
       

 

 

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  
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ประมาณการตัวเลขสำคัญทางการเงิน

 
ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส  
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TTW แนวโน้มของราคา : Downtrend 

แนวรับ : 9.85 บาท  

แนวต้าน : 11.00 บาท 
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15 สิงหาคม 2565 

ส่วนแบ่ง CKP เข้าหนุนกำไรให้โตต่อเนื่องไปถึง 3Q65 
TTW รายงานกำไรสุทธิงวด 2Q65 เพิ่มขึ้น 33.6%qoq มาอยู่ที ่ 819.6 ล้านบาท 
หนุนหลักจากส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม CKP ตามปัจจัยฤดูกาล รวมถึงธุรกิจหลักที่
ยอดขายน้ำประปาเพิ่มขึ้น QoQ ตามช่วงฤดูร้อน และต้นทุนทางการเงินที่ลดลง โดย
ช่วงส้ัน 3Q65 คาดกำไรยังเติบโตต่อเนื่อง QoQ โดยยังมีแรงหนุนหลักมาจากส่วน
แบ่งกำไร CKP ที่เข้าสูงช่วง peak ของปี ส่วนธุรกิจหลักคาดทรงตัวใกล้เคียงเดิม  

ประเมิน FV ปี 65 อยู่ท่ี 12.3 บาท/หุ้น ประเด็นการต่อสัญญา PTW คาดรู้ความ
ชัดเจนในเดือน ต.ค. 65 ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่หากต่อสัญญาไม่ได้ คาดจะส่งผลให้
รายได้หายไปราว 30% จากฐานเดิมตั้งแต่ปี 67 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามฝ่ายวิจัยยัง
ไม่รวมการต่อสัญญาใหม่ครั้งใหม่ไว้ในประมาณการ ส่วนภาพใหญ่รายปี 2565 ยัง
เห็นกำไรอ่อนตัวลง YoY จากธุรกิจหลักท่ีปริมาณขายน้ำโดยรวมยังไม่ฟื้นตัวจาก
สถานการณ์ COVID-19 การลงทุนในช่วงสั้นจึงเน้นเพียงเพื่อรับการจ่ายปันผลที่สูง 
และสม่ำเสมอ 2 ครั้ง/ปี ซ่ึงคาดจะให้ Dividend yield ทั้งปี กว่า 5%  

  

ราคาปัจจุบัน (บาท) 10.40 
ราคาเป้าหมาย (บาท) 12.30 
Upside (%) 18.9 
Dividend yield (%) 5.8 
  

  

 
  

 

 
ที่มา: ประมาณการโดย ASPS, IAA consensus 
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2Q65 กำไรสุทธิเติบโต 33.6%QOQ จากส่วนแบ่งกำไร CKPเข้าช่วยหนุน

TTW รายงานกำไรสุทธิงวด 2Q65เพ่ิมขึ้น 33.6%qoq มาอยู่ที่ 819.6 ล้านบาท ตามคาด 
รับแรงหนุนหลักจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม CKP (TTW ถือหุ้น 24.98%) 
ที่รับรู้กำไรเพ่ิมขึ้นมีนัยฯ 2,131.1%qoq มาอยู่ที ่215.8 ล้านบาท หลังจากปริมาณน้ำฝน
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนมาก ตามการเริ่มต้นเข้าสู่ช่วง High season ในช่วงปลาย 2Q65 ส่งผลให้
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำผลิตไฟฟ้าได้มากข้ึน  

อีกท้ัง ธุรกิจหลักขายขายน้ำประปามีกำไรขั้นต้นเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 0.4%qoq มาอยู่ที่ 951.2 
ล้านบาท หนุนหลักจากรายได้จากการขายน้ำประปาที่เพ่ิมขึ้น 1.6%qoq มาอยู่ที่ 1.4 
พันล้านบาท ตามปริมาณขายน้ำทั้งในเขตพ้ืนที่ TTW, PTW, และ BIE ที่เพ่ิมข้ึน 1.2%qoq, 
2.3%qoq และ 3.6%qoq มาอยู่ที่ 35.7 ล้าน ลบ.ม., 32.3 ล้าน ลบ.ม., และ 2.1 ล้าน ลบ.
ม. ตามลำดับ จากการใช้น้ำที่เพ่ิมข้ึนตามการเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน และมาตรการผ่อนคลายทาง
เศรษฐกิจของทางภาครัฐ ถึงแม้ว่าต้นทุนขายน้ำประปาในงวดนี้จะสูงขึ้นจากค่าสารเคมทีี่
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากน้ำดิบที่มีคุณภาพแย่ลง และค่าไฟฟ้าทีเ่พ่ิมข้ึนตามการประกาศปรับขึ้น
อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ft.) ของทางภาครัฐ ก็ตาม ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ลดลง
มาอยู่ที่ 66.7% จาก 67.4% ในงวด 1Q65 นอกจากนี้ยังมีแรงหนุนบางส่วนจากต้นทุนทาง
การเงินทีล่ดลง 21.9%qoq มาอยู่ที่ 38.6 ล้านบาท จากการทยอยจ่ายคืนเงินต้นของ TTW 

