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ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

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

ด้านบริการในธุรกิจพลงังานครบวงจรของประเทศ และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงไปยงัธุรกิจอื่นๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของลกูค้า โดยยึดมัน่การบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกบัการมีสว่นร่วมพฒันาชมุชน สงัคม และ

สิง่แวดล้อม  

บริษัทยงัคงเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม  

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยงัคงเผชิญกบัความเสี่ยงที่ท้าทายจากหลายปัจจยัโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ที่ได้ส่งผลกระทบอย่างเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ท าให้การลงทุนภาคเอกชนมี

แนวโน้มหดตวัตามอปุสงค์ทัง้ในและต่างประเทศ และการบริโภคมีแนวโน้มหดตวัเป็นครัง้แรกในรอบสิบปีเนื่องจากกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่ลดลง จากมาตรการของภาครัฐที่ออกมาใช้เพื่อยบัยัง้การแพร่ระบาดของไวรัสดงักลา่ว ขณะที่การใ ช้จ่ายของ

ภาครัฐกลายเป็นแรงขบัเคลือ่นท่ีส าคญัของเศรษฐกิจไทยในปีที่ผา่นมา จากปัจจยัตา่งๆ ดงักลา่วสง่ผลให้ธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย (ธปท.) คาดการณ์อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย (GDP) หดตวัอยู่ที่ระดบั 6.6% นบัเป็นการหดตวัสงูสดุในรอบ     

22 ปี  

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัสง่ผลให้ภาพรวมของตลาดอตุสาหกรรมน า้มนัในปี 2563 โดยรวมมีปริมาณการจ าหน่ายน า้มนั

ผ่านทกุช่องทางเท่ากบั 34,837 ล้านลิตร ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยสาเหตหุลกัยงัคงมาจากการเดินทางและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงจากมาตรการลอ็คดาวน์ประเทศของภาครัฐที่ออกมาใช้เพื่อยบัยัง้การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ในช่วงคร่ึงปีแรก อยา่งไรก็ตาม ในช่วงเดือนมถินุายน ภาครัฐได้ผอ่นคลายลอ็คดาวน์ ท าให้ภาพรวมปริมาณการใช้น า้มนัในคร่ึง

ปีหลังปรับเพิ่มขึน้ โดยภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายน า้มันดีเซลและเบนซินของประเทศเติบโตลดลง 1.2% และ 1.2% 

ตามล าดบั ขณะที่ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ในประเทศก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเดียวกบัการใช้น า้มนั โดยสาเหตหุลกัมาจาก

การเดินทางของนกัท่องเที่ยวทัง้ในและตา่งประเทศที่ลดลงอย่างมีนยัส าคญั รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงเช่นเดียวกนั

นอกจากนี ้ในสว่นของปริมาณการใช้แก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการ หรือ Auto LPG ก็ยงัได้รับผลกระทบจากอตุสาหกรรมการ

ทอ่งเที่ยว เเละผู้บริโภคเปลีย่นจากการใช้แก๊ส LPG ไปเป็นน า้มนัแทน เนื่องจากราคาน า้มนัท่ีปรับตวัลดลง ด้วยเหตนุี ้ภาพรวม

ปริมาณการจ าหนา่ยแก๊ส LPG ของประเทศลดลงมาอยูท่ี่ 6,235 ล้านลติร ลดลง 11.3% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

ขณะที่พีทีจียงัคงรักษาความเป็นผู้น าด้านการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เติบโตสงูกว่าอุตสาหกรรมน า้มันใน

ภาพรวม โดยมีปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัผา่นทกุชอ่งทางอยูท่ี่ 4,959 ล้านลติร เติบโต 5.9% จากปีแล้ว ใกล้เคียงกบัเป้าหมาย

การเติบโตที่พีทีจีตัง้ไว้ที่ 6-10% ในส่วนของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านช่องทางสถานีบริการ ซึ่งคิดเป็นสดัส่วน 95.6% 

ของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัทัง้หมด หรือเทา่กบั 4,741ล้านลติร เพิ่มขึน้ 8.1% จากปีที่แล้ว โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการ

ขยายสาขาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากการขยายสาขาแล้ว พีทีจียงัให้ความส าคญักบัการเพิ่มปริมาณการจ าหนา่ย

น า้มนัต่อสถานีบริการของสาขาเดิมที่เติบโตขึน้ 0.9% จากปีที่แล้ว นอกจากนี ้พีทีจียงัให้ความส าคญักับการต่อยอดธุรกิจ 

Non-Oil โดยเพิ่มการให้บริการต่างๆ ในสถานีบริการ ให้มีความครบครันมากยิ่งขึน้ พร้อมกบัการเช่ือมโยงระบบบตัรสมาชิก

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

ประจ าปี 2563 
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ร่วมกบัพนัธมิตรที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมลูค่าสงูสดุให้กบัลกูค้าของบริษัท ผ่านการวดัผลข้อมลู  (Data Measurement) อย่าง

เป็นระบบ ด้วยการผสมผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์ไว้ด้วยกนัผ่านบตัร PT Max Card และแอพพลิเคชัน่ Max Rewards 

ท าให้บริษัทสามารถเชื่อมโยงการให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุม่ลกูค้าได้ครบถ้วน ครอบคลมุทกุจดุหมายการ

เดินทาง  

การด าเนินงานและผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่ วางไว้  

นอกจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มันที่พีทีจีสามารถผลักดันให้เติบโตได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ที่ระดับ 6-10% 

จากปีที่แล้ว ในส่วนของปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการ ยังคงเติบโตเพิ่มขึน้ 13.0% หรือเท่ากับ 

152 ล้านลิตร ซึ่งใกล้เคียงกับระดับเป้าหมายที่วางไว้ที่ 15-20% จากปีที่แล้วเช่นกัน พีทีจียังคงเติบโตจากการขยาย

สถานีบริการอย่างต่อเนื่อง บวกกับการบริการที่เป็นมาตรฐาน ระบบสมาชิกที่แข็งแกร่ง และแบรนด์ที่เป็นที่ รู้จักมาก

ยิ่งขึน้ ทัง้นี  ้พีทีจีสามารถขยายสาขาการให้บริการได้ตามเป้าหมาย โดยในปี 2563 พีทีจีขยายสถานีบริการน า้ม ัน

และแก๊ส LPG ทัง้หมด 67 สถานี จากเป้าหมายการขยายสาขาที่ 50-100 สถานี ท าให้พีทีจีมีสถานีบริการรวม

ทัง้หมด 2,094 สถานีทั่วประเทศ ในส่วนของการขยายธุรกิจ Non-Oil พีทีจีได้ขยาย Touchpoint รวมทัง้หมด 152 

สาขา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการขยายที่ 100 สาขา ถึงแม้ว่าธุรกิจ Non-Oil จะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

บริษัทได้มีการปรับส ัดส่วนสาขาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนัน้ โดยบริษัทมีการปรับลดจ านวน

สาขาของร้านกาแฟคอฟฟ่ีเวิร์ด ซึ่งสาขาส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตีม้อลล์ และสนามบิน ขณะที่

ธุรกิจ ร้านกาแฟพันธุ์ ไทย และร้านสะดวกซื อ้  Max Mart ย ังสามารถเติบโตได้ดี รวมถึงการเ ร่ิมการขยายการ

ให้บริการแก๊ส LPG ส าหรับครัวเรือน ท าให้ในปี 2563 พีทีจีมี Touchpoint รวมทัง้สิน้ 756 สาขา โดยมีจ านวนสถานี

บริการและสาขาธุรกิจ Non-Oil เป็นดังนี ้ 

ธุรกิจ จ านวนสาขา ธุรกิจ จ านวนสาขา 
สถานีบริการน า้มนั 1,888 ร้านจ าหนา่ยแก๊ส LPG ครัวเรือน 99 
สถานีบริการแก๊ส LPG และสถานีบริการ
รูปแบบ Mix 

206 ศูนย์บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ 
Autobacs 

16 

กาแฟพนัธุ์ไทย 274 ศูนย์บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถเชิง
พาณิชย์ Pro Truck 

