
                       
 

 

 

เหตผุล 
 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรของ บรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก 
จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A+” ซึง่สะทอ้นถงึสถานะทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัในฐานะผูป้ระกอบการเพยีงราย
เดยีวทีม่โีครงขา่ยท่อส่งน ้าดบิครอบคลุมพืน้ทีใ่นเขตชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก ตลอดจนลกัษณะธุรกจิที่
ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขนัได้ยาก และความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจที่อยู่ในระดับต ่ า 
นอกจากนี้ อนัดบัเครดติยงัมปีจัจยัสนบัสนุนจากการทีบ่รษิทัมฐีานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง และมรีายได้
ที่สม ่าเสมอ อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดงักล่าวมขี้อจ ากดับางประการจากความต้องการเงนิลงทุนที่สูง 
ตลอดจนผลกระทบทีค่าดเดาไมไ่ดจ้ากการเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศ และความเสีย่งจากการมกีลุ่ม
ลูกคา้ทีไ่ม่หลากหลาย นอกจากนี้ กฎระเบยีบเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าทีไ่ม่ชดัเจนของ
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งยงัเป็นประเดน็กงัวลต่อความสามารถของบรษิทัในการใหบ้รกิารทีเ่พยีงพอ
ต่อความตอ้งการใชน้ ้าทีเ่พิม่สงูขึน้ในอนาคต 
 บรษิัทจดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออกก่อตัง้ในปี 2535 ตามมติคณะรฐัมนตรีที่
มอบหมายให้ภาคเอกชนเป็นผู้รบัผดิชอบการพฒันาและด าเนินการดูแลระบบท่อส่งน ้าดบิในพื้นที่ 7 
จงัหวดัชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก ปจัจุบนับรษิทัเน้นใหบ้รกิารน ้าดบิในพื้นทีจ่งัหวดัชลบุร ีระยอง และ
ฉะเชงิเทราเนื่องจากพื้นที่ดงักล่าวไดร้บัการพฒันาเพื่อเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิ การค้า และสงัคม
มากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัใหบ้รกิารน ้าประปาในเขตพื้นทีบ่รกิารอกี 11 เขตดว้ย ณ เดอืนเมษายน 
2557 ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัประกอบดว้ย การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ซึ่งถอืหุน้ในสดัส่วน 40.2% 
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ถอื 18.7% Norbax Inc., 13 ถอื 8% และการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) ถอื 4.6% ในปี 2556 บรษิทัมรีายไดร้วม 3,760 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 2.3% 
โดยรายได้จากการจ าหน่ายน ้าดบิคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 71% และรายไดจ้ากธุรกจิน ้าประปาคดิเป็น 
23% ของรายไดร้วม 
 พื้นฐานธุรกจิที่แขง็แกร่งของบรษิัทเป็นผลมาจากการที่บรษิัทเป็นผูใ้หบ้รกิารเพยีงรายเดยีวใน
เขตชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออกและมคีวามเสีย่งในการด าเนินธุรกจิทีอ่ยู่ในระดบัต ่า นับตัง้แต่การก่อตัง้ 
บรษิทัเช่าและด าเนินการบรหิารโครงการท่อส่งน ้าดบิจ านวน 4 โครงข่ายซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ภายใต้การ
ดูแลของกระทรวงการคลงั หลงัจากนัน้บรษิทัไดพ้ฒันาโครงข่ายการจ่ายน ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมต่อ
โครงข่ายในทุกพื้นที่ที่ให้บริการ แม้ว่าการประกอบกิจการไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน แต่การมี
โครงข่ายที่ครอบคลุมนัน้จะต้องใช้เงินลงทุนสูงซึ่งเป็นข้อจ ากัดส าคัญในการเข้าสู่ธุรกิจประเภทนี้ 
โครงขา่ยท่อส่งน ้าของบรษิทัทีเ่ชือ่มโยงถงึกนัอย่างสมบรูณ์ยงัช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ 
รวมทัง้การสบูและส่งน ้าดบิจากแหล่งน ้าต่าง ๆ เพือ่จดัสรรใหแ้ก่ลูกคา้ในทุกพื้นทีท่ีใ่หบ้รกิารดว้ย ดงันัน้ 
บรษิทัจงึไมน่่าจะมปีญัหาในเรือ่งของคู่แขง่ทางตรงในธุรกจิน ้าดบิในอนาคตอนัใกล ้
 ความเสี่ยงที่ส าคญัประการหนึ่งของธุรกจิการให้บรกิารน ้าดบิคอืการจดัหาแหล่งน ้า ทัง้นี้ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศนัน้มผีลต่อปริมาณน ้าฝน โดยฝนที่ตกในช่วงฤดูฝนจะเป็นการสะสม
ปรมิาณน ้าในอ่างเกบ็น ้าเพือ่ใชต้ลอดปี ดงันัน้ ความตอ้งการใชน้ ้าดบิทีเ่พิม่ขึน้จงึผลกัดนัใหบ้รษิทัตอ้งหา
แหล่งน ้าแห่งใหม่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ให้บริการของบรษิัท ต้นทุนการสูบและส่งน ้าของ
บรษิทัจงึมแีนวโน้มที่จะเพิม่สูงขึ้นในอนาคต ทัง้นี้ ปรมิาณน ้าทีจ่ะน ามาใชน้ัน้ขึ้นอยู่กบัการอนุมตัขิอง
กรมชลประทานซึ่งใหค้วามส าคญักบัภาคการเกษตรเป็นอนัดบัแรก นอกจากนี้ บรษิทัยงัต้องเผชญิกบั
ความเสีย่งจากการมลีูกคา้รายใหญ่เพยีงไม่กีร่ายเนื่องจากยอดขายน ้าใหแ้ก่ กปภ. และ กนอ. ซึ่งเป็นผู้
ถอืหุน้และลกูคา้รายใหญ่ของบรษิทัมสีดัส่วนถงึประมาณ 65%-70% ของยอดขายรวมในช่วง 5 ปีทีผ่่าน

