
เลขท่ี TTW/119/65 
 

 12 พฤษภาคม 2565 
   

เรื่อง ค าอธิบายผลการด าเนินงานไตรมาสหนึ่งปี 2565 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานรวมไตรมาสหน่ึงปี 2565 และ ปี 2564 
 

 
 บรษิัท ทีทีดบับลิว จ  ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อยมีผลการด าเนินงานไตรมาสหนึ่งของปี 2565 และ
ปี 2564 จ  านวน 613.3 ลา้นบาท และ 701.8 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเม่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และบรษิัทย่อยในงวดเดียวกนัของปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานลดลง 88.5 
ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 12.6 โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายไดร้วมท่ีมีผลการด าเนินงานลดลง โดยบริษัทฯ  
ขอชีแ้จงการเปล่ียนแปลงในสว่นท่ีมีสาระส าคญัตอ่ไปนี ้
 
 1)  รายได ้

 
 
 

รายการ 
ไตรมาส 1 

2565 
ไตรมาส 1 

2564 
เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
รวมรายได ้ 1,408.0 1,472.2 (64.2) (4.4) 
รวมคา่ใชจ้า่ย 587.1 566.1 21.0 3.7 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 9.7 28.6 (18.9) (66.1) 
ก าไรสทุธิ 613.3 701.8 (88.5) (12.6) 

รายการ 
ไตรมาส 1 

2565 
ไตรมาส 1 

2564 
เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปา 1,374.8 1,439.0 (64.2) (4.4) 
รายไดจ้ากการบรกิาร 30.6 29.3 1.3 4.4 
รายไดอ่ื้น 2.6 3.9 (1.3) (33.3) 
รวมรายได ้ 1,408.0 1,472.2 (64.2) (4.4) 



 รายไดร้วมลดลงจ านวน 64.2 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 4.4 โดยมาจากรายไดจ้ากการขาย
น า้ประปาลดลงเป็นหลกั 

 
2)  ตน้ทนุขายน า้ประปาและตน้ทนุการบริการ 

  
 ตน้ทุนขายน า้ประปาและตน้ทุนการบริการเพิ่มขึน้จ  านวน 10.2 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

2.2 เน่ืองจากคา่ตดัจ าหน่ายของสินทรพัยใ์นการผลิตน า้ประปาซึ่งแลว้เสร็จในระหว่างปี 2564 เพิ่มขึน้ และ

ตน้ทุนผลิตส่งจ่ายน า้ประปาและตน้ทุนบริการอ่ืนๆ ลดลงจ านวน 33.6 ลา้นบาท สมัพนัธก์ับปริมาณขายท่ี

ลดลง  

3)  ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จ  านวน  10.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.9 เน่ืองจาก         

คา่สนบัสนนุกิจกรรมหนว่ยงานและองคก์รภายนอกเพิ่มขึน้ 

4)  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจ านวน 18.9 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 66.1 

เน่ืองจากบริษัทในเครือของบรษิัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) มีผลการด าเนินงานลดลงจากงวดเดียวกนั

ของปีก่อน  

รายการ 
ไตรมาส 1 

2565 
ไตรมาส 1 

2564 
เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
ปรมิาณขายน า้ประปาให ้กปภ. (ลา้นลบ.ม.)     
  บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 35.3 39.4 (4.1) (10.4) 
  บริษัท ประปาปทมุธานี จ ากดั  32.5 35.8 (3.3) (9.2) 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปาให ้กปภ.     
  บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 908.3 938.0 (29.7) (3.2) 
  บริษัท ประปาปทมุธานี จ ากดั  416.2 455.5 (39.3) (8.6) 
รวมรายไดจ้ากการขายน า้ประปาให ้กปภ. 1,324.5 1,393.5 (69.0) (5.0) 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปากบัภาคเอกชน 50.3 45.5 4.8 10.6 
รวมรายไดจ้ากการขายน า้ประปา 1,374.8 1,439.0 (64.2) (4.4) 

รายการ 
ไตรมาส 1 

2565 
ไตรมาส 1 

2564 
เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 268.6 224.8 43.8 19.5 
ตน้ทนุผลิตสง่จา่ยน า้ประปาและตน้ทนุบรกิารอ่ืนๆ 202.4 236.0 (33.6) (14.2) 
รวมตน้ทนุขายน า้ประปาและตน้ทนุบรกิาร 471.0 460.8 10.2 2.2 



5)  ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลงจ านวน 14.5 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 22.7 เน่ืองจากการจ่ายคืน
เงินตน้ตามสญัญาเงินกูยื้มจ านวน 115 ลา้นบาท และการไถ่ถอนหุน้กูค้รบก าหนดจ านวน 2,000 ลา้นบาท 
ในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 
 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 

             (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
เปล่ียนแปลง 

จ านวนเงิน รอ้ยละ 
สินทรพัยร์วม 21,160.4 22,503.9 (1,343.5) (6.0) 
หนีส้ินรวม 6,315.6 8,308.7 (1,993.1) (24.0) 
สว่นของถือหุน้ 14,844.8 14,195.2 649.6 4.6 

  
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วม หนีส้ินรวม และสว่นของผูถื้อหุน้รวม 
จ านวน 21,160.4 ล้านบาท 6,315.6 ล้านบาท และ 14,844.8 ล้านบาท ตามล าดับ สินทรัพย์รวมลดลง 
1,343.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.0 เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย หนีส้ินรวมลดลงจ านวน 
1,993.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 24.0 เน่ืองจากจ่ายช าระคืนหุน้กูค้รบก าหนด 2,000 ลา้นบาท และจ่ายคืน
เงินตน้เงินกูยื้มระยะยาว 115 ลา้นบาท ส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ่มขึน้จ  านวน 649.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
4.6 เน่ืองจากก าไรสุทธิจากการด าเนินงานและเงินปันผลจ่าย 

 
จงึเรียนมาเพ่ือกรุณาทราบ 
 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นายสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั) 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงิน 
    
   


