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 11 สิงหาคม 2563 
   

เรื่อง ค าอิิาาผลลาารำ าเิิิงาิตรรมาสสองปี 2563 เปรีผาเทีผาาาังวำเำีผวาัิ ของปี 2562 
เรีผิ ารรมาารและลูจ้ำัาาร 
 รลาำหลาัทรพัผแ์หง่ประเทศตทผ 
 
าารวิเคราะหล์ลาารำ าเิิิงาิรวมตรรมาสสองปี 2563 และ ปี 2562 
 

 
 าริษัท ทีทีำาัาลิว จ  าาำั (มหาชิ) และาริษัทผ่อผมีลลาารำ าเิิิงาิตรรมาสสองของปี 2563 และ
ปี 2562 จ าิวิ 694.3 ลา้ิาาท และ 729.8 ลา้ิาาท รามล าำาั โำผเม่ือเปรีผาเทีผาลลาารำ าเิิิงาิ
ของาริษัทฯ และารษิัทผ่อผใิงวำเำีผวาัิ ของปีา่อิ าริษัทฯ และาริษัทผ่อผมีลลาารำ าเิิิงาิลำลง 35.5 
ลา้ิาาท หรือลำลงรอ้ผละ 4.9 โำผส่วิใหญ่เาิำจาาส่วิแาง่า าตร(ขาำทุิ )จาาเงิิลงทุิใิาริษัทรว่มท่ีมี
ลลาารำ าเิิิงาิลำลง โำผารษิัทฯ ขอชีแ้จงาารเปล่ีผิแปลงใิสว่ิท่ีมีสาระส าคญัรอ่ตปิี ้
 
 1)  ราผตำ ้

 
 
 

ราผาาร 
ตรรมาส 2  เปล่ีผิแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
รวมราผตำ ้ 1,549.1 1,541.0 8.1 0.5 
รวมคา่ใชจ้า่ผ 586.9 575.0 11.9 2.1 
สว่ิแาง่า าตร(ขาำทุิ )จาาเงิิลงทุิ ใิารษิัทรว่ม (23.7) 21.2 (44.9) (211.8) 
า าตรสทุิิ 694.3 729.8 (35.5) (4.9) 

ราผาาร 
ตรรมาส 2  เปล่ีผิแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
ราผตำจ้าาาารขาผิ า้ประปา     1,516.7 1,503.2 13.5 0.9 
ราผตำจ้าาาาราราิาร 30.1 30.2 (0.1) (0.3) 
ราผตำอ่ื้ิ 2.3 7.6 (5.3) (69.7) 
รวมราผตำ ้ 1,549.1 1,541.0 8.1 0.5 



 ราผตำร้วมเพิ่มขึ ้ิ จ  าิวิ 8.1 ลา้ิาาท หรือเพิ่มขึ ้ิ รอ้ผละ 0.5 โำผมาจาาำงัิี ้
า.  ราผตำจ้าาาารขาผิ า้ประปาเพิ่มขึ ้ิ จ  าิวิ 13.5 ลา้ิาาท หรือเพิ่มขึ ้ิ รอ้ผละ 0.9  

 

 ข.  ราผตำอ่ื้ิๆ ลำลงจ าิวิ 5.3 ลา้ิาาท หรือลำลงรอ้ผละ 69.7 เิ่ืองจาาอรัราลลรอาแทิ

จาาาารารหิารเงิิสำท่ีลำลงจาางวำเำีผวาัิ ของปีา่อิ 
 
2)  ร้ิ ทุิ ขาผิ า้ประปาและร้ิ ทุิ าาราริาาร 

  
 ร้ิ ทุิขาผิ า้ประปาและร้ิ ทุิาาราริาารเพิ่มขึ ้ิ จ  าิวิ 18.9 ลา้ิาาท หรือเพิ่มขึ ้ิ รอ้ผละ 

