
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองคก์รของ บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “BBB+” พรอ้ม
แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นสถานะทางการตลาดของบรษิทัที่
แขง็แกร่งขึ้นในธุรกจิค้าปลกีน ้ามนั ตลอดจนเครือข่ายสถานีบริการน ้ามนัที่ครอบคลุม และก าไรที่
เตบิโตอย่างมัน่คง อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติกถ็ูกลดทอนโดยระดบัหนี้สนิทีส่งู รวมถงึความอ่อนไหว
ต่อการแทรกแซงราคาน ้ามนัจากภาครฐั และการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิสถานีบรกิารน ้ามนั 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

สถานะทางการตลาดท่ีแขง็แกร่งในธรุกิจค้าปลีกน ้ามนั 

เครอืขา่ยสถานีบรกิาร “PT” ของบรษิทัทีเ่ตบิโตขึน้ช่วยท าใหส้ถานะทางการตลาดของบรษิทัแขง็แกร่ง
มากยิง่ขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยบรษิัทมสีถานีบรกิารรวมทัง้สิ้น 2,027 แห่ง ณ สิ้นปี 2562 
เพิม่ขึน้จาก 1,883 แห่ง ณ สิ้นปี 2561 ทัง้นี้ บรษิทัมจี านวนสถานีบรกิารมากเป็นอนัดบั 2 รองจาก 
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) 

ปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัผ่านช่องทางค้าปลกีของบรษิทัเตบิโตขึน้ 18% จากปีก่อนโดยอยู่ที ่4.39 
พนัล้านลิตรในปี 2562 ในขณะที่ปริมาณการจ าหน่ายน ้ามนัผ่านช่องทางค้าปลีกในภาพรวมของ
ประเทศไทยเตบิโตเพยีงประมาณ 5% ท าใหบ้รษิทัมสี่วนแบ่งทางการตลาดของปรมิาณการค้าปลกี
น ้ามนัเตบิโตขึน้ทีร่ะดบั 14.1% ในปี 2562 จากระดบั 12.7% ในปี 2561 (ตามขอ้มลูทีร่วบรวมโดย 
ทรสิเรทติ้ง) 

บรษิัทเองกเ็ป็นที่รูจ้กัมากขึน้เช่นกนัในตลาดค้าปลกีน ้ามนัในเขตเมอืงอนัเป็นผลมาจากการทีบ่รษิัท
เน้นขยายสถานีบรกิารน ้ามนัมากขึน้ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลซึ่งเป็นพื้นทีท่ีเ่พิม่ปรมิาณการ
จ าหน่ายน ้ามนัของบรษิทัและยงัสรา้งโอกาสใหบ้รษิทัจ าหน่ายสนิคา้และใหบ้รกิารอื่นนอกเหนือจาก
น ้ามนั เช่น รา้นสะดวกซื้อ รา้นกาแฟ และบรกิารบ ารุงรกัษารถยนต์ไดม้ากขึน้อกีดว้ย บรษิทัมแีผนจะ
ด าเนินกลยุทธเ์น้นการขยายสถานีบรกิารน ้ามนัในเขตเมอืงมากยิง่ขึน้ต่อไปเพือ่เสรมิความแขง็แกร่งใน
การรบัรูต้ราสนิคา้ของบรษิทัในกลุ่มลกูคา้ก าลงัซื้อสงูในเขตเมอืงใหเ้พิม่ขึน้ 

บรษิทัยงัมรีะบบสมาชกิเพื่อสะสมคะแนนและรบัสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ “PT Max Card” ซึ่ง
ช่วยเสรมิความแขง็แกร่งให้แก่สถานะทางการตลาดของบรษิทัดว้ย โดยจ านวนสมาชกิเตบิโตอย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั 12.6 ล้านราย ณ สิ้นปี 2562 จาก 10.2 ลา้นราย ณ สิ้นปี 2561 รายไดจ้ากสมาชกิ 
PT Max Card มสีดัส่วนคิดเป็น 73% ของปริมาณการจ าหน่ายน ้ามนัในปี 2562 ในการนี้  
ทรสิเรทติ้งคาดว่าระบบสมาชกิ PT Max Card จะช่วยรกัษาฐานลูกคา้และเพิม่ยอดขายใหแ้ก่บรษิทั
ต่อไปในอนาคต 

