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ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

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

ครบวงจรของประเทศ และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงไปยงัธุรกิจอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยยึดมัน่การบริหาร

จดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ควบคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ยังคงเป็นที่หน่ึงในด้านอัตราการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มัน ส่งผลให้มีส่วนแบ่งทางการตลาด
ก้าวขึน้สู่ การเป็นเบอร์ 2 ของช่องทางค้าปลีกน า้มันในประเทศ 

ในปี 2561 ตลาดอุตสาหกรรมน า้มันเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ได้แก่ การฟื้นตัวอย่างช้าของเศรษฐกิจฐานราก 

เนื่องจากราคาสนิค้าทางการเกษตรตกต ่า สง่ผลให้ก าลงัซือ้ของกลุม่เกษตรกร ซึ่งเป็นผู้บริโภคสว่นใหญ่ลดลง นอกจากนี ้ยงัมี

ผลกระทบจากปัญหาน า้ทว่มในหลายพืน้ท่ี ปัจจยัดงักลา่ว สง่ผลให้ตลาดการใช้น า้มนัผา่นสถานีบริการในประเทศ เติบโตเพียง 

2.4% เมื่อเทียบกบัปีที่แล้ว ปริมาณการใช้น า้มนัยงัคงกระจุกตวัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีอตัราการ

เติบโตเพิ่มขึน้มากถึง 5.6% จากปีที่แล้ว แต่การใช้น า้มนันอกกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีอตัราเติบโตเพียงแค่ 1.4% จากปีที่

แล้ว 

ทัง้นี ้พีทีจียงัคงรักษาอตัราการเติบโตได้อย่างตอ่เนื่อง โดยมีปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านช่องทางการขายปลีกและขายสง่ 

ทัง้หมด 3,921 ล้านลติร เติบโตขึน้ 16% จากปีที่แล้ว จากการท่ีพีทีจีเน้นการขายผา่นช่องทางการค้าปลกีเป็นหลกั ท าให้พีทีจีมี

สดัสว่นการขายปลีกน า้มนัอยู่ที่ 95% ซึ่งช่องทางการขายปลีกน า้มนันี ้มีอตัราการเติบโต อยู่ที่ 17% จากปีที่แล้ว ในไตรมาส 

4/2561 พีทีจีมีสว่นแบง่ทางการตลาดของการจ าหนา่ยน า้มนัผา่นสถานีบริการ1อยูท่ี่ 14.80% หรืออยูท่ีล่ าดบั 2 ของประเทศ 

การแข่งขนัของอตุสาหกรรมขายปลีกน า้มนัยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง จากการที่ผู้ ค้าแต่ละรายออกแคมเปญเก่ียวกบับตัรสมาชิก

สะสมแต้มมากขึน้ และมีการออก Application ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กบัลกูค้า รักษาฐานลกูค้าเดิม และขยาย

ฐานลกูค้าใหม่ให้มากขึน้ ทัง้นี ้พีทีจีเห็นการแข่งขนัด้านโปรโมชัน่ที่ลดลง ภายหลงัจากรัฐบาลประกาศตรึงราคาน า้มนัดีเซลที่ 

30 บาท เพื่อลดภาระของผู้บริโภคจากราคาน า้มนัดิบที่ปรับตวัสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว ในช่วงปลายไตรมาส 2 จนถึง ต้นไตรมาส 4 

ซึ่งเป็นผลท าให้ค่าการตลาดลดลงในช่วงดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ค่าการตลาดได้กลบัเข้าสู่ภาวะปกติ ภายหลงัจากราคา

น า้มนัดิบลดลงอยา่งรุนแรง ตัง้แตช่่วงกลางไตรมาส 4/2561 

เน้นขยายจุดให้บริการในพืน้ที่ที่มีศักยภาพ  

จากสภาวะทางเศรษฐกิจที่เติบโตอยา่งกระจกุตวัอยูแ่ตใ่นเขตเมืองใหญ่ พีทีจีจึงปรับกลยทุธ์การขยายสาขา โดยเน้นเฉพาะการ

ขยายในพืน้ท่ีที่ยงัมีการเติบโตสงู และสามารถเพิ่มการให้บริการได้อยา่งครบวงจร เพื่อปรับสมดลุการขยายตวัของสถานีบริการ

ให้ครอบคลมุทุกพืน้ที่ ไม่เพียงแต่ให้บริการในเขตนอกเมืองเท่านัน้ ทัง้นี ้พีทีจีเห็นกระแสการตอบรับที่ดี ทัง้จากลกูค้า และ

