
TTW : บรษัิท ททีดัีบบลิว จํากัด (มหาชน) 9M/2565 (ม.ค. - ก.ย. 2565)

ภาพรวมธุรกิจ

ผลิตและจําหนา่ยน�าประปาใหกั้บการประปาสว่นภมูภิาค (กปภ.) โดย
บรษัิทดําเนนิการครอบคลมุพื�นที� อ.นครชยัศร ีอ.สามพราน อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม และ อ.เมอืงสมทุรสาคร อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (TTW)
สาํหรบับรษัิทยอ่ยดําเนนิการในพื�นที�ปทมุธาน-ีรงัสติ (PTW)

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

• ผู้ผลิตน�าประปาภาคเอกชนรายใหญที่�สดุของประเทศไทยด้วยกําลัง
การผลิตสงูสดุ 1.076 ล้าน ลบ.ม./วัน
• ลงทนุ 24.98% ในหุน้สามญั CKP ซึ�งเป�น Holding Company ที�ถือหุน้
ในธุรกิจผลิตและจําหนา่ยไฟฟ�าประเภทต่างๆ

สรุปผลการดําเนินงานและคําอธิบายงวด 9M/2565

9M65 9M64 2564 2563

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 4,275.11 4,396.37 5,822.39 6,192.95

ค่าใช้จ่าย 1,831.91 1,724.69 2,346.28 2,372.48

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 2,396.56 2,489.20 3,103.91 2,951.46

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สนิทรัพย์ 20,762.60 21,894.09 22,503.90 22,842.44

หนี�สนิ 6,805.25 8,362.71 8,308.74 9,142.83

สว่นผู้ถือหุ้น 13,919.35 13,493.22 14,153.89 13,655.25

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน 2,687.14 2,718.80 3,772.23 4,083.68

กิจกรรมลงทนุ 1,112.73 235.83 -610.60 -641.04

กิจกรรมจัดหาเงิน -3,811.34 -2,993.30 -3,186.83 -3,427.24

อัตราส�วนทางการเง�นที่สําคัญ

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.60 0.62 0.78 0.74

อัตรากําไรขั�นต้น (%) 66.37 68.87 68.23 69.87

อัตรากําไรสทุธิ (%) 56.27 56.91 53.59 47.99

D/E Ratio (เท่า) 0.49 0.62 0.59 0.67

ROE (%) 21.97 24.14 22.32 22.08

ROA (%) 18.14 18.68 17.73 17.05

สรุปผลการดําเนินงาน

• รายได้รวมลดลง 2.7% จากยอดขายน�าประปาที�ลดลง เนื�องจากผล
กระทบของ COVID-19 ที�เกิดขึ�นยาวนานทําใหเ้ศรษฐกิจชะลอตัว และ
กระทบการใชน้�าประปาของผู้ใชน้�าภาคสว่นต่างๆ
• กําไรสทุธิลดลง 3.7% จากยอดขายที�ลดลง, ต้นทนุขายและการบรกิาร
เพิ�มขึ�น แต่มสีว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มเพิ�มขึ�นจากผลการ
ดําเนนิงานที�เพิ�มขึ�น
• ค่าใชจ่้ายบรหิารเพิ�มขึ�น 20.8% จากการสนบัสนนุกิจกรรม CSR และ
ชว่ยเหลือหนว่ยงานต่างๆ ในสถานการณ ์COVID-19 ที�เพิ�มขึ�น
• ต้นทนุขายและบรกิารเพิ�มขึ�น 5.0% จากการปรบัค่าไฟฟ�าแปรผนั (ft)
และการปรบัขึ�นของค่าสารเคมี รวมถึงค่าตัดจําหนา่ย/ค่าเสื�อมราคาของ
สนิทรพัยใ์นการผลิตน�าประปาที�แล้วเสรจ็ระหว่างป� 2564 เพิ�มขึ�น
• ต้นทนุทางการเงินลดลง 32.4% จากการจ่ายคืนเงินต้นตามสญัญา
เงินกู้ยมืระหว่างงวด และไถ่ถอนหุน้กู้ครบกําหนดจํานวน 2,000 ลบ.

พัฒนาการที่สําคัญ

• TTW มรีายชื�อถกูคํานวณอยูใ่นดัชน ีSETTHSI สาํหรบัเป�นขอ้มลูที�ใช้
ในการคํานวณชว่งระหว่าง 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2565
• การปรบัขึ�นราคาขายน�า ประปาประจําป�ตาม CPI (TTW: 300,000
ลบ.ม. แรก +2.3%, 300,000 ลบ.ม ขึ�นไป +3% / PTW +0.5%)
• ไถ่ถอนหุน้กู้ (TTW222A) ที�ครบกําหนดมลูค่า 2,000 ล้านบาท

