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บทสรุปของผู้บริหาร 

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

บริการในธุรกิจพลงังานครบวงจรของประเทศ พร้อมกบัการต่อยอดไปยงัธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างความ

เติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอและยัง่ยืนในระยะยาว ด้วยความยึดมัน่ในการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี ควบคูก่บัการพฒันาชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในไตรมาส 3 ปี 2563 ยงัคงฟืน้ตวัได้อยา่งช้าๆ จากผลกระทบของการระบาดของ COVID-

19 ท าให้ปริมาณการใช้น า้มนัผ่านทุกช่องทางภาพรวมของประเทศเติบโตขึน้ 4.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และ

เติบโต 8.9% จากไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากไตรมาส 2 ที่ผ่านมาปริมาณการใช้น า้มนัได้รับกระทบจากมาตรการล็อคดาวน์เพื่อ

ลดการระบาดของ COVID-19 โดยหากดตูามประเภทผลิตภณัฑ์พบว่าปริมาณการใช้น า้มนักลุม่ประเภทเบนซินเติบโตขึน้ถึง 

7.4% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 22.4% จากไตรมาสก่อน อนัเนื่องมาจากน า้มนักลุม่ประเภทนี เ้ป็นน า้มนั

หลกัที่ใช้ในกิจกรรมการเดินทางทอ่งเที่ยวและท ากิจวตัรประจ าวนัของประชาชน ซึง่กลบัมาเติบโตหลงัจากการคลายลอ็คดาวน์

และการท่องเที่ยวในประเทศที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ปริมาณการใช้น า้มนักลุม่ประเภทดีเซลซึง่คิดเป็นสดัสว่น 64.7% ของปริมาณ

การใช้น า้มนัทัง้หมด เติบโต 3.7% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และเติบโต 2.7% จากไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากน า้มนักลุม่

ประเภทดีเซลเป็นน า้มนัท่ีใช้ในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ การขนสง่ และการเกษตรเป็นหลกั ซึง่เป็นกลุม่ที่มีการใช้อยา่งสม ่าเสมอ 

ในสว่นปริมาณการใช้น า้มนัผ่านสถานีบริการภาพรวมของประเทศซึง่คิดเป็นสดัสว่น 79.0% ของปริมาณการใช้น า้มนัทัง้หมด 

ก็เร่ิมกลบัมาฟืน้ตวั โดยเติบโต 7.7% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และเติบโต 13.0% จากไตรมาสก่อน เนื่องมาจากการ

คลายลอ็คดาวน์หลงัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และราคาน า้มนัโลกที่ปรับตวัลดลงอยูใ่นระดบั 36.8 – 43.4 ดอลลาร์

ต่อบาร์เรล จากระดับ 51.1 – 62.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งหากดูปริมาณการใช้แยกตามกลุ่ม

ประเภทผลิตภณัฑ์ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันการใช้น า้มนัของประเทศ โดยปริมาณการใช้น า้มนักลุ่ม

ประเภทเบนซินเพิ่มขึน้ 9.6% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 25.7% จากไตรมาสก่อน สว่นปริมาณการใช้น า้มนั

กลุม่ประเภทดีเซลเพิ่มขึน้ 6.4% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 6.1% จากไตรมาสก่อน นอกจากนี ้ปริมาณการ

จ าหน่ายแก๊สแอลพีจีผ่านสถานีบริการก็เร่ิมฟื้นตัวจากการยกเลิกมาตรการล็อคดาวน์ เช่นเดียวกัน ส่งผลให้การเดินทาง

ภายในประเทศเร่ิมกลบัมาเป็นปกติ แม้ว่าปริมาณการใช้แก๊สแอลพีจีจะลดลง 23.6% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว แต่

กลบัมาเติบโต 31.3% จากไตรมาสก่อน 

ทัง้นี ้ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัของพีทีจีในไตรมาส 3 ปี 2563 รวมทัง้สิน้ 1,232 ล้านลติร เพิ่มขึน้ 9.1% จากไตรมาสเดียวกนั

ของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 2.2% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากการฟืน้ตวัของปริมาณการใช้น า้มนัภาพรวมของประเทศ ซึ่ง    

พีทีจีมีสดัสว่นปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัดีเซลคิดเป็นสดัสว่น 70.6% ของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัทัง้หมด โดยปริมาณการ

จ าหน่ายน า้มนัดีเซลของพีทีจีเติบโตขึน้ 9.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลง 2.8% จากไตรมาสก่อน ในขณะที่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

ประจ าไตรมาส 3/2563 
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ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัเบนซินเติบโตขึน้ 9.0% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 16.7% จากไตรมาสก่อน ท า

ให้พีทีจีมีสว่นแบง่การตลาดผา่นทกุช่องทางอยูท่ี่ 13.9% เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ  

ในสว่นของการจ าหนา่ยน า้มนัผ่านสถานีบริการของพีทีจีซึง่คิดเป็น 95.9% ของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัทัง้หมด หรือเทา่กบั 

1,181 ล้านลติร เพิ่มขึน้ 11.2% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 2.5% จากไตรมาสที่แล้ว จากการขยายจ านวนสถานี

บริการ และการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัของสถานีบริการเดิมจากคณุภาพการบริการท่ีเป็นมาตรฐาน โดยในไตร

มาสนีพ้ีทีจียงัคงรักษาสว่นแบง่การตลาดผา่นสถานีบริการเป็นอนัดบัท่ี 2 ด้วยสว่นแบง่การตลาด 16.6% 

 

นอกจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่กลบัมาเติบโตแล้ว ปริมาณการจ าหน่ายแก๊สแอลพีจีผ่านสถานีบริการก็กลบัมาเติบโต

เช่นกนั โดยในไตรมาสนี ้พีทีจีมีปริมาณการจ าหนา่ยแก๊สแอลพีจีเท่ากบั 41 ล้านลิตร เติบโตขึน้ 22.7% จากช่วงเดียวกนัของปี

ที่แล้ว และเติบโต 45.9% จากไตรมาสก่อน อันเนื่องมาจากการคลายล็อคดาวน์หลงัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

คลีค่ลาย และการขยายสถานีบริการแก๊สแอลพีจี ท าให้พีทีจีมีสว่นแบง่การตลาดการจ าหนา่ยแก๊สแอลพีจีผา่นสถานีบริการเป็น

ล าดบัท่ี 4 ที่ 10.6% 

ธุรกิจ Non-Oil อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็กลบัมาเติบโตในไตรมาสนี ้ซึ่งได้แก่ ธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองดื่ม และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ โดยธุรกิจร้านกาแฟพนัธุ์ไทย ซึง่สว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นสถานีบริการ PT มียอดขายเติบโตขึน้ 

