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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 

ไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 คอ่นข้างมาก จาก

มาตรการลอ็คดาวน์ประเทศของภาครัฐในการลดการระบาดของไวรัสดงักลา่ว ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเดินทางใน

ประเทศชะลอตวัลงเป็นอย่างมาก ด้วยเหตนุี ้ปริมาณการใช้น า้มนัภาพรวมของประเทศจึงลดลง 7.6% จากไตรมาสเดียวกนั

ของปีที่แล้ว และลดลง 5.6% จากไตรมาสที่แล้ว โดยหากดูตามรายประเภทผลิตภณัฑ์พบว่าปริมาณการใช้น า้มันในกลุ่ม

ประเภทเบนซินปรับตวัลดลงมากถึง 11.4% จากปีที่แล้ว และลดลง 8.5% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากเป็นผลติภณัฑ์น า้มนัหลกั

ที่ใช้ในกิจกรรมการเดินทางทอ่งเที่ยวและท ากิจวตัรประจ าวนัของประชาชน ในขณะท่ีปริมาณการใช้น า้มนัประเภทดีเซลลดลง

เพียง 5.8% จากปีที่แล้ว และลดลง 4.3% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากน า้มนัประเภทดีเซลเป็นผลิตภณัฑ์น า้มนัท่ีใช้ในกิจกรรม

เชิงพาณิชย์ การขนสง่ และกิจกรรมการเกษตรเป็นหลกั ซึง่เป็นกลุม่ที่ยงัคงมีการใช้น า้มนัอยา่งสม ่าเสมอ 

ในสว่นของปริมาณการใช้น า้มนัผ่านสถานีบริการซึ่งมีสดัสว่น 75.9% ของปริมาณการใช้น า้มนัทัง้หมด ในไตรมาส 2 ปี 2563 

ลดลงจากผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 เช่นกนั โดยลดลง 8.1% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 

3.6% จากไตรมาสที่แล้ว ซึง่การเปลีย่นแปลงของการใช้น า้มนัผา่นสถานีบริการรายผลติภณัฑ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการ

ใช้น า้มนัภาพรวมของประเทศ คือปริมาณการใช้น า้มนัประเภทเบนซินลดลงถึง 11.9% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และ

ลดลง 8.2% จากไตรมาสก่อน สว่นปริมาณการใช้น า้มนัประเภทดีเซลลดลง 5.9% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และลดลง 

1.0% จากไตรมาสก่อน นอกจากนี ้ปริมาณการใช้แก๊สแอลพีจีผ่านสถานีบริการก็ได้รับผลกระทบจากจ านวนนกัท่องเที่ยวและ

การเดินทางในประเทศที่ลดลงด้วยเช่นกนั โดยปริมาณการใช้แก๊สแอลพีจีลดลงมากถึง 43.5% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

และลดลง 28.0% จากไตรมาสที่แล้ว  

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัของพีทีจีไมไ่ด้ปรับตวัลดลงเหมือนกบัอตุสาหกรรมน า้มนั โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 

พีทีจีมีปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัทัง้สิน้ 1,205 ล้านลติร เพิ่มขึน้ 0.3% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว แต่ลดลงจากไตรมาส

ที่แล้ว 1.0% เนื่องจากฐานลกูค้าหลกัของพีทีจีเป็นผู้ ใช้น า้มนัดีเซลหรือผู้ ใช้น า้มนัเพื่อการประกอบอาชีพ โดยพีทีจีมีสดัสว่น

ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัดีเซลเป็น 74.3% ของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัทัง้หมด ทัง้นี ้ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัดีเซลของ

พีทีจีเพิ่มขึน้ 2.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 1.1% จากไตรมาสก่อน ส่วนปริมาณการจ าหน่ายน า้มัน

เบนซินของพีทีจีลดลง 6.2% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และลดลง 6.4% จากไตรมาสที่แล้ว ด้วยเหตนุี ้ท าให้พีทีจียงัคง

รักษาสว่นแบง่การตลาดผา่นทกุช่องทางเป็นอนัดบัท่ี 2 และสามารถเพิ่มสดัสว่นเป็น 14.8%  

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

ประจ าไตรมาส 2/2563 
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ทัง้นี ้พีทีจีมีปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านสถานีบริการคิดเป็นสดัสว่น 95.6% ของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัทัง้หมด หรือ

เทา่กบั 1,152 ล้านลติร เพิ่มขึน้ 2.9% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 0.5% จากไตรมาสที่แล้ว แม้วา่ในไตรมาส

นี ้พีทีจีจะไม่ได้เพิ่มการขยายของจ านวนสถานีบริการน า้มนัจากมาตรการเข้มงวดในการลงทุนในช่วงการระบาดของไวรัส 

COVID-19 แต่ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัไม่ได้รับกระทบมากนกัเป็นผลมาจากการที่พีทีจีมีสถานีบริการน า้มนักระจายตวัอยู่

ทัว่ทกุภมูิภาคของประเทศ โดยพืน้ที่ที่มีปริมาณการใช้น า้มนัผ่านสถานีบริการภาพรวมของประเทศลดลงอย่างมีนยัส าคญัคือ 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งพีทีจีมีสดัส่วนจ านวนสถานีบริการในภาคดงักล่าวเพียง 8.0% นอกจากนี ้พีทีจียังมีโครงการ

ช่วยเหลอืสงัคมในด้านตา่งๆ เช่น โครงการฉีดพน่ฆา่เชือ้ COVID-19 ฟรีให้กบัลกูค้าสมาชิกบตัร PT Max Card เพื่อสร้างความ

มัน่ใจในการเดินทางให้กบัลกูค้า ท าให้พีทีจียงัคงรักษาสว่นแบ่งการตลาดผ่านสถานีบริการเป็นอนัดบัที่ 2 และสามารถเพิ่ม

สดัสว่นเป็น 17.4% 

นอกจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่ไม่ได้ปรับตวัลดลงมากนักเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมแล้ว ปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส    

แอลพีจีผ่านสถานีบริการของพีทีจีก็ไม่ได้ปรับตวัลดลงมากเท่ากบัอุตสาหกรรมเช่นกัน โดยในไตรมาสนี ้พีทีจีมีปริมาณการ

จ าหน่ายแก๊สแอลพีจีเท่ากบั 28.2 ล้านลิตร ลดลง 12.3% จากไตรมาสเดียวของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจ าหน่าย

แก๊สแอลพีจี ลดลง 27.8% จากไตรมาสก่อน ใกล้เคียงกบัอตุสาหกรรมการจ าหน่ายแก๊สแอลพีจีผ่านสถานีบริการ เนื่องจาก

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทัง้นี ้พีทีจีมีสว่นแบ่งการตลาดการจ าหน่ายแก๊สแอลพีจีผ่านสถานีบริการ

