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1. สรุปภาพรวมการวิเคราะหผลการดำเนินงาน 
ในภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับ 6 เดือนแรกของป 2565 บริษัทมีรายไดจากการขายและบริการรวมท้ังสิ้น 2,288.45 ลานบาท ลดลง 

148.41 ลานบาท หรือ -6.09% โดยหลักจากปริมาณน้ำดิบจำหนายลดลง ในขณะท่ีตนทุนขายและบริการรวม 1,335.31 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 10.31  

ลานบาท หรือ 0.78% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 509.18 ลานบาท โดยเปนกำไรสุทธิสวนของผูถือ

หุนบริษัทใหญ จำนวน 505.61 ลานบาท ลดลง 143.22 ลานบาท หรือ -22.07% 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

ป 2565 ป 2564 เพ่ิม (ลด) % ป 2565 ป 2564 เพ่ิม (ลด) % 

รายไดจากการขายและบริการ 1,150.99 1,205.95 (54.96) (4.56%) 2,288.45 2,436.87 (148.41) (6.09%) 

รายไดน้ำดิบ 716.25 783.99 (67.75) (8.64%) 1,448.43 1,578.57 (130.14) (8.24%) 

รายไดน้ำประปา 356.83 364.07 (7.24) (1.99%) 689.55 725.84 (36.29) (5.00%) 

รายไดน้ำอุตสาหกรรม 16.09 5.18 10.91 210.44% 29.48 9.64 19.84 205.83% 

รายไดคาเชาและคาบริการ 35.06 32.78 2.28 6.97% 73.23 74.81 (1.58) (2.11%) 

รายไดคากอสรางภายใตสัญญาสัมปทาน1) 26.76 19.93 6.84 34.31% 47.76 48.00 (0.24) (0.50%) 

ตนทุนขายและบริการ 690.61 693.00 (2.40) (0.35%) 1,335.31 1,325.00 10.31 0.78% 

ตนทุนขายน้ำดิบ 354.62 378.67 (24.05) (6.35%) 691.52 715.94 (24.41) (3.41%) 

ตนทุนขายน้ำประปา 246.14 248.87 (2.73) (1.10%) 477.76 478.66 (0.90) (0.19%) 

ตนทุนขายน้ำอุตสาหกรรม 33.41 19.38 14.04 72.44% 54.35 26.14 28.22 107.95% 

ตนทุนคาเชาและคาบริการ 29.68 26.17 3.51 13.41% 63.91 56.27 7.64 13.58% 

ตนทุนคากอสรางภายใตสัญญาสัมปทาน1) 26.76 19.93 6.84 34.31% 47.76 48.00 (0.24) (0.50%) 

กำไรขั้นตน 460.38 512.95 (52.56) (10.25%) 953.14 1,111.87 (158.72) (14.28%) 

รายไดอื่นๆ 53.70 5.68 48.01 844.84% 60.01 12.41 47.60 383.66% 

คาใชจายในการขายและบริหาร 138.50 127.25 11.24 8.83% 268.13 231.57 36.56 15.79% 

กำไรจากการดำเนินงาน 375.58 391.38 (15.79) (4.03%) 745.02 892.70 (147.68) (16.54%) 

ตนทุนทางการเงิน 64.82 50.78 14.03 27.64% 120.15 93.07 27.08 29.09% 

คาใชจายภาษีเงินได 55.04 59.55 (4.51) (7.57%) 115.70 144.78 (29.08) (20.09%) 

กำไรสุทธ ิ 255.72 281.04 (25.32) (9.01%) 509.18 654.86 (145.67) (22.25%) 

กำไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 253.64 278.15 (24.52) (8.81%) 505.61 648.83 (143.22) (22.07%) 

อัตราสวนกำไรสุทธติอหุน (EPS) 0.15 0.17 (0.02) (8.81%) 0.30 0.39 (0.09) (22.07%) 

ตนทุน 

ม.ค.-มิ.ย. 2565 = 

1,335.31 ลานบาท 

รายได 

ม.ค.-มิ.ย. 2565 = 

2,288.45 ลานบาท 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 

คำอธิบายและวิเคราะหผลการดำเนินงานของฝายจัดการ ไตรมาส 2 ป 2565 

องคประกอบรายไดและตนทุนของกลุมบริษัท 



บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  

คำอธิบายและวิเคราะหผลการดำเนินงานของฝายจัดการ ไตรมาส 2 ป 2565 
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1. สรุปภาพรวมการวิเคราะหผลการดำเนินงาน (ตอ) 

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

ป 2565 ป 2564 เพ่ิม (ลด) % ป 2565 ป 2564 เพ่ิม (ลด) % 

กำไรจากการดำเนินงาน 375.58  391.38  (15.79) (4.03%) 745.02  892.70  (147.68) (16.54%) 

คาเส่ือมราคา 179.72  148.49  31.22 21.03% 347.98  294.19  53.78 18.28% 

คาตัดจำหนาย 88.77  86.44  2.34 2.70% 175.29  170.92  4.37 2.56% 

EBITDA 644.08  626.31  17.77 2.84% 1,268.29  1,357.81  (89.52) (6.59%) 

หมายเหตุ: คาเส่ือมราคาขางตน ไมรวมคาเส่ือมราคาจากการบันทึกสินทรัพยสิทธิการใชตามมาตรฐานบัญชีสัญญาเชา (TFRS16) 

2. สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 ในไตรมาสที่ 2 ป 2565 เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นตอเนื่องจากไตรมาสกอน โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นจากหมวดบริการเปน