แผนธุรกิจ

การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจด้านการบรหิารจัดการน�า ครบวงจร
• ภายในประเทศ: พฒันาโอกาสด้านน�า ในนคิมอุตสาหกรรม และพัฒนา
โครงการน�า ประปารว่มกับ กปภ. ในโครงการอื�นๆ ที�อาจจะเป�ดให้
เอกชนเขา้ไปรว่มลงทนุในอนาคตตามแนวทางการพฒันาประเทศ
พรอ้มทั�งพฒันาโอกาสในธุรกิจบาํ บดัน�า เสยีชุมชนของหนว่ยงานรฐัที�มี
ขนาดเหมาะสมกับศกัยภาพของบรษัิทฯ
• ต่างประเทศ: มองหาโอกาสทางธุรกิจด้านน�า ประปาในอาเซยีน เชน่
เมยีนมา, สปป.ลาว, กัมพชูา, เวียดนาม เป�นต้น

แผนการดําเนินงานเพ�่อความย่ังยืน

1. การกํากับดแูลกิจการที�ดีตามหลักธรรมาภิบาลจนเป�นวัฒนธรรม และ
การบรหิารความเสี�ยง/ต่อเนื�องทางธุรกิจ และการบรหิารจัดการภาวะ
วิกฤตจากสถานการณ ์COVID-19
2. การพฒันากระบวนการทางธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง มคีวามรบัผิดชอบต่อ
สนิค้า/บรกิาร สง่เสรมินวัตกรรม/เทคโนโลยใีหม่ๆ  รว่มกับการบรหิาร
หว่งโซอุ่ปทานอยา่งมปีระสทิธภิาพการสรา้งคณุค่ารว่มทางสงัคมด้วย
การดูแลพนกังาน/พฒันาบุคลากร อาชวีอนามยั/ความปลอดภัย รว่ม
กับการดแูลสงัคม/ชุมชน
3. การบรหิารจัดการสิ�งแวดล้อมอยา่งยั�งยนืด้วยกระบวนการผลิตที�เป�น
มติรต่อสิ�งแวดล้อม การจัดการของเสยี/วัสดเุหลือใช ้การเปลี�ยนแปลง
ของสภาพภมูอิากาศ/การอนรุกัษ์พลังงาน การบรหิารจัดการน�า
ท่ามกลางความหลากหลายทางชวีภาพด้วยความรว่มมอืระหว่าง
องค์กรต่างๆ และการปฏิบติัตามกฎหมายสิ�งแวดล้อม
รายงานการพฒันาอยา่งยั�งยนื --> https://bit.ly/3Nu4ZGy

นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล

บรษัิทฯ พจิารณาถึงความต้องการใชเ้งินตามเป�าหมายของบรษัิทฯ ใน
ระยะเวลา 5 ป�ขา้งหนา้ รวมถึงการรกัษาระดับอัตราสว่นหนี�สนิต่อทนุของ
บรษัิทฯ ใหอ้ยูใ่นระดับที�เหมาะสม ทั�งนี� เพื�อลดความเสี�ยงทางด้านการเงิน
ของบรษัิทฯ ที�อาจจะเกิดขึ�น ในกรณทีี�บรษัิทฯ เหน็ว่าสามารถที�จะจ่าย
เงินป�นผลได้ บรษัิทฯ จะพจิารณาจ่ายเงินป�นผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตรา
สงูสดุเท่าที�เงินสดและกระแสเงินสดจะอํา นวยเป�นลํา ดับแรก ทั�งนี� จะไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธิหลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลสาํรอง
ตามกฎหมาย และสาํรองอื�นๆ ที�กําหนดไว้ในเงื�อนไขของสญัญาต่างๆ
ข้อมูลเพิ�มเติม --> https://bit.ly/3TZItIf

แนวทางการบร�หารจัดการความเส่ียงที่สําคัญ

• ดําเนนิงานตามแผนความต่อเนื�องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan:
BCP) อยา่งเครง่ครัดในสถานการณแ์พรร่ะบาดของ COVID-19
• การลงทนุในธุรกิจอื�นนอกเหนอืจากธุรกิจน�า เพื�อกระจายความเสี�ยง
จากการพึ�งพาธุรกิจหลักเพยีงอยา่งเดียว
• ติดตามสถานการณค์ณุภาพน�าดิบ และประสานงานกับหนว่ยงานภาค
รฐัที�้เกี�ยวขอ้ง เพื�อปรบักระบวนการผลิตใหเ้หมาะสมกับคณุภาพน�าดิบ
ขอ้มลูเพิ�มเติม --> https://bit.ly/3FEyC62

