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บทสรุปของผู้บริหาร 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) (“พีทีจี”) ในทศวรรษที่ 4 ยงัคงยืนหยดัในความทุ่มเทและมุ่งมัน่เพื่อการเป็นผู้น าด้าน

บริการในธุรกิจพลงังานครบวงจรของประเทศ พร้อมกบัการต่อยอดไปยงัธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างความ

เติบโต ให้ผลตอบแทนอยา่งสม ่าเสมอและยัง่ยืนในระยะยาว ด้วยความยดึมัน่การบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดี ควบคูก่บัการพฒันาชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ภาพรวมการใช้น า้มนัเชือ้เพลิงและแก๊สของประเทศในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-

19 ที่เร่ิมระบาดตัง้แตช่่วงปลายปี 2562 ในประเทศจีน ท าให้ธุรกิจทอ่งเที่ยวในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากนกัทอ่งเที่ยวจีน

ที่ลดลง และภาคการสง่ออกที่ลดลงจากการหดตวัของเศรษฐกิจโลก สง่ผลให้ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัภาพรวมของประเทศ

ลดลง 1.9% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และลดลง 3.0% จากไตรมาสก่อน โดยการระบาดของไวรัส COVID-19 เร่ิมมี

ผลกระทบอย่างชดัเจนต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์และเดือนมีนาคมจากมาตรการของ

ภาครัฐเพื่อลดการระบาดของไวรัสในประเทศ ท าให้ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านสถานีบริการภาพรวมของประเทศลดลง 

1.0% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และลดลง 5.4% จากไตรมาสที่แล้ว ในสว่นของปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่าน

สถานีบริการในภาพรวมนัน้ยงัคงลดลงจากความแตกตา่งราคาน า้มนัและแก๊ส LPG ที่ลดลง และผลกระทบจากไวรัส COVID-

19 ที่ท าให้การทอ่งเที่ยวและการเดินทางลดลง ซึ่งปริมาณการจ าหนา่ยแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการลดลง 23.0% จากไตรมาส

เดียวกนัของปีที่แล้ว และลดลง 16.9% จากไตรมาสก่อน 

ด้านปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัของพีทีจียงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าภาพรวมอตุสาหกรรมการจ าหน่ายน า้มนัจะลดลง 

โดยในไตรมาสนีพ้ีทีจีมีปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัรวม 1,217 ล้านลิตร เพิ่มขึน้ 9.7% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว แต่ลดลง 

1.9% จากไตรมาสที่แล้ว ส่งผลให้พีทีจีมีส่วนแบ่งการตลาดการจ าหน่ายน า้มนัผ่านทุกช่องเท่ากบั 14.1% เป็นอนัดบั 2 ของ

ประเทศ อยา่งไรก็ตามปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัของพีทีจีเติบโตได้ต ่ากวา่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจ

ที่หดตวัลง และการระบาดของไวรัส COVID-19  

ในสว่นของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านช่องทางสถานีบริการของพีทีจีในไตรมาสนีค้ิดเป็นสดัสว่น 94.3% ของปริมาณการ

จ าหน่ายน า้มนัทัง้หมด หรือเท่ากบั 1,148 ล้านลิตร เพิ่มขึน้ 9.8% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว จากจ านวนสถานีบริการท่ี

เพิ่มขึน้ และจากการรับรู้ของแบรนด์พีทีที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่ลดลง 0.9% จากไตรมาสที่แล้ว จากผลกระทบของไวรัส 

COVID-19 ซึง่การจ าหนา่ยผลติภณัฑ์น า้มนัดีเซลผา่นสถานีบริการคิดเป็นสดัสว่น 72.5% ของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัผ่าน

สถานีบริการทัง้หมด โดยเพิ่มขึน้ 11.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่ปริมาณการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์น า้มนั

เบนซินเติบโต 5.7% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว ทัง้นี ้ในไตรมาสนีพ้ีทีจีได้เร่ิมขยายการให้บริการน า้มนัดีเซล B10 ซึ่งได้

ถกูก าหนดโดยภาครัฐให้เป็นน า้มนัดีเซลพืน้ฐานของประเทศ สง่เสริมการใช้น า้มนัไบโอดีเซลในประเทศ เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร

ผู้ปลกูปาล์มน า้มนั ในไตรมาสนีพ้ีทีจีมีสว่นแบ่งการตลาดจากการจ าหน่ายน า้มนัดีเซล B10 อยู่ที่ 14.5% เป็นอนัดบัที่ 2 ของ

ประเทศ โดยน า้มนัดีเซล B10 คิดเป็นสดัสว่น 9.7% ของการจ าหนา่ยน า้มนัดีเซลทัง้หมด อยา่งไรก็ตาม การเติบโตของปริมาณ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

ประจ าไตรมาส 1/2563 
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การจ าหน่ายน า้มนัต ่ากว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ อนัเนื่องมาจากผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้ประชาชน

