
TTW : บรษัิท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) YE/2565 (ม.ค. - ธ.ค. 2565)

ภาพรวมธุรกิจ

ผลิตและจําหนา่ยน�าประปาใหกั้บการประปาสว่นภมูิภาค (กปภ.) โดย
บรษัิทดําเนนิการครอบคลมุพื�นที� อ.นครชยัศร ีอ.สามพราน อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม และ อ.เมืองสมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (TTW)
สาํหรบับรษัิทยอ่ยดําเนนิการในพื�นที�ปทมุธาน-ีรงัสิต (PTW)

งบการเง�น

2565 2564 2563 2562

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 5,704.86 5,822.39 6,192.95 6,165.59

ค่าใช้จ่าย 2,509.39 2,346.28 2,372.48 2,296.99

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 2,967.05 3,103.91 2,951.46 3,127.91

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สนิทรัพย์ 21,489.92 22,503.90 22,842.44 23,158.11

หนี�สนิ 6,739.66 8,308.74 9,142.83 10,033.30

สว่นผูถื้อหุน้ 14,709.51 14,153.89 13,655.25 13,081.14

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน 3,673.79 3,772.23 4,083.68 3,977.02

กิจกรรมลงทนุ 301.35 -610.60 -641.04 -646.31

กิจกรรมจัดหาเงิน -3,979.98 -3,186.83 -3,427.24 -3,353.48

อัตราส�วนทางการเง�นที่สําคัญ

กําไรต่อหุน้ (บาท) 0.74 0.78 0.74 0.78

อัตรากําไรขั�นต้น (%) 65.31 68.23 69.87 70.64

อัตรากําไรสทุธิ (%) 52.21 53.59 47.99 51.05

D/E Ratio (เท่า) 0.46 0.59 0.67 0.76

ROE (%) 20.56 22.32 22.08 24.63

ROA (%) 17.29 17.73 17.05 17.85

แผนธุรกิจ

การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจด้านการบรหิารจัดการน�า ครบวงจร
• ภายในประเทศ: พัฒนาโอกาสด้านน�า ในนคิมอุตสาหกรรม และพัฒนา
โครงการน�าประปารว่มกับ กปภ. ในโครงการอื�นๆ ที�อาจจะเป�ดให้
เอกชนเข้าไปรว่มลงทนุในอนาคตตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
พรอ้มทั�งพัฒนาโอกาสในธุรกิจบาํบดัน�า เสยีชุมชนของหนว่ยงานรัฐที�มี
ขนาดเหมาะสมกับศักยภาพของบรษัิทฯ
• ต่างประเทศ: มองหาโอกาสทางธุรกิจด้านน�า ประปาในอาเซียน 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 มีความรับผิดชอบต่อ
สนิค้า/บรกิาร สง่เสรมินวัตกรรม/เทคโนโลยใีหม่ๆ  รว่มกับการบริหาร
หว่งโซอุ่ปทานอยา่งมีประสทิธภิาพการสรา้งคุณค่ารว่มทางสังคมด้วย
การดูแลพนกังาน/พัฒนาบุคลากร อาชวีอนามัย/ความปลอดภัย รว่ม
กับการดูแลสงัคม/ชุมชน
3. การบรหิารจัดการสิ�งแวดล้อมอยา่งยั�งยนืด้วยกระบวนการผลิตที�เป�น
มิตรต่อสิ�งแวดล้อม การจัดการของเสยี/วัสดุเหลือใช้ การเปลี�ยนแปลง
ของสภาพภมูิอากาศ/การอนรุกัษ์พลังงาน การบรหิารจัดการน�า
ท่ามกลางความหลากหลายทางชวีภาพด้วยความรว่มมือระหว่าง
องค์กรต่างๆ และการปฏิบติัตามกฎหมายสิ�งแวดล้อม
รายงานการพัฒนาอยา่งยั�งยนื --> https://bit.ly/3Nu4ZGy

นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล

*การจ่ายเงินป�นผลประจําป� 2565* --> https://bit.ly/3TZItIf
บรษัิทฯ พิจารณาถึงความต้องการใชเ้งินตามเป�าหมายของบริษัทฯ ใน
ระยะเวลา 5 ป�ข้างหนา้ รวมถึงการรกัษาระดับอัตราสว่นหนี�สินต่อทุนของ
บรษัิทฯ ใหอ้ยูใ่นระดับที�เหมาะสม ทั�งนี� เพื�อลดความเสี�ยงทางด้านการเงิน
ของบรษัิทฯ ที�อาจจะเกิดขึ�น ในกรณทีี�บรษัิทฯ เหน็ว่าสามารถที�จะจ่าย
เงินป�นผลได้ บรษัิทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินป�นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
สงูสดุเท่าที�เงินสดและกระแสเงินสดจะอํา นวยเป�นลํา ดับแรก ทั�งนี� จะไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธหิลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลสํารอง
ตามกฎหมาย และสาํรองอื�นๆ ที�กําหนดไว้ในเงื�อนไขของสัญญาต่างๆ

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

• ผู้ผลิตน�าประปาภาคเอกชนรายใหญที่�สุดของประเทศไทยด้วยกําลัง
การผลิตสูงสดุ 1.076 ล้าน ลบ.ม./วัน
• ลงทุน 24.98% ในหุน้สามัญ CKP ซึ�งเป�น Holding Company ที�ถือหุ้น
ในธุรกิจผลิตและจําหนา่ยไฟฟ�าประเภทต่างๆ

