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 10 พฤศจิกายน 2563 
   

เรื่อง ค าอิิาายลลการำ าเนินงานตรราาสสาาปี 2563 เปรียาเทียากาังวำเำียวกนัของปี 2562 
เรียน กรราการและลูจ้ำัการ 
 รลาำหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศตทย 
 
การวิเคราะหล์ลการำ าเนินงานรวาตรราาสสาาปี 2563 และ ปี 2562 
 

 
 ารษิัท ทีทีำาัาลิว จ  ากำั (าหาชน) และาริษัทยอ่ยาีลลการำ าเนินงานตรราาสสาาของปี 2563 และ
ปี 2562 จ านวน 929.4 ลา้นาาท และ 725.8 ลา้นาาท ราาล าำาั โำยเา่ือเปรียาเทียาลลการำ าเนินงาน
ของาริษัทฯ และาริษัทย่อยในงวำเำียวกันของปีก่อน าริษัทฯ และาริษัทย่อยาีลลการำ าเนินงานเพิ่าขึน้ 
203.6 ลา้นาาท หรือเพิ่าขึน้รอ้ยละ 28.1 โำยส่วนใหญ่เกิำจากส่วนแาง่ก าตรจากเงินลงทนุในาริษัทรว่าท่ีาี
ลลการำ าเนินงานำีขึน้ โำยารษิัทฯ ขอชีแ้จงการเปล่ียนแปลงในสว่นท่ีาีสาระส าคญัรอ่ตปนี ้
 
 1)  รายตำ ้

 
 
 

รายการ 
ตรราาส 3  เปล่ียนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่า(ลำ) รอ้ยละ 
รวารายตำ ้ 1,557.4 1,554.0 3.4 0.2 
รวาคา่ใชจ้า่ย 593.1 577.3 15.8 2.7 
สว่นแาง่ก าตรจากเงินลงทนุในารษิัทรว่า 207.7 8.4 199.3 N/A 
ก าตรสทุิิ 929.4 725.8 203.6 28.1 

รายการ 
ตรราาส 3  เปล่ียนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่า(ลำ) รอ้ยละ 
รายตำจ้ากการขายน า้ประปา     1,525.8 1,514.6 11.2 0.7 
รายตำจ้ากการารกิาร 30.2 30.0 0.2 0.7 
รายตำอ่ื้น 1.4 9.4 (8.0) (85.1) 
รวารายตำ ้ 1,557.4 1,554.0 3.4 0.2 



 รายตำร้วาเพิ่าขึน้จ  านวน 3.4 ลา้นาาท หรือเพิ่าขึน้รอ้ยละ 0.2 โำยาีรายละเอียำำงันี ้
ก.  รายตำจ้ากการขายน า้ประปาเพิ่าขึน้จ  านวน 11.2 ลา้นาาท หรือเพิ่าขึน้รอ้ยละ 0.7  

 

 ข.  รายตำอ่ื้นๆ ลำลงจ านวน 8.0 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ยละ 85.1 เน่ืองจากอรัราลลรอาแทน

จากการารหิารเงินสำท่ีลำลงจากงวำเำียวกนัของปีก่อน 
 
2)  รน้ทนุขายน า้ประปาและรน้ทนุการาริการ 

  
 รน้ทุนขายน า้ประปาและรน้ทุนการาริการเพิ่าขึน้จ  านวน 19.2 ลา้นาาท หรือเพิ่าขึน้รอ้ยละ 

4.1 เน่ืองจากคา่เส่ือาราคาและคา่รำัจ าหน่ายเพิ่าขึน้จ  านวน 7.3 ลา้นาาท คา่ตฟฟ้าเพิ่าขึน้จ  านวน 7.2 ลา้น

าาท ค่าใชจ้่ายเก่ียวกัาพนกังานลลิรเพิ่าขึน้จ  านวน 2.4 ลา้นาาท คา่อะตหล่และคา่ซ่อาแซาเพิ่าขึน้จ  านวน 

1.6 ลา้นาาท คา่สารเคาีเพิ่าขึน้จ  านวน 0.7 ลา้นาาท 

 

รายการ 
ตรราาส 3  เปล่ียนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่า(ลำ) รอ้ยละ 
ปราิาณขายน า้ประปาให ้กปภ. (ลา้นลา.า.)     
  าริษัท ทีทีำาัาลิว จ ากำั (าหาชน) 41.4 42.0 (0.6) (1.4) 
  าริษัท ประปาปทาุิานี จ ากำั  39.0 37.7 1.3 3.5 
รายตำจ้ากการขายน า้ประปาให ้กปภ.     
  าริษัท ทีทีำาัาลิว จ ากำั (าหาชน) 974.8 977.9 (3.1) (0.3) 
  าริษัท ประปาปทาุิานี จ ากำั  500.9 480.3 20.6 4.3 
รวารายตำจ้ากการขายน า้ประปาให ้กปภ. 1,475.7 1,458.2 17.5 1.2 
รายตำจ้ากการขายน า้ประปากาัภาคเอกชน 50.1 56.4 (6.3) (11.2) 
รวารายตำจ้ากการขายน า้ประปา 1,525.8 1,514.6 11.2 0.7 

รายการ 
ตรราาส 3  เปล่ียนแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่า(ลำ) รอ้ยละ 
คา่เส่ือาราคาและคา่รำัจ าหนา่ย 237.8 230.5 7.3 3.2 
รน้ทนุลลิรสง่จา่ยน า้ประปาและรน้ทนุารกิารอ่ืนๆ 250.0 238.1 11.9 5.0 
รวารน้ทนุขายน า้ประปาและรน้ทนุารกิาร 487.8 468.6 19.2 4.1 



3)  คา่ใชจ้่ายในการาริหารลำลงจ านวน 3.4 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ยละ 5.7 เน่ืองจากคา่สนาัสนุน

กิจกรราหนว่ยงานและองคก์รภายนอกลำลงจากงวำเำียวกนัของปีก่อน 

4)  ส่วนแา่งก าตรจากเงินลงทุนในาริษัทร่วาเพิ่าขึน้จ  านวน 199.3 ลา้นาาท หรือเพิ่าขึน้รอ้ยละ 

2,372.6 เน่ืองจาการษิัทในเครือของารษิัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากำั (าหาชน) าีลลการำ าเนินงานท่ีำีขึน้จากงวำ

เำียวกนัของปีก่อน  

5)  คา่ใชจ้่ายทางการเงินลำลงจ านวน 6.9 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ยละ 9.5 เน่ืองจากการจ่ายคืนเงิน
รน้ราาสญัญาเงินกูยื้า การรีตฟแนนซเ์งินกูยื้า และการจา่ยคืนหุน้กูท่ี้คราก าหนำ 

 
 
จงึเรียนาาเพ่ือกรุณาทราา 
 

 
 ขอแสำงควาานาัถือ 
 
 
 (นายสาเกียรร ิปัทาางคลชยั) 
 ลูช้ว่ยกรราการลูจ้ำัการ สายงานารหิาร 
    
   


