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ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) (“พีทีจี”) มุง่เข้าสูท่ศวรรษที ่4 ด้วยความทุม่เทและมุง่มัน่เพื่อการเป็นผู้น าด้านบริการใน

ธุรกิจพลงังานครบวงจรของประเทศ พร้อมกบัการต่อยอดไปยงัธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างความเติบโต ให้

ผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ และยัง่ยืนในระยะยาว ด้วยความยึดมัน่การบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ควบคูก่บัการพฒันาชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยยงัคงเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์สงครามทางการค้าที่สง่ผล

กระทบต่อการสง่ออกของประเทศให้ชะลอตวัลง ท าให้การเติบโตของปริมาณการใช้น า้มนัภาพรวมของประ เทศเติบโตเพียง 

3.1% จากปีที่แล้ว และ 0.2% จากไตรมาสที่แล้ว โดยปริมาณการใช้น า้มนัดีเซลซึง่เป็นเชือ้เพลงิหลกัที่ใช้ในการขนสง่นัน้เติบโต

อยูเ่พียง 2.7% จากปีที่แล้ว และลดลง 4.3% จากไตรมาสที่แล้ว 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้น า้มนัผ่านช่องทางสถานีบริการยงัคงเติบโตอยู่ที่ 6.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีแล้ว และ

เพิ่มขึน้ 3.8% จากไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากปริมาณการจ าหนา่ยรถยนต์ในปี 2561 นัน้เติบโตจากปี 2560 ถึง 116,682 คนั หรือ 

22.2% ส่งผลให้ปริมาณการใช้น า้มนัผ่านสถานีบริการในปี 2562 เติบโตขึน้ตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจ าหน่าย

แก๊สแอลพีจีผา่นสถานีบริการลดลง 14.2% จากปีที่แล้ว เนื่องมาจากผู้บริโภคหนัมาใช้น า้มนัเชือ้เพลงิแทนการใช้แก๊สแอลพีจี 

ในส่วนของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัของพีจีทียงัคงเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 2 ปี 2562 

ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านทกุช่องทางเท่ากบั 1,202 ล้านลิตร หรือเติบโต 22.0% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และ

เติบโต 8.4% จากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งเติบโตสูงกว่าเป้าหมายที่พีทีจีตัง้ไว้ที่  16-20% จากการเติบโตนีท้ าให้พีทีจีมีส่วนแบ่ง

การตลาดผา่นทกุช่องทางเป็นอนัดบัท่ี 3 เทา่กบั 13.5% 

ทัง้นี ้ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัผา่นสถานีบริการคิดเป็นสดัสว่น 93.2% หรือเทา่กบั 1,120 ล้านลติร โดยเพิ่มขึน้ 20.9% จากปี

ที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 7.1% จากไตรมาสก่อน ท าให้พีทีจียงัคงรักษาสว่นแบ่งการตลาดผ่านสถานีบริการเป็นอนัดบัท่ี 2 ที่ 15.7% 

โดยการเติบโตของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัของพีทีจี เกิดจากการขยายจ านวนสถานีบริการ และปริมาณการขายตอ่สถานีที่

เติบโตขึน้กวา่ 8.7% ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ของแบรนด์ที่มากขึน้ และการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน นอกจากนี ้พีทีจียงัตอบ

รับมาตรการของทางภาครัฐในการสนบัสนนุการใช้น า้มนัดีเซล B20 โดยการขยายสาขาการให้บริการน า้มนัดีเซล B20 อย่าง

รวดเร็ว ซึง่ ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 พีทีจีมีผลติภณัฑ์น า้มนัดีเซล B20 ให้บริการทัง้หมด 303 สาขา ทัว่ทกุภมูิภาคของประเทศ 

เพื่อให้ครอบคลมุตอ่ความต้องการของผู้ใช้น า้มนั 

 

 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

ประจ าไตรมาส 2/2562 
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นอกจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว ปริมาณการจ าหน่ายแก๊สแอลพีจีผ่านสถานีบริการของพีทีจีก็

เติบโตขึน้เท่ากับ 32.2 ล้านลิตร หรือเติบโต 39.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และเติบโต 6.9% จากไตรมาสที่แล้ว 

แม้วา่ปริมาณการจ าหนา่ยแก๊สแอลพีจีในภาพรวมจะลดลงอยา่งตอ่เนื่อง 

จากนโยบายของบริษัทที่ต้องการขยายการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ทัง้ในส่วนของสถานีบริการน า้มนั และธุรกิจ    

Non-Oil  สง่ผลให้ในไตรมาส 2 ปี 2562 พีทีจีมีจ านวนสถานีบริการและสาขาธุรกิจ Non-Oil  เป็นดงันี ้

ธุรกิจ จ านวนสาขา ธุรกิจ จ านวนสาขา 

สถานีบริการน า้มนั 1,804 ร้านสะดวกซือ้ Max Mart 177 

สถานีบริการแก๊สแอลพีจี 149 ศนูย์บริการซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

