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เรื่อง ค าอธบาาผลลการำ าเนบนงานปี 2563 เปรีผาเทีผากาัปี 2562 
เรีผน กรรมการและลูจ้ำัการ 
 ตลาำหลกัทรพัผแ์ห่งประเทศไทผ 
 
การวบเคราะหล์ลการำ าเนบนงานรวมปี 2563 และ ปี 2562 
 

 
 ารบษัท ทีทีำาัาลบว จ ากำั (มหาชน) และารบษัทผ่อผมีลลการำ าเนบนงานปี 2563 และปี 2562 จ  านวน 
2,951.5 ลา้นาาท และ 3,127.9 ลา้นาาท ตามล าำัา โำผเม่ือเปรีผาเทีผาลลการำ าเนบนงานของารบษัทฯ 
และารบษัทผ่อผในงวำเำีผวกนัของปีก่อน ารบษัทฯ และารบษัทผ่อผมีลลการำ าเนบนงานลำลง 176.4 ลา้นาาท 
หรือลำลงรอ้ผละ 5.6 ซึ่งส่วนใหญ่เกบำจากส่วนแา่งก าไรจากเงบนลงทุนในารบษัทร่วมลำลง โำผารบษัทฯ ขอ
ชีแ้จงการเปลี่ผนแปลงในส่วนท่ีมสีาระส าคญัตอ่ไปนี ้
 
 1)  ราผไำ ้

 
 ราผไำร้วมเพบ่มขึน้จ านวน 41.5 ลา้นาาท หรอืเพบ่มขึน้รอ้ผละ 0.7 โำผมาจากำงันี ้
 

ราผการ ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ผนแปลง 

เพบ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
รวมราผไำ ้ 6,192.9 6,151.4 41.5 0.7 
รวมค่าใชจ้่าผ 2,372.5 2,297.0 75.5 3.3 
สว่นแา่งก าไรจากการลงทนุในารบษัทรว่ม 101.1 280.3 (179.2) (63.9) 
ก าไรสทุธบ 2,951.5 3,127.9 (176.4) (5.6) 

ราผการ ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ผนแปลง 

เพบ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
ราผไำจ้ากการขาผน า้ประปา 6,059.4 5,993.4 66.0 1.1 
ราผไำจ้ากการารบการ 120.2 119.5 0.7 0.6 
ราผไำอ่ื้น 13.3 38.5 (25.2) (65.5) 
รวมราผไำ ้ 6,192.9 6,151.4 41.5 0.7 



ก.  ราผไำจ้ากการขาผน า้ประปาเพบ่มขึน้จ านวน 66.0 ลา้นาาท หรอืเพบ่มขึน้รอ้ผละ 1.1  

 

 ข.  ราผไำอ่ื้นๆ ลำลงจ านวน 25.2 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ผละ 65.5 เน่ืองจากอตัราลลตอาแทน

จากการารบหารเงบนสำท่ีต ่ากว่าปีก่อน 
 
2)  ตน้ทนุขาผน า้ประปาและตน้ทนุการารบการ 

  
 ตน้ทุนขาผน า้ประปาและตน้ทนุการารบการเพบ่มขึน้จ านวน 62.6 ลา้นาาท หรือเพบ่มขึน้รอ้ผละ 3.4 

เน่ืองจากปรบมาณขาผเพบ่มขึน้ท าใหค้่าเสื่อมราคาและค่าตัำจ าหน่าผเพบ่มขึน้จ านวน 45.1 ลา้นาาท ตน้ทุน

ลลบตส่งจ่าผน า้ประปาและตน้ทุนารบการอื่นๆ เพบ่มขึน้จากค่าไฟฟ้าเพบ่มขึน้จ านวน 19.6 ลา้นาาท และค่า

สารเคมเีพบ่มขึน้จ านวน 2.4 ลา้นาาท ในขณะท่ีคา่ซอ่มแซมและอะไหล่ลำลงจ านวน 4.5 ลา้นาาท 

3)  ค่าใชจ้่าผในการารบหารเพบ่มขึน้จ านวน 12.3 ลา้นาาท หรือเพบ่มขึน้รอ้ผละ 4.9 เน่ืองจากคา่ใชจ้่าผ

สนาัสนนุกบจกรรมเพ่ือชุมชนสงัคมและสบ่งแวำลอ้ม 

ราผการ ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ผนแปลง 

เพบ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
ปรบมาณขาผน า้ประปาให ้กปภ. (ลา้นลา.ม.)     
  ารบษัท ทีทีำาัาลบว จ ากำั (มหาชน) 165.9 166.1 (0.2) (0.1) 
  ารบษัท ประปาปทุมธานี จ ากำั  153.1 148.9 4.2 2.8 
ราผไำจ้ากการขาผน า้ประปาให ้กปภ.     
  ารบษัท ทีทีำาัาลบว จ ากำั (มหาชน) 3,887.5 3,875.9 11.6 0.3 
  ารบษัท ประปาปทุมธานี จ ากำั  1,969.2 1,897.4 71.8 3.8 
รวมราผไำจ้ากการขาผน า้ประปาให ้กปภ. 5,856.7 5,773.3 83.4 1.4 
ราผไำจ้ากการขาผน า้ประปากาัภาคเอกชน 202.7 220.1 (17.4) (7.9) 
รวมราผไำจ้ากการขาผน า้ประปา 6,059.4 5,993.4 66.0 1.1 

ราผการ ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ผนแปลง 

เพบ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
ค่าเสื่อมราคาและคา่ตำัจ าหนา่ผ 971.0 925.9 45.1 4.9 
ตน้ทนุลลบตสง่จ่าผน า้ประปาและตน้ทนุารบการอ่ืนๆ 942.1 924.6 17.5 1.9 
รวมตน้ทนุขาผน า้ประปาและตน้ทนุารบการ 1,913.1 1,850.5 62.6 3.4 



4)  ส่วนแา่งก าไรจากเงบนลงทุนในารบษัทร่วมลำลงจ านวน 179.2 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ผละ 63.9 

เน่ืองจาการบษัทผ่อผของารบษัทร่วมมีผอำขาผไฟฟ้าที่ลำลงจากงวำเำีผวกนัของปีก่อน เน่ืองจากภาวะภผัแลง้ 

5)  ค่าใชจ้่าผทางการเงบนลำลงจ านวน 30.0 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ผละ 9.9 เน่ืองจากการจ่าผคืน
เงบนตน้ตามสญัญาเงบนกูผื้มและการจ่าผคืนหุน้กูค้ราก าหนำ จ านวน 500 ลา้นาาท 

 
 
 
 
 
 
6)  ภาษีเงบนไำน้บตบาคุคลลำลงจ านวน 11.6 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ผละ 1.7 เน่ืองจากก าไรก่อนภาษี

ลำลงจากงวำเำีผวกนัของปีก่อน 
 
จงึเรีผนมาเพ่ือกรุณาทราา 
 

    
 ขอแสำงความนาัถือ 
 
 
 (นาผสมเกีผรตบ ปัทมมงคลชผั) 
 ลูช้่วผกรรมการลูจ้ำัการ สาผงานารบหาร 
    
   

ราผการ ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ผนแปลง 

(ลำลง) รอ้ผละ 
เงบนกู ้ 2,860.0 3,360.0 (500.0) (14.9) 
หุน้กู ้ 5,400.0 5,900.0 (500.0) (8.5) 


