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PTG: ค่าการตลาดทีต่่่าท่าให้ขาดทุนสทุธิใน 4Q21

คาดขาดทนุสทุธิ 4Q21 ที่ 174 ลา้นบาท นบัเปน็ขาดทนุรายไตรมาสครัง้แรก เปน็ผลจากคา่การตลาด
ธุรกิจคา้ปลกีน้า่มนัทีล่ดลง
• การตรึงราคาดีเซลโดยรัฐบาลในช่วง 4Q21 ฉุดค่าการตลาดลงเป็น 1.35 บาท/ลิตร (-30% YoY, -28% QoQ) ต่่า

กว่าจุดคุ้มทุนท่ี 1.6 บาท/ลิตร

• คาดผลประกอบการจะฟื้นตัวจากขาดทุนตั้งแต่ 1Q22 และจะค่อย ๆ ฟื้นตัวข้ึนต่อเน่ืองในแต่ละไตรมาสของปี 2022
ขณะท่ีมีมุมมองเชิงบวกมากข้ึนต่อภาพรวมใน 2H22-2023 เพราะคาดว่าประมาณการราคาน่้ามันดิบท่ีลดลงจะช่วย
ให้ค่าการตลาดฟื้นสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่ี 1.8-1.9 บาท/ลิตรได้

• ปรับลดก่าไรปี 2021-23 ลง 6%-36% เพื่อสะท้อนค่าการตลาดท่ีลดลง

คงคา่แนะนา่ “ซือ้” แตล่ดมลูคา่พืน้ฐานลง 5% เปน็ 17.5 บาทจาก 18.0 บาท เพือ่สะทอ้นการปรลัด
ประมาณการกา่ไร มลูคา่พืน้ฐานองิจาก 20xPE’22E คดิเปน็คา่เฉลีย่กลุม่สนิคา้จา่เปน็ในตลาดโลก คาด
ภาพรวมกา่ไรทีอ่อ่นแอใน 4Q21 จะกระทบราคาหุน้ จึงแนะนา่ทยอยสะสมหลงัชว่งประกาศงบวนัที่ 24 ก.พ.

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
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คาดขาดทุนสุทธิใน 4Q21

• คาดขาดทนุสทุธิ 4Q21 ท่ี 174 ล้านบาท นบัเป็น
ขาดทนุรายไตรมาสครัง้แรก เป็นผลจากอตัราก าไรใน
ธรุกิจค้าปลกีน า้มนัท่ีลดลง (สว่นแบ่งรายได้ 88% ในปี
2020) สอดคล้องกบัคา่การตลาดท่ีลดลง

• การตรึงราคาดเีซลโดยรัฐบาลท่ี 30 บาท/ลิตรในช่วง
4Q21 ฉดุคา่การตลาดลงเป็น 1.35 บาท/ลิตร (-30%
YoY, -28% QoQ) ต ่ากวา่จดุคุ้มทนุท่ี 1.6 บาท/ลติร
และคา่เฉล่ียของบริษัทท่ี 1.8 บาท/ลิตร

• คาดยอดขายน า้มนัโต 16% QoQ เป็น 1,280 ล้านลิตร
จากการบริโภคในประเทศท่ีสงูขึน้หลงัคลายลอ็กดาวน์
ใน 3Q21

• รายได้จากธรุกิจนอกเหนือน า้มนั (non-oil) คาดเพ่ิม
เลก็น้อย 3% QoQ จากยอดขาย LPG และธรุกิจอาหาร
และเคร่ืองดื่ม (F&B) ท่ีดีขึน้ ขณะท่ีประเมินวา่สว่นแบ่ง
ก าไรจากบริษัทร่วมด้านไบโอดเีซลจะเพ่ิมเป็น 50 ล้าน
บาท (+43% QoQ) หนนุจากก าไรสตอ็กท่ีสงูขึน้เพราะ
ราคาน า้มนัปาล์มดิบ (CPO) ท่ีพุ่งสงูขึน้
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คาดค่าการตลาดฟ้ืนตวัตัง้แต่ 1Q22 เป็นต้นไป

• คาดก าไร 1Q22 จะฟืน้ตวัจากขาดทนุและคอ่ย ๆ ปรับดีขึน้เป็นล าดบัในแตล่ะไตรมาสของปี 2022
ด้วยแรงหนนุจากคา่การตลาดท่ีปรับดีขึน้ ขณะท่ีบริษัทชีแ้จงวา่จะด าเนินกลยทุธ์ด้านราคาเพ่ือคงคา่
การตลาดเหนือ 1.7 บาท/ลิตรเอาไว้ในช่วง 1Q22 แตด้่วยราคาดีเซลค้าปลกีท่ียงัสงูกวา่ของคูแ่ขง่อย่าง
OR และ BCP จึงคาดวา่ยอดขายและสว่นแบ่งตลาดของบริษัทจะลดลงเลก็น้อย