สำคัญ ขณะที่จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากการผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและมาตรการจำกัดการเดินทางระหวาง

ประเทศ สงผลใหภาคการคาและภาคบริการฟนตัว และการลงทุนภาคเอกชนปรับดีข้ึนตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ สวนการสงออกเพ่ิมข้ึนตามอุป

สงคประเทศคูคาที่ยังขยายตัวตอเนื่อง ขณะที่การใชจายภาครัฐขยายตัวจากรายจายประจำและเงินโอนภาครัฐเปนหลัก อยางไรก็ตาม การผลิต

ภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากปญหาการขาดแคลนช้ินสวนการผลิต  

อัตราเงินเฟอท่ัวไปเรงข้ึนจากเดือนกอน โดยอัตราเงินเฟอหมวดพลังงานเพ่ิมข้ึนจากราคาน้ำมันขายปลีกตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก 

สำหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐานเพิ่มขึ้นตามราคาอาหารสำเร็จรูปและเครื่องประกอบอาหารเปนสำคัญ ดานตลาดแรงงานฟนตัวตอเนื่องตามภาวะ

เศรษฐกิจ สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลลดลงจากดุลบริการ รายได และเงินโอนที่ขาดดุลนอยลง ดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับ

ดอลลาร สรอ. ออนคาลงตอเน่ืองสอดคลองกับสกุลเงินภูมิภาค ตามการแข็งคาของเงินดอลลาร สรอ. จากการดำเนินนโยบายการเงินท่ีเขมงวดข้ึน

ของธนาคารกลางสหรัฐฯ 

 

3. สถานการณน้ำปจจุบัน 

สถานการณน้ำ ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 พบวาแหลงน้ำของบริษัทในพื้นท่ีชลบุรีและระยองอยูในเกณฑคอนขางสูง โดยปริมาณน้ำใน

อางเก็บน้ำหลักสวนใหญสูงกวาคาเฉลี่ยในระยะ 8 ปท่ีผานมา เน่ืองจากในชวงครึ่งหลังป 2564 และชวงครึ่งแรกป 2565 เปนชวงท่ีมีปริมาณน้ำฝน

เพิ่มขึ้นอยางมากจากพายุที่พัดผานในพื้นที่ประเทศไทยจึงทำใหปริมาณน้ำสะสมในอางเก็บน้ำหลักมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางมีนัยยะ จากการ

คาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนยิมวิทยา คาดการณวาปริมาณฝนรวมในภาคตะวันออกเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ป 2565 จะมีปริมาณฝนสูง

กวาคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 5 ปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำหลักของบริษัทในพ้ืนท่ีชลบุรีและระยองเฉลี่ยอยูท่ี 68.48% และ 73.84% ของความจุอาง

เก็บน้ำตามลำดับ 

ปริมาณน้ำ (ลาน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่ชลบุร ี พ้ืนที่ระยอง 

บางพระ หนองคอ ดอกกราย 
หนอง 

ปลาไหล 
คลองใหญ ประแสร 

ปริมาณน้ำ 76.84 17.94 51.65 120.58 31.01 195.00 

รอยละของความจ ุ 66% 84% 72% 74% 77% 66% 

คาเฉล่ีย (2556 - 2564) 40.62 7.72 36.24 94.09 23.73 140.72 

เปรียบเทียบคาเฉล่ีย (2556 - 2564) 36.22 10.22 15.40 26.50 7.28 54.28 

 



บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  

คำอธิบายและวิเคราะหผลการดำเนินงานของฝายจัดการ ไตรมาส 2 ป 2565 

 

3 

 

4. เหตุการณสำคัญ 

การจายเงินปนผล: วันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจำป 2564 ใหแกผู

ถือหุนในอัตราหุนละ 0.42 บาท ซึ่งประกอบดวยการจายเงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 0.18 บาท ซึ่งผูถือหุนไดรับเงินปนผลระหวางกาล

ดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2564 และการจายเงินปนผล 6 เดือนหลังของป 2564 ในอัตราหุนละ 0.24 บาท โดยกำหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมี

สิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 และจายเงินปนผลในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

การจัดอันดับเครดิต: วันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 TRIS RATING มีการทบทวนอันดับเครดิตของบริษัท โดยไดประกาศคงอันดับเครดิต

องคกรและอันดบัเครดิตหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “A+” โดยอันดับดังกลาวสะทอนถึงสถานะที่แข็งแกรงของบริษัทใน

ฐานะผูประกอบการเพียงรายเดียวที่มีโครงขายทอสงน้ำดิบครอบคลุมพื้นที่ในเขตชายฝงทะเลภาคตะวันออก ตลอดจนการมีกระแสเงินสดท่ี

แนนอนและความสามารถในการทำกำไรท่ีแข็งแกรง อยางไรก็ตาม แนวโนมอันดับเครดิตลดลงจาก “Stable Outlook” เปน “Negative 

Outlook” แนวโนมอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” สะทอนถึงความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะไมสามารถตอสัญญาเชาระบบทอสงน้ำจาก

กรมธนารักษไดหลังจากท่ีสัญญาเชาหมดอายุลงในเดือนธันวาคม 2566  

วันท่ี 8 เมษายน 2565 TRIS RATING ประกาศคงอันดับเครดิตองคกรและอันดับเครดิตหุนกูไมดอยสทิธิ ไมมีหลักประกันของบริษัทท่ีระดบั 

