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 21 กมุภาพนัธ ์2566 
   

เรื่อง ค าอธิบายผลการด าเนินงานปี 2565 เปรียบเทียบปี 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานรวมปี 2565 และ ปี 2564 
 

 
 บรษิัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานปี 2565 และปี 2564 จ านวน 
2,967.0 ลา้นบาท และ 3,103.9 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยในงวดเดียวกนัของปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานลดลง 136.9 ลา้นบาท 
หรือลดลงรอ้ยละ 4.4 โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายไดจ้ากการขายน า้ประปาลดลงและตน้ทุนเพิ่มขึน้ โดยบริษัทฯ 
ขอชีแ้จงการเปลี่ยนแปลงในสว่นที่มีสาระส าคญัต่อไปนี ้
 
 1)  รายได ้

 

             (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
รวมรายได ้ 5,701.2 5,817.8 (116.6) (2.0) 
รวมค่าใชจ้่าย 2,509.4 2,346.3 163.1 7.0 
สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 608.6 544.3 64.3 11.8 
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 2,967.0 3,103.9 (136.9) (4.4) 

             (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปา 5,574.9 5,682.4 (107.5) (1.9) 
รายไดจ้ากการบรกิาร 116.6 123.7 (7.1) (5.7) 
รายไดอ่ื้น 9.7 11.7 (2.0) (17.1) 
รวมรายได ้ 5,701.2 5,817.8 (116.6) (2.0) 



 รายไดร้วมลดลงจ านวน 116.6 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.0 โดยมาจากรายไดจ้ากการขาย
น า้ประปาลดลงจ านวน 107.5 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 1.9  

 
2)  ตน้ทนุขายน า้ประปาและตน้ทนุการบริการ 

  
 ตน้ทุนขายน า้ประปาและตน้ทุนการบริการเพิ่มขึน้จ านวน 128.6 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

6.8 เนื่องจากค่าตดัจ าหน่ายของสินทรพัยใ์นการผลิตน า้ประปาของบรษิัทย่อยเพิ่มขึน้ และตน้ทุนผลิตส่งจ่าย

น า้ประปาและต้นทุนบริการอ่ืนๆ เพิ่มขึน้จ านวน 115.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.4 จากการปรบั     

ค่าไฟฟ้าผนัแปร (Ft) และราคาสารเคมเีพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน     

3)  ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จ านวน 34 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.3 เนื่องจากค่าใชจ้่าย

เก่ียวกบัพนกังาน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าที่ปรกึษา และอื่นๆ เพิ่มขึน้ 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
ปรมิาณขายน า้ประปาให ้กปภ. (ลา้นลบ.ม.)     
  บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 141.9 153.3 (11.4) (7.4) 
  บริษัท ประปาปทมุธานี จ ากดั  133.5 138.0 (4.5) (3.3) 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปาให ้กปภ. (ลา้นบาท)     
  บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 3,670.1 3,723.1 (53.0) (1.4) 
  บริษัท ประปาปทมุธานี จ ากดั  1,708.0 1,757.1 (49.1) (2.8) 
รวมรายไดจ้ากการขายน า้ประปาให ้กปภ. 5,378.1 5,480.2 (102.1) (1.9) 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปากบัภาคเอกชน 196.8 202.2 (5.4) (2.7) 
รวมรายไดจ้ากการขายน า้ประปา 5,574.9 5,682.4 (107.5) (1.9) 

        (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,047.7 1,034.5 13.2 1.3 
ตน้ทนุผลิตสง่จ่ายน า้ประปาและตน้ทนุบรกิารอ่ืนๆ 977.4 862.0 115.4 13.4 
รวมตน้ทนุขายน า้ประปาและตน้ทนุบรกิาร 2,025.1 1,896.5 128.6 6.8 



4)  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จ านวน 64.3 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.8 

เนื่องจากบริษัทร่วมของบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) มีผลการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน  

5)  ตน้ทุนทางการเงินลดลงจ านวน 80.8 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 32.4 เนื่องจากการจ่ายคืนเงิน
ตน้ตามสญัญาเงินกูย้ืมและการไถ่ถอนหุน้กู ้

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 

             (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 
เปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงิน รอ้ยละ 
สินทรพัยร์วม 21,489.9 22,503.9 (1,014.0) (4.5) 
หนีส้ินรวม 6,739.6 8,308.7 (1,569.1) (18.9) 
สว่นของถือหุน้ 14,750.3 14,195.2 555.1 3.9 

  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม หนีส้ินรวม และส่วนของผูถื้อหุน้
รวม จ านวน 21,489.9 ลา้นบาท 6,739.6 ลา้นบาท และ 14,750.3 ลา้นบาท ตามล าดบั สินทรพัยร์วมลดลง 
1,014.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.5 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย หนีส้ินรวมลดลงจ านวน 
1,569.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 18.9 เนื่องจากใชเ้งินลงทุนชั่วคราว 1,000 ลา้นบาท และเบิกเงินกูย้ืมระยะยาว 
1,000 ลา้นบาท เพื่อจ่ายคืนหุน้กู้ครบก าหนด 2,000 ล้านบาท และจ่ายคืนเงินตน้เงินกู้ยืมระยะยาว 560 
ลา้นบาท และส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ่มขึน้จ านวน 555.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.9 เนื่องจากก าไรสุทธิ
จากการด าเนินงานและเงินปันผลจ่าย 

 
จงึเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ 
 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั) 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงิน 
    
   


