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บทสรุปของผู้บริหาร 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“พีทีจี”) ทุ่มเทและมุ่งมัน่ในการเป็นผู้น าด้านบริการในธุรกิจพลงังานครบวงจรของ

ประเทศ พร้อมกบัการต่อยอดไปยงัธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างความเติบโต ให้ผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ

และยัง่ยืนในระยะยาว ด้วยการยึดมัน่การบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  ควบคู่กบัการพฒันาชุมชน สงัคม 

และสิง่แวดล้อม 

ด้วยความตัง้ใจที่จะสร้างความเติบโต และเพิ่มมูลค่าองค์กรในระยะยาว ท าให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พีทีจีขยายธุรกิจอย่าง

รวดเร็ว และเข้าลงทุนร่วมกับพนัธมิตรที่มีความแข็งแกร่งในธุรกิจที่ไม่ใช่น า้มนั (“นอนออยล์”) ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าให้ได้อย่างครบวงจร ทัง้นี ้การเข้าลงทนุที่ส าคญัภายหลงัไตรมาส 1 ได้แก่ การลงทนุในธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองดื่ม และเข้าร่วมลงทุนในกิจการสถานีบริการน า้มนั (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เหตุการณ์ส าคญัภายหลงัไตรมาส 

1/2561) เนื่องจากพีทีจีมีเป้าหมายการเพิ่มสดัสว่นก าไรสทุธิของธุรกิจนอนออยล์ให้มากกวา่ธุรกิจน า้มนัในอีก 4 ปีข้างหน้า 

จากการขยายเครือข่ายธุรกิจน า้มนัและธุรกิจนอนออยล์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สง่ผลให้ ณ สิน้สดุไตรมาส 1/2561 พีทีจีมี

จ านวนสถานีบริการน า้มนัและแก๊ส LPG ทัง้สิน้ 1,718 สถานี ร้านกาแฟพนัธุ์ไทยจ านวน 136 สาขา ร้าน Coffee World และ

แบรนด์อื่นๆ ภายใต้ GFA จ านวน 89 สาขา และร้านสะดวกซือ้ Max Mart จ านวน 112 สาขา จ านวนสถานีบริการน า้มนั และ

ปริมาณการขายตอ่สาขาตอ่เดือนที่เพิ่มขึน้ สง่ผลให้ปริมาณการขายน า้มนัเพิ่มขึน้เป็น 942 ล้านลติร เพิ่มขึน้ 15% จากไตรมาส

เดียวกนัของปีที่แล้ว โดยมีการขายผ่านสถานีบริการเท่ากบั 890 ล้านลิตร เพิ่มขึน้ 18% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว หรือ

คิดเป็นสดัสว่นเทา่กบั 94% ของปริมาณการขายทัง้หมด  

ทัง้นี ้พีทีจีมีอตัราการเติบโตของปริมาณการขายน า้มนัส าเร็จรูป (ประเภทดีเซล และเบนซิน1) ที่ผ่านช่องทางสถานีบริการ สงู

กว่าปริมาณการใช้น า้มนัของประเทศไทย ที่เติบโตอยู่ที่ 3% จากปีที่แล้ว เป็นผลมาจากการขยายตวัของเศรษฐกิจเฉพาะใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีแนวโน้มเติบโตดีขึน้จากการขบัเคลือ่นภาคการสง่ออกและการลงทนุของภาคเอกชน อยา่งไรก็ตาม 

เศรษฐกิจฐานรากของประเทศในตา่งจงัหวดั ยงัคงไมฟื่น้ตวัจากราคาสินค้าทางการเกษตรท่ีตกต ่า ท าให้ก าลงัการซือ้ของภาค

ครัวเรือนลดลง นอกจากปริมาณการขายน า้มนัแล้ว พีทีจีมีปริมาณการขายแก๊ส LPG ในไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 19 ล้านลิตร 

หรือเพิ่มขึน้ 43% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  ซึง่สวนทางกบัการจ าหนา่ยแก๊ส LPG ผา่นสถานีบริการโดยรวมของประเทศ

ซึง่ลดลงถึง 11% จากปีที่แล้ว และมีแนวโน้มวา่จะลดลงอยา่งตอ่เนื่อง 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1/2561 พีทีจียงัคงมีรายได้จากการขายและการบริการที่เติบโตอย่างตอ่เนื่อง อยู่ที่ 24,752 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้ 18% จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 10% จากไตรมาสที่ผ่านมา จากปริมาณการขายน า้มนัและแก๊สที่เพิ่มขึน้ และการ

