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ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผา่นมา บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) (“พีทีจี”) มุง่มัน่และทุม่เทเพื่อเป็นผู้น าด้านการให้บริการ

ในธุรกิจพลงังานครบวงจรของประเทศ และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงไปยงัธุรกิจอื่นๆ ท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้า       

เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอและยัง่ยืนในระยะยาว โดยยึดมัน่การบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

ควบคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ในไตรมาส 3/2561 พีทีจียังคงรักษาอัตราการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มัน และแก๊สแอลพีจี ได้อย่างต่อเนื่อง  

ถึงแม้ว่าภาพรวมของปริมาณการใช้น า้มนั และแก๊สแอลพีจีผ่านสถานีบริการของประเทศจะลดลง ในส่วนของปริมาการใช้

น า้มนัลดลง 0.4% จากปีที่แล้ว และลดลง 5% จากไตรมาสที่แล้ว จากเศรษฐกิจฐานรากที่ยงัคงได้รับผลกระทบจากราคาสนิค้า

ทางการเกษตรที่ไมด่ีเทา่ที่ควร และปัจจยัทางด้านฤดกูาล ท าให้กิจกรรมด้านการเกษตร การขนสง่และคมนาคมลดลง ทัง้นี ้พีที

จีมีปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัอยูท่ี่ 935 ล้านลติร เพิ่มขึน้ 17% จากไตรมาสเดียวกนัปีที่แล้ว เนื่องจากการขยายสาขา และการ

สร้างแบรนด์อยา่งสม ่าเสมอ แต่ลดลง 5% จากไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากผลกระทบทางด้านฤดกูาลดงักลา่วข้างต้น ในไตรมาส 

3/2561 พีทีจีมีสว่นแบง่การตลาดของธุรกิจน า้มนัผา่นสถานีบริการอยูท่ี่ 14% เพิ่มขึน้จากเดิม 12% ในปีที่แล้ว 

นอกเหนือจากการจ าหนา่ยน า้มนัแล้ว พีทีจียงัมีปริมาณการจ าหนา่ยแก๊สแอลพีจี อยูท่ี่ 27 ล้านลติร เพิ่มขึน้ 62% จากไตรมาส

เดียวกันปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 15% จากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งยงัคงเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง จากภาพลกัษณ์ การบริการที่เป็น

มาตรฐานของสถานีบริการ และจากระบบบตัรสมาชิก PT Max Card แม้ว่าภาพรวมการจ าหน่ายแก๊สแอลพีจี ผ่านสถานี

บริการของประเทศไทย ยงัคงลดลงอยา่งตอ่เนื่อง โดยในไตรมาสนี ้ลดลง 12% จากปีที่แล้ว และลดลง 2% จากไตรมาสที่แล้ว 

ในไตรมาส 3/2561 พีทีจีมีสว่นแบง่การตลาดของธุรกิจแก๊สแอลพีจี อยูท่ี่ 5% เพิ่มขึน้จาก 3% ในปีที่แล้ว  

ทัง้นี ้พีทีจียงัคงเน้นการขยายธุรกิจน า้มนั และเร่งขยายการให้บริการในธุรกิจนอนออยล์ ในพืน้ท่ีที่ยงัมีการเติบโตของเศรษฐกิจ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม ด้วยเหตุนี ้ณ สิน้สุด        

ไตรมาส 3/2561 พีทีจีมีสถานีบริการทัง้หมด 1,859 สถานี โดยแบ่งเป็นสถานีบริการน า้มัน 1,741 สถานี สถานีบริการ           

แก๊สแอลพีจี 45 สถานี และสถานีบริการท่ีให้บริการทัง้น า้มนัและแก๊สแอลพีจี 73 สถานี  

ในสว่นของการให้บริการในธุรกิจนอนออยล์นัน้ พีทีจีมีจ านวนร้านกาแฟพนัธุ์ไทย 173 สาขา ร้านกาแฟคอฟฟ่ีเวิล์ด 83 สาขา 

ร้านข้าวแกงครัวบ้านจิตร 2 สาขา ร้านสะดวกซือ้ Max Mart 146 สาขา ศนูย์บริการบ ารุงรักษาและซอ่มแซมรถยนต์ Autobacs 

13 สาขา ศนูย์บริการบ ารุงรักษาและซอ่มแซมรถบรรทกุ Pro Truck 7 สาขา และจดุบริการพกัรถ Max Camp 1 สาขา 