การว�เคราะห�ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนินงาน

• รายได้รวมลดลง 2% จากยอดขายที�ลดลงเนื�องจากผลกระทบของ
COVID-19 ทําให้เศรษฐกิจชะลอตัว และกระทบการใช้น�าประปาของผู้
ใช้น�าภาคสว่นต่างๆ

• กําไรสุทธิลดลง 4.4% จากยอดขายที�ลดลง, ต้นทุนขายและการบริการ
เพิ�มขึ�น แต่มีสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มเพิ�มขึ�นจากผล
การดําเนินงานที�เพิ�มขึ�น

• ค่าใช้จ่ายบรหิารเพิ�มขึ�น 13.3% จากค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน, ค่า
ธรรมเนียมธนาคาร, ค่าที�ปรึกษา และอื�นๆ

• ต้นทุนขายและบรกิารเพิ�มขึ�น 6.8% จากการปรับค่าไฟฟ�าผันแปร (ft)
และการปรับขึ�นของค่าสารเคมี รวมถึงค่าตัดจําหนา่ย/ค่าเสื�อมราคา
ของสนิทรัพย์ในการผลิตน�าประปาที�แล้วเสร็จระหว่างป� 2564 เพิ�มขึ�น

• ต้นทุนทางการเงินลดลง 32.4% จากการจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเงิน
กู้ยืมระหว่างงวด และไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกําหนดจํานวน 2,000 ลบ.

พัฒนาการที่สําคัญ

•  TTW เป�นหนึ�งใน 76 บจ. ไทยที�ได้รับรางวัล "ASEAN Asset Class
PLCs" จากโครงการ "ASEAN CG Scorecard" ประจําป� 2564

• TTW เป�น 1 ใน 18 หลักทรัพย์ใหมที่�ถูกนําไปใช้ในการคํานวณดัชนี
"FTSE SET Shariah Index" โดยเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนา
อิสลาม (มีผลตั�งแต่ 19 ธ.ค. 2565)

• TTW มีรายชื�อถูกคํานวณอยูใ่นดัชนี "SETTHSI" สําหรับเป�นข้อมูลที�ใช้
ในการคํานวณชว่งระหว่าง 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2566 (ข้อมูล ณ 20/12/65)

• การปรับขึ�นราคาขายน�าประปา (2565) ตาม CPI (TTW: 300,000
ลบ.ม. แรก +2.3%, 300,000 ลบ.ม ขึ�นไป +3% / PTW +0.5%)

• ไถ่ถอนหุ้นกู้ (TTW222A) ที�ครบกําหนดมูลค่า 2,000 ล้านบาท

แนวทางการบร�หารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ

• ยังคงดําเนินงานตามแผนความต่อเนื�องทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan: BCP) อยา่งเครง่ครัด

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

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

รางวัลและความสําเร็จที่ผ�านมาของบร�ษัท

• ได้รบั "การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป�
2565" หรอื "AGM Checklist" ที� 100 คะแนนเต็ม (5 เหรียญ) โดยสมาคม
สง่เสรมิผู้ลงทุนไทย (TIA)
• ทรสิเรทติ�ง (Tris Rating) คงอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี�ของ
บรษัิทที�ระดับ “AA-” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที�” (Stable)
• ได้รบัประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ”Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2022” (CGR 2022)
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ"
• ได้รบัคัดเลือกให้อยูใ่น "รายชื�อหุ้นยั�งยืน" Thailand Sustainability
Investment (THSI) ประจํา ป� 2565 โดยตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 7 ป� ต่อเนื�อง
• ได้รบัรางวัลเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award 2022" จาก
สถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื�องเป�นป�ที� 4

เป�าหมายด�านความยั่งยืน

• การนําน�ากลับมาใช้ใหม ่สัดสว่นของการนําน�ากลับมาใช้ใหมไ่มน่้อย
กว่าร้อยละ 2 ของปรมิาณน�าทั�งหมดที�เข้าสูก่ระบวนการผลิต
• การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ของโรงผลิตน�าประปาบางเลน/
กระทุ่มแบน/ปทุมธานี ต้องลดลงไมน่้อยกว่าร้อยละ 0.03
• การใช้พลังงาน ของโรงผลิตน�าประปาบางเลน/กระทุ่มแบน/ปทุมธานี
ต้องลดลงไมน่้อยกว่าร้อยละ 1
• Solar Rooftop สามารถผลิตกระแสไฟฟ�าได้มากกว่า 4
ล้านกิโลวัตต์ชั�วโมง/ป� และลดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 2,500 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ป�

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

TTW-น�าประปา 64%

PTW-น�าประปา 30%

BIE-น�าประปา/บําบัดน�าเสีย 6%

ข�อมูลหลักทรัพย� SET / RESOURC / ENERG

ราคาป�ด TTW SET index
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ณ วันที� 30/12/65 TTW ENERG SET

P/E (เท่า) 11.93 11.78 18.16

P/BV (เท่า) 2.58 1.43 1.65

Dividend yield (%) 6.67 3.11 2.50

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

Market Cap (ลบ.) 35,910.00 45,486.00 49,476.00

ราคา (บาท/หุ้น) 9.00 11.40 12.40

P/E (เท่า) 11.93 14.31 15.48

P/BV (เท่า) 2.58 3.37 3.85

CG Report:

Company Rating: AA- / Stable

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 31/12/2565

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 (4.57%)

นาย มิน เธียรวร (2.26%)

อื�น ๆ (29.32%)

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

บมจ.ทีทีดับบลิว (สํานักงานใหญ)่ เลขที� 30/130 หมู ่12 ถ.พุทธมณฑล
สาย 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
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