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1Q64 กำไรสุทธิเติบโต 134.3%qoq หนุนหลักจากธุรกิจน้ำดิบ 

EASTW รายงานกาํไรสทุธิ 1Q64 เท่ากบั 370.7 ลา้นบาท เพิมขึนถึง 134.3%qoq หนนุ
หลกัจากธุรกิจนาํดิบทีมีรายไดเ้ติบโต 28.0%qoq มาอยู่ที 794.6 ลา้นบาท จากปริมาณ
ขายนาํทีเพิมขึนตามช่วงฤดูกาล และราคาขายทีปรบัเพิมขึนตามโครงสรา้งใหม่ของ
บริษัท ส่วนธุรกิจขายนาํประปามีรายไดท้รงตวัที 361.8 ลา้นบาท ขณะทีตน้ทุนขายทัง
สองธุรกิจประตวัลดลง ทาํใหอ้ัตรากาํไรขันตน้เพิมขึน และรายไดจ้ากธุรกิจอืนเพิมขึน 
9.1%qoq อยู่ที .  ล้านบาท อีกทังยังมีปัจจัยหนุนจากค่าใช้จ่าย SG&A ทีลดลง 
โดยรวมแลว้กาํไรสทุธิ 1Q64 คิดเป็น 37.8% ของประมาณมารทงัปี 2564  

ช่วงสั้น 2Q64 คาดกำไรอ่อนตัวลง QoQ  ท้ังปี 64 เติบโต 28.2%yoy  

คงประมาณการกาํไรสทุธิปี  ที .  ลา้นบาท เติบโต . %yoy จากฐานกาํไรปี 
 ทีตาํเนืองจากการแพรร่ะบาดของ COVID-  และผลกระทบของภาวะภยัแลง้ ทาํ

ใหผ้ลประกอบการลดลง ทงันีคาดวา่ปี  จะเรมิกลบัมาฟืนตวัสู่สภาวะปกติ สว่นช่วง
สนัคาดกาํไรปกติงวด Q  จะอ่อนตวัลง QoQ  กดดนัจากตน้ทนุทางการเงินทีคาดจะ
สงูขนึ สว่นรายไดจ้ากธุรกิจขายนาํดิบและนาํประปาคาดยงัทรงตวัใกลเ้คียงในระดบัเดิม  

หาจังหวะทยอยเข้าสะสมลงทุน 

ประเมิน FV ณ สินปี 4 (DCF)  เท่ากบั 2.1 บาทหุน้ ราคาปัจจบุนัเหลือ upside สงู
เกือบ % แนะนาํหาจงัหวะทยอยสะสมลงทนุรบัปันผลสมาํเสมอกวา่ . %/ปี 

ประมาณการตัวเลขสำคัญทางการเงิน 

 
ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลสั  

 ราคาปัจจุบัน (บาท) 10.10 

 ราคาเป้าหมาย (บาท) 12.10 

 Upside (%) 19.8% 

 Dividend Yield (%) 4.5% 

 Total Return (%) 24.3% 

 มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 16,804 

   

 Technical Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบประมาณการของ  ASPS กับ IAA consensus
EPS (บาท ) IAA Cons
2564F
2565F
ทีมา : ประมาณการโดย ASPS, IAA consensus

CG Score : 5  = ดเีลศิ
Anti-corruption Indi  = ไดร้บัการรบัรอง

ASPS
0.61
0.750.66 -11%

% dif f
0.59 -3%

EASTW 

แนะนำ:
 

ซื้อ  กำไร 1Q64 เติบโตมีนัยฯ QoQ รับช่วง High Season  
1Q64 กำไรเติบโต 134.3%qoq ตามช่วงฤดูกาล โดยคาดจะเป็นช่วงสูงสุด
ของปี ส่วน 2H64 คาดจะอ่อนตัวตามช่วงฤดูกาล ขณะที่ทั้งปี 64 คาดจะ
กลับมาฟื้นตัว 28%yoy ราคาปัจจุบันยังมี upside สูงเกือบ 20% แนะนำ
ทยอยสะสมลงทุนเพื่อรับปันผลสม่ำเสมอ Dividend yield 4.5%/ปี 

