
 
 

 

 

เหตุผล 

 ทริสเรทติ�งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออก 
จํากดั (มหาชน) ที�ระดบั “A+” ซึ�งสะท้อนถงึสถานะที�แขง็แกร่งของบรษิัทในฐานะผู้ประกอบการเพยีง 

รายเดยีวที�มโีครงข่ายท่อส่งนํ�าดบิครอบคลุมพื�นที�ในเขตชายฝ ั �งทะเลภาคตะวนัออก ตลอดจนลักษณะ

ธุรกจิที�ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาแข่งขนัได้ยาก และความเสี�ยงในการดําเนินธุรกจิที�อยู่ในระดับตํ�า 
นอกจากนี� อนัดบัเครดติยงัมปีจัจยัสนับสนุนจากการที�บรษิทัมฐีานะทางการเงนิที�แขง็แกร่งและมรีายไดท้ี�

สมํ�าเสมอ อย่างไรกต็าม จุดแข็งดงักล่าวมขีอ้จํากดับางประการจากความต้องการเงนิลงทุนที�สูงในการ

หาแหล่งนํ�าดิบเพิ�มเติม ตลอดจนผลกระทบที�คาดเดาไดย้ากจากการเปลี�ยนแปลงสภาวะอากาศ และ
ความเสี�ยงจากการมีกลุ่มลูกค้าที�ไม่หลากหลาย นอกจากนี� กฎระเบียบเกี�ยวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ�าที�ไม่ชดัเจนของหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งยังเป็นประเด็นกังวลต่อความสามารถของ

บรษิทัในการใหบ้รกิารที�เพยีงพอต่อความตอ้งการใชนํ้�าที�เพิ�มสงูขึ�นในอนาคต 
 บริษัทจัดการและพฒันาทรัพยากรนํ�าภาคตะวันออกก่อตั �งในปี 2535 ตามมตคิณะรัฐมนตรีที�

มอบหมายใหภ้าคเอกชนเป็นผูร้ ับผดิชอบการพฒันาและดําเนินการดูแลระบบท่อส่งนํ�าดบิในพื�นที� 7 

จงัหวดัชายฝ ั �งทะเลภาคตะวนัออก ปจัจุบนับรษิัทเน้นใหบ้รกิารนํ�าดบิในพื�นที�จังหวดัชลบุร ีระยอง และ
ฉะเชิงเทราเนื�องจากพื�นที�ดังกล่าวได้รับการพฒันาเพื�อเพิ�มศกัยภาพทางเศรษฐกจิ การคา้ และสงัคม

มากยิ�งขึ�น นอกจากนี� บรษิัทยงัใหบ้ริการนํ�าประปาในเขตพื�นที�บรกิารอกี 10 เขต โดยมกีําลังการผลติ

รวม 308,460 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวนั ณ เดอืนมนีาคม 2558 ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัประกอบดว้ย 
การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ซึ�งถอืหุน้ในสัดส่วน 40.2% บรษิัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) ถอื 

18.7% Norbax Inc., 13 ถอื 6.9% และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ถอื 4.6% ในปี 

2557 บรษิทัมรีายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ�าดบิคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 65% และรายไดจ้ากธุรกจินํ�าประปา
คดิเป็น 23% ของรายไดร้วม 

 พื�นฐานธุรกิจที�แข็งแกร่งของบริษทัเป็นผลมาจากการที�บรษิทัเป็นผูใ้หบ้ริการเพยีงรายเดยีวใน

เขตชายฝ ั �งทะเลภาคตะวนัออกและมคีวามเสี�ยงในการดําเนนิธุรกจิที�อยู่ในระดบัตํ�า นับตั �งแต่การก่อตั �ง 
บริษัทเช่าและดําเนินการบรหิารโครงการท่อส่งนํ�าดิบจํานวน 4 โครงข่ายซึ�งก่อนหน้านี�อยู่ภายใต้การ

ดูแลของกระทรวงการคลงั หลังจากนั �น บรษิัทไดพ้ฒันาโครงข่ายการจ่ายนํ�าอย่างต่อเนื�องเพื�อเชื�อมต่อ
โครงข่ายในทุกพื�นที�ที�ให้บริการ แม้ว่าการประกอบกิจการไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที�ซับซ้อน แต่การมี
โครงข่ายที�ครอบคลุมนั �นต้องใชเ้งนิลงทุนสูงและตอ้งได้รบัความเหน็ชอบจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�ง