รถยนต์ Autobacs 

16 

กาแฟพนัธุ์ไทย 225 ศนูย์บริการซอ่มแซมและบ ารุงรักษารถ

เชิงพาณิชย์ Pro Truck 

8 

คอฟฟ่ีเวิลด์ 86 ศนูย์เปลีย่นถา่ยน า้มนั Maxnitron Lube 

Change 

46 

ร้านข้าวแกงครัวบ้านจิตร 1 Max Camp (Rest Area) 11 

ในสว่นของผลการด าเนินงานทางการเงินในไตรมาส 2 ปี 2562 พีทีจีมีรายได้จากการขายและการบริการอยูท่ี่ 31,844 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 17.6% จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 11.1% จากไตรมาสที่แล้ว จากปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัและรายได้จากธุรกิจ Non-

Oil ที่เติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้พีทีจีมีก าไรขึน้ต้นรวมอยูท่ี่ 2,529 ล้านบาท ซึง่เติบโตขึน้ 39.1% จากช่วงเดียวกนัของปีที่

แล้ว แต่ลดลง 0.3% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากราคาค้าปลีกน า้มนัภายในประเทศปรับตวัได้ช้ากวา่ต้นทนุที่ปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ 

อย่างไรก็ตาม พีทีจีเร่ิมมีสดัสว่นก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจ Non-Oil ที่เพิ่มมากขึน้ อยู่ที่ 10.9% จาก 10.4% ในช่วงเดียวกนัของปีที่

แล้ว โดยแบง่เป็นก าไรขัน้ต้นของธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 3.7% ธุรกิจแก๊สแอลพีจี 3.6% และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart 

และธุรกิจอื่นๆ 3.6%  

ปริมาณการขายน า้มนั 
(ล้านลิตร)  

ไตรมาส 
2/2562 

ไตรมาส 
1/2562 

ไตรมาส 
2/2561 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 

เดียวกันปีก่อน 

คร่ึงปีแรก 
2562 

คร่ึงปีแรก 
2561 

% เทียบ
ปีก่อน 

ช่องทางการขายน า้มนั         
    ค้าปลกีผา่นสถานีบริการ PT 1,120 1,045 926 7.1% 20.9% 2,165 1,816 19.2% 
    ค้าสง่ผา่นอตุสาหกรรม 82 64 59 28.8% 38.8% 146 111 31.5% 
รวม 1,202 1,109 985 8.4% 22.0% 2,311 1,927 19.9% 
สัดส่วนการขายน า้มนัในแต่
ละช่องทาง 

        

    ค้าปลกีผา่นสถานีบริการ PT 93.2% 94.2% 94.0%   93.7% 94.2%  
    ค้าสง่ผา่นอตุสาหกรรม 6.8% 5.8% 6.0%   6.3% 5.8%  
รวม 100.0% 100.0% 100.0%   100.0% 100.0%  
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ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอยูท่ี่ 1,965 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20.7% จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 4.8% จากไตรมาสที่

แล้ว ตามการขยายสาขาของธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ Non-Oil และเพิ่มขึน้จากการเปลีย่นมาตรฐานบญัชีใหม่เร่ืองการส ารองเงิน

ส าหรับผลประโยชน์พนกังานจาก 300 วนั เป็น 400 วนั ตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2562 

โดยการเปลี่ยนแปลงมาตราฐานบญัชีนี ้ท าให้ค่าใช้เก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้ในไตรมาสนีเ้ป็นจ านวน 34.7 ล้านบาท จากการ

เปลี่ยนแปลงมาตราฐานบญัชีดงักล่าว ซึ่งจากข้อมูลดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้พีทีจีมี EBITDA อยู่ที่ 1,359 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

53.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนัปีก่อน แต่ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และมีก าไรสทุธิ อยู่ที่ 426 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 140.4% จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน และลดลง 17.9% จากไตรมาสก่อน 

อย่างไรก็ตาม พีทีจียงัคงเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้และก าไร โดยการขยายการให้บริการทัง้ธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ  Non-Oil  

รวมถึงตอ่ยอด และใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่มีอยูเ่ดิมให้คุ้มคา่มากที่สดุ พร้อมกบัการเช่ือมโยงระบบบตัรสมาชิกกบัพนัธมิตร

ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมลูค่าให้กบัผู้ ถือบตัร ซึ่งจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้า และยงัช่วยลดต้นทนุในด้านต่างๆ ใน

ระยะยาว 

เหตุการณ์ส าคัญในไตรมาส 2/2562 

เปิดให้บริการฝาก-ถอนเงนิ บัญชีธนาคารกรุงศรีได้ที่ ร้าน Max Mart 

พีทีจีร่วมกบั ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เปิดตวั “บริการกรุงศรีอยู่นี่นะ” รับฝากและถอนเงินบญัชีธนาคารกรุงศรี 

ในร้านสะดวกซือ้ Max Mart โดยลกูค้าสามารถท าธุรกรรมฝากเงินได้สะดวกมากยิ่งขึน้ เพียงมีเลขบญัชีธนาคารกรุงศรีและบตัร