4.1 เิ่ืองจาาค่าเส่ือมราคาและค่ารำัจ าหิ่าผเพิ่มขึ ้ิ จ  าิวิ 10.1 ลา้ิาาท ค่าตฟฟ้าเพิ่มขึ ้ิ จ  าิวิ 5.2 

ลา้ิาาท ค่าอะตหล่และค่าซ่อมแซมเพิ่มขึ ้ิ จ  าิวิ 3.8 ลา้ิาาท ค่าใชจ้่าผเา่ีผวาัาพิัางาิลลิรเพิ่มขึ ้ิ

จ  าิวิ 2.0 ลา้ิาาท และค่าใชจ้่าผลลิรอ่ืิเพิ่มขึ ้ิ จ  าิวิ 2.0 ลา้ิาาท ใิขณะท่ีคา่สารเคมีลำลงจ าิวิ 

3.4 ลา้ิาาท 

 

ราผาาร 
ตรรมาส 2  เปล่ีผิแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
ปรมิาณขาผิ า้ประปาให ้าปภ. (ลา้ิลา.ม.)     
  าริษัท ทีทีำาัาลิว จ าาำั (มหาชิ) 41.4 42.1 (0.7) (1.7) 
  าริษัท ประปาปทมุิาิี จ าาำั  38.5 37.2 1.3 3.5 
ราผตำจ้าาาารขาผิ า้ประปาให ้าปภ.     
  าริษัท ทีทีำาัาลิว จ าาำั (มหาชิ) 968.8 974.9 (6.1) (0.6) 
  าริษัท ประปาปทมุิาิี จ าาำั  494.9 472.2 22.7 4.8 
รวมราผตำจ้าาาารขาผิ า้ประปาให ้าปภ. 1,463.7 1,447.1 16.6 1.2 
ราผตำจ้าาาารขาผิ า้ประปาาาัภาคเอาชิ 53.0 56.1 (3.1) (5.5) 
รวมราผตำจ้าาาารขาผิ า้ประปา 1,516.7 1,503.2 13.5 0.9 

ราผาาร 
ตรรมาส 2  เปล่ีผิแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
คา่เส่ือมราคาและคา่รำัจ าหิา่ผ 237.5 227.4 10.1 4.4 
ร้ิ ทุิ ลลิรสง่จา่ผิ า้ประปาและร้ิ ทุิ าราิารอ่ืิๆ 238.6 229.8 8.8 3.8 
รวมร้ิ ทุิ ขาผิ า้ประปาและร้ิ ทุิ าราิาร 476.1 457.2 18.9 4.1 



3)  คา่ใชจ้า่ผใิาารารหิารลำลงจ าิวิ 7.0 ลา้ิาาท หรือลำลงรอ้ผละ 10.1 เิ่ืองจาาคา่สิาัสิุิ

าิจารรมหิว่ผงาิและองคา์รภาผิอาลำลงจาางวำเำีผวาัิ ของปีา่อิ 

4)  ส่วิแาง่า าตร(ขาำทุิ )จาาเงิิลงทุิ ใิาริษัทรว่มลำลงจ าิวิ 44.9 ลา้ิาาท หรือลำลงรอ้ผละ 

211.8 เิ่ืองจาาาริษัทใิเครือของาริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ  าาำั (มหาชิ) มีลลาารำ าเิิิงาิท่ีลำลงจาางวำ

เำีผวาัิ ของปีา่อิ  

5)  คา่ใชจ้่าผทางาารเงิิลำลงจ าิวิ 3.4 ลา้ิาาท หรือลำลงรอ้ผละ 4.7 เิ่ืองจาาาารจ่าผคืิเงิิ
ร้ิ รามสญัญาเงิิาูผื้ม 

 
 
จงึเรีผิมาเพ่ือารุณาทราา 
 

 
 ขอแสำงความิาัถือ 
 
 
 (ิาผสมเาีผรร ิปัทมมงคลชผั) 
 ลูช้ว่ผารรมาารลูจ้ำัาาร สาผงาิารหิาร 
    
   