เป็นขอ้จํากัดสําคัญในการเข้าสู่ธุรกิจประเภทนี� โครงข่ายท่อส่งนํ�าของบริษัทที�เชื�อมโยงถึงกันอย่าง

สมบูรณ์ยังช่วยเพิ�มประสทิธิภาพในการสูบและบรหิารจดัการนํ�าดิบจากแหล่งต่าง ๆ เพื�อจดัสรรให้แก่
ลูกค้าในทุกพื�นที�ที�ใหบ้รกิารด้วย ดงันั �น บริษทัจงึไม่น่าจะมปีญัหาในเรื�องของคู่แข่งทางตรงในธุรกจินํ�า

ดบิในอนาคตอนัใกล ้

 ความเสี�ยงที�สําคัญประการหนึ�งของธุรกิจการใหบ้ริการนํ�าดบิคือการจัดหาแหล่งนํ�า ทั �งนี� การ
เปลี�ยนแปลงของสภาวะอากาศมผีลต่อปรมิาณนํ�าฝน โดยฝนที�ตกในช่วงฤดูฝนจะเป็นการสะสมปรมิาณ

นํ�าในอ่างเกบ็นํ�าเพื�อใชต้ลอดปี ดงันั �น ความตอ้งการใชนํ้�าดบิที�เพิ�มข ึ�นจงึผลกัดนัใหบ้รษิัทต้องหาแหล่ง

นํ�าแห่งใหม่ซึ�งส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากพื�นที�ใหบ้รกิารของบรษิทั ตน้ทุนการสูบและส่งนํ�าของบริษทัจงึมี
แนวโน้มที�จะเพิ�มสูงขึ�นในอนาคต ทั �งนี� ปริมาณนํ�าที�จะนํามาใช้นั �นขึ�นอยู่กับการอนุมัติของกรม

ชลประทานซึ�งใหค้วามสําคญักบัภาคการเกษตรเป็นอนัดบัแรก นอกจากนี� บรษิัทยงัตอ้งเผชญิกบัความ

เสี�ยงจากการมลีูกคา้รายใหญ่เพยีงไม่กี�รายเนื�องจากยอดขายนํ�าใหแ้ก่ กปภ. และ กนอ. ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

วนัที� อนัดบัเครดิต    แนวโน้ม 

  อนัดบัเครดิต/ 

  เครดิตพินิจ 

23/01/51 A+ Stable 
20/09/50   A+ Alert Developing 
12/07/47 A+ Stable 
29/06/47  A+ - 
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และลูกคา้รายใหญ่ของบรษิทัมสีดัส่วนถงึประมาณ 65%-70% ของยอดขายรวมในช่วง 5 ปีที�ผ่านมา และ กปภ. ยงัสามารถต่อรองราคานํ�าดบิกบับริษทัและ
ไดร้บัการลดราคาค่านํ�าดบิ 

 โดยทั �วไปแล้ว ปจัจยัที�สนับสนุนความต้องการใช้นํ�าดิบมาจากการขยายตวัอย่างต่อเนื�องของภาคอุตสาหกรรมในพื�นที�ภาคตะวันออกรวมทั �งความ

ตอ้งการที�สูงขึ�นของกลุ่มผูบ้รโิภคซึ�งมคีวามผนัแปรไปตามสภาพเศรษฐกิจ ปรมิาณฝนที�หนาแน่นและการที�ลูกคา้บางรายสามารถหาแหล่งนํ�าดบิได้โดยตรง
ส่งผลลบต่ออุปสงค์ในการใช้นํ�าดิบ ในปี 2557 บริษัทมียอดขายนํ�าดิบรวม 257 ล้าน ลบ.ม. ซึ�งใกล้เคียงกับปีก่อน แม้ยอดซื�อนํ�าดิบจากกลุ่มลูกค้า

ภาคอุตสาหกรรมจะเพิ�มข ึ�น 3% แต่ยอดซื�อนํ�าดบิจากกลุ่มผู้บริโภคกลับลดลง 7.5% เนื�องจาก กปภ. สามารถหาแหล่งนํ�าดบิไดโ้ดยตรง หาก กปภ. มขีดี

ความสามารถในการหาแหล่งนํ�าดบิเพิ�มขึ�นไดอ้ย่างต่อเนื�องกจ็ะส่งผลกระทบต่อยอดขายนํ�าดบิและจํากดัโอกาสในการเตบิโตของบรษิทั อย่างไรกด็ ีรายได้จาก
การขายนํ�าดบิของบรษิทัเพิ�มขึ�น 2.75% เป็น 2,768 ลา้นบาทในปี 2557 จากผลของการปรบัราคานํ�าดบิเพิ�มขึ�นโดยเฉลี�ย 2.6% เป็น 10.77 บาทต่อ ลบ.ม. 