เป็นล าดบัท่ี 5 ที่ 10.6% 

ในสว่นของธุรกิจ Non-Oil อื่น ซึง่ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

ไวรัส COVID-19 เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มภายใต้แบรนด์คอฟฟ่ีเวิลด์ ซึ่งมีสาขาตัง้อยู่ใน

ห้างสรรพสินค้า คอมมนูิตีม้อลล์ และสนามบิน ได้รับผลกระทบจากการปิดบริการชัว่คราวของสถานที่ดงักลา่วและการลดลง

ของของนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติ ท าให้ยอดขายลดสงูสดุถึง 80% ในเดือนเมษายน อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจร้านกาแฟพนัธุ์ไทยที่สาขา

ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในสถานีบริการ PT ไม่ได้รับผลกระทบมากนกั โดยยอดขายในเดือนเมษายนลดลงเพียง 10% และกลบัมา

เติบโตตัง้แต่เดือนพฤษภาคม ในสว่นของธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart ซึ่งตัง้อยู่ในสถานีบริการ PT นัน้ได้รับผลกระทบจาก

ปริมาณการขายน า้มนั 
(ล้านลิตร)  

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
1/2563 

ไตรมาส 
2/2562 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 

เดียวกันปีก่อน 

คร่ึงปีแรก 
2563 

คร่ึงปีแรก 
2562 

% เทียบ
ปีก่อน 

ช่องทางการขายน า้มนั         
    ค้าปลกีผา่นสถานีบริการ PT 1,152 1,148 1,120 0.5% 2.9% 2,301 2,165 6.3% 
    ค้าสง่ผา่นอตุสาหกรรม 53 69 82 -23.5% -35.9% 122 146 -16.7% 
รวม 1,205 1,217 1,202 -1.0% 0.3% 2,422 2,311 4.8% 
สัดส่วนการขายน า้มนัในแต่
ละช่องทาง 

        

    ค้าปลกีผา่นสถานีบริการ PT 95.6% 94.3% 93.2%   95.0% 93.7%  
    ค้าสง่ผา่นอตุสาหกรรม 4.4% 5.7% 6.8%   5.0% 6.3%  
รวม 100.0% 100.0% 100.0%   100.0% 100.0%  
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ระยะเวลาการเปิดสาขาที่ลดลงในช่วงเคอร์ฟิวท าให้ยอดขายลดลง 20% ในเดือนเมษายน และค่อยๆ ฟืน้ตวัขึน้หลงัจากการ

ผอ่นคลายมาตรการลอ็คดาวน์ 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการควบคมุคา่ใช้จ่ายและเข้มงวดในการลงทนุในช่วงความไมแ่น่นอนของการระบาดของไวรัส COVID-

19 เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอตอ่การด าเนินงาน สง่ผลให้ในไตรมาส 2 ปี 2563 พีทีจีมีจ านวนสถานีบริการและสาขาธุรกิจ 

Non-Oil  เป็นดงันี ้

ธุรกิจ จ านวนสาขา ธุรกิจ จ านวนสาขา 

สถานีบริการน า้มนั 1,866 ร้านจ าหนา่ยแก๊ส LPG ครัวเรือน 73 

สถานีบริการแก๊สแอลพีจี 198 ศนูย์บริการซอ่มแซมและบ ารุงรักษา

รถยนต์ Autobacs 

16 

กาแฟพนัธุ์ไทย 260 ศนูย์บริการซอ่มแซมและบ ารุงรักษารถ  

เชิงพาณิชย์ Protruck 

9 

คอฟฟ่ีเวิลด์ 

(ในประเทศ และตา่งประเทศ) 

69 ศนูย์เปลีย่นถา่ยน า้มนั Maxnitron Lube 

Change 

47 

ร้านสะดวกซือ้ Max Mart 201 Max Camp (Rest Area) 11 

ในสว่นของผลการด าเนินงานทางการเงินในไตรมาส 2 ปี 2563 พีทีจีมีรายได้จากการขายและการบริการอยูท่ี่ 22,257 ล้านบาท 

ลดลง 30.1% จากปีที่แล้ว และลดลง 23.6% จากไตรมาสที่แล้ว โดยสาเหตหุลกัมาจากราคาขายน า้มนัที่ปรับตวัลดลงเฉลี่ย 

30.7% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และปรับตวัลดลงเฉลีย่ 22.8% จากไตรมาสที่แล้ว อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากที่ราคา

น า้มนัโลกค่อนข้างมีเสถียรภาพ และไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาน า้มนัหน้าสถานีบริการที่ลดลงเร็วกว่าต้นทนุน า้มนั

ในถังเหมือนในไตรมาส 1 ปี 2563 ท าให้ค่าการตลาดในไตรมาส 2 ปี 2563 ดีขึน้ ส่งผลให้พีทีจีมีก าไรขัน้ต้นรวมอยู่ที่ 2,745 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.5% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 23.0% จากไตรมาสก่อน โดยมีสดัสว่นก าไรขัน้ต้นจาก

ธุรกิจ Non-Oil อยู่ที่ 8.5% ลดลงจาก 10.9% ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากธุรกิจ Non-Oil ซึ่งได้แก่ ธุรกิจแก๊สแอลพี

จี ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดย

สามารถแบง่ก าไรขัน้ต้นของธุรกิจ Non-Oil เป็นธุรกิจแก๊สแอลพีจี 2.8% ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 1.9% และธุรกิจร้านสะดวก

ซือ้ Max Mart และธุรกิจอื่นๆ 3.8%  

ทัง้นี ้พีทีจีมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 1,879 ล้านบาท ลดลง 4.4% จากไตรมาส 2 ของปีที่แล้ว เนื่องจากการ

ปรับปรุงการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 ซึง่บริษัทต้องรับรู้คา่เสือ่มราคาจากสทิธิในการใช้สนิทรัพย์และ

ดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้นิตามสญัญาเช่า แทนการบนัทกึคา่เช่าแบบเดิม (รายละเอียดตามหน้า 8) โดยหากไมน่ ามาตรฐานฉบบั

ใหม่นีเ้ข้ามาค านวณ บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 2,016 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.6% จากไตรมาสเดียวกนั

ของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาสนีล้ดลง 3.3% จากไตรมาสที่แล้ว จากมาตรการควมคมุ

ค่าใช้จ่ายและการเข้มงวดในการลงทนุของบริษัท สง่ผลให้พีทีจีมี EBITDA อยู่ที่ 1,646 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21.2% เมื่อเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัปีก่อน และเพิ่มขึน้ 36.2% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน และมีก าไรสทุธิ อยูท่ี่ 513 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20.3% จาก
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ไตรมาสเดียวกนัปีก่อน และเพิ่มขึน้ 150.8% จากไตรมาสก่อน โดยหากไม่น าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบญัชี

ฉบบัท่ี 16 มาค านวณ บริษัทจะมีก าไรสทุธิเทา่กบั 574 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 34.1% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว 

อย่างไรก็ตาม พีทีจียงัคงเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้และก าไร โดยการขยายการให้บริการทัง้ธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ  Non-Oil  

รวมถึงตอ่ยอด และใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่มีอยูเ่ดิมให้คุ้มคา่มากที่สดุ พร้อมกบัการเช่ือมโยงระบบบตัรสมาชิกกบัพนัธมิตร

ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมลูค่าให้กบัผู้ ถือบตัร ซึ่งจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้า และยงัช่วยลดต้นทนุในด้านต่างๆ ใน

ระยะยาว 

เหตุการณ์ส าคัญในไตรมาส 2/2563 และเหตุการณ์ส าคัญอื่น 

ลดจ านวนสาขาของร้านอาหารและเคร่ืองดื่มภายใต้บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด (GFA) 

บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากดั (GFA) ด าเนินธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองดื่มภายใต้แบรนด์ต่างๆ ได้แก่ ร้าน

กาแฟคอฟฟ่ี เวิลด์ ร้านไอศกรีมคณุภาพระดบัพรีเมียมภายใต้แบรนด์ “ครีม แอนด์ ฟัดจ์” ร้านแซนด์วิช “นิวยอร์ก ฟิฟท์อเวนิว 

เดลี” ที่ให้บริการแซนด์วิชหลากหลายรูปแบบที่คดัสรรวตัถดุิบคณุภาพดี รวมถึง ร้านไทย เชฟ เอ็กเพรส ที่ให้บริการร้านอาหาร

ไทยในรูปแบบอาหารจานเดียว ซึง่สาขาสว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นห้างสรรพสนิค้า คอมมนูิตีม้อลล์ และสนามบิน โดยในช่วงไตรมาส 2 

ปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทต้องลดจ านวนสาขาที่ให้บริการเนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อคดาวน์ บวกกับพีทีจีมี

นโยบายที่ปรับปรุงที่ตัง้สาขาของแบรนด์ในเครือ GFA ให้ตอบสนองความต้องการให้ตรงกลุ่มลกูค้ามากขึน้ ท าให้ GFA ลด

จ านวนสาขาที่มีผลประกอบการต ่ากว่าเป้าหมายจ านวน 15 สาขา ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 อย่างไรก็ตาม พีทีจียงัคงมี

เป้าหมายที่จะขยายการให้บริการธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มตอ่ไป เพื่อเติมเต็มการให้บริการท่ีครบครันให้กบัลกูค้าทกุกลุม่ 

พีทีจีเปิดตัวบริการ “สดใหม่ ดิลิเวอร่ี” ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 

พีทีจีเปิดตวับริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ภายในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร จากสถานีบริการน า้มนั PT ที่ใกล้ที่สดุ กับ

บริการ “สดใหม่ ดิลิเวอร่ี” หรือ “Max Service” ซึ่งให้บริการส่งน า้มันฉุกเฉินในพืน้ที่เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ

ต่างจังหวดั สามารถจัดส่งน า้มนัให้ลกูค้าได้ครัง้ละ 4 ลิตร โดยมีค่าบริการจัดส่งครัง้ละ 100 บาท หรือครัง้ละ 100 คะแนน 

ส าหรับสมาชิกบตัร PT Max Card นอกจากนี ้ยงับริการช่วยเหลอืฉกุเฉินทัว่ไปบนท้องถนน 24 ชัว่โมง โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ 

ซึ่งได้แก่ บริการยก-ลากรถฉกุเฉิน บริการช่วยเหลือฉกุเฉินด้านแบตเตอร่ี บริการซ่อมรถ (กรณีที่สามารถซ่อมได้ทนัที) บริการ

ช่วยเหลือเก่ียวกบักญุแจหรือยางรถยนต์ บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอบุตัิเหต ุและบริการประสานงานจดัการน ารถเข้าศนูย์ซอ่ม

รถยนต์ เป็นต้น โดยจะคิดอตัราค่าบริการตามจริง โดยลกูค้าสามารถติดต่อรับบริการได้ที่เบอร์ 1614 กด 2 ทัง้นี ้พีทีจียงัคง

พฒันาการให้บริการใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อตอบโจทย์การให้บริการลกูค้าได้ตรงความต้องการและทัว่ถึงมากยิ่งขึน้ 

พีทีจีออกหุ้นกู้จ านวน 1,000 ล้านบาท เพื่อช าระคืนเงนิกู้และหุ้นกู้ เดิม และ/หรือเป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกิจการ 

บริษัทท าการออกและเสนอขายหุ้นกู้  จ านวน 1,000 ล้านบาท อาย ุ3 ปี ด้วยอตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.60 เพื่อใช้ในการช าระ

คืนหนีเ้ดิมและ/หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินการของบริษัท อย่างไรก็ตาม พีทีจียงัคงให้ความส าคญักบัการควบคมุ

คา่ใช้จ่ายและการคดัสรรการลงทนุให้เหมาะสม เพื่อบริหารกระแสเงินสดให้เพียงพอตอ่การด าเนินกิจการ 
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แนวทางการด าเนินงานในคร่ึงปีหลังของปี 2563 (ปรับประมาณการ) 

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัของพีทีจียงัคงเติบโตได้ที่ 4.8% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า แม้วา่

ปริมาณการใช้น า้มนัภาพรวมของประเทศจะปรับตวัลดลง 4.7% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว จากผลกระทบของการระบาด

ของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยและทัว่โลก ในส่วนของประเทศไทยนัน้การระบาดได้คลี่คลายลงและได้มีการปลดการ

ลอ็คดาวน์ครบทกุกลุม่ธุรกิจแล้วตัง้แตใ่นช่วงต้นของคร่ึงปีหลงั โดยคาดวา่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการเดินทางทอ่งเที่ยวใน

ประเทศจะเร่ิมทยอยกลบัมาใกล้เคียงปกติในไตรมาส 4 ของปีนี ้ 

ด้วยเหตนุี ้พีทีจีจึงคาดว่าปริมาณการใช้น า้มนัในประเทศจะเร่ิมกลบัมาเติบโตในช่วงคร่ึงปีหลงั โดยในส่วนของปริมาณการ

จ าหนา่ยน า้มนัของพีทีจีเองในช่วงคร่ึงปีหลงัคาดวา่จะเติบโตอยูท่ี่ 8 – 12% จากปีที่แล้ว ปรับประมาณการจาก 15 – 17% และ

คาดว่าปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัทัง้ปีจะเติบโตที่ 6 – 10% จากปีที่แล้ว ปรับประมาณการจาก 10 – 12% เนื่องจากคาดว่า