เดินทางน้อยลง 

นอกจากปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัท่ียงัคงเติบโตแล้ว ปริมาณการจ าหนา่ยแก๊ส LPG ผา่นสถานีบริการของพีทีจีก็ยงัคงเพิม่ขึน้

อย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสนีพ้ีทีจีมีปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG รวม 39 ล้านลิตร เพิ่มขึน้ 29.9% จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 2.2% จากไตรมาสที่แล้ว จากการขยายจุดให้บริการอย่างต่อเนื่อง และมาตรฐานการให้บริการของ  

แบรนด์พีทีเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ แม้วา่ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ผา่นสถานีบริการในประเทศจะลดลงอยา่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้พีทีจียงัคงมีเป้าหมายในการขยายการให้บริการแก่ลกูค้าได้อยา่งทัว่ถึง ทัง้ในสว่นของสถานีบริการน า้มนั และธุรกิจ Non-

Oil โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 พีทีจีมีจ านวนสาขาธุรกิจ Non-Oil ทัง้หมด 625 สาขา ซึ่งรายละเอียดจ านวนสถานีบริการและ

สาขาธุรกิจ Non-Oil เป็นดงันี ้

ธุรกิจ จ านวนสาขา ธุรกิจ จ านวนสาขา 
สถานีบริการน า้มนั 1,866 ร้านจ าหนา่ยแก๊ส LPG ครัวเรือน 7 
สถานีบริการแก๊ส LPG 191 ศนูย์บริการซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

รถยนต์ Autobacs 
17 

กาแฟพนัธุ์ไทย 253 ศูนย์บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถ  
เชิงพาณิชย์ Protruck 

9 

คอฟฟ่ีเวิลด์ 
(ในประเทศ และตา่งประเทศ) 

84 ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน า้มัน Maxnitron Lube 
Change 

47 

ร้านสะดวกซือ้ Max Mart 197 Max Camp (Rest Area) 11 

นอกจากธุรกิจ Non-Oil ในรูปแบบค้าปลีกแล้ว ด้านธุรกิจพลงังานทดแทนในสว่นของโครงการ Palm Complex ที่ด าเนินงาน

โดยบริษัท  พีพีพี กรีนคอมเพลก็ซ์ จ ากดั หรือ “พีพีพีจีซี” ซึง่พีทีจีถือหุ้นในสดัสว่น 40% ได้ด าเนินโครงการได้เต็มก าลงัการผลิต

ในทุกๆ กระบวนการในไตรมาสนี ้และคาดว่าจะเดินเคร่ืองได้เต็มก าลงัการผลิตตลอดทัง้ปี โดยจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ส าคญั

ที่มาช่วยขบัเคลือ่นบริษัทในปีนีแ้ละในอนาคต 

ปริมาณการขายน า้มัน 
(ล้านลิตร)  

ไตรมาส 
1/2563 

ไตรมาส 
4/2562 

ไตรมาส 
1/2562 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 

เดียวกันปีก่อน 
ช่องทางการขายน า้มนั      
    ค้าปลกีผา่นสถานีบริการ PT 1,148 1,158 1,045 -0.9% 9.8% 
    ค้าสง่ผา่นอตุสาหกรรม 69 82 64 -15.6% 7.9% 
รวม 1,217 1,240 1,109 -1.9% 9.7% 
สัดส่วนการขายน า้มนัในแต่ละช่องทาง      
    ค้าปลกีผา่นสถานีบริการ PT 94.3% 93.4% 94.2%   
    ค้าสง่ผา่นอตุสาหกรรม 5.7% 6.6% 5.8%   
รวม 100.0% 100.0% 100.0%   



ติดตอ่สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่นกัลงทนุสมัพนัธ์  
ir@pt.co.th หรือ โทร: +66 2168 3377 ตอ่ 260 และ 274       3/10 
 

ด้านผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 พีทีจีมีรายได้จากการขายและการบริการเท่ากับ 29,121 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 1.6% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว จากปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้ แต่ลดลง 6.2% จากไตรมาสก่อน จาก

ราคาน า้มนัขายปลีกที่ปรับตวัลดลงและปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยรายได้จากการ

จ าหน่ายน า้มนัคิดเป็นสดัสว่น 95.6% ของรายได้จากการขายและการบริการทัง้หมด ในขณะที่ต้นทนุขายและการบริการอยูท่ี่ 

26,890 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.0% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว ตามปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เพิ่มขึน้ แต่ลดลง 5.8% จาก 

ไตรมาสที่แล้ว อย่างไรก็ตาม การปรับตวัลดลงอยา่งรวดเร็วของราคาน า้มนัมนัดิบในเดือนมีนาคมท าให้มีการปรับราคาน า้มนั

ดีเซลหน้าสถานีบริการลดลงมากถึง 9 ครัง้ คิดเป็น 4.70 บาท และมีการปรับราคาน า้มนัเบนซินหน้าสถานีบริการลดลงมากถึง 

11 ครัง้ คิดเป็น 6.50 บาท ซึง่กระทบตอ่คา่การตลาดของบริษัทให้ต ่ากวา่ระดบัปกติ เนื่องจากราคาขายหน้าสถานีบริการลดลง

