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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่สามารถท่ีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำข้ึนโดย
อ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วน
เป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด  
 

 
 

 
ประมาณการตัวเลขสำคัญทางการเงิน 

 

 
ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส  
 

Technical chart  Technical comment  Consensus Analysis 
     

 

 

TTW แนวโน้มของราคา: Sideway 

แนวรับ : 11.40 บาท  

แนวต้าน : 12.30 บาท 

 

 

 

ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส   ที่มา: settrade, สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส 

เปรียบเทียบประมาณการของ ASPS กับ IAA consensus
EPS (บาท ) IAA Cons
2565F

ทีม่า : ประมาณการโดย ASPS, IAA consensus

ทีม่า : ประมาณการโดย ASPS, IAA consensus

CG Score : 5  = ดเีลศิ

Anti-corruption Indic.: = na.

0.80 0.85 -5%

ASPS % dif f
0.77 0.80 -4%

2Q64 กำไรเติบโต QoQ จาก CKP เข้าช่วยหนนุ 
TTW รายงานกำไรสุทธิ 2Q64 เพิ่มขึ้น 22.0%qoq หนุนหลักส่วนแบ่งกำไร
บริษัทร่วม CKP ที่มีผลประกอบการดีขึ้นตามช่วงฤดูกาล ขณะท่ีธุรกิจขาย
น้ำประปาเพียงทรงตัว ช่วงสั้น 3Q64 ทิศทางกำไรเติบโตขึ้นต่อเนื่อง QoQ 
ก่อนที่ 4Q64 จะลดลง หลังผ่านพ้นช่วง peak ของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
มาแล้ว อีกทั้งยังเริ่มเข้าสู่ช่วง low season ของธุรกิจน้ำประปาในช่วงปลายปี 

ประเมินมูลค่าพื้นฐาน ณ สิ้นปี 2564 (DCF) เท่ากับ 15.1 บาท/หุ้น โดยการ
เติบโตของกำไรปี 2564 มาจากเพียงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร CKP ขณะที่ธุรกิจ
หลักขายน้ำประปายังถูกกดดันจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงอยู่ การ
ลงทุนในช่วงสั้นจึงเน้นเพียงเพื่อรับปันผลที่สม่ำเสมอ โดยคาด Dividend 
Yield ทั้งปี 2564 ยังอยู่สูงถึง 5.1% (จ่ายปันผล 2 ครั้ง/ปี)  

แนะนำ : ซื้อ 

ราคาปัจจุบัน (บาท) 11.90 
ราคาเป้าหมาย (บาท) 15.10 

Upside (%) 26.89 
Dividend Yield (%) 5.06 

 

RESEARCH DIVISION 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 

นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์ 
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน 

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 018350 
ธัญญา  อุดม 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ 

13 สิงหาคม 2564  
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กำไรสุทธิ 2Q64 เพิ่มขึ้น 22.0%qoq หนุนหลักจากส่วนแบ่งกำไร CKP 

TTW รายงานกำไรสุทธิงวด 2Q64 เพ่ิมขึ้น 22.0%qoq มาอยู่ที่ 856.5 ล้านบาท โดยมีแรง
หนุนหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม CKP (TTW ถือหุ้น 24.98%) ที่มีผลประกอบการ
ดีขึ้น 516.9%qoq มาอยู่ที่ 176.6 ล้านบาท จากปริมาณน้ำที่ปรับตัวขึ้นตามการเริ่มเข้าสู่
ช่วงฤดูกาล ส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพ่ิมขึ้น QoQ  

โดยในส่วนของธุรกิจหลัก รายได้จากการน้ำประปาเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย 0.3%qoq มาอยู่
ที่ 1.4 พันล้านบาท โดยในงวดนี้มีแรงหนุนจากปริมาณขายน้ำประปาให้แก่ภาคเอกชน 
(BIE) ที่ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 17.2%qoq มาอยู่ที่ 2.1 ลบ.ม. จากยอดใช้น้ำกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินที่เริ่มกลับมาฟ้ืนตัว ถึงแม้ว่าปริมาณขายน้ำจากกลุ่มลูกค้าของ 
TTW และ PTW จะปรับตัวลดลง 0.5%qoq และ 2.6%qoq มาอยู่ที่ 39.7 ล้าน ลบ.ม. 
และ 34.8 ล้าน ลบ.ม. ก็ตาม เนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจาก COVID-19 ที่
ระบาดรุนแรงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 1Q64 อีกท้ังทางการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้มี
นโยบายบริหารต้นทุนด้วยการจ่ายน้ำเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของกลุ่ม
ลูกค้า PTW ทั้งนี้ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ยังทรงตัวอยู่ในระดับเดิมที่ 69.4%  

