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PTG: สรุป Analyst Meeting 

สรุป Analyst Meeting 
1. ผู้บริหารเห็นโมเมนตัมเชงิบวกของปริมาณยอดขายน้ำมันในเดือน ต.ค.-พ.ย. มีการ

เพิ่มขึ้น MoM และดีกว่าที่คาดไว้ 
2. ยังคาด Marketing Margin ที่ 1.8-1.9 บาทต่อลิตร 
3. ในปี 2023 จะเร่งขยายร้านกาแฟพันธุ์ไทยเพิ่มอีกกว่า 1,000 สาขา และจะเน้นใน

รูปแบบ แฟรนไชส์ ซึ่งบริษัทมองว่าธุรกิจกาแฟยังเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตได้ดี ซึ่งที่
ผ่านมามีการเติบโตทั้งจำนวนสาขา และยอดขายต่อสาขาที่เพิ่มข้ึน 

4. ไตรมาส 4 อาจจะยังเห็นส่วนแบ่งกำไรจากธุรก ิจปาล์มขาดทุนอยู ่บ ้าง แต่
สถานการณ์น่าจะกลับมาเป็นปกติได้ในปี 2023 จากที่รัฐจะกลับไปใชน้้ำมัน B7 อีก
ครั้ง น่าจะช่วยเพิ่ม demand ได้ 

5. สำหรับโรงไฟฟ้าขยะ ตอนนี้อยู่ในขบวนการยื่นขอ PPA น่าจะได้รับสัญญาช่วงต้นปี
หน้า และจัดหาผู้รับเหมาโครงการต่อไป คาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 20 เดือน 

ความเหน็ 
เรามีมุมมองเชิงบวกกับการประชุมนักวิเคราะห์ ซึ่งแนวโน้มของผลกำไรในไตรมาส 4 น่าจะ
เห็นทิศทางท่ีดีมากขึ้น จากทั้งปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้น ขาดทุนในธุรกิจปาล์มลดลง โดยราคา
น้ำมันปาล์มดิบในเดือน ต.ค.-พ.ย. ไม่ผันผวนมากอยู่ที่ระดับ 31-35 บาทต่อกก ซึ่งเราเชื่อ
ว่าผลกำไรในไตรมาส 3 น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้ไปแล้ว และราคาหุ้นยังค่อนข้าง 
laggard หุ้นในกลุ ่ม ซื้อ โดย 3 เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับลดลงไปกว่า 10% เชื่อว่าได้
สะท้อนแนวโน้มของผลประกอบการ 3Q22 ที่ออกมาอ่อนแอไปแล้ว แนวโน้ม 4Q22 น่าจะ
ฟื้นตัวได้ดี และ Market cap ต่อสถานีที่ 12 ล้านบาท ต่ำกว่ามูลค่าสร้างใหม่ (15-20 ล้าน
บาท) คงคาํแนะนํา ซือ และคงราคาเป้าหมายปี  ที .  บาท อิง Avg PER 
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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 

 

 


