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ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) (“พีทีจี”) ทุ่มเทและมุง่มัน่เพื่อเป็นผู้น าด้านการให้บริการในธุรกิจพลงังานครบวงจรของ
ประเทศ และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่าง
สม ่าเสมอและยัง่ยืนในระยะยาว โดยยึดมัน่การบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกบัการพฒันาชมุชน 
สงัคม และสิง่แวดล้อม 

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศไทยที่ยงัไมฟื่น้ตวั โดยเฉพาะในตา่งจงัหวดั นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึง่มี

สาเหตหุลกัมาจากปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด สง่ผลให้ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต ่าอย่างตอ่เนื่องในหลาย

กลุม่สนิค้าตัง้แตค่ร่ึงปีหลงัของปี 2560 จนถึงไตรมาส 2/2561 ด้วยเหตนุีท้ าให้ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัดีเซลในประเทศซึง่ถือ

เป็นเชือ้เพลิงหลกัที่ใช้ในเกษตรกรรมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่เติบโตเท่าที่ควร โดยปริมาณการจ าหน่ายน า้มนั

โดยรวม1 ผา่นช่องทางสถานีบริการในไตรมาส 2/2561 เติบโตขึน้ 2% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และเติบโตขึน้ 1% จาก

ไตรมาสที่แล้ว  

ทัง้นี ้ปริมาณน า้มนัดีเซลทีจ่ าหนา่ยผ่านสถานีบริการของประเทศเติบโตขึน้ 3% จากปีที่แล้ว และเพียง 1% จากไตรมาสที่แล้ว

พืน้ที่ที่ยงัมีการใช้น า้มนัที่เพิ่มขึน้อย่างเห็นได้ชัด ได้แก่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัดีเซลผ่าน

สถานีบริการเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 9% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 3% จากไตรมาสที่แล้ว พืน้ที่ที่มีการใช้น า้มัน

ใกล้เคียงเดิมและพืน้ท่ีที่มีการใช้น า้มนัลดลง ได้แก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ซึง่มีปริมาณการใช้น า้มนั

เฉลีย่ลดลง 0.4% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และลดลง 1% จากไตรมาสที่แล้ว 

จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้น เมื่อเทียบการเติบโตของปริมาณการใช้น า้มนักับสดัส่วนการใช้น า้มนัผ่านสถานีบริการในแต่ละ
ภมูิภาค พบว่าปริมาณการใช้น า้มนัดีเซลผ่านสถานีบริการที่เติบโตขึน้ 3% จากปีที่แล้ว เกิดจากการเติบโตของการใช้น า้มนัใน
สว่นของกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1.5% และเกิดจากการใช้น า้มนัในภมูิภาคที่เหลือ หรืออีก 73 จงัหวดั 1.5%  ท าให้เห็นได้ชดั
วา่ การอปุโภคและบริโภคสนิค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลยงัคงสงูกวา่ภมูิภาคอื่นๆ จากการขยายตวัของเศรษฐกิจที่จ ากดัอยู่
ในกลุม่สงัคมเมือง 

ด้วยเหตุนี ้พีทีจีจึงมุ่งเน้นการขยายสถานีบริการน า้มัน และเติมเต็มการให้บริการของธุรกิจนอนออยล์ในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลให้เพิ่มมากขึน้ โดยลา่สดุ พีทีจีเปิดสถานีรูปแบบใหมบ่นถนนวิภาวดี ซึ่งได้จบัมือร่วมกบัพนัธมิตรที่หลากหลาย เพื่อ
ให้บริการกลุ่มคนเมือง ซึ่งได้แก่ ร้านกาแฟพนัธุ์ไทย ร้านสะดวกซีอ้ Max Mart ศูนย์ให้บริการซ่อมบ ารุงและซ่อมแซมรถยนต์ 
Autobacs และร้านอาหาร Subway เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้ากลุม่นีใ้ห้มากขึน้ 

นอกจากนี ้บริษัท กาแฟพนัธุ์ จ ากดั (“พนัธุ์ไทย”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของพีทีจีได้เปิดตวั “ร้านกาแฟพนัธุ์ไทย Drive-Thru” สาขา
แรกขึน้ท่ีสถานีบริการพีทีสาขาบางกะปิ 3 โดยเน้นรูปแบบร้านท่ีมีความทนัสมยั มีทัง้สว่นทีใ่ห้บริการ Drive-Thru และสว่นพืน้ที่