ในด้านผลการด าเนินงานทางการเงินในไตรมาส 3/2561 พีทีจีมีรายได้จากการขายและการบริการ อยู่ที่ 26,745 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 36% จากปีก่อน ปัจจยัหลกัมาจากปริมาณการขายน า้มนัท่ีเตบิโตขึน้ 17% จากปีที่แล้ว และจากราคาขายปลกีน า้มนัที่

ปรับตวัสงูขึน้ 15% จากปีที่แล้ว นอกจากนี ้จากการเร่งผลกัดนัการให้บริการในธุรกิจนอนออยล์เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ท าให้พีทีจีมีรายได้จากธุรกิจนอนออยล์ที่เพิ่มขึน้  55% จากปีที่แล้ว โดยหลักมาจากธุรกิจ           

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

ประจ าไตรมาส 3/2561 
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แก๊สแอลพีจี และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart ทัง้นี ้พีทีจีมุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจนอนออยล์ให้มากขึน้ในอนาคต เห็นได้

จากสดัสว่นก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจนอนออยล์ที่เพิ่มมากขึน้อยา่งตอ่เนื่อง อยูท่ี่ 12% จากปีที่แล้วที่ 8% 

อยา่งไรก็ตาม จากสถานการณ์ที่รัฐบาลขอความร่วมมือจากบริษัทค้าปลกีน า้มนั ในการรักษาระดบัราคาน า้มนัดีเซลที่ 30 บาท 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในขณะที่ต้นทุนราคาน า้มนัส าเร็จรูปมีการปรับตวัสงูขึน้อย่างรวดเร็ว ตามราคา

น า้มนัดิบในตลาดโลก ท าให้พีทีจีมีก าไรขัน้ต้นรวมเติบโตน้อยกวา่ที่คาดการณ์ไว้โดยอยูท่ี่ 1,722 ล้านบาท เพิ่มขึน้เพียง 7.2% 

จากปีก่อน และลดลง 5.3% จากไตรมาสก่อน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีเพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจน า้มนั และ

ธุรกิจนอนออยล์ ส่งผลให้พีทีจีมี EBITDA อยู่ที่ 716 ล้านบาท ลดลง 11% เมื่อเทียบกบัปีก่อน และลดลง 19% เมื่อเทียบกบั 

ไตรมาสก่อน และมีก าไรสทุธิ อยูท่ี่ 1 ล้านบาท ลดลง 100% จากปีก่อน และลดลง 99% จากไตรมาสก่อน  

พีทีจียงัคงมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขาย และการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้และก าไร ด้วยการต่อยอดและใช้ประโยชน์จาก

สินทรัพย์เดิมที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สดุ รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม ควบคู่ไปกบัการคดัเลือกการลงทนุในพืน้ที่ท่ีมี

ศกัยภาพท่ีสามารถตอ่ยอดการให้บริการในธุรกิจนอนออยล์ เพื่อการบริการที่ครอบคลมุและลดความเสี่ยงของรายได้ที่มาจาก

ช่องทางค้าปลกีน า้มนั พร้อมทัง้ขยายการเช่ือมโยงสทิธิพิเศษตา่งๆ ผา่นระบบบตัรสมาชิก PT Max Card ที่หลากหลาย  

แนวทางการด าเนินงานในไตรมาส 4/2561 (ปรับประมาณการอัตราการเติบโตของ EBITDA) 

พีทีจีมุ่งเน้นการขยายสาขาในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพ เพื่อที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจนอนออยล์ ควบคู่กบัสถานีบริการน า้มนั โดย
ยงัคงเป้าหมายการขยายสาขาของสถานีบริการน า้มนั และแก๊สแอลพีจี อยู่ที่ 1,900 สาขา และจ านวนสาขาของธุรกิจอาหาร
และเคร่ืองดื่ม, ร้านสะดวกซือ้ และธุรกิจการให้บริการตา่งๆ อยูท่ี่ 500 สาขา รวมถึงยงัคงเป้าหมายอตัราการเติบโตของปริมาณ
การขายอยู่ที่ 15-20% จากปีที่แล้ว จากการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้า การขยายจ านวนสมาชิก และการสร้างแบรนด์
อยา่งตอ่เนื่อง  