พนัธมิตรที่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมธุรกิจมากขึน้  

                                                           
1 รวมผลิตภณัฑ์น า้มนัที่บริษัทจ าหน่าย ได้แก่ ดีเซล เบนซิน 95 แก๊สโซฮอลล์ 95 แก๊สโซฮอลล์ 91 และแก๊สโซฮอลล์ E20   

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

ประจ าปี 2561 
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นอกจากนี ้พีทีจีมีการปรับรูปโฉมใหมข่องสถานีบริการให้ทนัสมยั และมีการน าเทคโนโลยีหน้าจอดิจิตอลแสดงผลมาใช้ เพื่อให้

ลกูค้าเกิดความสะดวกสบาย และมัน่ใจว่าได้รับผลิตภณัฑ์ตรงเต็มลิตรแน่นอน ปัจจุบนั พีทีจีมีจุดให้บริการในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลทัง้หมด 133 สถานี จากสถานีบริการทัง้หมด 1,883 สถานี โดยแบ่งเป็นสถานีบริการน า้มนั 1,758 สถานี สถานี

บริการแก๊สแอลพีจี 48 สถานี และสถานีบริการท่ีให้บริการทัง้น า้มนัและแก๊สแอลพีจี 77 สถาน ี

เติมเต็มการให้บริการ Non-oil ครบวงจรแก่ลูกค้า 

นอกเหนือจากการบรรลเุป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจรแล้ว ความผนัผวนด้านราคา

น า้มนัดิบในช่วงที่ผ่านมา ท าให้พีทีจีเร่งผลกัดนัธุรกิจ Non-oil ให้มากขึน้ เพื่อปรับโครงสร้างก าไรให้สามารถสร้างความมัน่คง

ของกระแสเงินสดในระยะยาวได้ โดยปัจจบุนั ธุรกิจ Non-oil ภายในสถานีบริการมีการเติบโตสงูขึน้ตามล าดบัเนื่องจากการที่พี

ทีจีเป็นผู้บริหารพืน้ท่ีเอง ท าให้สามารถควบคมุช่องทางการจ าหนา่ยสนิค้า และควบคมุการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของ

บริษัทได้ ปัจจุบนั พีทีจีมีจุดให้บริการธุรกิจ Non-oil ภายใต้เครือพีทีจี ทัง้หมด 504 สาขา รวมธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจ

ร้านสะดวกซือ้ และธุรกิจบริการต่างๆ จากเป้าหมายในการเติมเต็มการให้บริการครบวงจร ท าให้พีทีจีมีก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจ 

Non-oil เทา่กบั 781 ล้านบาท เติบโตขึน้ 65% จากปีที่แล้ว และมีสดัสว่นก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจ Non-oil ที่เพิ่มขึน้เป็น 10% จาก

ปีที่แล้วซึง่อยูท่ี่ 8% 

สรุปผลการด าเนินงานปี 2561 

ในปี 2561 พีทีจีมีรายได้จากการขายและบริการ อยู่ที่ 107,829 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27.4% จากปีที่แล้ว ปัจจัยหลกัมาจาก

ปริมาณการขายน า้มนัที่เพิ่มขึน้ 16% และราคาขายปลีกน า้มนัเพิ่มขึน้ 9% จากปีที่แล้ว ทัง้นี ้ก าไรขัน้ต้น เท่ากบั 7,443 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้เพียง 19% เนื่องจากรัฐบาลขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ ค้าปลกีน า้มนั ให้คงระดบัราคาขายปลกีน า้มนัดีเซลที่ 

30 บาทต่อลิตร เพื่อบรรเทาภาระผู้ ใช้น า้มนัดีเซล ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของค่าการตลาดในธุรกิจน า้มนั ของปี 2561 น้อยกว่า ปี 

2560 ประกอบกบัค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่เพิ่มขึน้จากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ท าให้พีทีจีมีค่าใช้จ่ายด้าน

พนกังาน ค่าเช่า และค่าเสื่อมที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม พีทีจีมีการก าหนดนโยบายการขยายสาขาเฉพาะในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพ 

สามารถรองรับธุรกิจ Non-oil ของเครือพีทีจี และพนัธมิตรได้ ซึ่งจะท าให้พีทีจีมีก าไรจากธุรกิจอื่นๆ เข้ามามากขึน้ ทัง้นี ้พีทีจีมี 

EBITDA เทา่กบั 3,508 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14% จากปีก่อน และมีก าไรสทุธิเทา่กบั 624 ล้านบาท ลดลง 32% จากปีที่แล้ว สง่ผล

ให้ก าไรสทุธิตอ่หุ้นของบริษัทเทา่กบั 0.37 บาท ลดลงจากปีก่อนหน้าซึง่เทา่กบั 0.55 บาท   

