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( + ) PTG แนวโน้ม 2Q22 ค่าการตลาดฟ้ืนตัวมาในระดับปกติ  
■ Analyst Meeting 
สรุป Analyst Meeting LEO 

บรษิัทเริ่มเห็นสญัญาณเชิงบวกทัง้จากปรมิาณการขายและค่าการตลาดที่เพิม่ขึน้ 
1) แนวโนม้ปริมาณการขายเริ่มเพิ่มขึน้ตัง้แต่ปลายเดือน มี.ค. ที่ผ่านมาและคาดว่าใน 

2Q22 จะเติบโตไดท้ัง้ YoY และ QoQ 
2) ผูบ้ริหารประเมินว่าค่าการตลาดในช่วง 2Q22 จะสามารถกลับมาสู่ในระดับปกติที่ 

1.7-1.8 บาทต่อลิตร จาก 1Q22 ที่อยู่ประมาณ 1.55 บาทต่อลิตร 
3)  ผูบ้รหิารยงัคงประเมินส่วนแบ่งก าไรจาก palm complex ในปีนี ้ท่ี 180-200 ลา้นบาท 

และยงัคงเดินหนา้ตามแผนท่ีจะ spin-off ในปีนี ้
 

■ ความเหน็ 
เรามีมุมมองเชิงบวกกับแนวโน้มผลประกอบการใน 2Q22 มากขึน้หลังจากประชุมกับ
ผูบ้ริหารในครัง้นี ้ยิ่งท าใหเ้รามัง้ใจว่าค่าการตลาดนัน้ไดผ่้านจดุต ่าสดุแลว้ไป พรอ้มกับผล
ประกอบการท่ีขาดทนุของบรษิัทใน 4Q21 นอกจากนีก้ารท่ีรฐับาลออกมาตรการในการลด
ภาษีน า้มนัดีเซลลงเป็น 5 บาทต่อลิตรนัน้จะเป็นผลดีต่อหุน้ในกลุ่มป๊ัมน า้มนั เพราะ 1) ช่วย
ท าใหร้าคาน า้มนัไม่สงูเกิดไป ท าใหก้ารบริโภคน า้มนัเพิ่มขึน้ และ 2) ช่วยลดแรงกดดนัค่า
การตลาดของผูใ้หบ้ริการน า้มนั และ PTG จะไดป้ระโยชนม์ากที่สดุเพราะมีสดัส่วนในการ
ขายน า้มนัดีเซลกว่า 65-70% ของปรมิาณขายน า้มนั 
 
เราคงราคาเป้าหมายปี 2022 ที ่17.60 บาท อิง Avg PER 18 เท่า และคงค าแนะน า 
ซือ้ เราเชื่อว่าบริษัทได้ผ่านจุดต ่าสุดของทั้ง Margin ใน 4Q21 ไปแล้ว และ Market 
cap ต่อสถานีที ่11 ล้านบาท ต ่ากว่ามูลค่าสร้างใหม่ (15-20 ล้านบาท) 
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Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance) นี ้เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ โดยการส ารวจของ 
IOD เป็นการส ารวจและประเมินจากขอ้มลูของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอ็มเอไอ (MAI) 
ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลที่ผูล้งทนุทั่วไปสามารถเขา้ถึงได้ ดงันัน้ ผลส ารวจดงักลา่วจึงเป็นการน าเสนอในมุมมองของ
บคุคลภายนอก โดยไมไ่ดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดม้ีการใชข้อ้มลูภายในเพื่อการประเมิน ผลส ารวจดงักลา่วเป็นผลการส ารวจ ณ 
วนัที่ปรากฏในรายงานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดภ้ายหลงัวัน
ดงักลา่ว หรือเมื่อขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จ ากดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรอืรบัรองถึงความถกูตอ้ง
ครบถว้นของผลการส ารวจดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 
 

Anti-corruption Progress Indicators 
 

บริษัทที่เขา้ร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต  (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

• ได้ประกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วม CAC 
• ได้รับการรับรอง CAC 

 
 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีว้ดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชนั  (Anti-Corruption 
Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เก่ียวขอ้งซึ่งมีการเปิดเผยโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยน์ี  ้เป็นการด าเนินการตามนโยบายและตามแผนพฒันาความยั่งยืนส าหรบั
บริษัทจดทะเบียน โดยผลการประเมินดงักลา่ว สถาบนัที่เก่ียวขอ้งอาศยัขอ้มลูที่ไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุ
ในแบบแสดงขอ้มูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งไดอ้า้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) หรอืในเอกสารและหรอืรายงานอื่นที่เก่ียวขอ้งของบรษัิทจดทะเบียนนัน้ แลว้แตก่รณี ดงันัน้ ผลการประเมินดงักลา่วจึง
เป็นการน าเสนอในมมุมองของสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งซึง่เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบรษัิทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มลูภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน  ณ  วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจ
เปลี่ยนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักลา่ว หรอืเมื่อขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมีการเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ 
หรอืรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
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