                                                           
1รวมน า้มนัดีเซลหมนุเร็ว, เบนซิล 95, แก๊สโซฮอล์ 95, แก๊ลโซฮอล์ 91, และแก๊สโซฮอล์ 95 (E20) 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

ประจ าไตรมาส 2/2561 
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นัง่ภายในร้าน เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนในเมอืงที่มีความเร่งรีบ และรองรับพืน้ท่ีที่มีจ ากดัในสถานีบริการ โดยร้านกาแฟ
พนัธุ์ไทย Drive-Thru มีแผนท่ีจะขยายในพืน้ท่ีปริมณฑลอีก 3 สาขาภายในปี 2561 

อีกทัง้ บริษัท จิตรมาส แคเทอร่ิง จ ากัด (“จิตรมาส”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของพีทีจียงัได้เปิดตวั “ร้านข้าวแกงครัวบ้านจิตร” 
สาขาแรกซึ่งตัง้อยู่ในสถานีบริการพีทีสาขาบางกะปิ 3 เช่นเดียวกัน โดยมีแผนเปิดมากกว่า 150 สาขา ภายใน 5 ปี ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงหวัเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้ลกูค้าได้รับประทานอาหารไทย รสชาติอร่อย ท าจาก
วตัถดุิบที่มีคณุภาพ ในราคาที่เหมาะสม  

ด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะให้บริการลกูค้าได้อยา่งครอบคลมุและทัว่ถึง พีทีจีจึงขยายจ านวนสถานีบริการอยา่งตอ่เนื่อง ด้วยเหตนุี ้ณ 
สิน้สดุไตรมาสที่ 2/2561 พีทีจีมีจ านวนสถานีบริการน า้มนัและแก๊สแอลพีจีรวมทัง้สิน้ 1,803 สถานี โดยแบ่งออกเป็นสถานี
บริการน า้มนั 1,692 สถานี สถานีบริการแก๊สแอลพีจี 44 สถานี และสถานีบริการแบบผสม 67 สถานี นอกจากการขยายจ านวน
สถานีบริการอยา่งต่อเนื่องแล้ว พีทีจียงัขยายการให้บริการธุรกิจนอนออยล์เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้รอบด้าน
มากยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มสดัสว่นของก าไรขัน้ต้นของบริษัทจากธุรกิจนอนออยล์เป็น 60% ภายในปี 2565 ตามเป้าหมาย โดยปัจจบุนั
มีร้านกาแฟพนัธุ์ไทยมีจ านวน 155 สาขา ร้าน Coffee World และแบรนด์อื่นๆ ภายใต้ GFA จ านวน 85 สาขา และร้านสะดวก
ซือ้ Max Mart จ านวน 123 สาขา นอกจากนี ้ยงัมีศนูย์ให้บริการซอ่มบ ารุงและซอ่มแซมส าหรับรถบรรทกุ Pro Truck จ านวน 5 
สาขา ศนูย์ให้บริการซอ่มบ ารุงและซอ่มแซมส าหรับรถยนต์ Autobacs จ านวน 11 สาขา และร้านข้าวแกงครัวบ้านจิตร จ านวน 
1 สาขา 

จากการขยายสถานีบริการน า้มนัพีทีและการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ท าให้ในไตรมาส 2/2561 พีทีจีมีปริมาณการจ าหนา่ย
น า้มนัเท่ากบั 985 ล้านลิตร เพิ่มขึน้ 12% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 5% จากไตรมาสที่แล้ว โดยปริมาณการ
จ าหน่ายน า้มนัผ่านช่องทางสถานีบริการ (ค้าปลีก) เท่ากบั 926 ล้านลิตร หรือคิดเป็นสดัสว่น 94% ของปริมาณการจ าหน่าย
น า้มนัทัง้หมด โดยเติบโต 14% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และเติบโต 4% จากไตรมาสที่แล้ว ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนั
ของพีทีจียงัคงเติบโตได้ดีกวา่การปริมาณการใช้น า้มนัผา่นสถานีบริการของประเทศ  