ประชาชน นอกจากนี ้ยงัสามารถถอนเงินจากบตัรกรุงศรีเดบิต เอทีเอ็ม รวมถึงบตัรเครดิตในเครือกรุงศรี เหมือนท าธุรกรรมผา่น 

ATM เพื่ออ านวนยความสะดวกให้กบัลกูค้าในสถานีบริการน า้มนั PT ที่ร่วมโครงการ โดยลกูค้าสามารถใช้บริการได้ ตัง้แตเ่วลา 

08:00 – 22:00 น. ทัง้นี ้พีทีจียงัคงมุ่งหน้าเพิ่มจ านวนสาขาที่ให้บริการ และพฒันาการให้บริการให้มีความหลากหลายมาก

ยิ่งขึน้ 

มาตรฐานบัญชีใหม่ฉบับที่ 19 

เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน ในรายการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายุ ตามมาตรฐานบญัชีใหม่ ฉบบัท่ี 

19 จากการปรับอตัราจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ จาก 300 วนัเป็น 400 วนั โดยใช้หลกัทางคณิตศาสตร์

ประกันภยัในการวดัมูลค่าผลตอบแทนที่ให้พนกังานในระยะยาว โดยค านึงถึงหลกัการลงทุนของดอกเบีย้ทบต้น คิดเป็นมลู

ค่าที่เพิ่มขึน้ทัง้หมด 34.7 ล้านบาท โดยเป็นการปรับข้อมูลในอดีตจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ซึ่งปรับครัง้เดียว (one time) 

เทา่กบั 21 ล้านบาท และอีกสว่นหนึง่เป็นการตัง้ส ารองตามปกติที่ถกูปรับเป็น 400 วนัแล้ว จ านวน 13 ล้านบาท  
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แนวทางการด าเนินงานในคร่ึงปีหลังของปี 2562 (ปรับประมาณการ) 

ในช่วงคร่ึงปีแรกที่ผ่านมา พีทีจีเห็นแนวโน้มที่ดีของการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนั โดยไตรมาส 2 ปี 2562 มีอตัรา

การเติบโตจากปีก่อนหน้าถึง 22.0% ในสว่นคา่การตลาดอยูใ่นระดบัทีด่ี และมีแนวโน้มที่จะอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมไปตลอดทัง้

ปี บวกกบัการเติบโตของรายได้จากธุรกิจ Non-Oil  ท าให้พีทีจีเลง็เห็นโอกาสการขยายการลงทนุให้สอดคล้องไปกบัช่วงที่ตลาด

มีการเติบโต ซึง่พีทีจีมีเป้าหมายที่จะเพิ่มเงินลงทนุจากเดิมที่ตัง้ไว้ที่ 3,500 ล้านบาท (โดยแบง่ออกเป็นธุรกิจน า้มนั 2,500 ล้าน

บาท ธุรกิจ Non-Oil  500 ล้านบาท และธุรกิจใหม ่500 ล้านบาท) เป็น 4,000-4,500 ล้านบาท  

ทัง้นี ้เงินลงทนุท่ีเพิ่มขึน้นัน้จะเป็นการใช้เพื่อการขยายสถานีบริการน า้มนัเป็นหลกั โดยเพิ่มขึน้จากการท่ีพีทีจีเข้ามาขยายสาขา

บนถนนเส้นหลกัมากขึน้ ซึ่งรูปแบบที่ขยายเป็นแบบ Minor Change และเป็นสาขาแบบครบวงจร เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ให้

เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึน้บนเส้นทางหลกัที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ โดยจากการขยายนีท้ าให้จ านวนสถานีบริการในกรุงเทพฯและ

ปริมาณเติบโตขึน้ 6.8% จากปี 2561 ซึง่แหลง่เงินลงทนุหลกัจะมาจาก EBITDA ที่พีทีจีตัง้เป้าหมายวา่จะเพิ่มขึน้ 40-50% หรือ

อยูท่ี่ประมาณ 4,900-5,250 ล้านบาท 

อยา่งไรก็ตาม ในปีนีพ้ีทีจียงัคงเป้าหมายการขยายจ านวนสถานีบริการให้เป็น 2,000 สาขา การเติบโตปริมาณของการจ าหนา่ย

น า้มันเท่ากับ 16-20% การเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายแก๊สแอลพีจีที่ 55-60% และการเติบโตของ EBITDA เท่ากับ         

40-50% นอกจากนี ้พีทีจียงัให้ความส าคญักบัการสร้างแบรนด์ธุรกิจ Non-Oil ซึ่งจะเป็นอีกแรงขบัเคลื่อนส าคญัของพีทีจีใน

อนาคต และการพฒันาการให้บริการผ่านบตัร PT Max Card ให้ตอบสนองกบัความต้องการของลกูค้าได้อย่างตรงกลุ่มและ

ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ 
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สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 และคร่ึงปีแรกของปี 2562  

 