14.2% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว ในขณะที่ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart ซึ่งมีสาขาตัง้อยู่ในสถานีบริการ PT เช่นกนั 

ยอดขายก็เร่ิมกลบัมาเติบโตที่ 1.7% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มภายใต้แบรนด์  

คอฟฟ่ีเวิลด์ ซึ่งมีสาขาตัง้อยู่ในห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตีม้อลล์ และสนามบิน ยงัคงมียอดขายลดลง 67.5% จากไตรมาส

เดียวกนัของปีแล้ว จากการปิดสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด COVID-19 จ านวน 18 สาขา ในปีนี ้ทัง้นี ้ยอดขายต่อ

สาขากลบัมามีสดัสว่น 60% ของยอดขายก่อนผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 แล้ว 

ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนั 
(ล้านลิตร)  

ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
3/2562 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 

เดียวกันปีก่อน 

9 เดือน 
2563 

9 เดือน 
2562 

% เทียบ
ปีก่อน 

ช่องทางการขายน า้มนั         
    ค้าปลกีผา่นสถานีบริการ PT 1,181 1,152 1,062 2.5% 11.2% 3,482 3,227 7.9% 
    ค้าสง่ผา่นอตุสาหกรรม 51 53 67 -3.8% -24.7% 172 213 -19.2% 
รวม 1,232 1,205 1,130 2.2% 9.1% 3,654 3,441 6.2% 
สัดส่วนการขายน า้มนัในแต่
ละช่องทาง 

        

    ค้าปลกีผา่นสถานีบริการ PT 95.9% 95.6% 94.0%   93.8% 95.3%  
    ค้าสง่ผา่นอตุสาหกรรม 4.1% 4.4% 6.0%   6.2% 4.7%  
รวม 100.0% 100.0% 100.0%   100.0% 100.0%  
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ทัง้นี ้บริษัทยังคงใช้นโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายและเข้มงวดในการลงทุน เพื่อให้มีกระแสเงินสดส ารองเพียงพอต่อการ

ด าเนินงาน เนื่องจากเศรษฐกิจที่ยงัฟืน้ตวัได้อยา่งช้าๆ จากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 โดยในไตรมาส 3 ปี 2563 

พีทีจีมีจ านวนสถานีบริการและสาขาธุรกิจ Non-Oil  เป็นดงันี ้

ธุรกิจ จ านวนสาขา ธุรกิจ จ านวนสาขา 
สถานีบริการน า้มนั 1,877 ร้านจ าหนา่ยแก๊ส LPG ครัวเรือน 99 
สถานีบริการแก๊สแอลพีจี 201 ศนูย์บริการซอ่มบ ารุงรักษารถยนต์ 

Autobacs 
16 

กาแฟพนัธุ์ไทย 273 ศนูย์บริการซอ่มบ ารุงรักษารถเชิงพาณิชย์ 
Protruck 

9 

คอฟฟ่ีเวิลด์  
(ในประเทศ และตา่งประเทศ) 

69 ศนูย์เปลีย่นถา่ยน า้มนั Maxnitron Lube 
Change 

47 

ร้านสะดวกซือ้ Max Mart 212 Max Camp (Rest Area) 11 

ในสว่นของผลการด าเนินงานทางการเงินในไตรมาส 3 ปี 2563 พีทีจีมีรายได้จากการขายและการบริการอยูท่ี่ 25,315 ล้านบาท 

ลดลง 11.1% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว เนื่องจากราคาค้าปลีกน า้มนัหน้าสถานีบริการปรับตวัลดลงเฉลี่ย 19.0% จาก

ช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว ในขณะที่ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัเติบโตขึน้ 9.1% ทัง้นี ้รายได้จากการขายและการบริการเพิ่มขึน้ 

13.7% จากไตรมาสก่อน จากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เพิ่มขึน้ 2.2% และราคาขายปลีกน า้มนัท่ีปรับเพิ่ม 10.6% จากไตร

มาสที่แล้ว อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาสนีร้าคาน า้มนัโลกคอ่นข้างมีเสถียรภาพ และการปรับราคาน า้มนัหน้าสถานีบริการค่อนข้าง

สอดคล้องกบัต้นทนุ ท าให้ค่าการตลาดอยู่ในระดบัที่เหมาะสม ส่งผลให้พีทีจีมีก าไรขัน้ต้นรวมอยู่ที่ 2,720 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

16.6% จากไตรมาสเดียวกนัของปีนี ้แตล่ดลง 0.9% จากไตรมาสก่อน โดยสดัสว่นก าไรจากธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ Non-Oil คิด

เป็น 88.1% และ 11.9% ตามล าดบั โดยสามารถแบ่งก าไรขัน้ต้นของธุรกิจ Non-Oil เป็นธุรกิจแก๊สแอลพีจี 4.7% ธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองดื่ม 2.6% และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart และธุรกิจอื่นๆ 4.6% 

ทัง้นี ้พีทีจีมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยูท่ี่ 1,895 ล้านบาท ลดลง 4.9% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว เนื่องจากการ

ปรับปรุงการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 ซึง่บริษัทต้องรับรู้คา่เสือ่มราคาจากสทิธิในการใช้สนิทรัพย์และ

ดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้นิตามสญัญาเช่า แทนการบนัทกึคา่เช่าแบบเดิม (รายละเอียดตามหน้า 8) โดยหากไมน่ ามาตรฐานฉบบั

ใหม่นีเ้ข้ามาค านวณ บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 2,031 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.9% จากการขยายจ านวน

สถานีบริการน า้มนัและแก๊สแอลพีจี และจ านวนสาขาธุรกิจ Non-Oil โดยคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 0.9% จากไตร

มาสก่อน จากการขยายสาขาการให้บริการตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น แต่มีแนวโน้มเติบโตลดลงตามนโยบายควบคุม

ค่าใช้จ่ายและเข้มงวดในการลงทนุ สง่ผลให้พีทีจีมี EBITDA อยู่ที่ 1,654 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 44.7% จากไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน และเพิ่มขึน้ 0.4% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน และมีก าไรสทุธิ อยู่ที่ 513 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 98.6% จากไตรมาสเดียวกนัปี

ก่อน และไมเ่ปลีย่นแปลง จากไตรมาสก่อน โดยหากไมน่ าผลกระทบของการเปลีย่นแปลงมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 มาค านวณ 

บริษัทจะมีก าไรสทุธิเทา่กบั 580 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13.2% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว 
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อย่างไรก็ตาม พีทีจียงัคงเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้และก าไร โดยการขยายการให้บริการทัง้ธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ  Non-Oil  

