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Sector: Energy & Utilities Slowing the flow 
Initiating Coverage Report Action 
   เราเร่ิมต้นจัดท าบทวิเคราะห์หุ้น TTW ด้วยค าแนะน า “ถือ” ท่ีราคาเป้าหมาย 15.00 บาท อิง 

SOTP valuation เทียบเท่า 2020E PER ท่ี 17.6x โดย 3 เหตุผลท่ีเราแนะน าเพียง “ถือ” 
เน่ืองจาก 1) ปริมาณจ าหน่ายน า้ประปาจะโตเฉล่ียเพียง +2.2% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ซึง่ต ่ากว่า
คา่เฉล่ีย 3 ปีย้อนหลงัที่ +5%, 2) สญัญาสมัปทานของ PTW (พืน้ท่ีปทมุธานี – รังสิต) ท่ีจะสิน้สุด 
ต.ค. 2023 มีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้ต่อสญัญา หรือหากได้ต่อสญัญา IRR ของสญัญาใหม่อาจจะ
ไม่สูงมากเม่ือเทียบกบัสญัญาเดิม โดยสดัส่วนรายได้จาก PTW อยู่ท่ี 32% ของรายได้จ าหน่าย
น า้ประปาทัง้หมด ขณะที่บริษัทยงัไม่มีโครงการลงทนุใหม่มาชดเชย และ 3) แม้เราประเมินก าไร
สุทธิปี 2020E จะเร่งตวั +15% YoY เป็น 3.4 พนัล้านบาท แต่มาจากส่วนแบ่งก าไรจาก CKP 
เป็นหลกั โดยหากไม่รวมก าไรจาก CKP เราคาด TTW จะมีก าไรสุทธิปี 2020E เพิ่มขึน้เพียง 4% 
YoY เป็น 2.9 พนัล้านบาท และก าไรสทุธิปี 2021E จะกลบัมาเตบิโตในระดบัปกตท่ีิ 6% YoY 
ราคาหุ้นปรับตวัขึน้ และ outperform SET 11%/10% ในช่วง 6/12 เดือนท่ีผ่านมา จากก าไรท่ี
เตบิโตอย่างตอ่เน่ืองและการคาดการณ์ก าไรปี 2020E ท่ีจะเติบโตดีจาก CKP อย่างไรก็ตาม เรา
คาดว่าหุ้น TTW มีโอกาสน้อยท่ีจะ outperform ต่อในปีนี ้เน่ืองจากขาดปัจจยับวกท่ีจะมาช่วย
หนนุก าไรให้เติบโตอย่างมีนยัส าคญั ขณะท่ีความเส่ียงท่ีต้องติดตาม คือ 1) การจดัเก็บภาษีน า้
ดบิ และ 2) บริษัทย่อย PTW อาจจะไม่ได้รับการต่อสญัญาสมัปทาน ท่ีจะสิน้สุด ต.ค. 2023 แม้
ปัจจบุนั TTW เทรดอยู่ท่ี 2020E PER ท่ี 16.2x ซึง่ต ่ากว่าค่าเฉล่ียย้อนหลงั 5 ปีราว -1SD แต่โดย
หลักเป็นผลจากก าไร CKP ท่ีฟื้นตวั ขณะท่ีแนวโน้มก าไร CKP มีโอกาสผนัผวนตามภาวะน า้ 
และเราคาดแนวโน้มก าไรสทุธิธุรกิจหลกั (exc. CKP) จะโตเพียง +3% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า 

Key highlights 
 ประเมินปริมาณจ าหน่ายน า้ประปาโตเฉล่ียเพียง +2.2% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า เรา
ประเมินปริมาณจ าหน่ายน า้ประปารวมจะโตเฉล่ียเพียง +2.2% (CAGR 2019E-2022E) โดย
คาดการเติบโตจะยงัได้ปัจจยัหนนุจากการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมและจ านวนประชากร
ในพืน้ท่ีให้บริการ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการจ าหน่ายน า้ประปามีความเส่ียงจากสัญญา
สมัปทานของบริษัทย่อย PTW ท่ีจะสิน้สุดใน ต.ค. 2023 แม้ปัจจุบนับริษัทยงัคงมองหาโอกาส
ทางธุรกิจตอ่เน่ืองทัง้ในและตา่งประเทศ แตย่งัไม่มีโครงการใดท่ีได้ข้อสรุปชดัเจน 
 คาดส่วนแบ่งก าไรจาก CKP กลับมาฟ้ืนตัว +298% ในปี 2020E แม้ส่วนแบ่งก าไรจาก 
CKP ในปี 2019E จะลดลง -24% YoY เป็น 115 ล้านบาท กดดนัโดยภาวะภยัแล้ง แต่คาด
กลบัมาฟืน้ตวั +298% YoY อยู่ท่ี 457 ล้านบาท หนนุโดยการรับรู้รายได้เต็มปีจากโรงไฟฟ้าพลงั
น า้ไซยะบรีุท่ีเร่ิม COD ใน ต.ค. 2019 โดยหลงัจากปี 2020E คาดการณ์ส่วนแบ่งก าไรจาก CKP 
จะโตในอัตราชะลอลง +15% (CAGR 2020E-2023E) หนุนโดยโครงการเดิมเป็นหลักและ
ดอกเบีย้จ่ายท่ีลดลง ขณะที่ยงัไม่มีโครงการใหม่ ๆ เพิ่มเตมิ 
 ประเมินก าไรสุทธิปี 2020E เร่งตัว +15% YoY จากส่วนแบ่งก าไร CKP ท่ีสูงขึน้ เรา
ประเมินก าไรสุทธิปี 2019E จะเติบโต +4% YoY อยู่ท่ี 2.9 พนัล้านบาท และเร่งตวัในปี 2020E 
+15% YoY เป็น 3.4 พนัล้านบาท หลกั ๆ จากส่วนแบ่งก าไรจาก CKP ท่ีกลบัมาฟืน้ตวั หากไม่
รวมส่วนแบง่ก าไรจาก CKP คาดก าไรสทุธิปี 2020E จะเพิ่มขึน้เพียง +4% YoY เป็น 2.9 พนัล้าน
บาท หนนุโดย 1) ปริมาณจ าหน่ายน า้ประปารวมท่ี +2.5% YoY และ 2) ดอกเบีย้จ่ายท่ีลดลง
จากการช าระหนีค้ืน 