สรุปงบการเงินรอบคร่ึงปีแรกของปี 2562 

พีทีจีมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากบั 60,499 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16.7% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน โดยแบง่เป็นมา
จากรายได้จากการขายและบริการในสว่นของธุรกิจน า้มนัเพิ่มขึน้ 16.0% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน และรายได้จากธุรกิจ 
Non-Oil ในสว่นของธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ ธุรกิจการให้บริการพืน้ที่เชิงพาณิชย์ และธุรกิจอื่นๆ มีการ
เติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยเพิ่มขึน้ 36.8% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน การเพิ่มขึน้ของรายได้เป็นผลมาจาก 2 ปัจจยัหลกั

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงนิ 
ไตรมาส 
2/2562 

ไตรมาส
1/2562 

ไตรมาส
2/2561 

% เทียบ
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบไตร
มาสเดียวกัน
ของปีก่อน 

คร่ึงปี
แรก 
2562 

คร่ึงปี
แรก 
2561 

% เทียบ
ปีก่อน (ล้านบาท)  

รายได้จากการขายและการบริการ 31,844 28,655 27,089 11.1% 17.6% 60,499 51,842 16.7% 

ต้นทนุรวมการขายและการบริการ (29,315) (26,118) (25,271) 12.2% 16.0% (55,433) (48,120) 15.2% 

ก าไรขัน้ต้น 2,529 2,537 1,818 -0.3% 39.1% 5,065 3,722 36.1% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร (1,965) (1,875) (1,628) 4.8% 20.7% (3,841) (3,186) 20.6% 

     คา่ใช้จา่ยในการขาย (1,681) (1,635) (1,389) 2.8% 21.0% (3,316) (2,743) 20.9% 

     คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (284) (240) (239) 18.3% 19.2% (525) (443) 18.4% 
EBITDA 1,359 1,435 885 -5.3% 53.4% 2,794 1,834 52.3% 

ก าไรสุทธิ 426 519 177 -17.9% 140.4% 945 447 111.4% 

อตัราก าไรขัน้ต้น 7.9% 8.9% 6.7%     8.4% 7.2%   

อตัราคา่ใช้จา่ยการขายและการ
บริหารตอ่ยอดขายสทุธิ 

6.2% 6.5% 6.0%     6.3% 6.1%   

     อตัราคา่ใช้จ่ายในการขาย 
5.3% 5.7% 5.1%     5.5% 5.3%   

     ตอ่ยอดขายสทุธิ 

     อตัราคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
0.9% 0.8% 0.9%     0.9% 0.9%   

     ตอ่ยอดขายสทุธิ 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 1.9% 2.6% 1.1%     2.2% 1.3%   

อตัรา EBITDA 4.3% 5.0% 3.3%     4.6% 3.5%   

อตัราก าไรสทุธิ 1.3% 1.8% 0.7%     1.6% 0.9%   

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.26 0.31 0.11     0.57 0.27   

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 29.9% 36.5% 14.2%     33.2% 17.9%   

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม 8.3% 10.3% 4.3%     9.2% 5.4%   

อตัราหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
1.65 1.60 1.82     1.65 1.82   

ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 
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คือ 1. ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัทัง้หมดในคร่ึงปีแรกของปี 2562 เพิ่มขึน้อยู่ที่ 2,311 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึน้ 19.9% จากช่วง
เดียวกันปีก่อน ซึ่งปริมาณการจ าหน่ายน า้มันเพิ่มขึน้ตามการขยายสาขาของสถานีบริการน า้มนัที่ เพิ่มขึน้ 8.3% จากช่วง
เดียวกนัปีก่อน และปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัต่อสถานีทีเ่พิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องตัง้แตไ่ตรมาส 1 ปี 2562 ทัง้นี ้พีทีจีมีจ านวน
สถานีบริการน า้มนัและแก๊ส LPG ทัง้สิน้ 1,953 สถาน ี2. ราคาขายปลกีน า้มนัตอ่ลติรของคร่ึงปีแรกของปี 2562 เฉลีย่อยูท่ี่ 25.3 
บาทต่อลิตร หรือลดลงเฉลีย่ 3.4% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน ทัง้นี ้รายได้จากธุรกิจน า้มนั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 96.9% 
ของรายได้จากการขายและบริการทัง้หมด  

ในส่วนของต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 55,433 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นผลมาจาก
ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เพิ่มขึน้ดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม ราคาต้นทนุน า้มนัดิบต่อบาร์เรลในคร่ึงปีแรกของปี 
2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 57.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งลดลงจาก 65.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเดียวกันปีก่อน หรือลดลงเฉลี่ย 
11.9% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน ทัง้นี ้ต้นทนุน า้มนัอยูใ่นระดบัต ่า ท าให้ไมม่ีแรงกดดนัคา่การตลาด สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้น
เทา่กบั 5,065 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 36.1% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน  

ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเทา่กบั 3,841 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20.6% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน เป็นผลมา
จากการขยายสาขาในสว่นธุรกิจน า้มนั และ Non-Oil เป็น 2,459 สาขา หรือเพิ่มขึน้ 274 สาขา จึงสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารในสว่นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน  คา่เช่าและสทิธิการเช่า รวมถึงคา่เสือ่มราคาเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยายตวัของ
สาขาตามที่ได้กลา่วไว้ 

ทัง้นี ้บริษัทมี EBITDA ส าหรับคร่ึงปีแรก เทา่กบั 2,794 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 52.3% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน ซึง่สอดคล้อง
เป้าหมายที่วางไว้คือ 40-50% และก าไรสทุธิ เทา่กบั 945 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 111.4% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน  

งบก าไรขาดทุนของไตรมาส 2 ปี 2562 

 รายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากับ 31,844 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ 17.6% จากปีก่อน และเติบโต 

11.1% จากไตรมาสก่อน โดยมาจาก 1. ปริมาณการขายในธุรกิจน า้มนัท่ีเติบโตขึน้ อยูท่ี่ 1,202 ล้านลติร หรือเพิ่มขึน้ 

22.0% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สงูกวา่การคาดการณ์ของปี 2562 ที่คาดวา่จะเติบโต 16-20% 2. การผลกัดนั

ธุรกิจ Non-Oil เพือ่ให้บริการลกูค้าได้ครอบคลมุ โดยปัจจบุนัมีสาขาของธุรกิจ Non-Oil ทัง้หมด 570 สาขา โดยรายได้

จากธุรกิจ Non-Oil เติบโต 29.0% จากปีก่อน 3. การปรับราคาขายปลีกน า้มนัหน้าสถานีบริการโดยเฉลี่ยตอ่ไตรมาส

ปรับลดลง 4.3% จากปีก่อน แตเ่พิ่มขึน้ 2.7% จากไตรมาสก่อน 

 ต้นทุนการขายและการให้บริการ เท่ากบั 29,315 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16.0% จากปีก่อน โดยหลกัมาจากปริมาณ

การขายที่เพิ่มขึน้ ดงักล่าวข้างต้น และเพิ่มขึน้ 12.2% จากไตรมาสก่อน โดยในไตรมาสนี ้ต้นทุนน า้มนัเร่ิมปรับตวั

กลบัขึน้มาเลก็น้อยจากไตรมาสก่อน โดยราคาน า้มนัดิบ WTI มีการปรับตวัขึน้จาก 55 ดอลลา่ร์ตอ่บาร์เรลในไตรมาส 

1 ปี 2562 เป็น 60 ดอลล่าร์ต่อบาร์เรลในไตรมาส 2 ปี 2562  ท าให้ต้นทุนต่อลิตรเพิ่มขึน้ 3.7% จากไตรมาสก่อน 

ประกอบกบัในช่วงต้นไตรมาสมีการปรับราคาช้ากวา่ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ เป็นผลให้คา่การตลาดลดลง 9.3% จากไตรมาส 

1 ปี 2562 สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้น เท่ากบั 2,529 ล้านบาท เติบโตขึน้ 39.1% จากปีก่อน และลดลง 0.3% จากไตรมาส

ก่อน โดยแบง่เป็นก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจน า้มนั 89.1% และธุรกิจ Non-Oil 10.9%  
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เทา่กบั 1,965 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20.7% จากปีก่อน แตเ่ติบโตเพียง 4.8% จากไตรมาส

ก่อน ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารยงัคงมีการเติบโตอยู่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ  Non-Oil แต่

ค่าใช้จ่ายสว่นนีม้ีแนวโน้มเติบโตในอตัราที่ลดลงตามนโยบายควบคมุคา่ใช้จ่ายตัง้แต่กลางปีที่ผ่านมา โดยค่าใช้จ่ายหลกั

ยงัคงมาจาก คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน คา่เช่าและสทิธิการเช่า และคา่เสือ่มราคา 

o ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  เท่ากับ 775 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 32.9% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 9.2% จาก        

ไตรมาสก่อน ปัจจัยหลกัของการเติบโตค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานยงัคงมาจาก 1. การขยายสาขาทัง้ธุรกิจ

น า้มนั และธุรกิจ Non-Oil ปัจจุบนั พีทีจีมีจ านวนสาขาของธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ Non-Oil ที่พีทีจีบริหารงาน

เอง จ านวน 2,216 สาขา ครอบคลมุทัว่ประเทศ รวมถึงการมุ่งเน้นการบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดี

ที่สดุให้กบัลกูค้า 2. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายุ ตามมาตรฐานบญัชีใหม่ ฉบบัที่ 

19 โดยปรับอตัราชดเชยจาก 300 วนั เป็น 400 วนั ทัง้นี ้มีคา่ใช้จ่ายที่ถกูบนัทกึจากการปรับการค านวณ (one 

time) เพิ่มขึน้จ านวน 21 ล้านบาท และสว่นที่ตัง้ส ารองตามปกติที่ถกูปรับเป็น 400 วนัแล้ว จ านวน 13 ล้าน