เศรษฐกิจในประเทศจะฟืน้ตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ปริมาณการใช้น า้มนัของประเทศเติบโตได้ช้ากว่าที่คาดไว้ โดย    

พีทีจีให้ความส าคญักบัการเพิ่มปริมาณการขายของสาขาเดิมด้วยการปรับปรุงสาขาเดิม และการเพิ่มการให้บริการต่างๆ ให้

ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้พีทีจียงัคงเป้าการขยายสาขาของสถานีบริการน า้มนัและแก๊สแอลพีจีที่ 50 – 100 สาขา การขยาย

สาขาธุรกิจ Non-Oil 100 สาขา โดยตัง้งบประมาณการลงทุนอยู่ที่ 3,000 – 3,500 ล้านบาท ปรับประมาณการจาก 2,000 – 

2,500 ล้านบาท 

จากการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่คาดวา่จะเติบโตที่ 6 – 10% ค่าการตลาดของธุรกิจน า้มนัที่ปรับตวักลบัมาอยู่

ในช่วงปกติจากไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตวัลดลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรงของราคาน า้มนัโลก การฟืน้

ตวัของธุรกิจ Non-Oil ทัง้ในส่วนของธุรกิจการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มทัง้ร้านกาแฟ

พนัธุ์ไทยและคอฟฟ่ี เวิลด์ ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart และธุรกิจศูนย์บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ Autobacs 

นอกจากนี ้สว่นแบง่ก าไรจากโครงการ Palm Complex ซึง่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่น 40% ที่คาดวา่จะได้รับในปีนีป้ระมาณ 240 – 

260 ล้านบาท ท าให้พีทีจีประมาณการเติบโตของผลประกอบการด้าน EBITDA ในปี 2563 ที่ 6 – 10% จากปีที่แล้ว ปรับจาก

การคาดการณ์เดิมที่ 10 – 12% ทัง้นี ้บริษัทยงัคงประเมินผลกระทบจากการปรับปรุงการรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน

บญัชีฉบบัที่ 16 จากการค านวณภาระผกูพนัตามสญัญาเช่ารวมถึงระยะเวลาที่บริษัทสามารถต่ออายสุญัญาอยูท่ี่ 160 – 180 

ล้านบาท 
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สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 และ คร่ึงปีแรกของปี 2563 

 

สรุปงบการเงินรอบคร่ึงปีแรกของปี 2563 

พีทีจีมีรายได้จากการขายและบริการเทา่กบั 51,378 ล้านบาท ลดลง 15.1% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยแบง่เป็น 
1. รายได้จากการขายและบริการในส่วนของธุรกิจน า้มนัที่ลดลง 15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากราคาขาย
น า้มนัที่ปรับตวัลดลง 19.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัทัง้หมดในคร่ึงปีแรกของปี 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงนิ 
ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส
1/2563 

ไตรมาส
2/2562 

% เทียบ
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบไตร
มาสเดียวกัน
ของปีก่อน 

คร่ึงปี
แรก 
2563 

คร่ึงปี
แรก 
2562 

% เทียบ
ปีก่อน (ล้านบาท)  

รายได้จากการขายและการบริการ 22,257 29,121 31,844 -23.6% -30.1% 51,378 60,499 -15.1% 

ต้นทนุรวมการขายและการบริการ (19,512) (26,890) (29,315) -27.4% -33.4% (46,403) (55,434) -16.3% 

ก าไรขัน้ต้น 2,745 2,231 2,529 23.0% 8.5% 4,975 5,065 -1.8% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร (1,879) (1,944) (1,966) -3.3% -4.4% (3,823) (3,841) -0.5% 

     คา่ใช้จา่ยในการขาย (1,607) (1,746) (1,681) -8.0% -4.4% (3,353) (3,316) 1.1% 

     คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (272) (198) (285) 37.8% -4.3% (470) (525) -10.5% 
ต้นทนุทางการเงิน (268) (272) (82) -1.6% 225.8% (540) (169) 219.7% 
EBITDA 1,646 1,209 1,359 36.2% 21.2% 2,856 2,794 2.2% 

ก าไรสุทธิ 513 204 426 150.8% 20.3% 717 945 -24.1% 

อตัราก าไรขัน้ต้น 12.3% 7.7% 7.9%   9.7% 8.4%   

อตัราคา่ใช้จา่ยการขายและการ
บริหารตอ่ยอดขายสทุธิ 

8.4% 6.7% 6.2%   7.4% 6.3%   

     อตัราคา่ใช้จ่ายในการขาย 
7.2% 6.0% 5.3% 

 
 

 
 

6.5% 5.5%   
     ตอ่ยอดขายสทุธิ 

     อตัราคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
1.2% 0.7% 0.9% 

 
 

 
 

0.9% 0.9%   
     ตอ่ยอดขายสทุธิ 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 4.2% 1.8% 1.9%   2.8% 2.2%   

อตัรา EBITDA 7.4% 4.2% 3.3%   5.6% 4.6%   

อตัราก าไรสทุธิ 2.3% 0.7% 1.3%   1.4% 1.6%   

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.31 0.12 0.26   0.43 0.57   

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 31.7% 12.6% 36.5%   25.7% 11.8%   

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม 6.6% 2.6% 10.3%   7.2% 3.2%   

อตัราหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
3.98 3.99 1.61   3.99 1.61   

ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 
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2563 เพิ่มขึน้อยู่ที่ 2,422 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึน้ 4.8% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัเพิ่มขึน้ตาม
จ านวนสถานีบริการน า้มนัที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีที่แล้ว 2. รายได้จากธุรกิจ Non-Oil ในส่วนของธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ ธุรกิจการให้บริการพืน้ท่ีเชิงพาณิชย์ และธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึน้ 8.1% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดย
เติบโตได้อย่างจ ากดัจากผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งท าให้มีมาตรการล็อคดาวน์และจ ากดัการเดินทาง
ตัง้แต่ปลายไตรมาส 1 ที่ผ่านมา เพื่อลดการระบาดของไวรัสดังกล่าว ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจ Non-Oil ปรับตัวลดลงใน      
ไตรมาส 2 ปี 2563 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว ทัง้นี ้รายได้จากธุรกิจน า้มนั คิดเป็นสดัสว่น 95.8% ของรายได้จาก
การขายและบริการทัง้หมด  