18 พฤษภาคม 2564 |
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1Q64 กำไรสุทธิเติบโต 134.3%qoq หนุนหลักจากธุรกิจน้ำดิบ 
EASTW รายงานกาํไรสุทธิงวด Q6  เท่ากับ .  ลา้นบาท เพิมขึนถึง . %qoq 
หนุนหลักจากธุรกิจนําดิบ (สัดส่วนราว 60-65% ของรายได้รวม) ทีมีรายได้เติบโต 
28.0%qoq มาอยู่ที .  ลา้นบาท หลังผ่านพ้นไตรมาส   ซึงเป็นช่วงตาํสุดของปี
มาแลว้ทาํใหป้ริมาณขายนาํดิบในงวดนีเพิมขึน . %qoq มาอยู่ที .  ลา้นลบ.ม. 
เ ติบโตตามช่ วงฤดูกาลจากการ เรียกใช้นําของทังการประปาและกลุ่มลูกค้า
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงราคาขายทีปรบัเพิมขึน . %qoq มาอยู่ที .  บาท/ ลบ.ม. 
ตามการปรบัโครงสรา้งราคาค่านาํใหม่ของทางบรษัิท ซงึมีผลตงัแต่  มกราคม  เป็น
ตน้ไป ขณะทีตน้ทุนขายนาํดิบลดลงเล็กนอ้ยจากตน้ทุนค่าไฟฟ้าทีลดลงเนืองจากไม่ไดมี้
การผันนาํดังทีเกิดขึนในงวด Q63 ส่งผลให้อัตรากาํไรขันตน้(GPM) ของธุรกิจนาํดิบ
เพิมขนึเป็น . % จาก . % ในงวด Q63  

ส่วนธุรกิจขายนาํประปา (สดัส่วนราว - % ของรายไดร้วม) มีรายไดท้รงตวัที .  
ลา้นบาท ขณะทีตน้ทุนขายนาํประปาปรบัตวัลดลง จากตน้ทุนค่านาํดิบทีลดลงจากงวด
ก่อนหนา้ สุทธิแลว้อัตรากาํไรขันตน้ (GPM) ของธุรกิจนาํนาํประปา เพิมขึนเป็น . % 
จาก . % ในงวด Q63  

ส่วนธุรกิจอืนๆ (สดัส่วนราว - % ของรายไดร้วม) มาจากการขายนาํอุตสาหกรรม ค่า
ก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทาน คา่เช่าและคา่บรกิาร มีรายไดอ้ยู่ที .  ลา้นบาท เพิมขนึ 
9.1%qoq ขณะทีตน้ทุนเพิมขึนเพียง . % สทุธิแลว้ อตัรากาํไรขนัตน้ (GPM) ของธุรกิจ
อนืๆ เพิมขนึมาอยู่ที . % จาก . % ในงวด Q63  

นอกจากนียังมีปัจจัยหนุนจากค่าใชจ้่าย SG&A ทีปรบัลดลง 39.1%qoq มาอยู่ที .  
ลา้นบาท เนืองจากไม่มีค่าใชจ้่ายโบนสัพนกังานดงัทีเกิดขึนในช่วงปลายปี และค่าใชจ้่าย
การจดักิจกรรมของบรษัิทลดลงเนืองจากสถานการณ ์COVID-19 

โดยรวมแล้วกําไรสุทธิ 1Q64 คิดเป็นสัดส่วน 37.8% ของประมาณการทังปี  ที
ประเมินไว ้

ช่วงสั้น 2Q64 คาดกำไรอ่อนตัวลง QoQ  ทั้งปี 64 เติบโต 28.2%yoy  
เบืองตน้ฝ่ายวิจยัคงประมาณการกาํไรสทุธิปี ไวท้ี .  ลา้นบาท เติบโต . %yoy 
จากฐานกาํไรปี  ทีตาํเนืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และผลกระทบของ
ภาวะภัยแล้ง ทําให้ปริมาณขายนําโดยรวมให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและกรม
ชลประทานปรบัตวัลดลง อีกทงัยงัมีตน้ทนุค่าซ่อมบาํรุงในการสบูนาํดิบเพือรองรบัการผนั
นาํในสถานการณภ์ยัแลง้เพิมขึน ทงันีคาดว่าในปี  ทาง EASTW จะไดร้บัผลกระทบ
ดังกล่าวลดลง จากปริมาณสาํรองนาํในปี  ทีสูงกว่าปีก่อนหน้า และกลุ่มลูกค้า
อตุสาหกรรมทีเรมิกลบัมาฟืนตวั  