• มีมมุมองเชิงบวกมากขึน้ตอ่ภาพรวมใน 2H22-2023 เพราะคาดวา่ประมาณการราคาน า้มนัดิบท่ีลดลง
จะช่วยให้คา่การตลาดฟืน้สูร่ะดบัก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ท่ี 1.8-1.9 บาท/ลิตรได้ โดยทางส านกังาน
สารสนเทศด้านพลงังานของสหรฐัฯ (EIA) ประเมินราคาน า้มนัดบิเบรนท์ท่ีลดลงเป็น US$70/bbl
ภายใน 4Q22 จากปัจจบุนัท่ี US$90/bbl
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ปรับลดประมาณการก าไรปี 2021-23 ลง 6%-36%

• ปรับลดประมาณการก าไรปี 2021 ลง 36% หลงัจากปรับลดสมมติฐานคา่การตลาดลงเป็น 1.75 บาท/ลิตร จากเดมิท่ี 1.8
บาท/ลิตร ขณะท่ีการตรึงราคาดีเซลโดยรัฐบาลในช่วง 4Q21 ก็ฉดุคา่การตลาดลงมาต ่ากวา่จดุคุ้มทนุท่ี 1.6 บาท/ลิตร ถือ
เป็นปัจจยัท่ีฉดุผลประกอบการในไตรมาสลงสูแ่ดนลบ

• ปรับลดก าไรปี 2022 ลง 19% อิงจากสมมติฐานคา่การตลาดใหมท่ี่ 1.7 บาท/ลิตรจาก 1.75 บาท/ลิตร สว่นการเติบโตของ
รายได้ปี 2021-23 จากราคาการค้าปลีกน า้มนัท่ีสงูขึน้
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บริษัทประกอบธรุกิจค้าน า้มนัเชือ้เพลิงผา่นเครือขา่ยสถานีบริการน า้มนั PT ซึ่งแบ่งสถานีบริการน า้มนั
ได้เป็นสองประเภทคือ 1) บริษัทลงทนุเอง (COCO) และ 2) สถานีบริการน า้มนัท่ีเป็นของตวัแทน
จ าหน่าย (DODO)

ธรุกิจน า้มนัคิดเป็น 88% ของก าไรขัน้ต้นของบริษัท มีการค้าสง่และค้าปลีกน า้มนัผา่นสถานีบริการทัง้
แบบ COCO และ DODO

บริษัทยงัด าเนินธรุกิจค้าปลกีก๊าซ LPG ส าหรับรถยนต์ซึง่บริษัทเป็นเจ้าของเองทัง้หมด โดยสว่นนีค้ดิเป็น
4% ของก าไรขัน้ต้น

ธรุกิจอาหารและเคร่ืองดื่มและธรุกิจอ่ืน ๆ คิดเป็น 8% ของก าไรขัน้ต้น ธรุกิจกลุม่นีร้วมถงึร้านสะดวกซือ้
Max Mart ร้านกาแฟพนัธุ์ไทย ท่ีเก็บน า้มนัเชือ้เพลิง น า้มนัหลอ่ลื่น พืน้ท่ีให้เช่า รวมถึงรายได้จาก
รายการพิเศษเช่นเงินอดุหนนุส าหรับการลดลงของราคาน า้มนั
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บริษัทมีนโยบายลดการใช้ทรัพยากรหรือไม่?
บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรถึงขีดสดุและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี จึงมีการใช้เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์แทนกระดาษ จดัท าโครงการกระดาษ
เก่าแลกกระดาษใหมแ่ละเข้าร่วมกิจกรรม Perks from Trash & Care the Whale Project ซึ่งเป็นโครงการท่ีได้รับการสนบัสนนุจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพ่ือบริหารจดัการ
ขยะภายในอาคารซีดบัเบิล้ยู ทาวเวอร์ เพ่ือจ ากดัปริมาณขยะท่ีปลอ่ยสูส่าธารณะ
บริษัทเคยเผชญิข้อพพิาทด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่?
ไมเ่คย

บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการด้านมลพษิและของเสียหรือไม่?