9 

คอฟฟ่ีเวิลด์ 

(ในประเทศ และตา่งประเทศ) 
60 ศูนย์ เปลี่ยนถ่ายน า้มัน  Maxnitron Lube 

Change 
47 

ร้านสะดวกซือ้ Max Mart 220 Max Camp (Rest Area) 31 

 

จากนโยบายควบคมุการลงทนุอย่างเข้มงวดสงูสดุ ท าให้ในปี 2563 พีทีจีใช้เงินลงทนุในการขยายธุรกิจน า้มนั ธุรกิจ Non-Oil 

และธุรกิจใหม่ทัง้สิน้ 2,043 ล้านบาท ซึ่งต ่ากว่าระดบัที่ตัง้เป้าหมายไว้ที่ 3,000-3,500 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ

สถานการณ์ภาพรวมของเศรษฐกิจ นอกจากนี ้โครงการ Palm Complex ที่ด าเนินงานโดยบริษัท  พีพีพี กรีนคอมเพลก็ซ์ จ ากดั 

หรือ “พีพีพีจีซี” ซึง่พีทีจีถือหุ้นในสดัสว่น 40% สามารถด าเนินโครงการได้เต็มก าลงัการผลติครบทกุกระบวนการตามเป้าหมาย 

ท าให้บริษัทรับรู้สว่นแบง่ก าไรจากโครงการ Palm Complex เป็นจ านวน 353 ล้านบาท 
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สรุปผลการด าเนินงานปี 2563 

ในปี 2563 พีทีจีมีรายได้จากการขายและบริการ อยูท่ี่ 104,423 ล้านบาท ลดลง 13.0% จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตหุลกัมาจาก
การปรับตวัลดลงของราคาน า้มนัโลกจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 สง่ผลให้ราคาขายปลีกน า้มนัเฉลี่ยลดลง 
16.0% จากปีที่แล้ว การปรับตวัลดลงอย่างรวดเร็วของราคาน า้มนัโลกในช่วงต้นปี สง่ผลกระทบท าให้ค่าการตลาดของธุรกิจ
น า้มนัอยูใ่นระดบัต ่าในชว่งไตรมาสแรก อยา่งไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนหลงัของปี 2563 ราคาน า้มนัมีเสถียรภาพมากขึน้และการ
ปรับราคาน า้มนัหน้าสถานีบริการสอดคล้องกบัราคาต้นทนุน า้มนั ท าให้ค่าการตลาดของธุรกิจน า้มนักลบัมาอยู่ในระดบัปกติ 
สง่ผลให้ในปีนีพ้ีทีจีมีก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 10,599 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.1% จากปีที่แล้ว  

ในปีนีบ้ริษัทมีการปรับปรุงรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 ซึง่บริษัทต้องรับรู้คา่เสือ่มราคาจากสทิธิในการใช้
สนิทรัพย์และดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้นิตามสญัญาเช่า แทนการบนัทกึคา่เช่าแบบเดิม ประกอบกบัผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ท าให้บริษัทมีนโยบายการควบคมุคา่ใช้จ่าย และการลงทนุอยา่งเข้มงวด สง่ผลให้พีทีจีมีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารอยู่ที่ 7,820 ล้านบาท ลดลง 1.1% จากปีก่อนหน้า พีทีจียงัรับรู้สว่นแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมค้าและร่วมทนุทัง้หมด 
376 ล้านบาท และมีก าไรจากการรวมธุรกิจทัง้หมด 15 ล้านบาท จากเหตผุลที่กลา่วมาในข้างต้น ท าให้พีทีจีมี EBITDA เทา่กบั 
6,315 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19.8% จากปีก่อนหน้า และก าไรสทุธิเทา่กบั 1,907 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21.9% จากปีที่แล้ว โดยหากไม่
น าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 มาค านวณ บริษัทจะมีก าไรสทุธิเท่ากบั 2,145ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
582 ล้านบาท หรือ 37.2% จากปีที่แล้ว 

เหตุการณ์ส าคัญในปี 2563 

ในไตรมาสที่ 1 

 พีทีจีได้เร่ิมเข้ามาศึกษาในธุรกิจจ าหน่ายแก๊ส LPG ส าหรับรถยนต์ตัง้แต่ปี 2558 และขยายขอบเขตการศึกษาธุรกิจ 

LPG เร่ือยมา โดยพีทีจีมองเห็นโอกาสที่จะขยายการให้บริการแก๊ส LPG ไปยงัช่องทางอื่น ในต้นปี 2563 พีทีจีได้เร่ิม

ด าเนินธุรกิจการจ าหน่ายแก๊ส LPG ครบวงจรอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายที่จะเข้ามาตอบสนองการให้บริการ

แก๊ส LPG ครัวเรือนให้ตรงความต้องการของลกูค้า และช่วยแก้ปัญหาที่ผู้ ใช้บริการเคยประสบจากการใช้บริการที่

ผ่านมา เช่น ข้อกงัวลในการได้แก๊สไม่เต็มถงั ทัง้นี ้พีทีจีใช้ระบบการบรรจุถงัอตัโนมตัิ ท าให้สามารถควบคมุปริมาณ

ให้เต็มลิตรทกุถงั ซึ่งในปีนีพ้ีทีจีได้เร่ิมขยายสาขาการให้บริการจ าหน่าย LPG ส าหรับครัวเรือนในสถานีบริการน า้มนั   

พีทีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 99 สาขา แล้วจะวางแผนขยายการให้บริการไปยงัภมูิภาคอื่นๆ ทัว่ประเทศ 

ทัง้นี ้พีทีจียงัคงคดัสรรการให้บริการท่ีจะเช่ือมตอ่การใช้ชีวิตของลกูค้าได้อยา่งครบวงจรตอ่ไป 

 ตามการเปลีย่นแปลงมาตราฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 พีทีจีได้มีการปรับปรุงรายงานทางการเงินให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน

ฉบบัใหม ่โดยได้มีการน าสญัญาเช่าระยะยาวของบริษัทท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปี มาค านวณคา่เช่าที่จะเกิดขึน้ในอนาคต

และน ามาบันทึกในส่วนของสินทรัพย์และหนีส้ินในงบแสดงฐานะทางการเงิน ในส่วนของงบก าไรขาดทุนมีการ

ปรับปรุงค่าเช่าออก และเปลี่ยนแปลงการบันทึกค่าใช้จ่ายจากการเช่าพืน้ที่เป็นค่าเสื่อมและดอกเบีย้ ทัง้นีก้าร

ปรับปรุงรายงานทางการเงินครัง้นีก้ระทบกับงบก าไรขาดทนุของบริษัทในปี 2563 ทัง้หมด 239 ล้านบาท อย่างไรก็

ตาม การเปลีย่นแปลงของมาตรฐานฉบบันีไ้มไ่ด้ท าให้ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทลดลง เป็นเพียงการปรับ

การรายงานตามมาตรฐานบญัชีเทา่นัน้ 
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ไตรมาสที่ 2 

 บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากัด (GFA) ด าเนินธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองดื่มภายใต้แบรนด์ต่างๆ 

ได้แก่ ร้านกาแฟคอฟฟ่ี เวิลด์ ร้านไอศกรีมคณุภาพระดบัพรีเมียมภายใต้แบรนด์ “ครีม แอนด์ ฟัดจ์” ร้านแซนด์วิช 

“นิวยอร์ก ฟิฟท์อเวนิว เดลี” ที่ให้บริการแซนด์วิชหลากหลายรูปแบบท่ีคดัสรรวตัถดุิบคณุภาพดี รวมถึง ร้านไทย เชฟ 

เอ็กเพรส ที่ให้บริการร้านอาหารไทยในรูปแบบอาหารจานเดียว ซึง่สาขาสว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นห้างสรรพสนิค้า คอมมนูิตี ้

มอลล์ และสนามบิน โดยในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีความจ าเป็นต้องลดจ านวนสาขาที่ให้บริการ

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อคดาวน์ประเทศของภาครัฐ พร้อมกบัพีทีจีมีนโยบายในการปรับปรุงที่ตัง้

สาขาของแบรนด์ในเครือ GFA ให้ตอบสนองความต้องการให้ตรงกลุม่ลกูค้ามากขึน้ ท าให้ GFA ลดจ านวนสาขาที่มี

