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ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดย
อ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วน
เป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด  
 

 
 

 
ประมาณการตัวเลขสำคัญทางการเงนิ 

 

 
ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลสั  
 

Technical chart  Technical comment  Consensus Analysis 
     

 

 

TTW แนวโน้มของราคา: Sideway 

แนวรับ : 11.20 บาท  

แนวต้าน : 12.80 บาท 

 

 

 

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

เปรียบเทียบประมาณการของ ASPS กับ IAA consensus
EPS (บาท ) IAA Cons
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ทีม่า : ประมาณการโดย ASPS, IAA consensus
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ชูปันผลสม่ำเสมอ 5%/ปี...2H64 จ่ายท่ี 0.3 บ. 
TTW รายงานกำไรสุทธิงวด 4Q64 ลดลง 34%qoq มาอยูท่ี ่614.7 ล้านบาท 
กดดันหลักจากส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม CKP ที่ลดลงตามปัจจัยฤดูกาล รวมถึง
ธุรกิจหลักขายน้ำประปาทีมี่ปริมาณขายลดลง จากยอดการใชน้้ำในช่วง
ปลายปีทีน่้อยลง และการจ่ายน้ำของ กภป. เข้ามายังพื้นที่ทบัซ้อนของ PTW  
1Q65 คาดกำไรประคองตวัใกล้เคียง 4Q64 แม้ภาพรวมธุรกิจน้ำประปาจะ
คาดเตบิโต แต่ยังถูกกดดันจากส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมที่คาดอ่อนตวั QoQ  

ประเมนิ FV ปี 2565 (DCF) อยู่ที่ 13.2 บ./หุ้น และประกาศจ่ายปันผลงวด 
2H64 ที่ 0.3 บาทต่อหุน้ (ทั้งปี 2564 จ่ายที่ 0.6 บาท/หุ้น) คิดเป็น Dividend 
yield ครึ่งปีที ่2.6% มีความโดดเด่นด้านการจ่ายปันผลที่สงูและสมำ่เสมอ คง
คำแนะนำ “ซือ้” เพื่อรับปันผลทีค่าดจะให ้Div.Yield ไม่ต่ำกว่า 5% ต่อป ี

แนะนำ : ซื้อ 

ราคาปัจจุบัน (บาท) 11.70 
ราคาเป้าหมาย (บาท) 13.20 

Upside (%) 12.82 
Dividend Yield (%) 5.13 

 

RESEARCH DIVISION 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 

นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์ 
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน 

เลขทะเบียนนักวิเคราะห:์ 018350 
ธัญญา  อุดม 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ 

23 กุมภาพันธ ์2565  
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4Q64 กำไรสุทธลิดลง 34%qoq...ตำ่กว่าคาดเล็กน้อย 

TTW รายงานกำไรสุทธิงวด 4Q64 ลดลง 34.0%qoq มาอยูท่ี่ 614.7 ล้านบาท ต่ำกว่าคาด
เล็กน้อย โดยปัจจัยกดดันหลักมาจากการรับรูส้่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
CKP ลดลง 90.1%qoq มาอยูท่ี่ 30.5 ล้านบาท หลังจากผ่านพ้นช่วง High season ของ
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำมาแล้วในงวด 3Q64 อีกทั้งธุรกิจหลักขายน้ำประปามีรายได้จาก
การขายลดลง 1.4%qoq มาอยู่ที่ 1.4 พันลา้นบาท จากผลกระทบของ COVID-19 ที่ยงัคง
อยู่ และการเข้าสู่ช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวในช่วงปลายปี ประกอบกับการจ่ายน้ำของ
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เข้ามายังพ้ืนที่ทับซ้อนของ PTW ส่งผลให้ปริมาณขาย
น้ำประปาทั้งในส่วนของ TTW และ PTW ปรับตัวลดลง 2.8%qoq และ 2.1%qoq มาอยู่
ที่ 36.5 ล้าน ลบ.ม. และ 33.4 ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับ ถึงแม้ว่าปริมาณขายน้ำในส่วนของ 
BIE จะเพ่ิมขึ้น 3.5%qoq มาอยู่ที่ 2.1 ล้าน ลบ.ม. ก็ตาม อีกทั้งต้นทุนขายปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากงวดก่อนหน้า จากค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) 
ปรับตัวลงมาอยู่ที่ 66.3% จาก 67.7% ในงวด 3Q64 สุทธิแล้วกำไรขั้นต้นปรับตัวลดลง 
3.6% มาอยู่ที ่941.5 ล้านบาท  