เร็วกว่าต้นทนุในถงัน า้มนั สง่ผลให้พีทีจีมีก าไรขัน้ต้น 2,231 ล้านบาท ลดลง 12.1% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว และลดลง 

10.8% จากไตรมาสที่แล้ว โดยก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจน า้มนัคิดเป็นสดัสว่น 87.1% ของก าไรขัน้ต้นทัง้หมด และก าไรขัน้ต้นจาก

ธุรกิจ Non-oil คิดเป็นสดัสว่น 12.9% โดยแบง่เป็นก าไรขัน้ต้นของธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 3.6% ธุรกิจแก๊ส LPG 4.6% และ

ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart และธุรกิจอื่นๆ 4.7% 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการเท่ากับ 1,944 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว แต่

ลดลง 6.3% จากไตรมาสก่อน ปัจจยัหลกัเกิดจากในปีนีม้ีการปรับการบนัทึกรายงานทางการเงินใหมต่ามมาตรฐานบญัชีฉบบั

ที่ 16 โดยการรับรู้มลูคา่ปัจจบุนัของสทิธิในการใช้สินทรัพย์และหนีส้ินที่บริษัทมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่ารวมถึงระยะเวลาที่

บริษัทสามารถต่ออายุสญัญาดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนัน้บริษัทจึงต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาจากสิทธิในการใช้

สนิทรัพย์และดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้นิตามสญัญาเช่า แทนการบนัทกึคา่เช่าแบบเดิม (รายละเอียดตามหน้า 5) 

นอกจากนี ้พีทีจีมี EBITDA เท่ากับ 1,209 ล้านบาท ลดลง 15.7 % จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และลดลง 7.5% จาก   

ไตรมาสที่แล้ว ทัง้นี ้พีทีจีมีก าไรสทุธิอยูท่ี่ 204 ล้านบาท ลดลง 60.6% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และลดลง 43.2% จาก

ไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากค่าการตลาดที่ลดลง และการปรับปรุงการบนัทึกรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีที่เปลี่ยนไป  

(รายละเอียดตามหน้า 6) 

อย่างไรก็ตาม พีทีจียงัคงเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้และก าไร โดยการขยายการให้บริการทัง้ธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ Non-Oil  

รวมถึงตอ่ยอด และใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่มีอยูเ่ดิมให้คุ้มคา่มากที่สดุ พร้อมกบัการเช่ือมโยงระบบบตัรสมาชิกกบัพนัธมิตร

ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมลูคา่ และช่วยสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า 

เหตุการณ์ส าคัญในไตรมาสที่ 1/2563 

ขยายการให้บริการแก๊ส LPG ส าหรับครัวเรือน 

พีทีจีได้เร่ิมเข้ามาศึกษาในธุรกิจจ าหน่ายแก๊ส LPG ส าหรับรถยนต์ตัง้แต่ปี 2558 และขยายขอบเขตการศึกษาธุรกิจ LPG 

เร่ือยมา โดยพีทีจีมองเห็นโอกาสที่จะขยายการให้บริการแก๊ส LPG ไปยงัอตุสาหกรรมอื่น ในต้นปี 2563 พีทีจีได้เร่ิมด าเนินธุรกิจ

การจ าหนา่ยแก๊ส LPG ครบวงจรอยา่งเป็นทางการ โดยพีทีจีมีเป้าหมายที่จะเข้ามาตอบสนองการให้บริการแก๊ส LPG ครัวเรือน

ให้ตรงความต้องการของลกูค้า และช่วยแก้ปัญหาที่ผู้ ใช้บริการเคยประสบจากการใช้บริการที่ผ่านมา เช่น ข้อกงัวลในการได้

แก๊สไม่เต็มถัง ทัง้นี ้พีทีจีใช้ระบบการบรรจุถงัอตัโนมตัิ ท าให้สามารถควบคมุปริมาณให้เต็มลิตรทุกถัง ซึ่งในปีนีพ้ีทีจีได้เร่ิม

ขยายสาขาการให้บริการจ าหน่าย LPG ส าหรับครัวเรือนในสถานีบริการน า้มนัพีที ปัจจุบันมีการเร่ิมการให้บริการในเขต
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กรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 25 สาขา แล้วจะวางแผนขยายการให้บริการไปยงัภมูิภาคอื่นทัว่ประเทศ ทัง้นี ้พีทีจียงัคงไม่

หยดุคดัสรรการให้บริการท่ีจะเช่ือมตอ่การใช้ชีวิตของลกูค้าได้อยา่งครบวงจรตอ่ไป 

การปรับปรุงการรายงานทางการเงนิตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 

ตามการเปลีย่นแปลงมาตราฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 พีทีจีได้มีการปรับปรุงรายงานทางการเงินตามมาตราฐานบญัชีฉบบันี ้โดยได้

มีการน าสญัญาเช่าระยะยาวของบริษัทที่มีอายมุากกวา่ 1 ปี มาค านวณค่าเช่าที่จะเกิดขึน้ในอนาคตและน ามาบนัทึกในสว่น