บาท  

o ค่าเช่าและสิทธิการเช่า เทา่กบั 367 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.0% จากปีก่อน และลดลง 0.3% จากไตรมาสกอ่น 

ทัง้นี ้พีทีจีให้ความส าคญักบัการบริหารคา่เช่าและสทิธิการเช่าตามเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยในไตรมาสนี ้พีทีจีมี

สดัสว่น COCO (Company Owned Company Operated) เทา่กบั 87% จากสาขาทัง้หมด 

o ค่าเสื่อมราคา เท่ากบั 391 ล้านบาท เพิ่ม 35.9% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 10.2% จากไตรมาสก่อน จากการ

ขยายสถานีบริการอยา่งตอ่เนื่อง โดยปัจจบุนัมุง่เน้นขยายสาขาที่มีประสทิธิภาพ สามารถเสริมสร้างรายได้ทัง้

น า้มนัและ Non-Oil เช่น กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ทัว่ประเทศ เพื่อต่อยอดเป็นสถานีบริการใน

รูปแบบครบวงจร โดยในไตรมาสนีม้ีการเปิดสถานีบริการใหมท่ี่พีทีจีบริหารงานเองทัง้หมด 35 สถานี  

EBITDA และก าไรสุทธิ พีทีจีมี EBITDA เท่ากบั 1,359 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 53.4% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยเกิด

จากการผลกัดนัธุรกิจ Non-Oil อยา่งตอ่เนื่อง และมาตรการการลดคา่ใช้จ่ายที่มีประสทิธิภาพ ซึง่ยงัคงเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่พีทีจีวางไว้คือ EBITDA เติบโต 40-50% แต่เติบโตลดลง 5.3% จากไตรมาสก่อน จากค่าการตลาดที่อ่อนตวัลงช่วงต้น    

ไตรมาส สง่ผลให้ก าไรสทุธิ เท่ากบั 426 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 140.4% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลง 17.9% จาก  

ไตรมาสก่อน โดยพีทีจีมีก าไรสทุธิตอ่หุ้นเท่ากบั 0.26 บาท เพิ่มขึน้จาก 0.11 บาท ของไตรมาสเดียวกนัปีก่อน แต่ลดลงจาก 

0.31 บาท ของไตรมาสก่อน 
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สรุปฐานะทางการเงนิ  
(ล้านบาท) 

ไตรมาส 
2/2562 

% ไตรมาส 
4/2561 

% เปลี่ยน 
แปลง 

% 

เงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้ 1,152 5.3% 1,009 4.8% 143 14.2% 

ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 1,305 6.0% 1,170 5.6% 135 11.5% 

สนิค้าคงเหลอื 1,828 8.4% 1,758 8.4% 70 4.0% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,285 19.7% 3,937 18.8% 348 8.8% 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 363 1.7% 379 1.8% -16 -4.2% 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 11,445 52.6% 11,026 52.7% 419 3.8% 

สทิธิการเชา่และคา่เช่าทีด่ินจ่ายลว่งหน้า 2,946 13.5% 2,874 13.7% 72 2.5% 

เงินลงทนุในการร่วมค้า 660 3.0% 679 3.2% -19 -2.8% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 786 3.6% 805 3.8% -19 -2.4% 

เงินลงทนุทัว่ไป 723 3.3% 723 3.5% - 0.0% 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 207 1.0% 210 1.0% - 3 -1.4% 

คา่ความนิยม 53 0.2% 53 0.3% - 0.0% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นๆ 310 1.4% 254 1.2% 56 22.0% 

รวมสินทรัพย์ 21,778 100.0% 20,940 100.0% 838 4.0% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ 5,181 23.7% 6,335 30.3% -1,154 -18.2% 

เงินกู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้นิก าหนดช าระใน 1 ปี 4,499 20.7% 4,518 21.6% -19 -0.4% 

อื่นๆ 216 1.0% 40 0.2% 176 440.0% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 9,896 45.4% 10,893 52.1% -997 -9.2% 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 297 1.4% 387 1.8% -90 -23.3% 

เงินกู้ยืมระยะยาว 5,263 24.2% 3,986 19.0% 1,277 32.0% 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 49 0.2% 45 0.2% 4 8.9% 

อื่นๆ 195 0.9% 153 0.7% 42 27.5% 

รวมหนีส้ิน 15,700 72.1% 15,464 73.8% 236 1.5% 

ก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 3,067 14.1% 2,479 11.9% 588 23.7% 

อื่นๆ 3,011 13.8% 2,997 14.3% 14 0.5% 

รวมส่วนผู้ถอืหุ้น 6,078 27.9% 5,476 26.2% 602 11.0% 

รวมหนีส้ิน และรวมส่วนผู้ถอืหุ้น 21,778 100.0% 20,940 100.0% 838 4.0% 
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สรุปงบแสดงฐานะทางการเงนิไตรมาส 2 ปี 2562 

ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 พีทีจีมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 21,778 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 838 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 4.0% จากไตรมาส 4 

