
เลขท่ี TTW/312/64 
 

 11 พฤศจิกายน 2564 
   

เรื่อง ค าอิิาายลลการำ าเนินงานตรราาสสาาปี 2564 เปรียาเทียากาังวำเำียวกนัของปี 2563 
เรียน กรราการและลูจ้ำัการ 
 รลาำหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศตทย 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานรวมไตรมาสสามปี 2564 และ ปี 2563 
 

 
 ารษิัท ทีทีำาัาลิว จ  ากำั (าหาชน) และารษิัทย่อยาีลลการำ าเนินงานตรราาสสาาของปี 2564 และ
ปี 2563 จ  านวน 930.9 ลา้นาาท และ 929.4 ลา้นาาท ราาล าำาั โำยเา่ือเปรียาเทียาลลการำ าเนินงาน
ของาริษัทฯ และาริษัทยอ่ยในงวำเำียวกนัของปีก่อน าริษัทฯ และาริษัทย่อยาีลลการำ าเนินงานเพิ่าขึน้ 1.5 
ลา้นาาท หรือเพิ่าขึน้รอ้ยละ 0.2 โำยส่วนใหญ่เกิำจากส่วนแา่งก าตรจากเงินลงทุนในาริษัทรว่าท่ีาีลลการ
ำ าเนินงานเพิ่าขึน้ โำยารษิัทฯ ขอชีแ้จงการเปล่ียนแปลงในสว่นท่ีาีสาระส าคญัรอ่ตปนี ้
 
 1)  รายตำ ้

 
 
 

รายการ ตรราาส 3 เปล่ียนแปลง 
หนว่ย : ลา้นาาท 2564 2563 เพิ่า(ลำ) รอ้ยละ 

รวารายตำ ้ 1,443.9 1,557.4 (113.5) (7.3) 
รวาคา่ใชจ้า่ย 594.7 593.1 1.6 0.3 
สว่นแาง่ก าตรจากเงินลงทนุในารษิัทรว่า 308.5 207.7 100.8 48.5 
ก าตรสทุิิ 930.9 929.4 1.5 0.2 

รายการ ตรราาส 3 เปล่ียนแปลง 
หนว่ย : ลา้นาาท 2564 2563 เพิ่า(ลำ) รอ้ยละ 

รายตำจ้ากการขายน า้ประปา 1,409.9     1,525.8 (115.9) (7.6) 
รายตำจ้ากการารกิาร 31.5 30.2 1.3 4.3 
รายตำอ่ื้น 2.5 1.4 1.1 78.6 
รวารายตำ ้ 1,443.9 1,557.4 (113.5) (7.3) 



 รายตำร้วาลำลงจ านวน 113.5 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ยละ 7.3 โำยาาจากรายตำจ้ากการขาย
น า้ประปาลำลงจ านวน 115.9 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ยละ 7.6  

 
2)  รน้ทนุขายน า้ประปาและรน้ทนุการาริการ 

  
 รน้ทุนขายน า้ประปาและรน้ทุนการาริการลำลงจ านวน 9.7 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ยละ 2.0

เน่ืองจากค่าเส่ือาราคาและค่ารำัจ าหน่ายเพิ่าขึน้จ  านวน 32.8 ลา้นาาท สาเหรุหลักจากสินทรพัยใ์นการ

ลลิรน า้ประปาเพิ่าขึน้จากงวำเำียวกันของปีก่อน รน้ทนุลลิรส่งจ่ายน า้ประปาและรน้ทุนาริการอ่ืนๆ ลำลง

จ านวน 42.5 ลา้นาาท เน่ืองจากปราิาณขายลำลง  

3)  ค่าใช้จ่ายในการาริหารเพิ่าขึน้จ  านวน  11.3 ล้านาาท หรือเพิ่าขึน้ร้อยละ 20.1 เน่ืองจาก           

คา่สนาัสนนุกิจกรราหนว่ยงานและองคก์รภายนอกเพิ่าขึน้  

4)  สว่นแาง่ก าตรจากเงินลงทนุในาริษัทรว่าเพิ่าขึน้จ  านวน 100.8 ลา้นาาท หรือเพิ่าขึน้รอ้ยละ 48.5 

เน่ืองจาการิษัทในเครือของาริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ  ากัำ (าหาชน) าีลลการำ าเนินงานท่ีเพิ่าขึน้จากงวำ

เำียวกนัของปีก่อน  

รายการ ตรราาส 3 เปล่ียนแปลง 
หนว่ย : ลา้นาาท 2564 2563 เพิ่า(ลำ) รอ้ยละ 

ปราิาณขายน า้ประปาให ้กปภ. (ลา้นลา.า.)     
  าริษัท ทีทีำาัาลิว จ ากำั (าหาชน) 37.6 41.4 (3.8) (9.2) 
  าริษัท ประปาปทาุิานี จ ากำั  34.1 39.0 (4.9) (12.6) 
รายตำจ้ากการขายน า้ประปาให ้กปภ.     
  าริษัท ทีทีำาัาลิว จ ากำั (าหาชน) 925.6 974.8 (49.2) (5.1) 
  าริษัท ประปาปทาุิานี จ ากำั  433.5 500.9 (67.4) (13.5) 
รวารายตำจ้ากการขายน า้ประปาให ้กปภ. 1,359.1 1,475.7 (116.6) (7.9) 
รายตำจ้ากการขายน า้ประปากาัภาคเอกชน 50.8 50.1 0.7 1.4 
รวารายตำจ้ากการขายน า้ประปา 1,409.9 1,525.8 (115.9) (7.6) 

รายการ ตรราาส 3 เปล่ียนแปลง 
หนว่ย : ลา้นาาท 2564 2563 เพิ่า(ลำ) รอ้ยละ 

คา่เส่ือาราคาและคา่รำัจ าหนา่ย 270.6 237.8 32.8 13.8 
รน้ทนุลลิรสง่จา่ยน า้ประปาและรน้ทนุารกิารอ่ืนๆ 207.5 250.0 (42.5) (17.0) 
รวารน้ทนุขายน า้ประปาและรน้ทนุารกิาร 478.1 487.8 (9.7) (2.0) 



5)  รน้ทนุทางการเงินลำลงจ านวน 3.8 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ยละ 5.8 เน่ืองจากการจ่ายคืนเงินรน้
ราาสญัญาเงินกูยื้า  

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 

รายการ   เปล่ียนแปลง 
หนว่ย : ลา้นาาท 30 กนัยายน 2564 31 ินัวาคา 2564 จ านวนเงิน รอ้ยละ 

สินทรพัยร์วา 21,894.1 22,842.4 (948.3) (4.2) 
หนีส้ินรวา 8,362.7 9,142.8 (780.1) (8.5) 
สว่นของถือหุน้ 13,531.4 13,699.6 (168.2) (1.2) 

  
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 าริษัทและาริษัทย่อยาีสินทรพัยร์วา หนีส้ินรวา และส่วนของลูถื้อหุน้
รวา จ านวน 21,894.1 ลา้นาาท 8,362.7 ลา้นาาท และ 13,531.4 ลา้นาาท ราาล าำาั สินทรพัยร์วาลำลง 
948.3 ล้านาาท คิำเป็นรอ้ยละ 4.2 เน่ืองจากค่าเส่ือาราคาและค่ารัำจ าหน่าย หนีส้ินรวาลำลงจ านวน 
780.1 ลา้นาาท คิำเป็นรอ้ยละ 8.5 เน่ืองจากจ่ายคืนเงินรน้เงินกูยื้าระยะยาว 570 ลา้นาาท และส่วนของลู้
ถือหุ้นลำลงจ านวน 168.2 ล้านาาท คิำเป็นรอ้ยละ 1.2 เน่ืองจากก าตรสุทิิจากการำ าเนินงานและการ
จา่ยเงินปันลล 

 
จงึเรียนาาเพ่ือกรุณาทราา 
 

 
 ขอแสำงควาานาัถือ 
 
 
 (นายสาเกียรร ิปัทาางคลชยั) 
 รองกรราการลูจ้ำัการ สายงานการเงิน 
    
   