ของสินทรัพย์และหนีส้ินในงบแสดงฐานะทางการเงิน ในสว่นของงบก าไรขาดทนุมีการปรับปรุงค่าเช่าออก และ เปลี่ยนแปลง

การบนัทึกค่าใช้จ่ายจากการเช่าพืน้ที่เป็นค่าเสื่อมและดอกเบีย้ จากการบนัทึกสินทรัพย์และหนี ส้ิน ซึ่งจากการน าสญัญาเช่า

ระยะยาวทัง้หมดมาค านวณผลกระทบที่จะเกิดขึน้ พีทีจีคาดว่าการปรับปรุงรายงานทางการเงินครัง้นีจ้ะกระทบกบังบก าไร

ขาดทนุของบริษัทในปี 2563 ประมาณ 160 – 180 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบบันีไ้ม่ได้ท าให้

ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทลดลง เป็นเพียงการปรับการรายงานตามมาตรฐานบญัชีเทา่นัน้ 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงนิ ไตรมาส  ไตรมาส  ไตรมาส  % เทียบ % เทียบไตรมาส 
(ล้านบาท)   1/2563  4/2562  1/2562 ไตรมาสก่อน เดียวกันปีก่อน 
รายได้จากการขายและการบริการ 29,121 31,043 28,655 -6.2% 1.6% 
ต้นทนุการขายและการบริการ (26,890) (28,542) (26,118) -5.8% 3.0% 
ก าไรขัน้ต้น 2,231 2,502 2,537 -10.8% -12.1% 
คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร (1,944) (2,074) (1,875) -6.3% 3.7% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (1,746) (1,775) (1,635) 1.6% 6.8% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (198) (299) (241) 33.9% 17.9% 

ต้นทนุทางการเงิน (272) (82) (87) 234.0% 214.0% 
EBITDA 1,209 1,307 1,435 -7.5% -15.7% 
ก าไรสุทธิ 204 360 519 -43.2% -60.6% 

อตัราก าไรขัน้ต้น 7.7% 8.1% 8.9%     
อตัราคา่ใช้จา่ยการขายและการบริหารตอ่ยอดขายสทุธิ 6.7% 6.7% 6.5%     

อตัราคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่ยอดขายสทุธิ 6.0% 5.7% 5.7%     
อตัราคา่ใช้จา่ยในการบริหารตอ่ยอดขายสทุธิ 0.7% 1.0% 0.8%     

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 1.8% 1.7% 2.6%     
อตัรา EBITDA 4.2% 4.2% 5.0%     
อตัราก าไรสทุธิ 0.7% 1.2% 1.8%     
อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.22 0.31     
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 12.3% 23.6% 36.5%     
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม 2.6% 6.6% 10.3%     
อตัราหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 3.99 1.46 1.60     
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 รายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากบั 29,121 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ 1.6% จากปีก่อน แต่ลดลง 6.2% จาก

ไตรมาสก่อน เป็นผลมาจาก 1. ปริมาณการขายในธุรกิจน า้มนัท่ีเติบโตขึน้ อยูท่ี่ 1,217 ล้านลติร หรือเพิ่มขึน้ 9.7% จากปีที่

แล้ว โดยการเติบโตต ่ากว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ที่ 15 – 20% เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19     

2. ราคาขายน า้มนัปรับลดลง 7.9% จากปีก่อน และ ลดลง 4.6% จากไตรมาสก่อน และ 3. การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ

ธุรกิจ Non-Oil ที่บริษัทผลกัดันและให้ความส าคัญ ท าให้รายได้ในธุรกิจกลุ่มนีเ้ติบโต 33.1% จากปีก่อน และเติบโต 

10.6% จากไตรมาสที่แล้ว  

 ต้นทุนการขายและการให้บริการ เทา่กบั 26,890 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.0% จากปีก่อน แตล่ดลง 5.8% จากไตรมาสก่อน 

สาเหตหุลกัมาจาก 1. ปริมาณการขายที่เติบโตขึน้ ดงักลา่วข้างต้น 2. ต้นทนุตอ่ลติรลดลง 6.6% จากไตรมาสเดียวกนัของ

ปีที่แล้ว และลดลง 4.3% จากไตรมาสก่อน นอกจากนี ้ผลกระทบของการปรับลดราคาขายปลีกน า้มนัหน้าสถานีบริการ

อย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม โดยน า้มนัดีเซลมีการปรับลดทัง้หมด 9 ครัง้ คิดเป็น 4.70 บาท และน า้มนัเบนซินมีการปรับ

ลดทัง้หมด 11 ครัง้ คิดเป็น 6.50 บาท ท าให้ราคาขายลดลงเร็วกวา่ต้นทนุในถงัน า้มนั สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นของพีทีจีเท่ากบั 

2,231 ล้านบาท ลดลง 12.1% จากปีก่อน และลดลง 10.8% จากไตรมาสก่อน โดยก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจน า้มนัคิดเป็น

