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 17 กุมภาพันธ์ 2558 
  

เรื่อง ค าอธิบายผลการด าเนินงานงานปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 
 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่         
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จ านวน  2,973.9 ล้านบาท และ 2,573.8 ล้านบาทตามล าดับ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้น  400.1 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 ดังนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีสาระส าคัญต่อไปนี้ 

1. รายได้จากการขายน้ าประปาเพิ่มขึ้นจ านวน 196.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เนื่องจาก 
ก.  รายได้จากการขายน้ าประปาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจ านวน 207.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 6.1 เนื่องจากยอดขายน้ าประปาในพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 2.4 ล้าน ลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.8 และราคาขายน้ าประปาที่ปรับขึ้นจากปีก่อน 

ข.  รายได้จากการขายน้ าประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด (PTW) ลดลงจ านวน 11.4    
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.7 เนื่องจากยอดขายน้ าประปาในพื้นที่ให้บริการลดลง 3.6 ล้าน ลบ.ม. หรือ
ลดลงร้อยละ 2.6 ในขณะที่ราคาขายน้ าประปาของ PTW ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

2. รายได้จากการบริการเพิ่มขึ้นจ านวน 4.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เนื่องจากยอดการ
บริการทีเ่พิ่มขึ้น  

3. ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากเป็นรายการ
พิเศษที่เกิดขึ้นในปี 2556 เท่านั้น 

4. รายได้อ่ืนลดลง 240.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62.1 เนื่องจากในปี 2556 PTW ได้รับคืน
เงินภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 รวมจ านวน 347.3 ล้านบาท ส าหรับปี 2557 
บริษัทฯ ได้บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2556 สูงกว่าที่ต้องจ่ายจริงจ านวน 55.3 ล้านบาท ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงกลับรายการดังกล่าวเป็นรายได้อ่ืน 

5. ต้นทุนขายน้ าประปาและต้นทุนการบริการลดลง 15.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.0 
เนื่องจากค่าสารเคมีลดลงจ านวน 36.7 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการผลิตอ่ืนลดลงจ านวน 8.1 ล้านบาท 
ในขณะที่ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 27.7 ล้านบาท 

 
 



6.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 95.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.9 ด้วยเหตุผลดังนี้ 
 6.1  บริษัทฯ ใช้สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปีตามบัตร

ส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ที่สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2555 ไม่ถูกต้อง เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มยื่นช าระ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายน้ าประปาในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ดังนั้น สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลของบริษัทฯ ควรจะสิ้นสุดเดือนมกราคม 2555 ไม่ใช่เดือนกรกฎาคม 2555 และเงินปันผลจ่าย
ระหว่างกาลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทฯ ไม่ได้หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเงินปันผลที่
จ่ายจากก าไรสุทธิเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2555 ซึ่งในไตรมาสสี่ปี 2556 บริษัทฯ จ่ายช าระภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และเงินเพิ่มจากการช าระภาษีดังกล่าวล่าช้าจ านวน 200.5 ล้านบาท 
34.3 ล้านบาท และ 25.7 ล้านบาทตามล าดับ โดยบริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเงินเพิ่มจาก
การช าระภาษีล่าช้ารวมจ านวน 60 ล้านบาทไว้ในหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2556    

 6.2  ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ลดลง 10.9 ล้านบาท 9.2 
ล้านบาท และอ่ืนๆ 10.2 ล้านบาท ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย     
มียอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายท าให้บริษัทฯ ควบคุมและชะลอการใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าว 

7. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจ านวน 48.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
76.9 เนื่องจากบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (CKP) มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการของบริษัท
ย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CKP ได้เริ่ม
ผลิตไฟฟ้าต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2556 เป็นต้นไป  

8. ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจ านวน 48.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.9 เนื่องจากเงินกู้ยืมท่ี
ลดลง และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน  

9. ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจ านวน 360.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 69.7 เนื่องจากเมื่อวันที่ 
27 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต้ังแต่วันดังกล่าว เป็น
ระยะเวลา 8 ปี จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจากเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554 

  
จงึเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ 

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย) 
 ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน  
    
  