รวมถึงตอ่ยอด และใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่มีอยูเ่ดิมให้คุ้มคา่มากที่สดุ พร้อมกบัการเช่ือมโยงระบบบตัรสมาชิกกบัพนัธมิตร

ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมลูค่าให้กบัผู้ ถือบตัร ซึ่งจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้า และยงัช่วยลดต้นทนุในด้านต่างๆ ใน

ระยะยาว 

เหตุการณ์ส าคัญในไตรมาส 3/2563 และเหตุการณ์ส าคัญอื่น 

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

บริษัทท าการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ครัง้ที่ 2/2563 จ านวน 1,000 ล้านบาท อาย ุ2 ปี 6 เดือน ด้วยอตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 

3.59 เพื่อใช้ในการช าระคืนหนีเ้ดิมและ/หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินการของบริษัท อนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้ที่ 

“BBB+” แนวโน้มเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด อย่างไรก็ตาม พีทีจียังคงให้ความส าคัญกับการควบคุม

คา่ใช้จ่ายและการคดัสรรการลงทนุให้เหมาะสม เพื่อบริหารกระแสเงินสดให้เพียงพอตอ่การด าเนินกิจการ 

พีทีจีเพิ่มสัดส่วนการถอืหุ้นใน SIAM AUTOBACS จากเดิม 38.26% เป็น 76.52% 

บริษัทเพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท สยามออโต้แบคส์ จ ากดั (“SIAM AUTOBACS”) ซึง่ประกอบกิจการศนูย์บริการและซอ่ม

บ ารุงส าหรับรถยนต์ โดยเป็นการซือ้หุ้นเดิมจากผู้ ถือหุ้นของ SIAM AUTOBACS จ านวน 6,500,003 หุ้น ท าให้บริษัทถือหุ้นใน 

SIAM AUTOBACS จากเดิมจ านวน 6,500,000 หุ้ น หรือคิดเป็นสัดส่วน 38.26% ของจ านวนหุ้ นทัง้หมด เป็นจ านวน 

13,000,003 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่น 76.52% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด โดยแหลง่เงินทนุท่ีใช้มาจากเงินทนุหมนุเวียนภายในของ

บริษัท ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าหลงัจากที่ได้ลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีแ้ล้วบริษัทจะสามารถก าหนดทิศทางการด า เนินงานได้อย่าง

คลอ่งตวัมากขึน้ 

พีทีจีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้จัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ จ านวน 2 บริษัท 

บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 ให้จัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ จ านวน 2 บริษัท โดยมี

รายละเอียดดงันี ้1. บริษัท แมกซ์ การ์ด จ ากดั ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Money) การให้บริการโอนเงิน

ด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์  (Electronic Money Transfer)  การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้ รับบัตร (Payment 

Facilitating) และการให้บริการรับช าระเงินแทน (Bill Payment) มีทนุจดทะเบียน 200 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 2,000,000 

หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 100 บาท บริษัทถือหุ้นในสดัสว่น 99.99% และใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทในการจดัตัง้ 2. บริษัท แมกซ์

โซลชูั่น เซอร์วิส จ ากัด ประกอบธุรกิจให้บริการสนบัสนุนบริการแก่ผู้ออก หรือผู้ รับบตัรอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ขายสินค้า หรือ

บริการเชิงพาณิชย์ มีทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท บริษัทถือหุ้นใน

สดัสว่น 99.99% และใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทในการจดัตัง้ 
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แนวทางการด าเนินงานในไตรมาส 4 ของปี 2563 (ปรับประมาณการ) 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัของพีทีจีเติบโตอยู่ที่ 6.2% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ว่า

ปริมาณการใช้น า้มนัภาพรวมของประเทศปรับตวัลดลง 1.9% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว จากผลกระทบของการระบาดของ 

COVID-19 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 2 ที่ผา่นมา ทัง้นี ้ในช่วงไตรมาส 3 ปริมาณการใช้น า้มนัภาพรวมของประเทศเร่ิมกลบัมา

เติบโต อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นไตรมาส 4 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายฝุนที่สง่ผลให้เกิดน า้ท่วมในหลายพืน้ที่ ซึ่งใน   

ปีนีพ้ายุมาช้ากว่าปกติ จึงอาจส่งผลให้ปริมาณการใช้น า้มนัในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ การขนส่ง และการเกษตร ในไตรมาส 4 

เติบโตได้ต ่ากวา่ที่ควรจะเป็น 

อย่างไรก็ตาม พีทีจียงัคงคาดว่าปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัของพีทีจีในไตรมาส 4 จะเติบโตอยู่ที่ 8 – 12% จากปีที่แล้ว และ

คาดว่าปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัทัง้ปีจะเติบโตอยู่ที่ 6 – 10% จากปีที่แล้ว ตามการคาดการณ์เดิม ทัง้นี ้พีทีจียงัคงเป้าการ

ขยายสาขาของสถานีบริการน า้มันและแก๊สแอลพีจีที่ 50 – 100 สาขา การขยายสาขาธุรกิจ Non-Oil 100 สาขา โดยปรับ

งบประมาณการลงทุนลงอยู่ที่ 2,500 – 3,000 ล้านบาท จากเดิม 3,000 – 3,500 ล้านบาท เนื่องจากนโยบายเข้มงวดในการ

ลงทนุ 

จากการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มันดังกล่าว ค่าการตลาดของธุรกิจน า้มันที่อยู่ในช่วงปกติ การผลกัดันธุรกิจ      

Non-Oil อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ในสว่นของธุรกิจการจ าหนา่ยแก๊สแอลพีจี ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มทัง้ร้านกาแฟพนัธุ์ไทยและคอฟ

ฟ่ีเวิลด์ ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart และธุรกิจศนูย์บริการซอ่มบ ารุงรักษารถยนต์ Autobacs นอกจากนี ้สว่นแบ่งก าไรจาก

โครงการ Palm Complex ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสดัสว่น 40% ที่คาดว่าจะได้รับในปีนีป้ระมาณ 240 – 260 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัท

ปรับประมาณการผลกระทบจากการปรับปรุงการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 จากการค านวณภาระ

ผกูพนัตามสญัญาเช่ารวมถึงระยะเวลาที่บริษัทสามารถตอ่อายสุญัญาอยูท่ี่ 220 – 240 ล้านบาท จากเดิม 160 – 180 ล้านบาท 

เนื่องจากเพิ่มการขยายสาขาของสถานีบริการน า้มนัและแก๊สแอลพีจี ท าให้พีทีจีปรับประมาณการเติบโตของผลประกอบการ

