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 คาดก าไร 3Q61 โต 8% y-y ตามปรมิาณขายและสว่นแบง่ก าไรทีส่งูข ึน้:  
คาด 3Q61 ก าไรอยูท่ี ่793 ลา้นบาท ปรมิาณการขายน ้าประปา +6.5% y-y (TTW 
+5.8%, PTW +7.9%, BLDC -3.4%) เป็น 79.6 ลา้น ลบ.ม. ตามความตอ้งการใช ้

น ้าประปาในพืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้และการปรับแรงดันในการสง่น ้า ท าใหร้ายไดน้ ้าประปา 
+6.6% และมรีายไดร้วม +6.4% y-y เป็น 1,503 ลา้นบาท ตน้ทนุเพิม่ขึน้ 11.7% 
ตามปรมิาณขายรวมถงึตน้ทุนสารเคมแีละคา่ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ สว่นแบ่งก าไรจาก CKP 
คาดสงูขึน้ จากฝนทีต่กมากจงึผลติไฟฟ้าไดม้ากขึน้ 

 จะไดข้อ้สรปุกบั กปภ. ในการรบัซือ้น า้ประปาสว่นเพิม่ในปีนี:้ หลังการขยาย
ก าลังการผลติของ TTW เสร็จ และไดเ้จรจา กปภ. เพือ่ใหรั้บซือ้น ้าประปาขัน้ต ่า
เพิม่ขึน้ รวมถงึอัตราคา่น ้าประปาของก าลังการผลติใหม ่คาดเรือ่งดังกลา่วจะมคีวาม
ชดัเจนภายในสิน้ปีนี ้หลงัมคีวามลา่ชา้มาระยะหนึง่ 

 ปรบัราคาพืน้ฐานเป็นปี 2562 ที ่13.90 บาท ยงัแนะน า “ซือ้”: แมป้รมิาณขาย
จะดีกว่าคาด แต่ตน้ทุนก็ปรับขึน้เร็วกว่าคาดเช่นกัน จงึปรับลดคาดการณ์ก าไรปี 
2561 ลง 2% เป็น 2,840 ลา้นบาท และปี 2562 ที ่3,074 ลา้นบาท ปรับราคา
พืน้ฐานเป็นปี 2562 ที ่13.90 บาท ราคายงัม ีupside อยู ่จงึยงัคงค าแนะน า “ซือ้” 

งบรวม 3Q61E 2Q61 3Q60 % y-y % q-q 9M61E 9M60 % y-y 

ก าไร  793 693 735 8.0 14.6 2,154 1,986 8.5 

EPS  0.20 0.17 0.18 8.0 14.6 0.54 0.50 8.5 

TTW – ซือ้               TP’62: 13.90 

คาดก าไร 3Q61 โต 8% y-y 

ทีม่า: บรษัิท 

 Ref. No.: CO2561_0946 
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ผ่ายวิเคราะห์หลักทรัฝย ์
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ปัจจยัพืน้ฐาน เลขทะเบยีน โทรศพัท์ กลุม่อตุสาหกรรม

ศศกิร เจรญิสวุรรณ, CFA, CAIA นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นตลาดทนุ  #9744 02 635 1700 ตอ่ 480 เงนิทนุหลักทรัพย์

ดนัย ตลุยาพศิษิฐช์ยั, CFA นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นตลาดทนุ  #2375 02 635 1700 ตอ่ 481 วสัดกุ่อสรา้ง อสังหารมิทรัพย ์ พลังงาน
นารี อภเิศวตกานต์ นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นหลักทรัพย์ #17971 02 635 1700 ตอ่ 484 เกษตรและอาหาร ชิน้สว่นอเิล็คทรอนคิส์ 

พลังงาน ปิโตรเคมี, ICT
สยาม ตยิานนท์ นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นหลักทรัพย์ #17970 02 635 1700 ตอ่ 483 ขนสง่และโลจสิตกิส์ สือ่และสิง่พมิพ์
อดสิรณ์ มุ่งพาลชล นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นหลักทรัพย์ #18577 02 635 1700 ตอ่ 497 ธนาคาร เงนิทนุหลักทรัพย ์ ประกันภัย
หทัยชนก  มูลวงศ์ นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นหลักทรัพย์ #64324 02 635 1700 ตอ่ 530 การแพทย ์  การทอ่งเทีย่ว
ญานนิท ์ อภชิาตสิกุลวงศ์ นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นหลักทรัพย์ #41993 02 635 1700 ตอ่ 532 ยานยนต์ พาณชิย์
อธศิ สริพัินธุ์ ผูช้ว่ยนักวเิคราะห์

พชร เย็นไพศาล ผูช้ว่ยนักวเิคราะห์

ภัสรยีา  ผลผลา ผูช้ว่ยนักวเิคราะห์

กลยทุธก์ารลงทนุ

ธรีดา ชาญยิง่ยงค์ นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นหลักทรัพย์ #9501 02 635 1700 ตอ่ 487
ชตุกิาญจน์ สันตเิมธวริุฬ นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้#37928 02 635 1700 ตอ่ 494
กลา้ณรงค ์ มงคงศริชิยักุล นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นหลักทรัพย์ #66582 02 635 1700 ตอ่ 527
ณรงคเ์ดช  จันทรไพศาล นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นตลาดทนุ  #66063 02 635 1700 ตอ่ 495
ธนพล นมิติตานนท์ ผูช้ว่ยนักวเิคราะห์

ณัฐภาส  ชณุหวฒันกุล ผูช้ว่ยนักวเิคราะห์

วเิคราะหท์างเทคนคิ

ศศกิร เจรญิสวุรรณ, CFA, CAIA นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นตลาดทนุ  #9744
กฤตณัิฐ พันธวุชิติ ผูช้ว่ยนักวเิคราะหท์างเทคนคิ

ฐานขอ้มลูและการผลติ

มนันพัทธ ์ ยนืยงวฒันากร
ขนษิฐา ศรวีงค์
นันทณ์ภัส ธนสวุรรณาพงศ์

เรยีบเรยีงและแปลภาษา

ไชยยศ องิคสรรัตน์
เฉลมิพงษ์ พันธโุพธิ์
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