
   
 

ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี รวบรวมมาจากแหลง่ขอ้มลูทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั ไม่สามารถทีจะยืนยนัหรือรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูเหล่านีได ้ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะหใ์นเอกสารนี จดัทาํขึนโดยอา้งอิง
หลกัเกณฑท์างวิชาการเกียวกบัหลกัการวิเคราะห ์และมิไดเ้ป็นการชีนาํ หรือเสนอแนะใหซ้ือหรือขายหลกัทรพัยใ์ดๆ การตดัสินใจซือหรือขายหลกัทรพัยใ์ดๆ ของผูอ่้าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่ก็ตาม ลว้นเป็นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ่้าน โดยไม่มีสว่นเกียวขอ้งหรือพนัธะผกูพนัใดๆ กบั บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั ไม่ว่ากรณีใด  

 
1Q64 Results Note 

 

         
กำไรสุทธิ 1Q64 เพิ่มข้ึน QoQ จากส่วนแบ่งกำไร CKP  

TTW รายงานกาํไรสทุธิงวด Q  เท่ากบั .  ลา้นบาท เพิมขึน . %qoq ดีกว่าคาด 
ซึงส่วนแตกต่างหลักมาจากผลการดาํเนินงานผ่านบริษัทร่วม CKP ทีบันทึกกาํไรเพิม
ขึนมาอยู่ที .  ลา้นบาท จาก .  ลา้นบาท ในงวดก่อนหน้า (เดิมคาดจะขาดทุน) 
นอกจากนีกาํไรทีเพิมขึนยงัไดร้บัปัจจยัหนนุจากค่าใชจ้่าย SG&A และตน้ทนุทางการเงิน
ทีลดลง ขณะทีรายได้หลักของธุรกิจขายนําประปาลดลง . %qoq กดดันจากทัง
ปริมาณขายนาํโดยรวมทีปรับตัวลดลง และราคาขายทีประกาศปรับลดลงเมือช่วง
ปลายปี โดยรวมแลว้กาํไรสทุธิงวด Q  คิดเป็น . % ของประมาณการทงัปี   

คงประมาณการกำไรปี 64...ทิศทางกำไร 2Q64 คาดจะเพียงทรงตัว  

เบืองตน้ฝ่ายวิจยัคงประมาณการทงัปี  ที .  พนัลา้นบาท เติบโต . %yoy ส่วน
ภาพระยะสัน Q  คาดกาํไรจะทรงตัวอยู่ในระดับใกลเ้คียงเดิม เนืองจากสภาวะ 
COVID-  ในประเทศไทยทียืดเยือต่อเนืองมาตงัแต่ช่วงตน้ปี จึงคาดปริมาณการใชน้าํ
ในภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มลูกคา้ TTW จะยังไม่ฟืนตวั อีกทังคาดจะยังมีการจ่ายนาํ
ของ กปภ. เขา้มาในพืนทีทบัซอ้นของกลุม่ลกูคา้ PTW เช่นเดียวกบัทีเกิดขนึในงวด Q64 
ขณะทีผลประกอบการจากบรษัิทรว่ม CKP คาดจะยงัใกลเ้คียงในระดบัเดิม  

หุ้น Defensive ท่ีให้ปันผลสม่ำเสมอกว่า 5% ต่อปี 

ประเมินมลูค่าพืนฐาน ณ สินปี 4 (DCF) เท่ากบั .  บาท/หุน้ การลงทนุในช่วงสนั
เน้นเพียงเพือรับปันผลทีสมาํเสมอ โดยคาด Dividend Yield ทังปี  จะอยู่สูงถึง 
5.1% (จ่ายปันผล 2 ครงั/ปี)  

 ราคาปัจจุบัน (บาท) 11.70 

 ราคาเป้าหมาย (บาท) 15.10 

 Upside (%) 29.1% 

 Dividend Yield (%) 5.1% 

 Total Return (%) 34.2% 

 มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 46,863 

   

 Technical Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณการตัวเลขสำคัญทางการเงิน 

  
ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลสั  

เปรียบเทียบประมาณการของ  ASPS กับ  IAA consensus
EPS (บาท ) IAA Cons
2564F
2565F
ทีมา : ประมาณการโดย ASPS, IAA consensus

CG Score : 5  = ดเีลศิ
Anti-corruption Indi  = na.