เติบโตของธุรกิจนอนออยล์ต่างๆ นอกจากนี ้ก าไรขัน้ต้นต่อลิตรของธุรกิจน า้มนัในไตรมาสนี ้ปรับตวัดีขึน้เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกนัปีก่อน เป็นผลจากการปรับราคาขายปลีกของอตุสาหกรรมน า้มนัที่สอดคล้องกบัต้นทุนมากขึน้ และก าไรขัน้ต้นจาก

                                                           
1 รวมดีเซลหมนุเร็ว, เบนซิน 95, แก๊สโซฮอลล์ 95, แก๊สโซฮอลล์ 91, และแก๊สโซฮอลล์ 95 (E20) 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

ประจ าไตรมาส 1/2561 
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ธุรกิจนอนออยล์ ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ สง่ผลให้พีทีจีมีก าไรขัน้ต้นรวมอยู่ที่ 1,903 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 37% เมื่อเทียบกบัไตรมาส

เดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึน้ 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ปัจจุบนั พีทีจีมีสดัส่วนก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจนอนออยล์คิดเป็น 

8.4% เพิ่มขึน้จาก 7.1% ในปีที่แล้ว ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยงัคงเพิ่มขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจ แต่

อยา่งไรก็ตาม คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารมีอตัราการเติบโตทีช่ะลอตวัลง 

พีทีจีมี EBITDA ที่เติบโตอยูท่ี่ 948 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 46% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อน และเพิ่มขึน้ 15% เมื่อเทียบกบั

ไตรมาสก่อน สง่ผลให้พีทีจีมีก าไรสทุธิ อยูท่ี่ 269 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 49% จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน และเพิ่มขึน้ 13% จากไตร

มาสก่อน ทัง้นี ้พีทีจีจะยงัคงเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้และก าไร โดยการตอ่ยอด และใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่มีอยู่เดิม

ให้คุ้มคา่มากที่สดุ 

 
เหตุการณ์ส าคัญภายหลังไตรมาส 1/2561 

1. การเข้าซือ้ธุรกิจด้านอาหาร และเคร่ืองดื่ม 

บริษัท กาแฟพนัธุ์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของพีทีจี (พีทีจีถือหุ้นในสดัส่วน 99.99% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) เข้าซือ้หุ้น

สามัญเพิ่มทุนใน บริษัท จิตรมาส แคเทอร่ิง จ ากัด (“JTC”) จ านวน 315,000 หุ้น หรือในสดัส่วน 70.00% ของจ านวนหุ้น

ทัง้หมด โดยบริษัท จิตรมาส แคเทอร่ิง จ ากัด ด าเนินธุรกิจด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ทัง้การผลิตอาหารส าเร็จรูปประเภท 

Chilled Food, Frozen Food และการให้บริการจัดแคเทอร่ิงให้กับโรงแรมชัน้น า เป็นต้น ซึ่งพีทีจีเล็งเห็นถึงศกัยภาพในการ

เติบโตของธุรกิจในอนาคต และเพื่อสนนัสนนุการเติบโตและพฒันาของกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มภายใต้เครือข่ายของ

บริษัทให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ

ผู้บริโภคให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุ 

2.    การเข้าร่วมลงทุนในกิจการสถานีบริการน า้มนั และการจัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตัใิห้พีทีจี และ/หรือ บริษัทยอ่ย เข้าร่วมลงทนุ กบั บริษัท บริการเชือ้เพลงิการบินกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย โดยการจัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ จ านวน 1 บริษัท เพื่อประกอบกิจการสถานีบริการ

น า้มนั บริเวณด้านหน้าคลงัน า้มนัพิจิตร คลงัน า้มนันครล าปาง และสถานีสบูถ่ายน า้มนัก าแพงเพชร ของ บริษัท ขนสง่น า้มนั

ทางทอ่ จ ากดั 

แนวทางการด าเนินงานในปี 2561 

พีทีจียงัคงเน้นสร้างความแข็งแกร่งของเครือขา่ย โดยตัง้เป้าหมายเพิ่มเครือข่ายให้ครอบคลมุมากขึน้ และเพิ่มธุรกิจนอนออยล์ 