Valuation/Catalyst/Risk 
เราเร่ิมต้นให้ค าแนะน าหุ้น TTW “ถือ” ประเมินราคาเป้าหมายปี 2020E ท่ี 15.00 บาท อิง SOTP 
แบ่งเป็นมลูค่าธุรกิจน า้ประปาท่ี 13.21 บาท อิง DCF (WACC = 5.1%, Terminal growth = 
0%) และมลูค่าการลงทนุใน CKP ท่ี 1.75 บาท ราคาเป้าหมายของเราเทียบเท่า 2020E PER ท่ี 
17.6x ส าหรับปัจจยัภยัแล้ง คาดจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนยั เน่ืองจากปริมาณน า้ดิบท่ีสูบ
ออกมาคิดเป็นเพียง 2-3% อย่างไรก็ตาม เรามองว่า TTW มีความเส่ียงท่ีต้องติดตาม ได้แก่ 1) 
พ.ร.บ. น า้ ท่ีอาจมีการจดัเก็บภาษีน า้ดบิท่ีเอามาผลิตน า้ประปา ซึง่จะส่งผลต่อต้นทนุของบริษัท 
และ 2) สญัญาสมัปทานของ PTW ท่ีจะสิน้สดุ ต.ค. 2023 มีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้ต่อสญัญา หรือ
หากได้ตอ่สญัญา IRR ของสญัญาใหม่อาจจะไม่สงูมากเม่ือเทียบกบัสญัญาเดมิ 

Recommendation HOLD 
Current price Bt13.80 
Target price Bt15.00 
Upside/Downside +9% 
EPS revision n.a. 
  
Bloomberg target price Bt14.55 
Bloomberg consensus Buy 4 / Hold 2 / Sell 0 

  
Stock data 
Stock price 1-year high/low Bt14.70 / Bt11.90 
Market cap. (Bt mn) 55,062 
Shares outstanding (mn) 3,990 
Avg. daily turnover (Bt mn) 64 
Free float 35% 
CG rating Very good 
ESG rating n.a. 
 
Financial & valuation highlights 
FY: Dec (Bt mn)  2018A 2019E 2020E 2021E 
Revenue 5,926  6,111  6,244  6,357  
EBITDA 4,911  5,082  5,517  5,713  
Net profit 2,842  2,949  3,404  3,600  
EPS (Bt) 0.71  0.74  0.85  0.90  
Growth 6.7% 3.8% 15.4% 5.8% 
Core EPS (Bt) 0.71  0.74  0.85  0.90  
Growth 6.7% 3.8% 15.4% 5.8% 
DPS (Bt) 0.60  0.60  0.60  0.60  
Div. yield 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 
PER (x) 19.4 18.7 16.2 15.3 
Core PER (x) 19.4 18.7 16.2 15.3 
EV/EBITDA (x) 13.3 12.4 11.1 10.7 
PBV (x) 4.5 4.3 4.0 3.6 
 
 
 
Bloomberg consensus 
Net profit (Bt mn) 2,842 3,013 3,428 3,502 
EPS (Bt) 0.71 0.75 0.83 0.86 
 

 
Source: Aspen 

Price performance 1M 3M 6M 12M 
Absolute 2.99 2.99 2.99 11.29 
Relative to SET 0.01 5.35 10.63 10.12 

 
Major shareholders Holding 
1. Mitsui Water Holdings (Thailand) 25.98% 
2. CH. Karnchang 19.40% 
3. Bangkok Expressway and  Metro 18.47% 
 
Analyst: Veeraya Rattanaworatip (Reg. no. 086645) 
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Key Highlight 

 ประเมินปริมาณจ าหน่ายน า้ประปาโตเฉลี่ย +2.2% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า 
ส าหรับธุรกิจน า้ประปา ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท เราประเมินปริมาณจ าหน่ายน า้ประปารวมจะโตเฉล่ียเพียง +2.2% ต่อ
ปี (CAGR 2019E-2022E) (Fig. 1) เน่ืองจากฐานท่ีใหญ่ โดยในพืน้ท่ี จ.นครปฐม และ จ.สมทุรสาคร เราคาดปริมาณ
จ าหน่ายน า้ประปาในช่วง 3 ปีข้างหน้าเพิ่มขึน้ +2.3% ความต้องการน า้ประปาในพืน้ท่ีนีส้่วนใหญ่มาจาก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน เน่ืองจากเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงมีการเติบโตของจ านวนประชากรทัง้
จากในพืน้ท่ีและการย้ายถ่ินฐาน โดยสดัส่วนผู้ใช้น า้ในพืน้ท่ี ณ 9M19 ประกอบด้วย ภาคอตุสาหกรรม 42%, ภาคครัวเรือน 
42%, และภาคพาณิชยกรรม 16% (Fig. 3) 
 
