
เลขท่ี TTW/233/64 
 

 11 สิงหาคม 2564 
   

เรื่อง ค าอิิาาผลลาารำ าเิิิงาิตรรมาสสองปี 2564 เปรีผาเทีผาาาังวำเำีผวาัิ ของปี 2563 
เรีผิ ารรมาารและลูจ้ำัาาร 
 รลาำหลาัทรพัผแ์หง่ประเทศตทผ 
 
าารวิเคราะหล์ลาารำ าเิิิงาิรวมตรรมาสสองปี 2564 และ ปี 2563 
 

 
 าริษัท ทีทีำาัาลิว จ  าาำั (มหาชิ) และาริษัทผ่อผมีลลาารำ าเิิิงาิตรรมาสสองของปี 2564 และ
ปี 2563 จ  าิวิ 856.5 ลา้ิาาท และ 694.3 ลา้ิาาท รามล าำาั โำผเม่ือเปรีผาเทีผาลลาารำ าเิิิงาิ
ของาริษัทฯ และาริษัทผ่อผใิงวำเำีผวาัิของปีา่อิ าริษัทฯ และาริษัทผ่อผมีลลาารำ าเิิิงาิเพิ่มขึ ้ิ  
162.2 ล้าิาาท หรือเพิ่มขึ ้ิ รอ้ผละ 23.4 โำผส่วิใหญ่เาิำจาาส่วิแา่งา าตร(ขาำทุิ)จาาเงิิลงทุิใิ
ารษิัทรว่มท่ีมีลลาารำ าเิิิงาิเพิ่มขึ ้ิ  โำผารษิัทฯ ขอชีแ้จงาารเปล่ีผิแปลงใิสว่ิท่ีมีสาระส าคญัรอ่ตปิี ้
 
 1)  ราผตำ ้

 
 
 

ราผาาร 
ตรรมาส 2 เปล่ีผิแปลง 

2564 2563 เพิ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
รวมราผตำ ้ 1,476.9 1,549.1 (72.2) (4.7) 
รวมคา่ใชจ้า่ผ 563.9 587.0 (23.1) (3.9) 
สว่ิแาง่า าตร(ขาำทุิ )จาาเงิิลงทุิ ใิารษิัทรว่ม 176.6 (23.7) 200.3 845.1 
า าตรสทุิิ 856.5 694.3 162.2 23.4 

ราผาาร 
ตรรมาส 2 เปล่ีผิแปลง 

2564 2563 เพิ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
ราผตำจ้าาาารขาผิ า้ประปา 1,443.7 1,516.7 (73.0) (4.8) 
ราผตำจ้าาาาราราิาร 31.7 30.1 1.6 5.3 
ราผตำอ่ื้ิ 1.5 2.3 (0.8) (34.8) 
รวมราผตำ ้ 1,476.9 1,549.1 (72.2) (4.7) 



 ราผตำร้วมลำลงจ าิวิ 72.2 ลา้ิาาท หรือลำลงรอ้ผละ 4.7 โำผมาจาาำงัิี ้
า.  ราผตำจ้าาาารขาผิ า้ประปาลำลงจ าิวิ 73.0 ลา้ิาาท หรือลำลงรอ้ผละ 4.8  

 

 ข.  ราผตำอ่ื้ิๆ ลำลงจ าิวิ 0.8 ลา้ิาาท หรือลำลงรอ้ผละ 34.8 เิ่ืองจาาอรัราลลรอาแทิ

จาาาารารหิารเงิิสำท่ีลำลงจาางวำเำีผวาัิ ของปีา่อิ 
 
2)  ร้ิ ทุิ ขาผิ า้ประปาและร้ิ ทุิ าาราริาาร 

  
 ร้ิ ทุิขาผิ า้ประปาและร้ิ ทุิาาราริาารลำลงจ าิวิ 11.5 ลา้ิาาท หรือลำลงรอ้ผละ 2.4

เิ่ืองจาาปริมาณขาผท่ีลำลง ท าใหค้่าเส่ือมราคาและค่ารำัจ าหิ่าผลำลงจ าิวิ 6.0 ลา้ิาาท ค่าตฟฟ้า