ต่างๆ เพื่อสร้างความหลากหลายให้กบัสถานีบริการ และเติมเต็มความต้องการของลกูค้า พีทีจีจะยงัคงสร้างความแตกต่าง

ด้วยการมอบสนิค้าที่สดใหม ่การให้บริการท่ีประทบัใจ และการให้สทิธิประโยชน์จาก บตัร PT Max Card ที่เช่ือมโยงสนิค้าและ

บริการภายใต้เครือข่ายของพีทีจีและพนัธมิตรทางธุรกิจเข้าด้วยกนั พีทีจีตัง้เป้าหมายในการเพิ่มปริมาณการจ าหน่ายน า้มนั

ประมาณ 20-25% จากปีก่อน และด้วยการบริหารต้นทนุที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกบัการผลกัดนัธุรกิจที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงู 

จะส่งผลให้ EBITDA เพิ่มขึน้ประมาณ 40-45% จากปีที่แล้ว ส าหรับด้านการลงทุน พีทีจีตัง้งบลงทุนไว้ที่ 4,000-5,000 ล้าน

บาท จากการขยายธุรกิจน า้มนั และธุรกิจนอนออยล์ เพื่อการสร้างมลูคา่เพิ่มในระยะยาวอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 
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ผลการด าเนินงาน 

 

สรุปผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1/2561 

 รายได้จากการขายและบริการ เท่ากบั 24,752 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และ

เพิ่มขึน้ 10% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้อยูท่ี่ 942 ล้านลติร หรือเพิ่มขึน้ 15% 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 8% จากไตรมาสก่อน นอกจากปริมาณการที่เพิ่มขึน้จากจ านวนสถานี

บริการที่เพิ่มขึน้แล้ว ปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ยงัมาจาก Same Store Sales ที่เพิ่มขึน้เป็น 0.22 ล้านลิตร จาก 0.20  

ล้านลติร ตอ่สถานี ตอ่เดือน ในไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว รวมถึงราคาขายปลกีตอ่ลติรที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีร้ายได้หลกัของ

พีทีจียงัคงมาจากธุรกิจน า้มนั ซึง่คิดเป็นสดัสว่น 97% ของรายได้รวมทัง้หมด 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงนิ 
(ล้านบาท)  

ไตรมาส 
1/2561 

ไตรมาส 
4/2560 

ไตรมาส 
1/2560 

% เทียบ 
ไตรมาสก่อน 

% เทียบไตรมาส 
เดียวกันปีก่อน 

รายได้จากการขายและการบริการ 24,752 22,595 20,896 9.6% 18.5% 
ต้นทนุรวมการขายและการบริการ (22,849) (20,934) (19,508) 9.2% 17.1% 
ก าไรขัน้ต้น 1,903 1,661 1,388 14.6% 37.2% 
คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร (1,559) (1,431) (1,192) 8.9% 30.8% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (1,354) (1,286) (989) 5.3% 36.9% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (205) (145) (203) 41.2% 0.6% 

EBITDA 948 824 650 15.0% 45.8% 
ก าไรสุทธิ 269 239 181 12.9% 48.7% 

อตัราก าไรขัน้ต้น 7.7% 7.4% 6.6%   
อตัราคา่ใช้จา่ยการขายและการบริหาร 
ตอ่ยอดขายสทุธิ 

6.3% 6.3% 5.7%   

อตัราคา่ใช้จา่ยในการขาย 
             ตอ่ยอดขายสทุธิ 

5.5% 5.7% 4.7%   

อตัราคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
             ตอ่ยอดขายสทุธิ 

0.8% 0.6% 1.0%   

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 1.6% 1.4% 1.2%   
อตัรา EBITDA 3.8% 3.6% 3.1%   
อตัราก าไรสทุธิ 1.1% 1.1% 0.9%   
อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)      0.16 0.14 0.11   
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 21.3% 19.7% 16.0%   
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม 6.8% 6.3% 6.3%   
อตัราหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 

1.50 1.58 0.87   
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 ต้นทุนการขายและบริการ เท่ากับ 22,849 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ

เพิ่มขึน้ 9% จากไตรมาสก่อน ปัจจัยหลกัมาจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มันที่เพิ่มขึน้ดงัที่กล่าวไว้ข้างต้น ทัง้นีเ้มื่อ