ด้าน EBITDA ในปี 2563 อยูท่ี่ 10 – 15% จากปีที่แล้ว จากประมาณการการเติบโตเดิมที ่6 – 10% 
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สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 และ 9 เดือนของปี 2563 

 

สรุปงบการเงินรอบ 9 เดือนแรกของปี 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

พีทีจีมีรายได้จากการขายและบริการเทา่กบั 76,693 ล้านบาท ลดลง 13.8% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยแบ่งเป็น

1. รายได้จากการขายและบริการในสว่นของธุรกิจน า้มนัที่ลดลง 14.3% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากราคาน า้มนั

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงนิ 
ไตรมาส 

3/2563 

ไตรมาส

2/2563 

ไตรมาส

3/2562 

% เทียบ

ไตรมาส

ก่อน 

% เทียบไตร

มาสเดียวกัน

ของปีก่อน 

9 เดือน 

2563 

9 เดือน 

2562 

% เทียบ

ปีก่อน 
(ล้านบาท)  

รายได้จากการขายและการบริการ 25,315 22,257 28,484 13.7% -11.1% 76,693 88,983 -13.8% 

ต้นทนุรวมการขายและการบริการ (22,595) (19,512) (26,151) 15.8% -13.6% (68,998) (81,585) -15.4% 

ก าไรขัน้ต้น 2,720 2,745 2,333 -0.9% 16.6% 7,695 7,398 4.0% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร (1,895) (1,879) (1,992) 0.9% -4.9% (5,718) (5,833) -2.0% 

     คา่ใช้จา่ยในการขาย (1,661) (1,607) (1,742) 3.3% -4.7% (5,014) (5,058) -0.9% 

     คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (234) (272) (250) -13.8% -6.4% (704) (775) -9.2% 
ต้นทนุทางการเงิน (280) (268) (84) 4.4% 231.8% (820) (253) 223.8% 
EBITDA 1,654 1,646 1,143 0.4% 44.7% 4,509 3,962 13.8% 

ก าไรสุทธิ 513 513 258 0.0% 98.6% 1,230 1,204 2.2% 

อตัราก าไรขัน้ต้น 10.7% 12.3% 8.2%     10.0% 8.3%   

อตัราคา่ใช้จา่ยการขายและการบริหาร
ตอ่ยอดขายสทุธิ 

7.5% 8.4% 7.0%     7.5% 6.6%   

อตัราคา่ใช้จา่ยในการขาย 
ตอ่ยอดขายสทุธิ 

6.6% 7.2% 6.1%   6.5% 5.7%  

อตัราคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
ตอ่ยอดขายสทุธิ 

0.9% 1.2% 0.9%   0.9% 0.9%   

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 3.7% 4.2% 1.4%     3.1% 2.0%  

อตัรา EBITDA 6.5% 7.4% 3.3%     5.9% 4.5%   

อตัราก าไรสทุธิ 2.0% 2.3% 0.9%     1.6% 1.4%   

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.31 0.31 0.15     0.74 0.72   

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 29.3% 31.1% 17.7%     23.5% 27.5%   

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม 6.6% 6.6% 5.0%     5.3% 7.7%   

อตัราหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
3.84 3.98 1.57     3.84 1.57   

ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 
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ปรับตวัลดลง 19.4% เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะที่ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัทัง้หมดใน 9 

เดือนแรกของปี 2563 เพิ่มขึน้อยู่ที่ 3,654 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึน้ 6.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งปริมาณการจ าหน่าย

น า้มนัเพิ่มขึน้ตามจ านวนสถานีบริการน า้มนัที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีที่แล้ว หลงัจากมีการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง รวมถึง

นโยบายของภาครัฐที่ออกมาเพื่อใช้ในการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะสง่ผลให้ความต้องการในการใช้น า้มนั

เพิ่มขึน้ จากช่วงคร่ึงปีแรกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 2. รายได้จากธุรกิจ Non-Oil 

ในสว่นของธุรกิจแก๊สแอลพีจี ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ ธุรกิจการให้บริการพืน้ที่เชิงพาณิชย์ และธุรกิจ

อื่นๆ เพิ่มขึน้ 8.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสามารถกลบัมาเติบโตได้ในไตรมาสนี ้หลงัจากที่ได้ก่อนหน้านี ้

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตัง้แตช่่วงปลายเดือนมีนาคม โดยสดัสว่นรายได้จากธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ 

Non-Oil คิดเป็นสดัสว่นของรายได้จากการขายและบริการทัง้หมด 95.7% และ 4.3%  ตามล าดบั 

พีทีจีมีต้นทนุขายและบริการเท่ากบั 68,998 ล้านบาท ลดลง 15.4% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากราคา

ต้นทนุน า้มนัท่ีลดลงอนัเนื่องมาจากราคาน า้มนัดิบท่ีปรับตวัลดลง โดย 9 เดือนแรกของปี 2563 ราคาน า้มนัดิบ WTI เฉลีย่อยู่ที่ 

38.79 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล ซึง่ลดลงจาก 57.22 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลในช่วงเดยีวกนัของปีกอ่น หรือลดลงเฉลีย่ 32.2%  เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงราคาน า้มันในช่วงไตรมาส 3 ของปีอยู่ในกรอบการเคลื่อนไหวที่สามารถ

ควบคุมได้ อย่างไรก็ตามภาพรวม 9 เดือนแรกของปี ยงัคงได้รับผลกระทบของราคาน า้มนัโลกที่มีการปรับตวัลดอย่างหนกั

ในช่วงไตรมาสแรก สง่ผลให้คา่การตลาดในชว่ง 9 เดือนแรกของปีต ่ากวา่ช่วงเดียวกนัของปีที่แล้วเลก็น้อย อยา่งไรก็ตาม พีทีจีมี

ก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 7,695 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.0% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัท่ี

เติบโตขึน้ แม้วา่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ในไตรมาส 2 โดยสดัสว่นก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจน า้มนัคิดเป็น 

89.0% และธุรกิจ Non-Oil คิดเป็น 11.0%  โดยก าไรขัน้ต้นของธุรกิจ Non-Oil แบ่งเป็นธุรกิจแก๊สแอลพีจี 4.0% ธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองดื่ม 2.7% และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart และธุรกิจอื่นๆ 4.3% 

ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเทา่กบั 5,718 ล้านบาท ลดลง 2.0% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมา

จากการปรับปรุงการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 ซึ่งบริษัทต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาจากสิทธิในการใช้

สินทรัพย์และดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้ินตามสญัญาเช่า แทนการบนัทกึค่าเช่าแบบเดิม โดยหากไมน่ าผลกระทบการปรับปรุงการ

รายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 มาค านวณ พีทีจีจะมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 6,137 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้เพียง 5.2% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการเพิ่มสาขาการให้บริการธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ Non-Oil 

โดยพีทีจีให้ความส าคญักบัการรักษากระแสเงินสดและสภาพคลอ่งของบริษัท จากมาตรการลดคา่ใช้จ่าย ชะลอแผนการลงทนุ

ในโครงการใหม่ๆ  และการปรับโครงสร้างเงินทนุให้เหมาะสม 

ด้วยเหตนุี ้บริษัทมี EBITDA ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี เท่ากบั 4,509 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13.8% และมีก าไรสทุธิ เท่ากบั 1,230 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.2% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้ 6.2% จากช่วง

เดียวกนัของปีที่แล้ว ทัง้นี ้หากไม่น าผลกระทบการปรับปรุงการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 มาค านวณ 

บริษัทจะมีก าไรสทุธิเทา่กบั 1,404 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16.7% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว  
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งบก าไรขาดทุนของไตรมาส 3 ปี 2563 

 รายได้จากการขายและการให้บริการ เทา่กบั 25,315 ล้านบาท ลดลง 11.1% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

โดยสาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการขายและบริการในสว่นของธุรกิจน า้มนัที่ลดลง 11.7% จากราคาน า้มนัหน้าสถานี

บริการที่ลดลง 19.5% เมื่อเทียบกบัช่วงปีก่อนหน้า ขณะที่รายได้จากการขายและการให้บริการในสว่นของธุรกิจ Non-Oil 

ยงัสามารถเติบโตที่ระดบั 5.4% จากปีที่แล้ว จากการขยายพืน้ท่ีจดุให้บริการให้ครอบคลมุมากขึน้ ทัง้ในสว่นของธุรกิจแก๊ส

แอลพีจี ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ ธุรกิจการให้บริการพืน้ท่ีเชิงพาณิชย์และอื่นๆ ในขณะเดียวกนัเมื่อ

เปรียบเทียบรายได้จากการขายและการให้บริการเติบโต 13.7% จากไตรมาสก่อน จากปริมาณการใช้น า้มนัที่เร่ิมกลบัมา

เติบโต หลงัจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงไตรมาส 2 ที่ผา่นมา ท าให้รัฐบาลออกมาตรการล็อค

ดาวน์ทัว่ประเทศ ซึ่งรวมถึงการปิดห้างสรรพสินค้า สนามบิน และการจ ากดัการเดินทาง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค 

ในขณะที่รายได้จากการขายและการให้บริการในส่วนของธุรกิจ Non-Oil เติบโต 34.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

จากการเติบโตของธุรกิจแก๊สแอลพีจี ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ของบริษัท  

 ต้นทุนการขายและการให้บริการ เท่ากบั 22,595 ล้านบาท ลดลง 13.6% จากปีก่อน แต่เพิ่มขึน้ 15.8% จากไตรมาส

ก่อน สาเหตุหลกัที่ต้นทุนการขายและการให้บริการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ามาจากต้นทุนน า้มันต่อลิตรที่ลดลง 

21.2% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว แต่เพิ่มขึน้ 12.9% จากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสนีร้าคาน า้มนัโลก

ค่อนข้างมีเสถียรภาพ และการปรับราคาน า้มนัหน้าสถานีบริการค่อนข้างสอดคล้องกบัต้นทนุ ท าให้ค่าการตลาดอยู่ใน

ระดบัท่ีเหมาะสม ด้วยเหตนุี ้พีทีจีจึงมีก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 2,720 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16.6% จากปีก่อน แตล่ดลงเพียง 0.9% 

จากไตรมาสก่อน โดยก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจน า้มันคิดเป็นสดัส่วน 88.1% และธุรกิจ Non-oil คิดเป็นสดัส่วน 11.9% 

แบ่งเป็นธุรกิจแก๊สแอลพีจี 4.7% ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 2.6% และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart และธุรกิจอื่นๆ 

4.6% 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 1,895 ล้านบาท ลดลง 4.9% จากปีก่อน เนื่องจากการปรับการรายงานตาม

มาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 โดยการรับรู้มูลค่าปัจจุบันของสิทธิในการใช้สินทรัพย์และหนีส้ินที่บริษัทมีภาระผูกพันตาม

สญัญาเช่ารวมถึงระยะเวลาที่บริษัทสามารถต่ออายสุญัญาดงักลา่วในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันัน้บริษัทจึงต้องรับรู้คา่

เสื่อมราคาจากสิทธิในการใช้สินทรัพย์และดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้ินตามสัญญาเช่า แทนการบนัทึกคา่เช่าแบบเดิม ซึ่งหาก

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก่อนและหลงัผลกระทบจากการปรับการรายงานงบก าไรขาดทุนตาม

มาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 เป็นดงันี ้
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ค่าใช้จ่ายก่อนผลกระทบของ

มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16  

จ านวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายหลงัผลกระทบของ

มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 

จ านวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

คา่เช่า 379 คา่เช่า 34 

คา่บริการ 118 คา่บริการ 64 

คา่เสือ่มราคา 439 คา่เสือ่มราคา 702 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น 1,095 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น 1,095 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 2,031 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,895 

 

โดยหากไม่น าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบญัชีดงักล่าวมาค านวณ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะ

เพิ่มขึน้ 8.1% จากปีที่แล้ว ซึ่งเติบโตตามการขยายสาขาการให้บริการของธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ Non-Oil ทัง้นี ้ค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหารเพิ่มขึน้เพียง 0.9% จากไตรมาสก่อน ตามนโยบายควบคมุคา่ใช้จ่ายและความเข้มงวดในการลงทนุ

ของบริษัทจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตัง้แต่ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้

เป็นไปตามมาตรการบริหารจดัการที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในการบริหารสภาพคลอ่งและการ

รักษากระแสเงินสดให้อยูใ่นระดบัท่ีดี โดยคา่ใช้จ่ายหลกัมาจาก คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน และคา่เสือ่มราคา 

o ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เท่ากบั 743 ล้านบาท ลดลง 1.8% จากปีก่อน เนื่องมาจากนโยบายควบคมุ

ค่าใช้จ่าย โดยพีทีจีไม่ได้มีการปรับลดพนกังานลงในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่มีนโยบายไม่

รับพนักงานทดแทนหากมีการลาออก และการปรับค่าใช้จ่ายด้านสวสัดิการต่างๆ ให้เหมาะสม ขณะที่

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้ 3.5% จากไตรมาสก่อน จากการเพิ่มจ านวนพนกังานหน้าสถานีบริการ

