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เรื่อง ค าอธบาาผลลการำ าเนบนงานปี 2562 เปรีผาเทีผากาัปี 2561 
เรีผน กรรมการและลูจ้ำัการ 
 ตลาำหลกัทรพัผแ์หง่ประเทศไทผ 
 
การวบเคราะหล์ลการำ าเนบนงานรวมปี 2562 และ ปี 2561 
 

 
 ารบษัท ทีทีำาัาลบว จ  ากำั (มหาชน) และารบษัทผ่อผมีลลการำ าเนบนงานปี 2562 และปี 2561 จ านวน 
3,127.9 ลา้นาาท และ 2,841.9 ลา้นาาท ตามล าำาั โำผเม่ือเปรีผาเทีผาลลการำ าเนบนงานของารบษัทฯ 
และารบษัทผ่อผในงวำเำีผวกนัของปีก่อน ารบษัทฯ และารบษัทผ่อผมีลลการำ าเนบนงานเพบ่มขึน้ 286.0 ลา้นาาท 
หรือเพบ่มขึน้รอ้ผละ 10.1 โำผส่วนใหญ่เกบำจากราผไำจ้ากการขาผน า้ประปา และสว่นแาง่ก าไรจากเงบนลงทนุ
ในารบษัทร่วมเพบ่มขึน้ และค่าใช้จ่าผทางการเงบนลำลง โำผารบษัทฯ ขอชีแ้จงการเปล่ีผนแปลงในส่วนท่ีมี
สาระส าคญัตอ่ไปนี ้
 
 1)  ราผไำ ้

 
  

ราผการ ปี 2562 ปี 2561 
เปล่ีผนแปลง 

เพบ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
รวมราผไำ ้ 6,165.6 5,948.5 217.1 3.7 
รวมคา่ใชจ้า่ผ 2,297.0 2,251.5 45.5 2.0 
สว่นแาง่ก าไรจากการลงทนุในารบษัทรว่ม 280.3 151.6 128.7 84.9 
ก าไรสทุธบ 3,127.9 2,841.9 286.0 10.1 

ราผการ ปี 2562 ปี 2561 
เปล่ีผนแปลง 

เพบ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
ราผไำจ้ากการขาผน า้ประปา 5,993.4 5,807.4 186.0 3.2 
ราผไำจ้ากการารบการ 119.5 118.3 1.2 1.0 
ราผไำอ่ื้น 52.7 22.8 29.9 131.1 
รวมราผไำ ้ 6,165.6 5,948.5 217.1 3.7 



 ราผไำร้วมเพบ่มขึน้จ  านวน 217.1 ลา้นาาท หรือเพบ่มขึน้รอ้ผละ 3.7 โำผมาจากำงันี ้
ก.  ราผไำจ้ากการขาผน า้ประปาเพบ่มขึน้จ  านวน 186.0 ลา้นาาท หรือเพบ่มขึน้รอ้ผละ 3.2  

 

 ข.  ราผไำ้อ่ืนๆ เพบ่มขึน้จ  านวน 29.9 ล้านาาท หรือเพบ่มขึน้รอ้ผละ 131.1 เน่ืองจากอัตรา

ลลตอาแทนจากการารบหารเงบนสำท่ีสงูกวา่ปีก่อน 
 
2)  ตน้ทนุขาผน า้ประปาและตน้ทนุการารบการ 

  
 ต้นทุนขาผน ้าประปาและต้นทุนการารบการเพบ่ มขึน้จ  านวน 74.8 ล้านาาท หรือเพบ่มขึน้          

รอ้ผละ 4.2 เน่ืองจากปรบมาณขาผเพบ่มขึน้ท าให้ค่าเส่ือมราคาและค่าตัำจ าหน่าผเพบ่มขึน้จ  านวน 59.5        

ลา้นาาท ตน้ทุนขาผน า้ประปาและตน้ทุนารบการอ่ืนๆ เพบ่มขึน้จากค่าไฟฟ้าเพบ่มขึน้จ  านวน 12.6 ลา้นาาท    

ค่าซ่อมแซมและอะไหล่เพบ่มขึน้จ  านวน 11.8 ลา้นาาท และค่าใชจ้่าผลลบตอ่ืนเพบ่มขึน้จ  านวน 1.0 ลา้นาาท 

ในขณะท่ีคา่สารเคมีลำลงจ านวน 10.1 ลา้นาาท 

 