อย่างไรก็ตาม ยังมแีรงกดดันจากค่าใช้จ่าย SG&A ที่เพ่ิมข้ึน 15.2%qoq มาอยู่ที่ 78.3 ล้าน
บาท เนื่องจากบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายด้าน CSR และเงินบริจาคเพ่ือการช่วยเหลือสังคมใน
สภาวะ COVID-19 ที่แพร่ระบาดสูงขึ้นกว่าช่วง 1Q65  

โดยรวมแล้วกำไรสุทธิ 1H65 คิดเป็น 48.1% ของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี 2565 ที่ฝ่าย
วิจัยประเมินไว้  

คงประมาณการ… แนวโน้ม 3Q65 ฟื้นตัวต่อเนื่อง QOQ  
ฝ่ายวิจัยคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2565 ทีร่าว 3.0 พันล้านบาท ปรับตัวลดลง 4.0%yoy 
กดดันจากภาพรวมเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในระเทศไทยที่ยังคงได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อต่อเนื่อง และการจ่ายน้ำเข้ามายังพ้ืนที่ทับ
ซ้อนจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ส่งผลให้ปริมาณขายน้ำโดยรวมของ TTW มี
แนวโน้มปรับตัวลดลงจากปี 2564 รวมถึงค่าใช้จ่าย SG&A ที่เพ่ิมขึ้น จากการช่วยเหลือ
สังคมในสภาวะ COVID-19 ของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม CKP คาดจะรับรู้
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ผลประกอบการดีข้ึน YoY จากปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าปี 2564 ส่งผลให้กลุ่มโรงไฟฟ้า
พลังงานน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นก็ตาม แต่คาดยังไมส่ามารถชดเชยเอาไว้ได้หมด  

สำหรับทิศทางกำไรในช่วงสั้น 3Q65 ยังเห็นการเติบโตขึ้นต่อเนื่อง QoQ และคาดจะเป็น
ช่วงทำระดับสูงสุดรายไตรมาสของปี 2565 จากส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม CKP ที่คาดจะ
รับรู้ผลประกอบการได้มากขึ้นตามการเข้าสู่ช่วง High season ของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงาน
น้ำ ขณะที่ภาพรวมธุรกิจหลักขายน้ำประปาคาดยังประคองตัวใกล้เคียงในระดับเดิม 
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ตารางผลการดำเนินงานย้อนหลังรายไตรมาส

 
ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส  

ปริมาณน้ำประปาจำหน่ายของ TTW  ปริมาณน้ำประปาจำหน่ายของ PTW 

 

 

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

ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ  ESG 
1) แนวโน้มฐานะทางการเงินและฐานะทางธุรกิจของหน่วยงานภาครัฐ
อย่างที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคงมากข้ึน จึงมีโอกาสที่หน่วยงาน
ดังกล่าวจะเขา้ไปลงทุนธุรกิจน้ำประปาเองในพื้นที่ใหม่ๆมากกว่าการให้
สัมปทานเอกชน ส่งผลให้โอกาสในการขยายกิจการน้ำประปาในพ้ืนท่ี
ใหม่ๆของ TTW จำกัด 

2) หากสัญญาการขายน้ำประปาให้กับ กปภ. และสัมปทานประกอบ
กิจการประปาของ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) สิ้นสดุลงในปี 
2566 จะส่งผลให้รายได้ของ TTW จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญกว่า 30% 

 

ด้้านเศรษฐกิิจ: ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสยัทัศน์และพันธกิจบนพ้ืนฐาน
ของความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มสี่วนได้เสีย 

 ด้้านสัังคม: ดำเนิินธุุรกิจิอย่่างมีีคุณุธรรม ดููแลรัับผิดชอบต่่อชุุมชน
และสัังคมทั้งในพื้นที่บริิการและนอกพื้นที่บริิการ 

ด้้านสิ่งแวดล้้อม: มุ่งมั่นดูแลสิ่งแวดล้อมท้ังภายในกระบวนการผลิต การ
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
รักษาสมดุลระบบนิเวศน ์

ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส   ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส 
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ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2565-67 ของ TTW

 

ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส 
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 ประมาณการผลการดำเนินงานปี 2565-67 ของ TTW (ต่อ)

 
ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส 


