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บทสรุปของผู้บริหาร 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) (“พีทีจี”) ก้าวเข้าสูท่ศวรรษที่ 4 ด้วยการยืนหยดัในความทุ่มเทและมุ่งมัน่เพื่อการเป็น

ผู้น าด้านบริการในธุรกิจพลงังานครบวงจรของประเทศ พร้อมกบัการตอ่ยอดไปยงัธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เพื่อจุดประสงค์ในการสร้าง

ความเติบโต ให้ผลตอบแทนอยา่งสม ่าเสมอและยัง่ยืนในระยะยาว ด้วยความยดึมัน่การบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี ควบคูก่บัการพฒันาชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ในไตรมาส 1/2562 อตุสาหกรรมการจ าหนา่ยน า้มนัในประเทศเติบโตจากไตรมาส 1/2561 เพียงเลก็น้อย จากภาคอตุสาหกรรม

ที่หดตวัลงจากการสง่ออกที่ชะลอตวั ท าให้ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านทกุช่องทางในประเทศเติบโตเพียง 0.6% จากปีที่

แล้ว อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านสถานีบริการที่เติบโตอยู่ที่ 4.1% จากปีที่แล้ว โดยพีทีจีเร่ิมเห็นปริมาณการ

จ าหน่ายน า้มนัในต่างจงัหวดัปรับตวัดีขึน้จากเศรษฐกิจฐานรากมีการฟืน้ตวัจากดชันีสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีที่แล้ว ทัง้นี ้พืน้ที่ที่มีอตัราการเติบโตอย่างต่อเนื่องยงัคงเป็นกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ ใน

สว่นของอตุสาหกรรมการจ าหนา่ยแก๊ส LPG ผา่นสถานีบริการ ยงัคงลดลงในอตัรา 12.6% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว 

พีทีจียงัคงรักษาความเป็นผู้น าในด้านการเตบิโตของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัได้อยา่งตอ่เนื่อง โดยในไตรมาส 1/2562 พีทีจีมี

ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัทัง้สิน้ 1,109 ล้านลติร หรือเติบโตเทา่กบั 17.7% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว ทัง้นี ้ปริมาณการ

จ าหน่ายน า้มนัผ่านสถานีบริการรวมทัง้สิน้เท่ากบั 1,045 ล้านลิตร หรือเติบโตเท่ากบั 17.4% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว 

โดยปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัผา่นสถานีบริการของพีทีจีคิดเป็นสดัสว่น 94% ของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัทัง้หมด จากการ

รักษาความเป็นผู้น าการบริการและความเป็นหนึ่งด้านการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ใน     

ไตรมาสนีพ้ีทีจีมีส่วนแบ่งการตลาดผ่านทุกช่องทางเท่ากับ 13.0% เป็นอนัดบัที่ 4 ของประเทศ และส่วนแบ่งการตลาดผ่าน

สถานีบริการ1เท่ากบั 15.3% เป็นอนัดบัที่ 2 ของประเทศ ในสว่นของการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการ พีทีจีมีปริมาณ

การจ าหนา่ยทัง้สิน้ 30 ล้านลติร เพิ่มขึน้ 55.3% จากไตรมาสเดียวกนั โดยมีสว่นแบง่การตลาดเทา่กบั 6.2% 

จากการมุง่เน้นการขยายสาขาของเครือข่ายธุรกิจน า้มนัและ Non-oil ในพืน้ที่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสงู สง่ผลให้ไตรมาส 

1/2562 พีทีจีมีจ านวนสถานีบริการน า้มนัและแก๊ส LPG ทัง้สิน้ 1,916 สาขา นอกจากการขยายจ านวนสถานีบริการน า้มนัใน

พืน้ที่ที่มีศกัยภาพมากขึน้จะช่วยเพิ่มปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัแล้ว ยงัช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายสาขาของธุรกิจ 

Non-oil อีกด้วย ส่งผลให้พีทีจีมีจ านวนสาขาของธุรกิจ Non-oil  เป็นดงันี ้1. ร้านกาแฟพนัธุ์ไทย 215 สาขา 2. ร้าน Coffee 

World และแบรนด์อื่นๆ ภายใต้ GFA จ านวน 812 สาขา 3. ร้านสะดวกซือ้ Max Mart จ านวน 167 สาขา 4. ร้านข้าวแกงครัว

บ้านจิตร จ านวน 1 สาขา 5. ศนูย์บริการเปลี่ยนถ่ายน า้มนัเคร่ือง Maxnitron Lube Change จ านวน 53 สาขา 6. ศนูย์บริการ

                                                           
1 ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านสถานีบริการรวมผลติภณัฑ์น า้มนัท่ีจ าหน่ายทัว่ไปในสถานีบริการ ได้แก่ ดีเซล เบนซนิ 95 แก๊สโซฮอลล์ 95 แก๊สโซฮอลล์ 91 แก๊ส
โซฮอลล์ E20 และแก๊สโซฮอลล์ E85 
2 มีการปรับวิธีการนบัจ านวนสาขาภายใต้แบรนด์ GFA โดยหากมีมากกว่า 1 แบรนด์ในโลเคชัน่เดียวกนัให้นบัเป็น 1 สาขา จากเดมิท่ีนบัทกุแบรนด์เป็น 1 สาขา 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

ประจ าไตรมาส 1/2562 
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ซอ่มแซมและบ ารุงรักษารถยนต์สว่นบคุคล Autobacs จ านวน 16 สาขา และ 7. ศนูย์บริการซอ่มแซมและบ ารุงรักษารถบรรทกุ

เชิงพาณิชย์ Pro Truck จ านวน 8 สาขา  

ในส่วนของผลการด าเนินงานในไตรมาส 1/2562 พีทีจียงัคงมีรายได้จากการขายและการให้บริการเติบโตอยู่ที่ 28,655 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้ 16% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว จากการเติบโตของปริมาณการขายน า้มนัและแก๊ส LPG ที่เพิ่มขึน้ รวมถึง

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ Non-oil  แต่รายได้จากการขายและการบริการลดลง 2.0% จากไตรมาสที่แล้ว จากราคา   

ค้าปลกีน า้มนัท่ีปรับตวัลดลง พีทีจีมีต้นทนุขายอยูท่ี่ 26,118 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว แตล่ดลง 

4.1% จากไตรมาสที่แล้ว โดยในไตรมาสนีค้า่การตลาดปรับตวัดีขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้วและจากไตรมาสที่ผา่นมา 

ส่งผลให้ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสนีเ้ท่ากบั 2,537 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 33% จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 27% จากไตรมาสก่อน โดย

ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจ Non-oil คิดเป็นสดัสว่น 9.6% เพิ่มขึน้จาก 8.4% ในปีที่แล้ว ซึง่เป็นผลจากการตอ่ยอด Non-oil ในพืน้ท่ีที่

มีศักยภาพ และการรับรู้ในแบรนด์ที่เพิ่มมากขึน้ ทัง้นี ้พีทีจีมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากับ 1,875 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 20% จากปีที่แล้ว และ 3.7% จากไตรมาสที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีอตัราการเติบโตที่

ลดลงจากการพิจารณาคดัเลอืกการลงทนุในการขยายสถานีบริการ และการควบคมุคา่ใช้จ่ายที่มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ทัง้นี ้พีทีจีมี EBITDA เทา่กบั 1,435 ล้านบาท เติบโตขึน้ 51% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 50% จากไตรมาส

ที่แล้ว ซึ่งสง่ผลให้พีทีจีมีก าไรสทุธิเท่ากบั 519 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 93% จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 195% จากไตรมาสที่แล้ว ทัง้นี ้

พีทีจีจะยงัคงเน้นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้และก าไรจากช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากการจ าหน่ายน า้มนั โดยการตอ่

ยอดและใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่มีอยูเ่ดิมให้คุ้มคา่มากที่สดุ เพื่อลดความผนัผวนของก าไรจากการมีธุรกิจน า้มนัเพียงธุรกิจ

เดียว 

เหตุการณ์ส าคัญในไตรมาส 1/2562 

การเปิดให้บริการน า้มันดีเซล บี20 วางแผนเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายเป็น 120 สาขา 

ในเดือนมีนาคม 2562 พีทีจีได้เปิดให้บริการจ าหน่ายน า้มนัดีเซล บี20 ในสถานีบริการน า้มนัพีทีสาขาเขาย้อย 2 เป็นสาขาแรก 

เพื่อสนองนโยบายภาครัฐที่ต้องการสนบัสนนุเกษตรกรผู้ปลกูปาล์มน า้มนัซึง่ประสบปัญหาราคาปาล์มตกต ่าเนื่องจากผลผลติ

ปาล์มที่ล้นตลาด จากจุดแข็งของพีทีจีในการมีสถานีบริการที่ครอบคลมุ และฐานลกูค้าบตัรสมาชิกที่เป็นรถขนสง่เชิงพาณิชย์ 

ท าให้พีทีจีสามารถขยายการให้บริการน า้มนัดีเซล บี 20 ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มทางเลือกและการให้บริการแก่ลกูค้าให้

ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ โดยพีทีจีตัง้เป้าหมายจะขยายการให้บริการจ าหน่ายน า้มนัดีเซล บี20 ให้เป็น 120 สาขา ครอบคลมุทกุ

ภมูิภาคภายในเดือนมิถนุายนนี ้

การเปิดตัวบัตร PT Max Card รูปแบบใหม่ 

ในเดือนมีนาคม 2562 พีทีจีเปิดตัวบัตร PT Max Card รูปแบบใหม่ที่สามารถมอบสิทธิประโยชน์และตอบสนอง Lifestyle 

ให้กบัลกูค้าได้รอบด้านมากยิ่งขึน้ โดยนอกจากจะสามารถสะสมคะแนนจากการใช้บริการภายใต้ธุรกิจในเครือพีทีจีแล้ว ลกูค้า

ยงัสามารถสะสมคะแนน แลกรับส่วนลดและของรางวลักบับริษัทในเครือพนัธมิตรกว่า 100 แบรนด์สินค้า และสามารถโอน

คะแนนระหว่างกนักบับตัรสมาชิกอื่นได้อีกด้วย โดยพีทีจีมีวตัถปุระสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ครบถ้วน ไม่

เพียงแต่ให้บริการภายใต้ธุรกิจในเครือพีทีจีเท่านัน้ และทัง้เป็นการสร้างการรับรู้ของแบรนด์พีทีให้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึน้        
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โดยพีทีจีมีเปา้หมายที่จะเพิ่มสมาชิกบตัร PT Max Card จาก 10 ล้านสมาชิกในปี 2561 เป็น 20 ล้านสมาชิกในปี 2565 เพื่อให้

จ านวน 80-90% ของครัวเรือนในประเทศไทยเข้าถึงการให้บริการภายใต้เครือขา่ยของพีทีจีและพนัธมิตร 

การเปิดตัวแฟรนไชส์กาแฟพันธ์ุไทยและ Coffee World 

ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัท กาแฟพันธุ์ ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของพีทีจี ด าเนินกิจการร้านกาแฟภายใต้ช่ือ              

“กาแฟพนัธุ์ไทย” ซึ่งสาขาสว่นใหญ่ของร้านกาแฟพนัธุ์ไทยตัง้อยู่ในสถานีบริการน า้มนัพีที โดยกาแฟพนัธุ์ไทยเล็งเห็นโอกาส

การเติบโตภายนอกสถานีบริการ ประกอบกบัการอยูใ่นตลาดร้านกาแฟมาเป็นเวลากวา่ 7 ปี ท าให้มีองค์ความรู้ในการด าเนิน

