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เรื่อง ค าอธบาาผลลการำ าเนบนงานปี 2564 เปรีผาเทีผาปี 2563 
เรีผน กรรมการและลูจ้ำัการ 
 ตลาำหลกัทรพัผแ์หง่ประเทศไทผ 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานรวมปี 2564 และ ปี 2563 
 

 
 ารบษัท ทีทีำาัาลบว จ  ากำั (มหาชน) และารบษัทผ่อผมีลลการำ าเนบนงานปี 2564 และปี 2563 จ  านวน 
3,103.9 ลา้นาาท และ 2,951.5 ล้านาาท ตามล าำาั โำผเม่ือเปรีผาเทีผาลลการำ าเนบนงานของารบษัทฯ 
และารบษัทผอ่ผในงวำเำีผวกนัของปีก่อน ารบษัทฯ และารบษัทผ่อผมีลลการำ าเนบนงานเพบ่มขึน้ 152.4 ลา้นาาท 
หรือเพบ่มขึน้รอ้ผละ 5.2 โำผส่วนใหญ่เกบำจากส่วนแาง่ก าไรจากเงบนลงทนุในารบษัทรว่มท่ีมีลลการำ าเนบนงาน
เพบ่มขึน้ โำผารบษัทฯ ขอชีแ้จงการเปล่ีผนแปลงในสว่นท่ีมีสาระส าคญัตอ่ไปนี ้
 
 1)  ราผไำ ้

 

             (หน่วผ : ลา้นาาท) 

ราผการ ปี 2564 ปี 2563 
เปล่ีผนแปลง 

เพบ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
รวมราผไำ ้ 5,817.8 6,192.9 (375.1) (6.1) 
รวมคา่ใชจ้า่ผ 2,346.3 2,372.5 (26.2) (1.1) 
สว่นแาง่ก าไรจากเงบนลงทนุในารบษัทรว่ม 544.3 101.1 443.2 438.4 
ก าไรสทุธบสว่นท่ีเป็นของลูถื้อหุน้ของารบษัทฯ 3,103.9 2,951.5 152.4 5.2 

             (หน่วผ : ลา้นาาท) 

ราผการ ปี 2564 ปี 2563 
เปล่ีผนแปลง 

เพบ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
ราผไำจ้ากการขาผน า้ประปา 5,682.4 6,059.4 (377.0) (6.2) 
ราผไำจ้ากการารบการ 123.7 120.2 3.5 2.9 
ราผไำอ่ื้น 11.7 13.3 (1.6) (12.0) 
รวมราผไำ ้ 5,817.8 6,192.9 (375.1) (6.1) 



 ราผไำร้วมลำลงจ านวน 375.1 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ผละ 6.1 โำผมาจากราผไำจ้ากการขาผ
น า้ประปาลำลงจ านวน 377.0 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ผละ 6.2  

 
2)  ตน้ทนุขาผน า้ประปาและตน้ทนุการารบการ 

  
 ตน้ทุนขาผน า้ประปาและตน้ทุนการารบการลำลงจ านวน 16.6 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ผละ 0.9

เน่ืองจากค่าตำัจ าหน่าผของสบนทรพัผใ์นการลลบตน า้ประปาเพบ่มขึน้และแล้วเสร็จในระหว่างปี 2564 และ

ตน้ทุนลลบตส่งจ่าผน า้ประปาและตน้ทุนารบการอ่ืนๆ ลำลงจ านวน 80.1 ลา้นาาท สมัพนัธก์ัาปรบมาณขาผท่ี

ลำลง  

3)  คา่ใชจ้่าผในการารบหารลำลงจ านวน 8.6 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ผละ 3.3 เน่ืองจากคา่สนาัสนุน