ช่วงสันกาํไรปกติงวด Q64 คาดจะอ่อนตัวลง QoQ  กดดันจากตน้ทุนทางการเงินจาก
เงินกูเ้พือใชล้งทนุโครงการต่างๆ ทีคาดจะเริมรบัรูเ้พิมขึนใน Q64 เป็นตน้ไป ส่วนรายได้
จากธุรกิจขายนาํดิบและนาํประปาคาดยงัทรงตวัใกลเ้คียงในระดบัเดิม ซึงอิงตามขอ้มูล
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สถิติในอดีตทีผ่านมาซงึเห็นแนวโนม้ปรมิาณการขายนาํทีใกลเ้คียงกบัช่วง Q64 เพราะยงั
ถือเป็นช่วง high season 

ส่วนทิศทางกาํไร H6  คาดจะอ่อนตวัลงจาก H6  เนืองจากจะเขา้สู่ช่วงฤดูฝน ซึงเป็น
ช่วงเป็น low season ทาํใหค้าดปริมาณการจะนาํโดยรวมจะปรบัตวัลดลง อีกทงัคาดจะ
ยงัมีปัจจยักดดนัจากคา่ใชจ้่ายพนกังานทีคาดจะเพิมขนึในช่วงปลายปี  
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ผลการดำเนินงาน 1Q64 

 
ทีมา: ฝ่ายวิจยั ASPS 

 

 โครงการลงทุนในระหว่างปี 2563 - 2565  แผนลงทุนธุรกิจน้ำอุตสาหกรรมในอนาคต 
 

 

 

ทีมา: EASTW / ฝ่ายวิจยั ASPS  ทีมา: EASTW / ฝ่ายวิจยั ASPS 
 

กำลังการส่งน้ำดิบของท่อส่งน้ำแต่ละพื้นที่  ประเด็นความเส่ียงที่สำคัญ 

 

 

) หากเขา้สู่ช่วงทีปริมาณนาํฝนมากกว่าปกติ กาํไรของบริษัทมี
แนวโนม้ทีจะปรบัตัวลดลง เนืองจากลูกคา้จะหันไปใชแ้หล่งนาํ
ของตวัเองมากขนึ โดยเฉพาะกลุม่ผูบ้รโิภคภาคครวัเรอืน  

) หาก EASTW ขาดแคลนนาํดิบในช่วงหนา้แลง้ จะส่งผลใหต้อ้ง
ซือนาํดิบจากเอกชนมาจาํหน่ายต่อ ทาํใหภ้าระตน้ทุนสูงขึนเพือ
รองรบัอปุสงคท์ีมีมากในช่วงดงักล่าว ส่งผลใหก้าํไรสทุธิไม่เป็นไป
ตามคาด  

) หากโครงการ EEC ไม่เป็นตามแผน จะส่งผลใหก้าํไรสุทธิไม่
เป็นตามคาด 

) ค่าไฟฟ้าเป็นตน้ทุนขายทีมีสัดส่วนสาํคัญของ EASTW หาก
ราคาตน้ทุนเชือเพลิง อาทิ ก๊าซธรรมชาติ นาํมัน ฯลฯ สูงขึน จะ
ส่งผลให้แนวโน้มค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) สูงขึน และจะกดดันให้
อตัรากาํไรขนัตน้ของ EASTW ลดลง 

ทีมา: EASTW / ฝ่ายวิจยั ASPS  ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลสั  
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ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2564-66 ของ EASTW 

 

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลสั 
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ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2564-66 

 
ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลสั 

 

 
 
 
 