ผลก าไรเติบโตอย่างแขง็แกร่ง 

บรษิทัขยายธุรกจิอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง ท าใหป้รมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัโดยรวมทีผ่่านทุกช่องทาง
ของบรษิทัเตบิโตขึน้เป็น 4.68 พนัลา้นลติรในปี 2562 ซึง่คดิเป็นการเพิม่ขึน้ 19% จากปีก่อน 

บรษิทัมรีายไดเ้ตบิโตขึน้ 11% เป็น 1.2 แสนลา้นบาทและมอีตัราก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจ าหน่ายเติบโตขึ้นที่ระดบั 44% หรือคิดเป็น 6.34 พนัล้านบาทในปี 2562 อัน
เนื่องมาจากปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัทีเ่ตบิโตขึน้และค่าการตลาดทีด่ขี ึน้เมือ่เทยีบกบัปีก่อน 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัของบรษิทัมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตต่อไปจากการขยายสถานี
บรกิารน ้ามนัอย่างต่อเนื่อง ทรสิเรทติ้งคาดการณ์แบบอนุรกัษ์นิยมว่าปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัของ
บรษิทัจะเตบิโตขึน้ประมาณ 6%-7% ต่อปีและประมาณการค่าการตลาดในภาพรวมของบรษิทัแบบ

  

บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 34/2563 
 24 มีนาคม 2563 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่าสุด : 11/04/62 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

14/02/60 BBB+ Stable 
12/02/58 BBB Stable 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
ตุลยวตั ฉตัรค า 
tulyawat@trisrating.com 
 

เสรมิวทิย ์ศรโียธา 
sermwit@trisrating.com 
 

ภารตั มหทัธโน 
parat@trisrating.com 
 

มณเฑยีร จนัทรก์ล ่า 
monthian@trisrating.com 
 

 

 

 

 

 

* รายงานนี้เป็นเพยีงสว่นหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 



บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ากดั (มหาชน) 
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อนุรกัษ์นิยมที่ระดบัประมาณ 1.70 บาทต่อลติร ท าให้คาดว่าก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ 5.9-6.2 
พนัลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2565 

ธรุกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่ธรุกิจน ้ามนั (Non-oil) เติบโตขึน้แต่ยงัคงเป็นสดัส่วนท่ีน้อย 

ในช่วงทีผ่่านมาบรษิทัไดท้ าการขยายธุรกจิอื่นทีไ่ม่ใช่ธุรกจิน ้ามนั หรอื Non-oil มากขึน้ เช่น รา้นสะดวกซื้อ “Max Mart” รา้นกาแฟ “พนัธุ์ไทย” และรา้น
กาแฟ “Coffee World” เป็นต้น โดยธุรกจิ Non-oil เหล่านี้ (ไม่รวมธุรกจิก๊าซ LPG) มสีดัส่วนคดิเป็น 2% ของรายไดร้วมและ 7.8% ของก าไรขัน้ต้นของ
บรษิทัในปี 2562 โดยเพิม่ขึน้จาก 1% และ 2.3% ในปี 2558 ตามล าดบั 

บรษิทัตัง้เป้าหมายจะเพิม่สดัส่วนก าไรจากธุรกจิ Non-oil ใหเ้ป็น 20% ทรสิเรทติ้งเชือ่ว่าหากบรษิทัท าไดส้ าเรจ็กจ็ะช่วยลดความเสีย่งของบรษิทัทีเ่กดิจาก
ความผนัผวนของราคาน ้ามนัและยงัช่วยเพิม่ความสามารถในการท าก าไรให้แก่บรษิทัอย่างมนียัส าคญัอกีดว้ย อย่างไรกต็าม ในปัจจุบนัธุรกจิ Non-oil ยงัมี
ขนาดเลก็และมคีวามไมแ่น่นอนในการด าเนินธุรกจิเนื่องจากบางธุรกจิยงัไม่ผ่านจุดคุม้ทุนในการด าเนินงาน ดงันัน้ ความส าเรจ็ในภาพรวมของธุรกจินี้จงึ
ยงัคงตอ้งตดิตามต่อไป 