ด้านพืน้ท่ีปทุมธานี – รังสิต ซึ่งบริษัทให้บริการผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด (PTW) เราประเมิน
ปริมาณจ าหน่ายน า้ประปาของ PTW ในช่วง 3 ปีข้างหน้า จะโตในระดบั +2.0% (CAGR 2019E-2022E) ความต้องการ
น า้ประปาในพืน้ท่ีส่วนใหญ่มาจากภาคครัวเรือน คิดเป็นสดัส่วน ณ 9M19 ท่ี 61% ตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมท่ี 22% 
และภาคพาณิชยกรรมท่ี 17% (Fig. 3) เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีปริมณฑล ซึง่ต่อเน่ืองจาก กทม. ท าให้มีโครงการพฒันาท่ีอยู่
อาศยัตา่ง ๆ หนาแน่นในพืน้ท่ี แม้ปริมาณการจ าหน่ายน า้ประปาในพืน้ท่ีนีมี้แนวโน้มจะคงระดบัการขยายตวัข้างต้นไปได้
ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า จากการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิต – สะพาน
ใหม่ – คคูต ที่จะทยอยเปิดครบทกุสถานีในปี 2020 แต่สญัญาสมัปทานท่ี PTW ได้รับจาก กปภ. จะสิน้สุด ต.ค. 2023 ท า
ให้มีความเส่ียงวา่บริษัทจะได้รับการตอ่สญัญาหรือไม่ หรือหากได้รับการต่อสญัญา IRR ของสญัญาใหม่อาจจะไม่สูงมาก
เม่ือเทียบกบัสญัญาเดมิ โดยสดัส่วนรายได้จาก PTW อยู่ท่ีราว 32% ของรายได้จ าหน่ายน า้ประปาทัง้หมด (Fig. 2) 
 
นอกเหนือจากสมัปทานผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาให้แก่ กปภ. บริษัทได้สิทธิการผลิตน า้ประปาและการบ าบดัน า้เสียใน
พืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน เราคาดปริมาณจ าหน่ายน า้ประปาจะเติบโตเฉล่ีย +2.3% ต่อปี (CAGR 2019E-2022E) 
โดยแนวโน้มปริมาณการจ าหน่ายน า้ประปาในพืน้ท่ีดงักล่าวค่อนข้างจ ากดัเน่ืองจากพืน้ท่ีนิคมขายไปหมดแล้ว ท าให้การ
เตบิโตจะมาจากบริษัทเดมิในนิคมเป็นหลกั 
 
ส าหรับแนวโน้มการขยายธุรกิจในอนาคต ปัจจุบนั บริษัทยงัไม่มีโครงการใดท่ีได้ข้อสรุปชดัเจนหรือรอลงนามสญัญา โดย
บริษัทได้ write off โครงการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาในเมียนมาร์ไปแล้วจ านวน 37 ล้านบาทใน 4Q18 เน่ืองจากติด
ประเดน็ข้อกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เราคาดบริษัทยงัคงมองหาโอกาสทางธุรกิจตอ่เน่ืองทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือทดแทน
สญัญาสมัปทาน PTW ท่ีจะสิน้สดุใน 2023 
 

Fig 1: 2017-22E Total treated water sales volume (mn m3) 
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Fig 2: 2019E Treated water sales breakdown Fig 3: 9M19 Water users breakdown 

  

 

 

 

 

 

 

 
Source: Company, KTBST Source: Company 

 คาดส่วนแบ่งก าไรจาก CKP กลับมาฟ้ืนตัว +298.2% ในปี 2020E 
ปัจจบุนั TTW มีการลงทนุในบริษัทร่วมเพียงแหง่เดียว ได้แก่ CKP โดยบริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้น ณ สิน้ 9M19 ท่ี 24.98% 
แม้ส่วนแบ่งก าไรจาก CKP จะลดลง -24.3% YoY เป็น 115 ล้านบาท ในปี 2019E (Fig. 4) กดดนัโดยภาวะภยัแล้ง แต่
ตวัเลขดงักล่าวคาดฟืน้ตวั +298.2% YoY อยู่ท่ี 457 ล้านบาท หลกั ๆ หนนุโดยการรับรู้รายได้เต็มปีจากโรงไฟฟ้าพลงัน า้
ไซยะบรีุท่ีเร่ิม COD ตัง้แต ่29 ต.ค. 2019 โดยหลงัจากปี 2020E คาดการณ์ส่วนแบง่ก าไรจาก CKP จะโตในอตัราชะลอตวั
ลงเฉล่ีย +14.7% (CAGR 2020E-2023E) ซึง่ได้แรงหนนุจากโครงการเดมิเป็นหลกัและดอกเบีย้จ่ายท่ีลดลง ขณะท่ียงัไม่มี
โครงการใหม่ ๆ เพิ่มเตมิ 
 

Fig 4: 2018-23E Share of income from CKP (Bt mn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Company, KTBST 