เป้าหมายการด าเนินงานในปี 2562 

พีทีจียงัคงมุง่เน้นการเพิ่มปริมาณการจ าหน่ายน า้มนั และการรักษาสว่นแบ่งทางการตลาดเป็นเบอร์ 2 รวมถึงยงัคงเพิ่มความ

หลากหลายในสถานีบริการ ด้วยการเช่ือมโยงการให้บริการของเครือขา่ยพีทีจี กบัพนัธมิตรตา่งๆ ที่สามารถสร้างประสบการณ์

ที่แตกต่างให้กบัลกูค้าได้ ทัง้นี ้พีทีจีก าหนดเป้าหมายขยายสถานีบริการน า้มนัและแก๊สเป็น 2,000 สาขา และจุดให้บริการใน

ธุรกิจ Non-oil ซึง่รวมถึงธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ และธุรกิจบริการตา่งๆ เป็น 700 สาขา พีทีจีคาดการณ์

วา่ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัจะเติบโต อยูท่ี่ 16-20% จากปีที่แล้ว  

จากการที่ค่าการตลาดกลบัเข้าสู่ภาวะปกติตัง้แต่ช่วงกลางไตรมาส 4/2561 ภายหลงัจากราคาน า้มนัดิบลดลงอย่างรวดเร็ว 

และราคาน า้มนัดิบมีแนวโน้มที่จะยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า ท าให้พีทีจีคาดวา่อตัราการเติบโตของ EBITDA จะอยูท่ี่ 40-50% จากปี
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ที่แล้ว ในสว่นของการประมาณการงบลงทนุ พีทีจีคาดวา่จะใช้งบลงทนุประมาณ 3,500 ล้านบาท โดยแบง่เป็นการลงทนุในการ

ขยายและปรับปรุงธุรกิจหลกั 2,500 ล้านบาท ธุรกิจ Non-oil 500 ล้านบาท และธุรกิจใหม่ 500 ล้านบาท (รายละเอียดตาม

มมุมองของผู้บริหาร หน้า 9) 

เหตุการณ์ส าคัญที่ เกี่ยวกับการร่วมลงทุน ในปี 2561 

เดือนเมษายน - คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิให้บริษัท กาแฟพนัธุ์ไทย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของพีทีจี (พีทีจีถือหุ้นใน

สดัสว่น 99.99% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) เข้าลงทนุ โดยการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุใน บริษัท จิตรมาส แคเทอร่ิง จ ากดั (“JTC”) 

จ านวน 315,000 หุ้น หรือในสดัส่วน 70.00% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด โดยบริษัท จิตรมาส แคเทอร่ิง จ ากัด ด าเนินธุรกิจด้าน

อาหารและเคร่ืองดื่ม ทัง้การผลิตอาหารส าเร็จรูปประเภท Chilled Food, Frozen Food และการให้บริการจดัแคเทอร่ิงให้กับ

โรงแรมชัน้น า เป็นต้น ซึ่งพีทีจีเล็งเห็นถึงศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และเพื่อสนนัสนนุการเติบโตและพฒันา

ของกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มภายใต้เครือข่ายของบริษัทให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงเพื่อเพิ่มความ

หลากหลายให้กบัผลติภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุ 

เดือนพฤษภาคม – คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิให้พีทีจีเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) โดยการจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ จ านวน 1 บริษัท เพื่อประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั บริเวณหน้าคลงัน า้มนั

พิจิตร คลงัน า้มนันครล าปาง และสถานีเพิ่มแรงดนัน า้มนัก าแพงเพชร ของบริษัท ขนสง่น า้มนัทางทอ่ จ ากดั  

เดือนตุลาคม - คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิให้พีทีจีเข้าร่วมลงทุนกบั นายวุฒิชยั ปรีพุทธรัตน์ เพื่อจัดตัง้บริษัท อินโนลิ

เจนท์ ออโตเมชั่น จ ากัด (“INA”) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 5.50 ล้านบาท โดยพีทีจีถือหุ้นในสดัส่วน 60% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

ทัง้นี ้INA ถกูจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาอปุกรณ์ในการบริหารและจดัเก็บข้อมลูลกูค้าที่มาจากการให้บริการภายใน

สถานีบริการ ซึง่จะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจดัการสถานีบริการได้อย่างรวดเร็ว แมน่ย ามากขึน้ 

เดือนพฤศจิกายน – คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิให้บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จ ากดั (“PTGGE”) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของ

พีทีจี (พีทีจีถือหุ้นในสดัส่วน 99.99% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) ยกเลิกการท าสญัญาร่วมทุน กับบริษัท เอี่ยมบูรพา จ ากัด 

(“EBP”) ภายหลงัจากเข้าศกึษากระบวนการผลติเอทานอลจากกากมนัส าปะหลงัแล้ว ได้ข้อสรุปวา่ กระบวนการดงักลา่วยงัไม่