สดัสว่น 87.1% และธุรกิจ Non-oil คิดเป็นสดัสว่น 12.9%  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 1,944 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.7% จากปีก่อน แต่ลดลง 6.3% จากไตรมาสก่อน 

เนื่องจากการปรับการรายงานตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 โดยการรับรู้มลูค่าปัจจุบนัของสิทธิในการใช้สินทรัพย์และ

หนีส้ินที่บริษัทมีภาระผูกพนัตามสญัญาเช่ารวมถึงระยะเวลาที่บริษัทสามารถต่ออายุสญัญาดงักล่าวในงบแสดงฐานะ

การเงิน ดงันัน้บริษัทจึงต้องรับรู้ค่าเสือ่มราคาจากสทิธิในการใช้สนิทรัพย์และดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้ินตามสญัญาเช่า แทน

การบนัทึกค่าเช่าแบบเดิม ซึ่งหากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก่อนและหลงัผลกระทบจากการปรับการ

รายงานงบก าไรขาดทนุตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 เป็นดงันี ้

ค่าใช้จ่ายก่อนผลกระทบของ
มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16  

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายหลงัผลกระทบของ
มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

คา่เช่า 420 คา่เช่า 25 
คา่บริการ 58 คา่บริการ 51 
คา่เสือ่มราคา 415 คา่เสือ่มราคา 670 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 2,090 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,944 

 

ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารยงัคงมีการเติบโตอยู่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ Non-oil แตค่า่ใช้จา่ย

สว่นนีม้ีแนวโน้มเติบโตในอตัราที่ลดลงตามนโยบายควบคมุค่าใช้ที่บริษัทด าเนินมาตัง้แต่ปี 2562 โดยค่าใช้จ่ายหลกัมา

จาก คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน และคา่เสือ่มราคา 

o ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เทา่กบั 774 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.1% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 2.6% จากไตรมาส

ก่อน ปัจจัยหลกัของการเติบโตของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังานยงัคงมาจาก การขยายสาขาทัง้ธุรกิจน า้มนั 

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

จ านวน 2,351 สาขา ครอบคลมุทัว่ประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สดุให้กบั

ลกูค้า 
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o ค่าเสื่อมราคา เท่ากบั 670 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 88.6% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 61.7% จากไตรมาสก่อน โดย

เป็นผลกระทบมาจากการปรับการรายงานทางการเงินตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น หากไม่ได้มีการปรับการ

รายงานตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 คา่เสือ่มราคาจะเป็น 415 ล้านบาท ตามตารางข้างต้น เพิ่มขึน้ 16.8% 

จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 0.1% จากไตรมาสก่อน จากการขยายสาขาในพืน้ท่ีที่มีประสทิธิภาพสงูอยา่งตอ่เนือ่ง 

เช่น ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ เพื่อตอ่ยอดเป็นสถานีบริการในรูปแบบครบวงจร โดยในไตร

มาสนีม้ีการเปิดสถานีบริการใหมท่ี่พีทีจีบริหารงานเองทัง้หมด 26 สถานี  

ในสว่นของคา่เช่าที่ยงัแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุนัน้เป็นคา่เช่าในสว่นของสญัญาเช่าที่ไม่เข้าเง่ือนไขของมาตรฐานบญัชี

ฉบบัท่ี 16 ซึง่หากไมไ่ด้มีการปรับการรายงานตามมาตรฐานบญัชีดงักลา่ว คา่เช่าจะเทา่กบั 420 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14.3% 

จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 4.6% จากไตรมาสก่อน ซึ่งเพิ่มขึน้ตามการสาขาของธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ Non-Oil ตามที่กลา่ว

มาในข้างต้น 

 ต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 272 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 214.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 234.0% จาก   

ไตรมาสก่อน จากการปรับการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 โดยหากไม่มีการปรับการรายงานตาม

มาตรฐานบญัชีฉบบัดงักลา่ว ต้นทนุทางการเงินจะเท่ากบั 79 ล้านบาท ลดลง 8.9% จากปีก่อน และลดลง 3.1% จากไตร

มาสก่อน จากนโยบายบริหารเงินลงทนุให้สอดคล้องกบักระแสเงินสด 

 EBITDA และก าไรสุทธิ พีทีจีมี EBITDA เท่ากบั 1,209 ล้านบาท ลดลง 15.7% จากปีก่อน และลดลง 7.5% จากไตรมาส

ก่อน เนื่องจากคา่การตลาดที่ลดลงจากผลกระทบการปรับลดราคาขายปลกีน า้มนัหน้าสถานีบริการอยา่งรวดเร็วในชว่งเดอืน

มีนาคม นอกจากนี ้พีทีจียังได้มีการปรับการรายงานทางการเงินตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น  ส่งผลให้ก าไรสุทธิใน       

ไตรมาสนีเ้ท่ากบั 204 ล้านบาท ลดลง 60.6% จากปีก่อน และลดลง 43.2% จากไตรมาสก่อน และมีก าไรสทุธิตอ่หุ้นเทา่กบั 

