
 
 

 

 

เหตผุล 
 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิัท  จดัการ
และพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A+” ซึ่งสะทอ้นถงึสถานะทีแ่ขง็แกร่ง
ของบรษิทัในฐานะผู้ประกอบการเพยีงรายเดยีวทีม่โีครงข่ายท่อส่งน ้าดบิครอบคลุมพื้นที่ในเขตชายฝ ัง่
ทะเลภาคตะวนัออก ตลอดจนความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิทีอ่ยู่ในระดบัต ่า และการมกีระแสเงนิสดที่
สม ่าเสมอ อย่างไรกต็าม จุดแขง็ดงักล่าวมขีอ้จ ากดับางประการจากความต้องการเงนิลงทุนทีสู่งเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพของอุปทานน ้าดบิ รวมถึงผลกระทบที่คาดเดาได้ยากจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
อากาศ และความเสีย่งจากการมกีลุ่มลูกคา้ทีไ่ม่หลากหลาย นอกจากนี้ กฎระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิาร
จดัการทรพัยากรน ้าทีไ่มช่ดัเจนของหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งยงัเป็นประเดน็กงัวลต่อการด าเนินงาน
ของบรษิทัในอนาคตอกีดว้ย 
 บรษิัทจดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออกก่อตัง้ในปี 2535 ตามมติคณะรฐัมนตรีที่
มอบหมายให้ภาคเอกชนเป็นผู้รบัผดิชอบการพฒันาและด าเนินการดูแลระบบท่อส่งน ้าดบิในพื้นที่ 7 
จงัหวดัชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก ปจัจุบนับรษิทัเน้นใหบ้รกิารน ้าดบิในพื้นทีจ่งัหวดัชลบุร ีระยอง และ
ฉะเชงิเทราเนื่องจากพื้นที่ดงักล่าวไดร้บัการพฒันาเพื่อเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิ การค้า และสงัคม
มากยิง่ขึน้ ในปี 2558 บรษิทัสบูน ้าจากแหล่งน ้าดบิของบรษิทัรวม 317 ลา้นลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดย
ใหบ้รกิารส่งน ้าดบิคดิเป็นจ านวนทัง้สิ้น 296 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งรวมถึงปรมิาณน ้าดบิทีป้่อนสู่โรงงานผลติ
น ้าประปาของบรษิัทดว้ย นอกจากนี้ บรษิทัยงัให้บรกิารน ้าประปาในเขตพื้นที่บรกิารอีก 12 เขตผ่าน
บรษิทัลกู คอื Universal Utilities PLC (UU) โดยมกี าลงัการผลติรวม 361,660 ลบ.ม. ต่อวนัดว้ยเช่นกนั 
ณ เดอืนพฤษภาคม 2559 ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัประกอบดว้ย การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ซึ่งถอื
หุน้ในสดัส่วน 40.2% บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ซึ่งถอืหุน้ 18.7% Norbax Inc., 13 ซึ่งถอืหุน้ 
5.7% และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึง่ถอืหุน้ 4.6% ในปี 2558 บรษิทัมรีายไดจ้าก
การจ าหน่ายน ้าดบิคดิเป็นสดัส่วน 66% และมรีายไดจ้ากธุรกจิน ้าประปาคดิเป็น 27% ของรายไดร้วม 
 พื้นฐานธุรกจิที่แขง็แกร่งของบรษิทัเป็นผลมาจากความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิที่อยู่ในระดบัต ่า 
จากการทีบ่รษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารเพยีงรายเดยีวในเขตชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออกทีม่โีครงขา่ยท่อส่งน ้าดบิ
เชื่อมโยงถงึกนัอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการมโีครงข่ายทีค่รอบคลุมนัน้ต้องใชเ้งนิลงทุนสูงและต้องไดร้บัความ
เหน็ชอบจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การจดัหาแหล่งน ้าถอืเป็นอกีปจัจยัทีส่นับสนุนการด าเนินธุรกจิของ
บริษัท โดยบริษัทได้ร ับการอนุมตัิจากกรมชลประทานให้สูบน ้ าจากอ่างเก็บน ้ า 4 แห่งของกรม
ชลประทาน นอกจากนี้ บรษิทัยงัส ารวจหาแหล่งน ้าใหม ่ๆ อย่างต่อเนื่องเพือ่รองรบัอุปสงค์ทีเ่พิม่ขึน้และ
ลดความเสี่ยงจากสภาวะภูมอิากาศที่ไม่แน่นอน ทัง้นี้ แหล่งน ้าใหม่ ๆ ที่จะน ามาใช้นัน้ขึ้นอยู่กบัการ
อนุมตัขิองกรมชลประทานและยงัมแีนวโน้มต้นทุนทีสู่งขึน้เนื่องจากอยู่ห่างไกลมากขึน้ ทัง้โครงข่ายท่อ
น ้าดบิที่สมบูรณ์และขอ้จ ากดัของแหล่งน ้าท าให้ทริสเรทติ้งมองว่าบรษิัทไม่น่าจะมปีญัหาในเรื่องของ
คู่แขง่ทางตรงในธุรกจิน ้าดบิในอนาคตอนัใกล ้อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งจากการมี
ลกูคา้รายใหญ่เพยีงไม่กีร่ายเนื่องจากยอดขายน ้าใหแ้ก่ กปภ. และ กนอ. ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้และลูกคา้ราย
ใหญ่ของบรษิทัมสีดัส่วนถงึประมาณ 65%-70% ของยอดขายรวมในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา 
 โดยทัว่ไปแล้ว ปจัจยัที่สนับสนุนความต้องการใช้น ้าดบิมาจากการขยายตวัอย่างต่อเนื่องของ
ภาคอุตสาหกรรมในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกรวมทัง้ความตอ้งการทีส่งูขึน้ของกลุ่มผูบ้รโิภคซึง่มคีวามผนัแปร
ไปตามสภาพเศรษฐกจิ ในปี 2558 บรษิัทมรีายไดจ้ากการขายน ้าดบิ 2,899 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4.7% 
จากปีก่อนหน้า ด้วยปรมิาณยอดจ าหน่ายน ้าดบิที่เพิม่ขึ้น 5.3% รวม 270.7 ล้าน ลบ.ม. การเติบโต

