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TTW: คาดส่วนแบ่งก าไรหนุนก าไรปี 2022

คาดก าไรสทุธิ 4Q21 ที่ 736 ลา้นบาท (+7%YoY, -21%QoQ) ลดลง QoQ จากสว่นแบง่รายไดจ้ากธรุกจิ
โรงไฟฟา้ทีล่ดลง

• คาดก าไร 4Q21 จากธุรกิจน  าประปาแตะจุดต่ ารอบ 19 ไตรมาสท่ี 624 ล้านบาทจากอุปสงค์ท่ีลดลงจากทั งกลุ่ม
ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

• ปรับลดประมาณการก าไรปี 2021-23 ลงเล็กน้อยเพื่อสะท้อนอุปสงค์น  าประปาท่ีอ่อนแอลง
• คาดยอดขายน  าจะปรับดีขึ นใน 2H22 หลังจากกิจกรรมภาคโรงงานกลับมาด าเนินงานตามปกติหลังพ้นวิกฤติโค

วิด-19

คงค าแนะน า “ซื อ” ดว้ยมลูคา่พื นฐานใหมท่ี่ 15.10 บาท ลดลง 2% จากเดมิ ค านวณดว้ยวธิรีวมสว่น
ธุรกิจ (SOTP)อิง 17.9xPE’22Eคิดเปน็สว่นลด 22%ต่อคา่เฉลีย่กลุม่สาธารณปูโภคไทย

บมจ. ทีทีดับบลิว
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พรีวิวก ำไร 4Q21

• คาดก าไรสทุธิ 4Q21 ท่ี 736 ล้านบาท (+7%YoY,
-21%QoQ) กระทบจากสว่นแบ่งรายได้จากธรุกิจโรงไฟฟา้

• คาดก าไร 4Q21 ลดลง QoQ จากสว่นแบ่งรายได้ธรุกิจ
โรงไฟฟ้าท่ีลดลงเหลือ 113 ล้านบาท สืบเน่ืองจากปัจจยั
ตามฤดกูาลท่ีออ่นแอส าหรับโรงไฟฟ้าพลงัน า้ XPCL และ
NN2

• คาดก าไรปกติ 4Q21E ท่ี 624 ล้านบาท (-10%YoY, ทรง
ตวั QoQ) จากอปุสงค์น า้ประปาท่ีออ่นแอจากกลุม่ลกูค้า
อตุสาหกรรมและมาตรการลดต้นทนุของ กปภ. ท าให้
ยอดขายน า้ลดลง 72 ล้านลกูบาศก์ (-12% YoY,
-2%QoQ)

• คาดอตัราก าไรขัน้ต้น (GPM) ท่ี 64.0% ใน 4Q21

• คาดก าไรสทุธิปี 2021 ท่ี 3.2 พนัล้านบาท หนนุจากสว่น
แบ่งรายได้ท่ีสงูขึน้

• คาดก าไรปกติปี 2021 ท่ี 2.6 พนัล้านบาท (-9%YoY) จาก
อปุสงค์น า้ประปาท่ีออ่นแอลง สง่ผลให้ยอดขายน า้ลดลง
300 ล้านลกูบาศก์ (-8% YoY)
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ปัจจยัชั่วครำวฉุดยอดขำยน ำ้ประปำลง
ยอดขายน า้ประปายงัเผชิญแรงกดดนัจาก 1) การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ท าให้อปุสงค์น า้ประปาในเขตอตุสาหกรรมลดลง
และ 2) มาตรการลดต้นทนุของ กปภ. ในการลดซือ้น า้จาก
บริษัทท่ีมีต้นทนุสงูลง และลดอปุทานน า้ในพืน้ท่ีทบัซ้อนลง

คาดยอดขายน า้จะปรับดีขึน้ใน 2H22 หลงัสถานการณ์โควิด-
19 ปรับดีขึน้ ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจฟืน้ตวัขึน้และหนนุให้กลุม่
โรงงานกลบัมาด าเนินงานตามปกติ