 คาดการจ าหน่ายน า้ประปาอาจไม่ได้รับผลกระทบจากภยัแล้งอย่างมีนัย 
ปัจจุบนั โรงงานผลิตน า้ประปาของ TTW ส าหรับพืน้ท่ี จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร มีโรงงานผลิตน า้ประปา 2 แห่ง 
ได้แก่ โรงงานผลิตน า้ประปาท่ี อ.บางเลน จ.นครปฐม และโรงงานผลิตน า้ประปาท่ี อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร ใช้น า้ดิบ
จากแม่น า้ท่าจีน ส าหรับโรงงานผลิตน า้ประปาของ PTW ส าหรับพืน้ท่ีปทมุธานี – รังสิต สูบน า้ดิบจากแม่น า้เจ้าพระยา 
โดยปริมาณน า้ดิบท่ีสูบออกมาคิดเป็นเพียง 2-3% ของทัง้หมด ท าให้คาดว่าการจ าหน่ายน า้ประปาของบริษัทจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างมีนัยส าคญั นอกจากนี ้ภาวะดงักล่าวอาจส่งผลบวกด้านต้นทุนการรักษาคุณภาพน า้ 
เน่ืองด้วยปริมาณฝนตกท่ีไม่หนาแน่นส่งผลให้น า้ไม่ขุ่น และสารเคมีเจือปนในน า้อาจลดลงจากกิจกรรมภาคเกษตรกรรมท่ี
ลดลงตามไปด้วย 

64.7%

31.7%

3.7%

TTW PTW BIE

42%

16%

42%

Industrial Commercial Household

22%

17%61%

Nakhon Pathom - Samut Sakhon Pathum Thani - Rangsit

152 115 457 572 631 690
0

200

400

600

800

2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

277.3% -24.3%

298.2%

25.2%
10.3%

9.3%



 

Disclaimer: This report has been prepared by KTB Securities (Thailand) PCL (KTBST). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however KTBST makes no representation as to the accuracy and 
completeness of such information. Information and opinions expressed herein are subject to change without notice. KTBST has no intention to solicit investors to buy or sell any security in this report. In addition, KTBST does not guarantee returns nor 
price of the securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report. Investors should study this report carefully in making decisions. All rights are 
reserved.  This report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions. 

 
4 

4 
“Investment Made Fun”   

 ประเมินก าไรสุทธิปี 2020E เร่งตัว +15.4% YoY จากส่วนแบ่งก าไร CKP ที่สูงขึน้ 
เราประเมินก าไรสุทธิปี 2019E จะเติบโต +3.8% YoY เป็น 2.9 พนัล้านบาท และเร่งตวัในปี 2020E +15.4% YoY อยู่ท่ี 
3.4 พนัล้านบาท (Fig. 6) หลกั ๆ จากส่วนแบ่งก าไรจาก CKP ท่ีจะกลบัมาฟืน้ตวัในปี 2020E จากการรับรู้รายได้เต็มปี
โรงไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบรีุ แตห่ากไม่รวมส่วนแบง่ก าไรจาก CKP คาดก าไรสุทธิปี 2020E จะเพิ่มขึน้เพียง +4.0% YoY อยู่ท่ี 
2.9 พนัล้านบาท (Fig. 7) หนนุโดย 1) ประเมินรายได้รวมปี 2020E โตต่อเน่ืองในระดบั Low single digit ท่ี +2.2% YoY 
โดยคาดการณ์ปริมาณจ าหน่ายน า้ประปารวมเพิ่มขึน้ +2.5% YoY จากการเตบิโตในทกุพืน้ท่ี หนนุโดยความต้องการใช้น า้
ท่ีสงูขึน้ตามการขยายตวัของจ านวนประชากรและภาคอุตสาหกรรม และ 2) คาดต้นทนุทางการเงินลดลง -18% YoY เป็น
ผลจากการช าระหนีค้ืนจากหุ้นกู้ ท่ีทยอยครบก าหนด 
 
ส าหรับ 4Q19E เราประมาณการก าไรสุทธิท่ีระดบั 755 ล้านบาท (Fig. 8) โดยคาดการณ์ก าไรสุทธิจะเพิ่มขึน้ +12.0% 
YoY หนนุโดย 1) ปริมาณจ าหน่ายน า้ประปาท่ีสูงขึน้ +2.4% YoY น าโดย TTW +2.7% YoY, BIE +2.3% YoY, และ PTW 
+2.1% YoY, 2) คาดส่วนแบ่งก าไรจาก CKP +62% YoY จากการเร่ิม COD โรงไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะชุรี, และ 3) ใน 4Q18 
บริษัทมี write off โครงการในเมียนมาร์จ านวน 37 ล้านบาท ขณะท่ีก าไรสุทธิท่ีคาด +4.1% QoQ เป็นผลจากส่วนแบ่ง
ก าไร CKP ท่ีสูงขึน้จากการเร่ิม COD โรงไฟฟ้าพลังน า้ไซยะบุรีใน ต.ค. 2019 อย่างไรก็ตาม คาดปริมาณจ าหน่าย
น า้ประปารวมปรับตวัลง -0.7% QoQ เน่ืองจากเป็นช่วงวนัหยดุยาว ท าให้การใช้น า้ภาคอตุสาหกรรมมีการชะลอตวั 
 

Fig 5: 2017-22E Gross profit 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Company, KTBST 

 
Fig 6: 2017-22E Net profit (inc. CKP) Fig 7: 2017-22E Net profit (exc. CKP) 

  

 

 

 

 

 

 

 
Source: Company, KTBST Source: Company, KTBST 
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Fig 8: 4Q19E Earnings preview 