กบจกรรมหนว่ผงานและองคก์รภาผนอกลำลง 

ราผการ ปี 2564 ปี 2563 
เปล่ีผนแปลง 

เพบ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
ปรบมาณขาผน า้ประปาให ้กปภ. (ลา้นลา.ม.)     
  ารบษัท ทีทีำาัาลบว จ ากำั (มหาชน) 153.3 165.9 (12.6) (7.6) 
  ารบษัท ประปาปทมุธานี จ ากำั  138.0 153.1 (15.1) (9.9) 
ราผไำจ้ากการขาผน า้ประปาให ้กปภ. (ลา้นาาท)     
  ารบษัท ทีทีำาัาลบว จ ากำั (มหาชน) 3,723.1 3,887.5 (164.4) (4.2) 
  ารบษัท ประปาปทมุธานี จ ากำั  1,757.1 1,969.2 (212.1) (10.8) 
รวมราผไำจ้ากการขาผน า้ประปาให ้กปภ. 5,480.2 5,856.7 (376.5) (6.4) 
ราผไำจ้ากการขาผน า้ประปากาัภาคเอกชน 202.2 202.7 (0.5) (0.3) 
รวมราผไำจ้ากการขาผน า้ประปา 5,682.4 6,059.4 (377.0) (6.2) 

        (หนว่ผ : ลา้นาาท) 

ราผการ ปี 2564 ปี 2563 
เปล่ีผนแปลง 

เพบ่ม(ลำ) รอ้ผละ 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตำัจ าหนา่ผ 1,034.5 971.0 63.5 6.5 
ตน้ทนุลลบตสง่จา่ผน า้ประปาและตน้ทนุารบการอ่ืนๆ 862.0 942.1 (80.1) (8.5) 
รวมตน้ทนุขาผน า้ประปาและตน้ทนุารบการ 1,896.5 1,913.1 (16.6) (0.9) 



4)  ส่วนแา่งก าไรจากเงบนลงทุนในารบษัทร่วมเพบ่มขึน้จ  านวน 443.2 ล้านาาท หรือเพบ่มขึน้รอ้ผละ 

438.4 เน่ืองจาการบษัทในเครือของารบษัท ซีเค พาวเวอร ์จ  ากัำ (มหาชน) มีลลการำ าเนบนงานท่ีเพบ่มขึน้จาก

งวำเำีผวกนัของปีก่อน  

5)  ตน้ทุนทางการเงบนลำลงจ านวน 25.0 ลา้นาาท หรือลำลงรอ้ผละ 9.1 เน่ืองจากการจ่าผคืนเงบน
ตน้ตามสญัญาเงบนกูผื้ม จ านวน 760 ลา้นาาท 

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 

             (หน่วผ : ลา้นาาท) 

ราผการ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2564 
เปล่ีผนแปลง 

จ านวนเงบน รอ้ผละ 
สบนทรพัผร์วม 22,503.9 22,842.4 (338.5) (1.5) 
หนีส้บนรวม 8,308.7 9,142.8 (834.1) (9.1) 
สว่นของถือหุน้ 14,195.2 13,699.6 495.6 3.6 

  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ารบษัทและารบษัทผ่อผมีสบนทรพัผร์วม หนีส้บนรวม และส่วนของลูถื้อหุน้
รวม จ านวน 22,503.9 ลา้นาาท 8,308.7 ลา้นาาท และ 14,195.2 ลา้นาาท ตามล าำาั สบนทรพัผร์วมลำลง 
338.5 ล้านาาท คบำเป็นรอ้ผละ 1.5 เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาและค่าตัำจ าหน่าผ หนีส้บนรวมลำลงจ านวน 
834.1 ลา้นาาท คบำเป็นรอ้ผละ 9.1 เน่ืองจากจ่าผคืนเงบนตน้เงบนกูผื้มระผะผาว 760 ลา้นาาท และส่วนของลู้
ถือหุน้เพบ่มขึน้จ  านวน 495.6 ลา้นาาท คบำเป็นรอ้ผละ 3.6 เน่ืองจากก าไรสุทธบจากการำ าเนบนงานและ
เงบนปันลลจ่าผ 

 
จงึเรีผนมาเพ่ือกรุณาทราา 
 

 
 ขอแสำงความนาัถือ 
 
 
 (นาผสมเกีผรตบ ปัทมมงคลชผั) 
 รองกรรมการลูจ้ำัการ สาผงานการเงบน 
    
   