“A+” ดวยแนวโนมอันดับเครดิต “Negative” สำหรับหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันชุดใหมในวงเงินไมเกิน 2.8 พันลานบาทที่บริษัทฯ มีแผน

จะออกเสนอขายในเดือนพฤษภาคม 2565  

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันชุดปจจุบันของบริษัท เปนระดับ “A” 

พรอมแนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากเดิมที่ระดับ “A+” และแนวโนมอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” ทั้งนี้ การลด

อันดับเครดิตสะทอนถึงความเปนไปไดอยางมากท่ีบริษัทจะไมสามารถตอสัญญาเชาระบบทอสงน้ำของกรมธนารักษไดหลังจากท่ีสัญญาเชาดังกลาว

จะหมดอายุลงในเดือนธันวาคม 2566 สวนแนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะทอนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งวาการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทจะยังคงมีความยืดหยุนและสรางกระแสเงินสดท่ีมั่นคงจากลูกคาปจจุบันตอไป 

ความคืบหนาการฟองรองศาลปกครองกลางกรณีเชาทอสงน้ำกรมธนารักษ: วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 บริษัทไดเขารวมการคัดเลือก

เอกชน เพื่อการบริหารจัดการและดำเนินกิจการระบบทอสงน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ประกอบดวย 1) โครงการทอสงน้ำดอกกราย 2) 

โครงการทอสงน้ำหนองปลาไหล-หนองคอ และ 3) โครงการทอสงน้ำหนองคอ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) ตามที่หนวยงานรัฐไดดำเนินการตาม

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 และกฎกระทรวงที่ราชพัสดุ พ.ศ.2564 เพื่อการบริหารจัดการและดำเนินกิจการระบบทอสงน้ำสายหลักใน

ภาคตะวันออกดังกลาว โดยบริษัทไดยื่นขอเสนอในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ตอมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 หนวยงานรัฐไดออกหนังสือแจง

ยกเลิกขอเสนอการคัดเลือกเอกชนฯ ดังกลาวขางตน และเชิญใหบริษัทดำเนินการยื่นขอเสนอใหมอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 10 กันยายน 2564 โดย

บริษัทไดยื่นขอเสนอเขารวมการคัดเลือกครั้งใหม เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2564  

อยางไรก็ตามบริษัทพิจารณาวาคำสั่งยกเลิกการคัดเลือกเอกชนฯ ดังกลาวขางตน อาจเปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยเมื่อวันท่ี 

23 กันยายน 2564 บริษัทไดยื่นฟองคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนฯ และกรมธนารักษ ในสวนของคดีหลักเพ่ือขอใหศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติ

หรือคำสั่งยกเลิกการคัดเลือกเอกชนฯ ของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนฯ และเพิกถอนประกาศพรอมหนังสือเชิญชวนฉบับใหม รวมท้ังคำรองขอ

เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา ตอศาลปกครองกลาง ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางไดมีคำสั่งยกคำรองขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการ

พิพากษา ซึ่งบริษัทไดยื่นคำรองไว โดยในตอนหนึ่งของคำสั่งศาลดงักลาวไดระบุไวดวยวา แมตอมาจะมีการลงนามเพื่อเขาทำสัญญาในโครงการท่ี
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พิพาทแลว แตหากปรากฏวาการดำเนินการเพื่อคัดเลือกคูสัญญาไมชอบดวยกฎหมาย ศาลยอมมีอำนาจเพิกถอนการดำเนินการดังกลาวได และ

หากบริษัทเห็นวาไดรับความเดือดรอยเสียหายก็ชอบท่ีจะไดรับสิทธิฟองเรียกคาเสียหายตอไปได 

เมื ่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 บริษัทไดยื่นคำรองขอเกี ่ยวกับวิธีการชั ่วคราวกอนการพิพากษาตอศาลปกครองกลางใหระงับการ

ดำเนินการลงนามในสัญญาโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบทอสงน้ำสายหลักในภาคตะวันออกระหวางหนวยงานรัฐและเอกชนผูไดรับสิทธิ

ในวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2565  ตอมา วันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศาลปกครองมีคำสั่งเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษาใหทุเลาการบังคับ

การดำเนินการตามประกาศเชิญชวนเพ่ือบริหารและดำเนินการระบบทอสงน้ำสายหลกัในภาคตะวันออก ฉบับลงวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ.2564 ซึ่งมี

ผลเปนการใหระงับการดำเนินการลงนามในสัญญาดังกลาว ไวเปนการช่ัวคราวจนกวาศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเปนอยางอ่ืน 

ทั้งนี้ ระบบโครงขายน้ำ Water Grid ที่บริษัทใชบริหารการสงน้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา มีความยาวทั้งสิ้น 512 

กิโลเมตร โดยเปนทอท่ีเชาบริหารจากกรมธนารักษ 135.90 กิโลเมตร สวนทอท่ีบริษัทลงทุนเอง 376.10 กิโลเมตร ซึ่งรวมถึงสถานีสูบน้ำอีกหลาย

แหง เช่ือมโยงแหลงน้ำตนทุนหลักในภาคตะวันออกน้ัน ไมไดเปนสวนหน่ึงของขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนแตอยางใด ปจจุบัน บริษัทยังคงประกอบธุรกิจได

ตามปกต ิรวมท้ังมีแผนรองรับ โดยบริษัทอยูระหวางดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาแหลงน้ำและระบบทอสงน้ำสายหลกัในภาคตะวันออก กอสราง

ระบบทอสงน้ำเพิ่มเติมอีกประมาณ 120 กิโลเมตร มีความสามารถในการสูบสงประมาณ 350,000 ลบ.ม.ตอวัน เชื่อมระบบ Water Grid และ