ปี 2561 โดยสาเหตหุลกัเพิ่มขึน้จาก 1. ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น เติบโตขึน้ 11.5% จากปีก่อน ตามการเติบโตของการขาย

น า้มนัที่เพิ่มสงูขึน้ นอกจากนี ้พีทีจีให้ความช่วยเหลอืทางการเงินกบั บริษัท พีพีพี กรีนคอมเพลก็ซ์ จ ากดั (“PPPGC”) (PPPGC 

เป็นบริษัทร่วม ซึ่งพีทีจีถือหุ้นในสดัส่วน 40%) ในการกู้ ยืมระยะสัน้ เพื่อใช้ซือ้วตัถุดิบจากเกษตรกรในช่วงฤดูผลผลิตปาล์ม

ออกมามาก และส าหรับใช้ด าเนินธุรกิจในช่วงต้น จนกวา่ PPPGC จะสามารถเดินก าลงัการผลติได้ 100% ในช่วงต้นไตรมาส 4 

นี ้2. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสิทธิการเช่าและคา่เช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้า อนัเป็นผลมาจากการขยายสาขาทัง้ธุรกิจน า้มนั

และธุรกิจ Non-Oil  โดยเน้นการขยายสาขาทัง้ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ  เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถและความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อเสริมสร้างรายได้ในอนาคต  

ในสว่นของหนีส้นิรวมเทา่กบั 15,700 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 236 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 1.5% จากไตรมาส 4 ปี 2561 มาจากปัจจยั

หลกั คือ 1. บริษัทได้ออกหุ้นกู้มลูค่าการเสนอขายรวม 1,400 ล้านบาท ด้วยอตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.63 อายตุราสาร 3 ปี 

ทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่ครบก าหนดมูลค่า 1,500 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทวางเป้าหมายในการปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับ

กระแสเงินสดเพื่อสร้างความมัน่คง และแข็งแกร่งทางการเงิน 2. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเกษียณอายุ ตาม

มาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่ 19 โดยคิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึน้ทัง้หมด 34.7 ล้านบาท โดยมูลค่านีร้วมผลกระทบจากการปรับ

กฏหมายแรงงานที่ค านวณผลประโยชน์พนกังานย้อนหลงัจากที่เคยตัง้ประมาณการชดเชยเพียง 300 วนั ในอดีตให้เป็น 400 

วนั ซึ่งเป็นการปรับเพียงครัง้เดียว รวมถึงการตัง้ประมาณการตามปกติประจ าไตรมาสด้วย และสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 6,078 

ล้านบาท เติบโตขึน้ 602 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 11.0% จากไตรมาส 4 ปี 2561 จากก าไรสทุธิจากการประกอบกิจการที่เพิ่มขึน้ 

 

สรุปกระแสเงนิทุน ไตรมาส 2/2562  (ล้านบาท) 

แหล่งที่มาของเงนิทุน การใช้เงนิทุน 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 1,673 เงินสทุธิจา่ยคา่ดอกเบีย้ และภาษีเงินได้ 245 

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืและเงินค า้ประกนัสทุธิ 7 
เงินลงทนุในสทิธิการเช่า คา่เช่า สนิทรัพย์ถาวร และ
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

2,081 

เงินสดรับจากเงินปันผลรับและเงินลงทนุระยะสัน้สทุธิ 15 เงินสดให้กู้ยมืสทุธิ 64 

เงินสดรับจากจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 2 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม 2 

เงินสดรับสทุธิจากการกู้ยมื 1,257 เงินสดจา่ยเจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน 93 

เงินสดรับช าระคา่หุ้นของบริษัทยอ่ย 10 เงินปันผลจ่าย 334 

  เงินสดเพิม่ขึน้ 145 

รวม 2,964 รวม 2,964 
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สรุปกระแสเงนิสดไตรมาส 2 ปี 2562 

ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 พีทีจีมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,428 ล้านบาท (ภายหลงัจากหกัเงินสทุธิจ่ายคา่ดอกเบีย้

และภาษี 245 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 16.6% จากปีทีแ่ล้ว โดยปัจจยัหลกั คือ 1. ก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดที่เพิ่มขึน้ 631 ล้าน

บาท จากปีก่อน จากการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่ายเพิ่มขึน้ 296 ล้านบาท จากปีก่อน 

จากการขยายสาขาเพื่อรองรับกลุ่มลกูค้าฐานใหม่ และขยายการให้บริการให้ทัว่ถึงมากยิ่งขึน้ พีทีจีมีเงินสดสทุธิที่ใช้ไปใน

กิจกรรมลงทนุ 2,123 ล้านบาท ลดลง 19.9% จากปีก่อน จากเงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ที่ลดลง 360 ล้านบาท

จากปีก่อน ตามกลยทุธ์ในการคดัเลือกสถานีบริการในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพ และยงัไม่ครอบคลมุ นอกจากนี ้พีทีจีมีเงินสดสทุธิที่

ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 841 ล้านบาท ลดลง 33.8% จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้ที่ครบ