คุ้มค่ากับการด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ในระยะเวลานี ้ซึ่งปัจจุบนั อยู่ในขัน้ตอนการศึกษาเทคโนโลยีที่ความเหมาะสม และ

สามารถให้อตัราผลตอบแทนที่ดีกวา่ ทัง้นี ้คณะกรรมการมีมติให้ PTGGE เข้าซือ้หุ้นสว่นท่ีเหลอืของบริษัท อินโนเทค กรีน เอ็น

เนอยี จ ากดั (“IGE”) จาก EBP จ านวน 400,000 หุ้น หรือในสดัสว่น 40.00% 
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สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 4/2561 

ในไตรมาส 4/2561 เป็นไตรมาสที่พีทีจีมีปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัสงูที่สดุ อยูท่ี่ 1,060 ล้านลติร เพิ่มขึน้ 21% จากปีก่อน และ
เพิ่มขึน้ 13% จากไตรมาสก่อน โดยช่องทางการขายผ่านสถานีบริการยงัคงเป็นช่องทางหลกั มีสดัสว่นอยู่ที่ 96% ของปริมาณ
การจ าหน่ายน า้มนัทัง้หมด เช่นเดียวกนักบัปริมาณการจ าหน่ายแก๊สแอลพีจี ซึ่งมีปริมาณสงูที่สดุ อยู่ที่ 29 ล้านลิตร เพิ่มขึน้ 
711% จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 11% จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นการจ าหน่ายผ่านช่องทางสถานีบริการทัง้หมด ทัง้นี ้ในไตรมาส 
4/2561 พีทีจีมีสว่นแบง่ทางการตลาดของการจ าหนา่ยน า้มนัผา่นสถานีบริการ2 อยูท่ี่ 14.80% หรืออยูใ่นล าดบัท่ี 2 ของประเทศ 

 

 

ในสว่นของงบการเงินในไตรมาส 4/2561 พีทีจีมีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 29,243 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 29% จากปี
ก่อน และเพิ่มขึน้ 9% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ และราคาขายตอ่ลิตรที่เพิ่มขึน้ 6% จากปีก่อน แต่
ลดลง 4% จากไตรมาสก่อน ทัง้นี ้รายได้หลกัยงัคงมาจากธุรกิจน า้มนั ซึง่มีสดัสว่นอยูท่ี่ 97% ของรายได้ทัง้หมด 

พีทีจีมีต้นทนุการขายและการบริการ เทา่กบั 27,244 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 30% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 9% จากไตรมาสก่อน การ
เพิ่มขึน้ของต้นทนุการขายและการบริการเป็นไปตามปริมาณการขาย และต้นทนุน า้มันที่สงูขึน้ ทัง้นี ้พีทีจีมีก าไรขัน้ต้น เทา่กบั 
1,999 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20% จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 16% จากไตรมาสที่แล้ว โดยในไตรมาส 4/2561 ค่าการตลาดสงูกว่า
ประมาณ 2% จากไตรมาสที่แล้ว แต่ยงัน้อยกว่าประมาณ 4% จากปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ค่าการตลาดได้เร่ิมกลบัเข้าสูภ่าวะ
ปกติ ตัง้แตช่่วงกลางไตรมาส 4/2561 ภายหลงัจากราคาน า้มนัดิบลดลงอยา่งรวดเร็ว 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาสนี ้เทา่กบั 1,809 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26% จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 6% จากไตรมาสที่
แล้ว โดยคา่ใช้จ่ายหลกัยงัคงมาจาก คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน คา่เช่า และคา่เสือ่ม จากการขยายสถานีบริการ อยา่งไรก็ตาม 
ค่าใช้จ่ายเร่ิมมีอตัราการเติบโตที่ลดลง ทัง้นี ้พีทีจีจะยงัคงเน้นบริหารค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม เพื่อสร้างความสามารถทางการ
แขง่ขนัได้อยา่งตอ่เนื่อง พร้อมกบัการสร้างรายได้เพิ่มจากสนิทรัพย์ที่มีอยูเ่ดิม 

จากการด าเนินงานดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้พีทีจีมี EBITDA อยู่ที่ 959 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 34% 
จากไตรมาสก่อน พีทีจีมีก าไรสทุธิ อยูท่ี่ 176 ล้านบาท ลดลง 26% จากปีก่อน แตเ่พิ่มขึน้ 17,500% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน         

                                                           
2 รวมผลิตภณัฑ์น า้มนัท่ีบริษัทจ าหน่าย ได้แก่ ดีเซล เบนซิน 95 แก๊สโซฮอลล์ 95 แก๊สโซฮอลล์ 91 และแก๊สโซฮอลล์ E20   