วิเคราะห์อตัราสว่นต้นทนุจะพบวา่ อตัราสว่นต้นทนุเพิ่มขึน้ต ่ากวา่อตัราสว่นรายได้ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากพีทีจีมีการบริหาร

จดัการระบบ Supply chain ที่มีประสทิธิภาพ ประกอบกบัการปรับราคาขายปลกีหน้าสถานีบริการท่ีสอดคล้องกบัราคา

น า้มนัในตลาดโลก จึงส่งผลให้การควบคุมต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ก าไรขัน้ต้นของไตรมาส 1/2561 

เทา่กบั 1,903 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 37% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 15% จากไตรมาสก่อน  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เทา่กบั 1,559 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 31% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และ

เพิ่มขึน้ 9% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการขยายสาขาอยา่งตอ่เนื่องของเครือขา่ยธุรกิจน า้มนัและธุรกิจนอนออยล์อื่นๆ

ที่บริหารงานโดยพีทีจีที่เพิ่มขึน้ โดยค่าใช้จ่ายหลกัที่เพิ่มขึน้เกิดจาก ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าเช่าและสทิธิการเช่า 

รวมถึงคา่เสือ่มราคา 

o ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เท่ากับ 597 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน และเพิ่มขึน้ 18% จากไตรมาสก่อน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้มาจากจ านวนพนกังานที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับ

การขยายตวัของสาขา ทัง้ในสว่นของธุรกิจน า้มนั ธุรกิจนอนออยล์ และสว่นสนบัสนนุ 

o ค่าเช่าและสิทธิการเช่า เท่ากบั 309 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 47% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

และเพิ่มขึน้ 6% จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเพิ่มสาขา ตามเป้าหมายที่พีทีจีได้

ก าหนดไว้ ณ สิน้ไตรมาส 1/2561 พีทีจีมีจ านวนสถานีบริการน า้มนัและแก๊ส LPG ที่เป็นเจ้าของและ

บริหารเองทัง้หมด 1,490 สถานี โดยเน้นการขยายสาขาทัง้ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่

ทัว่ประเทศ 

o ค่าเสื่อมราคา เท่ากบั 257 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 50% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 

8% จากไตรมาสก่อน และ อนัเป็นผลมาจากการขยายตวัของสาขา ทัง้ธุรกิจน า้มนัและนอนออยล์ ท าให้

พีทีจี และบริษัทในเครือ มีสนิทรัพย์ถาวรเพิ่มขึน้จึงสง่ผลให้คา่เสือ่มราคาเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย 

 EBITDA และก าไรสุทธิ ในไตรมาสนี ้EBITDA เท่ากบั 948 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 46% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อน และเพิ่มขึน้ 15% จากไตรมาสก่อน อนัเป็นผลมาจากปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัที่เพิ่มขึน้ รวมถึงการขยายสาขา

ในส่วนธุรกิจออยล์และนอนออยล์ อีกทัง้พีทีจีมีการบริหารจัดการต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับ

ราคาขายปลีกที่สอดคล้องกบัต้นทุนมากขึน้ อย่างไรก็ตาม พีทีจีมีต้นทนุทางการเงิน เท่ากบั 66 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 29 

ล้านบาท จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 5 ล้านบาท จากไตรมาสที่แล้ว ปัจจยัหลกัมาจากหุ้นกู้  และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินที่เพิ่มขึน้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจน า้มัน และธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลกั ทัง้นี ้พีทีจี

พิจารณาธุรกิจที่เข้าลงทนุอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ และเลือกใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีหลากหลายเพื่อการจดัหา

แหลง่เงินทนุท่ีมีอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของบริษัท  

นอกจากนี ้พีทีจีมีส่วนแบ่งขาดทุนสทุธิจากการร่วมลงทุนและบริษัทร่วมค้าจ านวน 15 ล้านบาท เนื่องจากเป็นช่วง

ระหว่างเร่ิมด าเนินการของกิจการ Palm Complex และยงัมาจากสว่นแบง่ก าไรที่ลดลงของบริษัทร่วมทนุ บริษัท อามา่ 

มารีน จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผลมาจากคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้และราคาน า้มนัที่เพิ่มสงูขึน้ จึงสง่ผลให้ก าไรสทุธิในไตร
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มาสนีเ้ท่ากบั 269 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 49% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 13% จากไตรมาสก่อน  

พีทีจีมีอตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้นของบริษัทอยูท่ี่ 0.16 บาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนซึง่อยูท่ี่ 0.14 บาท และไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อนซึง่อยูท่ี่ 0.11 บาท 

สรุปฐานะทางการเงนิ  
(ล้านบาท) 

ไตรมาส 
1/2561 

% ไตรมาส 
4/2560 

% เปลี่ยน 
แปลง 

 

% 

เงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้ 758 4% 926 5% -168 -18% 
ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 1,163 6% 994 6% 174 18% 
สนิค้าคงเหลอื 1,862 10% 1,989 11% -127 -6% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,788 20% 3,909 22% -121 -3% 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 294 2% 278 2% 16 6% 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 9,491 51% 8,865 49% 626 7% 
สทิธิการเชา่และคา่เช่าทีด่ินจ่ายลว่งหน้า 2,393 13% 2,311 13% 82 4% 
เงินลงทนุในการร่วมค้า 685 4% 696 4% -11 -2% 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 782 4% 804 4% -22 -3% 
เงินลงทนุทัว่ไป 723 4% 723 4% - - 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 203 1% 193 1% 10 5% 
คา่ความนิยม 53 0% 53 0% - - 
อื่นๆ 175 1% 153 1% 22 14% 
รวมสินทรัพย์ 18,587 100% 17,985 100% 602 3% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ 4,835 26% 4,520 25% 315 7% 
เงินกู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้นิก าหนด
ช าระใน 1 ปี 

4,503 24% 3,693 21% 810 22% 

อื่นๆ 119 1% 62 0% 57 93% 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 9,457 51% 8,275 46% 1,182 14% 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 526 3% 572 3% -46 -8% 
เงินกู้ยืมระยะยาว 3,040 16% 3,835 21% -795 -21% 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 57 0% 55 0% 2 3% 
อื่นๆ 137 1% 130 1% 7 5% 
รวมหนีส้ิน 13,217 71% 12,867 72% 350 3% 

ก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 2,439 13% 2,171 12% 267 12% 
อื่นๆ 2,931 16% 2,948 16% -16 -1% 
รวมส่วนผู้ถอืหุ้น 5,370 29% 5,118 28% 251 5% 
รวมหนีส้ิน และรวมส่วนผู้ถอืหุ้น 18,587 100% 17,985 100% 602 3% 
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 ฐานะทางการเงนิ ณ สิน้สดุไตรมาส 1/2561 พีทีจีมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 18,587 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 602  ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ 3% จากสิน้ปี 2560 โดยสาเหตหุลกัเพิ่มขึน้จาก ลกูหนีก้ารค้า, ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์, และสทิธิการเช่าและ

ค่าเช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้า อนัเป็นผลมาจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เพิ่มขึน้ รวมถึงราคาขายปลีกต่อลิตรที่เพิ่มขึน้ 

ตลอดถึงการขยายสาขาในสว่นธุรกิจออยล์และนอนออยล์ อาทิเช่น ร้านกาแฟพนัธุ์ไทย ร้านสะดวกซือ้ Max Mart เป็น

ต้น ในสว่นของหนีส้ินรวมเท่ากบั 13,217 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 350 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 3% จากสิน้ปี 2560 โดยสาเหตุ

หลกัเพิ่มขึน้จากเจ้าหนีก้ารค้า เนื่องจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เพิ่มขึน้ และภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่ายเพิ่มขึน้ 

ซึ่งเกิดจากภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ค้างจ่ายสะสมมาและก าหนดจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2561 ทัง้นีบ้ริษัทมีอตัราสว่น

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ 1.50 เทา่ ลดลงจากสิน้ปี 2560 อยูท่ี่ 1.58 เทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกระแสเงนิทุน ไตรมาส 1/2561  (ล้านบาท) 
แหล่งที่มาของเงนิทุน การใช้เงนิทุน 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 1,088 เงินลงทนุในสทิธิการเช่า คา่เช่า และสนิทรัพย์ถาวร 1,149 
เงินสดรับสทุธิจากเงินกู้ยมื 47 จ่ายคืนสญัญาเช่าการเงิน ดอกเบีย้จ่าย และจ่าย

