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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 : 11.20 บาท  

แนวต้าน : 12.30/12.80 บาท 

 

 

 

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

เปรียบเทียบประมาณการของ ASPS กับ IAA consensus
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ทีม่า : ประมาณการโดย ASPS, IAA consensus
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4Q64 คาดกำไรอ่อนตัว QoQ ตามช่วงฤดูกาล 
คาดกำไรสุทธิ 4Q64 ลดลง 26.9%qoq มาอยู่ราว 680.8 ล้านบาท กดดันหลัก
จากทั้งผลประกอบการของส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม CKP ที่ลดลงหลังจากผ่าน
พ้นช่วงฤดูกาลน้ำมาแล้วใน 3Q64 และธุรกิจหลักขายน้ำประปาที่ยังคงได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 และเทศกาลหยุดยาวในช่วงปลายปี ภาพรวมทั้งปี 
2565  ได้รับอานิสงค์จากราคาขายน้ำที่ปรับเพิ่มขึ้น และปริมาณขายที่คาดจะ
ฟื้นตัว YoY ขณะที่ช่วงสั้น 1Q64 คาดกำไรยังประคองตัวได้ใกล้เคียงเดิม 

ปรับไปใช้ FV ใหม่ปี 2565 (DCF) อยู่ท่ี 13.2 บ./หุ้น (เดิม 15.2 บ./หุ้น) 
ทิศทางกำไรในช่วง 1-2 ปีข้างหน้ายังห็นการเติบโตขึ้นได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
โดยมีความโดดเด่นด้านการจ่ายปันผลที่สูงและสม่ำเสมอ คงคำแนะนำ “ซื้อ” 
โดยให้เน้นลงทุนเพื่อรับปันผลที่คาดจะให้ Div.Yield ไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี 

แนะนำ : ซื้อ 

ราคาปัจจุบัน (บาท) 11.70 
ราคาเป้าหมาย (บาท) 13.20 

Upside (%) 12.82 
Dividend Yield (%) 5.17 

 

RESEARCH DIVISION 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 

นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์ 
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน 

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 018350 
ธัญญา  อุดม 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ 

1 กุมภาพันธ์ 2565  
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4Q64 คาดกำไรสุทธิลดลง 26.9%qoq จากส่วนแบ่งกำไร CKP และธุรกิจหลักที่ลดลง 

ฝ่ายวิจัยคาดกำไรสุทธิงวด 4Q64 ปรับตัวลดลง 26.9%qoq มาอยู่ราว 680.8 ล้านบาท 
โดยหลักเป็นผลมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม CKP (TTW ถือหุ้น 
24.98%) ที่คาดจะมีผลประกอบการลดลง 78.6%qoq มาอยู่ราว 65.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นไป
ตามปัจจัยฤดูกาล หลังจากผ่านพ้นช่วง High season ของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำมาแล้ว
ในงวด 3Q64 อีกท้ังในส่วนของธุรกิจหลักขายน้ำประปา คาดรายได้จากการขายจะปรับตัว
ลดลดลงราว 1.6%qoq มาอยู่ที่ 1.4 พันล้านบาท กดดันจากปริมาณขายน้ำประปาทั้งใน
ส่วนของ TTW และ PTW ที่ลดลง 2.8%qoq และ 2.1%qoq มาอยู่ที่ 36.5 ล้าน ลบ.ม. 
และ 33.4 ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าในพ้ืนที่ดังกล่าวยังคงได้รับผลกระทบ
ของ COVID-19 ที่ยังคงอยู่ ประกอบกับการเข้าสู่ช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวในช่วงปลายปี 
ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมียอดการใช้น้ำลดลง รวมถึงยังมี
การจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  เข้ามาในพ้ืนทีท่ับซ้อนในพ้ืนที่ของ PTW 
ถึงแม้ว่าจะมีแรงหนุนบางส่วนจากปริมาณขายน้ำในส่วนของ BIE ที่ฟ้ืนตัวขึ้น 3.5%qoq 
มาอยู่ที่ 2.1 ล้าน ลบ.ม. ก็ตาม ขณะทีอั่ตรากำไรขั้นต้น (GPM) ในงวดนี้คาดจะปรับตัวลง
เล็กน้อยมาอยู่ที่ 67.4% จาก 67.7% ในงวดก่อนหน้า จากต้นทุนค่าสารเคมีทีค่าดจะ
เพ่ิมข้ึน QoQ เนื่องจากมีการระบายน้ำออกมาสู่บริเวณแหล่งน้ำดิบของ TTW ส่งผลให้
คุณภาพน้ำลดลงเมื่อเทียบกับช่วง 3Q64 สุทธิแล้วคาดจะส่งผลให้กำไรขั้นต้นในงวดนี้
ปรับตัวลดลงราว 2.1% มาอยู่ที่ 956.2 ล้านบาท นอกจากนี้คาดค่าใช้จ่าย SG&A จะ
ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 3.8%qoq มาอยู่ราว 70.0 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายพนังงานที่คาดจะ
เพ่ิมข้ึนเป็นปกติในช่วงปลายปี  

แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินคาดจะลดลงราว 5.5%qoq มาอยู่ที่ 
58.5 ล้านบาท จากนโยบายบริหารต้นทุนของบริษัทในการ refinance และจ่ายชำระคืน
เงินต้น เพ่ือให้ต้นทุนทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่อง   

โดยรวมแล้วคาดกำไรสุทธิทั้งปี 2564 อยู่ที่ 3.2 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึน 7.4%yoy ซึ่งใกล้เคียง
กับประมาณการที่ฝ่ายวิจัยประเมินไว้ 

แนวโน้มกำไรปี 2565 เติบโตขึ้นเล็กน้อย YoY...คาดกำไร 1Q65 ยังทรงตัวใกล้เคียงเดิม 

ฝ่ายวิจัยคาดแนวโน้มกำไรสุทธิปี 2565 จะเห็นการเติบโตราว 2.1%yoy โดยมีปัจจัยหนุน
จากการประกาศปรับขึ้นราคาขายน้ำประปา ซึ่งแปรผันตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่
ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาขายน้ำประปาของ TTW ในส่วน 3.0 แสน ลบ.ม.แรก เพ่ิมข้ึน 2.3% 
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yoy มาอยู่ที่ 29.8 บาท และส่วนที่เกิน 3.0 แสน ลบ.ม. เพ่ิมข้ึน 3.0%yoy มาอยู่ที่ 12.6 
บาท สำหรับ PTW ราคาขายน้ำปรับตัวเพ่ิมข้ึน 0.5%yoy มาอยู่ที่ 12.8 บาท ในขณะที่
ราคาขายของ BIE ยังคงเดิมที่ 24.8 บาท รวมถึงคาดปริมาณขายน้ำประปาโดยรวมจะเริ่ม
ฟ้ืนตัวตามสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มขยายตัวจากปี 2564  

สำหรับประเด็นสัญญาโครงการ PTW ที่จะหมดอายุลงในเดือน ตุลาคม 2566 ทางบริษัท
คาดจะดำเนินเรื่องเจรจาในการต่อสัญญาโครงการดังกล่าวไดใ้นเดือนตุลาคม 2565 จึงยัง
เป็นประเด็นที่ยังต้องรอข้อสรุปที่ชัดเจนภายในปีนี้ ซึ่งยังถือเป็นความเสี่ยงหากต่อสัญญา
ไม่ได้ โดยคาดจะส่งผลให้รายได้ปรับตัวลดลงราว 30% จากฐานรายได้เดิม ตั้งแต่ปี 2567 
เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ ในช่วงสั้น 1Q65  คาดกำไรสุทธิจะยังทรงตัวได้ใกล้เคียงในระดับเดิม ถึงแม้จะจะได้รับ
ปัจจัยบวกจากผลประกอบการของธุรกิจขายน้ำประปาที่คาดจะปรับตัวดีขึ้น QoQ โดยมี
แรงหนุนจากทั้งราคาขายน้ำประปาท่ีปรับเพ่ิมขึ้น และปริมาณการใช้น้ำโดยรวมที่คาดจะ
เริ่มฟ้ืนตัวจากช่วง 4Q64 แต่อย่างไรก็ตาม คาดยังมีแรงกดดันจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร
จากบริษัทร่วม CKP ที่ปรับตัวลดลงตามการเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งในช่วงต้นปี ซึ่งคาดจะส่งผลให้
รับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไรทีล่ดลง QoQ  

ประเมิน FV ปี 2565 ใหม่ อยู่ท่ี 13.2 บาท/หุ้น...เน้นลงทุนเพื่อรับปันผล 

ฝ่ายวิจัยได้มีการปรับเพ่ิมสมมติฐาน WACC ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าพ้ืนฐานมาอยู่ที่ 
6.1% จากเดิม 5.2% เพ่ือสะท้อนความเสี่ยงของตลาดและภาคอุตสาหกรรมใน
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความผันผวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา จากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 และอัตราการเติบโตที่ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว ส่งผลให้ FV ใหม่ปี 2565 อยู่ที่ 13.2 บาท/หุ้น (เดิม 15.2 บาท/หุ้น) ยังคง
คำแนะนำซื้อ  โดยให้เน้นการลงทุนเพ่ือรับปันผล ซึ่งคาดจะให้ Div.yield ปี 2565 ราว 
5.2%  
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คาดการณ์ผลการดำเนนิงานงวด 4Q64 
 

 
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  
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ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2564-66 ของ TTW 
 

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

 
ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส 