นอกจากธุรกจิ Non-oil ของบรษิทัเองแลว้ บรษิทัยงัไดล้งทุนโดยถอืหุน้ 40% ใน “โครงการปาล์มน ้ามนัครบวงจร” ซึ่งมกี าลงัการผลติไบโอดเีซล B100 ที่
ระดบั 5 แสนลติรต่อวนั โครงการไดเ้ริม่ด าเนินงานตัง้แต่ช่วงปี 2561 อย่างไรกต็าม ในระหว่างปี 2561-2562 โครงการใชก้ าลงัการผลติในระดบัทีค่่อนขา้ง
ต ่าและมกีารปรบัปรุงกระบวนการผลติใหท้ างานไดอ้ย่างราบรืน่ยิง่ขึน้ จนกระทัง่ในช่วงปลายปี 2562 โครงการจงึสามารถด าเนินการโดยใชก้ าลงัการผลติ
ในระดบัสงูได ้ทัง้นี้ จากการทีร่ฐับาลมนีโยบายในการส่งเสรมิการใชไ้บโอดเีซลใหม้ากขึน้ จงึคาดว่าอุปสงค์และอุปทานของน ้ามนัไบโอดเีซล B100 จะมี
ความสมดุลมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ จงึเป็นทีค่าดว่าโครงการปาลม์น ้ามนัครบวงจรจะมผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ในช่วงปี 2563-2565 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 และการแข่งขนัท่ีรนุแรง 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จะส่งผลกดดนัต่อยอดขายของบรษิัทในระยะสัน้ การแพร่ระบาดที่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อ
เศรษฐกจิไทยบางส่วนนัน้อาจจะกดดนัการเตบิโตของการบรโิภคน ้ามนัของประเทศในภาพรวมในปี 2563 อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งมองว่าการบรโิภค
น ้ามนัจะกลบัมาเตบิโตในระดบัปกติอกีครัง้ในปี 2564 ในระยะปานกลางทรสิเรทติ้งมองว่าปรมิาณการบรโิภคน ้ามนัของประเทศไทยอาจจะทรงตวัหรอื
เตบิโตในระดบัต ่าจากการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีช่า้ลงของประเทศ โดยในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาปรมิาณการบรโิภคน ้ามนัในภาพรวมของไทยเตบิโตในระดบั
เฉลีย่เพยีงปีละ 3% 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัเผชญิกบัสภาวะการแข่งขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิคา้ปลกีน ้ามนัภายในประเทศอกีดว้ยดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีผู่ป้ระกอบการคา้ปลกีน ้ามนั
จ านวนมากยงัคงขยายสถานีบรกิารน ้ามนัและจดัรายการส่งเสรมิการขายเพื่อหวงัจะเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด การปรบัปรุงสถานีบรกิารน ้ามนัเป็น
แนวโน้มทีเ่ป็นทีน่ิยมของผูป้ระกอบการในปัจจุบนั โดยผูป้ระกอบการมกีารลงทุนเป็นอย่างมากในการปรบัปรุงคุณภาพสถานีบรกิารอกีทัง้ยงัท าการเพิม่
สนิคา้และบรกิารอื่นนอกเหนือจากน ้ามนัในสถานีบรกิารของตนอกีดว้ย 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ามนัและการแทรกแซงจากภาครฐั  

ทรสิเรทติ้งมองว่าความผนัผวนเป็นอย่างมากของราคาน ้ามนัเป็นหนึ่งในความเสีย่งของบรษิทัซึง่อาจจะกระทบต่อผลการด าเนินงานในระยะสัน้ของบรษิทั
ได้ ตัวอย่างเช่นในกรณีที่ราคาน ้ ามันลดลงอย่างรวดเร็วนัน้ก็อาจท าให้ค่าการตลาดของบริษัทปรับตัวลดลงอย่างหนักด้วย อย่างไรก็ตาม  
ทรสิเรทติ้งคาดว่ากรณีดงักล่าวจะมผีลกระทบเพยีงชัว่คราวในระยะสัน้ อกีทัง้บรษิทัยงัมกีารบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพซึ่งจะช่วยจ ากดั
การขาดทุนของสนิคา้คงคลงัลงไดใ้นกรณทีีร่าคาน ้ามนัมคีวามผนัผวน 