ทัง้นี ้จากราคาน า้มนัในตลาดโลกที่คาดวา่จะยงัคงมีความผนัผวน และการรักษาระดบัราคาน า้มนัดีเซลที่ 30 บาท ต่อลิตร จะ
ส่งผลกระทบกบัการปรับราคาขายปลีกน า้มนัในประเทศ ท าให้พีทีจีปรับประมาณการการเติบโตของ EBITDA อยู่ที่ 5-10% 
ทัง้นี ้พีทีจีให้ความส าคัญ และจะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจนอนออยล์ในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจการ
ให้บริการให้มากขึน้ด้วยการหาพนัธมิตรที่แข็งแกร่ง สามารถเติมเต็มความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบวงจร เพื่อการสร้าง
กระแสเงินสดที่มัน่คงและสม ่าเสมอในระยะยาว  

เหตุการณ์ส าคัญของพีทีจี 

การเข้าร่วมทุนในธุรกิจพัฒนาอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลภายในสถานีบริการ 

ในเดือนตลุาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติอนมุตัิให้พีทีจีเข้าร่วมลงทนุกบั 

นายวฒุิชยั ปรีพทุธรัตน์ เพื่อจดัตัง้บริษัท อินโนลเิจนท์ ออโตเมชัน่ จ ากดั (“ไอเอ็นเอ”) ซึง่มีทนุจดทะเบียน 5.50 ล้านบาท โดยพี

ทีจีถือหุ้นในสดัสว่น 60% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ทัง้นี ้ไอเอ็นเอถกูจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาอปุกรณ์ในการบริหาร

และจัดเก็บข้อมูลลกูค้าที่มาจากการให้บริการภายในสถานีบริการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานี

บริการได้อย่างรวดเร็ว และแม่นย ามากขึน้ นอกจากนีย้งัช่วยพฒันาการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าได้อยา่งครอบคลมุมากยิ่งขึน้ 
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สรุปผลการด าเนินงานทางการเงิน 

สรุปงบการเงินรอบ 9 เดือนแรกของปี 2561 

พีทีจีมีรายได้จากการขายและบริการเทา่กบั 78,586 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจาก
รายได้จากการขายและบริการในสว่นของธุรกิจน า้มนั เพิ่มขึน้ 26% มาจาก 1. ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัเพิ่มขึน้อยู่ที่ 2,865 
ล้านลิตร หรือเพิ่มขึน้ 14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งปริมาณการจ าหน่ายน า้มันเพิ่มขึน้ตามการขยายสาขา   และ             
2. ราคาขายปลีกน า้มนัตอ่ลิตรเพิ่มสงูขึน้เฉลี่ย 10% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน นอกจากนี ้พีทีจียงัมีรายได้จากธุรกิจ

งบก าไรขาดทุน  
(ล้านบาท)  

ไตรมาส 
3/2561 

ไตรมาส 
2/2561 

ไตรมาส 
3/2560 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 

เดียวกันปีก่อน 

9 เดือน
แรก 
2561 

9 เดือน
แรก 
2560 

%
เทียบ 
ปีก่อน 

รายได้จากการขายและการ
บริการ 

26,745 27,089 19,677 -1.3% 35.9% 78,586 62,030 26.7% 

ต้นทุนรวมการขายและการ
บริการ 

(25,023) (25,271) (18,070) -1.0% 38.5% (73,143) (57,437) 27.3% 

ก าไรขัน้ต้น 1,722 1,818 1,607 -5.3% 7.2% 5,443 4,593 18.5% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริหาร 

(1,715) (1,628) (1,345) 5.3% 27.5% (4,901) (3,848) 27.4% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,451) (1,389) (1,101) 4.5% 31.8% (4,194) (3,189) 31.5% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (264) (239) (244) 10.5% 8.2% (707) (659) 7.3% 

EBITDA 716 885 806 -19.1% -11.2% 2,549 2,242 13.7% 
ก าไรสุทธิ 1 177 229 -99.4% -99.6% 448 674 -33.5% 
อัตราก าไรขัน้ต้น 6.4% 6.7% 8.2%   6.9% 7.4%  
อัตราค่าใช้จ่ายการขายและการ
บริหารต่อยอดขายสุทธิ 