นอกจากนี้ยังมปีัจจัยช่วยหนุนบางส่วนจากค่าใช้จ่าย SG&A ทีป่รับตัวลดลง 12.2%qoq 
มาอยู่ที่ 50.7 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายโครงการ CSR ต่างๆ ที่ลดลงเมื่อเทียบกับ 
1Q64  

โดยรวมแล้วกำไรสุทธิ 1H64 คิดเป็น 50.6% ของประมาณการทั้งปี 2564 ที่ฝ่ายวิจัย
ประเมินไว้  

คงประมาณการ...ทิศทางกำไร 3Q64 คาดเป็นช่วงทำระดับสูงสุดของปี 

เบื้องต้นฝ่ายวิจัยคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ที่ 3.1 พันล้านบาท เติบโต 4.3%yoy 
หนุนจากการรับรู้จากส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม CKP ได้มากข้ึนตามปริมาณน้ำที่หนุนสูงขึ้น
กว่าปี 2563  

โดยช่วงสั้น 3Q64 คาดจะกำไรสุทธิจะเติบโตขึ้นต่อเนื่อง QoQ และคาดจะเป็นช่วงที่ทำ
ระดับสูงสุดรายไตรมาสของปี หนุนจากการรับรู้ผลประกอบการที่เพ่ิมข้ึนของส่วนแบ่งกำไร
บริษัทร่วม CKP ตามการเข้าสู่ช่วงฤดูกาลน้ำ ถึงแม้คาดว่าธุรกิจน้ำประปาจะยังมีแรงกดดัน 
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทีม่ีแนวโน้มระบาดรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกท้ังคาดจะยังมี
การจ่ายน้ำของ กปภ. เข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนของกลุ่มลูกค้าของ TTW และ PTW 
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เช่นเดียวกับท่ีเกิดขึ้นในงวดก่อนหน้า จึงเป็นปัจจัยกดดันให้ปริมาณขายน้ำประปาโดยรวม
คาดจะปรับตัวลดลง  

ขณะที่ 4Q64 คาดกำไรสุทธิจะเริ่มอ่อนตัวลง QoQ จากการผ่านพ้นช่วง High season 
ของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำมาแล้ว อีกท้ังยังเข้าสู่ช่วง low season ของธุรกิจน้ำประปา ตาม
การเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวในประเทศไทย และวันหยุดเทศกาลที่ค่อนข้างมาก รวมถึง
สถานการณ์ COVID-19 ที่อาจยืดเยื้อต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายปีจะเป็นปัจจัยกดดันต่อ
การใช้น้ำในกลุ่มลูกค้าโดยรวมของ TTW 
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ตารางผลการดำเนินงานรายไตรมาส 
 

 
ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส  

ปริมาณน้ำประปาจำหน่ายของ TTW  ปริมาณน้ำประปาจำหน่ายของ PTW 
   

 

 

 
ที่มา: TTW / ฝ่ายวิจัย ASPS  ที่มา:  TTW / ฝ่ายวิจัย ASPS 

ประเด็นความเสี่ยงท่ีสำคัญ  ESG 
   

1) แนวโน้มฐานะทางการเงินและฐานะทางธุรกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างที่มีความแข็งแกร่งและม่ันคงมากข้ึน จึงมีโอกาสที่
หน่วยงานดังกล่าวจะเข้าไปลงทุนธุรกิจน้ำประปาเองในพ้ืนที่
ใหม่ๆมากกว่าการให้สัมปทานเอกชน ส่งผลให้โอกาสในการ
ขยายกิจการน้ำประปาในพ้ืนที่ใหม่ๆของ TTW จำกัด 

2) หากสัญญาการขายน้ำประปาให้กับ กปภ. และสัมปทาน
ประกอบกิจการประปาของ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด 
(PTW) สิ้นสุดลงในปี 2566 จะส่งผลให้รายได้ของ TTW จะ
ลดลงอย่างมีนัยสำคัญกว่า 30% 

 

ด้้านเศรษฐกิิจ: ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจบน
พื้นฐานของความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มสี่วนได้
เสีย 
 ด้้านสัังคม: ดำเนิินธุุรกิจิอย่่างมีีคุุณธรรม ดููแลรัับผิดชอบต่่อชุุม
ชนและสัังคมทั้งในพื้นที่บริิการและนอกพ้ืนที่บริิการ 
ด้้านสิ่งแวดล้้อม: มุ่งมั่นดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งภายในกระบวนการ
ผล ิต การใช ้ทร ัพยากรอย ่างร ู ้ค ุณค ่า และการอน ุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสมดุลระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส  ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส  



 
 

|   5 
  

Company Update 
BY RES E ARCH D IV ISION  

 

 

ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2564-66 ของ TTW 
 

 
ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส 
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ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2564-66 (ต่อ) 
 

 
ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส 