เสริมสราง Water Security เพื่อรักษาฐานลูกคา และรองรับความตองการใชน้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตตามการขยายตัวของ EEC ทั้งนี้ โครงการ

ดังกลาว ปจจุบันมีความคืบหนาเปนไปตามแผนการท่ีวางไว โดยมีกำหนดแลวเสร็จพรอมสงจายน้ำใหลูกคาไดภายในเดือนธันวาคม 2566 

การตอสัญญากิจการประปาท่ีครบอายุสัมปทาน: กิจการประปาเกาะลาน ซึ่งสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการในวันที่ 30 กันยายน 2564 น้ัน 

ปจจุบันหนวยงานรัฐซึ่งเปนคูสัญญาไดเห็นชอบใหดำเนินการตออายุสัญญาดังกลาวออกไปอีก 3 ป ปจจุบันหนวยงานรัฐซึ่งเปนคูสัญญา มีมติ

เห็นชอบใหดำเนินการตออายุสัญญา และอยูระหวางการดำเนินการตามขั้นตอนตอไป โดยขณะนี้อยูระหวางการสอบทานรางสัญญา และจะ

ดำเนินการลงนามในสัญญาตามข้ันตอนตอไป  

การออกหุนกู EASTW 1/2565: วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 บริษัทไดดำเนินการออกหุนกูครั้งท่ี 1/2565 ชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอย

สิทธิ ไมมีหลักประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคารวมทั้งสิ้น 1,600 ลานบาท โดยเปนการเสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนราย

ใหญ ซึ่งไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แบงเปนหุนกูชุดที่ 1 จำนวน 850 ลานบาท อายุหุนกู 5 

ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.53 และชุดที่ 2 จำนวน 750 ลานบาท อายุหุนกู 10 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.52 ทั้งสองชุดจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 

เดือนตลอดอายุหุนกู โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปนผูจัดการการจัดจำหนายหุนกู ผูเทนผูถือหุนกู และนายทะเบียนหุนกู 

5. ธุรกิจน้ำดิบ 

บริษัทมีรายไดจากการขายน้ำดิบสำหรับ 6 เดือนแรกของป 2565 จำนวน 1,448.43 ลานบาท ลดลง 130.14 ลานบาท หรือ -8.24% เมื่อ

เปรียบเทียบชวงเดียวกันของป 2564 โดยหลักเนื่องจากปริมาณน้ำดิบจำหนายลดลงจากปกอน รวม 13.34 ลาน ลบ.ม. หรือ -9.38% (ไมรวม

ปริมาณน้ำดิบท่ีใชในกิจการของกลุมบริษัท จำนวน 16.49 ลาน ลบ.ม.) เน่ืองจากฝนตกมากตอเน่ืองในชวงปลายป 2564 สงผลใหลูกคาโดยเฉพาะ

กลุมอุปโภคบริโภคสามารถใชน้ำจากแหลงธรรมชาติไดมากกวาชวงเดียวกันของปกอน ประกอบกับสถานการณโควิดยังรุนแรง ที่มีผลตอการ

ทองเท่ียว ทำใหการใชน้ำลดลงในพ้ืนท่ีชลบุรี  

ปจจุบันราคาจำหนายน้ำดิบเฉลี่ยเทากับ 11.24 บาท/ลบ.ม. เพ่ิมข้ึน 0.14 บาท/ลบ.ม. หรือ 1.25% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2564  

 

 

 



บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  

คำอธิบายและวิเคราะหผลการดำเนินงานของฝายจัดการ ไตรมาส 2 ป 2565 

 

5 

 

มาบตาพุด

61%
ชลบุรี

21%

ปลวกแดง-บอวิน

11%

ฉะเชิงเทรา

7%

มาบตาพุด

62%ชลบุรี

17%

ปลวกแดง-บอวิน

15%

ฉะเชิงเทรา

6%

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

ป 2565 ป 2564 เพ่ิม (ลด) % ป 2565 ป 2564 เพ่ิม (ลด) % 

ปริมาณน้ำดิบที่สูบจาย 72.12  79.37  (7.25) (9.13%) 145.38  158.41  (13.03) (8.23%) 

หัก ปริมาณนำ้ดิบที่ใชในกิจการประปาของบริษัท 8.47  8.69  (0.22) (2.53%) 16.49  16.18  0.31 1.92% 

ปริมาณน้ำดบิจำหนาย 63.65 70.68 (7.03) (9.95%) 128.89 142.23 (13.34) (9.38%) 

 
 
 
 
 
  

 

    

  

 

 

  

 
 

หากพิจารณาทิศทางและแนวโนมอุตสาหกรรม ธุรกิจน้ำดิบมีโอกาสเติบโตจากปจจัยหลักการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับ

ภาครัฐมีนโยบายผลักดันใหพื้นที่จังหวัด ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เปนศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ

แขงขันดวยการจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งเมื่อพิจารณาศักยภาพของธุรกิจน้ำดิบ บริษัท

ถือวามีความพรอมสูง ท้ังดานการลงทุน ดานเสถียรภาพแหลงน้ำ และระบบโครงขายทอสงน้ำดิบ จำแนกตามพ้ืนท่ีไดดังน้ี 

                                                 
   
  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

กำไรขั ้นตนธุรกิจน้ำดิบ สำหรับ 6 เดือนแรกของป 2565 เทากับ 756.91 ลานบาท ลดลง 105.73 ลานบาท หรือ -12.26% เมื่อ

เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2564 รายละเอียด ดังน้ี  

ปริมาณน้ำดิบสูบจาย จำแนกตามกลุมลูกคา (รวมปริมาณน้ำดิบท่ีสงใหกิจการประปาในกลุมบริษทั) 

ปริมาณน้ำดิบสูบจาย จำแนกตามพ้ืนท่ี (รวมปริมาณน้ำดิบท่ีสงใหกิจการประปาในกลุมบริษัท) 

ม.ค.-มิ.ย. 2564 = 

158.41 ลาน ลบ.ม. 

