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คาํแนะนํา 

ซอื 

ราคาปิด 

127 บาท 
ราคาเป้าหมาย 

138 บาท 
หมวดอุตสาหกรรม 

พลังงานและสาธารณูปโภค 
Anti-corruption: 

ได้รับการรับรอง 

CG SCORE 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

( 0 ) Total เตรียมถอนตวัจากประเทศเมียนมา 

■ Total เตรียมถอนตัวจากประเทศเมียนมา 
เมือวนัที  ม.ค.  PTTEP ไดร้บัแจง้จาก Total ว่าจะถอนตวัจากเป็นผูร้่วมลงทุนและ

ผู้ดาํเนินการในโครงการยาดานา ประเทศเมียนมา ทังนีทาง Total จะยังเป็นผู้ดาํเนิน

โครงการต่อไปอีก  เดือน สาํหรบัโครงการยาดานามีผูร้่วมลงทนุไดแ้ก ่  TotalEnergies EP 

Myanmar ถือสัดส่วนร้อยละ 31.2375 และเป็นผู้ดาํเนินการ บริษัท Unocal Myanmar 

Offshore Company Limited (UMOCL) ร้อยละ 28.2625 บริษัท PTTEPI ร้อยละ 25.5 

และ Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) รอ้ยละ 15 (ทีมา: SET) 

 
■ ความคิดเหน็และคาํแนะนาํ 

เราประเมินว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญกับ PTTEP เพราะว่า ) แหล่งดังกล่าวที 
PTTEP ถือ . % คิดเป็นปริมาณ KBOED หรือ % ของปริมาณการขายทงัหมดของ
บรษัิท ) แมว่้า Total จะถอนตวัจากการเป็นผูด้าํเนินการแลว้ PTTEP ยงัมคีวามสามารถที
จะเขา้ไปเป็นผูด้าํเนินการไดต้่อ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณขาย และ ) อาจจะมี 
upside จากปริมาณขายทีเพิมขนึเพราะเป็นไปไดว่้า Total จะขายสดัส่วนใหท้างกบัผูร้่วม
ทนุทีเหลือ  
 
คงคาํแนะนาํ “ซือ” และราคาเป้าหมายท ี  บาท แนวโน้มราคานาํมันยังคงอยู่ใน
ระดับสูงต่อไป และในปี  บริษัทยังมีอัตราการเติบโตของกําไรกว่า % มา
จากปริมาณขายคาดว่าจะเพิมขึนมาเป็น  KBOED +12% YoY จากแหล่ง G1, 
G  และ Algeria 
 

ความเสียง: ความเสียงจากการฟืนตวัของ demand นาํมนัทีลา่ชา้จากผลกระทบ COVID-19 
และการลดกาํลงัการผลิตของกลุ่ม OPEC 
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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 

 

 


