
เลขท่ี TTW/174/63 
 

 12 พฤษภาคม 2563 
   

เรื่อง ค าอธิบายผลการด าเนินงานไตรมาสหนึ่งปี 2563 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2562 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานรวมไตรมาสหนึ่งปี 2563 และ ปี 2562 
 

 
 บรษิัท ทีทีดบับลิว จ  ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อยมีผลการด าเนินงานไตรมาสหนึ่งของปี 2563 และ
ปี 2562 จ านวน 637.9 ลา้นบาท และ 737.9 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเม่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานลดลง
100.0 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 13.6 โดยส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบรษิัท
รว่มท่ีมีผลการด าเนินงานลดลง โดยบรษิัทฯ ขอชีแ้จงการเปล่ียนแปลงในสว่นท่ีมีสาระส าคญัตอ่ไปนี ้
 
 1)  รายได ้

 
 
 

รายการ 
ไตรมาส 1 

2563 
ไตรมาส 1 

2562 
เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
รวมรายได ้ 1,541.7 1,511.3 30.4 2.0 
รวมคา่ใชจ้า่ย 566.9 550.2 16.7 3.0 
สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม (84.8) 35.3 (120.1) (340.2) 
ก าไรสทุธิ 637.9 737.9 (100.0) (13.6) 

รายการ 
ไตรมาส 1 

2563 
ไตรมาส 1 

2562 
เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปา     1,504.6 1,468.4 36.2 2.5 
รายไดจ้ากการบรกิาร 29.8 29.4 0.4 1.4 
รายไดอ่ื้น 7.3 13.5 (6.2) (45.9) 
รวมรายได ้ 1,541.7 1,511.3 30.4 2.0 



 รายไดร้วมเพิ่มขึน้จ  านวน 30.4 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.0 โดยมาจากดงันี ้
ก.  รายไดจ้ากการขายน า้ประปาเพิ่มขึน้จ  านวน 36.2 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.5  

 

 ข.  รายไดอ่ื้นๆ ลดลงจ านวน 6.2 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 45.9 เน่ืองจากอตัราผลตอบแทน

จากการบรหิารเงินสดท่ีลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
 
2)  ตน้ทนุขายน า้ประปาและตน้ทนุการบริการ 

  
 ตน้ทนุขายน า้ประปาและตน้ทนุการบริการเพิ่มขึน้จ  านวน 5.8 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.3 

เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิ่มขึน้จ  านวน 13.4 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังานผลิต

เพิ่มขึน้จ  านวน 3.2 ลา้นบาท คา่ไฟฟ้าเพิ่มขึน้จ  านวน 2.8 ลา้นบาท ในขณะท่ีคา่อะไหลแ่ละคา่ซอ่มแซมลดลง

จ านวน 9.3 ลา้นบาท คา่สารเคมีลดลงจ านวน 2.6 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยผลิตอ่ืนลดลงจ านวน 1.7 ลา้นบาท 

 

รายการ 
ไตรมาส 1 

2563 
ไตรมาส 1 

2562 
เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
ปรมิาณขายน า้ประปาให ้กปภ. (ลา้นลบ.ม.)     
  บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 41.4 40.5 0.9 2.2 
  บริษัท ประปาปทมุธานี จ ากดั  37.8 36.6 1.2 3.3 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปาให ้กปภ.     
  บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 968.3 949.8 18.5 2.0 
  บริษัท ประปาปทมุธานี จ ากดั  485.7 466.6 19.1 4.1 
รวมรายไดจ้ากการขายน า้ประปาให ้กปภ. 1,454.0 1,416.4 37.6 2.7 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปากบัภาคเอกชน 50.6 52.0 (1.4) (2.7) 
รวมรายไดจ้ากการขายน า้ประปา 1,504.6 1,468.4 36.2 2.5 

รายการ 
ไตรมาส 1 

2563 
ไตรมาส 1 

2562 
เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 238.5 225.1 13.4 6.0 
ตน้ทนุผลิตสง่จา่ยน า้ประปาและตน้ทนุบรกิารอ่ืนๆ 210.3 217.9 (7.6) (3.5) 
รวมตน้ทนุขายน า้ประปาและตน้ทนุบรกิาร 448.8 443.0 5.8 1.3 



3)  ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จ  านวน 10.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.2 เน่ืองจากค่า

สนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานและองค์กรภายนอกเพิ่มขึน้จ  านวน 8.9 ล้านบาท และค่าท่ีปรึกษากฎหมาย

เพิ่มขึน้จ  านวน 2.0 ลา้นบาท 

4)  ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจ านวน 120.1 ล้านบาท หรือลดลง    

รอ้ยละ 340.2 เน่ืองจากบริษัทในเครือของบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) มีผลการด าเนินงานท่ีลดลง

จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  

5)  ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลงจ านวน 8.5 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 10.3 เน่ืองจากการจ่ายคืน
เงินตน้ตามสญัญาเงินกูยื้มและการจา่ยคืนหุน้กูค้รบก าหนด จ านวน 500 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
จงึเรียนมาเพ่ือกรุณาทราบ 
 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นายสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั) 
 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 
    
   

รายการ 
ไตรมาส 1 

2563 
ไตรมาส 1 

2562 
เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
เงินกู ้ 3,285 3,360 (75) (2.2) 
หุน้กู ้ 5,400 5,900 (500) (8.5) 


