ำจากบริษัทฯ แต่ไม่ถึง
ปริมาณขั้นต่ำตามสัญญา 

 

ต้นทุนขายน ำอุตสาหกรรม (ล้านบาท) 
ไตรมาสที ่2 (3 เดือน) ไตรมาสที ่2 (สะสม 6 เดือน) 

ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) % ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) % 
ปริมาณจำหน่ายน ำอุตสาหกรรม 0.35 - 0.35 100.00% 0.63 - 0.63 100.00% 

รายได้จากการจำหนา่ยน ำอุตสาหกรรม 5.18 - 5.18 100.00% 9.64  - 9.64  100.00% 

ต้นทุนขายน ำอุตสาหกรรม 19.38  - 19.38  100.00% 26.14  - 26.14  100.00% 

ค่าน้ำดิบ 1.64 - 1.64 100.00% 1.82 - 1.82 100.00% 

ค่าไฟฟ้า 2.79 - 2.80 100.00% 4.49 - 4.49 100.00% 

ค่าสารเคมี 0.16 - 0.16 100.00% 0.57 - 0.57 100.00% 

ค่าเส่ือมราคา 7.18  7.19 100.00% 11.65  11.65 100.00% 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 7.61 - 7.61 100.00% 7.61 - 7.61 100.00% 

กำไรขั นต้น (14.20) - (14.20) 100.00% (16.50) - (16.50) 100.00% 

อัตรากำไรขั นต้น (274.13%) -    (171.16%)  -      
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เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

59%

หุ้นกู้
29%

เงินกู้ยืมระยะยาวถึงก าหนด
ช าระใน 1 ปี 7%

เงินกู้ยืมระยะสั้น 5%

8. การวิเคราะห์สถานะการเงิน 

ฐานะการเงิน (ล้านบาท) ณ 30 มิ.ย. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 เพิ่ม (ลด) % 

สินทรัพย์รวม 24,237.48 22,853.78 1,383.71 6.05% 
หนี้สินรวม 12,924.24 11,784.58 1,139.66 9.67% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,313.24 11,069.20 244.04 2.20% 

 - ส่วนของบริษัทใหญ ่ 11,149.45 10,901.61 247.84 2.27% 

1) สินทรัพย ์บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 24,237.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 1,383.71
ล้านบาท หรือ +6.05% โดยมีรายการหลักท่ีเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 932.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 867.30 ล้านบาท จากการเบิกเงินกู้
สำหรับโครงการลงทุน ซึ่งทยอยเบิกใช้ตามความก้าวหน้าของโครงการ 

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) จำนวน 17,426.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 729.21 ล้านบาท จากการรับรู้ความ
คืบหน้าการก่อสร้างโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมและน้ำครบวงจร โครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา  และ
โครงการวางท่ออ่างเก็บน้ำคลองหลวง เป็นต้น 

2) หนี สิน บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 12,924.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 1,139.66 ล้าน
บาท หรือ +9.67% โดยมีรายการหลักท่ีเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 5,744.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 852.00 ล้านบาท จากการเบิกเงินกู้
เพื่อใช้สำหรับโครงการก่อสร้างต่างๆ และสำหรับหมุนเวียนในบริษัท 

                           
 
         
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
หมายเหตุ: ตามสัญญาเงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้ ให้บริษัทดำรงอัตราส่วน D/E Ratio ในอัตราไม่เกิน 2.00 เท่า 

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 11,313.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นปี 2563 จำนวน 247.84 ล้านบาท หรือ +2.27% 

 

เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

62%

หุ้นกู้
13%

หุ้นกู้ส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระใน 1 ปี 13%

เงินกู้ยืมระยะยาวถึงก าหนดช าระ
ใน 1 ปี 10% เงินกู้ยืมระยะสั้น 2%

องค์ประกอบหนี สนิที่มีภาระดอกเบี ย 

ณ 31 ธ.ค. 2563 = 

8,223.79 ล้านบาท 

ณ 31 มิ.ย. 2564 = 

9,236.01 ล้านบาท 
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9. การวิเคราะหส์ภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

ใน 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดยกมา 65.69 ล้านบาท โดยระหว่าง ปี 2564 มีเงินสดสุทธิ
เพิ่มขึ้น 867.30 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการ ดังน้ี 

1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 1,233.32 ล้านบาท จากผลกำไรสุทธิและจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และ
หนี้สินจากการดำเนินงาน 

2) เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน จำนวน 873.71 ล้านบาท โดยหลักจากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและจ่ายล่วงหน้าค่า
ก่อสร้าง จำนวน 751.91 ล้านบาท และการจ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ทางการเงินสุทธิ เพิ่มขึ้น 347.83 ล้านบาท 

3) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 507.70 ล้านบาท โดยหลักจากการเบิกเงินกู้ระยะยาวสุทธิจำนวน 1,252.00 ล้าน
บาท สุทธิกับการจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นสุทธิ จำนวน 240.00 ล้านบาท และเงินสดจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2563 จำนวน 409.00 ล้านบาท 

10. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 

อัตราส่วนทางการเงิน 
ปี 2564 

ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.45 0.40 
อัตราถัวเฉลี่ยในการเรียกเกบ็หนี้ (A/R Collection Days) 1) (วัน) 25.64 29.64 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร 2) 
  

อัตรากำไรขั้นต้น /รายได้ขายและบริการ (%) 46.54% 43.14% 
อัตรากำไรสุทธิ /รายได้ขายและบรกิาร (%) 27.41% 22.40% 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดำเนินงาน 
  

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ือหุ้น (ROE) (%) 8.61% 8.32% 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (%) 4.06% 4.24% 

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินและภาระหนี สิน 
  

อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นผู้ถือหุ้น (เท่า)  1.16 1.05 
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) (เท่า) 1.89 5.59 

หมายเหตุ: 1) อัตราถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ ไม่รวมลูกหนี้ประเภทที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ 
 2) อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทานและรายได้อื่นๆ 

 
โดยสรุปผลการดำเนินงาน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิและอัตรากำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

ช่วงเดียวกัน ปี 2563 โดยหลักจากการที่บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายจำหน่ายน้ำดิบเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนขายน้ำดิบเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
รักษาเสถียรภาพของน้ำในช่วงฤดูแล้ง และต้นทุนขายน้ำอุตสาหกรรม จากค่าเสื่อมของจากสินทรัพย์โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงทำให้บริษัทมี
อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 46.54% และอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 27.41%  

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้นเท่ากับ 8.61% และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงเป็น 4.06% ตามลำดับ 
เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์จากโครงการลงทุนต่างๆ  

สำหรับสภาพคล่อง ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2564 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 0.45 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
เป็น 1.16 เท่า จากการเบิกเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างในระหว่างปี ในส่วนของความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท มี
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) ที ่1.89 เท่า ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2563 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกำหนด
ชำระภายในหน่ึงปี เพิ่มขึ้น 800.00 ล้านบาท เป็น 948.00 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ท่ีถึงกำหนดชำระในปี 2565 เท่ากับ 1,199.75 ล้านบาท 



บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2564 
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11. นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) และความเสี่ยงด้านเครดิต 

บริษัทฯ มีการกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้าสำหรับลูกค้าสำหรับน้ำดิบ น้ำประปา และผู้เช่าอาคาร โดยประมาณอยู่ที ่30 วัน 
ทั้งนี้ สำหรับคู่ค้า บริษัทฯ จะเจรจาระยะเวลาสินเช่ือการคา้อยู่ท่ีประมาณ 30 วันเช่นกัน ทั้งนี้ กลุ่มกิจการมีการควบคุมความเสีย่งด้านเครดิต โดย
กำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม อีกทั้งลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มภาครัฐหรือเอกชนขนาดใหญ่ ความเสี่ยงด้านเครดิต
จึงอยู่ในระดับต่ำ 

12. ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงินมีดังนี้ 

รายการ 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,156.07 1,814.75 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 202.21 204.24 

รวม 1,358.28 2,018.99 

 โดยภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เกิดจากโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยหลัก ได้แก่ 

โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง – ชลบุรี และโครงการให้บริการน้ำครบวงจรแก่พ้ืนท่ีท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

13. รายการระหว่างกัน  

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ ประกอบด้วย 

1) การประปาส่วนภูมิภาค เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับแรก ซึ่งถือร้อยละ 40.20 ของจำนวนหุ้นของบริษัทท่ีออกจำหน่าย และมีตัวแทน
เป็นคณะกรรมการของบริษัท  

2) การนิคมอุตสาหกรรม ถือหุ้นร้อยละ 4.57 ของจำนวนหุ้นของบริษัทท่ีออกจำหน่าย และมีตัวแทนเป็นคณะกรรมการของบริษัท 

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการระหว่างกันแยกตามลักษณะรายการ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16 
เรื่องรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 