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้น า้มันที่หดตัวในส่วนภูมิภาคส่งผลให้ปริมาณการจ าหน่ายน า้มันของพีทีจีเติบโตได้ช้าลง 
เนื่องจากพีทีจีมีสถานีบริการน า้มนัสว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นสว่นภมูิภาค โดยแบง่เป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 32% ภาคเหนือ 21% 
และภาคใต้ 12% ซึง่รวมกนัเป็นสดัสว่นรวมกนัเป็น 65% ของสถานีบริการทัง้หมดของพีทีจี โดยทัง้ 3 ภมูิภาคนีม้ีปริมาณการใช้
น า้มนัไมค่อ่ยเติบโตจากปีก่อนหน้าเลย เนื่องจากเศรษฐกิจในภมูิภาคเหลา่นีพ้ึง่พาภาคเกษตรกรรมเป็นหลกั 

ส าหรับปริมาณการจ าหน่ายแก๊สแอลพีจีของพีทีจีในไตรมาสนีเ้ท่ากบั 23 ล้านลิตร เพิ่มขึน้ 52% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่
แล้ว และเพิ่มขึน้ 19% จากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งยงัคงเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องจากระบบบตัรสมาชิก PT Max Card ถึงแม้ว่า
ตวัเลขภาพรวมของการจ าหนา่ยแก๊สแอลพีจีผ่านสถานีบริการของประเทศไทย ยงัคงลดลงเร่ือยๆ โดยในไตรมาสนีล้ดลง 12% 
จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และลดลง 3% จากไตรมาสที่แล้ว 

ผลการด าเนินงานทางการเงินในไตรมาส 2/2561 พีทีจีมีรายได้จากการขายและการบริการที่เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง อยูท่ี่ 27,089 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26% จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 9% จากไตรมาสที่ผา่นมา จากปริมาณการขายน า้มนัและการเติบโตของธุรกิจ

นอนออยล์ตา่งๆ พีทีจีมีก าไรขัน้ต้นรวมเติบโตอยูท่ี่ 1,818 ล้านบาท เพิ่มขึน้เพียง 14% จากปีที่แล้ว และลดลง 4% จากไตรมาส

ที่ผ่านมา เนื่องจากราคาขายปลีกน า้มนัในประเทศปรับตวัไม่ทนักบัต้นทนุขายของราคาน า้มนัในตลาดโลกที่เพิ่มสงูขึน้อย่าง

รวดเร็ว  



ติดตอ่สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่นกัลงทนุสมัพนัธ์  
ir@pt.co.th หรือ โทร: +66 2168 3377 ตอ่ 260       3/9 
 

อย่างไรก็ตาม พีทีจีเร่ิมมีสดัสว่นก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจนอนออยล์ที่เพิ่มมากขึน้ อยู่ที่ 10% จาก 6% ในช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว 

โดยแบ่งเป็นก าไรขัน้ต้นของธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 4% ธุรกิจแก๊สแอลพีจี 3% และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart และ

ธุรกิจอื่นๆ 3% ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยงัคงเพิ่มขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจน า้มนัและธุรกิจนอนออยล์ 

จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้น สง่ผลให้พีทีจีมี EBITDA อยู่ที่ 885 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อน แต่

ลดลง 7% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน และมีก าไรสทุธิ อยู่ที่ 177 ล้านบาท ลดลง 33% จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน และลดลง 

34% จากไตรมาสก่อน  

ทัง้นี ้พีทีจีจะยงัคงเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้และก าไรด้วยการต่อยอดและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมให้คุ้มคา่

มากที่สดุ พร้อมกับการเช่ือมโยงระบบบตัรสมาชิก PT Max Card กับพนัธมิตรที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ ถือบตัร 

สร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า ก่อให้เกิดการสร้างความสมัพนัธ์ในระยะยาว 

แนวทางการด าเนินงานในคร่ึงปีหลังของปี 2561 (ปรับประมาณการ) 