พีทีจีมีต้นทนุขายและบริการเท่ากบั 46,403 ล้านบาท ลดลง 16.3% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากราคา
ต้นทุนน า้มนัที่ลดลงอนัเนื่องมาจากราคาน า้มนัดิบที่ปรับตวัลดลง โดยคร่ึงปีแรกของปี 2563 ราคาน า้มนัดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 
37.73 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล ซึง่ลดลงจาก 57.66 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลในช่วงเดียวกนัของปีก่อน หรือลดลงเฉลีย่ 34.6% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ตาม การปรับตวัลงอย่างรวดเร็วของราคาขายปลีกน า้มนัหน้าสถานีบริการในช่วงเดือน
มีนาคม สง่ผลให้ค่าการตลาดในช่วงคร่ึงปีแรกต ่ากว่าช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว ท าให้พีทีจีมีก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 4,975 ล้านบาท 
ลดลง 1.8% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสดัสว่นก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจน า้มนัคิดเป็น 89.6% และธรุกิจ Non-Oil คิด
เป็น 10.4% เพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 10.3% ในปีที่แล้ว ก าไรขัน้ต้นของ Non-Oil แบง่เป็นธุรกิจแก๊สแอลพีจี 3.7% ธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองดื่ม 2.6% และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart และธุรกิจอื่นๆ 4.2% 

ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเทา่กบั 3,823 ล้านบาท ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมา
จากนโยบายการควบคมุคา่ใช้จ่ายและเข้มงวดในการลงทนุของบริษัทในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งได้แก่ การลด
ค่าใช้จ่ายที่ไมม่ีความจ าเป็นเร่งดว่นอยา่งเช่น ค่าใช้จ่ายด้านพนกังาน ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การลงทนุขยายจ านวนสาขา
สถานีบริการน า้มนัและแก๊สแอลพีจีอย่างระมดัระวงั เป็นต้น เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทจะมีกระแสเงินสดในการด าเนินงาน
เพียงพอหากการระบาดของไวรัสดงักลา่วเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และจากการปรับปรุงการรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
บญัชีฉบบัที่ 16 ซึ่งบริษัทต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาจากสิทธิในการใช้สินทรัพย์และดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้ินตามสญัญาเช่า แทน
การบนัทึกค่าเช่าแบบเดิม โดยหากไม่น าผลกระทบการปรับปรุงการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 มา
ค านวณ พีทีจีจะมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเทา่กบั 4,107 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.9% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ด้วยเหตนุี ้บริษัทมี EBITDA ส าหรับคร่ึงปีแรก เท่ากับ 2,856 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.2% และมีก าไรสทุธิ เท่ากับ 717 ล้านบาท 
ลดลง 24.1% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากคา่การตลาดที่อยูใ่นระดบัต ่าในช่วงไตรมาส 1 ที่ผา่นมา ทัง้นี ้
หากไมน่ าผลกระทบการปรับปรุงการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 มาค านวณ บริษัทจะมีก าไรสทุธิเทา่กบั 
820 ล้านบาท ลดลง 13.4% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว 

งบก าไรขาดทุนของไตรมาส 2 ปี 2563 

 รายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากับ 22,257 ล้านบาท ลดลง 30.1% จากปีก่อน และลดลง 23.6% จาก     

ไตรมาสก่อน โดยสาเหตหุลกัมาจากการปรับตวัลดลงของราคาขายน า้มนั ซึ่งเป็นรายได้หลกัของบริษัท คิดเป็นสดัส่วน 

96.1% ของรายได้จาการขายและการบริการทัง้หมดในไตรมาสนี ้ซึง่ราคาขายน า้มนัปรับตวัลดลงเฉลีย่ 30.7% จากปีก่อน 

และ ลดลง 27.8% จากไตรมาสก่อน ในขณะท่ีปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัรวมในไตรมาสนีเ้ทา่กบั 1,205 ล้านลติร เพิ่มขึน้ 

0.3% จากปีที่แล้ว แตล่ดลง 1.0% จากไตรมาสก่อน นอกจากนี ้รายได้จากธุรกิจ Non-Oil ก็ปรับตวัลดลง 15.9% จากปีที่
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แล้ว และลดลง 33.8% จากไตรมาสก่อน จากผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ท าให้เกิดมาตรการล็อค

ดาวน์ทัว่ประเทศ ซึง่รวมถึงการปิดห้างสรรพสนิค้าและสนามบิน การจ ากดัการเดินทางระหวา่งจงัหวดั และการจ ากดัเวลา

การอยูน่อกเคหะสถาน ซึง่กระทบกบัการด าเนินธุรกิจแก๊สแอลพีจี ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ของ

บริษัท  

 ต้นทุนการขายและการให้บริการ เท่ากบั 19,512 ล้านบาท ลดลง 33.4% จากปีก่อน และลดลง 27.4% จากไตรมาส

ก่อน สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุน า้มนัตอ่ลิตรที่ลดลง 34.0% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และลดลง 26.8% จากไตร

มาสก่อน โดยในไตรมาสนีร้าคาน า้มันหน้าสถานีบริการปรับตัวสอดคล้องกับราคาต้นทุนน า้มันมากขึน้ ส่งผลให้ค่า

การตลาดกลบัมาอยู่ในระดบัปกติเมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ที่มีการปรับตวัลงอย่างรวดเร็วของราคาน า้มนัโลก ท า

ให้ราคาขายน า้มนัลดลงเร็วกวา่ต้นทนุในถงัน า้มนั ด้วยเหตนุี ้พีทีจีจึงมีก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 2,745 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.5% 

จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 23.0% จากไตรมาสก่อน โดยก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจน า้มนัคิดเป็นสดัสว่น 91.5% และธุรกิจ Non-oil 

คิดเป็นสดัส่วน 8.5% แบ่งเป็นธุรกิจแก๊สแอลพีจี 2.8% ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 1.9% และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max 

Mart และธุรกิจอื่นๆ 3.8% 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 1,879 ล้านบาท ลดลง 4.4% จากปีก่อน เนื่องจากการปรับการรายงานตาม

มาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 โดยการรับรู้มูลค่าปัจจุบันของสิทธิในการใช้สินทรัพย์และหนีส้ินที่บริษัทมีภาระผูกพันตาม

สญัญาเช่ารวมถึงระยะเวลาที่บริษัทสามารถต่ออายสุญัญาดงักลา่วในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันัน้บริษัทจึงต้องรับรู้คา่

เสื่อมราคาจากสิทธิในการใช้สินทรัพย์และดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้ินตามสญัญาเช่า แทนการบนัทึกคา่เช่าแบบเดิม ซึ่งหาก

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก่อนและหลงัผลกระทบจากการปรับการรายงานงบก าไรขาดทุนตาม

มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 เป็นดงันี ้

ค่าใช้จ่ายก่อนผลกระทบของ
มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16  

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายหลงัผลกระทบของ
มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

คา่เช่า 420 คา่เช่า 28 
คา่บริการ 49 คา่บริการ 41 
คา่เสือ่มราคา 422 คา่เสือ่มราคา 686 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 2,016 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,879 

 