ธุรกิจร้านกาแฟ และแบรนด์เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างมากขึน้ ด้วยเหตนุี ้กาแฟพนัธุ์ไทยจึงได้เปิดตวัโมเดลแฟรนไชส์กาแฟพนัธุ์

ไทยขึน้ เพื่อให้การขยายสาขาของกาแฟพนัธุ์ไทยเป็นไปได้อยา่งรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้กบันกัลงทนุท่ีสนใจเปิดร้านกาแฟได้

ลงทนุกบักาแฟพนัธุ์ไทย  

โดยในวนัเดียวกันนัน้ บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กาแฟพนัธุ์ไทย จ ากัด 

ด าเนินกิจการร้านกาแฟภายใต้ช่ือ “Coffee World” มากว่า 20 ปี มีสาขาส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในห้างสรรพสินค้าชัน้น า คอมมนูิตี ้

มอลล์ และสนามบินทัง้ในและต่างประเทศ โดยจากการปรับปรุงการบริหารงานและการสร้างแบรนด์ให้มีมาตรฐานและ

ทนัสมยัมากขึน้ ท าให้บริษัทเลง็เห็นศกัยภาพในการขยายการให้บริการในรูปแบบแฟรนไชส์ไปยงัพืน้ท่ีนอกห้างสรรพสนิค้า ท า

ให้ Coffee World เปิดตวัโมเดลแฟรนไชส์ เพื่อให้นกัลงทนุท่ีสนใจได้เข้ามาลงทนุกบั Coffee World 
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สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงนิ ไตรมาส  ไตรมาส  ไตรมาส  % เทียบ % เทียบไตรมาส 

(ล้านบาท)   1/2562  4/2561  1/2561 ไตรมาสก่อน เดียวกันปีก่อน 

รายได้จากการขายและการบริการ 28,655 29,243 24,752 -2% 16% 

ต้นทนุรวมการขายและการบริการ (26,118) (27,243) (22,849) -4% 14% 

ก าไรขัน้ต้น 2,537 2,000 1,903 27% 33% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร (1,875) (1,809) (1,559) 4% 20% 

        คา่ใช้จา่ยในการขาย (1,635) (1,552) (1,354) 5% 21% 

        คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (240) (257) (205) -7% 17% 
EBITDA 1,435 959 948 50% 51% 

ก าไรสุทธิ 519 176 269 195% 93% 

อตัราก าไรขัน้ต้น 8.9% 6.8% 7.7%     

อตัราคา่ใช้จา่ยการขายและการบริหารตอ่ยอดขายสทุธิ 6.5% 6.2% 6.3%     

อตัราคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่ยอดขายสทุธิ 5.7% 5.3% 5.5%     

อตัราคา่ใช้จา่ยในการบริหารตอ่ยอดขายสทุธิ 0.8% 0.9% 0.8%     

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 2.5% 1.0% 1.6%     

อตัรา EBITDA 5.0% 3.3% 3.8%     

อตัราก าไรสทุธิ 1.8% 0.6% 1.1%     

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.31 0.11 0.16     

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 36.5% 13.3% 21.3%     

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม 10.3% 3.6% 6.8%     

อตัราหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.60 1.62 1.50     
 

 รายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากบั 28,655 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ 16% จากปีก่อน แต่ลดลง 2.0% จาก

ไตรมาสก่อน โดยมาจาก 1. ปริมาณการขายในธุรกิจน า้มนัที่เติบโตขึน้ อยู่ที่ 1,109 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึน้ 17.7% จากปีที่

แล้ว ตามการคาดการณ์ของปี 2562 ที่คาดว่าจะเติบโต 16 – 20% 2. การผลกัดนัธุรกิจ Non-oil เพื่อให้บริการลกูค้าได้

ครอบคลมุ โดยปัจจบุนัมีสาขาของธุรกิจ Non-oil ทัง้หมด 532 สาขา โดยรายได้จากธุรกิจ Non-oil เติบโต 46% จากปีก่อน 

