
                       
 

 

 

เหตผุล 

 ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก 
จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A+” ซึง่สะทอ้นถงึสถานะทีแ่ขง็แกรง่ของบรษิทัในฐานะผูป้ระกอบการเพยีง
รายเดียวที่มีโครงข่ายท่อส่งน ้าดิบครอบคลุมพื้นที่ในเขตชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก ตลอดจน
ลกัษณะธุรกจิทีผู่ป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาแขง่ขนัไดย้าก และความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิทีอ่ยู่
ในระดบัต ่า นอกจากน้ี อนัดบัเครดติยงัมปีจัจยัสนับสนุนจากการที่บรษิทัมรีายได้ที่สม ่าเสมอและ
ฐานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่ อยา่งไรกต็าม จุดแขง็ดงักลา่วมขีอ้จ ากดับางประการจากความตอ้งการ
เงนิลงทุนทีส่งู ตลอดจนผลกระทบทีค่าดเดาไมไ่ดจ้ากการเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศ และความ
เสี่ยงจากการมีกลุ่มลูกค้าที่ไม่หลากหลาย นอกจากน้ี กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรพัยากรน ้าทีไ่มช่ดัเจนของหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งยงัเป็นประเดน็กงัวลต่อความสามารถของ
บรษิทัในการใหบ้รกิารทีเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการใชน้ ้าทีเ่พิม่สงูขึน้ในอนาคต 
 บรษิทัก่อตัง้ในปี 2535 ตามมตคิณะรฐัมนตรทีีม่อบหมายใหภ้าคเอกชนเป็นผูร้บัผดิชอบการ
พฒันาและด าเนินการดูแลระบบท่อสง่น ้าดบิในพืน้ที ่7 จงัหวดัชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก ปจัจุบนั
บรษิทัเน้นใหบ้รกิารน ้าดบิในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีระยอง และฉะเชงิเทราเน่ืองจากพืน้ที่ดงักล่าวไดร้บั
การพฒันาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า และสงัคมมากยิง่ขึ้น นอกจากน้ี บริษัทยงั
ให้บรกิารน ้าประปาในเขตพืน้ที่บรกิารอกี 11 เขตด้วย ณ เดอืนธนัวาคม 2555 ผูถ้อืหุ้นใหญ่ของ
บรษิทัประกอบดว้ย การประปาสว่นภูมภิาค (กปภ.) ซึง่ถอืหุน้ในสดัสว่น 40.2% บรษิทั ผลติไฟฟ้า 
จ ากดั (มหาชน) ถอื 18.7% Norbax Inc., 13 ถอื 9.6% และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ถอื 4.6%  
 พืน้ฐานธุรกจิของบรษิทัยงัคงแขง็แกรง่เน่ืองจากความตอ้งการใชน้ ้าดบิของภาคอุตสาหกรรม
ในเขตพืน้ที่ชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออกเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2555 บรษิัทมีรายได้รวม 
3,677 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 13% โดยรายได้จากการจ าหน่ายน ้าดบิคดิเป็นสดัส่วน
ประมาณ 71% และรายไดจ้ากธุรกจิน ้าประปาคดิเป็น 23% ของรายไดร้วม บรษิทัมรีายไดจ้ากการ
ขายน ้าดบิในปี 2555 ทัง้สิน้ 2, 612 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 15.5% เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา โดยมปีจัจยั
สนับสนุนจากการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของภาคอุตสาหกรรมในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก รวมทัง้ความ
ตอ้งการทีส่งูขึน้ของกลุม่ผูบ้รโิภค อยา่งไรกต็าม แมอุ้ปสงคใ์นการใชน้ ้าดบิจะเตบิโตอยา่งมัน่คง แต่ก็
มคีวามผนัแปรไปตามสภาพเศรษฐกจิพอสมควร โดยจะเหน็ไดใ้นปี 2552 เมื่อยอดขายน ้าดบิลดลง
ตามภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั ในสว่นของธุรกจิจ าหน่ายน ้าประปานัน้ยงัคงเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง โดย
ในปี 2555 บรษิัทมรีายได้จากธุรกิจน ้าประปา 844 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 9.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการมีลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย เน่ืองจาก
ยอดขายน ้ าให้แก่ กปภ. และ กนอ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทมีสดัส่วนถึง
ประมาณ 65%-70% ของยอดขายรวมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นอกจากน้ี กปภ. ยงัมอี านาจในการ
ตอ่รองราคาน ้าดบิกบับรษิทัดว้ย โดยเหน็ไดใ้นชว่งปี 2551-2554 ทีบ่รษิทัตอ้งใหส้ว่นลดบางสว่นแก่
กลุม่ลกูคา้ผูใ้ชน้ ้าเพือ่การอุปโภคและบรโิภคซึง่รวมถงึ กปภ.  
 นบัตัง้แตก่ารก่อตัง้ บรษิทัเชา่และด าเนินการบรหิารโครงการท่อสง่น ้าดบิจ านวน 4 โครงขา่ย
ซึง่ก่อนหน้านี้อยูภ่ายใตก้ารดแูลของกระทรวงการคลงั หลงัจากนัน้บรษิทัไดพ้ฒันาโครงขา่ยการจ่าย