โดยหากไม่น าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบญัชีดงักล่าวมาค านวณ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะ

เพิ่มขึน้ 2.6% จากปีที่แล้ว ซึ่งเติบโตตามการขยายสาขาการให้บริการของธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ Non-Oil ทัง้นี ้ค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหารลดลง 3.3% จากไตรมาสก่อน ตามนโยบายควบคมุคา่ใช้จ่ายและเข้มงวดในการลงทนุของบริษัทใน

ไตรมาสนีใ้นช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยคา่ใช้จ่ายหลกัมาจาก คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน และคา่เสือ่มราคา 

o ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เทา่กบั 718 ล้านบาท ลดลง 7.4% จากปีก่อน และลดลง 7.3% จากไตรมาส

ก่อน เนื่องมาจากนโยบายควบคมุคา่ใช้จ่าย โดยพีทีจีไม่ได้มีการปรับลดพนกังานลงในช่วงการระบาดของ

ไวรัส COVID-19 แต่มีนโยบายไม่รับพนักงานทดแทนหากมีการลาออก และการปรับค่าใช้จ่าย ด้าน
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สวสัดิการต่างๆ ให้เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทยงัเข้มงวดเร่ืองการลงทุน โดยจะขยายสาขาธุรกิจน า้มนั 

และธุรกิจ Non-Oil ในพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพเทา่นัน้ 

o ค่าเสื่อมราคา เท่ากับ 686 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 75.2% จากปีก่อน โดยเป็นผลกระทบมาจากการปรับการ

รายงานทางการเงินตามที่ได้กลา่วมาในข้างต้น หากไมไ่ด้มีการปรับการรายงานตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 

16 ค่าเสื่อมราคาจะเป็น 422 ล้านบาท ตามตารางข้างต้น เพิ่มขึน้ 8.0% จากปีที่แล้ว จากการขยายสาขา

ในพืน้ท่ีศกัยภาพ เช่น ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ เพื่อตอ่ยอดเป็นสถานีบริการในรูปแบบ

ครบวงจร ทัง้นี ้คา่เสือ่มราคาเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน (ซึง่ได้มีการปรับการบนัทกึตามมาตรฐานดงักลา่วไป

แล้ว) เพียง 2.4% เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2563 มีการขยายสาขาสถานีบริการแก๊สแอลพีจีเพียง 7 สถาน ี

ในสว่นของคา่เช่าที่ยงัแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุนัน้เป็นค่าเช่าในสว่นของสญัญาเช่าที่ไม่เข้าเง่ือนไขของมาตรฐานบญัชี

ฉบบัท่ี 16 ซึง่หากไมไ่ด้มีการปรับการรายงานตามมาตรฐานบญัชีดงักลา่ว คา่เช่าจะเทา่กบั 420 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14.5% 

จากปีที่แล้ว ซึง่เพิ่มขึน้ตามการขยายสาขาของธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ Non-Oil 

 ต้นทุนทางการเงิน เท่ากบั 268 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 225.8% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว จากการปรับการรายงาน

ทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 โดยหากไม่มีการปรับการรายงานตามมาตรฐานบญัชีฉบบัดงักลา่ว ต้นทนุทาง

การเงินจะเทา่กบั 70 ล้านบาท ลดลง 15.2% จากปีก่อน จากนโยบายบริหารเงินลงทนุให้สอดคล้องกบักระแสเงินสด ทัง้นี ้

หากเทียบกับไตรมาสที่แล้ว (ซึ่งได้มีการปรับการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 ไปแล้ว) ต้นทุนทางการเงิน

ลดลง 1.6% จากไตรมาสที่แล้ว 

 EBITDA และก าไรสุทธิ พีทีจีมี EBITDA เท่ากับ 1,646 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21.2% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 36.2% จาก 

ไตรมาสก่อน เนื่องจากคา่การตลาดที่ปรับตวัเพิ่มขึน้จากราคาน า้มนัหน้าสถานีบริการที่ปรับตวัสอดคล้องกบัราคาต้นทนุ

น า้มนัมากขึน้ นอกจากนี ้พีทีจียงัได้มีการปรับการรายงานทางการเงินตามที่ได้กลา่วไปแล้วในข้างต้น สง่ผลให้ก าไรสทุธิ

ในไตรมาสนีเ้ท่ากบั 513 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20.3% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 150.8% จากไตรมาสก่อน และมีก าไรสทุธิตอ่

หุ้นเท่ากบั 0.31 บาท เพิ่มขึน้จาก 0.26 บาทของปีก่อน และเพิ่มขึน้จาก 0.12 บาทของไตรมาสก่อน ทัง้นี ้หากไม่ได้มีการ

ปรับการรายงานทางการเงินพีทีจีจะมีก าไรสทุธิเท่ากบั 574 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 34.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 

หรือได้รับผลกระทบจากการปรับการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 เทา่กบั 61 ล้านบาท 
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สรุปฐานะทางการเงนิ  ไตรมาส 
2/2563 

% ปี 2562 % 
เปลี่ยน 
แปลง 

% 
เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) 

เงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้ 671 2% 1,038 5% (367) -35.4% 

ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 719 2% 1,595 7% (876) -54.9% 

สนิค้าคงเหลอื 1,457 4% 2,217 10% (760) -34.3% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,847 7% 4,850 21% (2,003) -41.3% 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 389 1% 363 2% 26 7.0% 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 10,742 26% 11,458 51% (716) -6.3% 

สทิธิการใช้สนิทรัพย์ 23,645 58% - 0% 23,645 n/a 

สทิธิการเชา่และคา่เช่าทีด่ินจ่ายลว่งหน้า - 0% 3,153 14% (3,153) -100.0% 

เงินลงทนุในการร่วมค้า 856 2% 688 3% 168 24.5% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 789 2% 796 4% (7) -0.9% 

สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่น
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (เงินลงทนุทัว่ไป) 

734 2% 723 3% 11 1.5% 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 216 1% 214 1% 2 0.8% 

คา่ความนิยม 53 0% 53 0% (0) 0.0% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นๆ 406 1% 354 2% 52 14.7% 

รวมสินทรัพย์ 40,677 100% 22,652 100% 18,025 79.6% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ 4,693 12% 5,779 26% (1,086) -18.8% 

เงินกู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้นิก าหนดช าระใน 1 ปี 5,840 14% 5,711 25% 129 2.3% 

อื่นๆ 293 1% 125 1% 168 134.4% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 10,826 27% 11,615 51% (789) -6.8% 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 18,767 46% 216 1% 18,551 8588.5% 

เงินกู้ยืมระยะยาว 3,689 9% 3,857 17% (168) -4.3% 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 49 0% 40 0% 9 21.6% 