ปรับลดประมำณกำรก ำไรสุทธิปี 2021-23 ลง 5%, 4% และ 5% ตำมล ำดบั
ปรับลดประมาณการก าไรปี 2021-23 ลง 5%, 4% และ 5% ตามล าดบั หลงัจากปรับสมมติฐานดงัตอ่ไปนี ้
(1) ปรับลดสมมติฐานยอดขายปี 2021-23 ลง 8%, 10% และ 10% ตามล าดบั เพ่ือสะท้อนอปุสงค์น า้ประปาทัง้ภาคอตุสาหกรรม

เชิงพาณิชย์และผู้บริโภคท่ีฟืน้ตวัช้าจากสถานการณ์โควดิ-19 และผลกระทบจากมาตรการประหยดัต้นทนุของ กปภ. ท่ีท าให้
อปุสงค์น า้ประปาปรับลดลง

ปรับลดสมมติฐาน GPM ปี 2021-23 ลงจาก 64.3%/63.9%/63.9% เป็น 64.5%/65.0%/65.0% ตามล าดบั และปรับลด
อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายการขายและบริหาร (SG&A) ตอ่ยอดขายส าหรับปี 2021-2023 ลงจาก 4.3% เป็น 4.1% เพ่ือสะท้อนถงึ
มาตรการประหยดัต้นทนุท่ีมีประสิทธิภาพ
เล็งเหน็ภำพรวมเชงิบวกตัง้แต่ปี 2022 เป็นต้นไป หนุนจำกก ำไรท่ีโตต่อเน่ืองของ CKP ในส่วนของโรงไฟฟ้ำและธุรกิจ
น ำ้ประปำท่ีโตอย่ำงเป็นล ำดับหลังสถำนกำรณ์โควดิ-19 ปรับดีขึน้ ขณะท่ียังคงค ำแนะน ำ “ซือ้” ด้วยมูลค่ำพืน้ฐำนใหม่
ท่ี 15.10 บำท ลดลง 2% จำกเดมิ ค ำนวณด้วยวธีิ SOTP องิ 17.9xPE’22E คดิเป็นส่วนลด 22% ต่อค่ำเฉล่ียกลุ่ม
สำธำรณูปโภคไทย
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TTW ผลิตและจ าหน่ายน า้ประปาในพืน้ท่ีสมทุรสาครและนครปฐม ปัจจบุนัมีก าลงัการผลิตรวมสงูสดุ
540,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั มีบริษัทย่อยคือ บจ.ประปาปทมุธานี (PTW) ซึ่งผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา
ในพืน้ท่ีปทมุธานี ปัจจบุนัมีก าลงัการผลิตสงูสดุ 488,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั

รายได้จากการขายน า้ประปาทัง้หมดมีสดัสว่นราว 67% ของรายได้ทัง้หมด คิดเป็น 31% ท่ีมาจาก PTW
ขณะท่ีบริษัทย่อยอีก 2 แห่งอย่าง บจ.ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ (TWO) และนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน
(BIE) นัน้คิดเป็น 2% ของรายได้ทัง้หมดของ TTW โดย TWO จะบริหารและจดัการระบบผลิตและจ่าย
น า้ประปาและระบบบ าบดัน า้เสยีในปทมุธานี ขณะท่ี BIE ท าการผลิตน า้ประปาด้วยก าลงัการผลิตท่ี
48,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั และมีก าลงัในการบ าบดัน า้เสียท่ี 18,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั
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บริษัทมีนโยบำยลดกำรใช้ทรัพยำกรหรือไม่?

บริษัทพยายามยกระดบัการผลิตเพ่ือให้มีกระบวนการท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมมากขึน้ผา่นการติดตัง้แผงพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาเพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าและพฒันาของเสยีให้กลบัมาเป็น
ผลิตภณัฑ์ ความพยายามนีส้ง่ผลให้มีต้นทนุการใช้ไฟฟา้ตอ่หนว่ยผลิตภณัฑ์ท่ีลดลง ทัง้ยงัเป็นการสง่เสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยืนไปในตวั

บริษัทเคยเผชญิข้อพพิำทด้ำนสิ่งแวดล้อมหรือไม่?