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ีใหม่:  - 
อนัดบัเครดิตในอดีต: 
วนัท่ี องคก์ร ตราสารหน้ี 
                      (มีประกนั/ 
  ไม่มีประกนั) 
23/01/51 A+/Sta -  
11/10/50 A+/Alert Dev -  
20/09/50   A+/Alert Dev -/A+ 
12/07/47 A+/Sta -/A+ 
29/06/47  A+ -/A+ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ: 
ชนาพร ป่ินพทิกัษ์ 
chanaporn@trisrating.com 
 
ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ   
pramuansap@trisrating.com  
 
ธรีนาถ นภาพฤกษ์ชาต ิ
thiranart@trisrating.com 
 
รุง่ทพิย ์เจรญิวสิุทธวิงศ์         
rungtip@trisrating.com 
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น ้าอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่เชื่อมตอ่โครงขา่ยในทุกพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิาร แมว้่าการประกอบกจิการไม่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยทีีซ่บัซอ้น แต่การมโีครงขา่ยทีค่รอบคลุมนัน้
จะต้องใช้เงินลงทุนสูงซึ่งเป็นข้อจ ากัดส าคัญในการเข้าสู่ธุรกิจประเภทน้ี โครงข่ายท่อส่งน ้าของบริษัทที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างสมบูรณ์ยงัช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ รวมทัง้การสบูและสง่น ้าดบิจากแหล่งน ้าต่าง ๆ เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ลูกคา้ในทุกพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารดว้ย ดงันัน้ บรษิทัจงึไม่
น่าจะมปีญัหาในเรื่องของคู่แข่งทางตรงในธุรกิจน ้าดิบในอนาคตอนัใกล้ ความเสีย่งที่ส าคญัประการหน่ึงของธุรกิจการให้บรกิารน ้าดบิคือการจดัหา 
แหล่งน ้า ทัง้น้ี การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศนัน้มผีลต่อปรมิาณน ้าฝน โดยฝนทีต่กในช่วงฤดูฝนจะเป็นการสะสมปรมิาณน ้าในอ่างเกบ็น ้าเพื่อใช้
ตลอดปี ดงันัน้ ความตอ้งการใชน้ ้าดบิทีเ่พิม่ขึน้จงึผลกัดนัใหบ้รษิทัตอ้งหาแหล่งน ้าแห่งใหม่ซึง่สว่นใหญ่อยู่ห่างไกลจากพืน้ทีใ่หบ้รกิารของบรษิทั ตน้ทุน
การสบูและสง่น ้าของบรษิทัจงึมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ ทัง้น้ี ปรมิาณน ้าทีจ่ะน ามาใชน้ัน้ขึน้อยูก่บัการอนุมตัขิองกรมชลประทานซึง่ใหค้วามส าคญักบัภาค
การเกษตรเป็นอนัดบัแรก  
 เพื่อที่จะจดัหาน ้าใหไ้ด้เพยีงพอกบัความต้องการใช้ในอกี 5 ปีขา้งหน้า บรษิทัได้ลงทุนในโครงการอ่างเกบ็น ้าทบัมาในจงัหวดัระยองด้วยมลูค่า
โครงการ 2,728 ลา้นบาท โดยโครงการในระยะแรกมกี าหนดแลว้เสรจ็ในปี 2558 และจะช่วยเพิม่ปรมิาณน ้าตน้ทุนใหบ้รษิทัอกี 32.5 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
(ลบ.ม.) และจะเพิม่เป็น 55 ล้าน ลบ.ม. เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ในปี 2560 นอกจากน้ี บริษัทยงัมีแผนลงทุนวางท่อเพื่อสูบน ้าจากอ่างเก็บน ้ า 
ประแสรม์ายงัอา่งเกบ็น ้าหนองปลาใหลในชว่งครึง่หลงัของปี 2556 ดว้ย โดยมกี าหนดแลว้เสรจ็ในปี 2557 และมมีูลค่าการลงทุน 2,850 ลา้นบาท ส าหรบั
ธุรกจิใหบ้รกิารน ้าประปาซึง่แมจ้ะมอีุปสงคเ์พิม่ขึน้อยา่งสม ่าเสมอแต่กม็โีอกาสในการขยายธุรกจิในอนาคตในระดบัต ่าเน่ืองจาก กปภ. ไม่มนีโยบายเปิด
ประมลูสมัปทานใหมห่รอืใหเ้อกชนด าเนินการแทน  
 ฐานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัมาจากผลการด าเนินงานทีแ่ขง็แกร่งและการมแีหล่งรายได้ทีแ่น่นอน อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงาน
ก่อนคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายตอ่รายไดจ้ากการขายของบรษิทัอยูท่ีร่ะดบั 54%-56% ในชว่ง 4 ปีทีผ่า่นมา เงนิทุนจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ 9.6% 
ในปี 2555 เป็น 1,500 ลา้นบาท อยา่งไรกด็ ีเงนิกู้รวมของบรษิทักเ็พิม่ขึน้เช่นกนั โดยเพิม่ขึน้จาก 2,984 ลา้นบาทในปี 2554 เป็น 4,307 ลา้นบาทในปี 
2555 การเพิม่ขึน้ของภาระหน้ีของบรษิทัมสีาเหตุหลกัมาจากการลงทุนในโครงการอ่างเกบ็น ้าทบัมาและการเพิม่ประสทิธภิาพของระบบสบูสง่น ้าของ
โครงการบางพระ ภาระหน้ีของบริษัทมีแนวโน้มจะเพิม่สูงขึ้นเน่ืองจากบรษิัทมีแผนจะลงทุนรวมมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทในระยะ 2 ปีข้างหน้า 
ความสามารถในการช าระหน้ีของบรษิทัและฐานะสภาพคล่องจงึคาดว่าน่าจะอ่อนตวัลงในช่วงอกี 2-3 ปีขา้งหน้าจากโครงการลงทุนทีใ่ชง้บจ านวนมาก
และนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ทัง้น้ี บรษิทัมแีนวโน้มทีจ่ะคงนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลทุกปี ความมัน่คงในการด าเนินงานจะช่วยพยุงสถานะงบดุลที่
ออ่นตวัลงของบรษิทัในชว่งทีม่กีารลงทุนขยายงานตามแผน โดยฐานะการเงนิของบรษิทัคาดว่าจะกลบัมาแขง็แกร่งหลงัจากทีโ่ครงการลงทุนต่าง ๆ แลว้
เสรจ็สมบรูณ์ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหมายของทรสิเรทติง้ว่าบรษิทัจะยงัคงรกัษาระดบัความสามารถในการด าเนิน