6.4% 6.0% 6.8%   6.2% 6.2%  

อัตราค่าใช้จ่ายในการ
ขายต่อยอดขายสุทธิ 

5.4% 5.1% 5.6%   5.3% 5.1%  

อัตราค่าใช้จ่ายในการ
บริหารต่อยอดขายสุทธิ 

1.0% 0.9% 1.2%   0.9% 1.1%  

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 0.3% 1.1% 1.7%   1.0% 1.5%  
อัตรา EBITDA 2.7% 3.3% 4.1%   3.2% 3.6%  
อัตราก าไรสุทธิ 0.0% 0.7% 1.2%   0.6% 1.1%  
อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.00 0.11 0.14   0.27 0.40  
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 0.1% 14.2% 20.0%   11.7% 19.7%  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม 

0.0% 4.3% 6.8%   3.3% 6.6%  

อัตราหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ 
ต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 

1.78 1.82 1.36   1.78 1.36  
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นอนออยล์ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึน้ 53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ
รายได้ในส่วนของธุรกิจแก๊สแอลพีจี ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ ซึ่งเป็นผลจากการมุ่งเน้นการใช้
ประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว ด้วยการตอ่ยอดธุรกิจนอนออยล์ในสถานีบริการท่ีมีศกัยภาพ ทัง้นีร้ายได้จากธุรกิจน า้มนัคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 97% ของรายได้จากการขายและบริการทัง้หมด  

ในสว่นของต้นทนุขายและบริการเท่ากบั 73,143 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน การเพิ่มขึน้ของ
ต้นทนุยงัคงเป็นผลมาจาก 2 ปัจจยัหลกัคือ 1. ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้ดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น 2. ราคาต้นทนุตอ่ลติร
เพิ่มสูงขึน้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จากราคาน า้มันดิบ WTI ต่อบาร์เรลเพิ่มขึน้จาก 49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มเป็น 67 
ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลโดยเฉลีย่ หรือเพิ่มสงูขึน้เฉลีย่ 36% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

ทัง้นี ้จากสถานการณ์ราคาน า้มนัดิบท่ีเพิ่มสงูขึน้ดงักลา่ว เป็นผลให้รัฐบาลประกาศขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ ค้าปลกีน า้มนั 
ในการรักษาระดบัราคาน า้มนัดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร เพื่อบรรเทาภาระของผู้ ใช้น า้มนัดีเซล ซึ่งถือเป็นเชือ้เพลิงที่ใช้ในการท า
เกษตรกรรม การขนส่ง และการคมนาคมของประเทศ ด้วยเหตนุี ้จึงส่งผลให้ก าไรขัน้ต้นของพีทีจีเติบโตได้น้อยกว่าที่คาดไว้ 
โดยมีก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 5,443 ล้านบาท เพิ่มขึน้เพียง 19% เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้พีทีจีมีสดัสว่นก าไรขัน้ต้น
ของธุรกิจนอนออยล์ที่เพิ่มขึน้ อยู่ที่ 10% จาก 7% เมื่อปีที่แล้ว โดยพีทีจีจะยงัคงมุ่งเน้นสร้างความเติบโตในธุรกิจนอนออยล์ 
เพื่อรักษาความสามารถในการท าก าไรให้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง และเพื่อการบริหารความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาน า้มนั 

ในสว่นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 4,901 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผล
มาจากการขยายสาขาในสว่นธุรกิจน า้มนั และธุรกิจนอนออยล์ ในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพ เพื่อการบริการลกูค้าได้อย่างครบวงจร 
ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายหลกั ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าเช่าและสิทธิการเช่า รวมถึงค่าเสื่อมราคา เพื่อรองรับการขยายตวั
ตามที่ได้กลา่วไว้ สง่ผลให้พีทีจีมี EBITDA เท่ากบั 2,549 ล้านบาท ลดลง 14% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และก าไร
สทุธิ เทา่กบั 448 ล้านบาท ลดลง 34% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

สรุปงบการเงินส าหรับไตรมาส 3/2561 

 รายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 26,745 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 36% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

และลดลง 1% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากรายได้จากการขายและบริการในสว่นของธุรกิจน า้มนั เพิ่มขึน้ 35% 

จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จากปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัเพิ่มขึน้อยูท่ี่ 937 ล้านลติร หรือเพิ่มขึน้ 17% จากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกน า้มนัต่อลิตรเพิ่มสงูขึน้เฉลี่ย 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน แตร่ายได้จากการขายและบริการในสว่นของธุรกิจน า้มนันี ้ลดลง 2% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากผลกระทบทาง

ฤดูกาล ท าให้ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัลดลง 5% จากไตรมาสก่อน ซึ่งถือว่าลดลงน้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมา 