-4%0.80 0.84

ASPS % dif f
0.77 0.79 -2%

TTW 

แนะนำ:
 

ซื้อ  เน้นซ้ือเพื่อรับปันผล…Dividend yield กว่า 5%/ปี 

ภาพธุรกิจหลักขายน้ำแค่ประคองตัว แต่คาดส่วนแบ่งกำไรจาก CKP จะเข้า
มาช่วยให้เห็นการเติบโตของกำไรปี 64 ที่ 4.3% อย่างไรก็ตามคาดปี 65-66 
สถานการณ์ COVID จะเริ่มคลี่คลาย หนุนให้ธุรกิจหลักมีปริมาณขายน้ำท่ี
เพิ่มข้ึน  ช่วงสั้นการลงทุนใน TTW จึงเน้นเพียงรับปันผลท่ีสม่ำเสมอ  
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กำไรสุทธิ 1Q64 เพิ่มขึ้น QoQ จากส่วนแบ่งกำไร CKP 
TTW รายงานกาํไรสทุธิงวด Q  เท่ากับ .  ลา้นบาท เพิมขึน . %qoq และดีกว่า
คาด ซึงส่วนแตกต่างหลักมาจากผลการดาํเนินงานผ่านบริษัทร่วม CKP (TTW ถือหุ้น 
24.98%) ทีบนัทึกกาํไรเพิมขึนมาอยู่ที .  ลา้นบาท จาก .  ลา้นบาท ในงวดก่อนหนา้ 
(เดิมคาดจะขาดทุน) ทังนีมาจากแรงหนุนของการสาํรองนาํไว้ใช้ในช่วงปลายปีของ
โรงไฟฟ้า NN2 ทาํใหผ้ลิตกระแสไฟฟ้าไดเ้พิมขึน แมจ้ะเขา้สู่ช่วง low-season ของนาํก็
ตาม นอกจากนีกาํไรทีเพิมขนึยงัไดร้บัปัจจยัหนนุจากคา่ใชจ้่าย SG&A ทีลดลง . %qoq 
มาอยู่ที .  ลา้นบาท เนืองจากไม่มีคา่ใชจ้่ายโบนสัพนกังานและคา่ใชจ้่ายโครงการ CSR 
ต่างๆ เพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก COVID-19 ดังทีเกิดขึนในช่วงปลายปี อีกทัง
ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง . % มาอยู่ที .  ลา้นบาท จากการทยอยจ่ายคืนเงินตน้
ตามสญัญาเงินกูยื้ม  

แต่อย่างไรก็ตามรายไดห้ลกัของธุรกิจขายนาํประปาลดลง . %qoq มาอยู่ที .  พนัลา้น
บาท กดดนัจากทังปริมาณขายนาํโดยรวมทีปรบัตวัลดลง . %qoq มาอยู่ที .  ลา้น 
ลบ.ม. จากกลุ่มลกูคา้อุตสาหกรรมของ TTW มียอดใชน้าํลดลงเนืองจากไดร้บัผลกระทบ
ตอ่เนืองจาก COVID-19 ทีระบาดระลอกใหม่ อีกทงัทางการประปาส่วนภมิูภาค (กปภ.)ได้
มีนโยบายบริหารตน้ทุนดว้ยการส่งนาํเขา้มาทับซอ้นในพืนทีของกลุ่มลูกคา้ PTW ทาํให้
ยอดขายนาํของ PTW ปรบัตวัลดลง และราคาขายนาํของทงั TTW และ PTW ทีประกาศ
ปรบัลดลงเมือช่วงปลายปี โดย PTW ปรบัลดลง . %yoy ในส่วนของปริมาณขายนาํขัน
ตาํ 3.0 แสน ลบ.ม.แรก และลดลง . %yoy ในส่วนทีเกิน .  แสน ลบ.ม. ขณะที PTW 
ลดลง . %yoy   

โดยรวมแลว้กาํไรสทุธิงวด Q64 คิดเป็น . % ของประมาณการทงัปี  ทีฝ่ายวิจยั
ประเมินไว ้ 