ปริมาณการขายน า้มนั 
(ล้านลิตร)  

ไตรมาส 
4/2561 

ไตรมาส 
3/2561 

ไตรมาส 
2/2561 

ไตรมาส 
1/2561 

ไตรมาส 
4/2560 

% เทียบ 
ไตรมาสก่อน 

% เทียบไตรมาส 
เดียวกันปีก่อน 

ช่องทางการขายน า้มนั        
    ค้าปลกีผา่นสถานีบริการ PT 1,016 896 926 890 849 13% 20% 
    ค้าสง่ผา่นอตุสาหกรรม 44 39 59 52 27 11% 64% 
รวม 1,060 935 985 942 875 13% 21% 
สัดส่วนการขายน า้มนัในแต่ละช่องทาง        
    ค้าปลกีผา่นสถานีบริการ PT 95.9% 95.8% 94.0% 94.5% 96.9%   

    ค้าสง่ผา่นอตุสาหกรรม 4.1% 4.2% 6.0% 5.5% 3.1%   

รวม 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   



ติดตอ่สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่นกัลงทนุสมัพนัธ์  
ir@pt.co.th หรือ โทร: +66 2168 3377 ตอ่ 260 และ 274       5/10 
 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับปี 2561 

 

 รายได้จากการขายและบริการ เทา่กบั 107,829 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27% จากปีก่อน โดยมาจาก 1. ปริมาณการขาย

ในธุรกิจน า้มนัท่ีเติบโตขึน้ อยูท่ี่ 3,921 ล้านลติร หรือเพิ่มขึน้ 16% จากปีที่แล้ว ซึง่เป็นผลจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึน้ 

ปัจจบุนั พีทีจีขายน า้มนัผา่นสถานีบริการ คิดเป็นสดัสว่น 95% ของปริมาณการขายทัง้หมด จากการเน้นการขายผา่น

ช่องทางการค้าปลกีเป็นหลกั ทัง้นี ้ปริมาณการขายของสาขาเดิม (Same Store Sales) ใกล้เคียงกบัปีที่แล้ว เนื่องจาก

อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยงัเป็นไปได้อย่างช้า และ 2. ราคาขายปลีก

สรุปผลการด าเนินงานทาง
การเงนิ 
(ล้านบาท)  

ไตรมาส 
4/2561 

ไตรมาส 
3/2561 

ไตรมาส 
4/2560 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบไตร
มาส 

เดียวกันปีก่อน 

ปี 
2561 

ปี 
2560 

% 
เทียบ 
ปีก่อน 

รายได้จากการขายและการบริการ 29,243 26,745 22,595 9.3% 29.4% 107,829 84,625 27.4% 
ต้นทนุรวมการขายและการบริการ (27,244) (25,023) (20,934) 8.9% 30.1% (100,386) (78,371) 28.1% 
ก าไรขัน้ต้น 1,999 1,722 1,661 16.1% 20.3% 7,443 6,254 19.0% 
คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร (1,809) (1,715) (1,431) 5.5% 26.4% (6,710) (5,278) 27.1% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (1,552) (1,451) (1,286) 7.0% 20.7% (5,746) (4,475) 28.4% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (257) (264) (145) -2.7% 77.2% (964) (803) 20.0% 

EBITDA 959 716 825 33.9% 16.2% 3,508 3,067 14.4% 
ก าไรสุทธิ 176 1 239 17,500% -26.4% 624 913 -31.7% 

อตัราก าไรขัน้ต้น 6.8% 6.4% 7.4%   6.9% 7.4%  
อตัราคา่ใช้จา่ยการขายและการ
บริหาร 
ตอ่ยอดขายสทุธิ 

6.2% 6.4% 6.3%   6.2% 6.2%  

อตัราคา่ใช้จา่ยในการขาย 
             ตอ่ยอดขายสทุธิ 

5.3% 5.4% 5.7%   5.3% 5.3%  

อตัราคา่ใช้จา่ยในการ
บริหาร 

             ตอ่ยอดขายสทุธิ 

0.9% 1.0% 0.6%   0.9% 0.9%  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 1.0% 0.3% 1.4%   1.0% 1.5%  
อตัรา EBITDA 3.3% 2.7% 3.6%   3.3% 3.6%  
อตัราก าไรสทุธิ 0.6% 0.0% 1.1%   0.6% 1.1%  
อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.11  0.00  0.14   0.37 0.55  
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 13.3% 0.1% 19.7%   11.8% 18.8%  
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม 3.6% 0.0% 6.3%   3.2% 6.0%  
อตัราหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 

