
TTW : บรษัิท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) 9M/2564 (ม.ค. - ก.ย. 2564)

ภาพรวมธุรกิจ

ผลิตและจําหนา่ยน�าประปาใหกั้บการประปาสว่นภมูิภาค (กปภ.)
ครอบคลมุพื�นที� อ.นครชยัศร ีอ.สามพราน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และ
อ.เมืองสมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้านบรษัิทยอ่ยดําเนนิการ
ในพื�นที�ปทมุธาน-ีรงัสติ

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

• ผู้ผลิตน�าประปาภาคเอกชนรายใหญที่�สุดของประเทศไทยด้วยกําลัง
การผลิตสูงสดุกว่า 1 ล้าน ลบ.ม./วัน

• ลงทุน 24.98% ในหุน้สามัญ CKP ซึ�งเป�น Holding Company ที�ถือหุ้น
ในธุรกิจผลิตและจําหนา่ยไฟฟ�าประเภทต่างๆ

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

การขายน�าประปา (TTW) 66%

การขายน�าประปา (PTW) 32%

การบรกิาร (BIE+TWO) และอื�นๆ 2%

ข�อมูลหลักทรัพย� SET / RESOURC / ENERG

ราคาป�ด TTW SET index
13.00

11.50

10.00

1696.00

1483.33

1270.67

1058.00
1-10-63 30-12-63 30-3-64 2-7-64 30-9-64

ณ วันที� 30/09/64 TTW ENERG SET

P/E (เท่า) 14.82 16.75 20.51

P/BV (เท่า) 3.39 1.59 1.73

Dividend yield (%) 5.08 2.15 2.23

30/09/64 31/12/63 31/12/62

Market Cap (ลบ.) 47,082.00 49,476.00 55,062.00

ราคา (บาท/หุ้น) 11.80 12.40 13.80

P/E (เท่า) 14.82 15.48 19.20

P/BV (เท่า) 3.39 3.85 4.54

CG Report:

Company Rating: AA- / Stable

สรุปผลการดําเนินงานและคําอธิบายงวด 9M/2564

9M64 9M63 2563 2562

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 4,396.37 4,656.26 6,192.95 6,165.59

ค่าใช้จ่าย 1,724.69 1,746.95 2,372.48 2,296.99

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 2,489.20 2,261.63 2,951.46 3,127.91

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สนิทรัพย์ 21,894.09 21,997.97 22,842.44 23,158.11

หนี�สนิ 8,362.71 9,108.59 9,142.83 10,033.30

สว่นผูถื้อหุน้ 13,493.22 12,850.00 13,655.25 13,081.14

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน 2,718.80 2,929.17 4,083.68 3,977.02

กิจกรรมลงทนุ 235.83 353.22 -641.04 -646.31

กิจกรรมจัดหาเงิน -2,993.30 -3,282.37 -3,427.24 -3,353.48

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

กําไรต่อหุน้ (บาท) 0.62 0.57 0.74 0.78

อัตรากําไรขั�นต้น (%) 68.87 70.37 69.87 70.64

อัตรากําไรสทุธิ (%) 56.91 48.90 47.99 51.05

D/E Ratio (เท่า) 0.62 0.71 0.67 0.76

ROE (%) 24.14 25.58 22.08 24.63

ROA (%) 18.68 18.93 17.05 17.85

สรุปผลการดําเนินงาน

• รายได้ จากการขายน�าประปาลดลงเนื�องจากผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 กระทบต่อผู้ใช้น�าภาคอุตสาหกรรม และภาค
พาณิชยกรรมอยา่งมีนัยสําคัญ

• ต้นทุนขายและบรกิาร ลดลงสาเหตุหลักมาจากค่าไฟฟ�า และค่าสาร
เคมีลดลง ซึ�งสัมพันธ์กับปริมาณขายที�ลดลง

• สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม (CKP) เพิ�มขึ�น 414.6 ลบ.
(418.2%)

• ต้นทุนทางการเงินลดลง สาเหตุหลักจากการรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืม 2.76
ลบ. (พ.ค. 2563) และการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามกําหนด

พัฒนาการที่สําคัญ

• TTW มีรายชื�อถูกคํานวณอยูใ่นดัชนี SETTHSI สําหรับเป�นข้อมูลที�ใช้
ในการคํานวณชว่งระหว่าง 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564 (ประกาศเมื�อวันที�
16 มิ.ย. 2564)

• โครงการปรับปรุงระบบผลิตและสง่-จ่ายน�าประปาโรงผลิตน�าประปา
ปทุมธานี (PTW) แล้วเสร็จ

แผนการดําเนินงานประจําป� 2564

การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจด้านน�าดิบ น�าประปา และบําบัดน�าเสีย
• ภายในประเทศ: พัฒนาโอกาสด้านน�าในนิคมอุตสาหกรรม และพัฒนา

โครงการน�าประปารว่มกับ กปภ. ในโครงการอื�นๆ ที�อาจจะเป�ดให้
เอกชนเข้าไปรว่มลงทนุในอนาคต ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
พรอ้มทั�งพัฒนาโอกาสในธุรกิจบาํบดัน�าเสียชุมชนของหนว่ยงานรัฐที�มี
ขนาดเหมาะสมกับศักยภาพของบรษัิทฯ 