FY: Dec (Bt mn) 4Q19E 4Q18 YoY 3Q19 QoQ 2019E 2018 YoY 
Revenues  1,535 1,502 2.2% 1,545 -0.6% 6,111 5,926 3.1% 
CoGS (445) (434) 2.6% (454) -2.0% (1,772) (1,722) 2.9% 
Gross profit 1,090 1,068 2.1% 1,090 0.0% 4,339 4,203 3.2% 
SG&A (135) (156) -13.4% (123) 9.9% (511) (529) -3.5% 
EBITDA 1,264 1,204 5.0% 1,272 -0.6% 5,082 4,911 3.5% 
Other inc./exps 62 23 168.6% 21 191.7% 168 174 -4.0% 
Interest 
expenses 

(85) (92) -7.1% (72.6) 17.6% (314) (372) -15.6% 
Income tax (171) (164) 4.3% (185) -7.8% (713) (616) 15.8% 
Core profit  755 674 12.0% 726 4.1% 2,949 2,842 3.8% 
Net profit 755 674 12.0% 726 4.1% 2,949 2,842 3.8% 
EPS (Bt) 0.19  0.17  12.0% 0.18  4.1% 0.74 0.71 3.8% 
Gross margin 71.0% 71.1%  70.6%  71.0% 70.9%  
Net margin 49.2% 44.9%   47.0%   48.3% 48.0%    

Source: Company, KTBST 

 

Valuation 

ประเมินราคาเหมาะสมท่ี 15.00 บาท 
เราเร่ิมต้นให้ค าแนะน าหุ้น TTW “ถือ” โดยประเมินราคาเหมาะสมปี 2020E ท่ี 15.00 บาท ด้วยวิธี Sum of the Parts 
(Fig. 9) โดยแบ่งออกเป็นมลูค่าธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัน า้ประปาท่ี 13.21 บาท อิงวิธี DCF (WACC = 5.1%, Terminal 
growth = 0%) และมลูคา่การลงทนุใน CKP ท่ี 1.75 บาท อิงราคาเหมาะสมของ KTBST ท่ี 7.00 บาท และสดัส่วนการถือ
หุ้นใน CKP ท่ีราว 25% แม้การเตบิโตของธุรกิจการจ าหน่ายน า้ประปาของบริษัทจะไม่เติบโตโดดเด่นเน่ืองจากฐานท่ีใหญ่ 
แต่เราคาดบริษัทจะสามารถรักษาระดบัก าไรสุทธิจากธุรกิจหลกัได้ท่ี +3.1% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ขณะท่ีปัจจยัภัยแล้ง 
คาดการจ าหน่ายน า้ประปาของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนยั เน่ืองจากปริมาณน า้ดิบท่ีสูบออกมาคิดเป็นเพียง 2-
3% ของทัง้หมด อย่างไรก็ตาม TTW มีความเส่ียงท่ีต้องตดิตามตอ่ ได้แก่ 1) พ.ร.บ. น า้ ท่ีอาจมีการจดัเก็บภาษีน า้ดิบท่ีเอา
มาผลิตน า้ประปา ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตน า้ประปาของบริษัท โดย พ.ร.บ. ดงักล่าวคาดมีผลบงัคบัใช้ใน 1-2 ปี
ข้างหน้า และ 2) สญัญาสมัปทาน PTW ท่ีจะสิน้สดุใน ต.ค. 2023 วา่จะได้รับการตอ่สญัญาหรือไม่ หรือสญัญาใหม่จะเป็น
รูปแบบใด โดยสดัส่วนรายได้จาก PTW อยู่ท่ีราว 32% ของรายได้จ าหน่ายน า้ประปาทัง้หมด 

 

Fig 9: SOTP Valuation 

 

 

 

 
Source: KTBST 

 

 

 

Valuation method Value per share (Bt)

TTW's core business DCF (WACC 5.1%, TG 0%) 13.21

CKP DCF (CKP TP Bt7.00) 1.75

Equity value 14.96
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Fig 10: TTW PE band Fig 11: Energy & Utilities PE band 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Setsmart, KTBST Source: Setsmart, KTBST 
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Company Profile 

บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) หรือ TTW ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ผลิตน า้ประปาภาคเอกชนรายใหญ่ท่ีสดุของไทย ด้วยก าลงัการผลิตน า้ประปารวม 1,076,000 ลบ.ม./วนั ปัจจุบนั บริษัทมี
สมัปทานด าเนินการอยู่ทัง้หมด 3 โครงการ (Fig. 13, 14) ดงันี ้
 
1. สมัปทานผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาให้แก่ กปภ. ในพืน้ท่ี จ.นครปฐม และ จ.สมทุรสาคร 

TTW ได้รับสมัปทานประกอบกิจการประปา ให้ใช้แม่น า้ท่าจีนในการผลิตน า้ประปา มีโรงงานผลิตน า้ประปา 2 แห่ง 
ตัง้อยู่ท่ี อ.บางเลน จ.นครปฐม และ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีก าลังการผลิต 440,000 ลบ.ม./วนั และ 
100,000 ลบ.ม./วนั ตามล าดบั โดยบริษัทได้ท าสญัญาจ าหน่ายน า้ประปาให้กบัการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็น
ระยะเวลา 30 ปี ในพืน้ท่ี อ.สามพราน อ.นครชยัศรี และ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รวมทัง้พืน้ท่ี อ.กระทุ่มแบน และ 
อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร ปัจจุบนั สญัญาก าหนดปริมาณน า้ขัน้ต ่า (MOQ) ท่ี กปภ. ต้องซือ้จาก TTW อยู่ท่ี 
354,000 ลบ.ม./วนั 

