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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 : 11.00 บาท  

แนวต้าน : 12.80 บาท 

 

 

 

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

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

2566F

ทีม่า : ประมาณการโดย ASPS, IAA consensus

CG Score : 5  = ดเีลศิ

Anti-corruption Indic.: = na.

0.84 0.81 4%

ASPS % dif f
0.81 0.78 4%

1Q65 กำไรอ่อนลง QoQ แต่คาดจะฟื้นตัวใน 2Q65 
TTW รายงานกำไรสุทธิงวด 1Q65 อ่อนตัวลงเล็กน้อย 0.2%qoq มาอยู่ที่ 
613.3 ล้านบาท ใกล้เคียงคาด กดดันจากส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม CKP ที่
ลดลงตามฤดูกาล แต่ชดเชยได้เกือบทั้งหมดจากธุรกิจขายน้ำประปา ที่ต้นทุน
ขายปรับตัวลดลง พร้อมทั้งค่าใช้จ่าย SG&A และต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 
ช่วงสั้น 2Q65 คาดกำไรจะฟื้นตัวดีขึ้น QoQ จากปริมาณขายน้ำโดยรวมที่คาด
จะเพิ่มข้ึนและส่วนแบ่งกำไร CKP ทีค่าดเริ่มออกจาก low season ใน 1Q65   

เบื่องต้นยังคงประมาณการ และประเมิน FV ปี 2565 (DCF) อยู่ท่ี 13.2 บ./หุ้น 
ยังคงคำแนะนำ ซื้อ รับปันผลที่สูงและสม่ำเสมอ 2 ครั้ง/ปี ที่ Div.Yield ต่อปี
ไม่ต่ำกว่า 5% โดยราคาหุ้นปัจจุบันยังมี upside สูง แต่ยังมีความเสี่ยงเรื่อง
การต่ออายุสัญญา PTW ซึ่งคาดได้ข้อสรุปในเดือน ต.ค. 2565  

แนะนำ : ซื้อ 

ราคาปัจจุบัน (บาท) 10.80 
ราคาเป้าหมาย (บาท) 13.20 

Upside (%) 22.22 
Dividend Yield (%) 5.56 

 

RESEARCH DIVISION 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 

นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์ 
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน 

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 018350 
ธัญญา  อุดม 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ 

17 พฤษภาคม 2565  
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1Q65 กำไรสุทธิอ่อนตัวลงเล็กน้อย 0.2%qoq แต่ยังใกล้เคียงคาด 

TTW รายงานกำไรสุทธิงวด 1Q65 ปรับตัวลงเล็กน้อย 0.2%qoq มาอยู่ที่ 613.3 ล้านบาท 
ใกล้เคียงกับท่ีคาดการณ์ไว้ โดยแรงกดดันหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม CKP (TTW ถือหุ้น 24.98%) ที่ปรับตัวลดลง 68.3%qoq มาอยู่เพียง 9.7 ล้านบาท 
จากการเข้าเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งใน 1Q65 ส่งผลให้กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้น้อยลง  

แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของธุรกิจหลักขายน้ำประปา มีกำไรขั้นต้นเติบโตเล็กน้อย 
0.6%qoq มาอยู่ที่ 947.4 ล้านบาท หนุนจากอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่เพ่ิมข้ึนมาอยู่ที่ 
67.4% จาก 66.3% ในงวด 4Q64 เนื่องจากในงวดนี้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่น้อยลง 
รวมถึงยังมีการบริหารจัดการด้านการส่งน้ำได้ดีขึ้น ประกอบกับต้นทุนค่าสารเคมีที่ลดลง
ตามคุณภาพน้ำดิบที่ดีข้ึน  จึงสามารถชดเชยกับรายได้ขายและบริการทีล่ดลง 1.1%qoq 
มาอยู่ที่ 1.4 พันล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายน้ำประปาทั้งในส่วนของพ้ืนที่ TTW, PTW, 
และ BIE ปรับตัวลดลง 3.5%qoq, 2.4%qoq และ 4.4%qoq มาอยู่ที่ 35.2 ล้าน ลบ.ม., 
32.5 ล้าน ลบ.ม., และ 2.0 ลา้น ลบ.ม. ตามลำดับ จากผลกระทบของ COVID-19 ส่งผลให้
ยอดการใช้น้ำโดยรวมยังไม่ฟ้ืนตัว และการจ่ายน้ำเข้ามายังพ้ืนที่ทับซ้อนในพ้ืนที่ของ PTW 
จากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ถึงแม้ว่าราคาขายน้ำของ TTW และ PTW จะปรับ
เพ่ิมข้ึนตาม นอกจากนี้ค่าใช้จ่าย SG&A ปรับตัวลดลง 14.4%qoq มาอยู่ที่ 68.0 ล้านบาท 
จากค่าใช้จ่ายพนักงานที่ปรับลดลงสู่ระดับปกติ ถึงแม้ว่าจะยังมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
หน่วยงานและช่วยเหลือองค์กรภายนอกในสภาวะ COVID-19 อยู่บ้างก็ตาม รวมถึงต้นทุน
ทางการเงินที่ปรับตัวลดลง 19.1%qoq มาอยู่ที่ 49.4 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินเงินต้น
ตามสัญญากู้ยืม และการไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีครบกำหนดจำนวน 2 พันล้านบาท ในเดือน ก.พ. 
2565  

โดยรวมแล้วกำไรสุทธิงวด 1Q65 คิดเป็น 18.9% ของประมาณการทั้งปี 2565 ที่ฝ่ายวิจัย
ประเมินไว้  

คงประมาณการกำไรปี 2565...ช่วงสั้น คาดกำไร 2Q65 เติบโตขึ้น QoQ 

เบื้องต้นฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2565 อยู่ที่ 3.2 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
4.3%yoy โดยคาดธุรกิจน้ำประปาจะปรับตัวดีขึ้นจากทั้งราคาขายที่ประกาศปรับขึ้นตาม
ดัชนีผู้บริโภค (CPI) และปริมาณขายน้ำปะปาที่คาดจะเพ่ิมขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
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ทั้งนี้ ในช่วงสั้น 2Q65  คาดกำไรสุทธิจะเริ่มฟ้ืนตัวขึ้น QoQ จากทั้งในส่วนของธุรกิจหลัก
ขายน้ำประปาที่คาดปริมาณขายน้ำจะเพ่ิมข้ึนตามการเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน และส่วนแบ่งกำไร
บริษัทร่วมที่คาดจะมีผลประกอบการดีขึ้นตามกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่คาดจะผลิตไฟฟ้า
ได้มากข้ึน QoQ หลังจากผ่านพ้นช่วง low season ของน้ำใน 1Q65 มาแล้ว  
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ตารางผลการดำเนินงานย้อนหลังรายไตรมาส 
 

 
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 2565-67 ของ TTW 
 

 
ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส 

 
 

 



 
 

|   6 
  

Company Update 
BY RES E ARCH D IV ISION  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2565-67 (ต่อ) 
 

 
ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส 