ลำลงจ าิวิ 16.1 ลา้ิาาท ค่าสารเคมีลำลงจ าิวิ 4.3 ล้าิาาท ใิขณะท่ีค่าอะตหล่และค่าซ่อมแซม

เพิ่มขึ ้ิ จ  าิวิ 13.5 ลา้ิาาท  

 

ราผาาร 
ตรรมาส 2 เปล่ีผิแปลง 

2564 2563 เพิ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
ปรมิาณขาผิ า้ประปาให ้าปภ. (ลา้ิลา.ม.)     
  าริษัท ทีทีำาัาลิว จ าาำั (มหาชิ) 39.7 41.4 (1.7) (4.1) 
  าริษัท ประปาปทมุิาิี จ าาำั  34.8 38.5 (3.7) (9.6) 
ราผตำจ้าาาารขาผิ า้ประปาให ้าปภ.     
  าริษัท ทีทีำาัาลิว จ าาำั (มหาชิ) 946.9 968.8 (21.9) (2.3) 
  าริษัท ประปาปทมุิาิี จ าาำั  443.5 494.9 (51.4) (10.4) 
รวมราผตำจ้าาาารขาผิ า้ประปาให ้าปภ. 1,390.4 1,463.7 (73.3) (5.0) 
ราผตำจ้าาาารขาผิ า้ประปาาาัภาคเอาชิ 53.3 53.0 0.3 0.6 
รวมราผตำจ้าาาารขาผิ า้ประปา 1,443.7 1,516.7 (73.0) (4.8) 

ราผาาร 
ตรรมาส 2 เปล่ีผิแปลง 

2564 2563 เพิ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
คา่เส่ือมราคาและคา่รำัจ าหิา่ผ 231.5 237.5 (6.0) (2.5) 
ร้ิ ทุิ ลลิรสง่จา่ผิ า้ประปาและร้ิ ทุิ าราิารอ่ืิๆ 233.1 238.6 (5.5) (2.3) 
รวมร้ิ ทุิ ขาผิ า้ประปาและร้ิ ทุิ าราิาร 464.6 476.1 (11.5) (2.4) 



3)  ค่าใช้จ่าผใิาาราริหารลำลงจ าิวิ  11.5 ล้าิาาท หรือลำลงร้อผละ 18.5 เิ่ืองจาา

ค่ารอาแทิารรมาารลำลงจ าิวิ 6.5 ล้าิาาท ค่าิรรมเิีผมิิาคารลำลงจ าิวิ 3.0 ล้าิาาท           

คา่สิาัสิุิ าิจารรมหิว่ผงาิและองคา์รภาผิอาลำลงจ าิวิ 2.0 ลา้ิาาท  

4)  ส่วิแา่งา าตร(ขาำทุิ)จาาเงิิลงทุิใิาริษัทร่วมเพิ่มขึ ้ิ จ  าิวิ 200.3 ลา้ิาาท หรือเพิ่มขึ ้ิ     

รอ้ผละ 845.1 เิ่ืองจาาารษิัทใิเครือของาริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ าาำั (มหาชิ) มีลลาารำ าเิิิงาิท่ีเพิ่มขึ ้ิ

จาางวำเำีผวาัิ ของปีา่อิ  

5)  ร้ิ ทุิ ทางาารเงิิลำลงจ าิวิ 6.6 ลา้ิาาท หรือลำลงรอ้ผละ 9.5 เิ่ืองจาาาารจ่าผคืิเงิิร้ิ
รามสญัญาเงิิาูผื้ม  

 
 
 
 
 
 
 
จงึเรีผิมาเพ่ือารุณาทราา 
 

 
 ขอแสำงความิาัถือ 
 
 
 (ิาผสมเาีผรร ิปัทมมงคลชผั) 
 ลูช้ว่ผารรมาารลูจ้ำัาาร สาผงาิารหิาร 
    
   

ราผาาร 
30 มิถุิ าผิ เปล่ีผิแปลง 

2564 2563 เพิ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
เงิิาู ้ 2,480.0 3,144.0 (664.0) (18.7) 
หุ้ิ าู ้ 5,400.0 5,400.0 - - 