รางวัลและความสําเร็จที่ผ�านมาของบร�ษัท

• TTW ได้รบั "การประเมนิคณุภาพการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจําป�
2565" หรอื "AGM Checklist" ที� 100 คะแนนเต็ม (5 เหรยีญ) โดยสมาคม
สง่เสรมิผู้ลงทนุไทย (TIA)
• ทรสิเรทติ�ง (Tris Rating) คงอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี�ของ
บรษัิทที�ระดับ “AA-” ด้วยแนวโนม้อันดับเครดิต “คงที�” (Stable)
• ได้รบัประเมนิการกํากับดแูลกิจการบรษัิทจดทะเบยีนไทย ”Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2022” (CGR 2022)
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ"
(Excellent)
• ได้รบัคัดเลือกใหอ้ยูใ่น "รายชื�อหุน้ยั�งยนื" Thailand Sustainability
Investment (THSI) ประจํา ป� 2565 โดยตลาดหลักทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 7 ป� ต่อเนื�อง
• ได้รบัรางวัลเกียรติคณุ "Sustainability Disclosure Award 2021" จาก
สถาบนัไทยพัฒน ์ต่อเนื�องเป�นป�ที� 3

เป�าหมายด�านความย่ังยืน

• การนําน�ากลับมาใช้ใหม ่สดัสว่นของการนาํน�ากลับมาใชใ้หมไ่มน่อ้ย
กว่ารอ้ยละ 2 ของปรมิาณน�าทั�งหมดที�เขา้สูก่ระบวนการผลิต
• การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ของโรงผลิตน�าประปาบางเลน/
กระทุ่มแบน/ปทมุธาน ีต้องลดลงไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 0.03
• การใชพ้ลังงาน ของโรงผลิตน�าประปาบางเลน/กระทุ่มแบน/ปทมุธานี
ต้องลดลงไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 1
• Solar Rooftop สามารถผลิตกระแสไฟฟ�าในป� 2564 ได้ทั�งสิ�น 4.24
ล้านกิโลวัตต์ชั�วโมง และลดก๊าซเรือนกระจกได้ 2,546 ตัน
คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

TTW-น�าประปา 64%

PTW-น�าประปา 30%

BIE-น�าประปา/บาํบดัน�าเสยี 6%

ข�อมูลหลักทรัพย� SET / RESOURC / ENERG

ราคาป�ด TTW SET index
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ณ วันที� 30/09/65 TTW ENERG SET

P/E (เท่า) 13.26 11.19 17.52

P/BV (เท่า) 2.76 1.41 1.59

Dividend yield (%) 6.06 3.24 2.67

30/09/65 30/12/64 30/12/63

Market Cap (ลบ.) 39,501.00 45,486.00 49,476.00

ราคา (บาท/หุน้) 9.90 11.40 12.40

P/E (เท่า) 13.26 14.31 15.48

P/BV (เท่า) 2.76 3.37 3.85

CG Report:

Company Rating: AA- / Stable

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 30/09/2565

บรษัิท มติซุย วอเตอร ์โฮลดิ�งส ์(ประเทศไทย) จํากัด (25.98%)

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

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

บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จํากัด (4.50%)

นาย มิน เธยีรวร (2.26%)

อื�น ๆ (29.39%)

ช�องทางการติดต�อบร�ษัท

http://www.ttwplc.com, https://www.facebook.com/TTWPLC/

ir@ttwplc.com, chanon@ttwplc.com

0-2019-9490-3, 0-2019-9484-9 ต่อ 1110, 1108

30/130 หมู ่ 12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตําบลไรข่ิง อําเภอสามพราน
นครปฐม 73210

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

หมายเหต ุ : เอกสารฉบบันี�จัดทําขึ�นโดยบรษัิทจดทะเบยีน โดยมวัีตถปุระสงค์เพื�อเผยแพรข่อ้มูลของบรษัิทจดทะเบยีนแก่ผูล้งทนุเพื�อประกอบการตัดสนิใจลงทนุเท่านั�น บรษัิทจดทะเบยีนไมไ่ด้ใหคํ้าแนะนาํเกี�ยวกับการลงทนุใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีน โดยก่อนการตัดสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมและควรขอรับคํา
ปรกึษาจากผูป้ระกอบวิชาชพีที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� บรษัิทจดทะเบยีนไมต้่องรบัผดิชอบในความเสยีหายหรอืสญูหายจากการนาํขอ้มลูที�ปรากฏนี�ไปใชใ้นทุกกรณ ี และบริษัทจดทะเบยีนสงวนสทิธิ�ในการแก้ไขขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�โดยไมต้่องแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ รวมทั�งหา้มไมใ่หผู้ใ้ดนาํเอกสารหรือขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�ไปทําซ�า
ดัดแปลง หรอืเผยแพร ่เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากบรษัิทจดทะเบยีนก่อน หากผูล้งทนุมีขอ้สงสยัเพิ�มเติมเกี�ยวกับขอ้มลูของบรษัิท สามารถศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศที�บริษัทได้เผยแพรผ่า่นชอ่งทางของสาํนกังานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

วันท่ีเผยแพร�ข�อมูล 25/11/2565

https://www.ttwplc.com/en/business/structure-of-business-groups/ttw
https://www.ttwplc.com/en/business/structure-of-business-groups/ptw
https://www.ckpower.co.th/th/home
https://bit.ly/3Nu4ZGy
https://bit.ly/3TZItIf
https://bit.ly/3FEyC62
https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?txtSymbol=TTW