1.62 1.78 
 

1.58   1.62 1.58  
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น า้มนัในประเทศที่ปรับตวัสงูขึน้ 9% จากปีที่แล้ว ตามราคาน า้มนัดิบ 3. การเติบโตของรายได้จากธุรกิจ Non-oil ที่

เพิ่มสงูขึน้ 54% จากปีที่แล้ว ทัง้นี ้รายได้จากธุรกิจน า้มนั ยงัคงเป็นรายได้หลกัของพีทีจี ซึ่งมีสดัสว่นอยู่ที่ 97% จาก

รายได้ทัง้หมด 

 ต้นทุนการขายและบริการ เท่ากบั 100,386 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 28% จากปีก่อน โดยหลกัมาจากปริมาณยอดขายที่

เพิ่มขึน้ ดังกล่าวข้างต้น และราคาของต้นทุนน า้มันที่ปรับตัวสูงขึน้ 10% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จากการที่ราคา

น า้มนัดิบเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว สง่ผลให้รัฐบาลประกาศขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ ค้าปลีกน า้มนั ให้คงระดบัราคา

ขายปลกีน า้มนัดีเซลที่ 30 บาทตอ่ลติร เพื่อลดภาระเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่ ตัง้แตช่่วงเดือนมิถนุายน 

เป็นผลให้ ก าไรขัน้ต้นเติบโต เทา่กบั 7,443 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้เพียง 19% ทัง้นี ้ก าไรขัน้ต้นตอ่ลติร ได้เร่ิมกลบัเข้าสู่

ภาวะปกติ ภายหลงัจากราคาน า้มนัดิบปรับลดลง ตัง้แตช่่วงกลางไตรมาส 4/2561 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เทา่กบั 6,710 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27% จากปีก่อน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจน า้มนั 

และธุรกิจ Non-oil โดยคา่ใช้จ่ายหลกัยงัคงมาจาก คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน คา่เช่า และคา่เสือ่มราคา 

o ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เทา่กบั 2,449 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20% จากปีก่อน จากการขยายสาขาที่เน้น

การให้บริการที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกนั และเน้นการสร้างงานให้กบัคนในพืน้ที่ ปัจจุบนั พีทีจีมีจ านวน

สาขาของธุรกิจน า้มัน และธุรกิจ Non-oil ที่พีทีจีบริหารงานเอง จ านวน 2,065 สาขา ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ 

o ค่าเช่าและสิทธิการเช่า เท่ากบั 1,328 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 34% จากปีก่อน จากนโยบายการเน้นขยาย

สาขาในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีการเติบโตสงู ซึ่งเป็นโอกาสในการ

ขยายฐานลกูค้าในธุรกิจ Non-oil ทัง้ของพีทีจี และเครือพนัธมิตร 

o ค่าเสื่อมราคา เท่ากับ 1,202 ล้านบาท เพิ่ม 46% จากปีก่อน จากการขยายสถานีบริการในรูปแบบที่

ครบวงจรมากขึน้ โดยมุง่เน้นการเปิดสาขาในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ 

 EBITDA และก าไรสุทธิ พีทีจีมี EBITDA เท่ากับ 3,508 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14% จากปีก่อน จากปริมาณการขายที่

เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ค่าการตลาดที่ลดลง จากการขอความร่วมมือในการตรึงราคาน า้มนัดีเซลของ

ภาครัฐ ประกอบกบัค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมถึงต้นทนุทางการเงินที่เพิ่มขึน้ จากการเร่งขยายธุรกิจน า้มนั 

และธุรกิจ Non-oil สง่ผลให้พีทีจีมีก าไรสทุธิเท่ากับ 624 ล้านบาท ลดลง 32% จากปีที่แล้ว ก าไรสทุธิต่อหุ้นของบริษัท

เทา่กบั 0.37 บาท ลดลงจากปีก่อนหน้าซึง่เทา่กบั 0.55 บาท 
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สรุปฐานะทางการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 พีทีจีมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 20,939  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,954 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 16% จากปี 2560 

ปัจจยัหลกัมาจาก ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสิทธิการเช่าและคา่เช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้า จากการขยายธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ 

สรุปฐานะทางการเงนิ  
(ล้านบาท) 

ปี 
2561 

% ปี 
2560 

% เปลี่ยนแปลง % 

เงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้ 1,010 5% 926 5% 84 9% 
ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ ยืมระยะ
สัน้ 