0.12 บาท ลดลงจาก 0.31 บาทของปีก่อน และลดลงจาก 0.22 บาทของไตรมาสก่อน ทัง้นี ้หากไมไ่ด้มีการปรับการรายงาน

ทางการเงินพีทีจีจะมีก าไรสทุธิเทา่กบั 251 ล้านบาท ลดลง 51.6% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และลดลง 30.2% ของ

ไตรมาสก่อน หรือได้รับผลกระทบจากการปรับการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 เทา่กบั 47 ล้านบาท 
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สรุปฐานะทางการเงนิ  ไตรมาส 
1/2563 

% ปี 2562 % 
เปลี่ยน 
แปลง 

% 
เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) 

เงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้ 457 1% 1,038 5% (581) -56.0% 

ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 761 2% 1,595 7% (834) -52.3% 

สนิค้าคงเหลอื 1,474 4% 2,217 10% (743) -33.5% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,692 7% 4,850 21% (2,158) -44.5% 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 379 1% 363 2% 16 4.5% 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 10,730 27% 11,458 51% (728) -6.4% 

สทิธิการใช้สนิทรัพย์ 23,353 58% - 0% 23,353 n/a 

สทิธิการเชา่และคา่เช่าทีด่ินจ่ายลว่งหน้า - 0% 3,153 14% (3,153) -100% 

เงินลงทนุในการร่วมค้า 854 2% 688 3% 166 24.1% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 800 2% 796 4% 4 0.5% 

สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่น
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (เงินลงทนุทัว่ไป) 

734 2% 723 3% 11 1.5% 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 217 1% 214 1% 3 1.3% 

คา่ความนิยม 53 0% 53 0% - 0.0% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นๆ 407 1% 354 2% 53 15.1% 

รวมสินทรัพย์ 40,219 100% 22,652 100% 17,567 77.6% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ 5,069 13% 5,779 26% (710) -12.3% 

เงินกู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้นิก าหนดช าระใน 1 ปี 5,818 14% 5,711 25% 107 1.9% 

อื่นๆ 175 0% 125 1% 50 40.1% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 11,062 28% 11,615 51% (553) -4.8% 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 18,405 46% 216 1% 18,189 8,420.9% 

เงินกู้ยืมระยะยาว 3,520 9% 3,857 17% (337) -8.7% 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 46 0% 40 0% 6 14.4% 

อื่นๆ 233 1% 217 1% 16 7.2% 

รวมหนีส้ิน 33,265 83% 15,945 70% 17,320 108.6% 

ก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 3,882 10% 3,676 16% 206 5.6% 

อื่นๆ 3,072 8% 3,031 13% 41 1.3% 

รวมส่วนผู้ถอืหุ้น 6,954 17% 6,707 30% 238 3.7% 

รวมหนีส้ิน และรวมส่วนผู้ถอืหุ้น 40,219 100% 22,652 100% 17,567 77.6% 
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สรุปงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

ณ สิน้สดุไตรมาสที่ 1 ปี 2563 พีทีจีมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 40,219 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17,567 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 77.6% จากปี 

2562 โดยสินทรัพย์หลกัที่เพิ่มขึน้เกิดจากสิทธิการใช้สินทรัพย์ 23,353 ล้านบาท จากการน าสญัญาเช่าระยะยาวรวมถึงสิทธิใน

การต่อสญัญาเช่าที่บริษัทมีมาบนัทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 สว่นสินทรัพย์ที่ลดลงหลกัได้แก่ 1. เงินสด 

และเงินลงทุนระยะสัน้ ลดลง 56.0% จากปีที่แล้ว จากการช าระเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นตามรอบการช าระเงิน 2. ลกูหนี ้

การค้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ ลดลง 52.3% จากปีที่แล้ว จากการลดลงของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นที่เป็นไปตาม

รอบการช าระเงิน ส่วนเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ลดลงจากการทะยอยช าระหนีจ้ากบริษัท พีพีพี กรีนคอมเพล็กซ์ จ ากัด (“PPPGC”, 

“Palm Complex”) (PPPGC เป็นกิจการร่วมค้า ซึง่พีทีจีถือหุ้นในสดัสว่น 40%) ซึง่ได้กู้ยืมเงินจากผู้ ถือหุ้นทกุรายตามสดัสว่นการ

ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในช่วงเร่ิมแรก 3. สินค้าคงเหลือ ลดลง 33.5% จากปีที่แล้ว เป็นผลมาจากในช่วงสิน้ปี 2562 

เป็นช่วงวนัหยดุยาวที่บริษัทจะต้องเพิ่มสนิค้าคงคลงัให้เพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้ารวมถึงราคาน า้มนัท่ีลดลงในไตรมาสนี ้

และ 4. สิทธิการเช่าและคา่เช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้า ลดลง 100% จากปีที่แล้ว เนื่องจากได้มีการปรับการรายงานสินทรัพย์สว่นนีม้า

เป็นสนิทรัพย์สทิธิการใช้แทน 

ในขณะที่หนีส้ินรวมทัง้สิน้เท่ากบั 33,265 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17,320 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 108.6% จากปี 2562 โดยเพิ่มขึน้หลกั

มาจากหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน เพิ่มขึน้ 8,420.9% ซึง่เพิ่มขึน้จากการปรับรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 

ดงัที่ได้กล่าวมาในข้างต้น โดยส่วนของหนีส้ินที่ลดลงหลกั ได้แก่ 1. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ ลดลง 12.3% จากปีที่แล้ว 

เนื่องจากมีการช าระเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นตามรอบการช าระเงิน และ 2. เงินกู้ยืมระยะยาว ลดลง 8.7% จากปีที่แล้ว จาก

การช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวตามก าหนด และการบริหารเงินลงทุนให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดเพื่อสร้างความมัน่คง และ

แข็งแกร่งทางการเงิน บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 6,954 ล้านบาท เติบโตขึน้ 247 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 3.7% จากปี 2562 
 

สรุปกระแสเงนิทุน ไตรมาส 1/2563  (ล้านบาท) 

แหล่งที่มาของเงนิทุน การใช้เงนิทุน 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 1,158 เงินสทุธิจา่ยคา่ดอกเบีย้ และภาษีเงินได้ 283 

เงินสดรับจากการรับช าระเงินให้กู้ยืมกบับริษัทยอ่ย 
กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

108 
เงินลงทนุในสทิธิการเช่า สนิทรัพย์ถาวร และ
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

804 

เงินสดลดลง 581 เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยืมสทุธิ 595 

  เงินสดจา่ยช าระสญัญาเชา่ทางการเงิน 165 

รวม 1,847 รวม 1,847 

 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 พีทีจีมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 875 ล้านบาท (ภายหลังจากหักเงินสุทธิจ่าย
ค่าดอกเบี ย้และภาษี 283 ล้านบาท) เพิ่มขึน้  12.6% จากปีที่แล้ว โดยหลักมาจากสินค้าคงเหลือที่ลดลงจาการ
บริหารสินค้าคงคล ังตามสถานการณ์ความผันผวนของราคาน า้ม ัน มีเงินสดสุทธิที ่ใ ช้ไปในกิจกรรมลงทุน 696     
ล้านบาท ลดลง 38.0% จากปีที่แล้ว จากนโยบายปรับลดการลงทุนตามสถานการณ์ผลกระทบจากการระบาดของ
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ไวรัส COVID-19 ที่ท าให้เศรษฐกิจภาพรวมชะลอตัวลง และมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ 760 
ล้านบาท ลดลง 209.5% จากปีที่แล้ว จากการช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบันการเงินตามก าหนด 
โดยบริษัทยังมีเป้าหมายให้การบริหารเงินสดที่มีให้เพียงพอต่อการลงทุนและการด าเนินงาน ท าให้พีทีจีมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 581 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิน้ไตรมาส พีทีจีมีเงินสดสุทธิอยู่จ านวน 456 ล้าน
บาท 

 

 

 

มุมมองของผู้บริหาร และทิศทางการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2563 

เป้าหมายการด าเนินงานของปี 2563 (ปรับประมาณการ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19) 

 จ านวนสาขา  

o สถานีบริการน า้มนั  1,900 สาขา (ปรับจาก 2,040 สาขา) 

o สถานีบริการ LPG และ Mix 230 สาขา (ปรับจาก 250 สาขา) 

o Non-oil (F&B, CVS และ Services) 700 สาขา (ปรับจาก 800 สาขา) 

 การเติบโตของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนั 10 – 12% (ปรับจาก 15 – 20%) 

 การเติบโตของ EBITDA   10 – 12% (ปรับจาก 15 – 20%) 

 งบลงทนุ    2,000 – 2,500 ล้านบาท (ปรับจาก 4,500 – 5,000 ล้านบาท) 

เพิ่มปริมาณการจ าหน่ายน า้มันให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาปริมาณการใช้น า้มนัภาพรวมของประเทศ

ปรับตวัลดลง โดยผลกระทบหลกัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล แตด้่วยจดุแข็งของพีทีจีที่มีสาขากระจายอยู่ทัว่ภมูิภาคของ

ประเทศ ท าให้ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัของพีทีจีไม่ได้รับผลกระทบมากนกั ซึ่งในเดือนเมษายนปริมาณการจ าหน่ายน า้มนั

ของพีทีจีปรับตวัลดลงเพียง 5% จากเดือนเดียวกนัของปีที่แล้ว  

โดยในเดือนเมษายนพีทีจีได้จดักิจกรรมช่วยเหลอืลกูค้าตา่งๆ เช่น ให้บริการฉีดพน่ฆา่เชือ้ COVID-19 ในแก่ลกูค้าที่ถือบตัร PT 

Max Card ฟรี ในสถานีบริการน า้มนัและแก๊ส LPG และทีศ่นูย์บริการซอ่มแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ Autobacs และแจกข้าว

กลอ่งให้กบัลกูค้ารถแท็กซี่ที่มาใช้บริการที่สถานีบริการแก๊ส LPG เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กบัลกูค้า เป็นต้น โดยพีทีจีจะ