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
 วนัท่ี อนัดบัเครดิต แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
  เครดิตพินิจ 
23/01/51 A+ Sta 
20/09/50   A+ Alert Dev 
12/07/47 A+ Sta 
29/06/47  A+ - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ: 
ชนาพร ป่ินพทิกัษ์ 
chanaporn@trisrating.com 
 
ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ   
pramuansap@trisrating.com  
 
ภารตัน์ มหธัโน 
parat@trisrating.com 
 
รุง่ทพิย ์เจรญิวสิุทธวิงศ์         
rungtip@trisrating.com 
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  บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 30 มิถนุายน 2557 

 

 

มา และ กปภ. ยงัมคีวามสามารถในการต่อรองราคาน ้าดบิกบับรษิทัดว้ย โดยในช่วงปี 2551-2554 บรษิทัต้องใหส้่วนลดบางส่วนแก่กลุ่มลูกคา้ผูใ้ชน้ ้าเพื่อการ
อุปโภคและบรโิภคซึง่รวมถงึ กปภ. และในเดอืนพฤษจกิายนและธนัวาคม 2556 ทีผ่่านมา บรษิทัไดล้ดราคาค่าน ้าดบิใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้ผูใ้ชน้ ้าเพือ่การอุปโภคและ
บรโิภคจาก 10.5 บาทต่อลกูบาศกเ์มตร (ลบ.ม.) เป็น 9.4 บาทต่อ ลบ.ม. 
 ทีผ่่านมาความต้องการใชน้ ้าดบิของภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออกเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมปีจัจยัสนับสนุนจากการขยาย
ตวัอย่างต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรมในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกรวมทัง้ความต้องการทีสู่งขึน้ของกลุ่มผูบ้รโิภค อย่างไรกด็ ีความต้องการใชน้ ้าดบิมคีวามผนัแปร
ไปตามสภาพเศรษฐกจิพอสมควร โดยในปี 2556 ยอดขายน ้าดบิของบรษิทัลดลง 2.5% เมือ่เทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากภาวะชะลอตวัของเศรษฐกจิทีส่่งผลต่อ
ภาคอุตสาหกรรมตัง้แต่ในช่วงไตรมาสที ่3 ของปี ปรมิาณฝนทีห่นาแน่นในช่วงไตรมาสที ่4 เป็นอกีปจัจยัหนึ่งทีส่่งผลลบต่ออุปสงค์ในการใชน้ ้าดบิ เนื่องจาก
ลกูคา้บางรายสามารถใชน้ ้าจากแหล่งน ้าส ารองของตน นอกจากนี้ ยงัมผีลจากการทีลู่กคา้ผูป้ระกอบการประปาบางรายสามารถหาแหล่งน ้าดบิไดโ้ด ยตรงอกี
ดว้ย อย่างไรกด็ ีการปรบัราคาค่าน ้าดบิขึน้ 5.7% เป็น 10.49 บาทต่อ ลบ.ม. ในปี 2556 ช่วยใหบ้รษิทัยงัคงมรีายไดจ้ากการขายน ้าดบิซึ่งเตบิโตขึน้ 3.1% เป็น 
2,694 ลา้นบาท ปจัจยัลบต่าง ๆ ยงัส่งผลต่อเนื่องมาจนถงึไตรมาสแรกของปี 2557 โดยบรษิทัมยีอดขายน ้าดบิลดลง 3.5% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
รายไดจ้ากการขายน ้าดบิลดลง 3% เป็น 691 ลา้นบาทแมจ้ะมกีารปรบัราคาค่าน ้าดบิขึน้ 2.3% แลว้กต็าม อย่างไรกด็ ีมกีารคาดการณ์ว่าอุปสงค์ในการใชน้ ้าดบิ
โดยเฉพาะจากลกูคา้กลุ่มอุตสาหกรรมจะปรบัตวัดขี ึน้ในช่วงครึง่หลงัของปีหลงัจากภาวะความไม่สงบทางการเมอืงคลีค่ลายลงและภาวะเศรษฐกจิเริม่ปรบัตวัดี
ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
 ในทางกลบักนั ธุรกจิจ าหน่ายน ้าประปาของบรษิทัยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิน ้าประปาเพิม่ขึน้ 4.1% เมือ่เทยีบ