1,169 6% 994 6% 175 18% 

สนิค้าคงเหลอื 1,756 8% 1,989 11% -233 -12% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,935 19% 3,909 22% 26 1% 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 379 2% 278 2% 101 36% 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 11,018 53% 8,865 49% 2,153 24% 
สทิธิการเช่าและคา่เช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้า 2,874 14% 2,311 13% 563 24% 
เงินลงทนุในการร่วมค้า 679 3% 696 4% -17 -2% 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 805 4% 804 4% 1 0% 
เงินลงทนุทัว่ไป 723 3% 723 4% 0 0% 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 210 1% 193 1% 17 9% 
คา่ความนิยม 53 0% 53 0% 0 0% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นๆ 258 1% 153 1% 105 69% 
รวมสินทรัพย์ 20,934 100% 17,985 100% 2,949 16% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ 6,333 30% 4,520 25% 1,813 40% 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้และส่วนของหนีส้ินก าหนด
ช าระใน 1 ปี 

4,518 22% 3,693 21% 825 22% 

อื่นๆ 40 0% 62 0% -22 -35% 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 10,891 52% 8,275 46% 2,616 32% 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 387 2% 572 3% -185 -32% 
เงินกู้ยืมระยะยาว 3,986 19% 3,834 21% 152 4% 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 45 0% 55 0% -10 -18% 
อื่นๆ 153 1% 130 1% 23 18% 
รวมหนีส้ิน 15,462 74% 12,866 72% 2,596 20% 

ก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 2,475 12% 2,171 12% 304 14% 
อื่นๆ 2,997 14% 2,947 16% 49 2% 
รวมส่วนผู้ถอืหุ้น 5,472 26% 5,119 28% 353 7% 
รวมหนีส้ิน และรวมส่วนผู้ถอืหุ้น 20,934 100% 17,985 100% 2,949 16% 
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Non-oil ครบวงจร ในพืน้ท่ีที่มีการเติบโตสงู เช่นกรุงเทฑฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ นอกจากนี ้พีทีจีมีสนิค้าคงเหลอืลดลงจาก

ปีที่แล้ว เนื่องจากการบริหารสนิค้าคงคลงั และการควบคมุระบบ supply chain ของบริษัทในช่วงภาวะราคาน า้มนัผนัผวน 

 

ทัง้นี ้พีทีจีมีหนีส้ินรวม 15,463 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,597 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 20% จากปีที่แล้ว จากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้

อื่นๆ เพื่อสนบัสนนุปริมาณการขายที่เติบโตขึน้ และจากเงินกู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้ินก าหนดช าระใน 1 ปี ที่เพิ่มขึน้จาก

การครบก าหนดช าระคืนหุ้นกู้ ในปี 2562 (รายละเอียดตามตารางครบก าหนดหุ้นกู้  หน้า 9) พีทีจีมีหนีส้ินตามสญัญาเช่าทาง

การเงินลดลง จากการเพิ่มประสทิธิภาพของระบบขนสง่แทนการเพิ่มจ านวนรถขนสง่น า้มนั  

 

พีทีจีมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมอยูท่ี่ 5,476 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 357 ล้านบาท จากปีที่แล้ว โดยหลกัมาจากก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรซึง่

เพิ่มขึน้ 308 ล้านบาท จากก าไรสทุธิส าหรับปี 2561 ที่เท่ากบั 624 ล้านบาท พีทีจีมีการจ่ายเงินปันผล 283 ล้านบาท และมีการ

ส ารองตามกฎหมาย 33 ล้านบาท 

 
สรุปกระแสเงินทุน 

 

ส าหรับปี 2561 พีทีจีมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,923 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 76% จากปีที่แล้ว จากเจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีอ้ื่นตามเง่ือนไขการช าระเงิน มีเงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 5,347 ล้านบาท ลดลง 6% จากปีที่แล้ว ตามนโยบาย
การขยายสาขาเฉพาะในพืน้ที่ที่ยงัมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสงู และมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 508 ล้านบาท 
ลดลง 84% จากปีที่แล้ว ตามการปรับแผนการลงทนุ และสดัสว่นทางการเงิน ท าให้พีทีจีมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึน้สทุธิ 85 ล้านบาท โดยมีเงินสดยกมา ณ 1 มกราคม 2561 จ านวน 911 ล้านบาท ท าให้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มี
เงินสดสทุธิอยูจ่ านวน 996 ล้านบาท 

 

สรุปกระแสเงนิทุน ปี 2561  (ล้านบาท) 
แหล่งที่มาของเงนิทุน การใช้เงนิทุน 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 5,395 เงินลงทนุในสทิธิการเช่า คา่เช่า สนิทรัพย์ถาวร และ
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

5,339 

เงินสดรับสทุธิจากเงินกู้ยมื 1,047 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม 21 
เงินสดรับจากเงินปันผลรับและเงินลงทนุระยะสัน้
สทุธิ 