 
2. สมัปทานผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาให้แก่ กปภ. ในพืน้ท่ีปทมุธานี – รังสิต 

บริษัท ประปาปทมุธานี จ ากดั (PTW) เป็นบริษัทย่อยของ TTW ลงทนุในสดัส่วน 98% และ กปภ. ลงทนุในสดัส่วน 
2% ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาให้กบั กปภ. ในพืน้ท่ีปทมุธานี – รังสิต โดยมีรูปแบบสญัญาให้สิทธิ
ผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาระยะเวลา 25 ปี ปัจจุบนั โครงการมีก าลงัการผลิตน า้ประปา 488,000 ลบ.ม./วนั และ
สญัญา MOQ อยู่ท่ี 358,000 ลบ.ม./วนั 

 
3. สมัปทานผลิตน า้ประปาและบ าบดัน า้เสียในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 

บริษัทได้ซือ้สิทธิการผลิตน า้ประปาและบ าบดัน า้เสียในพืน้ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จาก
บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั เป็นระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบนั มีก าลงัการผลิตน า้ประปา 48,000 ลบ.ม./วนั และก าลงั
การบ าบดัน า้เสียท่ี 18,000 ลบ.ม./วนั 

 
นอกเหนือจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา บริษัทมีการลงทนุในธุรกิจอ่ืนผ่านการถือหุ้น โดยปัจจุบนั บริษัทมีการ
ลงทนุในบริษัทร่วมเพียงแหง่เดียว ได้แก่ CKP ซึง่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า โดย ณ สิน้ 9M19 บริษัทมีสดัส่วน
การถือหุ้นใน CKP ท่ี 24.98%  
 

 
Fig 12: TTW’s shareholding structure (as of 30 September 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Company  
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Fig 13: Current projects  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Company  

 
Fig 14: Capacity of private tap water companies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Company  

 
Fig 15: Water production procedures  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Company  
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completeness of such information. Information and opinions expressed herein are subject to change without notice. KTBST has no intention to solicit investors to buy or sell any security in this report. In addition, KTBST does not guarantee returns nor 
price of the securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report. Investors should study this report carefully in making decisions. All rights are 
reserved.  This report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions. 
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Quarterly income statement       Forward PER band      
FY: Dec (Bt mn) 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19  

 

Sales 1,503  1,502  1,498  1,533  1,545   
Cost of sales  (439) (434) (430) (443) (454)  
Gross profit 1,064  1,068  1,068  1,090  1,090   
SG&A (120) (156) (120) (132) (123)  
EBITDA 1,335  1,204  1,273  1,272  1,273   
Finance cost (92) (92) (83) (73) (73)  
Core profit 807  674  738  730  726   
Net profit 807  674  738  730  726   
EPS 0.20  0.17  0.18  0.18  0.18   
Gross margin 70.8% 71.1% 71.3% 71.1% 70.6%  
EBITDA margin 88.8% 80.2% 85.0% 82.9% 82.4%  
Net profit margin 53.7% 44.9% 49.3% 47.6% 47.0%  
             