แต่การเติบโตใกล้เคียงจากไตรมาสก่อน 3. ราคาขายปลีกน า้มันปรับลดลง 2.5% จากปีก่อน และ ลดลง 6.5% จาก      

ไตรมาสก่อน 

 ต้นทุนการขายและการให้บริการ เทา่กบั 26,118 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14% จากปีก่อน โดยหลกัมาจากปริมาณการขายที่

เพิ่มขึน้ ดงักลา่วข้างต้น แต่อตัราการเติบโตลดลง 4.1% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากต้นทนุน า้มนัปรับตวัลดลงจากราคา

น า้มนัดิบและอตัราแลกเปลี่ยน THB/USD ลดระดบัลงมา ท าให้ต้นทนุต่อลิตรลดลง 3.5% จากปีก่อน และลดลง 8.5% 

จากไตรมาสก่อน เป็นผลให้ค่าการตลาดกลบัมาอยู่ในแนวโน้มที่ดีตลอดทัง้ไตรมาสเมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา สง่ผล
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ให้ก าไรขัน้ต้น เทา่กบั 2,537 ล้านบาท เติบโตขึน้ 33% จากปีก่อนและเติบโตขึน้ 27% จากไตรมาสก่อน โดยแบง่เป็นก าไร

ขัน้ต้นจากธุรกิจน า้มนั 90.4% และธุรกิจ Non-oil 9.6%  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 1,875 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20% จากปีก่อน แต่เติบโตเพียง 3.7% จากไตรมาส

ก่อน ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารยงัคงมีการเติบโตอยู่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ Non-oil แต่

ค่าใช้จ่ายสว่นนีม้ีแนวโน้มเติบโตในอตัราที่ลดลงตามนโยบายควบคมุคา่ใช้จ่ายตัง้แต่กลางปีที่ผ่านมา โดยค่าใช้จ่ายหลกั

ยงัคงมาจาก คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน คา่เช่าและสทิธิการเช่า และคา่เสือ่มราคา 

o ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เท่ากบั 710 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 13% จากไตรมาส

ก่อน ปัจจัยหลกัของการเติบโตของค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานยงัคงมาจาก การขยายสาขาทัง้ธุรกิจน า้มนั 

และธุรกิจ Non-oil ปัจจุบัน พีทีจีมีจ านวนสาขาของธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ Non-oil ที่พีทีจีบริหารงานเอง 

จ านวน 2,146 สาขา ครอบคลมุทัว่ประเทศ รวมถึงการมุ่งเน้นการบริการ เพื่อสง่มอบประสบการณ์ที่ดีที่สดุ

ให้กบัลกูค้า  

o ค่าเช่าและสิทธิการเช่า เท่ากับ 368 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19% จากปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึน้เพียง 1% จากไตรมาส

ก่อน จากการปรับเปลี่ยนกลยทุธ์เป็นการเลือกขยายสาขาในพืน้ท่ีที่มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อให้สามารถ

ต่อยอดได้ทัง้ธุรกิจน า้มันและธุรกิจ Non-oil ทัง้นี  ้พีทีจีมีสัดส่วน COCO (Company Owned Company 

Operated) เทา่กบั 87% จากสาขาทัง้หมด 

o ค่าเสื่อมราคา เทา่กบั 355 ล้านบาท เพิ่ม 38% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 6% จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก พีทีจี

ยงัมีการขยายสาขาในพืน้ที่ที่มีประสิทธิภาพสงูอย่างต่อเนื่อง เช่นกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหวัเมือง

ใหญ่ เพื่อต่อยอดเป็นสถานีบริการในรูปแบบครบวงจร โดยในไตรมาสนีม้ีการเปิดสถานีบ ริการใหม่ที่พีทีจี

บริหารงานเองทัง้หมด 20 สถาน ี 

 EBITDA และก าไรสุทธิ พีทีจีมี EBITDA เท่ากบั 1,435 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 51% จากปีก่อน และ เพิ่มขึน้ 50% จากไตรมาส