บริษัทลดของเสยีในกระบวนการผลิตท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมด้วยการน าของเสยีกลบัมาใช้ใหมใ่นฐานะพลงังานสะอาดทดแทน จ านวนของเสยีท่ีบริษัทรวบรวมในท่ีอาคารซีดบัเบิล้ยู
ทาวเวอร์คือ 239 กก. หรือ 25% ของขยะทัง้หมดจากซีดบัเบิล้ยู ทาวเวอร์ บริษัทสามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าการปลอ่ยคาร์บอนได้ 128 กก. จากปริมาณเทียบเท่าคาร์บอน
ทัง้หมดท่ี 512 กก. อิงวิธีการค านวณของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้ซือ้ขายคาร์บอนเครดิตหรือกจิกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีช่วยลดปัญหาด้านสภาพภูมอิากาศหรือไม่?

บริษัทให้ความส าคญักบัการลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมในจดุท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่กิจการของบริษัท เช่น การตดัสนิใจสร้างโรงงานคอมแพลก็ซ์ปาล์มน า้มนัแบบบรูณาการเพ่ือสง่เสริมการใช้
พลงังานทดแทน ทัง้ยงัมีโรงไฟฟ้าขยะ สถานีบริการประหยดัพลงังาน ติดตัง้แผงพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาและเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ท่ีป๊ัมของตวัเองเพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าลง รวมถึงจดั
อบรมให้พนกังานขบัรถขนสง่น า้มนัเก่ียวกบัการประหยดัเชือ้เพลิง
บริษัทมีผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือไม่?

บริษัทไมม่ีผลิตภณัฑ์ประเภทดงักลา่ว
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บริษัทมีนโยบายคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยหรือไม่?

บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบดเีดน่ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานในปี 2019 โดยกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน บริษัทมีระบบและอปุกรณ์ด้านความปลอดภยัท่ีเพียงพอ มีการตรวจสอบระบบและฝึกซ้อมในเร่ืองนีอ้ยูเ่ป็นประจ า

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือไม่?

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัด้านสิทธิมนษุยชนและการปฏิบตัิอยา่งเท่าเทียมกบัแรงงาน มีการสง่เสริมสิทธิมนษุยชนและเลี่ยงการปฏิบตัิใด ๆ ท่ีอาจไปละเมิดสิทธิดงักลา่วด้วยการปฏิบตัิ
ตามข้อกฎหมายแรงงานและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

บริษัทด าเนินตามนโยบายการแข่งขันท่ีเป็นธรรมหรือไม่? เช่น การต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการให้สินบน และด าเนินตามจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีช่องทางในการรับเร่ืองร้องทกุข์จากพนกังาน เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัของหลกัธรรมาภิบาลบริษัท สง่เสริมให้พนกังานทกุคนร้องเรียนกรณีใด ๆ ก็ตามท่ีเก่ียวกบั
นโยบายเหลา่นี ้บริษัทเป็นหนึ่งในแนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) องค์กรเอกชนท่ีสนบัสนนุบริษัทจดทะเบียนก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิท่ีเป็นการตอ่ต้านการ
กระท าทจุริตทกุรูปแบบ

บริษัทมีระบบบริหารจัดการควบคุมคุณภาพหรือไม่?

ระบบบริหารจดัการของบริษัทได้รับการรับรองจากสถาบนัในประเทศและตา่งประเทศจ านวนมาก เชน่ TIS 9001-2559 (ISO 9001:2016), (ISO/IEC 17025:2005) ท่ีรับรองเฉพาะบริษัทท่ีมี
ระบบการบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพ

บริษัทได้รับรายได้จากการค้าอาวุธ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การพนัน ยาสูบ หรือส่ือลามกหรือไม่?

บริษัทไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว
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สัดส่วนของกรรมการอสิระสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศไทยท่ี 38% หรือไม่?

กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ 40% สงูกวา่คา่เฉล่ียของไทย

ประธานกรรมการด ารงต าแหน่ง CEO (หรือเทียบเท่า) ควบคู่กันหรือไม่?

คณุสนุทร ซ้ายขวญัด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ ขณะท่ีคณุพิทกัษ์ รัชกิจประการด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิผู้ถือหุ้นหรือไม่?

บริษัทแจงรายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิผู้ ถือหุ้นไว้ในรายงานประจ าปีภายใต้หวัข้อบรรษัทภิบาล

บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิผู้ถือหุ้นหรือไม่?

บริษัทแจงรายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิผู้ ถือหุ้นไว้ในรายงานประจ าปีภายใต้หวัข้อบรรษัทภิบาล

บริษัทมีความยั่งยืนด้าน CSR หรือรายงานเร่ือง ESG หรือไม่?

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ของบริษัทเปิดเผยในรายงานประจ าปีและบนเวบ็ไซต์บริษัท
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