ผลประกอบการต ่ากว่าเป้าหมายจ านวน 20 สาขา ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม พีทีจียงัคงมีเป้าหมายที่จะขยายการ

ให้บริการในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มตอ่ไป เพื่อเติมเต็มการให้บริการท่ีครบครันให้กบัลกูค้าทกุกลุม่ 

 พีทีจีเปิดตวับริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ภายในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร จากสถานีบริการน า้มนัพีที ที่ใกล้

ที่สดุ กบับริการ “สดใหม ่ดิลเิวอร่ี” หรือ “Max Service” ซึง่ให้บริการสง่น า้มนัฉกุเฉินในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 

และต่างจงัหวดั สามารถจดัส่งน า้มนัให้ลกูค้าได้ครัง้ละ 4 ลิตร โดยมีค่าบริการจดัส่งครัง้ละ 100 บาท หรือครัง้ละ 

100 คะแนน ส าหรับสมาชิกบตัร PT Max Card นอกจากนี ้ยงับริการช่วยเหลือฉกุเฉินทัว่ไปบนท้องถนน 24 ชัว่โมง 

โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ซึ่งได้แก่ บริการยก-ลากรถฉุกเฉิน บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านแบตเตอร่ี บริการซ่อมรถ 

(กรณีที่สามารถซ่อมได้ทนัที) บริการช่วยเหลือเก่ียวกบักุญแจหรือยางรถยนต์ บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอบุตัิเหตุ 

และบริการประสานงานจัดการน ารถเข้าศูนย์ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น โดยจะคิดอตัราค่าบริการตามจริง โดยลกูค้า

สามารถติดต่อรับบริการได้ที่เบอร์ 1614 กด 2 ทัง้นี ้พีทีจียงัคงพฒันาการให้บริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบ

โจทย์การให้บริการลกูค้าได้ตรงความต้องการและทัว่ถึงมากยิ่งขึน้ 

 

ไตรมาสที่ 3 

 บริษัทท าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จ านวน 2 ครัง้ รวมจ านวน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ;้ 1. การออก

และเสนอขายหุ้นกู้  ครัง้ที่ 1/2563 จ านวน 1,000 ล้านบาท อาย ุ3 ปี ด้วยอตัราดอกเบีย้คงที่ 3.60% 2. การออกและ

เสนอขายหุ้ นกู้  ครัง้ที่  2/2563 จ านวน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ด้วยอัตราดอกเบีย้คงที่  3.59% โดย

จุดประสงค์หลักในการออกหุ้ นกู้ ดังกล่าว เพื่อใช้ในการช าระคืนหนีเ้ดิมและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ด าเนินการของบริษัท ทัง้นี ้อนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้ที่ “BBB+” แนวโน้มเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั อย่างไรก็ตาม พีทีจียงัคงให้ความส าคญักบัการควบคมุค่าใช้จ่ายและการคดัสรรการลงทนุให้เหมาะสม เพื่อ

บริหารกระแสเงินสดให้เพียงพอตอ่การด าเนินกิจการในระยะยาว 
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ไตรมาสที่ 4 

 บริษัทเพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท สยามออโต้แบคส์ จ ากดั (“SIAM AUTOBACS”) ซึง่ประกอบกิจการศนูย์บริการ

และซ่อมบ ารุงส าหรับรถยนต์ โดยเป็นการซือ้หุ้นเดิมจากผู้ ถือหุ้นของ SIAM AUTOBACS จ านวน 6,500,003 หุ้น   

ท าให้บริษัทถือหุ้นใน SIAM AUTOBACS จากเดิมจ านวน 6,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่น 38.26% ของจ านวน

หุ้นทัง้หมด เป็นจ านวน 13,000,003 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่น 76.52% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด โดยแหลง่เงินทนุท่ีใช้มา

จากเงินทนุหมนุเวียนภายในของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทคาดวา่หลงัจากที่ได้ลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีแ้ล้วบริษัทจะสามารถ

ก าหนดทิศทางการด าเนินงานได้อยา่งคลอ่งตวัมากขึน้ 

 บริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 ให้จดัตัง้บริษัทยอ่ยแหง่ใหม ่จ านวน 2 บริษัท โดย

มีรายละเอียดดังนี  ้1. บริษัท แมกซ์ การ์ด จ ากัด ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money)              

การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Money Transfer) การให้บริการแก่ผู้ รับบัตร 

(Payment Facilitating) และการให้บริการรับช าระเงินแทน (Bill Payment) มีทนุจดทะเบียน 200 ล้านบาท แบ่งเป็น

หุ้นสามญั 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท บริษัทถือหุ้นในสดัส่วน 99.96% และใช้เงินทุนหมุนเวียนของ

บริษัทในการจดัตัง้ 2. บริษัท แมกซ์โซลชูัน่ เซอร์วิส จ ากดั ประกอบธุรกิจให้บริการสนบัสนนุบริการแก่ผู้ออก หรือผู้ รับ

บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ ขายสินค้า หรือบริการเชิงพาณิชย์ มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ                  

10,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท บริษัทถือหุ้นในสดัสว่น 99.96% และใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทในการ

จดัตัง้ 

 พีทีจีเปิดตวัโครงการ “PT LPG เพื่อแท็กซี่ สู้โควิด” เป็นการสง่มอบความชว่ยเหลอืเพื่อลดต้นทนุในการประกอบอาชีพ
และการด ารงชีวิตผู้ขบัรถแท็กซี่ ด้วยการมอบคปูองสว่นลดพิเศษมลูคา่รวม 1,100 บาท สามารถใช้เป็นสว่นลดต้นทนุ
เชือ้เพลงิแก๊ส น า้มนั คา่น า้มนัเคร่ืองยนต์ คา่ก๊าซหงุต้ม โดยมีเป้าหมายให้ผู้ขบัรถแท็กซี่เข้าร่วมโครงการ 10,000 คนั 
หรือคิดเป็นสดัส่วน 45% ของจ านวนรถแท็กซี่ที่ใช้เชือ้เพลิง LPG ในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจก้าว
ผา่นวิกฤติครัง้นีไ้ปด้วยกนั 

เป้าหมายการด าเนินงานในปี 2564 

การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ยงัคงมีความไม่แน่นอนจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ที่เร่ิม

ในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งสง่ผลต่อความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินของประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัท

ยงัคงเห็นโอกาสการเติบโตในอตุสาหกรรมน า้มนัภาพรวม โดยพีทีจียงัคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างตอ่เนื่อง ทัง้จากการ

ขยายจ านวนสถานีบริการให้ครอบคลุม การเพิ่มบริการที่หลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึน้ 

รวมถึงการพฒันาการให้บริการที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กบัลกูค้า โดยในปี 2564 พีทีจีมีเป้าเพิ่ม

ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนั 8 – 12% จากการเพิ่มสถานีบริการน า้มนัและแก๊ส LPG อีก 100 – 150 สาขา รวมถึง

ขยายการให้บริการธุรกิจแก๊ส LPG ครัวเรือน จากการเพิ่มสาขาการให้บริการ Gas Shop อีก 50 สาขา ในสว่นของ

การเติมเต็มธุรกิจ Non-Oil พีทีจีมีเป้าหมายในการเพิ่มจ านวนสาขา Non-Oil อีก 100 – 150 สาขา เพื่อให้บริการที่

หลากหลายและครอบคลมุมากขึน้ โดยพีทีจีจดัสรรงบการลงทนุไว้ประมาณ 4,000 – 4,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการ

ขยายสาขาของธุรกิจน า้มนั ธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจใหม ่ 
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ในส่วนของผลประกอบการ พีทีจียงัคงมุ่งเน้นการสร้างก าไรที่สม ่าเสมอและยัง่ยืน ท าให้พีทีจีมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม

สดัส่วนก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจ Non-Oil ให้มีสดัส่วนเพิ่มขึน้ จากในปี 2563 ที่มีสดัส่วน 11.5% โดยธุรกิจที่จะมา

ขบัเคลือ่นรายได้ในธุรกิจ Non-Oil ในปีนี ้ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาร้านกาแฟ