ภาษีเงินได้ 
149 

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 1 ให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั และ
กิจการอื่น และเงินฝากค า้ประกนั 

6 

เงินสดลดลง 168   

 1,304  1,304 

การรับรอง 
จดัอนัดบัเครดติเรทติง้ (Tris) BBB+ 
CG score ดีมาก : 5 ดาว 
CAC Certified CAC 

หนีส้ินระยะยาวและหุ้นกู้คงเหลือ 
ปีที่ หุ้นกู้  

(ล้านบาท) 
ครบก าหนด 
(ล้านบาท) 

เงนิกู้ 
(ล้านบาท) 

ครบก าหนด 
(ล้านบาท) 

2558   641 36 
2559 1,700  491 173 
2560 1,700  1,200 384 
2561   300 538 
2562  1,700  665 
2563  1,000  440 
2564    199 
2565            700   
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มุมมองของผู้บริหาร และกลยุทธ์ส าหรับปี 2561 

เศรษฐกิจโดยรวมเร่ิมฟืน้ตวัได้อยา่งช้าๆ พีทีจีเห็นสญัญาการเติบโตของปริมาณการขายน า้มนัผา่นสถานีบริการ PT โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั แสดงให้เห็นวา่ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคระดบัฐานรากของประเทศ เร่ิมจะดี อยา่งไรก็ตาม พีทีจีเข้ามา

ขยายสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่มากขึน้ เพื่อเป็นการสร้างสมดลุ และเพื่อสนบัสนนุการตอ่ยอดใน

ธุรกิจนอนออยล์ได้มากขึน้ 

 

นอกจากเร่ืองเศรษฐกิจโดยรวมที่เป็นปัจจยัต่อการด าเนินธุรกิจที่ส าคญัที่สดุในปี 2561 แล้ว พีทีจีเห็นการแข่งขนัในธุรกิจค้า

ปลีกน า้มันที่ยังคงมีอยู่อย่างชัดเจนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ ค้าหลกัที่พยายามรักษาฐานลูกค้า ด้วยการท า

การตลาดในรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ตาม พีทีจีจะยงัคงยึดมัน่ในเร่ืองการเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทัง้ประเทศ ทัง้ในเร่ืองสินค้าที่

สดใหม่ การให้บริการที่ประทบัใจ และการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ภายใต้เครือข่ายของพีทีจีและพนัธมิตร ด้วยบตัร PT Max 

Card ทัง้นี ้พีทีจีจะยงัคงขยายไปยงัธุรกิจนอนออยล์ มากขึน้ เพื่อลดผลกระทบที่รุนแรงทัง้ในเร่ืองการแข่งขนั รวมถึงนโยบาย

ภาครัฐที่มีตอ่อตุสาหกรรมน า้มนั โดยพีทีจียงัคงตัง้เป้าหมายสดัสว่นก าไรท่ีได้จากธุรกิจนอนออยล์ ที่ปัจจบุนัอยูท่ี่ 8.4% ให้เพิ่ม

เป็น 60% ในปี 2565 ทัง้นี ้ความคืบหน้าของโครงการอตุสากรรมน า้มนัปาล์มครบวงจร และแนวทางการด าเนินงานในปี 2561 

เป็นดงันี ้

 โครงการอุตสาหกรรมน า้มันปาล์มครบวงจร ที่พีทีจีเข้าร่วมลงทนุในสดัสว่น 40% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด กบัพนัธมิตร

ผู้มีความเช่ียวชาญในธุรกิจน า้มนัปาล์ม โดยจะสามารถผลิตเต็ม 100% ของ capacity ได้ในช่วงเดือนมิถุนายน ทัง้นี ้

โครงการจะสามารถผลิตไบโอดีเซลได้ 450,000 ลิตร ต่อวนั และน า้มนัพืชเพื่อบริโภคได้ 200,000 ลิตร ต่อวนั โครงการนี ้

ตัง้อยูท่ี่อ าเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 การสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่าย พีทีจีเช่ือมัน่ในเร่ืองการต่อยอด และการสร้างความแข็งแรงทัง้ในธุรกิจน า้มนั 

และธุรกิจนอนออยล์ เพื่อการให้บริการที่ครบวงจร และครอบคลุมทั่วประเทศ ทัง้นี ้พีทีจีเน้นการบริหารพืน้ที่ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยจะเพิ่มการให้บริการของพีทีจีและพนัธมิตรให้ตรงกบัความต้องการของผู้ ใช้บริการให้มากที่สดุ 