อนัดบัเครดิตองคก์ร:  A+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั                A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ: 

ชนาพร ป่ินพทิกัษ์ 
chanaporn@trisrating.com 
 
ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ   
pramuansap@trisrating.com  
 
วจ ีพทิกัษ์ไพบลูยก์จิ 
wajee@trisrating.com 
 
วยิดา ประทุมสุวรรณ์, CFA         
wiyada@trisrating.com 
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  หน้า  2  

  บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 14 มิถนุายน 2559 

 

 

ดงักล่าวมาจากกลุ่มผูบ้รโิภคเป็นหลกั ในขณะทีก่ลุ่มลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมต่างกไ็ดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั ในไตรมาสแรกของปี 2559 
บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายน ้าดบิลดลง 5.6% เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยอยู่ที ่700 ลา้นบาท จากปรมิาณจ าหน่ายน ้าดบิทีล่ดลง 5.9% ทัง้นี้ มสีาเหตุ
มาจากผลกระทบเรือ่งภยัแลง้และขอ้จ ากดัของท่อน ้าดบิทีใ่ชร้องรบัอุปสงคใ์นพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุรแีละฉะเชงิเทรา ทัง้นี้ บรษิทัไดด้ าเนินการวางท่อส่งน ้าหนองปลา
ไหล-หนองคอ้ เสน้ที ่2 เสรจ็เมือ่เดอืนเมษายน 2559 ซึง่จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการสบูส่งน ้าในพืน้ทีด่งักล่าว 
 รายไดจ้ากธุรกจิจ าหน่ายน ้าประปาของบรษิทัเตบิโต 17.3% ในปี 2558 โดยมรีายไดร้วม 1,160 ลา้นบาท และเตบิโต 34.5% ดว้ยรายไดร้วม 345 ลา้น
บาทในไตรมาสแรกของปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการซื้อกจิการของ บรษิทั เอก็คอมธารา จ ากดั (เอก็คอมธารา) โดย UU ในเดอืนสงิหาคม 2558 ซึ่งถ้า
ไม่รวมรายไดข้องบรษิัทเอ็กคอมธาราแลว้ รายไดจ้ากธุรกจิน ้าประปาของบรษิัทจะเพิม่ขึ้น 6.1% ในปี 2558 และคดิเป็น 2.3% ในไตรมาสแรกของปี 2559 
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แมธุ้รกจิใหบ้รกิารน ้าประปาจะมอุีปสงค์เพิม่ขึ้นอย่างสม ่าเสมอ แต่กม็โีอกาสในการขยายตวัในอนาคตในระดบัต ่าเนื่องจาก 
กปภ. ไม่มนีโยบายเปิดประมูลสมัปทานใหม่หรอืใหเ้อกชนด าเนินการแทน ดงันัน้ โอกาสในการขยายธุรกจิน ้าประปาของบรษิัทคอืการหาสมัปทานกจิการ
ประปาโดยตรงจากเทศบาลหรอืองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ต่าง ๆ 
 ฐานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทัมาจากอตัราก าไรทีด่แีละกระแสเงนิสดทีแ่น่นอน บรษิทัมอีตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคาและ
ค่าตดัจ าหน่ายต่อรายไดจ้ากการขายอยู่ในระดบัสูงกว่า 54% ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม บรษิทัมภีาระหนี้เพิม่สูงขึน้จากการลงทุนและการซื้อบรษิทั 
เอ็กคอมธารา โดยบรษิทัไดใ้ชเ้งนิกูร้ะยะสัน้ 1,600 ลา้นบาทในการซื้อหุน้ของบรษิทัเอ็กคอมธารา 74% ในปี 2558 บรษิทัมภีาระหนี้เพิม่ขึน้จาก 5,450 ลา้น
บาทในปี 2557 เป็น 8,202 ลา้นบาท ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2559 อตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนเพิม่ขึน้จาก 39.02% ในปี 2557 เป็น 45.35% ณ สิ้น
เดอืนมนีาคม 2559 ทัง้นี้ UU มแีผนจะเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2559 หรอืในไตรมาสแรกของปี 2560 และจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการ
เพิม่ทุนไปช าระหนี้จากการซื้อบรษิทัเอก็คอมธาราซึง่จะช่วยใหโ้ครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัปรบัตวัดขี ึน้ โดยสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัใน UU จะลดลงแต่ไม่
น้อยกว่า 55% หลงัจาก UU ขายหุน้เพิม่ทุน 
 สภาพคล่องของบรษิทัยงัคงอยู่ในระดบัดแีมภ้าระหนี้จะเพิม่ขึน้ ในไตรมาสแรกของปี 2559 อตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกูร้วมของบรษิทั
อยู่ที ่22.29% (ปรบัอตัราส่วนใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีโดยใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 12 เดอืน) และมอีตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย
ต่อดอกเบีย้จ่ายอยู่ที ่14.71 เท่า 
 ในช่วงปี 2559-2561 ภายใตส้มมตฐิานของทรสิเรทติ้งคาดว่ารายไดข้องบรษิทัจะเตบิโต 3%-5% ต่อปีจากอุปสงค์ทีจ่ะเตบิโตอย่างต่อเนื่องของทัง้น ้าดบิ
และน ้าประปา และอตัราก าไรของบรษิทัจะอยู่ในระดบัไม่ต ่ากว่า 54% ในระยะ 12 เดอืนขา้งหน้า บรษิทัมภีาระหนี้ทีค่รบก าหนดช าระจ านวน 2,300 ลา้นบาท 
รวมหนี้ของ UU จ านวน 1,600 ลา้นบาท เงนิลงทุนตามแผนจ านวน 1,500-2,000 ลา้นบาท และเงนิปนัผลจ่ายทีค่าดว่าจะอยู่ทีอ่กีประมาณ 800-900 ลา้นบาท 
โดยแหล่งสภาพคล่องของบรษิทัจะมาจากเงนิทุนจากการด าเนินงานประมาณ 2,000 ลา้นบาท เงนิสดและเทยีบเท่าเงนิสด ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2559 จ านวน 
1,016 ลา้นบาท และวงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชจ้ากธนาคาร 1,700 ลา้นบาท นอกจากนี้ ยงัมเีงนิทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการเพิ่มทุนของ UU อกี 1,000-1,600 ลา้น
บาทดว้ย  
 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหมายของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะด ารงความสามารถในการด าเนินธุรกจิและสรา้งกระแส
เงนิสดทีส่ม ่าเสมอไดต่้อไป เมือ่พจิารณาถงึปจัจยัเสีย่งของบรษิทัและภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนัแลว้ อนัดบัเครดติของบรษิทัมแีนวโน้มที่จะไม่เปลีย่นแปลงใน
ระยะ 12 เดอืนขา้งหน้า อย่างไรกต็าม การลงทุนทีท่ าใหเ้กดิภาระหนี้สูงขึน้ซึ่งจะส่งผลให้อตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรา้งเงนิทุนสูงกว่า 50% อย่างต่อเนื่อง
ยาวนานนัน้จะมผีลกระทบในเชงิลบต่อคุณภาพเครดติของบรษิทั 

 
 

บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (EASTW) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
EASTW226A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ ์ไม่มหีลกัประกนั 1,200 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2565                     A+ 
EASTW256A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ ์ไม่มหีลกัประกนั 1,200 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2568                    A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable         



 

 
  หน้า  3  

  บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 14 มิถนุายน 2559 

 

 

 
ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

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

2559 
2558 2557 2556 2555          2554 

รายไดร้วม 1,103 4,367 4,242 3,900 3,677 3,250 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 45 246 224 191 150 114 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 379 1,359 1,334 1,313 1,241 1,008 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 612 1,798 1,721 1,629 1,500 1,368 
เงนิลงทุนในสนิคา้คงคลงั 117 2,062 2,097 1,140 1,986 1,176 
สนิทรพัยร์วม 19,658 19,627 15,243 13,480 12,440 10,784 
เงนิกูร้วม 8,202 8,763 5,450 4,567 4,307 2,984 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 9,882 9,500 8,517 7,902 7,320 6,936 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

59.63 53.89 52.40 54.66 54.38 55.61 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 11.03 **        11.57          13.58          14.76 15.73 15.85 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

14.71 9.83 10.18 11.43 13.63 16.45 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 22.29 **        20.52          31.58          35.67 34.82 45.86 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 45.35 47.98 39.02 36.63 37.04 30.08 
*  งบการเงนิรวม 

** ปรับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปีโดยใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 12 เดอืน 
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