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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มูลเท่าทปีรากฏและเชอืว่าเป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แต่ไม่ถอืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจํากดั ผูจ้ดัทําขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
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หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 
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คาํแนะนํา 

ซือ 

ราคาปิด 

30.75 บาท 
ราคาเป้าหมาย 

40 บาท 
หมวดอตุสาหกรรม/ธุรกิจ 

พลังงานและสาธารณูปโภค 
Anti-corruption: 

ได้รับการรับรอง 
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BCP: สรุป Analyst Meeting 

 

สรุป Analyst Meeting 
 

1. ผู้บริหารมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการใน 4Q22 ที่จะเข้าสู่ช่วง High 
Season ในกลุ่มธุรกิจสถานีน้ำมัน โดยยอดขายในเดือน พ.ย. เห็นการเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก นอกจากนี้แล้วธุรกิจโรงกล่ันจะยังมี GRM อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

2. ยังเชื่อมั่นว่าปี 2023 GRM จะยังอยู่ในระดับที่ดี จาก demand ที่เพิ่มข้ึน ไม่ว่าจะมา
จากจีนที่น่าจะมีมาตรการผ่อนคลาย และการ sanction น้ำมันสำเร็จรูปของรัสเซีย
จากกลุ่มประเทศยุโรป 

3. ตั้งเป้าภายในปี 2030 EBITDA ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น 10 เท่า มาเป็น 7 หมื่นล้าน
บาท ซึ่งจะมาจากธุรกิจ Natural Resources เป็นสำคัญ โดยจะเพิ่มจากระดับ 17 
KBOED ให้ได้เป็น 100 KBOED โดยผู้บริหารยังมองว่ามีโอกาสใน North sea  อีก
ค่อนข้างมาก  

4. ยังมองหาโอกาสทางธุรกิจที่จะเป็น New Business ให้กับบริษัท โดยจะเน้นเป็นยัง 
Green Innovation ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท และ Mega Trend เช่น 
ธรุกิจแบตเตอรี และ ไฮโดรเจน   

 
ความเหน็ 
เรามีมุมมองเป็นบวกต่อการประชุมนักวิเคราะห์ โดยแนวโน้ม 4Q22 น่าจะมีการเติบโต
อย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มสถานีน้ำมัน ในส่วนของธุรกิจ Refinery เราเชื่อว่าน่าจะยังดี GRM 
อยู่ในระดับที่ดี USD8-9/bbl ต่อไปได้ ความต้องการน้ำมันดีเซลยังอยู่ในระดับที่สูง จาก
การเข้าสู่ฤดูหนาว สำหรับแผนการเติบโตนั้นค่อนข้างท้าทายที่จะทำให้ EBITDA ขึ้นไปถึง 
7 หมื่นล้านบาท แต่ด้วยเงินลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาท 2023-2030 และผลตอบแทนการ
ลงทุน ROE 10-15% ก็น่าจะมีโอกาสและความเป็นไปได้ 
 
คงคําแนะนํา ซือ และราคาเป้าหมายปี  ที  บาท อิง PBV ที 0.8 เท่า 
ปัจจุบันราคาหุ้น Trade ท ีAvg-1.5SD PBV  

 
 

 
 

  

 
 



 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร ์ชนั 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 
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Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