กบัปีก่อน โดยอยู่ที ่876 ลา้นบาท และในไตรมาสแรกของปี 2557 รายไดจ้ากธุรกจิน ้าประปาโตขึน้ 4.9% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีายได ้
227 ลา้นบาท อย่างไรกด็ ีแมธุ้รกจิใหบ้รกิารน ้าประปาจะมอุีปสงค์เพิม่ขึน้อย่างสม ่าเสมอ แต่กม็โีอกาสในการขยายธุรกจิในอนาคตในระดบัต ่าเนื่องจาก กปภ. 
ไมม่นีโยบายเปิดประมลูสมัปทานใหมห่รอืใหเ้อกชนด าเนินการแทน โอกาสในการขยายธุรกจิน ้าประปาของบรษิทัคือการหาสมัปทานกจิการประปาโดยตรงจาก
เทศบาลหรอืองค์การปกครองส่วนทอ้งถิน่ต่าง ๆ รวมทัง้การขยายไปท ากจิการประปาในกลุ่มประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
(อาเซยีน) ทีบ่รษิทัก าลงัศกึษาโครงการอยู่ 
 ฐานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัมาจากผลการด าเนินงานทีแ่ขง็แกร่งและการมแีหล่งรายไดท้ีแ่น่นอน อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่า
เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายไดจ้ากการขายของบรษิทัอยู่ทีร่ะดบัสูงกว่า 54% ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา บรษิทัยงัคงมฐีานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งแมจ้ะมี
ภาระหนี้ทีส่งูขึน้มากจากการลงทุนในช่วง 2 ปีทีผ่่านมาเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการสูบส่งน ้าและการจดัหาน ้าใหเ้พยีงพอต่อความต้องการในอนาคต ณ สิ้น
เดอืนมนีาคม 2557 บรษิทัมอีตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนอยู่ที ่35.5% สภาพคล่องของบรษิทัยงัคงแขง็แรง อตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อ
เงนิกูร้วมอยู่ที ่37.2% (ปรบัใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีโดยใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 12 เดอืน) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 
 ภายใต้สมมติฐานของทรสิเรทติ้งคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิัทจะเพิม่สูงขึ้นในระยะ 3 ปีขา้งหน้าเนื่องจากบรษิทัมโีครงการลงทุนรวมกว่า 
4,000 ลา้นบาท โดยเงนิลงทุนหลกั ๆ จะใชใ้นโครงการอ่างเกบ็น ้าทบัมาและใชใ้นการวางท่อเพื่อสูบน ้าจากอ่างเกบ็น ้าประแสร์มายงัอ่างเกบ็น ้าหนองปลาใหล 
ทัง้นี้ คาดว่าอตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจะสงูกว่า 45% ในระยะ 3 ปีขา้งหน้า และอาจเพิม่ขึน้อกีถ้าโครงการลงทุนการผลติน ้าประปาใน
ต่างประเทศเกดิขึน้ ทรสิเรทติ้งคาดหวงัใหบ้รษิทัด ารงความความสามารถในการสรา้งกระแสรายไดท้ีแ่น่นอนโดยจะมเีงนิทุนจากการด าเนินงานไมต่ ่ากว่า 1,500 
ลา้นบาทในระยะ 3 ปีขา้งหน้าเพือ่ใหเ้พยีงพอต่อภาระผกูพนัทางการเงนิและการจ่ายเงนิปนัผล โดยฐานะการเงนิของบรษิทัคาดว่าจะกลบัมาแขง็แกร่งหลงัจาก
ทีโ่ครงการลงทุนต่าง ๆ แลว้เสรจ็สมบรูณ์ 
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหมายของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะยงัคงรกัษาระดบัความสามารถในการด าเนินธุรกจิและ
สรา้งกระแสเงนิสดทีส่ม ่าเสมอ อกีทัง้ยงัคาดหวงัว่าบรษิทัจะขยายธุรกจิโดยการเพิม่ภาระหนี้ดว้ยความระมดัระวงัและมกีารตดิตามตรวจสอบอย่างมวีนิัย ซึ่ง
ปจัจยัเหล่านี้จะช่วยด ารงคุณภาพเครดติของบรษิทัเอาไว ้