Balance sheet            Income statement           
FY: Dec (Bt mn) 2017 2018 2019E 2020E 2021E  FY: Dec (Bt mn) 2017 2018 2019E 2020E 2021E 
Cash & deposit 317 99 454 533 801  Sales 5,595 5,926 6,111 6,244 6,357 
Account receivable 553 565 577 589 600  Cost of sales  (1,564) (1,722) (1,772) (1,811) (1,844) 
Inventory 0 0 0 0 0  Gross profit 4,031 4,203 4,339 4,433 4,514 
Other current assets 2,409 3,552 2,566 2,665 3,265  SG&A (503) (529) (511) (516) (521) 
Total cur. assets 3,280 4,216 3,597 3,788 4,666  EBITDA 4,700 4,911 5,082 5,517 5,713 
Investment 4,538 4,685 4,800 5,257 5,829  Depre. & amortization (980) (1,062) (1,086) (1,091) (1,096) 
Fixed assets 15,406 14,404 13,441 12,474 12,014  Equity income 40 152 115 457 572 
Other assets 54 24 23 23 23  Other income 152 23 53 53 53 
Total assets 23,277 23,330 21,860 21,542 22,532  EBIT 3,720 3,849 3,996 4,426 4,617 
Short-term loan 0 0 0 0 0  Finance cost (407) (372) (314) (258) (230) 
Account payable 128 134 154 157 160  Income tax (632) (616) (713) (742) (763) 
Current maturities 1,480 1,935 3,560 250 2,225  Net profit before MI 2,681 2,861 2,969 3,426 3,624 
Other current liabilities 438 475 339 339 339  Minority interest  (18) (19) (20) (23) (24) 
Total cur. liabilities 2,046 2,545 4,053 747 2,725  Core profit 2,663 2,842 2,949 3,404 3,600 
Long-term debt 9,190 8,256 4,696 6,646 4,421  Extraordinary items 0 0 0 0 0 
Other LT liabilities 163 165 172 178 184  Net profit 2,663 2,842 2,949 3,404 3,600 
Total LT liabilities 9,353 8,421 4,868 6,824 4,605        
Total liabilities 11,399 10,966 8,921 7,570 7,330  Key ratios           
Registered capital  3,990 3,990 3,990 3,990 3,990  FY: Dec 2017 2018 2019E 2020E 2021E 
Paid-up capital 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990  Growth YoY      
Share premium 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638  Revenue 4.0% 5.9% 3.1% 2.2% 1.8% 
Retained earnings 5,790 6,238 6,793 7,802 9,008  EBITDA 6.1% 4.5% 3.5% 8.6% 3.6% 
Others (582) (544) (544) (544) (544)  Net profit 7.6% 6.7% 3.8% 15.4% 5.8% 
Minority interests  42 43 63 86 110  Core profit 7.6% 6.7% 3.8% 15.4% 5.8% 
Shares’ equity 11,878 12,365 12,939 13,972 15,202  Profitability ratio      
       Gross profit margin 72.0% 70.9% 71.0% 71.0% 71.0% 
       EBITDA margin 84.0% 82.9% 83.2% 88.4% 89.9% 
Cash flow statement            Core profit margin 47.6% 48.0% 48.3% 54.5% 56.6% 
FY: Dec (Bt mn) 2017 2018 2019E 2020E 2021E  Net profit margin 47.6% 48.0% 48.3% 54.5% 56.6% 
Net profit  2,663 2,842 2,949 3,404 3,600  ROA 11.4% 12.2% 13.5% 15.8% 16.0% 
Depreciation 980 1,062 1,086 1,091 1,096  ROE 22.5% 23.1% 22.9% 24.5% 23.9% 
Chg in  working capital (233) 25 (6) (9) (8)  Stability      
Others 7 (85) (129) 6 7  D/E (x) 0.90  0.82  0.64  0.49  0.44  
CF from operations  3,417 3,844 3,900 4,492 4,695  Net D/E (x) 0.87  0.82  0.60  0.46  0.38  
Capital expenditure (486) (54) (122) (125) (636)  Interest coverage ratio 9.1 10.4 12.7 17.2 20.1 
Others 2,220 (1,115) 886 (557) (1,172)  Current ratio (x) 1.60  1.66  0.89  5.07  1.71  
CF from investing  1,734 (1,168) 764 (682) (1,808)  Quick ratio (x) 1.60  1.66  0.89  5.07  1.71  
Free cash flow 5,152 2,676 4,664 3,810 2,887  Per share (Bt)      
Net borrowing (2,668) (479) (1,935) (1,360) (250)  Reported EPS  0.67  0.71  0.74  0.85  0.90  
Equity capital raised 0 0 0 0 0  Core EPS 0.67  0.71  0.74  0.85  0.90  
Dividends paid (2,394) (2,394) (2,394) (2,394) (2,394)  Book value 2.97  3.09  3.23  3.48  3.78  
Others (19) (20) 20 23 24  Dividend 0.60  0.60  0.60  0.60  0.60  
CF from financing  (5,081) (2,893) (4,309) (3,731) (2,620)  Valuation (x)      
Net change in cash  71 (217) 355 79 267  PER 20.67  19.37  18.67  16.18  15.29  
       Core PER 20.67  19.37  18.67  16.18  15.29  
Key assumptions            P/BV 4.65  4.47  4.28  3.97  3.65  
FY: Dec 2017 2018 2019E 2020E 2021E  EV/EBITDA 13.92  13.27  12.37  11.13  10.66  
Sales vol. (mn m3/year) 290  313  324  332  339   Dividend yield 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 
Capacity (m3/day) 976k 1,076k 1,076k 1,076k 1,076k        

 

  



 

Disclaimer: This report has been prepared by KTB Securities (Thailand) PCL (KTBST). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however KTBST makes no representation as to the accuracy and 
completeness of such information. Information and opinions expressed herein are subject to change without notice. KTBST has no intention to solicit investors to buy or sell any security in this report. In addition, KTBST does not guarantee returns nor 
price of the securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report. Investors should study this report carefully in making decisions. All rights are 
reserved.  This report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions. 
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Corporate governance report of Thai listed companies 2017 

CG rating by the Thai Institute of Directors Association (Thai IOD) 
Score Symbol Description ความหมาย 
90-100  Excellent ดีเลิศ 
80-89  Very Good ดีมาก 
70-79  Good ดี 
60-69  Satisfactory ดีพอใช้ 
50-59  Pass ผ่าน 
< 50 No logo given n.a. n.a. 

 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงไว้นี ้เป็นผลท่ีได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลท่ีผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถ
เข้าถึงได้ ผลส ารวจดงักลา่วจงึเป็นการน าเสนอข้อมลูในมมุมองของบคุคลภายนอกตอ่มาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดย
ไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้มิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการ
ประเมิน ดงันัน้ ผลส ารวจท่ีแสดงนีจ้ึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบตัิงานหรือการด าเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้
ค าแนะน าในการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และ
ตดัสนิใจในการใช้ข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวกับบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงในผลส ารวจนี ้ 
ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มิได้ยืนยนัหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถกูต้องของผลส ารวจดงักลา่ว 

 
KTBST ความหมายของค าแนะน า 

“ซือ้” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั ต ่ากว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน โดยคาดหวงัผลตอบแทนขัน้ต ่า 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 

“ถือ” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั ต ่ากว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน โดยคาดหวงัผลตอบแทนระหว่าง 0% - 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 

“ขาย” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั  สงูกว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน (ไม่รวมเงินปันผล) 

หมายเหต ุ: ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดท่ีเพิม่ขึน้ หรือลดลงในขณะนัน้ 
 
IOD disclaimer 
The corporate governance report (CGR) of Thai listed companies is based on a survey and assessment of information which 
companies listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment (“listed companies”) disclose to 
the public. The CGR is a presentation of information from the perspective of outsiders on the standards of corporate governance 
of listed companies. It is not any assessment of the actual practices of the listed companies, and the CGR does not use any non-
public information. The CGR is not therefore an endorsement of the practices of the listed companies. It is not a recommendation 
for investment in any securities of any listed companies or any recommendation whatsoever. Investors should exercise their own 
judgment to analyze and consider any information relating to the listed companies presented in this CGR report. No 
representation or warranty is made by the Institute of Directors or any of its personnel as to the completeness or accuracy of the 
CGR report or the information used. 
 