อื่นๆ 235 1% 217 1% 18 8.3% 

รวมหนีส้ิน 33,566 83% 15,945 70% 17,621 110.5% 

ก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 4,057 10% 3,676 16% 381 10.4% 

อื่นๆ 3,054 8% 3,031 13% 23 0.8% 

รวมส่วนผู้ถอืหุ้น 7,111 17% 6,707 30% 404 6.0% 

รวมหนีส้ิน และรวมส่วนผู้ถอืหุ้น 40,677 100% 22,652 100% 18,025 79.6% 
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สรุปงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ สิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2563 

ณ สิน้สดุไตรมาส 2 ปี 2563 พีทีจีมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 40,677 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18,025 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 79.6% จากปี 

2562 โดยสนิทรัพย์ทีเ่พิ่มขึน้หลกัได้แก่ 1. สทิธิการใช้สนิทรัพย์ 23,645 ล้านบาท จากการน าสญัญาเชา่ระยะยาวรวมถึงสทิธิใน

การต่อสญัญาเช่าที่บริษัทมีมาบันทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 2. เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 856     

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 168 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 24.5% จากปีที่แล้ว เป็นผลมาจากการรับรู้ก าไรจากโครงการ Palm Complex ที่

เพิ่มขึน้ สว่นสินทรัพย์ที่ลดลงหลกัได้แก่ 1. เงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้ ลดลง 367 ล้านบาท หรือลดลง 35.4% จากปีที่แล้ว 

จากช าระเจ้าหนีก้ารค้า ช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวที่ครบก าหนด และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 2. ลกูหนีก้ารค้า 

ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ ลดลง 876 ล้านบาท หรือลดลง 54.9% จากปีที่แล้ว เนื่องจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนั

ผา่นช่องทางอตุสาหกรรมลดลง และราคาน า้มนัท่ีปรับตวัลดลง 3. สนิค้าคงเหลอื ลดลง 760 ล้านบาท หรือลดลง 34.3% จาก

ปีที่แล้ว จากราคาต้นทนุน า้มนัท่ีลดลง และเป็นผลมาจากการบริหารสินค้าคงคลงัให้เหมาะสม และ 4. สทิธิการเช่าและคา่เช่า

ที่ดินจ่ายลว่งหน้า ลดลง 100% จากปีที่แล้ว เนื่องจากได้มีการปรับการรายงานสนิทรัพย์สว่นนีม้าเป็นสนิทรัพย์สทิธิการใช้แทน 

ในขณะที่หนีส้ินรวมทัง้สิน้เท่ากับ 33,566 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17,621 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 110.5% จากปี 2562 โดยเพิ่มขึน้

หลกัได้แก่ 1. หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน เพิ่มขึน้ 18,551 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 8,588.5% ซึ่งเพิ่มขึน้จากการปรับรายงาน

ทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 ดงัที่ได้กลา่วมาในข้างต้น 2. อื่นๆ เพิ่มขึน้ 168 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 134.4% จากปี

ที่แล้ว จากภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่เพิ่มขึน้ โดยสว่นของหนีส้นิท่ีลดลงหลกัมาจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ ลดลง 1,086 ล้าน

บาท หรือลดลง 18.8% จากปีที่แล้ว เนื่องจากราคาต้นทนุน า้มนัที่ปรับตวัลดลง ทัง้นี ้บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 7,111 

ล้านบาท เติบโตขึน้ 404 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 6.0% จากปี 2562 จากก าไรสทุธิจากการประกอบกิจการท่ีเพิ่มขึน้ 

 

สรุปกระแสเงนิทุน 6 เดือนแรก ปี 2563 (ล้านบาท) 

แหล่งที่มาของเงนิทุน การใช้เงนิทุน 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 2,420 เงินสทุธิจา่ยคา่ดอกเบีย้ และภาษีเงินได้ 580 

เงินสดรับจากเงินลงทนุระยะสัน้สทุธิ 1 
เงินลงทนุในสทิธิการเช่า คา่เช่า สนิทรัพย์ถาวร และ
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

1,167 

เงินสดรับจากการรับช าระเงินให้กู้ยืมกบับริษัทยอ่ย 
กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

144 เงินสดให้กู้ยมืสทุธิ 32 

เงินปันผลรับ 25 เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยืมสทุธิ 429 

เงินสดรับจากจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 2 เงินสดจา่ยเจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน 416 

เงินสดลดลง 366 เงินปันผลจ่าย 334 

รวม 2,958 รวม 2,958 
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สรุปกระแสเงนิสด ณ สิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2563 

ณ สิน้สดุ ไตรมาส 2 ปี 2563 พีทีจีมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,840 ล้านบาท (ภายหลงัจากหกัเงินสทุธิจ่ายค่า

ดอกเบีย้และภาษี 580 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 28.8% จากปีที่แล้ว โดยปัจจยัหลกัมาจากการใช้เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน

น้อยกวา่ปีที่แล้ว เป็นผลมาจากต้นทนุน า้มนัลดลง จึงท าให้มีกระแสเงินสดเหลอืจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ พีทีจีมีเงินสดสทุธิที่

ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 1,027 ล้านบาท ลดลง 51.6% จากปีก่อน จากเงินสดจ่ายคา่สทิธิการเช่าและคา่เช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้าที่

ลดลง 721 ล้านบาทจากปีที่แล้ว จากการปรับการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 และจากเงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน 

อาคาร และอปุกรณ์ที่ลดลง 441 ล้านบาทจากปีก่อน ตามนโยบายการเข้มงวดในการลงทนุ และกลยทุธ์ในการคดัเลือกสถานี

บริการในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพและยงัไมค่รอบคลมุ นอกจากนี ้พีทีจีมีเงินสดสทุธิทีไ่ด้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินติดลบ 1,179 ล้าน

บาท ลดลง 240.2% จากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามก าหนด โดยบริษัทยงัมีเป้าหมาย

ให้การบริหารเงินสดที่มีให้เพียงพอตอ่การด าเนินงานและการลงทนุ ท าให้พีทีจีมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 

366 ล้านบาท สง่ผลให้ ณ สิน้ไตรมาส พีทีจีมีเงินสดสทุธิอยูจ่ านวน 671 ล้านบาท 

 

  

การรับรอง 

จดัอนัดบัเครดิตเรทติง้ (Tris) BBB+ 

CG score ดีมาก : 5 ดาว 

CAC Certified CAC 

ESG Index THSI 

หนีส้นิระยะยาวและหุ้นกู้คงเหลือ (ล้านบาท) 

ปีที่ หุ้นกู้   ครบก าหนด เงนิกู้ ครบก าหนด 

ก.ค. – ธ.ค. 63 1,000 1,000 599 761 

2564    1,183 

2565  2,100  529 

2566  1,000  419 

2567    121 

2568    40 
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มุมมองของผู้บริหาร และทิศทางการด าเนินธุรกิจส าหรับคร่ึงปีหลังของปี 2563 

