
เลขที่ TTW/202/65 
 

 11 สิงหาคม 2565 
   

เรื่อง ค าอธิบายผลการด าเนินงานไตรมาสสองปี 2565 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานรวมไตรมาสสองปี 2565 และ ปี 2564 
 

 
 บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานไตรมาสสองของปี 2565 และ
ปี 2564 จ านวน 819.6 ลา้นบาท และ 856.5 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวดเดียวกนัของปีก่อน บรษิัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานลดลง 36.9 
ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 4.3 โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายไดร้วมที่ลดลง และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บรษิัทรว่มเพิ่มขึน้ โดยบรษิัทฯ ขอชีแ้จงการเปลี่ยนแปลงในสว่นที่มีสาระส าคญัต่อไปนี ้
 
 1)  รายได ้

 
 
 

รายการ 
ไตรมาส 2 

2565 
ไตรมาส 2 

2564 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
รวมรายได ้ 1,428.1 1,476.9 (48.8) (3.3) 
รวมค่าใชจ้่าย 616.0 563.9 52.1 9.2 
สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 215.8 176.6 39.2 22.2 
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 819.6 856.5 (36.9) (4.3) 

รายการ 
ไตรมาส 2 

2565 
ไตรมาส 2 

2564 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปา 1,396.8 1,443.7 (46.9) (3.3) 
รายไดจ้ากการบรกิาร 30.0 31.7 (1.7) (5.4) 
รายไดอ่ื้น 1.3 1.5 (0.2) (13.3) 
รวมรายได ้ 1,428.1 1,476.9 (48.8) (3.3) 



 รายได้รวมลดลงจ านวน 48.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.3 โดยมาจากปริมาณขาย
น า้ประปาลดลงเป็นหลกั เนื่องจากผลกระทบจากสถานะการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 

 
2)  ตน้ทนุขายน า้ประปาและตน้ทนุการบริการ 

  
 ตน้ทุนขายน า้ประปาและตน้ทุนการบริการเพิ่มขึน้จ านวน 24.4 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

5.3 เนื่องจากค่าตดัจ าหน่ายของสินทรพัยใ์นการผลิตน า้ประปาของบริษัทย่อย ซึ่งแลว้เสร็จในกลางปี 2564 

เพิ่มขึน้ และตน้ทุนผลิตส่งจ่ายน า้ประปาและตน้ทุนบริการอ่ืนๆ ลดลงจ านวน 17.2 ลา้นบาท สัมพันธ์กับ

ปรมิาณขายที่ลดลง  

3)  ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จ านวน  27.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 54.4 เนื่องจาก         

ค่าสนบัสนนุกิจกรรมหน่วยงานและองคก์รภายนอกเพิ่มขึน้ 

4)  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จ านวน 39.2 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22.2 

เนื่องจากบรษิัทในเครือของบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ท าใหม้ีผลการด าเนินงาน

เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  

รายการ 
ไตรมาส 2 

2565 
ไตรมาส 2 

2564 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
ปรมิาณขายน า้ประปาให ้กปภ. (ลา้นลบ.ม.)     
  บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 35.7 39.7 (4.0) (10.1) 
  บริษัท ประปาปทมุธานี จ ากดั  33.3 34.8 (1.5) (4.3) 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปาให ้กปภ.     
  บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 919.0 946.9 (27.9) (3.0) 
  บริษัท ประปาปทมุธานี จ ากดั  425.7 443.5 (17.8) (4.0) 
รวมรายไดจ้ากการขายน า้ประปาให ้กปภ. 1,344.7 1,390.4 (45.7) (3.3) 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปากบัภาคเอกชน 52.1 53.3 (1.2) (2.3) 
รวมรายไดจ้ากการขายน า้ประปา 1,396.8 1,443.7 (46.9) (3.3) 

รายการ 
ไตรมาส 2 

2565 
ไตรมาส 2 

2564 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 273.1 231.5 41.6 18.0 
ตน้ทนุผลิตสง่จ่ายน า้ประปาและตน้ทนุบรกิารอ่ืนๆ 215.9 233.1 (17.2) (7.4) 
รวมตน้ทนุขายน า้ประปาและตน้ทนุบริการ 489.0 464.6 24.4 5.3 



5)  ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลงจ านวน 24.0 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 38.3 เนื่องจากการจ่ายคืน
เงินตน้ตามสญัญาเงินกูย้ืมจ านวน 230 ลา้นบาท และการไถ่ถอนหุน้กูค้รบก าหนดจ านวน 2,000 ลา้นบาท 
ในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 
 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 

             (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 30 มิถนุายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
เปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงิน รอ้ยละ 
สินทรพัยร์วม 21,420.9 22,503.9 (1,083.0) (4.8) 
หนีส้ินรวม 7,074.4 8,308.7 (1,234.3) (14.9) 
สว่นของถือหุน้ 14,346.5 14,195.2 151.3 1.1 

  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม หนีส้ินรวม และส่วนของผูถื้อหุน้
รวม จ านวน 21,420.9 ลา้นบาท 7,074.4 ลา้นบาท และ 14,346.5 ลา้นบาท ตามล าดบั สินทรพัยร์วมลดลง 
1,083.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.8 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย หนีส้ินรวมลดลงจ านวน 
1,234.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 14.9 เนื่องจากจ่ายช าระคืนหุน้กูค้รบก าหนด 2,000 ลา้นบาท และจ่ายคืน
เงินตน้เงินกูย้ืมระยะยาว 230 ลา้นบาท ส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ่มขึน้จ านวน 151.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
1.1 เนื่องจากก าไรสุทธิจากการด าเนินงานและเงินปันผลจ่าย 

 
จงึเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ 
 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั) 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงิน 
    
   