ไมเ่คย

บริษัทมีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนมลพษิและของเสียหรือไม่?

บริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO14001 และมีระบบบริหารจดัการของเสียในโรงงานของตวัเอง

บริษัทได้ซือ้ขำยคำร์บอนเครดิตหรือกจิกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีช่วยลดปัญหำด้ำนสภำพภูมอิำกำศหรือไม่?

บริษัทชีแ้จงรายละเอียดด้านนีไ้ว้ในรายงานประจ าปี โดยมีการออกแบบกระบวนการผลิตน า้ประปาท่ีช่วยอนรุักษ์ทรัพยากรน า้และมีเป้าหมายในการสร้างกระบวนการท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือไม่?

ยงัไมม่ีผลิตภณัฑ์ในด้านนี ้
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บริษัทมีนโยบำยคุ้มครองสุขภำพและควำมปลอดภัยหรือไม่?

บริษัทชีแ้จงไว้ในรายงานประจ าปีเก่ียวกบันโยบายและโครงสร้างการบริหารจดัการอย่างชดัเจนวา่ด าเนินการไปตามข้อกฎหมาย บริษัทประยกุต์ใช้ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (OHSAS18001) และปฏิบตัิตามแนวทางการด าเนินงานขัน้พืน้ฐานเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่พนกังานทกุคนจะได้รับความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน

บริษัทมีนโยบำยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือไม่?

บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายภายในประเทศและสากลในด้านสิทธิมนษุยชน (คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน)

บริษัทด ำเนินตำมนโยบำยกำรแข่งขันท่ีเป็นธรรมหรือไม่? เช่น กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ต่อต้ำนกำรให้สินบน และด ำเนินตำมจริยธรรมทำงธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายด้านการตอ่ต้านการทริุตและมีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน โดยมีการจดัท ารายงานบรรษัทภิบาลอยู่เป็นประจ า

บริษัทมีระบบบริหำรจัดกำรควบคุมคุณภำพหรือไม่?

บริษัทมีระบบการบ ารุงรักษาโดยรวม (TPM) และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO9001 และการบริหารจดัการคณุภาพตามมาตรฐานWTO

บริษัทได้รับรำยได้จำกกำรค้ำอำวุธ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กำรพนัน ยำสูบ หรือส่ือลำมกหรือไม่?

บริษัทไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว
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สัดส่วนของกรรมกำรอสิระสูงกว่ำค่ำเฉล่ียของประเทศไทยท่ี 38% หรือไม่?

กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ 33% ต ่ากวา่คา่เฉล่ียของไทย

ประธำนกรรมกำรด ำรงต ำแหน่ง CEO (หรือเทียบเท่ำ) ควบคู่กันหรือไม่?

ประธานคณะกรรมการคณุทนง พิทยะไมไ่ด้ควบต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร (CEO)

บริษัทมีนโยบำยด้ำนสิทธิผู้ถือหุ้นหรือไม่?

บริษัทชีแ้จงรายละเอียดด้านนีไ้ว้บนเวบ็ไซตใ์นหวัข้อบรรษัทภิบาล บริษัทได้รับคะแนนการประเมิน “ดีมาก” จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนบัสนนุจาก
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

บริษัทมีข้อพพิำทด้ำนกำรใช้ข้อมูลภำยในหรืออ่ืน ๆ เก่ียวกับมำตรฐำนทำงบัญชีหรือไม่?

ไมม่ี

บริษัทมีควำมยั่งยืนด้ำน CSR หรือรำยงำนเร่ือง ESG หรือไม่?

บริษัทด าเนินนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ได้รับคดัเลือกเป็น 100 บริษัทท่ีมีกิจการยัง่ยืน (ESG 100) ติดตอ่กนั 5 ปีตัง้แตปี่ 2020 จากสถาบนัไทยพฒัน์ ในฐานะท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม สงัคม และมีบรรษัทภิบาล
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