น า้และแก๊สแอลพีจี และสาขาธุรกิจ Non-Oil ตามจ านวนสาขาที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีคง       

กลยุทธ์ในการลงทุนอย่างระมดัระวงั โดยจะขยายสาขาของธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ Non-Oil ในพืน้ที่ที่มี

ศกัยภาพเทา่นัน้ 

o ค่าเสื่อมราคา เท่ากับ 702 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 73.3% จากปีก่อน โดยเป็นผลกระทบมาจากการปรับการ

รายงานทางการเงินตามที่ได้กลา่วมาในข้างต้น หากไมไ่ด้มีการปรับการรายงานตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 

16 ค่าเสื่อมราคาจะเป็น 439 ล้านบาท ตามตารางข้างต้น เพิ่มขึน้ 8.4% จากปีที่แล้ว จากการขยายสาขา

ในพืน้ที่ศกัยภาพเพื่อรองรับการขยายตวัของประชากรในอนาคต เช่น ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวั

เมืองใหญ่ เพื่อต่อยอดเป็นสถานีบริการในรูปแบบครบวงจร และมีเครือข่ายที่ครอบคลมุทัว่ประเทศไทย 

ทัง้นี ้คา่เสือ่มราคาเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน (ซึง่ได้มีการปรับการบนัทกึตามมาตรฐานดงักลา่วไปแล้ว) เพยีง 

2.4% โดยไตรมาส 3 ปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายสถานีบริการน า้มนัและแก๊สแอลพีจีในรูปแบบ 

COCO ทัง้สิน้ 12 สถานี ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มในส่วนของร้านกาแฟพันธุ์ ไทย 2 สาขา และธุรกิจ      

ร้านสะดวกซือ้ Max Mart 4 สาขา  
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ในสว่นของคา่เช่าที่ยงัแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุนัน้เป็นคา่เช่าในสว่นของสญัญาเช่าที่ไมเ่ข้าเง่ือนไขของมาตรฐานบญัชี

ฉบบัท่ี 16 อยา่งไรก็ตาม หากไมไ่ด้มีการปรับการรายงานตามมาตรฐานบญัชีดงักลา่ว คา่เช่าในไตรมาส 3 จะเทา่กบั 379 

ล้านบาท ลดลง 3.0% จากปีที่แล้ว จากการที่เจ้าของพืน้ที่บนสถานีบริการน า้มันช่วยด าเนินการปรับลดค่าเช่า             

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 

 ต้นทุนทางการเงิน เท่ากบั 280 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 231.9% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว จากการปรับการรายงาน

ทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 โดยหากไม่มีการปรับการรายงานตามมาตรฐานบญัชีฉบบัดงักลา่ว ต้นทนุทาง

การเงินจะเทา่กบั 77 ล้านบาท ลดลง 9.2% จากปีก่อน จากหนีส้นิจากการเช่าซือ้ที่ลดลง และการบริหารเงินหมนุเวียนใน

กิจการอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้หากเทียบกบัไตรมาสที่แล้ว (ซึง่ได้มีการปรับการบนัทกึบญัชีตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 ไป

แล้ว) ต้นทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ 4.4% จากไตรมาสที่แล้ว 

 EBITDA และก าไรสุทธิ พีทีจีมี EBITDA เท่ากับ 1,654 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 44.7% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 0.4% จาก   

ไตรมาสก่อน เนื่องจากปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัท่ีเตบิโตขึน้ และคา่การตลาดที่ปรับตวัเพิ่มขึน้จากราคาน า้มนัหน้าสถานี

บริการที่ปรับตวัสอดคล้องกบัราคาต้นทนุน า้มนัมากขึน้ ทัง้นี ้พีทีจียงัได้มีการปรับการรายงานทางการเงินตามที่ได้กลา่ว

ไปแล้วในข้างต้น สง่ผลให้ก าไรสทุธิในไตรมาสนีเ้ท่ากบั 513 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 98.6% จากปีก่อนหน้า และลดลงเลก็น้อย 

0.01 ล้านบาท หรือลดลง 0.004% จากไตรมาสก่อน และมีก าไรสทุธิตอ่หุ้นเทา่กบั 0.31 บาท เพิ่มขึน้จาก 0.15 บาทจากปี

ก่อน และยงัคงก าไรสทุธิตอ่หุ้นเทา่เดิม เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า หากไมไ่ด้มีการปรับการรายงานทางการเงินพีทีจีจะ

มีก าไรสทุธิเทา่กบั 581 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 124.8% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว หรือได้รับผลกระทบจากการปรับการ

รายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 เทา่กบั 68 ล้านบาท 
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สรุปฐานะทางการเงนิ  ไตรมาส 
3/2563 

% ปี 2562 % 
เปลี่ยน 
แปลง 

% 
เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) 

เงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้ 555 1.4% 1,038 4.6% (483) -46.6% 

ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 835 2.0% 1,595 7.0% (760) -47.6% 

สนิค้าคงเหลอื 1,374 3.4% 2,217 9.8% (843) -38.0% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,764 6.8% 4,850 21.4% (2,086) -43.0% 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 384 0.9% 363 1.6% 21 5.9% 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 10,726 26.4% 11,458 50.6% (732) -6.4% 

สทิธิการใช้สนิทรัพย์ 23,623 58.2% - 0.0% 23,623 n/a 

สทิธิการเชา่และคา่เช่าทีด่ินจ่ายลว่งหน้า - 0.0% 3,153 13.9% (3,153) -100.0% 

เงินลงทนุในการร่วมค้า 875 2.2% 688 3.1% 187 27.1% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 813 2.0% 796 3.5% 17 2.1% 

สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่น
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (เงินลงทนุทัว่ไป) 

734 1.8% 723 3.2% 11 1.5% 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 213 0.5% 214 0.9% (1) -0.5% 

คา่ความนิยม 53 0.1% 53 0.2% (0) 0.0% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นๆ 433 1.1% 354 1.6% 79 22.5% 

รวมสินทรัพย์ 40,618 100.0% 22,652 100.0% 17,966 79.3% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ 3,254 8.0% 5,779 25.5% (2,525) -43.7% 

เงินกู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้นิก าหนดช าระใน 1 ปี 4,733 11.7% 5,711 25.2% (978) -17.1% 

อื่นๆ 136 0.3% 125 0.6% 11 9.2% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 8,123 20.0% 11,615 51.3% (3,492) -30.1% 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 18,848 46.4% 216 0.9% 18,632 8,625.7% 

เงินกู้ยืมระยะยาว 5,710 14.1% 3,857 17.0% 1,853 48.0% 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 52 0.1% 40 0.2% 12 30.6% 