ม.ค.-มิ.ย. 2565 = 

145.38 ลาน ลบ.ม. 

ม.ค.-ม.ิย. 2564 = 

158.41 ลาน ลบ.ม. 

          

ม.ค.-ม.ิย. 2565 = 

145.38 ลาน ลบ.ม. 

 

นิคมอุตสาหกรรม

64%

อุปโภคบริโภค

22%

โรงงานทั่วไป

4%

ใชในกิจการของบริษัทฯ

10%

นิคมอุตสาหกรรม

57%

อุปโภคบริโภค

30%

โรงงานทั่วไป

4%

ใชในกิจการของกลุมบริษัท

9%
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1) รายไดจากการจำหนายน้ำดิบ ลดลง 130.14 ลานบาท หรือ -8.24% จากการที่ลูกคาโดยเฉพาะกลุมอุปโภคบริโภคใชน้ำนอยลง

เนื่องจากฝนตกมากตอเนื ่องในชวงปลายป 2564 สงผลใหสามารถใชน้ำจากแหลงธรรมชาติไดมากกวาชวงเดียวกันของปกอน ประกอบกับ

สถานการณโควิดยังรุนแรง มีผลตอการทองเท่ียว ทำใหการใชน้ำลดลงในพ้ืนท่ีชลบุรี 

2) ตนทุนขายน้ำดิบลดลง 24.41 ลานบาท หรือ -3.41% ในภาพรวมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณน้ำดิบจำหนายท่ีลดลง ท้ังน้ี อัตรา

การลดลงนอยกวาการลดลงของปริมาณน้ำจำหนาย เน่ืองจาก 

 คาเสื่อมราคา เพ่ิมข้ึน 27.35 ลานบาท หรือ 12.54% จากการรับรูทรัพยสินถาวรจากโครงการลงทุนเพ่ิมความสามารถในการสูบสง 

โดยหลักไดแก โครงการสระเก็บน้ำดิบทับมาท่ีแลวเสร็จในชวงไตรมาสท่ี 3 ป 2564  

 คาใชจายอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 6.47 ลานบาท หรือ 7.19% ไดแก คาใชจายบุคลากร และคาจางช่ัวคราว ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนรายปตามอัตราปกต ิ 

จากปจจัยขางตนสงผลให 6 เดือนแรกของป 2565 บริษัทฯ มีอัตรากำไรข้ันตนน้ำดิบลดลงอยูท่ี 52.26% จากชวงเดียวกันของปกอนท่ี 54.65% 

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

ป 2565 ป 2564 เพ่ิม (ลด) % ป 2565 ป 2564 เพ่ิม (ลด) % 

รายไดจากการจำหนายน้ำดิบ 716.25  783.99  (67.75) (8.64%) 1,448.43  1,578.57  (130.14) (8.24%) 

ตนทุนขายน้ำดบิ 354.62  378.66  (24.05) (6.35%) 691.52  715.94  (24.41) (3.41%) 

คาน้ำดิบ 35.25  46.16  (10.91) (23.63%) 87.40  97.75  (10.35) (10.59%) 

คาไฟฟา 113.59  145.48  (31.89) (21.92%) 211.05  254.83  (43.78) (17.18%) 

คาเส่ือมราคา 123.26  109.27  13.99 12.80% 245.40  218.05  27.35 12.54% 

คาซอมบำรุง 33.01  29.69  3.32 11.19% 51.16  55.27  (4.11) (7.43%) 

คาใชจายอื่นๆ 49.51  48.07  1.44 2.99% 96.51  90.04  6.47 7.19% 

กำไรขั้นตน 361.63  405.33  (43.70) (10.78%) 756.91  862.64  (105.73) (12.26%) 

อัตรากำไรขั้นตน 50.49% 51.70%     52.26% 54.65%     

6. ธุรกิจน้ำประปา 

บริษัทมีรายไดจากการขายน้ำประปา สำหรับ 6 เดือนแรก ป 2565 จำนวน 689.55 ลานบาท ลดลง 36.29 ลานบาท หรือ -5.00% เมื่อ

เปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรกของป 2564 เปนไปตามปริมาณน้ำประปาจำหนายท่ีลดลง 3.08 ลาน ลบ.ม. หรือ -6.23% เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 

เดือนแรกของป 2564  

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

ป 2565 ป 2564 เพ่ิม (ลด) % ป 2565 ป 2564 เพ่ิม (ลด) % 

ปริมาณน้ำประปาจำหนายของบริษัท 5.42 5.66 (0.24) (4.23%) 10.44 10.99 (0.55) (5.00%) 

ปริมาณน้ำประปาจำหนายของบริษัทยอย 18.55 19.07 (0.52) (2.74%) 35.97 38.50 (2.53) (6.58%) 

รวมปริมาณน้ำประปาจำหนาย 23.97 24.73 (0.76) (3.08%) 46.41 49.49 (3.08) (6.23%) 