คงประมาณการกำไรปี 64...ทิศทางกำไร 2Q64 คาดจะเพียงทรงตัว  
เบืองต้นฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกาํไรสุทธิทังปี 2564 ที .  พันล้านบาท เติบโต 
4.3%yoy โดยหวงัการเติบโตจากสว่นแบง่กาํไรบรษิทํรว่ม CKP ทีคาดจะมีผลประกอบการ
ทีดีขึนจากปี  เนืองจากคาดว่าในปีนีจะมีปริมาณนาํทีสูงกว่าปีก่อนหนา้ทีไดมี้การ
ประกาศเป็นปีแลง้ในช่วง H63 ส่วนผลประกอบการจากธุรกิจหลกัขายนาํประปาอาจยงั
ไม่ฟืนตวัเท่าทีควรเนืองจากสถานการณ ์COVID-19 ในประเทศไทยทียงัคงระบาดอย่าง
ต่อเนือง  จึงคาดจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้นําโดยรวมของกลุ่มลูกค้า
อตุสาหกรรม ซงึยงัเป็นประเด็นทีตอ้งติดตาม 

ส่วนภาพระยะสนั 2Q64 คาดกาํไรจะทรงตัวอยู่ในระดับใกลเ้คียงเดิม เนืองจากสภาวะ 
COVID-19 ในประเทศไทยทียังคงยืดเยือมาตงัแต่ช่วงตน้ปี จึงคาดปริมาณการใชน้าํใน
ภาคอุตสาหกรรมซึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของ TTW จะยังไม่ฟืนตวั อีกทังคาดจะยังมีการ
จ่ายนาํของ กปภ. เขา้มาในพืนทีทบัซอ้นของกลุ่มลกูคา้ PTW เช่นเดียวกบัทีเกิดขึนในงวด 
1Q64 ทาํใหย้อดขายนาํในบริเวณพืนทีดงักล่าวคาดจะยงัไม่ฟืนตวัเท่าทีควร แมจ้ะเขา้สู่
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ช่วงฤดูร ้อนซึงเป็นช่วงทีกลุ่มผู้ใช้ภาคครัวเรือนจะใช้นํามากขึนก็ตาม  ขณะทีผล
ประกอบการจากบรษัิทรว่ม CKP คาดจะยงัทรงตวัใกลเ้คียงในระดบัเดิม  

ทงันีฝ่ายวิจยัคาดกาํไรสทุธิช่วง H64 จะเติบโตจาก H64 โดยคาดจะไดร้บัแรงหนนุจาก
สว่นแบง่กาํไรบรษัิทรวม่ CKP ทีจะเรมิเขา้สูช่่วงฤดกูาลนาํในช่วงไตรมาส  ของปี 
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ตารางคาดผลการดำเนินงาน 1Q64 

 
ทีมา: ฝ่ายวิจยั ASPS 

 
 

 ปริมาณน้ำประปาจำหน่ายของ TTW  ปริมาณน้ำประปาจำหน่ายของ PTW 

 

 

ทีมา: TTW / ฝ่ายวิจยั ASPS  ทีมา: TTW / ฝ่ายวิจยั ASPS 
 
 

ผลประกอบการรายไตรมาส  ประเด็นความเส่ียงที่สำคัญ 

 

 

) แนวโนม้ฐานะทางการเงินและฐานะทางธุรกิจของหน่วยงาน
ภาครฐัอย่าง กปภ. กปน. และอปท. ทีมีความแข็งแกรง่และมนัคง
มากขึน จึงมีโอกาสทีหน่วยงานดังกล่าวจะเข้าไปลงทุนธุรกิจ
นาํประปาเองในพืนทีใหม่ๆมากกว่าการใหส้มัปทานเอกชน ส่งผล
ใหโ้อกาสในการขยายกิจการนาํประปาในพืนทีใหม่ๆของ TTW 
จาํกดั 

) หากสัญญาการขายนําประปาให้กับ กปภ. และสัมปทาน
ประกอบกิจการประปาของ บรษัิท ประปาปทมุธานี จาํกดั (PTW) 
สินสดุลงในปี  จะส่งผลใหร้ายไดข้อง TTW จะลดลงอย่างมี
นยัสาํคญักวา่ % 

ทีมา: TTW / ฝ่ายวิจยั ASPS  ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลสั  
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ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2564-66 ของ TTW 

 
 
ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลสั 
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ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2564-66 

 
ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลสั 

 

 
 
 
 


