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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  

 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร เทา่กบั 30,585 ลา้นบาท (+20.8% YoY, -8.2% QoQ) 

 EBITDA เทา่กบั 1,155 ลา้นบาท (-30.1% YoY, -29.6% QoQ) 

 ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน เทา่กบั 65 ลา้นบาท (-87.4% YoY, -87.1% QoQ) 

 

 

บทสรุปของผู้บริหาร  

 พีทีจียังคงรักษาการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดผ่านช่องทางสถานีบริการน ้ามันมากที่สุดใน

อุตสาหกรรม ดว้ยส่วนแบ่งการตลาดที่ 18.5% ในไตรมาส 3/2564 เพิ่มขึน้จาก 16.2% ในไตรมาส 3/2563 โดย

ยงัคงครองสว่นแบง่ทางการตลาดเป็นล าดบัท่ี 2 ไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

 ปริมาณการจ าหน่ายน ้ามันของบริษัทในไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 1,106 ล้านลิตร ลดลง 10.3% จากไตรมาส

เดียวกันของปีที่แล้ว และลดลง 14.3% จากไตรมาสก่อน อนัเนื่องมาจาก 

o ผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของไวรสั COVID-19 ที่มีความรุนแรง และยาวนานกว่าครัง้ก่อน

รวมถึงสถานการณอ์ทุกภยัในช่วงปลายเดือนกนัยายน 2564 ที่สง่ผลใหกิ้จกรรมการเดินทางระหวา่งจงัหวดั

ฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งชา้หลงัจากคลายมาตรการควบคมุวิกฤติ COVID-19 ของภาครฐั 

o ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านสถานีบริการลดลง 9.4% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้ และลดลง 12.7% 

จากไตรมาสก่อน โดยปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัต่อสถานี (Same Store Sales) ลดลง 12.8% จากช่วง

เดียวกนัของปีที่แลว้ 

o ขณะที่ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านช่องทางอตุสาหกรรมลดลง 29.3% จากช่วงเดียวกนัของปีแลว้ และ

ลดลง 45.4% จากไตรมาสก่อน ทัง้นี ้การจ าหน่ายน า้มนัผ่านช่องทางนีไ้ม่ไดเ้ป็นช่องทางหลกัของบริษัท 

และคิดเป็นสดัสว่นเพียง 3.2% ของปรมิาณการจ าหนา่ยน า้มนัทัง้หมดของบรษัิท 

ผลการด าเนินงานทางการเงนิที่ส าคัญ 
(ล้านบาท) 

ไตรมาส 
3/2564 

ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
3/2563 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 
เดียวกันปี

ก่อน 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 30,585 33,310 25,315 -8.2% 20.8% 
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (28,195) (30,473) (22,595) -7.5% 24.8% 
ก าไรขั้นตน้ 2,391 2,837 2,720 -15.7% -12.1% 
EBITDA 1,155 1,641 1,654 -29.6% -30.1% 
ก าไรสุทธิ 65 501 513 -87.1% -87.4% 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ 0.04 0.30 0.31 -87.1% -87.4% 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ  

ประจ าไตรมาส 3/2564 
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 ในไตรมาส 3/2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 30,585 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.8% จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลง 8.6% จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ก าไรขั้นต้น เท่ากับ 2,391 ล้าน

บาท ลดลง 12.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 15.7% จากไตรมาสก่อน  

o รายไดเ้พิม่ขึน้ 20.8% เมื่อเปรยีบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากธุรกิจน า้มนั 

เพิ่มขึน้ 20.8% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากราคาขายปลีกหนา้สถานีบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 26.4 

บาท/ลิตร เพิ่มขึน้ 34.5% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แลว้ และเพิ่มขึน้ 6.6% จากไตรมาสก่อนหนา้ จาก

ราคาน า้มนัดิบ WTI ที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 

o ขณะที่รายไดล้ดลง 8.6% เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสก่อน จากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่ปรบัตวัลดลง