ราผการ ปี 2562 ปี 2561 
เปล่ีผนแปลง 

เพบ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
ปรบมาณขาผน า้ประปาให ้กปภ. (ลา้นลา.ม.)     
  ารบษัท ทีทีำาัาลบว จ ากำั (มหาชน) 166.1 158.3 7.8 4.9 
  ารบษัท ประปาปทมุธานี จ ากำั  148.9 145.9 3.0 2.1 
ราผไำจ้ากการขาผน า้ประปาให ้กปภ.     
  ารบษัท ทีทีำาัาลบว จ ากำั (มหาชน) 3,875.9 3,763.1 121.5 3.1 
  ารบษัท ประปาปทมุธานี จ ากำั  1,897.4 1,832.9 64.5 3.5 
รวมราผไำจ้ากการขาผน า้ประปาให ้กปภ. 5,773.3 5,596.0 177.3 3.2 
ราผไำจ้ากการขาผน า้ประปากาัภาคเอกชน 220.1 211.4 8.7 4.1 
รวมราผไำจ้ากการขาผน า้ประปา 5,993.4 5,807.4 186.0 3.2 

ราผการ ปี 2562 ปี 2561 
เปล่ีผนแปลง 

เพบ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตำัจ าหนา่ผ 925.9 866.4 59.5 6.9 
ตน้ทนุลลบตสง่จา่ผน า้ประปาและตน้ทนุารบการอ่ืนๆ 924.6 909.3 15.3 1.7 
รวมตน้ทนุขาผน า้ประปาและตน้ทนุารบการ 1,850.5 1,775.7 74.8 4.2 



3)  คา่ใชจ้่าผในการารบหารลำลงจ านวน 28.7 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ผละ 10.2 เน่ืองจากในปี 2561 

ารบษัทฯ ตำัจ าหน่าผคา่พฒันาโครงการน า้ประปาประเทศเมีผนมาร ์จ  านวน 36.7 ลา้นาาท เป็นคา่ใชจ้่าผใน

งาก าไรขาำทนุ 

4)  สว่นแาง่ก าไรจากเงบนลงทนุในารบษัทรว่มเพบ่มขึน้จ  านวน 128.7 ลา้นาาท หรือเพบ่มขึน้รอ้ผละ 84.9 

เน่ืองจาการบษัท ไซผะารุี พาวเวอร ์จ ากำั ซึ่งเป็นารบษัทในเครือของารบษัท ซีเค พาวเวอร ์จ  ากำั (มหาชน) เรบ่ม

ขาผไฟฟ้าในไตรมาสส่ีปี 2562 และารบษัทฯ ราัรูก้  าไรจากการเปล่ีผนแปลงสำัสว่นการลงทนุในารบษัทรว่มจาก

รอ้ผละ 25.31 เป็นรอ้ผละ 24.98 จ านวน 87.3 ลา้นาาท  

5)  คา่ใชจ้่าผทางการเงบนลำลงจ านวน 67.2 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ผละ 18.1 เน่ืองจากการจ่าผคืน
เงบนตน้ตามสญัญาเงบนกูผื้มและการจา่ผคืนหุน้กูค้ราก าหนำ จ านวน 1,500 ลา้นาาท 

 
 
 
 
 
 
6)  ภาษีเงบนไำน้บตบาุคคลเพบ่มขึน้จ  านวน 80.9 ล้านาาท หรือเพบ่มขึน้รอ้ผละ 13.1 เน่ืองจากสบทธบ

ประโผชนก์ารผกเวน้ภาษีเงบนไำน้บตบาุคคลของปรบมาณขาผน า้ตัง้แต ่320,001 - 440,000 ลา.ม./วนั ไำส้บน้สุำ
ลงในเำือนกนัผาผน 2561 

 
 
จงึเรีผนมาเพ่ือกรุณาทราา 
 

 
 ขอแสำงความนาัถือ 
 
 
 (นาผสมเกีผรตบ ปัทมมงคลชผั) 
 ลูช้ว่ผกรรมการลูจ้ำัการ สาผงานารบหาร 
    
   

ราผการ ปี 2562 ปี 2561 
เปล่ีผนแปลง 

เพบ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
เงบนกู ้ 3,360.0 3,795.0 (435.0) (11.5) 
หุน้กู ้ 5,900.0 6,400.0 (500.0) (7.8) 