• ต่างประเทศ: มองหาโอกาสทางธุรกิจด้านน�าประปาในอาเซียน เชน่
เมียนมา, สปป.ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม เป�นต้น

แผนการดําเนินงานเพ�่อความยั่งยืน

1. การกํากับดูแลกิจการที�ดีตามหลักธรรมาภิบาลจนเป�นวัฒนธรรม และ
การบรหิารความเสี�ยง/ต่อเนื�องทางธุรกิจ และการบรหิารจัดการภาวะ
วิกฤตจากสถานการณ ์COVID-19

2. การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง มีความรบัผิดชอบต่อ
สนิค้า/บรกิาร สง่เสรมินวัตกรรม/เทคโนโลยใีหม่ๆ  รว่มกับการบริหาร
หว่งโซอุ่ปทานอยา่งมีประสทิธภิาพการสรา้งคุณค่ารว่มทางสังคม ด้วย
การดูแลพนกังาน/พัฒนาบุคลากร อาชวีอนามัย/ความปลอดภัย รว่ม
กับการดูแลสงัคม/ชุมชน

3. การบรหิารจัดการสิ�งแวดล้อมอยา่งยั�งยนื ด้วยกระบวนการผลิตที�เป�น
มิตรต่อสิ�งแวดล้อม การจัดการของเสยี/วัสดุเหลือใช้ การเปลี�ยนแปลง
ของสภาพภมูิอากาศ/การอนรุกัษ์พลังงาน การบรหิารจัดการน�า
ท่ามกลางความหลากหลายทางชวีภาพ ด้วยความรว่มมือระหว่าง
องค์กรต่างๆ และการปฏิบติัตามกฎหมายสิ�งแวดล้อม

แนวทางการบร�หารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ

• ดําเนินงานตามแผนความต่อเนื�องทางธุรกิจ (Business Continuity
Plan: BCP) อยา่งเครง่ครดัในสถานการณ์แพรร่ะบาดของ COVID-19

• การลงทุนในธุรกิจอื�นนอกเหนือจากธุรกิจน�า เพื�อกระจายความเสี�ยง
จากการพึ�งพาธุรกิจหลักเพียงอยา่งเดียว

• ติดตามสถานการณ์คุณภาพน�าดิบ และประสานงานกับหนว่ยงานภาค
รฐัที�้เกี�ยวข้อง เพื�อปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับคุณภาพน�าดิบ

รางวัลและความสําเร็จที่ผ�านมาของบร�ษัท

• ได้รบัคัดเลือกให้อยูใ่น "รายชื�อหุ้นยั�งยืน" Thailand Sustainability
Investment (THSI) ประจําป� 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 6 ป� ต่อเนื�อง

• ได้รบัประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ”Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2021” (CGR 2021)
จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ"
(Excellent)

• ทรสิเรทติ�ง (Tris Rating) คงอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี�ของ
บรษัิทที�ระดับ “AA-” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที�” (Stable)

• ได้รบั "การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําป�
2564" หรอื AGM Checklist ที� 100 คะแนนเต็ม

• ได้รบัรางวัลเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award 2021" จาก
สถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื�องเป�นป�ที� 3

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 09/09/2564

บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ�งส์ (ประเทศไทย) จํากัด (25.98%)

บริษัท ช.การชา่ง จํากัด (มหาชน) (19.40%)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ�ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (18.47%)

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด (5.27%)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (3.06%)

อื�น ๆ (27.82%)

ช�องทางการติดต�อบร�ษัท

http://www.ttwplc.com

ir@ttwplc.com

0-2019-9490-3, 0-2019-9484-9

30/130 หมู ่12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไรข่ิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
73210

ข้อมูลการซื�อขายอื�น ๆ :
https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?
txtSymbol=TTW

หมายเหต ุ: เอกสารฉบับนี�จัดทําขึ�นโดยบรษัิทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อเผยแพรข่อ้มูลของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ลงทนุเพื�อประกอบการตัดสินใจลงทนุเท่านั�น บริษัทจดทะเบียนไมไ่ด้ให้คําแนะนําเกี�ยวกับการลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมและควรขอรับคํา
ปรกึษาจากผู้ประกอบวิชาชีพที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� บรษัิทจดทะเบียนไมต้่องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายจากการนําขอ้มูลที�ปรากฏนี�ไปใช้ในทุกกรณี และบริษัทจดทะเบียนสงวนสิทธิ�ในการแก้ไขข้อมูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั�งห้ามไมใ่ห้ผู้ใดนําเอกสารหรือข้อมูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�ไปทําซ�า
ดัดแปลง หรอืเผยแพร ่เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษัิทจดทะเบียนก่อน หากผู้ลงทนุมีข้อสงสัยเพิ�มเติมเกี�ยวกับข้อมูลของบริษัท สามารถศึกษาขอ้มูลเพิ�มเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศที�บริษัทได้เผยแพรผ่า่นชอ่งทางของสํานักงานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

วันที่เผยแพร�ข�อมูล 18/01/2565

https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?txtSymbol=TTW