พนัธุ์ไทยทัง้ในและนอกสถานีบริการน า้มนัของบริษัท รวมถึงวางกลยทุธ์การตลาด สร้างแบรนด์ที่เป็นมาตรฐาน และ

พฒันาสินค้าใหม่ในการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง สง่มอบอาหารและเคร่ืองดื่มที่มีสว่นช่วยสนบัสนนุผลิตภณัฑ์

จากชุมชน นอกจากนี ้บริษัทมีแผนขยายธุรกิจแก๊ส LPG ครัวเรือน ให้ครอบคลุมพืน้ที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ

ต่างจังหวดั พร้อมพฒันานวตักรรมที่ช่วยให้ลกูค้าได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้พีทีจีมี

แผนเพิ่มสดัสว่นการจ าหนา่ยแก๊ส LPG ครัวเรือนให้มีสดัสว่น 40 – 50% ของปริมาณการจ าหนา่ยแก๊ส LPG ทัง้หมด 

และอีกหนึง่ธุรกิจที่จะเข้ามาขบัเคลือ่น คือ ธุรกิจศนูย์บริการซอ่มบ ารุงรักษารถยนต์ Autobacs โดยบริษัทมีแผนที่จะ

ขยายสาขา เพื่อสามารถให้บริการลกูค้าได้อยา่งทัว่ถึง โดยกลยทุธ์การขยายสาขาในพืน้ที่มีศกัยภาพทัง้ในกรุงเทพฯ 

ปริมณฑล และตา่งจงัหวดั รวมทัง้มุง่เน้นการให้บริการท่ีดี 

นอกจากธุรกิจค้าปลีกที่กลา่วข้างต้นแล้ว ในสว่นของโครงการ Palm Complex ที่ปัจจุบนัสามารถด าเนินโครงการได้

เต็มก าลงัการผลติ และมีแผนตอ่ยอดไปสูอ่ตุสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต เช่น อตุสาหกรรมโอเลโอ เคมิคอล 

(Oleo Chemical) เป็นต้น ในส่วนของธุรกิจพลงังานทดแทนอื่นๆ พีทีจีก็มีแผนขยายการให้บริการ เพื่อตอบรับกบั  

เทคโนโลโยที่เปลี่ยนแปลงไปและนโยบายของประเทศที่สนบัสนนุพลงังานทดแทนมากขึน้  รวมถึงการต่อยอดระบบ

การให้บริการ เข้ากบัเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบวงจร และสามารถดแูลลกูค้าให้ 

“อยูด่ี มีสขุ” ในทกุด้านของช่วงชีวิต ด้วยเหตนุี ้พีทีจีจึงคาดวา่ EBITDA ในปีนีจ้ะเติบโต 10-15% จากปีที่แล้ว 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 4/2563 

 

ปริมาณการขาย LPG 
(ล้านลิตร)  

ไตร
มาส 

4/2563 

ไตร
มาส 

3/2563 

ไตร
มาส 

2/2563 

ไตร
มาส 

1/2563 

ไตร
มาส 

4/2562 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 

เดียวกันของ
ปีก่อน 

ปี 2563 ปี 2562 % 
เทียบปี
ก่อน 

ช่องทางการขายน า้มัน           
    ค้าปลีกผ่านสถานีบริการ PT 1,259 1,181 1,153 1,148 1,158 6.6% 8.7% 4,741 4,386 8.1% 
    ค้าสง่ผ่านอตุสาหกรรม 45 51 53 69 82 -10.5% -44.4% 218 295 -26.2% 
รวม 1,304 1,232 1,205 1,217 1,240 5.9% 5.2% 4,959 4,681 5.9% 
สัดส่วนการขายน า้มัน           
    ค้าปลีกผ่านสถานีบริการ PT 96.5% 95.9% 95.6% 94.3% 93.4%   95.6% 93.7%  
    ค้าสง่ผ่านอตุสาหกรรม 3.5% 4.1% 4.4% 5.7% 6.6%   4.4% 6.3%  
รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%   100.00% 100.00%  
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ไตรมาส 4/2563 พีทีจีมีปริมาณการจ าหน่ายสงูสดุอยู่ที่ 1,304 ล้านลิตร เพิ่มขึน้ 5.2% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และ
เพิ่มขึน้ 5.9% จากไตรมาสก่อนหน้า สดัสว่นการจ าหนา่ยน า้มนัของไตรมาสนีย้งัมาจากช่องทางสถานีบริการเป็นหลกั คิดเป็น
สดัสว่น 96.5% ของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัทัง้หมด สง่ผลให้พีทีจีมีสว่นแบง่การตลาดผา่นช่องทางสถานีบริการในไตรมาส 
4/2563 เป็น 17.0% ในขณะที่ปริมาณการขายแก๊ส LPG มีการเติบโตอยา่งต่อเนื่อง โดยพีทีจีมีปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG 
ผ่านสถานีบริการอยู่ที่ 43 ล้านลิตร เติบโต 12.5% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และเติบโต 4.4% จากไตรมาสก่อนหน้า 
สง่ผลให้พีทีจีมีสว่นแบง่การตลาดในสว่นของการจ าหนา่ยแก๊ส LPG ผา่นสถานีบริการเพิ่มขึน้จาก 7.3% มาอยูท่ี่ 12.0%  

ในส่วนของผลประกอบการด้านการเงิน พีทีจีมีรายได้จากการขายและบริการในไตรมาส 4 อยู่ที่ 27,730 ล้านบาท ลดลง 

10.7% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว แต่เพิ่มขึน้ 9.5% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า หลงัมีการผ่อนคลายมาตรการปิด

เมือง รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ออกมาเพื่อใช้ในการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สง่ผลให้ความต้องการในการใช้น า้มนั

เพิ่มขึน้ โดยรายได้จากการขายและบริการที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเป็นผลมาจากราคาขายปลีกน า้มนัเฉลี่ย

ลดลง 16.0% จากปีที่แล้ว โดยรายได้จากธุรกิจน า้มันคิดเป็นสดัส่วน 94.5% ของรายได้จากการขายและบริการทัง้หมด 

ในขณะที่รายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจ Non-Oil ได้แก่ ธุรกิจแก๊ส LPG ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจร้านสะดวก

ซือ้ ธุรกิจการให้บริการพืน้ที่เชิงพาณิชย์ และธุรกิจอื่นๆ ในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 1,257 ล้านบาท เติบโต 15.7% จากปีที่แล้ว และ

เติบโต 16.0% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีสดัสว่นคิดเป็น 4.5%  

ต้นทุนขายและบริการของพีทีจีในไตรมาสนีเ้ท่ากับ 24,826 ล้านบาท ลดลง 13.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และ
เพิ่มขึน้ 9.9% จากไตรมาสที่แล้ว โดยการปรับตวัของราคาน า้มนัโลก West Texas Intermediate (WTI) ในไตรมาสนีแ้ละไตร
มาสก่อนปรับตวัอยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงกนัที่ 35.8-45.2 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล และราคาน า้มนัหน้าสถานีบริการปรับได้สอดคล้อง
กบัราคาต้นทนุน า้มนั สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นโดยรวมในไตรมาสนีอ้ยูท่ี่ 2,904 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16.1% จากไตรมาสเดียวกนัของปี
ที่แล้ว และเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า 6.7% โดยก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจน า้มนัคิดเป็นสดัสว่น 87.1% ของก าไรขัน้ต้นทัง้หมด 
ในขณะที่ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจ Non-Oil คิดเป็นสดัสว่น 12.9% ของก าไรขัน้ต้นทัง้หมด แบ่งเป็นธุรกิจแก๊ส LPG 5.1% ธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 2.4% และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart และธุรกิจอื่นๆ 5.4% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาสนี ้เท่ากับ 2,102 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และ
เพิ่มขึน้ 10.9% จากไตรมาสที่แล้ว ทัง้นี ้บริษัทยงัคงใช้นโยบายการควบคมุคา่ใช้จ่ายและเข้มงวดในการลงทนุของบริษัทในช่วง
การระบาดของ COVID-19 ซึ่งได้แก่ การลดคา่ใช้จ่ายที่ไมม่ีความจ าเป็นเร่งดว่น เช่น ค่าใช้จ่ายด้านพนกังานในสว่นสนบัสนนุ 