จากสภาพเศรษฐกิจในสว่นภมูิภาคที่ยงัไมด่ี ซึง่สง่ผลตอ่ก าลงัซือ้ของเกษตรกร พีทีจีจึงหนัมาเน้นการขยายสาขาเฉพาะในพืน้ท่ี
ที่ยงัมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสงู สามารถให้บริการลกูค้าได้อย่างทัว่ถึง และเติมเต็มการให้บริการด้วยธุรกิจนอนออยล์ครบ
วงจร เพื่อกระจายความเสี่ยงต่อการกระจุกตวัของรายได้ ท าให้พีทีจีปรับประมาณการ การขยายจ านวนสถานีบริการให้อยูท่ี่ 
1,900 สาขา และจ านวนสาขาของธุรกิจ F&B, CVS และ Services อยู่ที่ 500 สาขา ในส่วนของปริมาณการขาย พีทีจีปรับ
คาดการณ์การเติบโตของปริมาณการขายอยูท่ี่ +15-20% จากปีที่แล้ว โดยจะมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณการขายน า้มนัผา่นระบบ
บตัรสมาชิกให้สงูขึน้จากการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้า และการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งมากขึน้  

ราคาน า้มนัในตลาดโลกคาดวา่จะยงัคงมีความผนัผวน ซึ่งอาจจะสง่ผลกระทบกบัการปรับราคาขายปลีกน า้มนัในประเทศ ท า
ให้พีทีจีปรับประมาณการการเติบโตของ EBITDA อยู่ที่ +15-20% ทัง้นี ้พีทีจีจะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจ F&B และ 
Services ให้มากขึน้ เพื่อการสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงและสม ่าเสมอในระยะยาว ด้วยการหาพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และ
สามารถเติมเต็มความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบวงจร 
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สรุปผลการด าเนินงานทางการเงิน 

 

สรุปงบการเงินรอบ 6 เดือนแรกของปี 2561 

พีทีจีมีรายได้จากการขายและบริการเทา่กบั 51,842 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจาก
รายได้จากการขายและบริการในสว่นของธุรกิจน า้มนั เพิ่มขึน้ 22% และรายได้จากธุรกิจนอนออยล์ ในสว่นของธุรกิจแก๊สแอล
พีจี ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ ธุรกิจการให้บริการพืน้ที่เชิงพาณิชย์ และธุรกิจอื่น ๆ มีการเติบโตขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่องโดย เพิ่มขึน้ 51% เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีกอ่น การเพิ่มขึน้ของรายได้เป็นผลมาจาก 2 ปัจจยัหลกัคือ 1. ปริมาณ
การจ าหน่ายน า้มนัเพิ่มขึน้อยู่ที่ 1,927 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึน้ 13% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งปริมาณการจ าหน่ายน า้มนั
เพิ่มขึน้ตามการขยายสาขาในสว่นธรุกิจน า้มนั 2. ราคาขายปลกีน า้มนัตอ่ลติรเพิ่มสงูขึน้เฉลีย่ 8% เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของ
ปีก่อน ทัง้นีร้ายได้จากธุรกิจน า้มนั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 97% ของรายได้จากการขายและบริการทัง้หมด  

ในสว่นของต้นทนุขายและบริการเท่ากบั 48,120 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน การเพิ่มขึน้ของ
ต้นทนุเป็นผลมาจาก 2 ปัจจยัหลกัคือ 1. ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เพิ่มขึน้ดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น 2. ราคาต้นทนุต่อลิตรเพิ่ม

งบก าไรขาดทุน  
(ล้านบาท)  

ไตรมาส 
2/2561 

ไตรมาส 
1/2561 

ไตรมาส 
2/2560 

% เทยีบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทยีบ 
ไตรมาส 

เดียวกันปีก่อน 

6 เดือนแรก 
2561 

6 เดือนแรก 
2560 

%เทยีบ 
ปีก่อน 

รายได้จากการขายและการบริการ 27,089 24,752 21,457 9.4% 26% 51,842 42,353 22% 
ต้นทนุรวมการขายและการบริการ (25,271) (22,849) (19,859) 11% 27% (48,120) (39,368) 22% 
ก าไรขัน้ต้น 1,818 1,903 1,598 -4.5% 14% 3,722 2,985 25% 
คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร (1,628) (1,559) (1,309) 4.4% 24% (3,186) (2,502) 27% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (1,389) (1,354) (1,098) 2.6% 27% (2,743) (2,087) 31% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (239) (205) (211) 17% 13% (443) (415) 6.7% 