 ในทางกลบักนั ธุรกจิจําหน่ายนํ�าประปาของบรษิทัยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนื�อง โดยในปี 2557 บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจินํ�าประปาเพิ�มข ึ�น 12.8% เมื�อเทยีบ

กบัปีก่อน โดยอยูท่ ี� 989 ลา้นบาท อย่างไรกด็ ีแมธุ้รกจิใหบ้รกิารนํ�าประปาจะมอุีปสงค์เพิ�มขึ�นอย่างสมํ�าเสมอ แต่ก็มโีอกาสในการขยายตวัในอนาคตในระดบัตํ�า
เนื�องจาก กปภ. ไม่มนีโยบายเปิดประมูลสมัปทานใหม่หรอืใหเ้อกชนดําเนินการแทน ดงันั �น โอกาสในการขยายธุรกจินํ�าประปาของบรษิัทคอืการหาสมัปทาน

กจิการประปาโดยตรงจากเทศบาลหรอืองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�นต่าง ๆ  

 ฐานะทางการเงนิที�แข็งแกร่งของบรษิัทมาจากผลการดําเนินงานที�ดแีละการมแีหล่งรายได้ที�แน่นอน ในปี 2557 บรษิัทมรีายได ้4,242 ล้านบาท ซึ�ง
รายไดด้งักล่าวรวมรายไดค้่าก่อสรา้งภายใตส้ญัญาสมัปทานจํานวน 269 ลา้นบาทซึ�งไดบ้นัทึกเป็นต้นทุนการผลติเอาไวด้้วย หากไม่รวมรายการพเิศษดงักล่าว 

รายไดข้องบรษิทัจะเพิ�มข ึ�น 5.7% จากปีก่อนหน้า บรษิัทมอีตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่ายต่อรายไดจ้ากการขายอยู่ที�

ระดบัสงูกว่า 54% ในชว่ง 5 ปีที�ผา่นมา 
 ในชว่ง 2 ปีที�ผา่นมาบรษิทัยงัคงมฐีานะทางการเงนิที�แขง็แกร่งแมจ้ะมภีาระหนี�ที�สูงขึ�นมากจากการลงทุนเพื�อปรบัปรุงประสทิธภิาพการสูบส่งนํ�าและการ

จดัหานํ�าใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการในอนาคต โดยโครงการหลกั คอื โครงการอ่างเก็บนํ�าทบัมาและโครงการท่อส่งนํ�าจากอ่างเก็บนํ�าประแสร์มายงัอ่างเกบ็นํ�า

หนองปลาใหล ณ สิ�นปี 2557 บรษิัทมภีาระหนี�เพิ�มข ึ�นเป็น 5,450 ล้านบาท แต่อตัราส่วนเงนิกู้รวมต่อโครงสร้างเงนิทุนยังคงอยูใ่นระดับดทีี� 39.02% สภาพ
คล่องกย็งัคงแขง็แรง อตัราส่วนเงนิทุนจากการดําเนินงานต่อเงนิกู้รวมอยู่ท ี� 31.58% และมอีัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย ภาษี ค่าเสื�อมราคา และค่าตัด

จําหน่ายต่อดอกเบี�ยจ่าย 10.18 เท่า 

 ภายใตส้มมตฐิานของทรสิเรทติ�งคาดว่าในช่วงปี 2558-2560 บรษิทัจะสามารถรกัษาระดบัอตัรากําไรไดไ้ม่ตํ�ากว่า 54% และคงความสามารถในการสร้าง
กระแสเงนิสดที�สมํ�าเสมอ โดยจะมเีงนิทุนจากการดําเนนิงานไม่ตํ�ากว่า 1,700 ล้านบาทต่อปีเพื�อใหเ้พยีงพอต่อภาระผูกพนัทางการเงนิที�มปีีละ 800-1,000 ล้าน