กำไรขั้นตนธุรกิจน้ำประปา สำหรับ 6 เดือนแรก ป 2565 เทากับ 211.79 ลานบาท ลดลง 35.39 ลานบาท หรือ -14.32% เมื่อ

เปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรกของป 2564 โดยหลักจากการลดลงของปริมาณน้ำประปาจำหนาย ในขณะท่ีตนทุนขายยังไมสามารถลดลงได เชน คา

ไฟฟา คาสารเคมี และคาใชจายอ่ืนๆ เชน ภาษีโรงเรือนและคาประกันภัย เปนตน ท้ังน้ี อัตรากำไรข้ันตนอยูท่ี 30.71% จากเดิม 34.05% 

 

 



บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  
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ตนทุนขายน้ำประปา (ลานบาท) 

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

ป 2565 ป 2564 เพ่ิม (ลด) % ป 2565 ป 2564 
เพ่ิม 

(ลด) 
% 

รายไดจากการจำหนายน้ำประปา 356.83  364.07  (7.24) (1.99%) 689.55  725.84  (36.29) (5.00%) 

ตนทุนขายน้ำประปา 246.14  248.87  (2.73) (1.10%) 477.76  478.66  (0.90) (0.19%) 

คาน้ำดิบ 49.05 52.12 (3.07) (5.89%) 95.52 99.59 (4.06) (4.08%) 

คาไฟฟา 37.20 33.12 4.08 12.31% 69.94 65.96 3.99 6.04% 

คาสารเคม ี 11.76 11.00 0.76 6.89% 21.05 20.52 0.53 2.58% 

คชจ.พนักงาน + Outsources + คาซอมบำรุง 48.91 55.62 (6.71) (12.07%) 96.90 101.25 (4.35) (4.30%) 

คาเส่ือมราคา 87.09 87.72 (0.63) (0.72%) 172.12 175.28 (3.16) (1.80%) 

คาใชจายอื่นๆ 12.12 9.28 2.85 30.69% 22.23 16.06 6.17 38.40% 

กำไรขั้นตน 110.69 115.20 (4.51) (3.91%) 211.79 247.18 (35.39) (14.32%) 

อัตรากำไรขั้นตน 31.02% 31.64%     30.71% 34.05%     

7. ธุรกิจน้ำอุตสาหกรรม 

บริษัทมีรายไดจากการขายน้ำอุตสาหกรรม สำหรับ 6 เดือนแรกของป 2565 จำนวน 29.48 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของป 2564 

จำนวน 19.84 ลานบาท หรือ 205.83% เน่ืองจากปริมาณน้ำอุตสาหกรรมจำหนายทยอยเพ่ิมข้ึนตามการรับน้ำของลูกคา 

กำไรขั้นตนธุรกิจน้ำอุตสาหกรรม สำหรับ 6 เดือนแรกของป 2565 ธุรกิจน้ำอุตสาหกรรมยังมีผลขาดทุน จำนวน 24.87 ลานบาท สาเหตุ

หลักจากการบันทึกคาเสื่อมราคา (โดยวิธีเสนตรง) จากสินทรัพยโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จท้ัง 2 โครงการ คือ โครงการใหบริการน้ำอุตสาหกรรม

แกนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ และโครงการใหบริการน้ำอุตสาหกรรมกับโรงไฟฟากัลฟ ในขณะที่ลูกคาทยอยรับน้ำเพิ่มขึ้นรายปในรูปแบบ

ข้ันบันได ท้ังน้ี คูสัญญาคือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ไดเริ่มรับน้ำในปริมาณข้ันต่ำตามสัญญาตัง้แตป 2565 สวนคูสัญญาโรงไฟฟากัลฟ ไดเริ่มรับ

น้ำตั้งแตเดือนเมษายน 2565 ซึ่งจะทยอยเพิ่มขึ้นตามการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา ประกอบกับลูกคารายใหมที่บริษัทไดสัญญา เชน โครงการ

ใหบริการน้ำอุตสาหกรรมแกบริษัทคาราบาว บริษัท ไทยเมดิคอลโกลฟ จำกัด และนิคมอุตสาหกรรม โรจนะ-ปลวกแดง รวมทั้งลูกคาใหมที่อยู

ระหวางรอลงนามสัญญาอีกหลายราย ดังน้ัน คาดการณวาธุรกิจน้ำอุตสาหกรรมจะสามารถมีกำไรข้ันตนไดตั้งแตป 2566 เปนตนไป  

ตนทุนขายน้ำอุตสาหกรรม (ลานบาท) 

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

ป 2565 ป 2564 
เพ่ิม 

(ลด) 
% ป 2565 ป 2564 

เพ่ิม 

(ลด) 
% 

ปริมาณจำหนายน้ำอุตสาหกรรม 1.07 0.34 0.73 214.71% 1.96  0.64  1.32 206.25% 

รายไดจากการจำหนายน้ำอุตสาหกรรม 16.09   5.18  10.91 210.44% 29.48   9.64  19.84 205.83% 

ตนทุนขายน้ำอุตสาหกรรม 33.41  19.38  14.03 72.40% 54.35  26.14  28.21 107.92% 

คาน้ำดิบ  6.20   8.30  (2.10) (25.30%)  11.16   8.48  2.68 31.60% 

คาใชจายทางตรงในการผลิต เชน ไฟฟา สารเคมี คาจางO&M  7.72   5.79  1.93 33.33%  14.20   7.90  6.30 79.75% 