ทัง้นี  ้การลดลงของยอดขายถูกชดเชยกับราคาขายปลีกน า้มันต่อลิตรที่ส ูงขึน้ 3% จากไตรมาสก่อน จาก

ความผันผวนของราคาน า้มันในตลาดโลก  

นอกจากนี ้พีทีจีมีรายได้จากการขายและบริการในส่วนของธุรกิจนอนออยล์ ที่เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึน้ 

55% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 12% จากไตรมาสก่อน จากกลยุทธ์ในการขยายสาขาของธุรกิจ

นอนออยล์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการมอบสินค้าและการบริการที่ดี โดยธุรกิจนอนออยล์

ดงักล่าว รวมธุรกิจแก๊สแอลพีจี ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ ธุรกิจน า้มนัเคร่ือง ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจอื่น ๆ  

โดยในสว่นของธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม พีทีจีมีรายได้เพิ่มที่ได้จากการร่วมลงทนุในบริษัท จิตรมาส แคเทอร่ิง จ ากดั 
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ในช่วงของไตรมาส 2/2561 ทัง้นี ้พีทีจีมีสดัส่วนรายได้จากธุรกิจน า้มนั คิดเป็น 97% ของรายได้จากการขายและ

บริการทัง้หมด 

 ต้นทุนการขายและบริการ เทา่กบั 25,023 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 39% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 

1% จากไตรมาสก่อน การเพิ่มขึน้และลดลงของต้นทนุเป็นผลมาจาก 2 ปัจจยัหลกัคือ 1. ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัท่ี

เพิ่มขึน้และลดลงดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น 2. ราคาต้นทนุน า้มนัตอ่ลิตรที่เพิ่มขึน้ 18% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และ

เพิ่มขึน้ 4% จากไตรมาสก่อน ทัง้นี ้จากสถานการณ์ราคาน า้มนัในตลาดโลกที่สงูขึน้อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้รัฐบาล

ประกาศขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ ค้าปลีกน า้มนั ให้คงระดบัราคาขายปลีกน า้มนัดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร ในขณะที่

ต้นทนุมีการปรับเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้ก าไรขัน้ต้นเติบโตน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีก าไรขัน้ต้นเท่ากับ 

1,722 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 5% จากไตรมาสก่อน  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 1,715 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 28% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

และเพิ่มขึน้ 5% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากการขยายตวัของสาขาในสว่นของธุรกิจน า้มนั และธุรกิจนอนออยล์

ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยค่าใช้จ่ายหลกัที่เพิ่มขึน้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าเช่าและสิทธิการเช่า รวมถึง

คา่เสือ่มราคา 

o ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เท่ากบั 625 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน และเพิ่มขึน้ 7% จากไตรมาสก่อน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้มาจากจ านวนพนกังานที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับ

การขยายตวัของสาขา ทัง้ในสว่นของธุรกิจน า้มนั ธุรกิจนอนออยล์ และสว่นสนบัสนนุ 

o ค่าเช่าและสิทธิการเช่า เท่ากบั 337 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 29% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

และเพิ่มขึน้ 6% จากไตรมาสก่อน ตามกลยทุธ์ในการขยายธุรกิจแบบการเช่าพืน้ที่ เพื่อบริหารงานเอง

ทัง้หมด ปัจจุบนั มีสถานีบริการน า้มนั และแก๊สแอลพีจีจ านวน 1,624 สถานี โดยพีทีจีคดัเลือกการขยาย

สาขาในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพ ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ทัว่ประเทศ เพื่อสามารถต่อ

ยอดในสว่นของธุรกิจนอนออยล์เพิ่มเติมได้ 

o ค่าเสื่อมราคา เท่ากบั 321 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 47% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 

12% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเปิดสาขาในเขต

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ ในรูปโฉมที่สามารถให้บริการได้อยา่งครบวงจรมากขึน้  

 EBITDA และก าไรสุทธิ ในไตรมาส 3/2561 เป็นผลจากปัจจัยหลกัทางด้านก าไรขัน้ต้นต่อลิตรที่ลดลง ตามการขอ

ความร่วมมือจากภาครัฐดงักลา่วข้างต้น และคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึน้ตามการขยายสาขานัน้ สง่ผลให้

ในไตรมาสนี ้EBITDA เทา่กบั 716 ล้านบาท ลดลง 11% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 19% จาก