บาทในปี 2559-2560 และการจ่ายเงนิปนัผลอย่างสมํ�าเสมอตามนโยบายบรษิทั 
 บรษิทัมโีครงการลงทุนรวมประมาณ 2,500 ลา้นบาทในปี 2558 และ 1,300 ลา้นบาทในปี 2559 โดยเงนิลงทุนหลกั ๆ จะใชใ้นโครงการอ่างเกบ็นํ�าทบัมา
และท่อส่งนํ�าจากอ่างเก็บนํ�าประแสร์มายังอ่างเก็บนํ�าหนองปลาใหล เนื�องจากการลงทุนดงักล่าวจะอาศัยการก่อหนี� ดั �งนั �นจงึคาดว่าอตัราส่วนเงนิกู้รวมต่อ

โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจะสูงกว่า 40% ในระยะ 3 ปีขา้งหน้า โดยฐานะการเงนิของบรษิทัคาดว่าจะกลบัมาแขง็แกร่งหลงัจากที�โครงการลงทุนต่าง ๆ แลว้

เสรจ็สมบูรณ์ 

 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอันดับเครดติ “Stable” หรือ “คงที�” สะท้อนถงึความสามารถในการดําเนินธุรกิจและสร้างกระแสเงนิสดที�สมํ�าเสมอของบริษัท โดย 

ทรสิเรทติ�งคาดหวงัว่าบรษิัทจะขยายธุรกิจโดยการเพิ�มภาระหนี�ด้วยความระมัดระวงัและมกีารตดิตามตรวจสอบอย่างมวีนิัย ซึ�งปจัจัยเหล่านี�จะช่วยดํารง

คุณภาพเครดติของบรษิทัเอาไว ้
ปจัจยัที�เป็นบวกต่ออนัดบัเครดติของบรษิทัจะลดทอนลงในระยะ 12 เดอืนขา้งหน้าเนื�องจากบรษิัทอยู่ในช่วงของการลงทุนที�ส่งผลใหบ้รษิัทมีโครงสร้าง

เงนิทุนและสภาพคล่องที�อ่อนตวัลง ปจัจยัลบต่ออนัดบัเครดติของบรษิทัจะเกดิจากการที�กระแสเงนิสดของบรษิัทถูกกระทบจากยอดจําหน่ายนํ�าดบิที�ลดลงอย่าง

มนีัยสําคญัและตน้ทุนการจดัหานํ�าที�เพิ�มขึ�นอย่างมาก นอกจากนี� การลงทุนที�ทาํใหเ้กดิภาระหนี�สูงขึ�นอย่างมากจะมผีลกระทบต่อคุณภาพเครดติของบรษิัทดว้ย
เช่นกนั 

 
 

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) (EASTW) 
อนัดบัเครดิตองค์กร: A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable         



 

 
  หน้า  3  

  บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 21 เมษายน 2558 

 

 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

      --------------------------------- ณ วนัที� 31 ธนัวาคม -------------------------- 
  2557 2556 2555          2554         2553 

รายไดร้วม  4,242 3,900 3,677 3,250 3,066 

ดอกเบี�ยจ่ายรวม  224 191 150 114 90 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธจิากการดําเนินงาน  1,334 1,312 1,240 1,008 912 
เงนิทุนจากการดาํเนินงาน  1,721 1,629 1,500 1,368 1,286 

เงนิลงทุนในสนิค้าคงคลงั  2,097 1,140 1,620 1,176 1,315 

สนิทรพัย์รวม  15,243 13,480 12,440 10,784 9,885 
เงนิกูร้วม  5,450 4,567 4,307 2,984 2,564 

ส่วนของผูถ้อืหุน้  8,517 7,902 7,320 6,936 6,588 

อตัราสว่นกําไรจากการดาํเนินงานก่อนค่าเสื�อมราคา  
และค่าตดัจําหน่าย/รายได ้(%) 

 52.40 54.66 54.38 55.61 54.92 

อตัราส่วนผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%)           13.58          14.76 15.73 15.85        15.53 

อตัราส่วนกําไรก่อนดอกเบี�ยจ่าย ภาษ ีค่าเสื�อมราคา  
และค่าตดัจําหน่าย/ดอกเบี�ยจ่าย (เท่า) 

 10.18 11.43 13.63 16.45 19.88 

อตัราส่วนเงนิทุนจากการดําเนินงาน/เงนิกูร้วม (%)           31.58          35.67 34.81 45.84        50.15 

อตัราส่วนเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%)  39.02 36.63 37.04 30.08 28.01 

*  งบการเงนิรวม 
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