อื่นๆ 252 0.6% 217 1.0% 35 16.2% 

รวมหนีส้ิน 32,985 81.2% 15,945 70.4% 17,040 106.9% 

ก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 4,566 11.2% 3,676 16.2% 890 24.2% 

อื่นๆ 3,067 7.6% 3,031 13.4% 36 1.2% 

รวมส่วนผู้ถอืหุ้น 7,633 18.8% 6,707 29.6% 926 13.8% 

รวมหนีส้ิน และรวมส่วนผู้ถอืหุ้น 40,618 100.0% 22,652 100.0% 17,966 79.3% 
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สรุปงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ สิน้สุดไตรมาส 3 ปี 2563 

ณ สิน้สดุไตรมาส 3 ปี 2563 พีทีจีมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 40,618 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17,966 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 79.3% จากปี 

2562 โดยสนิทรัพย์ทีเ่พิ่มขึน้หลกัได้แก่ 1. สทิธิการใช้สนิทรัพย์ 23,623 ล้านบาท จากการน าสญัญาเชา่ระยะยาวรวมถึงสทิธิใน

การต่อสญัญาเช่าที่บริษัทมีมาบันทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 2. เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 875    

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 187 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 27.1% จากปีที่แล้ว สาเหตหุลกัมาจากการรับรู้ก าไรจากโครงการ Palm Complex 

ที่เพิ่มขึน้ สว่นสนิทรัพย์ที่ลดลงหลกัได้แก่ 1. เงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้ ลดลง 483 ล้านบาท หรือลดลง 46.6% จากปีที่แล้ว 

จากช าระเจ้าหนีก้ารค้า ช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวที่ครบก าหนด และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 2. ลกูหนีก้ารค้า 

ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ ลดลง 760 ล้านบาท หรือลดลง 47.6% จากปีที่แล้ว เนื่องจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนั

ผา่นช่องทางอตุสาหกรรมลดลง และราคาน า้มนัท่ีปรับตวัลดลง 3. สนิค้าคงเหลอื ลดลง 843 ล้านบาท หรือลดลง 38.0% จาก

ปีที่แล้ว จากราคาต้นทนุน า้มนัที่ลดลง และเป็นผลมาจากการบริหารสินค้าคงคลงัให้เหมาะสม 4. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ลดลง 732 ล้านบาท หรือลดลง 6.4% จากค่าเสื่อมราคาและนโยบายเข้มงวดในการลงทนุ โดยในปีนีพ้ีทีจีมีเป้าหมายขยาย

สถานีบริการน า้มนัแลแอลพีจี 50 – 100 สาขา และ 5. สิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า ลดลง 100% จากปีที่แล้ว 

เนื่องจากได้มีการปรับการรายงานสนิทรัพย์สว่นนีม้าเป็นสนิทรัพย์สทิธิการใช้แทน 

ในขณะที่หนีส้ินรวมทัง้สิน้เท่ากบั 32,985 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17,040 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 106.9% จากปี 2562 โดยเพิ่มขึน้

หลกัได้แก่ 1. หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน เพิ่มขึน้ 18,848 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 8,625.7% ซึ่งเพิ่มขึน้จากการปรับรายงาน

ทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 ดงัที่ได้กลา่วมาในข้างต้น 2. เงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึน้ 1,853 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 

48.0% การออกหุ้นกู้จ านวน 2 ชดุ รายละเอียดดงันี ้(1) หุ้นกู้จ านวน 1,000 ล้านบาท ด้วยอตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.60 อาย ุ

3 ปี และ (2) หุ้นกู้จ านวน 1,000 ล้านบาท ด้วยอตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.59 อาย ุ2 ปี 6 เดือน เพื่อใช้ในการช าระคืนหนีเ้ดิม

และ/หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินการของบริษัท โดยสว่นของหนีส้นิท่ีลดลงหลกัมาจาก 1. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้

อื่นๆ ลดลง 2,525 ล้านบาท หรือลดลง 43.7% จากปีที่แล้ว เนื่องจากราคาต้นทุนน า้มันที่ปรับตัวลดลง และเป็นรอบครบ

ก าหนดช าระเจ้าหนีค้้า 2. เงินกู้ ยืมระยะสัน้และส่วนของหนีส้ินก าหนดช าระใน 1 ปี ลดลง 978 ล้านบาท หรือ ลดลง 17.1% 

จากหุ้นกู้ที่ครบก าหนดช าระคืนในเดือนกนัยายนท่ีผา่นมา ทัง้นี ้บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 7,633 ล้านบาท เติบโตขึน้ 926 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 13.8% จากปี 2562 จากก าไรสทุธิจากการประกอบกิจการท่ีเพิ่มขึน้ 
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สรุปกระแสเงนิทุน 9 เดือนแรก ปี 2563 (ล้านบาท) 

แหล่งที่มาของเงนิทุน การใช้เงนิทุน 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 2,667 เงินสทุธิจา่ยคา่ดอกเบีย้ และภาษีเงินได้ 1,589 

เงินสดรับจากเงินลงทนุระยะสัน้สทุธิ 1 
เงินลงทนุในสทิธิการเช่า คา่เช่า สนิทรัพย์ถาวร 
และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

1,150 

เงินสดรับจากการรับช าระเงินให้กู้ยืมกบั 
บริษัทยอ่ย กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

157 
เงินสดให้กู้ยมืกบับริษัทยอ่ย กิจการร่วมค้าและ
บริษัทร่วม 

121 

เงินปันผลรับ 25 เงินสดจา่ยเจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน 617 
เงินสดรับจากจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 2 เงินปันผลจ่าย 334 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสทุธิ 476   
เงินสดลดลง 483   
รวม 3,811 รวม 3,811 

 

สรุปกระแสเงนิสด ณ สิน้สุดไตรมาส 3 ปี 2563 

ณ สิน้สดุ ไตรมาส 3 ปี 2563 พีทีจีมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,517 ล้านบาท (ภายหลงัจากหกัเงินสทุธิจ่ายค่า

ดอกเบีย้และภาษี 383 ล้านบาท) ลดลง 25.3% จากปีที่แล้ว โดยปัจจยัหลกัมาจาก 1. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นท่ีลดลงจาก

ราคาต้นทุนน า้มนัที่ปรับตวัลดลง และเป็นรอบครบก าหนดช าระเจ้าหนีค้้า และ 2. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ตามการปรับ

รายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบับที่ 16 ทัง้นี ้พีทีจีมีเงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,525 ล้านบาท ลดลง 

52.9% จากปีก่อน จาก 1. เงินสดจ่ายคา่สทิธิการเช่าและคา่เช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้าที่ลดลง 1,178 ล้านบาทจากปีที่แล้ว จากการ

ปรับการบนัทกึบญัชีตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 และ 2. เงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ที่ลดลง 511 ล้านบาทจากปี

ก่อน ตามนโยบายการเข้มงวดในการลงทนุ และกลยทุธ์ในการคดัเลือกสถานีบริการในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพและยงัไม่ครอบคลมุ 

นอกจากนี ้พีทีจีมีเงินสดสทุธิทีไ่ด้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินติดลบ 475 ล้านบาท ลดลง 159.2% จากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะ

สัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามก าหนด โดยบริษัทยงัมีเป้าหมายให้การบริหารเงินสดที่มีให้เพียงพอตอ่การด าเนินงาน

และการลงทนุ ท าให้พีทีจีมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 483 ล้านบาท สง่ผลให้ ณ สิน้ไตรมาส พีทีจีมีเงินสด

สทุธิอยูจ่ านวน 555 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 

ต.ค. – ธ.ค. 63 2,000  1,000 390 
2564    1,269 
2565  2,100  614 
2566  2,000  505 
2567    207 
2568    69 
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มุมมองของผู้บริหาร และทิศทางการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2563 

เป้าหมายการด าเนินงานของปี 2563 

 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% (คงเดิม) 

 การเติบโตของ EBITDA   10 – 15% (ปรับจาก 6 – 10%) 

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

ปริมาณการจ าหน่ายน า้มันในไตรมาส 4 ยงัคงเติบโต แม้วา่ในช่วงต้นของไตรมาสปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัเติบโตได้ต ่า

กว่าที่คาดจากผลกระทบของพายฝุนที่ในปีนีม้าช้ากวา่ปกติ โดยพายฝุนดงักลา่วผลให้เกิดน า้ทว่มในหลายพืน้ที่ สง่ผลกระทบ

ต่อปริมาณการใช้น า้มนัในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ การขนสง่ และการเกษตร ทัง้นี ้พีทีจียงัคาดว่าปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัจะ

กลบัมาเติบโตได้ในระดบั 8 – 12% จากปีที่แล้ว ในไตรมาส 4 เนื่องจากเป็นฤดกูาลทอ่งเที่ยว ด้วยเหตนุี ้ท าให้ประมาณการการ

เติบโตของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัทัง้ปีจะอยูท่ี่ 6 – 10% จากปีที่แล้ว 

ในส่วนของการขยายจ านวนสาขาของธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ Non-Oil พีทีจียงัคงขยายจ านวนสาขาตามเป้าหมาย โดยเป็น

สถานีบริการน า้มนัและแก๊สแอลพีจีจ านวน 50 – 100 สาขา สาขาธุรกิจ Non-Oil จ านวน 100 สาขา โดยปรับงบประมาณการ

ลงทุนลงอยู่ที่ 2,500 – 3,000 ล้านบาท จากเดิม 3,000 – 3,500 ล้านบาท อนัเนื่องมาจากในปีนีพ้ีทีจีให้ความส าคญักบัการ

พิจารณาการลงทนุให้เหมาะสม ในช่วงของการระบาดของ COVID-19 

ปรับเป้าหมายการเติบโตของ EBITDA เป็น 10 – 15% จากเดิม 6 – 10% เนื่องจากการประมาณการการเติบโตของ

ปริมาณการจ าหน่ายน า้มันทัง้ปีอยู่ที่ 6 – 10% บวกกับค่าการตลาดที่อยู่ในระดับปกติตัง้แต่ในช่วงไตรมาส 2 และธุรกิจ      

Non-Oil กลบัมาฟืน้ตวัหลงัจากได้รับผลกระทบจากช่วงการระบาดของ COVID-19 ในไตรมาส 2 รวมถึงสว่นแบ่งรายได้จาก

โครงการ Palm Complex ที่ยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ทัง้นี ้บริษัทปรับประมาณการผลกระทบจากการปรับปรุงการ

รายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 จากการค านวณภาระผูกพันตามสญัญาเช่ารวมถึงระยะเวลาที่บริษัท

สามารถต่ออายสุญัญาอยู่ที่ 220 – 240 ล้านบาท จากเดิม 160 – 180 ล้านบาท เนื่องจากการขยายสาขาสถานีบริการน า้มนั

และแก๊สแอลพีจีที่เพิ่มขึน้ ดงันัน้ พีทีจีจึงปรับประมาณการการเติบโตของผลประกอบการด้าน EBITDA ในปี 2563 อยู่ที่ 10 – 

15% จากปีที่แล้ว 

ผลักดันธุรกิจ Non-Oil อย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม ่าเสมอในระยะยาว ด้วยเป้าหมายของพีทีจีที่จะเพิ่ม

สดัสว่นก าไรจากธุรกิจ Non-oil ให้มากขึน้ ท าให้พีทีจีผลกัดนัธุรกิจ Non-Oil อยา่งตอ่เนื่อง โดยในปีนีโ้ครงการ Palm Complex 

ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากปาล์มน า้มนัครบวงจรที่พีทีจีถือหุ้นในสดัสว่น 40% ก็สามารถเดินเคร่ืองการ

ผลิตและสร้างก าไรได้เต็มปีเป็นปีแรก นอกจากนี ้ตัง้แต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพีทีจีได้ขยายการให้บริการธุรกิจแก๊สแอลพีจีไปยงั
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ภาคครัวเรือน เพื่อสามารถให้บริการในธุรกิจนีไ้ด้อย่างครอบคลมุ ซึ่งปัจจุบนัมีจุดให้บริการแก๊สแอลพีจีครัวเรือนทัง้หมด 99 

สาขา ในพืน้ที่กรุงเทพฯและปริมณฑล บริษัทมีเป้าหมายขยายการให้บริการไปทัว่ประเทศตอ่ไป และในเดือนตลุาคมที่ผา่นมา

พีทีจีได้เพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท สยามออโต้แบคส์ จ ากดั ซึง่ด าเนินธุรกิจศนูย์บริการและซอ่มบ ารุงส าหรับรถยนต์ภายใต้

แบรนด์ Autobacs จากเดิม 38.26% เป็น 76.52% เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานได้อยา่งคลอ่งตวัมากขึน้ โดยพีทีจีมีแผน

ที่จะขยายสาขา Autobacs ให้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้เพื่อสามารถให้บริการลกูค้าได้อย่างทัว่ถึง ในสว่นธุรกิจ Non-Oil อื่น เช่น 

ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ และธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม พีทีจีก็ยงัให้ความส าคญัและวางแผนขยายสาขาอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้บริษัท

ยงัคงคดัสรรธุรกิจใหม่ๆ  ท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบวงจรตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 