KTBST’s stock rating definition 

BUY The stock’s total return is expected to exceed 10% over the next 6-12 months. The stock has good fundamentals and 
attractive valuations. 

HOLD The stock’s total return is expected to be between 0% - 10% over the next 6-12 months. The stock has good 
fundamentals, but may lack of near-term catalysts or its valuations are not attractive. 

SELL The stock’s total return is expected to fall below 0% or more over the next 6-12 months. Stock should be sold as 
negative total return is anticipated due to deteriorating fundamentals compared with its valuations. 

The stock’s expected total return is the percentage difference between the target price and the current price, which excludes 
dividend yields. 



 

Disclaimer: This report has been prepared by KTB Securities (Thailand) PCL (KTBST). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however KTBST makes no representation as to the accuracy and 
completeness of such information. Information and opinions expressed herein are subject to change without notice. KTBST has no intention to solicit investors to buy or sell any security in this report. In addition, KTBST does not guarantee returns nor 
price of the securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report. Investors should study this report carefully in making decisions. All rights are 
reserved.  This report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions. 
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Disclaimer: บทวิเคราะห์ฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยบริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจของนกัลงทนุทัว่ไป โดยจดัท าขึน้บนพืน้ฐานของ
ข้อมลูที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอนัเชื่อถือได้ และมิได้มีเจตนาเชิญชวนหรือชีน้ าให้ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์แต่อย่างใด ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการ
ใช้บทวิเคราะห์ฉบบันีท้ัง้ทางตรงและทางอ้อม และขอให้นกัลงทนุใช้ดลุพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ 

ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance) 
KTBST มีการจัดท า ESG Rating (ESG: Environment, Social, Governance) เพ่ือบ่งบอกว่าบริษัทมีการก ากับดูแลกิจการและมีความ
รับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคมระดบัใด โดยทาง KTBST ให้ความใสใ่จกบัการลงทนุในบริษัทท่ีมีการพฒันาท่ียัง่ยืน จงึได้จดัท าเกณฑ์ในการ
ให้คะแนน ESG ส าหรับหุ้นท่ีเรา Cover อยู่ ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการประเมินคะแนน ESG ของ KTBST ท าการพิจารณาจาก 3 ด้าน ดงันี ้
 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การท่ีบริษัทมีนโยบายและกระบวนการท างานในองค์กรเพ่ือจดัการสิ่งแวดล้อม
อย่างชดัเจนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ รวมถึงมีการฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตท่ีิได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ ซึง่เราใช้
เกณฑ์ด้านรายได้ของบริษัทว่าบริษัทนัน้ๆ มีสดัสว่นรายได้ท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมเทา่ไหร่ 
 การจัดการด้านสังคม (Social) การท่ีบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม มีการส่งเสริมและพฒันา
พนกังานอย่างต่อเน่ืองและมีคณุภาพ รวมถึงสนบัสนนุคู่ค้าให้มีการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีบริษัทมีความ
เก่ียวข้องให้เตบิโตอย่างยัง่ยืน ซึง่เราใช้เกณฑ์คะแนนจาก Bloomberg โดยการส ารวจรายงานตา่งๆ ที่ไม่ใช่งบการเงิน ข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบับบริษัท และกิจกรรมทาง NGO 
 บรรษัทภิบาล (Governance) การท่ีบริษัทมีการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีชดัเจน 
ต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนดแูลผู้ มีส่วนได้เสีย ซึง่รวมถึงการจ่ายภาษีให้แก่ภาครัฐอย่างโปร่งใส  ซึง่เราใช้เกณฑ์พิจารณาจาก CG 
rating ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ESG Rating ท่ี KTBST ประเมินมี 5 ระดบั ได้แก่  
1. Excellent ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 5 
2. Very Good ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 4 
3. Good ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 3 
4. Satisfactory ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 2 
5. Pass ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 1 
ส าหรับบริษัทท่ีมีข้อมลูไม่เพียงพอในการประเมินจะได้ rating เป็น n.a. 

 
ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance) 
KTBST believes environment, social and governance (ESG) practices will help determine the sustainability and future financial 
performance of companies. We thus incorporate ESG into our valuation model. 
 Environment. Environment factors relate to corporate responsibility for its actions and how it manages its impact on the 

environment. KTBST analyzes revenue, which exposes to environment risks and opportunities. 
 Social. Social factors deal with company’s relationship with its employees and vendors. That also includes company’s 

initiatives related to employee health and well-being, as well as community involvement. KTBST’s evaluation on social 
practices is based on Bloomberg, which measure from company’s social responsibility news. 

 Governance. Corporate government factors include company’s transparency, decision-making structure, concrete risk 
assessment method, treatment of minority shareholders and anti-corruption practices. KTBST conduct this analysis based on 
IOD’s scores. 

KTBST’s ESG ratings score from 1-5 
1. Excellent scores at 5 
2. Very Good scores at 4 
3. Good scores at 3 
4. Satisfactory scores at 2 
5. Pass scores at 1 
KTBST provides “n.a.” in cases of insufficient data. 