EBITDA 885 948 786 -6.6% 13% 1,834 1,437 28% 
ก าไรสุทธิ 177 269 264 -34% -33% 447 446 0.2% 

อตัราก าไรขัน้ต้น 6.7% 7.7% 7.4%   7.2% 7.0%  
อตัราคา่ใช้จา่ยการขายและการบริหาร 
ตอ่ยอดขายสทุธิ 

6.0% 6.3% 6.1%   6.1% 5.9%  

อตัราคา่ใช้จา่ยในการขาย 
             ตอ่ยอดขายสทุธิ 

5.1% 5.5% 5.1%   5.3% 4.9%  

อตัราคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
             ตอ่ยอดขายสทุธิ 

0.9% 0.8% 1.0%   0.9% 1.0%  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 1.1% 1.6% 1.7%   1.3% 1.5%  
อตัรา EBITDA 3.3% 3.8% 3.7%   3.5% 3.4%  
อตัราก าไรสทุธิ 0.7% 1.1% 1.2%   0.9% 1.1%  
อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.16 0.16   0.27 0.27  
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 14.2% 21.2% 23.6%   17.9% 19.9%  
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม 4.3% 6.7% 8.8%   5.4% 7.5%  
อตัราหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ 
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 

1.82 1.50 1.05   1.82 1.05  
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สงูขึน้ จากราคาน า้มนัดิบต่อบาร์เรลเพิ่มขึน้เฉลี่ยอยู่ที่ 65.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หรือเพิ่มสงูขึน้เฉลี่ย 31% เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถนุายน ราคาน า้มนัดิบพุ่งสงูขึน้แตะที่ระดบัมากกวา่ 70 ดอลลาร์
ตอ่บาร์เรล ทัง้นี ้พีทีจีมีก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 3,722 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 25% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยปัจจยัที่ท าให้
ก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้สงูกวา่รายได้และต้นทนุขาย เนื่องจากพีทีจีเร่ิมมีสดัสว่นก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มที่เพิ่มเข้า
มาในคร่ึงปีหลงัของปี 2560 

ในสว่นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 3,186 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผล
มาจากการขยายสาขาในสว่นธุรกิจน า้มนั และธุรกิจนอนออยล์ ในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพมากขึน้ จึงสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารในสว่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าเช่าและสิทธิการเช่า รวมถึงค่าเสื่อมราคา และค่าโฆษณาและสง่เสริมการ
ขาย เพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยายตวัของสาขาตามที่ได้กลา่วไว้ สง่ผลให้พีทีจีมี EBITDA เท่ากบั 1,834 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 28% 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และก าไรสทุธิ เทา่กบั 447 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.2% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

สรุปงบการเงินส าหรับไตรมาส 2/2561 

 รายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 27,089 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

และเพิ่มขึน้ 9% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากรายได้จากการขายและบริการในสว่นของธุรกิจน า้มนั เพิ่มขึน้ 26% 

จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 9% จากไตรมาสก่อน และรายได้จากธุรกิจนอนออยล์ ในสว่นธุรกิจแอล

พีจี ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ ธุรกิจการให้บริการพืน้ท่ีเชิงพาณิชย์ และธุรกิจอื่น ๆ มีการเติบโต

ขึน้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึน้ 54% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  และเพิ่มขึน้ 13% จากไตรมาสก่อน การเพิ่มขึน้ของ

รายได้เป็นผลมาจาก 2 ปัจจยัหลกัคือ 1. ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัเพิ่มขึน้อยู่ที่ 985 ล้านลติร หรือเพิ่มขึน้ 12% จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 5% จากไตรมาสก่อน ซึ ่งปริมาณการจ าหน่ายน า้มันเพิ่มขึน้ตามการ

ขยายสาขาในส่วนธุรกิจน า้มัน 2. ราคาขายปลีกน า้มนัตอ่ลิตรเพิ่มสงูขึน้เฉลี่ย 13% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน และเพิ่มสงูขึน้เฉลี่ย 4% จากไตรมาสก่อน ทัง้นีร้ายได้จากธุรกิจน า้มนั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 97% ของ