คาเส่ือมราคา  19.44   4.83  14.61 302.48%  28.93   9.29  19.64 211.41% 

คาใชจายอื่นๆ  0.05   0.46  (0.41) (88.84%)  0.06   0.47  (0.41) (87.23%) 

กำไรขั้นตน (17.32) (14.20) (3.12) (22.00%) (24.87) (16.50) (8.37) (50.73%) 

อัตรากำไรขั้นตน (107.65%) (273.91%)   (84.39%) (171.22%)    
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เงินกูยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงิน

56%

หุนกู

28%

เงินกูยืมระยะยาวถึงกําหนด

ชําระใน 1 ป 11%

เงินกูยืมระยะส้ัน 5%

เงินกูยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงิน

61%

หุนกู

12%

เงินกูยืมระยะยาวถึงกําหนด

ชําระใน 1 ป 11%

เงินกูยืมระยะส้ัน 4%

หุนกูถึงกําหนดชําระใน 1 ป

12%

8. การวิเคราะหสถานะการเงิน 

ฐานะการเงิน (ลานบาท) ณ 30 มิ.ย. 2565 ณ 31 ธ.ค. 2564 เพ่ิม (ลด) % 

สินทรัพยรวม 23,477.13 23,688.87 (211.74) (0.89%) 

หนี้สินรวม 11,948.70 12,261.91 (313.21) (2.55%) 

สวนของผูถือหุน 11,528.43 11,426.96 101.47 0.89% 

 - สวนของบริษัทใหญ 11,371.95 11,266.86 105.09 0.93% 

1) สินทรัพย บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 23,477.13 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2564 จำนวน 211.74 

ลานบาท หรือ -0.89% โดยมีรายการหลักท่ีเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 119.87 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2564 จำนวน 173.56 ลานบาท เนื่องจากปกอนมีการ

เบิกเงินกูสำหรับโครงการลงทุน ซึ่งทยอยเบิกใชตามความกาวหนาของโครงการในระหวางป 2565 ทำใหเงินสดทยอยลดลงจากเดิม 

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) จำนวน 17,768.51 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2564 จำนวน 68.82 ลานบาท จากการรับรูความ

คืบหนาการกอสรางโครงการตางๆ เชน โครงการกอสรางระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมและน้ำครบวงจร และโครงการวางทออางเก็บน้ำคลองหลวง 

เปนตน 

2) หนี้สิน บริษัทมีหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 11,948.70 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2564 จำนวน 313.21 ลานบาท 

หรือ -2.55% โดยมีรายการหลักท่ีเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 6,734.00 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2564 จำนวน 658.00 ลานบาท เน่ืองจากมีการจาย

คืนเงินกูระยะยาวรวมจำนวน 2,148.00 ลานบาท สุทธิกับการเบิกเงินกูเพื่อใชสำหรับโครงการกอสรางตางๆ และเพื่อไถถอนหุนกู รวมจำนวน 

1,490.00 ลานบาท 

- หุนกู เพ่ิมข้ึนจาก 2,400.00 ลานบาท เปน 2,800.00 ลานบาท ตามท่ีบริษัทมีการออกหุนกูใหมจำนวน 850.00 ลานบาท (ระยะ 5 ป) 

และ 750.00 ลานบาท (ระยะ 10 ป) เพื่อ Refinance เงินกูระยะยาว และไดไถถอนหุนกู ที่ครบกำหนดในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 จำนวน 

1,200.00 ลานบาท จึงทำใหยอดรวมสุทธิเพ่ิมข้ึน 400.00 ลานบาท 

                           
 
         
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
หมายเหตุ: ตามสัญญาเงินกูระยะยาวและหุนกู ใหบริษัทดำรงอัตราสวน D/E Ratio ในอัตราไมเกิน 2.00 เทา 

องคประกอบหนี้สนิท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

ณ 31 ธ.ค. 2564 = 

10,186.23 ลานบาท 

ณ 30 มิ.ย. 2565 = 

10,007.83 ลานบาท 
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3) สวนของผูถือหุน บริษัทมีสวนของผูถือหุนสวนของบริษัทใหญ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 11,371.95 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก

สิ้นป 2564 จำนวน 105.09 ลานบาท หรือ +0.93% 

9. การวิเคราะหสภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

ใน 6 เดือนแรก ป 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวดยกมา 293.43 ลานบาท โดยระหวาง ป 2565 มีเงินสดสุทธิ
ลดลง 173.56 ลานบาท ประกอบดวยรายการ ดังน้ี 

1) เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 946.13 ลานบาท จากผลกำไรสุทธิและจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย และ
หน้ีสินจากการดำเนินงาน 

2) เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมการลงทุน จำนวน 407.92 ลานบาท โดยหลักจากเงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยถาวรและจายลวงหนาคา
กอสราง จำนวน 415.13 ลานบาท  

3) เงินสดสุทธใิชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 711.78 ลานบาท โดยหลักจากการจายคืนเงินกูระยะยาวสุทธิจำนวน 658.00 ลาน

บาท  

10. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินท่ีสำคัญ 

อัตราสวนทางการเงิน 
ป 2565 

ไตรมาส 2 

ป 2564 

ไตรมาส 2 

อัตราสวนสภาพคลอง   

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 0.56 0.45 

อัตราถัวเฉล่ียในการเรียกเกบ็หนี้ (A/R Collection Days) 1) (วัน) 27.77 25.64 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไร 2)   

อัตรากำไรขั้นตน /รายไดขายและบริการ (%) 42.54% 46.54% 

อัตรากำไรสุทธิ /รายไดขายและบริการ (%) 22.72% 27.41% 

อัตราสวนแสดงประสทิธภิาพในการดำเนินงาน   

อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) (%) 8.24% 8.61% 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) (%) 3.89% 4.06% 