 
 

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

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable         
 



 

 
  หน้า  3  

  บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 30 มิถนุายน 2557 

 

 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

      ------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ---------------------------- 
 ม.ค.-มี.ค. 

2557  
2556 

 
2555 

 
2554     

      
2553  

        
2552        

  
รายไดร้วม 973 3,760 3,677 3,250 3,066 2,826 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 51 189 150 114 90 120 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 372 1,316 1,240 1,008 912 807 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 552 1,680 1,500 1,368 1,286 1,085 
เงนิลงทุนในสนิคา้คงคลงั 509 1,148 1,620 1,176 1,315 394 
สนิทรพัยร์วม 13,678 13,485 12,440 10,784 9,885 9,148 
เงนิกูร้วม 4,570 4,567 4,307 2,984 2,564 2,289 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 8,272 7,927 7,320 6,936 6,588 6,344 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

60.43 56.52 54.38 55.61 54.92 54.94 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 14.26 **       14.76 15.73 15.85       15.53    14.25 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

11.61 11.53 13.63 16.45 19.88 13.22 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 37.22 **       36.80 34.81 45.84        50.15    47.40 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 35.59 36.55 37.04 30.08 28.01 26.51 
*  งบการเงนิรวม 
**  ปรับใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปีโดยใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 12 เดอืน 
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เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดิตนี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอื
ถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดับเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน า
เกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการ
ดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดังกล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัข้อมูล
ทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่ร ับประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล
ใดๆ ดงักล่าว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไมถู่กตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการ
ละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating 
information/rating_criteria.html 
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