รายได้จากการขายและบริการทัง้หมด 

 ต้นทุนการขายและบริการ เท่ากับ 25,271 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ

เพิ่มขึน้ 11% จากไตรมาสก่อน การเพิ่มขึน้ของต้นทนุเป็นผลมาจาก 2 ปัจจยัหลกัคือ 1. ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัท่ี

เพิ่มขึน้ดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น 2. ราคาต้นทนุน า้มนัตอ่ลติรทีเ่พิ่มขึน้ 13% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 6% 

จากไตรมาสก่อน ทัง้นี ้การปรับราคาขายปลีกน า้มนัเป็นไปได้ช้ากว่าต้นทนุที่ เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้ก าไร

ขัน้ต้นเทา่กบั 1,818 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 5% จากไตรมาสก่อน  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 1,628 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

และเพิ่มขึน้ 4% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากการขยายสาขาในส่วนของธุรกิจน า้มนั และธุรกิจนอนออยล์ตาม

เป้าหมายที่วางไว้ จึงสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในสว่นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าเช่าและสิทธิการ

เช่า รวมถึงคา่เสือ่มราคา และคา่โฆษณาและคา่สง่เสริมการขาย เพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยายตวัของสาขาดงักลา่ว 

o ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เท่ากบั 583 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน และลดลง 2% จากไตรมาสก่อน คา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้มาจากจ านวนพนกังานที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับการ

ขยายตวัของสาขา ทัง้ในสว่นของธุรกิจน า้มนั ธุรกิจนอนออยล์ และสว่นสนบัสนนุ 
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o ค่าเช่าและสิทธิการเช่า เท่ากบั 319 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 40% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

และเพิ่มขึน้ 3% จากไตรมาสก่อน ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเพิ่มสาขา ตามกลยทุธ์ในการขยาย

ธุรกิจแบบการเช่าพืน้ที่ โดยพีทีจีเป็นผู้บริหารงานเองทัง้หมด จ านวน 1,571 สถานี ทัง้นี ้พีทีจีเน้นการ

ขยายสาขาที่มีศกัยภาพ ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ทัว่ประเทศ 

o ค่าเสื่อมราคา เท่ากบั 288 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 48% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 

12% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากการขยายตวัของสาขา ทัง้ธุรกิจน า้มนัและนอนออยล์ ท าให้พีทีจี 

และบริษัทในเครือ มีสนิทรัพย์ถาวรเพิ่มขึน้จึงสง่ผลให้คา่เสือ่มราคาเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย 

o ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย เทา่กบั 149 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน และเพิ่มขึน้ 10% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากการจัดแคมเปญโปรโมชั่นส่วนลด การจัด

กิจกรรมส าหรับประชาสมัพนัธ์ และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลกูค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ และสื่อดิจิตอล

มากขึน้ เพื่อให้เข้ากบัไลฟ์สไตล์ของลกูค้าที่เร่ิมเปลีย่นไป 

 EBITDA และก าไรสุทธิ  ตามที่ได้อธิบายแล้วข้างต้นถึงปัจจยัหลกัที่สง่ผลตอ่รายได้ และต้นทนุ รวมถึงการขยายสาขา

ในสว่นธุรกิจน า้มนั และธุรกิจนอนออยล์ ซึง่สง่ผลตอ่คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารนัน้ สง่ผลให้ในไตรมาสนี ้EBITDA 

เทา่กบั 885 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 7% จากไตรมาสก่อน  และก าไร

สทุธิ เทา่กบั 177 ล้านบาท ลดลง 33% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 34% จากไตรมาสก่อน ทัง้นี ้

ในส่วนต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 70 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 28 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ

เพิ่มขึน้ 4 ล้านบาท จากไตรมาสที่แล้ว ปัจจยัหลกัมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินทีเ่พิ่มขึน้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุใน

ธุรกิจน า้มนั และธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกั ทัง้นี ้พีทีจีพิจารณาธุรกิจที่เข้าลงทนุอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ 