โดยวางแผนเพิ่มเครือขา่ยสถานีบริการน า้มนัและแก๊สให้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้  

นอกจากนี ้พีทีจียงัคงมุง่มัน่ในการสร้างความหลากหลายทัง้ในและนอกสถานีบริการ ด้วยการ 1. เพิ่มสาขาของร้านอาหาร

และเคร่ืองดื่ม ได้แก่ ร้านกาแฟพนัธุ์ไทย ร้าน Coffee World ร้านสะดวกซือ้ Max Mart 2. เพิ่มสาขาของศนูย์บริการและ

ซอ่มบ ารุง PRO TRUCK และ AUTOBACS รวมถึง Rest Areas ภายใต้แบรนด์ Max Camp นอกจากนี ้พีทีจีวางแผนเพิ่ม

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน า้มนัเคร่ืองภายใต้แบรนด์ PT Maxnitron Lube Change โดยในระยะแรกจะตัง้อยู่ในสถานีบริการ PT 

เป็นหลกั 3. เพิ่มธุรกิจอีก 1-2 ธุรกิจ ที่สามารถสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัท และสามารถตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าเป็นหลกั และสามารถสร้างผลตอบแทน และกระแสเงินสดในระยะยาวได้อยา่งมัน่คง 

ทัง้นี ้ในช่วงหลงัไตรมาส 1 ที่ผา่นมา บริษัทได้เข้าร่วมลงทนุในธุรกิจครัวกลาง เพื่อสนบัสนนุธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มที่พี

ทีจีมีอยูแ่ล้ว รวมถึงการเพิ่มร้านอาหารที่ก าลงัจะเปิดให้บริการในสถานีบริการพีที เร็วๆ นี ้รวมถึงได้เข้าร่วมลงทนุในกิจการ

สถานีบริการน า้มนั กบั บริษัท บริการเชือ้เพลงิการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอ่ย 
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 การสร้างความรับรู้ และความเชื่อม่ันในแบรนด์ภายใต้พีทีจี และการเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตร PT Max Card โดย

พีทีจีมุง่เน้นสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าผา่นการบริการท่ีดี และการจดัแคมเปญตา่งๆ ที่คุ้มคา่และตรงกลุม่เป้าหมายมาก

ขึน้  นอกจากนี ้บตัร PT Max Card ยงัคงเป็นศนูย์กลางในการเช่ือมโยงสินค้าและบริการภายใต้เครือพีทีจี ทัง้นี ้พีทีจีวาง

แผนการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กบัผู้ ถือบตัรในแตล่ะกลุม่ให้มากขึน้ รวมถึงเพิ่ม Application เพื่อเน้นตอบสนองกลุม่คนใน

เมืองและคนรุ่นใหม ่

 การประมาณการผลการด าเนินงานในปี 2561 พีทีจียงัคงตัง้เป้าหมายในการจ าหนา่ยน า้มนัให้เพิ่มขึน้ 20-25% จากปี

ก่อน จากการขยายสาขา และปริมาณการขายของสาขาเดิมที่เพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้พีทีจีคาดว่าธุรกิจนอนออยล์ และ

การเข้าร่วมทนุในธุรกิจตา่งๆ จะเร่ิมสง่ผลก าไรท่ีชดัเจนมากขึน้  ทัง้นี ้จากการเน้นการเพิ่มรายได้จากปริมาณการจ าหนา่ย

น า้มนั และรายได้จากนอนออยล์ ประกอบกับการบริหารต้นทุน และการผลกัดนัธุรกิจที่มีก าไรขัน้ต้นที่สงู พีทีจีคาดว่า

อตัราการเติบโตของ EBITDA จะอยู่ที่ 40-45% จากปีที่แล้ว ในสว่นของการประมาณการงบลงทนุ พีทีจีคาดว่าจะใช้งบ

ลงทนุประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท โดยแบง่เป็นการลงทนุในการขยายและปรับปรุงธุรกิจหลกั 3,000-3,300 ล้านบาท 

ธุรกิจนอนออยล์ 500-700 ล้านบาท และธุรกิจใหม ่500-1,000 ล้านบาท เพื่อการสร้างมลูคา่เพิ่มขององค์กรในระยะยาว 