ปริมาณการขาย LPG 
(ล้านลิตร)  

ไตรมาส 
4/2563 

ไตร
มาส 

3/2563 

ไตร
มาส 

2/2563 

ไตร
มาส 

1/2563 

ไตร
มาส 

4/2562 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 
เดียวกัน
ของปีก่อน 

ปี 2563 ปี 2562 % 
เทียบปี
ก่อน 

ช่องทางการขาย LPG           
    Stand Alone 18 18 12 17 17 -0.2% 6.5% 66 61 8.1% 
    Mix Station 25 23 16 22 21 8.1% 17.4% 85 73 17.1% 
รวม 43 41 28 39 38 4.4% 12.5% 152 134 13.0% 
สัดส่วนการขาย LPG           
    Stand Alone 42.5% 44.5% 43.8% 44.0% 44.9%   43.7% 45.6%  
    Mix Station 57.5% 55.5% 56.2% 56.0% 55.1%   56.3% 54.4%  
รวม 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   100.0% 100.0%  
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คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ และการลงทนุขยายจ านวนสถานีบริการน า้มนัและแก๊ส LPG อยา่งระมดัระวงั เป็นต้น โดยคา่ใช้จา่ย
ในการขายและบริหารหลกัยงัคงมาจาก คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน คา่เช่า และคา่เสือ่ม จากการขยายสถานีบริการ นอกจากนี ้
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารมีการปรับเปลีย่นตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 ซึง่บริษัทต้องรับรู้คา่เสือ่มราคาจากสทิธิในการ
ใช้สินทรัพย์และดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้ินตามสญัญาเช่า แทนการบนัทึกค่าเช่าแบบเดิม นอกจากนี ้พีทีจียงัรับรู้สว่นแบ่งก าไร
จากบริษัทร่วมค้าและร่วมทนุทัง้หมด 166 ล้านบาท และมีก าไรจากการรวมธุรกิจทัง้หมด 15 ล้านบาท 

จากการด าเนินงานดงักลา่วข้างต้น สง่ผลให้พีทีจีมี EBITDA อยูท่ี่ 1,806 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 38.2% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่
แล้ว และเพิ่มขึน้ 9.2% จากไตรมาสก่อน โดยมีก าไรสทุธิอยู่ที่ 676 ล้านบาท เติบโต 87.9% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
และ 31.8% จากไตรมาสที่ผ่านมา ทัง้นี ้จากการปรับปรุงการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 ท าให้บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ 64 ล้านบาท โดยหากไมน่ าผลกระทบจากการปรับปรุงรายงานทางการเงินดงักลา่วมาค านวณ บริษัทจะ
มีก าไรสทุธิเทา่กบั 740 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 105.8% จากปีที่แล้ว 
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สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับไตรมาสที่  4 และปี 2563 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงนิ 
ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส
3/2563 

ไตรมาส 
4/2562 

% เทียบ
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบไตร
มาสเดียวกัน
ของปีก่อน 

ปี 2563 ปี 2562 
% เทียบ
ปีก่อน (ล้านบาท)  

รายได้จากการขายและการบริการ 27,730 25,315 31,043 9.5% -10.7% 104,423 120,027 -13.0% 

ต้นทนุรวมการขายและการบริการ (24,826) (22,595) (28,542) 9.9% -13.0% (93,824) (110,127) -14.8% 

ก าไรขัน้ต้น 2,904 2,720 2,502 6.7% 16.1% 10,599 9,900 7.1% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร 2,102 1,895 2,074 10.9% 1.3% (7,820) (7,907) -1.1% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (1,723) (1,661) (1,775) 3.8% -2.9% (6,737) (6,833) -1.4% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (379) (234) (299) 61.5% 26.7% (1,083) (1,074) 0.8% 
ต้นทนุทางการเงิน (284) (280) (82) 1.4% 248.1% (1,104) (335) 229.7% 
EBITDA 1,806 1,654 1,307 9.2% 38.2% 6,315 5,269 19.9% 

ก าไรสุทธิ 676 513 360 31.8% 87.9% 1,906 1,563 21.9% 

อตัราก าไรขัน้ต้น 10.5% 10.7% 8.1%   10.1% 8.2%  

อตัราคา่ใช้จา่ยการขายและการบริหาร
ตอ่ยอดขายสทุธิ 

7.6% 7.5% 6.7%   7.5% 6.6%  

อตัราคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่
ยอดขายสทุธิ  

6.2% 6.6% 5.7%   6.5% 5.7%  

อตัราคา่ใช้จา่ยในการบริหาร
ตอ่ยอดขายสทุธิ 

1.4% 0.9% 1.0%   1.0% 0.9%  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 3.9% 3.7% 1.7%   3.3% 1.9%  

อตัรา EBITDA 6.5% 6.5% 4.2%   6.0% 4.4%  

อตัราก าไรสทุธิ 2.4% 2.0% 1.2%   1.8% 1.3%  

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.40 0.31 0.22   1.14 0.94  

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 36.8% 29.3% 23.6%   26.6% 25.7%  

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม 8.4% 6.6% 6.6%   5.9% 7.2%  

อตัราหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
3.71 3.84 1.46   3.71 1.46  

ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 

 

สรุปผลการด าเนินงานปี 2563 

รายได้จากการขายและบริการ ในปีนีอ้ยูท่ี่ 104,423 ลดลง 13.0% เทียบกบัปีก่อนหน้า ทัง้นี ้รายได้จากการขายและบริการที่

ลดลงเป็นผลมาจากราคาขายปลีกน า้มนัเฉลี่ยลดลง 16.0% จากปีที่แล้ว โดยรายได้จากธุรกิจน า้มนัคิดเป็นสดัส่วน 96.0% 

ของรายได้จากการขายและบริการทัง้หมด อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัรวมทกุช่องทางทัง้ปีเพิ่มขึน้ 5.9% จากปีที่

แล้ว อยูท่ี่ 4,959 ล้านลติร อนัเนื่องมาจากการขยายจ านวนสถานีบริการอยา่งตอ่เนื่องและปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัตอ่สถานี
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ต่อเดือนเพิ่มขึน้ 0.9% จากปีที่แล้ว ในสว่นของรายได้จากธุรกิจ Non-Oil ซึ่งคิดเป็นสดัสว่น 4.0% ของรายได้จากการขายและ

บริการ ในปีนีเ้พิ่มขึน้ 5.6% เทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 4,226 ล้านบาท โดยมูลค่าที่เพิ่มขึน้หลักมาจากธุรกิจร้านสะดวกซือ้          

Max Mart ธุรกิจแก๊ส LPG และธุรกิจอื่นๆ ในขณะท่ีรายได้จากธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มลดลงจากการปิดสาขาร้านกาแฟคอฟ

ฟ่ีเวิร์ด ซึง่ได้รับกระทบจากการระบาดของ COVID-19 แตร่ายได้ของกาแฟพนัธุ์ไทยทีย่งัคงเพิ่มขึน้ 

ต้นทุนการขายและบริการ เท่ากบั 93,824 ล้านบาท ลดลง 14.8% จากปีก่อน จากต้นทนุของธุรกิจน า้มนัท่ีเป็นสดัสว่นหลกั

ของบริษัทลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาต้นทนุน า้มนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) ปรับลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

จากเฉลี่ย 22.9 ดอลลาร์ต่อบาเรล มาอยู่ที่เฉลี่ย 18.3 ดอลลาร์บาเรล หรือลดลง 20.2% อย่างไรก็ตาม ราคาขายน า้มนัหน้า

สถานีบริการมีการปรับตวัสอดคล้องกับราคาต้นทุนน า้มนัส่งผลให้ค่าการตลาดอยู่ในระดบัปกติ  ด้วยเหตุนี ้พีทีจีจึงมีก าไร

ขัน้ต้นเทา่กบั 10,599 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.1% ในขณะท่ีต้นทนุการขายของธุรกิจ Non-Oil เพิ่มขึน้ 5.0% จากปีก่อนหน้า สง่ผล

ให้ ก าไรขัน้ต้นของธุรกิจ Non-Oil เพิ่มขึน้เล็กน้อยอยูท่ี่ 1,219 ล้านบาท โดยก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจน า้มนัคิดเป็นสดัสว่น 88.5% 