และเลือกใช้เคร่ืองมือทางการเงินที่หลากหลายเพื่อการจดัหาแหลง่เงินทนุที่มีอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสม และตรงตาม

ความต้องการของบริษัท 
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 ฐานะทางการเงนิ ณ สิน้สดุไตรมาส 2/2561 พีทีจีมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 19,324 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,339  ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ 7% จากไตรมาส 4/2560 โดยสาเหตหุลกัเพิ่มขึน้จาก อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ, ที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์, และสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า อนัเป็นผลมาจากการขยายสาขาในส่วนธุรกิจน า้มนั และ

ธุรกิจนอนออยล์ โดยเน้นการขยายสาขาทัง้ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ทัว่ประเทศ  ในส่วนของ

สรุปฐานะทางการเงนิ  
(ล้านบาท) 

ไตรมาส 
2/2561 

% ไตรมาส 
4/2560 

% เปลี่ยน 
แปลง 

 

% 

เงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้ 770 4.0% 926 5.1% -156 -17% 
ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 1,184 6.1% 994 5.5% 190 19% 
สนิค้าคงเหลอื 1,767 9.1% 1,989 11% -222 -11% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,721 19% 3,909 22% -188 -4.8% 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 332 1.7% 278 1.5% 54 19% 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 10,045 52% 8,865 49% 1,180 13% 
สทิธิการเชา่และคา่เช่าทีด่ินจ่ายลว่งหน้า 2,577 13% 2,311 13% 266 12% 
เงินลงทนุในการร่วมค้า 687 3.6% 696 3.9% -9 -1.3% 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 798 4.1% 804 4.5% -6 -0.7% 
เงินลงทนุทัว่ไป 723 3.7% 723 4.0% - 0.0% 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 207 1.1% 193 1.1% 14 7.3% 
คา่ความนิยม 53 0.3% 53 0.3% - 0.0% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นๆ 181 0.9% 153 0.9% 28 18% 
รวมสินทรัพย์ 19,324 100% 17,985 100% 1,339 7.4% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ 4,073 21% 4,520 25% -447 -10% 
เงินกู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้นิก าหนดช าระใน 1 ปี 6,187 32% 3,693 21% 2,494 68% 
อื่นๆ 85 0.4% 62 0.3% 23 37% 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 10,345 54% 8,275 46% 2,070 25% 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 481 2.5% 572 3.2% -91 -16% 
เงินกู้ยืมระยะยาว 2,990 15% 3,834 21% -844 -22% 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 62 0.3% 55 0.3% 7 13% 
อื่นๆ 145 0.8% 130 0.7% 15 12% 
รวมหนีส้ิน 14,023 73% 12,866 72% 1,157 9.0% 

ก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 2,305 12% 2,171 12% 134 6.2% 
อื่นๆ 2,996 16% 2,948 16% 48 1.6% 
รวมส่วนผู้ถอืหุ้น 5,301 27% 5,119 28% 182 3.6% 
รวมหนีส้ิน และรวมส่วนผู้ถอืหุ้น 19,324 100% 17,985 100% 1,339 7.4% 
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หนีส้ินรวมเท่ากบั 14,023 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,157 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 9% จากไตรมาส 4/2560 โดยสาเหตหุลกั

เพิ่มขึน้จาก เงินกู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้ินก าหนดช าระใน 1 ปี เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุในธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ

อื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกั และสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 5,301 ล้านบาท เติบโตขึน้ 182 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 4% 

จากไตรมาส 4/2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกระแสเงนิทุน ไตรมาส 2/2561  (ล้านบาท) 
แหล่งที่มาของเงนิทุน การใช้เงนิทุน 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 1,434 เงินลงทนุในสทิธิการเช่า คา่เช่า และสนิทรัพย์ถาวร 2,658 

เงินสดรับสทุธิจากเงินกู้ยมื 1,706 จ่ายคืนสญัญาเช่าการเงิน 
 ดอกเบีย้จ่าย และจ่ายภาษีเงินได้ 

360 

เงินสดรับจากเงินปันผลรับ   
เงินลงทนุ  ดอกเบีย้รับ 

23 เงินปันผลจ่าย 284 

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 1 เงินลงทนุในบริษัทร่วม                                      10 
เงินสดลดลง 154 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