ก่อน เป็นไปตามเป้าหมายที่พีทีจีได้วางไว้ จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ รวมถึงการผลกัดนัธุรกิจ Non-oil อย่างต่อเนื่อง 

และมาตรการการลดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ก าไรสทุธิ เท่ากับ 519 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 93% จากปีก่อน และ

เพิ่มขึน้ 195% จากไตรมาสก่อน พีทีจีมีก าไรสทุธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.31 บาท เพิ่มขึน้จาก 0.16 บาทของปีก่อน และ เพิ่มจาก 

0.11 บาทของไตรมาสก่อน 
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สรุปฐานะการเงนิ  ไตรมาส 
1/2562 

% 
ไตรมาส 
4/2561 

% 
เปลี่ยน 
แปลง 

% เปลี่ยน 
แปลง (ล้านบาท) 

เงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้ 1,356 6% 1,009 5% 347 34% 
ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 1,276 6% 1,170 6% 106 9% 
สนิค้าคงเหลอื 1,848 9% 1,758 8% 90 5% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,480 21% 3,937 19% 543 14% 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 360 2% 379 2% (19) -5% 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 11,296 52% 11,026 53% 270 2% 
สทิธิการเชา่และคา่เช่าทีด่ินจ่ายลว่งหน้า 2,881 13% 2,874 14% 7 0% 
เงินลงทนุในการร่วมค้า 670 3% 680 3% (10) -1% 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 797 4% 805 4% (8) -1% 
เงินลงทนุทัว่ไป 723 3% 723 3% - 0% 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 209 1% 210 1% (1) 0% 
คา่ความนิยม 53 0% 53 0% - 0% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นๆ 262 1% 253 1% 9 4% 
รวมสินทรัพย์ 21,731 100% 20,940 100% 791 4% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ 5,788 27% 6,335 30% (547) -9% 
เงินกู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้นิก าหนดช าระใน 1 ปี 3,868 17% 4,518 22% (650) 14% 
อื่นๆ 157 1% 39 0% 118 303% 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 9,813 45% 10,892 52% (1,079) -10% 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 342 1% 387 2% (45) -12% 
เงินกู้ยืมระยะยาว 5,367 25% 3,986 19% 1,381 35% 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 47 0% 45 0% 2 4% 
อื่นๆ 165 1% 154 1% 11 7% 
รวมหนีส้ิน 15,734 72% 15,464 74% 270 2% 

ก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 2,995 14% 2,479 12% 516 21% 
อื่นๆ 3,002 14% 2,997 14% 5 0% 
รวมส่วนผู้ถอืหุ้น 5,997 28% 5,476 26% 521 10% 
รวมหนีส้ิน และรวมส่วนผู้ถอืหุ้น 21,731 100% 20,940 100% 791 4% 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 พีทีจีมีสินทรัพย์รวมเทา่กบั 21,731  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 791 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 4% จากสิน้ปี 2561 

ปัจจยัหลกัยงัคงมาจาก ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสิทธิการเช่าและคา่เช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้า เป็นสดัสว่น 65% จากสินทรัพย์

ทัง้หมด เพราะพีทีจีมีนโยบายการประกอบธุรกิจแบบเช่าพืน้ท่ีระยะยาว เพื่อขยายธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ Non-oil ครบวงจร และ

ยงัมีการขยายสาขาอยา่งต่อเนื่องในพืน้ที่ท่ีมีประสทิธิภาพสงู เช่นกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและหวัเมืองใหญ่   
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ทัง้นี ้พีทีจีมีหนีส้นิรวม 15,734 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 270 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 2% จากสิน้ปีที่แล้ว จากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงินเพิ่มขึน้ 54% จากการสนบัสนนุปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ โดยในสว่นของหนีส้ินระยะยาว บริษัทได้ออกหุ้นกู้มลูค่าการเสนอ