และธุรกิจ Non-oil คิดเป็นสดัส่วน 11.5% แบ่งเป็นธุรกิจแก๊ส LPG 4.3% ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 2.6% และธุรกิจร้าน

สะดวกซือ้ Max Mart และธุรกิจอื่นๆ 4.6% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 7,820 ล้านบาท ลดลง 1.1% จากปีก่อน เนื่องจากการปรับการรายงานตาม

มาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 โดยการรับรู้มลูค่าปัจจุบนัของสิทธิในการใช้สินทรัพย์และหนีส้ินที่บริษัทมีภาระผกูพนัตามสญัญา

เช่ารวมถึงระยะเวลาที่บริษัทสามารถตอ่อายสุญัญาดงักลา่วในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันัน้บริษัทจึงต้องรับรู้คา่เสือ่มราคาจาก

สินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้ินตามสญัญาเช่า แทนการบนัทึกคา่เช่าแบบเดิม ซึ่งหากเปรียบเทียบคา่ใช้จ่าย

ในการขายและบริหารก่อนและหลงัผลกระทบจากการปรับการรายงานงบก าไรขาดทนุตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 เป็นดงันี ้

ค่าใช้จ่ายก่อนผลกระทบของ

มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16  

จ านวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายหลงัผลกระทบของ

มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 

จ านวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

คา่เช่า 1,705 คา่เช่า 110 

คา่บริการ 268 คา่บริการ 244 

คา่เสือ่มราคา 1,711 คา่เสือ่มราคา 2,769 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น 4,696 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น 4,696 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 8,380 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 7,819 

 

โดยหากไม่น าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบญัชีดงักล่าวมาค านวณ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะ

เพิ่มขึน้ 6.0% จากปีที่แล้ว ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารยงัคงเพิ่มขึน้ตามการขยายธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ Non-oil 

แตค่า่ใช้จ่ายสว่นนีม้ีแนวโน้มเติบโตในอตัราที่ลดลงตามนโยบายควบคมุคา่ใช้จ่ายที่บริษัทด าเนินมาตัง้แตปี่ 2562 

o ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  เท่ากับ 3,069 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.4% จากปีก่อนจากการเพิ่มจ านวน

พนกังานหน้าสถานีบริการน า้มนัและแก๊ส LPG และสาขาธุรกิจ Non-Oil ตามจ านวนสาขาที่เพิ่มขึน้ พีทีจี

ไม่ได้มีการปรับลดพนกังานลงในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่มีนโยบายไม่รับพนกังานทดแทน

หากมีการลาออก การปรับค่าใช้จ่ายด้านสวสัดิการต่างๆ ให้เหมาะสม และมีการเพิ่มงบประมาณในส่วน
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ของอปุกรณ์ป้องกนัและฉีดพ่นฆ่าเชือ้ COVID-19 เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ของพนกังานและลกูค้า อย่างไรก็

ตาม บริษัทยงัคงกลยทุธ์ในการลงทนุอยา่งระมดัระวงัโดยจะขยายสาขาของธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ Non-Oil 

ในพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพเทา่นัน้ 

o ค่าเช่าและสิทธิการเช่า เทา่กบั 110 ล้านบาท ลดลง 92.8% จากปีก่อน ในสว่นของคา่เช่าที่ยงัแสดงอยูใ่นงบ

ก าไรขาดทนุนัน้เป็นคา่เช่าในสว่นของสญัญาเช่าที่ไมเ่ข้าเง่ือนไขของมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 หากไมไ่ด้มีการ

ปรับการรายงานตามมาตรฐานบญัชีดงักลา่ว ค่าเช่าในปีนีจ้ะเท่ากบั 1,705 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.7% จากปีที่

แล้ว  

o ค่าเสื่อมราคา เท่ากับ 2,769 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 76.9% จากปีก่อน โดยเป็นผลกระทบมาจากการปรับการ

รายงานทางการเงินตามที่ได้กลา่วมาในข้างต้น หากไม่ได้มีการปรับการรายงานตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 

คา่เสือ่มราคาจะเป็น 1,711 ล้านบาท ตามตารางข้างต้น เพิ่มขึน้ 9.3% จากปีที่แล้ว เป็นผลจากการขยายสาขา

ในพืน้ที่ศกัยภาพเพื่อรองรับการขยายตวัของประชากรในอนาคต เพื่อต่อยอดเป็นสถานีบริการในรูปแบบครบ

วงจร และมีเครือขา่ยที่ครอบคลมุทัว่ประเทศไทย 

ต้นทุนทางการเงิน เท่ากบั 1,104 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 229.7% จากการปรับการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 

16 โดยหากไมม่ีการปรับการรายงานตามมาตรฐานบญัชีฉบบัดงักลา่ว ต้นทนุทางการเงินจะเทา่กบั 304 ล้านบาท ลดลง 9.1% 

จากปีก่อน จากหนีส้นิจากการเช่าซือ้ที่ลดลง และการบริหารเงินหมนุเวียนในกิจการอยา่งเหมาะสม  

EBITDA และก าไรสุทธิ นอกจากผลการด าเนินงานข้างต้นแล้ว พีทีจียังรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมค้าและร่วมทุน

ทัง้หมด 376 ล้านบาท และมีก าไรจากการรวมธุรกิจทัง้หมด 15 ล้านบาท ส่งผลให้พีทีจีมี EBITDA เท่ากับ 6,315 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 19.9% จากปีที่แล้ว จากก าไรขัน้ต้นที่ปรับขึน้ตามปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เพิ่มขึน้และค่าการตลาดที่อยู่ในระดบั

ปกติ บวกกับนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พีทีจีมีก าไรสทุธิเท่ากับ 1,906 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 

21.9% จากปีที่แล้ว และมีก าไรสทุธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.14 บาท เพิ่มจากปีก่อนหน้าที่ 0.94 บาท โดยได้รับผลกระทบจากการ

ปรับปรุงรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 เท่ากับ 239 ล้านบาท โดยหากไม่มีผลกระทบจากการปรับปรุง

รายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 ดงักลา่ว บริษัทจะมีก าไรสทุธิอยูท่ี่ 2,145 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 37.2% จาก

ปีทีแ่ล้ว 

 

 

 

 

 

 



ติดตอ่สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่นกัลงทนุสมัพนัธ์  
ir@pt.co.th หรือ โทร: +66 2168 3377 ตอ่ 260 และ 274       12/16 
 

สรุปฐานะทางการเงินปี 2563 

สรุปฐานะทางการเงนิ (ล้านบาท) ปี 2563 % ปี 2562 % 
เปลี่ยน 
แปลง 

% 
เปลี่ยนแปลง 

เงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้ 942 2.2% 1,038 4.6% (96) -9.3% 

ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 829 2.0% 1,595 7.0% (766) -48.0% 

สนิค้าคงเหลอื 2,088 5.0% 2,217 9.8% (129) -5.8% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,858 9.2% 4,850 21.4% (991) -20.4% 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 384 0.9% 363 1.6% 21 5.9% 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 10,853 25.8% 11,458 50.6% (605) -5.3% 

สทิธิการเชา่และคา่เช่าทีด่ินจ่ายลว่งหน้า - 0.0% 3,153 13.9% (3,153) -100% 

สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 23,662 56.3% 0 0.0% 23,682 n/a 

เงินลงทนุในการร่วมค้า 1,009 2.4% 688 3.0% 321 46.7% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 801 1.9% 796 3.5% 5 0.6% 

เงินลงทนุทัว่ไป 734 1.7% 723 3.2% 11 1.6% 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 229 0.5% 214 0.9% 15 6.9% 

คา่ความนิยม 53 0.1% 53 0.2% 0 0.0% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นๆ 453 1.1% 354 1.6% 99 28.0% 

รวมสินทรัพย์ 42,037 100.0% 22,652 100.0% 19,385 85.6% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ 3,920 9.3% 5,779 25.5% (1,859) -32.2% 

เงินกู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้นิก าหนด
ช าระใน 1 ปี 

4,330 10.3% 5,711 25.2% (1,381) -24.2% 

อื่นๆ 236 0.6% 125 0.6% 111 88.9% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 8,486 20.2% 11,615 51.3% (3,129) -26.9% 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 18,947 45.1% 216 1.0% 18,731 8,671.6% 