นอกจากนีย้ังมคี่าใช้จ่าย SG&A ที่เพิ่มขึ้น 17.7%qoq มาอยูท่ี ่ 79.4 ล้านบาท จาก
ค่าใช้จ่ายพนกังานในช่วงปลายปี  

โดยรวมแล้วกำไรสุทธิทั้งปี 2564 อยู่ที ่3.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2%yoy ซึ่งใกล้เคียงกับ
ประมาณการทั้งปี 2564 ที่ฝ่ายวิจัยประเมินไว้ 

 

คงประมาณการกำไรปี 2565 ...คาด 1Q65 ทรงตัวใกล้เคียงเดิม 

ฝ่ายวิจัยคงประมาณการกำไรสุทธปิี 2565 ที่ 3.2 พันล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.3%yoy 
โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการประกาศปรับขึ้นราคาขายน้ำประปาทั้งในส่วนของ TTW และ 
PTW โดยราคาขายน้ำประปาของ TTW ในส่วน 3.0 แสน ลบ.ม.แรก ปรับเพิม่ขึ้น 
2.3%yoy มาอยู่ที่ 29.8 บาท และส่วนที่เกิน 3.0 แสน ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 3.0%yoy มาอยู่ที่ 
12.6 บาท ในส่วนของ PTW ปรับเพ่ิมขึ้น 0.5%yoy มาอยู่ที่ 12.8 บาท ในขณะที่ราคาขาย
ของ BIE ยังคงเดิมที่ 24.8 บาท อีกทั้งคาดปริมาณขายน้ำประปาโดยรวมจะเพ่ิมขึ้นตาม
ทิศทางเศรษฐกิจที่เริ่มขยายตัว  
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ในช่วงสั้น 1Q65  คาดกำไรสุทธิจะยังทรงตัวได้ใกล้เคียงกับในงวด 4Q64 โดยคาดว่า
ภาพรวมผลประกอบการของธุรกิจขายน้ำประปาจะปรับตัวดีขึ้น QoQ จากทั้งปริมาณการ
ใช้น้ำที่คาดจะเพ่ิมขึ้นหลังผ่านพ้นช่วง low season ใน 4Q64 มาแล้ว และอานิสงคจ์าก
ราคาขายใหม่ที่ปรับเพิ่มขึ้น แตอ่ย่างไรก็ตาม คาดจะยังมีแรงกดดันจากการรับรู้ส่วนแบ่ง
กำไรจากบริษัทร่วม CKP ทีป่รับตัวลดลงตามการเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งในชว่งต้นป ี
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ตารางผลการดำเนนิงานย้อนหลงัรายไตรมาส 
 

 
ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลสั  

ปริมาณน้ำประปาจำหน่ายของ TTW  ปริมาณน้ำประปาจำหน่ายของ PTW 
   

 

 

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

ประเดน็ความเสี่ยงที่สำคัญ  ESG 
   

1) แนวโน้มฐานะทางการเงินและฐานะทางธุรกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคงมากขึ้น จึงมีโอกาสที่
หน่วยงานดังกล่าวจะเข้าไปลงทุนธุรกิจน้ำประปาเองในพื้นที่
ใหม่ๆมากกว่าการให้สัมปทานเอกชน ส่งผลให้โอกาสในการ
ขยายกิจการน้ำประปาในพื้นที่ใหม่ๆ ของ TTW จำกัด 

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

 

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

ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลสั  ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลสั  
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ประมาณการผลการดำเนนิงานปี 2565-67 ของ TTW 
 

 
ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลสั 
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ประมาณการผลการดำเนนิงานปี 2565-67 (ต่อ) 
 

 
ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลสั 