ไตรมาสก่อน  และก าไรสทุธิ เท่ากบั 1 ล้านบาท ลดลง 100% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 99% 

จากไตรมาสก่อน นอกจากนี ้พีทีจีมีต้นทนุทางการเงิน เท่ากบั 75 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 4 ล้านบาท จากไตรมาสที่แล้ว มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้ เพื่อใช้เป็น

เงินลงทนุในธุรกิจน า้มนั และธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกั ทัง้นี ้พีทีจีพิจารณาธุรกิจที่เข้าลงทนุอย่างระมดัระวงั

และรอบคอบ และเลือกใช้เคร่ืองมือทางการเงินที่หลากหลายเพื่อการจดัหาแหลง่เงินทนุที่มีอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสม 

และตรงตามความต้องการของบริษัท  
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 ฐานะทางการเงนิ ณ สิน้สดุไตรมาส 3/2561 พีทีจีมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 20,379 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,394  ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ 13% จากไตรมาส 4/2560 โดยสาเหตหุลกัเพิ่มขึน้จาก อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ, ที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์, และสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า อนัเป็นผลมาจากการขยายสาขาในส่วนธุรกิจน า้มนั และ

ธุรกิจนอนออยล์ โดยเน้นการขยายสาขาทัง้ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ทัว่ประเทศ ในส่วนของ

หนีส้ินรวมเท่ากบั 15,076 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,210 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 17% จากไตรมาส 4/2560 โดยสาเหตหุลกั

สรุปฐานะทางการเงนิ  
(ล้านบาท) 

ไตรมาส 
3/2561 

% ไตรมาส 
4/2560 

% เปลี่ยน 
แปลง 

% 

เงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้  1,107  5% 926 5% 181  20% 
ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้  1,224  6% 994 6%  230  23% 
สนิค้าคงเหลอื  1,705  8% 1,989 11% -284  -14% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,036 20% 3,909 22% 127  3% 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  352  2% 278 2%  74  27% 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  10,511  52% 8,865 49%  1,646  19% 
สทิธิการเชา่และคา่เช่าทีด่ินจ่ายลว่งหน้า  2,839  14% 2,311 13%  528  23% 
เงินลงทนุในการร่วมค้า  683  3% 696 4% -13  -2% 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม  790  4% 804 4% -14  -2% 
เงินลงทนุทัว่ไป  723  4% 723 4%  -    0% 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  207  1% 193 1%  14  7% 
คา่ความนิยม  53  0% 53 0%  -    0% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นๆ  185  1% 153 1%  32  21% 
รวมสินทรัพย์  20,379  100% 17,985 100%  2,394  13% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ  5,455  27% 4,520 25% 935  21% 
เงินกู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้นิก าหนดช าระใน 1 ปี  5,805  28% 3,693 21%  2,112  57% 
อื่นๆ  7  0% 62 0%  -55  -89% 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 11,267 55% 8,275 46% 2,992 36% 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน  434  2% 572 3% -138 -24% 
เงินกู้ยืมระยะยาว  3,175  16% 3,834 21% -659 -17% 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  56  0% 55 0% 1 2% 
อื่นๆ  144  1% 130 1% 14 11% 
รวมหนีส้ิน  15,076  74% 12,866 72% 2,210 17% 

ก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 2,305 11% 2,171 12% 134 6% 
อื่นๆ 2,998 15% 2,948 16% 50 2% 
รวมส่วนผู้ถอืหุ้น 5,303 26% 5,119 28% 184 4% 
รวมหนีส้ิน และรวมส่วนผู้ถอืหุ้น 20,379 100% 17,985 100% 2,394 13% 
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เพิ่มขึน้จาก เงินกู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้ินก าหนดช าระใน 1 ปี เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุหมนุเวียนในธุรกิจน า้มนั 

และธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกั และสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 5,303 ล้านบาท เติบโตขึน้ 184 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ 4% จากไตรมาส 4/2560 

 

  

สรุปกระแสเงนิทุน 9 เดือน ปี 2561  (ล้านบาท) 
แหล่งที่มาของเงนิทุน การใช้เงนิทุน 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 3,596 เงินลงทนุในสทิธิการเช่า คา่เช่า สนิทรัพย์ถาวร และ
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

4,085 

เงินสดรับสทุธิจากเงินกู้ยมื 1,521 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย กิจการร่วมค้า และบริษัท
ร่วม 