บรษิทัยงัมคีวามอ่อนไหวจากการถูกแทรกแซงราคาน ้ามนัโดยภาครฐัซึง่อาจกดดนัค่าการตลาดในธุรกจิคา้ปลกีน ้ามนัไดอ้กีดว้ย ตวัอย่างเช่นในช่วงกลางปี 
2561 ทีผ่่านมาเมือ่ราคาน ้ามนัปรบัตวัสูงขึน้ในช่วงสัน้ ๆ ภาครฐัไดอ้อกมาตรการตรงึราคาขายปลกีน ้ามนัดเีซลไวท้ี ่30 บาทต่อลติรเพื่อเป็นการบรรเทา
ผลกระทบต่อผูใ้ชน้ ้ามนัดเีซล ท าใหค้่าการตลาดของบรษิทัไดร้บัผลกระทบมากกว่าผูป้ระกอบการรายอื่นเนื่องจากบรษิทัมปีรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัดเีซล
ในสดัส่วนทีส่งูถงึ 71% ของปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัรวมของบรษิทัในปีดงักล่าว อย่างไรกต็าม ในสถานการณ์ปัจจุบนัมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งน้อยที่
ภาครฐัจะตรงึราคาขายปลกีน ้ามนัดเีซลเนื่องจากราคาน ้ามนัดบิปรบัตวัลดลงอย่างมากจนมาอยู่ที่ระดบั 30-40 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อบาร์เรลจากระดบั
ประมาณ 60 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อบาร์เรล อย่างไรกต็าม แมว้่าโอกาสดงักล่าวจะเกดิไดน้้อยในปัจจุบนั แต่ทรสิเรทติ้งกย็งัมองว่าบรษิทัยงัคงมคีวามเสีย่ง
จากการแทรกแซงจากภาครฐัอยู่ 

คาดว่าระดบัหน้ีสินจะปรบัตวัสงูขึน้ 

อนัดบัเครดติของบรษิทัยงัคงลดทอนลงจากระดบัหนี้สนิทีส่งูซึง่เป็นผลมาจากการขยายธุรกจิอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีทีผ่่านมา บรษิทัลงทุนโดยเฉลีย่ปี
ละ 4.4 พนัลา้นบาทในช่วง 4 ปีทีผ่่านมาโดยใชไ้ปในการขยายสถานีบรกิารน ้ามนัและการลงทุนในธุรกจิอื่น ๆ เช่น โครงการปาล์มน ้ามนัครบวงจร ธุรกจิ
อาหารและเครือ่งดืม่ ธุรกจิรา้นสะดวกซื้อ และธุรกจิศูนย์บรกิารรถยนต์ เป็นต้น ท าใหบ้รษิทัมหีนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้เพิม่สูงขึน้เป็น 1.86 หมืน่
ลา้นบาทในปี 2562 จาก 3.9 พนัลา้นบาทในปี 2558 อตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนเพิม่ขึน้เป็น 74% และอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไร
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ก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายอยู่ที ่2.9 เท่าในปี 2562 

ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะยงัคงขยายธุรกจิอย่างต่อเนื่องในอนาคตโดยทีร่ะดบัหนี้สนิจะเพิม่สงูขึน้ ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะลงทุนประมาณ 4.5 พนัลา้น
บาทต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหน้าซึง่จะเน้นไปทีก่ารขยายเครอืขา่ยสถานีบรกิารน ้ามนัเป็นหลกั ทรสิเรทติ้งจงึคาดว่าอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนของ
บรษิทัจะเพิม่ขึน้ไปอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 75% และอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายจะเพิม่ขึน้
ไปอยู่ที ่3.5-3.7 เท่าในช่วงปี 2563-2565 

สภาพคล่องอยู่ในระดบัท่ีจดัการได้  

บรษิัทมกีระแสเงนิสดเพื่อการช าระหนี้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมอีตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิอยู่ที่ระดบั 26.9% และ
อตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที ่6.5 เท่าในปี 2562 ทรสิเรทติ้งคาดว่าในช่วง 3 ปีขา้งหน้า
ระหว่างปี 2563-2565 บรษิทัจะมเีงนิทุนจากการด าเนินงานอยู่ทีป่ระมาณ 4.5-4.7 พนัลา้นบาทต่อปี อตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทาง
การเงนิจะอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 20%-22% และอตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายจะอยู่ทีป่ระมาณ 5 
เท่า 

บรษิทัมเีงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและหุน้กูท้ีจ่ะถงึก าหนดช าระรวมทัง้สิน้ประมาณ 2.4 พนัลา้นบาทในปี 2563 โดยบรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสดอยู่ที่ประมาณ 1 พนัลา้นบาท ณ สิ้นปี 2562 และเงนิทุนจากการด าเนินงานในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าซึ่งคาดว่าจะอยู่ที ่4.6 พนัล้านบาท อย่างไร 
กต็าม ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิัทจ าเป็นจะต้องจดัหาเงนิกูเ้พื่อทดแทนหนี้ที่จะถึงก าหนดช าระเกอืบทัง้หมดใหไ้ดเ้นื่องจากบรษิทัจะยงัคงมกีารลงทุนเพื่อ
ขยายธุรกจิอย่างต่อเนื่อง ทรสิเรทติ้งมองว่าความเสีย่งในการหาเงนิกูท้ดแทนอยู่ในเกณฑท์ีร่บัไดเ้มือ่พจิารณาจากความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสด
ของบรษิทัในช่วง 2-3 ปีขา้งหน้า 

สมมติฐานกรณีพืน้ฐาน 

 ปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัจะเตบิโตประมาณ 6%-7% ต่อปีจากการขยายสถานีบรกิารน ้ามนั 
 ราคาจ าหน่ายน ้ามนัจะลดลงประมาณ 10% ในปี 2563 และจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ 5% ในปี 2564 
 รายไดจ้ะปรบัตวัลดลง 4% ในปี 2563 และจะเพิม่ขึน้ 13% ในปี 2564 และ 7% ในปี 2565 
 ค่าการตลาดของธุรกจิน ้ามนัโดยรวมของบรษิทัจะอยู่ทีป่ระมาณ 1.70 บาทต่อลติร 
 เงนิลงทุนจะอยู่ที ่4.5 พนัลา้นบาทต่อปีในระหว่างปี 2563-2565 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโนมอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นการคาดการณ์ของทรสิเรทติ้งว่าบรษิทัจะสามารถด ารงสถานะทางการตลาดทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิคา้ปลกี
น ้ามนัเอาไวไ้ด้และบรษิทัจะมคีวามระมดัระวงัในการขยายธุรกจิซึ่งจะท าใหบ้รษิทัสามารถรกัษาอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทุนทีร่ะดบัประมาณ 
75% และอตัราส่วนหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายต ่ากว่า 4 เท่าได ้

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

การปรบัเพิม่อนัดบัเครดติมโีอกาสเกดิขึน้ไมม่ากนกัในระยะเวลาอนัใกลเ้นื่องระดบัหนี้ทีส่งูของบรษิทั ในขณะทีอ่นัดบัเครดติอาจปรบัลดลงหากบรษิทัมกีาร
ก่อหนี้เพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัจากการลงทุนหรอืหากผลการด าเนินงานของบรษิทัอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม --------------------------- 
  2562 2561 2560 2559            2558 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  120,252 108,142 84,861 64,788 53,833 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  2,894 1,557 1,643 1,621 1,009 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  6,335 4,374 3,674 3,074 1,933 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  5,004 3,440 2,945 2,432 1,573 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  971 813 576 380 189 
เงนิลงทุน  3,902 5,339 5,394 3,219 1,919 
สนิทรพัยร์วม  22,652 20,940 17,985 12,527 7,805 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  18,627 16,373 13,759 7,934 3,942 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  6,707 5,476 5,119 4,589 4,001 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       
อตัราก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดั
จ าหน่าย (%) 

 5.27 4.04 4.33 4.74 3.59 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  11.76 7.30 9.96 15.15 14.18 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 6.52 5.38 6.38 8.09 10.25 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 2.94 3.74 3.74 2.58 2.04 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  26.86 21.01 21.40 30.65 39.90 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   73.52 74.94 72.89 63.35 49.63 
 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 

 
บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ากดั (มหาชน) (PTG) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
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