เป้าหมายการด าเนินงานของปี 2563 (ปรับประมาณการ) 

 จ านวนสาขา  

o สถานีบริการน า้มนั  1,900 สาขา (คงเดมิ) 

o สถานีบริการ LPG และ Mix 230 สาขา (คงเดิม) 

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

 การเติบโตของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนั 6 – 10% (ปรับจาก 10 – 12%) 

 การเติบโตของ EBITDA   6 – 10% (ปรับจาก 10 – 12%) 

 งบลงทนุ    3,000 – 3,500 ล้านบาท (ปรับจาก 2,000 – 2,500 ล้านบาท) 

ปริมาณการจ าหน่ายน า้มันกลับมาเติบโตในคร่ึงปีหลัง หลงัจากที่สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 เร่ิม

คลีค่ลาย ภาครัฐได้ปลดลอ็คดาวน์กิจการในภาคสว่นตา่งๆ ครบทกุธุรกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเร่ิมกลบัเข้าสู่ภาวะ

ปกติ และประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึน้ ท าให้แนวโน้มปริมาณการใช้น า้มนัเพิ่มขึน้ตามไปด้วย ทัง้นี ้ปริมาณ

การจ าหน่ายน า้มนัของพีทีจีกลบัมาเติบโตในระดบัตวัเลข 2 หลกัตัง้แต่ต้นไตรมาส 3 ปี 2563 อย่างไรก็ตาม การเติบโตของ

ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัยงัต ่ากว่าเป้าหมายที่พีทีจีตัง้ไว้ที่ 15 – 17% ในคร่ึงปีหลงั จากการค่อยๆ ฟืน้ตวัของความต้องการ

การใช้น า้มนัของประเทศโดยภาพรวม และผลกระทบทางฤดกูาลในไตรมาส 3 ซึง่เป็นฤดฝูน ท าให้กิจกรรมการขนสง่และการใช้

เคร่ืองจกัรทางการเกษตรลดลง ดงันัน้ พีทีจีคาดว่าการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัของบริษัทในคร่ึงปีหลงัจะอยู่ที่

ประมาณ 8 – 12% จากปีก่อนหน้า ท าให้ประมาณการการเติบโตของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัทัง้ปีจะอยูท่ี่ 6 – 10% จากปีที่

แล้ว ปรับจากประมาณการเดิมที่คาดวา่จะเติบโต 10 – 12% 

ทัง้นี ้บริษัทยงัคงเป้าหมายการขยายสถานีบริการน า้มนัและแก๊สแอลพีจีอยูท่ี่ 50 – 100 สาขา อนัเนื่องมาจากในปีนีพ้ีทีจียงัคง

ให้ความส าคญักบัการควบคมุค่าใช้จ่ายและการพิจารณาการลงทนุให้เหมาะสม โดยพีทีจีให้ความส าคญักบัการเพิ่มปริมาณ

การจ าหน่ายน า้มนัตอ่สถานีบริการของสาขาเดิมเป็นหลกั ด้วยกลยทุธ์การปรับปรุงสาขาเดิม และการเพิ่มการให้บริการตา่งๆ 

สาขาให้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัคงการขยายสาขาธุรกิจ Non-Oil อยูท่ี่ 100 สาขา ให้เป็น 700 สาขา ภายใน

ปี 2563 โดยปรับประมาณการการลงทนุเป็น 3,000 – 3,500 ล้านบาท จากเดิม 2,000 – 2,500 ล้านบาท 

ตัง้เป้าหมายการเติบโตของผลประกอบการด้าน EBITDA ที่ 6 – 10% จากการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัใน

คร่ึงปีหลงัที่คาดวา่จะเติบโตได้ 8 – 12% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว ท าให้ประมาณการเตบิโตของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนั

ทัง้ปีอยู่ที่ 6 – 10% ค่าการตลาดของธุรกิจน า้มนัที่กลบัมาอยู่ในระดบัปกติตัง้แต่ช่วงต้นของไตรมาส 2 และธุรกิจ Non-Oil ซึ่ง

ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม ก็เร่ิมกลบัมาเติบโตได้ตัง้แต่เดือน

มิถุนายนที่ผ่านมา มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่บริษัทยังคงให้ความส าคัญ รวมถึงส่วนแบ่งรายได้จากโครงการ Palm 

Complex ยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ นอกจากนี ้บริษัทยงัคาดว่าผลกระทบจากการปรับปรุงการรายงานทางการเงิน
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ตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 จากการค านวณภาระผกูพนัตามสญัญาเช่ารวมถึงระยะเวลาที่บริษัทสามารถตอ่อายสุญัญาอยู่

ที่ 160 – 180 ล้านบาท ตามการประมาณการเดิม ดงันัน้ พีทีจีจึงปรับประมาณการการเติบโตของ EBITDA อยูท่ี่ 6 – 10% 

พัฒนาและขยายการให้บริการทัง้ธุรกิจน า้มันและธุรกิจ Non-Oil อย่างต่อเน่ือง โดยตัง้แตช่่วงคร่ึงปีแรกที่ผ่านมา พีทีจี

ได้พัฒนาการให้บริการทัง้ธุรกิจน า้มัน และธุรกิจ Non-Oil อย่างต่อเนื่อง เช่น การขยายการให้บริการแก๊สแอลพีจีส าหรับ

ครัวเรือน การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผ่าน delivery ของธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ ไทยและร้านกาแฟคอฟฟ่ีเวิลด์ เป็นต้น 

นอกจากนี ้ในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมาพีทีจีได้เพิ่มการให้บริการช่วยเหลือฉกุเฉิน 24 ชัว่โมง ซึ่งให้บริการสง่น า้มนัฉกุเฉินใน

พืน้ที่เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจงัหวดั ภายในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร จากสถานีบริการน า้มนั PT ที่ใกล้ที่สดุ 

สามารถจดัสง่น า้มนัให้ลกูค้าได้ครัง้ละ 4 ลิตร โดยมีค่าบริการจดัสง่ครัง้ละ 100 บาท หรือครัง้ละ 100 คะแนน ส าหรับสมาชิก

บตัร PT Max Card และยงัให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทัว่ไปบนท้องถนน 24 ชั่วโมง ได้แก่ บริการยก-ลากรถฉุกเฉิน บริการ

ช่วยเหลอืฉกุเฉินด้านแบตเตอร่ี และบริการซอ่มรถ เป็นต้น ทัง้นี ้พีทีจียงัคงมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาผลติภณัฑ์และการบริการให้สนอง

ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรอบด้านมากขึน้ เพื่อเป็นท่ีหนึง่ในใจลกูค้าตอ่ไป 

 