ธุรกจิและสรา้งกระแสเงนิสดทีส่ม ่าเสมอ อกีทัง้ยงัคาดหวงัวา่บรษิทัจะขยายธุรกจิโดยการเพิม่ภาระหน้ีดว้ยความระมดัระวงัและมกีารตดิตามตรวจสอบ
อยา่งมวีนิยั ซึง่ปจัจยัเหลา่น้ีจะชว่ยด ารงคุณภาพเครดติของบรษิทัเอาไว ้

 
 

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (EASTW) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable         
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

      ------------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ---------------------------------- 
 2555  **         2554 **         2553 **        2552 **        2551 2550 

รายไดร้วม 3,677 3,250 3,066 2,826 2,379 2,401 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 150 114 90 120 174 253 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 1,240 1,008 912 807 568 449 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 1,500 1,368 1,286 1,085 923 791 
เงนิลงทุนในสนิคา้คงคลงั 1,620 1,176 1,315 394 375 789 
สนิทรพัยร์วม 12,440 10,784 9,885 9,148 9,331 9,822 
เงนิกูร้วม 4,307 2,984 2,564 2,289 2,936 4,535 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 7,317 6,933 6,585 6,341 5,974 4,667 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

54.38 55.61 54.92 54.94 50.37 43.36 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 15.73 15.85        15.53    14.25    9.69 8.42 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

13.63 16.45 19.88 13.22 7.01 4.22 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 34.81 45.84        50.15    47.40  31.43 17.43 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 37.04 30.08 28.01 26.51 32.94 49.06 
*  งบการเงนิรวม 
** ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2552 เป็นตน้มา บรษัิทเปลีย่นรอบปีบญัชจีากเดมิตลุาคม-กนัยายนเป็นมกราคม-ธนัวาคม 
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