และกิจการอื่น และเงินฝากค า้ประกนั 
3 

  เงินสดจา่ยสทุธิจากการ 
ซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

3 

 3,318  3,318 

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   500 425 
2562  1,700  839 
2563  1,000  610 
2564    267 
2565            700   
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มุมมองของผู้บริหาร และทิศทางการด าเนินธุรกิจส าหรับคร่ึงปีหลังของปี 2561 

เป้าหมายของปี 2561 

 จ านวนสาขา  

o Oil และ LPG   1,900 สาขา (ปรับจาก 2,000 สาขา) 

o Non-oil (F&B, CVS, Services) 500 สาขา (ปรับจาก 700 สาขา)  

 ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนั   +15-20% (ปรับจาก +20-25%) 

 EBITDA Growth    +15-20% (ปรับจาก +40-45%) 

การขยายสาขาทัง้ในธุรกิจน า้มัน และธุรกิจนอนออยล์ จะเน้นขยายเฉพาะในพืน้ที่ที่ยงัมกีารเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 
โดยปรับคาดการณ์จ านวนสาขาของสถานีบริการน า้มนัและแก๊สแอลพีจีอยู่ที่ 1,900 สาขา และจ านวนสาขาของ

ธุรกิจ non-oil อยู่ที่ 500 สาขา ซึง่รวมร้านสะดวกซือ้ Max Mart, ร้านกาแฟพนัธุ์ไทย, ร้านคอฟฟ่ีเวิร์ลด, ร้านข้าวแกงครัวบ้าน

จิตร, ร้านซอ่มบ ารุงส าหรับรถบรรทกุ Pro Truck และส าหรับรถยนต์ Autobacs โดยพีทีจีจะยงัขยายสาขาด้วยการเช่าพืน้ท่ีของ

สถานีบริการเดิม และเติมเต็มการให้บริการด้วยธุรกิจนอนออยล์ครบวงจร เพื่อบริหารพืน้ท่ีให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 

เศรษฐกิจในต่างจงัหวัด นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยงัคงฟ้ืนตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจส่งผลต่อการ

เติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มัน โดยปรับคาดการณ์การเติบโตอยู่ที่ +15-20% เนื่องจากราคาผลผลติทาง

การเกษตรยงัคงอยูใ่นระดบัต า่ อยา่งไรก็ตาม ราคาผลผลติทางการเกษตรเร่ิมฟืน้ตวัในช่วงที่ผา่นมา เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย

ในการรักษาเสถียรภาพของราคา เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร ทัง้นี ้พีทีจีจะยงัคงสร้างความสมัพนัธ์ ผา่นการบริการท่ีดี และสร้าง

มลูคา่เพิม่ให้กบัลกูค้าอยา่งตอ่เนือ่ง ผา่นระบบสมาชิกบตัร PT Max Card นอกจากนี ้พีทจีีจะขยายสาขาในเขตกรุงเทพฯ 

ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ให้มากขึน้ เพื่อสร้างความสมดลุในการกระจายตวัของสถานีบริการ และเพื่อสนบัสนนุการตอ่ยอด

ในธุรกิจนอนออยล์ได้อยา่งเต็มที ่ 

การปรับราคาขายปลกีน า้มนัในประเทศให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนของตลาดโลก ยงัคงเป็นความท้าทายในคร่ึงปี

หลัง ท าให้มกีารปรับคาดการณ์การเติบโตของ EBITDA อยู่ที่ +15-20% อยา่งไรก็ตาม พีทีจีมีเป้าหมายในการมุง่ไปสู่

ธุรกิจ non-oil เพื่อการสร้างกระแสเงินสดที่มัน่คงและสม ่าเสมอในระยะยาว ปัจจบุนั สดัสว่นก าไรขัน้ต้นท่ีมาจากธุรกิจ non-oil 

เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยในไตรมาส 2/61 มีสดัสว่นอยูท่ี่ 10% จาก 6% ในปีที่แล้ว พีทีจีจะยงัคงขยายพนัธมิตรในการท าธุรกิจ 

เพื่อสามารถเติมเต็มความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบวงจร 

   

 