อัตราสวนโครงสรางทางการเงินและภาระหน้ีสิน   

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา)  1.05 1.16 

อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินตน (DSCR) (เทา) 1.73 1.89 

หมายเหตุ: 1) อัตราถัวเฉล่ียในการเรียกเก็บหนี้ ไมรวมลูกหนี้ประเภทที่ยังไมไดออกใบแจงหนี้เรียกเก็บ 
 2) อัตรากำไรขั้นตน และอัตรากำไรสุทธิ ไมรวมรายไดคากอสรางภายใตสัญญาสัมปทานและรายไดอื่นๆ 

 
โดยสรุปผลการดำเนินงานในสำหรับ 6 เดือนแรกของป 2565 บริษัทและบริษัทยอย มีกำไรสุทธิและอัตรากำไรลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ

ชวงเดียวกันของป 2564 โดยหลักจากการท่ีบริษัทมีรายไดจากการจำหนายน้ำดิบลดลง ในขณะท่ีตนทุนขายน้ำดิบลดลงไดไมมากนัก ประกอบกับ

คาใชจายในการขายและบริหารท่ีเพิ่มขึ้น สาเหตุดังกลาวขางตนจึงทำใหบริษัทมีอัตรากำไรขั้นตนและอัตรากำไรสุทธิลดลง เปน 42.54% และ 

22.72% ตามลำดับ ในขณะท่ี 6 เดือนแรกของป 2564 บริษัทมีอัตรากำไรข้ันตนอยูท่ี 46.54% และอัตรากำไรสุทธิเทากับ 27.41% ตามลำดับ  

 



บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  

คำอธิบายและวิเคราะหผลการดำเนินงานของฝายจัดการ ไตรมาส 2 ป 2565 
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อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) ลดลงเปน 8.24% และ 3.89% ในขณะท่ี 6 เดือนแรก

ของป 2564 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) อยูที่ 8.61% และ 4.06% ตามลำดับ 

สาเหตุจากกำไรสุทธิท่ีลดลง 

 

สำหรับสภาพคลอง ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2565 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 0.56 เทา เพ่ิมข้ึนจากสิ้นไตรมาส 2 ป 2564 ท่ี 0.45 เทา 

สาเหตุจากปกอนมีการบันทึกเจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยถาวร และอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนอยูท่ี 1.05 เทา เปรียบเทียบกับ 1.16 เทา ณ 

สิ้นไตรมาส 2 ป 2564 จากการที่บริษัทมีการบันทึกเจาหนี้ซื้อสินทรัพยถาวรลดลงเมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งเปนไปตามโครงการกอสรางที่แลวเสร็จ

โดยหลักคือ โครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา ในสวนของความสามารถในการชำระหน้ีของบริษัท มีอัตราสวนความสามารถในการชำระ

ดอกเบ้ียและเงินตน (DSCR) ท่ี 1.73 เทา ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งอยูท่ี 1.89 เทา เน่ืองจากเงินกูระยะยาวสวนท่ีถึงกำหนดชำระใน 1 ป

เพ่ิมข้ึน  

11. นโยบายและระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา (Credit Term) และความเสี่ยงดานเครดิต 

บริษัทฯ มีการกำหนดระยะเวลาการใหสินเช่ือการคาสำหรับลูกคาสำหรับน้ำดิบ น้ำประปา และผูเชาอาคาร โดยประมาณอยูท่ี 30 วัน 

ท้ังน้ี สำหรับคูคา บริษัทฯ จะเจรจาระยะเวลาสินเช่ือการคาอยูท่ีประมาณ 30 วันเชนกัน ท้ังน้ี กลุมกิจการมีการควบคุมความเสีย่งดานเครดิต โดย

กำหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม อีกท้ังลูกหน้ีสวนใหญเปนกลุมภาครัฐหรือเอกชนขนาดใหญ ความเสี่ยงดานเครดิต

จึงอยูในระดับต่ำ 

12. ภาระผูกพันรายจายฝายทุน 

 ภาระผูกพันรายจายฝายทุน ซึ่งยังไมไดรับรูในงบการเงินมีดังน้ี 

รายการ 30 มิ.ย. 2565 31 ธ.ค. 2564 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 815.84 925.79 

สินทรัพยไมมีตัวตน 103.98 147.63 

รวม 919.82 1,073.42 

 โดยภาระผูกพันรายจายฝายทุนประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เกิดจากโครงการกอสรางที่อยูระหวางดำเนินการ โดยหลัก ไดแก 

โครงการกอสรางระบบทอสงน้ำดิบอางเก็บน้ำคลองหลวง – ชลบุรี และโครงการใหบริการน้ำครบวงจรแกพ้ืนท่ีทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา 

13. บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุไว ประกอบดวย 

1) การประปาสวนภูมิภาค เปนผูถือหุนรายใหญลำดับแรก ซึ่งถือรอยละ 40.20 ของจำนวนหุนของบริษัทท่ีออกจำหนาย และมีตัวแทน

เปนคณะกรรมการของบริษัท  

2) การนิคมอุตสาหกรรม ถือหุนรอยละ 4.57 ของจำนวนหุนของบริษัทท่ีออกจำหนาย และมีตัวแทนเปนคณะกรรมการของบริษัท 

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการระหวางกันแยกตามลักษณะรายการ ไดเปดเผยรายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 16 

เรื่องรายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 