ขายรวม 1,400 ล้านบาท ด้วยอตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.63 อายตุราสาร 3 ปี ทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่ครบก าหนดมลูคา่ 1,500 ล้าน

บาท ทัง้นี ้บริษัทวางเป้าหมายในการปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกบักระแสเงินสดเพื่อสร้างความมัน่คงและแข็งแกร่งทาง

การเงิน พีทีจีมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมอยูท่ี่ 5,997 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10% จากสิน้ปีที่แล้ว หรือเพิ่มขึน้ 521 ล้านบาท จากก าไรสะสม

ทีย่งัไมไ่ด้จดัสรรท่ีเพิ่มขึน้ 

สรุปกระแสเงนิทุน ไตรมาส 1/2562  (ล้านบาท) 
แหล่งที่มาของเงนิทุน การใช้เงนิทุน 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 876 
เงินลงทนุในสทิธิการเช่า คา่เช่า สนิทรัพย์ถาวร 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน และอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทนุ 

1,130 

เงินสดรับสทุธิจากการกู้ยมื 730 เงินสทุธิจา่ยคา่ดอกเบีย้ และภาษีเงินได้ 99 
เงินสดรับช าระคา่หุ้นของบริษัทยอ่ย 10 เงินสดจา่ยเจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน 46 
เงินสดรับจากเงินฝากประจ าทีต่ดิภาระค า้ประกนั เงิน
ลงทนุระยะสัน้ การจ าหนา่ยสนิทรัพย์ และเงินให้กู้ยืม
ระยะยาว 

9 เงินสดจา่ยช าระคา่หุ้นเพิม่ทนุของบริษัทร่วม 2 

  เงินสดเพิม่ขึน้ 348 
  1,625   1,625 

 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 พีทีจีมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 777 ล้านบาท (ภายหลงัจากหกัเงินสทุธิจ่ายค่าดอกเบีย้
และภาษี 99 ล้านบาท) ลดลง 24% จากปีที่แล้ว จากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นตามเง่ือนไขการช าระเงิน มีเงินสดสทุธิที่ใช้ไป
ในกิจกรรมลงทนุ 1,124 ล้านบาท ลดลง 3% จากปีที่แล้ว ตามนโยบายการคดัเลอืกขยายสาขาเฉพาะในพืน้ท่ีที่ยงัมีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสงู และมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 694 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2374% จากเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงิน เพื่อรองรับปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ ท าให้พีทีจีมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 348 
ล้านบาท สง่ผลให้ ณ สิน้ไตรมาส พีทีจีมีเงินสดสทุธิอยูจ่ านวน 1,344 ล้านบาท 

 

 
 
 
 

การรับรอง 

จัดอนัดับเครดติเรทติง้ (Tris) BBB+ (stable) 
CG score ดีเลศิ : 5 ดาว 
CAC Certified CAC 

ตารางครบก าหนดหุ้นกู้และเงนิกู้ยมืระยะยาว 
ปีที่ หุ้นกู้ เงนิกู้ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

เม.ย. – ธ.ค. 2562 200 1,042 

2563 1,000 1,112 

2564  776 

2565 2,100 364 

2566  297 
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มุมมองของผู้บริหาร และทิศทางการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2562 

คงเปา้หมายการด 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% 

การก้าวเดินไปในอนาคตของพีทีจี ด้วยความมุง่มัน่ของพีทีจีที่จะขยายการบริการให้กบัลกูค้าอยา่งครอบคลมุมากยิ่งขึน้ทัง้

การให้บริการภายในเครือข่ายของพีทีจีเองและเครือข่ายพนัธมิตร ประกอบกับการพฒันาระบบบตัรสมาชิก PT Max Card 

มากกวา่ 7 ปี และมีสมาชิกบตัร PT Max Card กว่า 10 ล้านสมาชิก และมีเป้าหมายการเพิ่มสมาชิกเป็น 20 ล้านสมาชิก ในปี 

