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Trinity Research

- Universe ไดแ้ก่ หุน้ในดชันี SET Index และ MAI

- ปจัจยัหลกัที%ใชใ้นการคดัเลอืกหุน้ ไดแ้ก่ ปจัจยัพื-นฐานและปจัจยัเชงิคุณภาพ

- มจีาํนวนหุน้ลงทุนทั -งหมดไมเ่กนิ 5 บรษิทั

- เป็นพอรต์โฟลโิอที%เน้นความผนัผวนตํ%า

- มจีุดมุง่หมายเพื%อสรา้งผลตอบแทนที%ชนะตลาดในระยะยาว

- มกีารหมนุเวยีนของหุน้ตํ%า

- เหมาะกบันกัลงทุนระยะกลางถงึระยะยาว

- หากมบีรษิทัใดบรษิทัหนึ%งในพอรต์ใหผ้ลตอบแทน Total return ถงึระดบั 10% จะมกีาร
พจิารณาขายทาํกาํไรในหุน้ตวันั -น และอาจมกีารเลอืกลงทุนในหุน้ตวัใหมท่ี%อยูใ่น Universe 
แทน

คาํนิยามของ “พอรต์มั �นคง”
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Trinity Research

หุ้นมั �นคง Trinity Portfolio

PTG คาดกาํไร 2Q20E ฟื� นตวัเดน่ 88% จากคา่การตลาดที	ดขี ึ�น

BUY TP 20.00 บาท Valuation: PE

• ประเมนิราคาเป้าหมายปี 2021E ที� 20.00 บาท องิ PER 
-0.5SD ที� 18 เทา่

• ราคาหุน้ปัจจุบันคดิเป็น Market cap per station มมีูลค่า
เพยีง 14 ลา้นบาทเทา่นั6น ซึ�งตํ�ากวา่การสรา้งสถานนีํ6ามนัเองที�
ตอ้งลงทนุ  15-20 ลา้นบาท

• แนวโนม้กําไร 2Q20E-3Q20E จะฟื6นตัวอย่างเดน่ชดั ทั 6งจาก
ปริมาณขายที�เพิ�มขึ6นจากการเดินทางกลับสู่ปกติ และค่า
การตลาดที�ระดบั 1.95 บาทตอ่ลติร

• เราประเมนิกําไร 2Q20E ของ PTG ที� 384 ลา้นบาท -10% 
YoY แต่ +88% QoQ คาดปรมิาณขาย 1.2 พันลา้นลติร         
-0.8% YoY, -2.0% QoQ โดนผลกระทบจากการ lockdown 
ในเดอืน เม.ย. แตส่ามารถฟื6นกลบัมาในเดอืน พ.ค. 

• คาดค่าการตลาดอยู่ในระดับดมีากที� 1.95 บาทต่อลติร ดกีว่า 
1Q20 ที� 1.60 บาทตอ่ลติร จากราคาขายปลกีปรับขึ6น 10 ครั 6ง
ใน 2 เดอืน หรอืปรับเพิ�มขึ6นแลว้กว่า 5 บาทตอ่ลติร ลา่สดุคา่
การตลาดเดอืน ก.ค. ที� 2.45 บาทตอ่ลติร

• ความเสี	ยง: การกลับมาระบาดของ COVID-19 ครั 6งใหม่ และ
การ lockdown 

Assumptions

2021 Estimation:

Revenue growth 25%

Profit growth 16%

Core profit growth 16%

Dividend Yield 1.4% 
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Trinity Research

หุ้นมั �นคง

Stock Date of entry Weight
Entry

price

Current 

price
% change

% Weighted 

returns
Comment

BBL 04-Mar-19 20% 207.80 106.50 -43.36% -8.13%
ราคาหุน้ปรับลงมาลกึจนม ี downside
risk คอ่นขา้งจํากดั จงึแนะนําถอืตอ่ไป
ได ้

TPCH 09-Jun-20 20% 12.64 13.40 5.75% 1.14%
เตรยีม COD เพิ�มอกี 24 MW หนุนกําไร
เพิ�มขึ6น2Q20E-3Q20E 15-50%

SFLEX 30-Jun-20 20% 12.63 14.50 14.52% 3.00%

คาดกําไรไตรมาส 2/2563 เตบิโต YoY
ปรับประมาณการปี 2564 ขึ6น CAGR โต
ราว 50% แนวโนม้อตัรากําไรขั 6นตน้สงู
ระยะยาว

PTG 21-Jul-20 20% - - - -
คาดกําไร 2Q20E ฟื6นตัวเดน่ 88% จาก
คา่การตลาดที�ดขี ึ6น

Cumulative realized returns -3.99%

Trinity Portfolio
ADD PTG - - - -

TAKE - - - - -
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Trinity Research

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตี ี� จํากดั, 179 อาคารบางกอก ซติี� ทาวเวอร ์ช ั�น 25-26, 29 ถนนสาทรใต ้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120                    

โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399

รายงานฉบบันี6จัดทําขึ6นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้ แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยันความถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนั6นๆ 

โดยบรษิัทหลกัทรัพย ์ ทรนีตีี6 จํากดั ผูจ้ัดทําขอสงวนสทิธิcในการเปลี�ยนแปลงความเห็น  หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี6โดยไม่

ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ รายงานฉบบันี6มวีตัถปุระสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทนุ โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี6นําหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซื6อหรอื

ขายหลกัทรัพย ์หรอื  ตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน
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