3 

เงินสดรับจากเงินปันผลรับและเงินลงทนุระยะสัน้
สทุธิ 

23 เงินปันผลจ่าย 284 

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืและเงินค า้ประกนัสทุธิ 1 เงินสทุธิจา่ยคา่ดอกเบีย้ และภาษีเงินได้                                      376 
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 1 เงินสดจา่ยเจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน 211 
  เงินสดเพิม่ขึน้ 183 

 5,142  5,142 

การรับรอง 
จัดอนัดับเครดติเรทติง้ 
(Tris) 

BBB+ 

CG score ดีมาก : 5 ดาว 
CAC Certified CAC 

ตารางครบก าหนดหุ้นกู้และเงนิกู้ยมืระยะยาว 
  

ปีที่ 
หุ้นกู้ 

(ล้านบาท) 
เงนิกู้ยมื 
(ล้านบาท) 

ไตรมาส 4/2561  237 
2562 1,700 960 
2563 1,000 744 
2564  406 
2565 700 147 
2566  116 
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มุมมองของผู้บริหาร และทิศทางการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2561 

เป้าหมายของปี 2561 

 จ านวนสาขา  

o Oil และ LPG    1,900 สาขา  

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

 อตัราการเติบโตของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนั  15-20%  

 อตัราการเติบโตของ EBITDA   5-10% (ปรับจาก 15-20% ในไตรมาส 2/2561) 

การขยายสาขาทัง้ในธุรกิจน า้มัน และธุรกิจนอนออยล์ จะเน้นขยายเฉพาะในพืน้ที่ที่ยงัมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 
โดยคาดการณ์จ านวนสาขาของสถานีบริการน า้มันและแก๊สแอลพทีีจีอยู่ที่ 1,900 สาขา และจ านวนสาขาของธุรกิจ 

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

ร้านซอ่มบ ารุงส าหรับรถบรรทกุ Pro Truck และส าหรับรถยนต์ Autobacs เป็นต้น โดยพีทีจีจะยงัขยายสาขาด้วยการเช่าพืน้ท่ี

ของสถานีบริการเดิม และเตมิเตม็การให้บริการด้วยธุรกิจ non-oil เพื่อบริหารพืน้ท่ีให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 

เศรษฐกิจในต่างจงัหวัด นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยงัคงฟ้ืนตวัได้ช้า คาดการณ์การเติบโตของปริมาณการ

จ าหน่ายน า้มัน อยู่ที่ 15-20% เนื่องจากราคาผลผลติทางการเกษตรยงัคงอยูใ่นระดบัต า่ และสภาพเศรษฐกิจยงัฟืน้ตวัได้ช้า 

ทัง้นี ้ พีทีจีจะยงัคงสร้างความสมัพนัธ์ผา่นการบริการท่ีดี และสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง ผา่นระบบสมาชิกบตัร 

PT Max Card นอกจากนี ้พีทีจีจะขยายสาขาในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ให้มากขึน้ เพื่อสร้างความสมดลุใน

การกระจายตวัของสถานีบริการ และเพื่อสนบัสนนุการตอ่ยอดในธุรกิจนอนออยล์ได้อยา่งเต็มที่  

การปรับราคาขายปลกีน า้มนัในประเทศให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนน า้มันของตลาดโลกที่ผันผวน ยงัคงเป็นความ
ท้าทายในไตรมาส 4/2561 ท าให้มีการปรับคาดการณ์การเติบโตของ EBITDA จากไตรมาส 2/2561 เป็น 5-10% 

อยา่งไรก็ตาม พีทีจีมีเป้าหมายในการมุง่ไปสูธุ่รกิจ non-oil เพื่อการสร้างกระแสเงินสดทีม่ัน่คงและสม ่าเสมอในระยะยาวและลด

ความเสีย่งจากการมีรายได้จากธรุกิจน า้มนัทางเดยีว ปัจจบุนั สดัสว่นก าไรขัน้ต้นท่ีมาจากธุรกิจ non-oil เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

โดยในไตรมาส 3/2561 มีสดัสว่นเพิ่มขึน้อยูท่ี่ 12% จาก 8% ในปีที่แล้ว บริษัทคาดวา่จะมีสดัสว่นเพิ่มขึน้เป็น 15-20% ในไตร

มาส 4/2561 พีทีจียงัคงมุง่ขยายพนัธมิตรในการท าธุรกิจ เพื่อสามารถเติมเต็มความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบวงจร 

 