เงินกู้ยืมระยะยาว 6,294 15.0% 3,857 17.0% 2,437 63.2% 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 56 0.1% 40 0.2% 16 39.3% 

อื่นๆ 275 0.7% 217 1.0% 58 26.7% 

รวมหนีส้ิน 34,057 81.0% 15,945 70.4% 18,112 113.6% 

ก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 4,904 11.7% 3,676 16.2% 1,228 33.4% 

อื่นๆ 3,076 7.3% 3,031 13.4% 45 1.5% 

รวมส่วนผู้ถอืหุ้น 7,980 19.0% 6,707 29.6% 1,273 19.0% 

รวมหนีส้ิน และรวมส่วนผู้ถอืหุ้น 42,037 100.0% 22,652 100.0% 19,385 85.6% 
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ณ สิน้ปี 2563 พีทีจีมีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 42,037 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19,385 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 85.6% จากปี 2562 โดย

สนิทรัพย์หลกัทีเ่พิ่มขึน้ได้แก่ 1) สนิทรัพย์สทิธิการใช้เทา่กบั 23,662 ล้านบาทจากการน าสญัญาเชา่ระยะยาวรวมถึงสทิธิในการ

ตอ่สญัญาเช่าของบริษัทมาบนัทกึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 2) เงินลงทนุในกิจการร่วมค้าเทา่กบั 1,009 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 321 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 46.7% จากปีที่แล้วซึง่เป็นผลมาจากการรับรู้ก าไรจากโครงการ Palm Complex ที่

เพิ่มขึน้ เพิ่มขึน้ สว่นสินทรัพย์ที่ลดลงหลกัได้แก่ 1) เงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้เท่ากบั 942 ลดลง 96 ล้านบาท หรือลดลง 

9.3% จากปีที่แล้ว จากช าระเจ้าหนีก้ารค้า ช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวที่ครบก าหนด และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

2) ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้เท่ากบั 829 ล้านบาท ลดลง 766 ล้านบาท หรือลดลง 48.0% จากปีที่แล้ว 

เนื่องจากราคาน า้มนัที่ปรับตวัลดลง และการปรับสิทธิการเช่าที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี ตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 3) ที่ดิน 

อาคาร และอปุกรณ์เทา่กบั 10,853 ล้านบาท ลดลง 605 ล้านบาท หรือลดลง 5.3% จากคา่เสือ่มราคาและนโยบายเข้มงวดใน

การลงทนุ 4) สิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้า ลดลง 100% จากปีที่แล้ว เนื่องจากได้มีการปรับการรายงานสินทรัพย์

สว่นนีม้าเป็นสนิทรัพย์สทิธิการใช้แทน 

ในขณะท่ีหนีส้นิรวมทัง้สิน้เทา่กบั 34,057 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18,112 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 113.6% จากปี 2562 โดยหนีส้ิน้หลกัที่

เพิ่มขึน้มาจาก 1) หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน เพิ่มขึน้ 18,947 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 8,671.6% ซึง่เพิ่มขึน้จากการปรับรายงาน

ทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 ดงัที่ได้กลา่วมาในข้างต้น 2) เงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึน้ 2,437 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 

63.2% จากการออกหุ้นกู้จ านวน 2 ชุด รายละเอียดดงันี ้(1) หุ้นกู้ จ านวน 1,000 ล้านบาท ด้วยอตัราดอกเบีย้คงที่ 3.60% อาย ุ3 

ปี และ (2) หุ้นกู้จ านวน 1,000 ล้านบาท ด้วยอตัราดอกเบีย้คงที่ 3.59% อาย ุ2 ปี 6 เดือน เพื่อใช้ในการช าระคืนหนีเ้ดิมและ/หรือ

เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัท โดยสว่นของหนีส้นิหลกัที่ลดลงมาจาก 1) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ ลดลง 

1,859 ล้านบาท หรือลดลง 32.2% จากปีที่แล้ว เนื่องจากราคาต้นทุนน า้มนัที่ปรับตวัลดลง 2) เงินกู้ ยืมระยะสัน้และส่วนของ

หนีส้ินก าหนดช าระใน 1 ปี ลดลง 1,381 ล้านบาท หรือ ลดลง 24.2% จากหุ้นกู้ที่ครบก าหนดช าระคืนในเดือนกนัยายนที่ผา่นมา 

ทัง้นี ้บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้น 7,980 ล้านบาท เติบโตขึน้ 1,273 ล้านบาท หรือ 19.0% จากปี 2562 จากก าไรสุทธิจากการ

ประกอบกิจการท่ีเพิ่มขึน้  โดยมีก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรเพิ่มขึน้ 33.4% เป็น 4,904 ล้านบาท 

สรุปกระแสเงนิทุน ปี 2563 (ล้านบาท) 
แหล่งที่มาของเงนิทุน การใช้เงนิทุน 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 4,257 
เงินลงทนุในสทิธิการเช่า คา่เช่า สนิทรัพย์ถาวร 
และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

2,043 

เงินสดรับจากเงินลงทนุระยะสัน้ 1 เงินสทุธิจา่ยคา่ดอกเบีย้ และภาษีเงินได้ 1,446 
เงินสดรับจากการรับช าระเงินให้กู้ยืมกบับริษัทยอ่ย 
กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

169 เงินสดให้กู้ยมืสทุธิ 121 

เงินสดรับสทุธิจากการซือ้เงินลงทนุ 41 เงินสดจา่ยช าระสญัญาเชา่ทาการเงิน 944 
เงินปันผลรับ 25 เงินปันผลจ่าย 668 

เงินสดรับจากจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 4    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสทุธิ 630    
เงินสดลดลง 95   
รวม 5,222 รวม 5,222 
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สรุปกระแสเงินทุนปี 2563 

ณ สิน้สดุปี 2563 พีทีจีมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,810 ล้านบาท (ภายหลงัจากหกัเงินสทุธิจ่ายคา่ดอกเบีย้และภาษี 

1,466 ล้านบาท) ลดลง 23.7% จากปีที่แล้ว โดยปัจจัยหลกัมาจาก 1) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นที่ลดลงจากราคาต้นทนุ

น า้มนัที่ปรับตวัลดลง และ 2) ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ตามการปรับรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 16 ทัง้นี ้

พีทีจีมีเงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 1,924 ล้านบาท ลดลง 54.5% จากปีก่อน จาก 1) เงินสดจ่ายคา่สทิธิการเช่าและค่า

เช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้าที่ลดลง 1,676 ล้านบาทจากปีที่แล้ว จากการปรับการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 และ 2) 

เงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ที่ลดลง 287 ล้านบาทจากปีก่อน ตามนโยบายการเข้มงวดในการลงทนุ และกลยทุธ์ใน

การคดัเลือกสถานีบริการในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพและยงัไม่ครอบคลมุ นอกจากนี ้พีทีจีมีเงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

982 ล้านบาท จากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามก าหนด โดยบริษัทยงัมีเป้าหมายให้การ

บริหารเงินสดที่มีให้เพียงพอตอ่การด าเนินงานและการลงทนุในระยะยาว สง่ผลให้ ณ สิน้ไตรมาส พีทีจีมีเงินสดสทุธิอยูจ่ านวน 

942 ล้านบาท 

 

 

มุมมองของผู้บริหาร และทิศทางการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2564 

เป้าหมายการด าเนินงานของปี 2564 

 จ านวนสาขา และ Touchpoint    3,160 สาขา 

o สถานีบริการน า้มนั    2,030 สาขา 

o  สถานีบริการ LPG และ Mix   260 สาขา 

o Non-oil (F&B, CVS และ Services)  870 สาขา 

 อตัราการเติบโตของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนั  8 – 12%  

 อตัราการเติบโตของ EBITDA   10 – 15%  

 งบลงทนุ      4,000 – 4,500 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 

2564    1,450 
2565  2,100  875 
2566  2,000  765 
2567    468 
2568    93 
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เดินหน้าขยายสถานีบริการให้ครอบคลุมพืน้ที่ที่มีศักยภาพ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยยีานยนต์ 