2565 พีทีจีจึงดีไซด์บตัรสมาชิก PT Max Card รูปแบบใหมท่ี่ตอบสนองความต้องการของลกูค้ามากยิ่งขึน้ ซึง่ลกูค้าไมเ่พียงแต่

จะสามารถสะสมคะแนนจากการใช้บริการภายใต้เครือข่ายของพีทีจีเท่านัน้ แต่ยงัสามารถสะสมคะแนน แลกรับรางวลั จาก

การใช้บริการเครือข่ายพนัธมิตร และยงัสามารถสลบัคะแนนจากบตัร PT Max Card กบับตัรของพนัธมิตรได้ด้วย โดยพีทีจีมี

เป้าหมายในการออกแบบการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของลกูค้าแต่ละคนให้มากที่สดุ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มสิทธิ

ประโยชน์ให้กบัสมาชิกมากขึน้ 

สร้างแบรนด์ธุรกิจ Non-oil ให้เป็นที่ รู้จักมากยิ่งขึน้ ด้วยความต้องการที่จะลดความเสี่ยงจากการมีธุรกิจน า้มนัเพียงอยา่ง

เดียว และความต้องการที่จะให้บริการลกูค้าอย่างครบวงจร ท าให้พีทีจีพฒันาและขยายการให้บริการธุรกิจ  Non-oil อย่าง

ต่อเนื่องทัง้ในสถานีบริการน า้มนัและนอกสถานีบริการ พีทีจีเห็นถึงการตอบรับจากลกูค้าที่ดีมากขึน้เร่ือยๆ โดยที่ผ่านมาพีทีจี

สร้างการรับรู้แบรนด์ของธุรกิจ Non-oil ด้วยการขยายสาขา ควบคูไ่ปกบัสถานีบริการน า้มนั ซึง่ปัจจบุนัมีจ านวนสาขาของธุรกิจ 

Non-oil ที่ให้บริการทัง้หมดกวา่ 532 สาขา พีทีจีจะยงัคงสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งขึน้ผา่นช่องทางการสือ่สารต่างๆ ของ

บริษัทและเครือพนัธมิตร 

หนึ่งในกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่พีทีจีได้เร่ิมด าเนินการแล้วคือการขยายสาขาร้านกาแฟพันธุ์ไทยและ Coffee World ใน

รูปแบบแฟรนไชส์ ซึ่งการขยายสาขาแบบแฟรนไชส์จะช่วยให้การขยายสาขาเป็นไปได้อยา่งรวดเร็วมากขึน้ และยงัเพิ่มโอกาส

การขยายสาขาออกไปนอกสถานีบริการอีกด้วย นอกจากการเปิดตวัแฟรนไชส์แล้ว พีทีจียงัมีแผนการสร้างแบรนด์ธุรกิจ Non-

oil ที่จะเห็นชดัเจนมากขึน้ในปี 2562 นี ้

ประมาณการผลการด าเนินงานในปี 2562 จากผลประกอบการในไตรมาสนี ้ที่พีทีจีสามารถท าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

และปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัยงัคงมีแนวโน้มที่ดี  เป็นผลมาจากการขยายการให้บริการเข้ามายงัพืน้ที่ที่มีการเติบโตของ

เศรษฐกิจและการบริโภคน า้มนั รวมถึงมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี และการเพิ่มการให้บริการในธุรกิจ Non-oil สง่ผลให้ยอดขาย

น า้มนัตอ่สาขาตอ่เดือนก็เติบโตขึน้ด้วย  ด้วยเหตนุี ้พีทีจีคงประมาณการการเติบโตของ EBITDA อยูท่ี่ 40-50% จากการเติบโต

ของธุรกิจน า้มนัและ Non-oil ค่าการตลาดที่ยงัคงมีแนวโน้มที่ดี และการควบคมุค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้พีทีจีจะยงัเพิ่ม

ช่องทางการสร้างรายได้และก าไร โดยการตอ่ยอดและใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่มีอยูเ่ดิมให้คุ้มคา่มากที่สดุ 