23 เงินปันผลจ่าย 284 

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืและเงินค า้ประกนัสทุธิ 4 เงินสทุธิจา่ยคา่ดอกเบีย้ และภาษีเงินได้ 472 
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 2 เงินสดจา่ยเจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน 261 
เงินสดรับช าระคา่หุ้นของบริษัทยอ่ย 6 เงินสดให้กู้ยมืสทุธิ 15 
  เงินสดเพิม่ขึน้ 85 
 6,477  6,477 
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มุมมองของผู้บริหาร และทิศทางการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2562 

เป้าหมายการด าเนินงานของปี 2562 

 จ านวนสาขา  

o Oil และ LPG    2,000 สาขา 

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

 อตัราการเติบโตของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนั  16-20% 

 อตัราการเติบโตของ EBITDA   40-50% 

เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด จากปริมาณการขายที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง พีทีจีมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณการขายในสถานี

บริการเดิมให้มากขึน้ ด้วยคณุภาพน า้มนัที่เป็นมาตรฐานเต็มลิตร พร้อมกบัการปรับภาพลกัษณ์ของสถานีบริการใ ห้ทนัสมยั 

เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้พีทีจีจะยังคงมุ่งสร้างความสมัพันธ์ผ่านการบริการที่ดี รวมถึงสร้างความ

สะดวกสบาย และตอบสนองความต้องการให้เหมาะกบักลุม่ลกูค้าในแต่ละพืน้ที่ พีทีจีคาดการณ์การเติบโตของปริมาณการ

ขายน า้มนั อยูท่ี่ 16-20% จากปีทีแ่ล้ว และวางเป้าหมายในการรักษาสว่นแบง่ทางการตลาดเป็นล าดบั 2 ของประเทศ 

เน้นการบริหารต้นทุน และการคัดสรรการลงทุน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามา

ช่วยพฒันากระบวนการท างาน การบริหาร supply chain และบริหารพืน้ที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ นอกจากนี ้พีทีจียงัคง

นโยบายในการคดัเลือกขยายจุดให้บริการของธุรกิจน า้มนั และแก๊ส เฉพาะในพืน้ที่ที่ยงัคงมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสงู และ

สามารถต่อยอดธุรกิจ Non-oil ต่างๆ ในเครือของพีทีจี และพนัธมิตรได้ ทัง้นี ้พีทีจีมีเป้าหมายในการขยายสถานีบริการน า้มนั 

และแก๊ส เป็น 2,000 สาขา และขยายจดุให้บริการธุรกิจ Non-oil ตา่งๆ เป็น 700 สาขา 

มอบประสบการณ์ที่แตกต่างร่วมกับเครือข่ายของพีทีจีและพันธมิตรที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัลกูค้า 

ผา่นสทิธิประโยชน์ของระบบสมาชิกบตัร PT Max Card ที่เป็นศนูย์กลางในการเช่ือมโยงสนิค้าและบริการภายใต้เครือของพีทจีี 

และพนัธมิตร ให้เหมาะกบัไลฟ์สไตล์ของกลุม่ลกูค้ามากขึน้ 

ประมาณการผลการด าเนินงานในปี 2562 จากการคาดการณ์ปริมาณการขายที่เติบโตขึน้ และค่าการตลาดที่กลบัเข้าสู่

ภาวะปกติ ภายหลงัจากราคาน า้มนัดิบมีแนวโน้มที่จะยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า พร้อมกบัการผลกัดนัธุรกิจ Non-oil ที่มีก าไรขัน้ต้น

การรับรอง 
จัดอนัดับเครดติเรทติง้ 
(Tris) 

BBB+ 

CG score ดีเลศิ : 5 ดาว 
CAC Certified CAC 

ตารางครบก าหนดหุ้นกู้และเงนิกู้ยมืระยะยาว 
  

ปีที่ 
หุ้นกู้ 

(ล้านบาท) 
เงนิกู้ยมื 
(ล้านบาท) 

2562 1,700 1,203 
2563 1,000 979 
2564  639 
2565 2,100 347 
2566  297 
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สงูเพิ่มขึน้ และการบริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ท าให้พีทีจีคาดว่าอตัราการเติบโตของ EBITDA จะอยู่ที่ 40-

50% จากปีที่แล้ว 

ในสว่นของการประมาณการงบลงทนุ พีทีจีคาดวา่จะใช้งบลงทนุประมาณ 3,500 ล้านบาท โดยแบง่เป็นการลงทนุในการขยาย

และปรับปรุงธุรกิจหลกั 2,500 ล้านบาท ธุรกิจ Non-oil 500 ล้านบาท และธุรกิจใหม่ 500 ล้านบาท ทัง้นี ้พีทีจีจะยงัคงสร้าง

ความมัน่คงของสถานะทางการเงิน ควบคูก่บัการสร้างมลูคา่เพิ่มขององค์กรในระยะยาว 

 