ปัจจบุนัพีทีจีมีจ านวนสถานีบริการน า้มนั และแก๊ส LPG ที่ครอบคลมุกวา่ 2,094 สถานีบริการทัว่ประเทศ โดยในปีนี ้พีทีจียงัคง

มีแผนเดินหน้าในการขยายพืน้ท่ีสถานีบริการให้มีความครอบคลมุ ด้วยการสร้างเครือขา่ยสถานีบริการภายใต้แบรนด์ “พีที” บน

พืน้ที่ที่มีศักยภาพทัง้ในแหล่งชุมชนเมือง รวมถึงแลนด์มาร์คเส้นทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญ เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ประชากร และนกัท่องเที่ยวในอนาคต รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ที่จะเข้ามามีบทบาทที่ส าคญัตอ่

อตุสาหกรรมน า้มนั โดยบริษัทได้ปรับกลยทุธ์การลงทนุให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ อตุสาหกรรม

พลงังาน และไลฟ์สไตล์ของลกูค้าอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี ้บริษัทยงัคงมุง่มัน่พฒันาการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน ทัง้ในด้าน

การเพิ่มสทิธิประโยชน์ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น สง่ผลให้บริษัทมีสว่นแบง่

ทางการตลาดก้าวขึน้สูอ่นัดบั 2 ผา่นทกุช่องทางการจ าหนา่ยน า้มนัในประเทศไทย 

มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ Non-Oil เติมเต็มการให้บริการที่ครบวงจรแก่ลูกค้า 

แม้การด าเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2563 จะประสบกับความท้าทายในระยะสัน้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

COVID-19 แตบ่ริษัทยงัคงมุง่มัน่ในการยกระดบัธุรกิจ Non-Oil ของบริษัท โดยการพฒันาทัง้ในแง่ของสนิค้าและการให้บริการ

ที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลกูค้าที่มีความหลากหลาย ในปี 2564 บริษัทจะมีการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ในกลุ่มธุรกิจ 

Non-Oil เพื่อที่จะให้บริษัทสามารถน าเสนอรูปแบบสินค้าและบริการได้ตรงความต้องการของกลุม่ลกูค้า ด้วยเป้าหมายในการ

เพิ่มสดัสว่นก าไรจากธุรกิจ Non-Oil ให้มากขึน้  

โดยธุรกิจที่จะมาขบัเคลื่อนรายได้ในธุรกิจ Non-Oil ในปีนี ้ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขา

ร้านกาแฟพนัธุ์ไทยทัง้ในและนอกสถานีบริการน า้มนัของบริษัท รวมถึงการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด การสร้างแบรนด์ให้

เป็นที่รู้จกั และเช่ือใจในมาตรฐาน และพฒันาสินค้าใหมใ่นการสร้างประสบการณ์ที่แตกตา่ง และสง่มอบอาหารและเคร่ืองดื่ม

ที่มีสว่นช่วยสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ในชุมชน นอกจากนี ้บริษัทมีแผนขยายธุรกิจแก๊ส LPG ครัวเรือน เพื่อการบริการที่ครอบคลมุ

มากยิ่งขึน้ทัง้ในพืน้ที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั พร้อมพฒันานวตักรรมที่ช่วยให้ลกูค้าได้รับความสะดวกสบายใน

การใช้บริการมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้พีทีจีมีแผนเพิ่มสดัสว่นการจ าหนา่ยแก๊ส LPG ครัวเรือนให้มีสดัสว่น 40 – 50% ของปริมาณการ

จ าหนา่ยแก๊ส LPG ทัง้หมด และอีกหนึง่ธุรกิจที่จะเข้ามาขบัเคลือ่น คือ ธุรกิจศนูย์บริการซอ่มบ ารุงรักษารถยนต์ Autobacs โดย

บริษัทมีแผนที่จะขยายสาขา เพื่อสามารถให้บริการลกูค้าได้อย่างทัว่ถึง โดยกลยทุธ์การขยายสาขายงัคงมุ่งเน้นการบริการท่ีดี  

พร้อมกบัการขยายในพืน้ท่ีมีศกัยภาพทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตา่งจงัหวดั  

นอกจากธุรกิจค้าปลีกที่กลา่วข้างต้นแล้ว ในสว่นของโครงการ Palm Complex ที่ปัจจุบนัสามารถด าเนินโครงการได้เต็มก าลงั

การผลิต และมีแผนต่อยอดไปสูอ่ตุสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต เช่น อตุสาหกรรมโอเลโอ เคมิคอล (Oleo Chemical) 

เป็นต้น ในสว่นของธุรกิจพลงังานทดแทนอื่นๆ พีทีจีก็มีแผนขยายการให้บริการ เพื่อตอบรับกบัเทคโนโยที่เปลี่ยนแปลงไปและ

นโยบายของประเทศที่สนับสนุนพลังงานทดแทนมากขึน้  รวมถึงการต่อยอดระบบการให้บริการ เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบวงจร และดแูลลกูค้าให้สามารถ “อยูด่ี มีสขุ” ในทกุด้านของช่วงชีวิต” 
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือ Data Measurement ผ่านบัตร PT Max Card 

ไม่เพียงแตเ่ป้าหมายในการขยายเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลมุทัง้ในสว่นของธุรกิจน า้มนั  ธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจใหม่

เท่านัน้ บริษัทยงัมุ่งมัน่พฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลของข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน การพฒันาสินค้า และ

บริการ เพื่อก้าวไปสูก่ารเป็น “Data Driven Organization” จากการใช้ข้อมลูผ่านเครือข่ายบตัร PT Max Card ในการน าเสนอ

สินค้า และบริการที่ตรงกับความต้องการของลกูค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ เช่ือมต่อประสบการณ์การรับบริการของ

ลูกค้าผสมผสานระหว่างออนไลน์ และออฟไลน์ (O2O) เข้าไว้ด้วยกัน บริษัทได้จัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อรองรับการ

ด าเนินงานดงักลา่ว จ านวน 2 บริษัท คือ บริษัท แมกซ์ การ์ด จ ากดั และ บริษัท แมกซ์ โซลชูนั เซอร์วิส จ ากดั โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อมุง่เสริมศกัยภาพการให้บริการของระบบการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นแอพลเิคชัน่ PT Max Rewards ที่พฒันาขึน้มาเพื่อดแูล

สมาชิกลูกค้าของผู้ ใช้สินค้าและบริการ ด้วยเป้าหมายที่จะช่วยต่อยอดและเสริมความแข็งแกร่งของบริษัท โดยเน้นการ

ให้บริการอยา่งครบวงจร เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย เพิ่มสทิธิประโยชน์ และสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่สมาชิก  

รักษาความแข็งแกร่งด้านการเงนิ จัดสรรเงนิลงทุนอย่างเหมาะสม 

พีทีจีให้ความส าคญัตอ่การรักษาสภาพคลอ่งทางการเงิน และเพื่อให้ธุรกิจมีกระแสเงินสดเพียงพอตอ่การด าเนินงาน โดยพีทีจี

มีนโยบายการบริหารจดัการด้านการเงินอยา่งระมดัระวงั ด้วยการควบคมุคา่ใช้จ่ายและการคดัสรรการลงทนุให้เหมาะสม โดย

มุง่สร้างความยัง่ยืนในอนาคต โดยในปี 2564 พีทีจีประมาณการการลงทนุอยูท่ี่ 4,000 – 4,500 ล้านบาท โดยแบง่เป็น 3,000 – 

3,500 ล้านบาท ส าหรับเงินลงทุนในการขยายสถานีบริการน า้มนัและสถานีบริการแก๊ส LPG จ านวน 150 – 200 สาขา ทัว่

ประเทศ โดยตัง้เป้าการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัท่ี 8 – 12% พีทีจีประมาณการลงทนุในธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจ

ใหม่ที่ 1,000 ล้านบาท รวมถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ในสว่นของกาแฟพนัธุ์ไทย จากการปรับกล

ยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างกลยุทธ์ของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และน่าเช่ือถือ ด้วยเหตุนี ้พีทีจีจึงตัง้เป้าการเติบโตของ 

EBITDA ที่ระดบั 10 – 15% ส าหรับปี 2564 

 

 


