
เลขที่ TTW/299/65 
 

 11 พฤศจิกายน 2565 
   

เรื่อง ค าอธิบายผลการด าเนินงานไตรมาสสามปี 2565 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานรวมไตรมาสสามปี 2565 และ ปี 2564 
 

 
 บรษิัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อยมีผลการด าเนินงานไตรมาสสามของปี 2565 และ
ปี 2564 จ านวน 963.7 ลา้นบาท และ 930.9 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 
32.8 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.5 โดยส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่มีผล
การด าเนินงานเพิ่มขึน้ โดยบรษิัทฯ ขอชีแ้จงการเปลี่ยนแปลงในสว่นที่มีสาระส าคญัต่อไปนี ้
 
 1)  รายได ้

 

            (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
ไตรมาส 3 เปลี่ยนแปลง 

2565 2564 เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
รวมรายได ้ 1,436.3 1,443.9 (7.6) (0.5) 
รวมค่าใชจ้่าย 628.9 594.7 34.2 5.8 
สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 365.1 308.5 56.6 18.4 
ก าไรสทุธิ 963.7 930.9 32.8 3.5 

            (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
ไตรมาส 3 เปลี่ยนแปลง 

2565 2564 เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปา 1,406.2 1,409.9 (3.7) (0.3) 
รายไดจ้ากการบรกิาร 28.6 31.5 (2.9) (9.2) 
รายไดอ่ื้น 1.5 2.5 (1.0) (40.0) 
รวมรายได ้ 1,436.3 1,443.9 (7.6) (0.5) 



 รายไดร้วมลดลงจ านวน 7.6 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.5 โดยมาจากรายไดจ้ากการขาย
น า้ประปาลดลงจ านวน 3.7 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.3  

 
2)  ตน้ทนุขายน า้ประปาและตน้ทนุการบริการ 

  
 ตน้ทุนขายน า้ประปาและตน้ทุนการบริการเพิ่มขึน้จ านวน 35.6 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

7.5 เนื่องจากการปรบัค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) และราคาสารเคมีเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน    

ท าใหต้น้ทนุผลิตสง่จ่ายน า้ประปาและตน้ทุนบริการอ่ืนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.0 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  

3)  ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจ านวน 1.4 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.1 เนื่องจากค่าสนบัสนุน

กิจกรรมหน่วยงานและองคก์รภายนอกลดลง  

4)  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จ านวน 56.6 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.4 

เนื่องจากบริษัทร่วมของบริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) มีผลการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน  

            (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
ไตรมาส 3 เปลี่ยนแปลง 

2565 2564 เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
ปรมิาณขายน า้ประปาให ้กปภ. (ลา้นลบ.ม.)     
  บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 35.7 37.6 (1.9) (5.1) 
  บริษทั ประปาปทมุธานี จ ากดั  33.8 34.1 (0.3) (0.9) 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปาให ้กปภ.     
  บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 924.7 925.6 (0.9) (0.1) 
  บริษัท ประปาปทมุธานี จ ากดั  432.8 433.5 (0.7) (0.2) 
รวมรายไดจ้ากการขายน า้ประปาให ้กปภ. 1,357.5 1,359.1 (1.6) (0.1) 
รายไดจ้ากการขายน า้ประปากบัภาคเอกชน 48.7 50.8 (2.1) (4.1) 
รวมรายไดจ้ากการขายน า้ประปา 1,406.2 1,409.9 (3.7) (0.3) 

       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
ไตรมาส 3 เปลี่ยนแปลง 

2565 2564 เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 275.0 270.6 4.4 1.6 
ตน้ทนุผลิตสง่จ่ายน า้ประปาและตน้ทนุบรกิารอ่ืนๆ 238.7 207.5 31.2 15.0 
รวมตน้ทนุขายน า้ประปาและตน้ทนุการบริการ 513.7 478.1 35.6 7.5 



5)  ตน้ทุนทางการเงินลดลงจ านวน 22.5 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 36.4 เนื่องจากการจ่ายคืนเงิน
ตน้ตามสญัญาเงินกูย้ืม  

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 

             (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 30 กนัยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 
เปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงิน รอ้ยละ 
สินทรพัยร์วม 20,762.6 22,503.9 (1,741.3) (7.7) 
หนีส้ินรวม 6,805.2 8,308.7 (1,503.5) (18.1) 
สว่นของผูถื้อหุน้ 13,957.4 14,195.2 (237.8) (1.7) 

  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม หนีส้ินรวม และส่วนของผูถื้อหุน้
รวม จ านวน 20,762.6 ลา้นบาท 6,805.2 ลา้นบาท และ 13,957.4 ลา้นบาท ตามล าดบั สินทรพัยร์วมลดลง 
1,741.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.7 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย หนีส้ินรวมลดลงจ านวน 
1,503.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 18.1 เนื่องจากเบิกเงินกูย้ืมระยะยาว 1,000 ลา้นบาท เพื่อจ่ายคืนหุน้กูค้รบ
ก าหนด และจ่ายคืนเงินตน้เงินกูย้ืมระยะยาว 395 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจ านวน 237.8 ลา้น
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.7 เนื่องจากก าไรสทุธิจากการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผล 

 
จงึเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ 
 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั) 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงิน 
    
   