ก าหนด ท าให้พีทีจีมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 145 ล้านบาท สง่ผลให้ ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 พีทีจีมี

เงินสดสทุธิอยู ่1,142 ล้านบาท 

 

  

การรับรอง 

จดัอนัดบัเครดิตเรทติง้ (Tris) BBB+ 

CG score ดีมาก : 5 ดาว 

CAC Certified CAC 

หนีส้นิระยะยาวและหุ้นกู้คงเหลือ (ล้านบาท) 

ปีที่ หุ้นกู้   ครบก าหนด เงนิกู้ ครบก าหนด 

2562 1,400  700 727 

2563  1,000  1,211 

2564    878 

2565  2,100  407 

2566  3,100  3,818 
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มุมมองของผู้บริหาร และทิศทางการด าเนินธุรกิจส าหรับคร่ึงปีหลังของปี 2562 

เป้าหมายของปี 2562 (ปรับประมาณการ) 

 จ านวนสาขา  

o Oil และ LPG    2,000 สาขา (คงเดมิ) 

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

 ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนั   +16-20% (คงเดิม) 

 EBITDA Growth    +40-50% (คงเดิม) 

 เงินลงทนุ     4,000-4,500 ล้านบาท (ปรับจาก 3,500 ล้านบาท) 

ปริมาณการจ าหน่ายน า้มันในคร่ึงปีหลังยงัมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง จากการท่ีพีทีจีเข้ามาขยายการให้บริการใน

พืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่เพิ่มขึน้ ท าให้พีทีจีคาดการณ์วา่ผลกระทบจากฤดกูาลในช่วงไตรมาส 3 นา่จะลดลง

เนื่องจากพืน้ที่ดงักลา่วมีการใช้น า้มนัตระกูลเบนซินที่มีสดัสว่นใกล้เคียงกบัน า้มนัดีเซล และมกัจะไม่ได้รับผลกระทบจากการ

หดตวัของยอดขายในช่วงฤดฝูน นอกจากนี ้การที่พีทีจีขยายสาขา และสร้างความรับรู้ในแบรนด์อย่างตอ่เนื่อง จะช่วยผลกัดนั

ยอดขายในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งถือเป็นช่วงไฮซีซัน่ของธุรกิจ จากการขนสง่ และการเดินทางทอ่งเที่ยวที่เพิ่มมากขึน้ ทัง้นี ้ปัจจุบนั

พีทีจีมีการจ าหนา่ยน า้มนัดีเซลเป็นสดัสว่น 72% ของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัทัง้หมด 

ปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะตลาดค้าปลีกน า้มันการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยปรับแผนเงินลงทุนจาก 

3,500 ล้านบาท เป็น 4,000-4,500 ล้านบาท เพื่อสนบัสนนุการเติบโตของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัของพีทีจีให้เพิ่มมากขึน้ 

บวกกบัแนวโน้มค่าการตลาดที่อยูใ่นระดบัปกติ ท าให้พีทีจีเห็นโอกาสในการลงทนุ โดยการขยายสถานีบริการจะเน้นขยายใน

รูปแบบ Flagship เพื่อสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จกัมากยิ่งขึน้ ซึ่งปัจจุบนัจ านวนสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เติบโตขึน้ 6.8% จากปีที่แล้ว โดยเงินทนุที่จะน ามาใช้เพื่อการขยายการลงทนุนัน้มาจาก EBITDA ที่คาดวา่จะเพิ่มขึน้ 40-50% 

จากปีที่แล้ว อยูท่ี่ 4,900-5,250 ล้านบาท ซึง่ใกล้เคียงกบัแผนการลงทนุของบริษัท 

การผลักดันและสร้างแบรนด์ธุรกิจ Non-Oil ซึ่งพีทีจีตัง้เป้าหมายให้เป็นธุรกิจหลกัที่จะขบัเคลื่อนบริษัทในอนาคต โดยใน

คร่ึงปีแรกที่ผ่านมา พีทีจีได้ออกนโยบายและกิจกรรมสง่เสริมการตลาดต่างๆ เพื่อมาสนบัสนนุการขบัเคลื่อนดงักลา่ว ซึ่งได้แก่ 

การเปิดตวัแฟรนไชส์กาแฟทัง้ 2 แบรนด์ และการสนบัสนุนการแข่งขัน PT Maxnitron Racing Series 2019 เพื่อให้แบรนด์

น า้มนัเคร่ืองของพีทีจีเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ ในสว่นของคร่ึงปีหลงั พีทีจียงัคงวางแผนงานเพื่อขบัเคลือ่นและสร้างแบรนด์ธุรกิจ Non-

Oil ให้แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จกัมากยิ่งขึน้ ซึ่งภายในปี 2562 พีทีจีคาดวา่สดัสว่นก าไรขัน้ต้นของธุรกิจ Non-Oil จะสามารถเพิ่ม

ขึน้อยูท่ี่ 15.0% ของก าไรขัน้ต้นทัง้หมด 

 