อยูเ่คียงข้างลกูค้าและผา่นวิกฤตนีไ้ปพร้อมกนั  

ทัง้นี ้พีทีจีคาดวา่ภายหลงัสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 คลีค่ลายลง ท าให้เศรษฐกิจกลบัมาเดินหน้าได้ ปริมาณ

การเติบโตของการจ าหน่ายน า้มนัของประเทศจะค่อยๆ กลบัมาเติบโต พีทีจีคาดว่าในคร่ึงปีหลงัของปี 2563 ปริมาณการ

การรับรอง 

จัดอันดับเครดิตเรทติง้ (Tris) BBB+ 

CG score ดีมาก : 5 ดาว 

CAC Certified CAC 

หนีส้นิระยะยาวและหุ้นกู้คงเหลือ (ล้านบาท) 

ปี หุ้นกู้ ครบก าหนด เงนิกู้ ครบก าหนด 

เม.ย. – ธ.ค. 63  1,000  1,088 

2564    1,061 

2565  2,100  407 

2566    297 
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จ าหน่ายน า้มนัของพีทีจีจะสามารถกลบัมาเติบโตได้ที่ 15 – 17% และคาดทัง้ปีพีทีจีจะมีปริมาณการเติบโตของปริมาณการ

จ าหนา่ยน า้มนัท่ี 10 – 12% จากการขยายสาขา การท่ีแบรนด์เป็นทีรู้่จกัมากยิ่งขึน้ และการพฒันาการให้บริการอยา่งตอ่เนื่อง  

รักษากระแสเงินสดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสถานะการระบาดของไวรัส COVID-19 และ

ตลาดการเงิน โดยการบริหารคา่ใช้จ่ายให้เหมาะสม พิจารณาปรับลดการลงทนุในปี 2563 จาก 4,500 – 5,000 ล้านบาท เป็น 

2,000 – 2,500 ล้านบาท โดยจะลดการขยายสาขาสถานีบริการน า้มนัจาก 150 – 200 สาขา เป็น 50 – 100 สาขา และปรับลด

การขยายสาขาธุรกิจ Non-Oil จากประมาณ 200 สาขา เป็น 100 สาขา นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิให้จ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลเป็น 0.20 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นการบริหารเงินสดให้เพียงพอตอ่การด าเนินงานหากสถานการณ์การระบาดของ

ไวรัส COVID-19 ยงัยืดเยือ้ต่อไป และส ารองเงินสดเพื่อรองรับหุ้นกู้ ที่จะครบก าหนดในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 นี ้จ านวน 1,000 

ล้านบาท ทัง้นี ้พีทีจีตระหนกัถึงความส าคญัของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

พัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสในวิกฤต แม้ว่าในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 จะกระทบต่อการ

เติบโตของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัของบริษัท และการเติบโตของธุรกิจ Non-Oil ทัง้ธุรกิจอาหารแลเคร่ืองดื่ม และธุรกิจร้าน

สะดวกซือ้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม พีทีจีได้ใช้วิกฤตในครัง้นีใ้ห้เป็นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ เช่น การเพิ่มช่องทางการ

ให้บริการธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มทัง้ในส่วนของกาแฟพนัธุ์ไทย และ Coffee World ผ่านแอปพลิเคชั่นสัง่อาหารออนไลน์

ตา่งๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กบัลกูค้า ทัง้นี ้พีทีจียงัคงคดัสรรธุรกิจที่สร้างความแข็งแกร่งและสร้างผลตอบแทนท่ีมัน่คงให้กบั

บริษัทในระยะยาวได้ตอ่ไป 

ประมาณการผลการด าเนินงานในปี 2563 จากเป้าหมายเร่ืองการขยายสถานีบริการน า้มนัที่ลดลงจากผลกระทบของการ

แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้คาดการณ์ปริมาณการเติบโตของการจ าหนา่ยน า้มนัของบริษัทอยูท่ี่ 10 – 12% จากเดมิ

ที่คาดว่าจะเติบโต 15 – 20% อย่างไรก็ตาม พีทีจียงัคาดว่าโครงการปาล์มคอมเพล็กซ์ยงัสามารถด าเนินงานได้เต็มก าลงัการ

ผลิตและสร้างผลก าไรในปี 2563 อยู่ที่ 500 – 600 ล้านบาท ซึ่งพีทีจีจะรับรู้สว่นแบ่งก าไรตามการถือหุ้นในสดัสว่น 40% ทัง้นี ้

คาดการณ์ผลกระทบจากการปรับปรุงรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่  16 จากการค านวณภาระผูกพนัตาม

สญัญาเช่ารวมถึงระยะเวลาที่บริษัทสามารถต่ออายสุญัญาอยูท่ี่ 160 – 180 ล้านบาท ด้วยเหตนุี ้พีทีจีจึงปรับประมาณการผล

ประกอบการของบริษัท โดยคาดวา่จากผลกระทบที่กลา่วมาข้างต้น พีทีจีจะมี EBITDA เติบโตอยูท่ี่ 10 – 12% จากปีที่แล้ว 