จากปัจจัยดา้นฤดูกาล ซึ่งเป็นตน้เหตุของอุทกภยัใน 33 จังหวดัของประเทศไดร้บัความเสียหาย รวมถึง

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรสั COVID-19 ท าใหภ้าครฐัออกมาตรการล็อคดาวนใ์น

บางพืน้ท่ีที่มีความเสีย่งสงู เพื่อใชใ้นการควบคมุการแพรร่ะบาดดงักลา่ว  

o ในสว่นของก าไรขัน้ตน้ ลดลง 12.1% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 15.7% จากไตรมาสก่อนหนา้

จากคา่การตลาดของธุรกิจน า้มนัที่ปรบัตวัลดลง 3.5% จากปีที่แลว้ และลดลง 3.0% จากไตรมาสก่อน จาก

ราคาตน้ทุนน า้มันโลก WTI ที่ผันผวน โดยก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจน า้มนั คิดเป็นสดัส่วน 86.8% ของก าไร

ขัน้ตน้ทัง้หมด  

 รายได้จากธุรกิจ Non-oil ยังคงเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง เท่ากับ 1,413 ล้านบาท เติบโต 19.3% จากปีก่อน

หน้า และเติบโต 1.2% จากไตรมาสก่อน รายได้จากธุรกิจ Non-oil คิดเป็นสัดส่วน 4.6% ของรายได้ทั้งหมด  

ซ่ึงเพิ่มขึน้จาก 4.2% ในไตรมาสก่อนหน้า  

o ทัง้นี ้ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจ Non-oil ลดลงเลก็นอ้ย 3.0% จากปีก่อน และลดลง 7.7% จากไตรมาสก่อน โดย

สาเหตหุลกัยงัคงมาจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดระลอกใหม่ของไวรสั COVID-19 แมก้ารเติบโตของ

ก าไรขัน้ตน้จะลดลง แต่สดัส่วนก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจ Non-Oil ในไตรมาสที่ 3/2564 ปรบัตวัเพิ่มขึน้อยู่ที่ 

13.2% ของก าไรขัน้ตน้ทัง้หมด เพิ่มขึน้จาก 11.9% ในปีก่อนหนา้ โดยการเติบโตหลกัมาจากธุรกิจ LPG 

และธุรกิจอาหารและเครือ่งดื่ม ภายใตร้า้นกาแฟพนัธุไ์ทย  

 บริษัทม ีEBITDA เท่ากับ 1,155 ล้านบาท ลดลง 30.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และลดลง 29.6% 

จากไตรมาสก่อน และมีก าไรสุทธิ เท่ากับ 65 ล้านบาท ลดลง 87.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า และ 

ลดลง 87.1% จากไตรมาสก่อน จากปัจจัยดังนี้ 

o คา่การตลาดของธุรกิจน า้มนัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปกติ ดงัที่กลา่วแลว้ขา้งตน้ 

o ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 11.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 1.9% จาก   

ไตรมาสก่อน ตามจ านวนสถานีบรกิารน า้มนั แก๊ส LPG และสาขาของธุรกิจ Non-Oil ที่เพิ่มขึน้  

o สว่นแบ่งก าไรจากบริษัทรว่มทนุ เท่ากบั 35 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4.2% จากปีที่แลว้ โดยหลกัมาจากโครงการ 

Palm Complex เนื่องจากในปีนีป้าลม์ และผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากปาลม์ขาดแคลน ส่งผลใหก้ าไรสงูขึน้ 

อย่างไรก็ตาม จากการระบาดของ COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงนโยบายไบโอดีเซลของรฐับาลในช่วง
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สัน้ๆ ที่ผ่านมา ท าใหค้วามตอ้งการไบโอดีเซลในประเทศลดลง ส่งผลใหส้่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมทุน

ลดลง 23.4% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่แลว้ 

 แนวทางการด าเนินงานในไตรมาส 4/2564 เพื่อรองรบัการเริ่มเปิดประเทศ ในการเขา้สูช่่วง High season ของ

การท่องเที่ยว บริษัทไดเ้ตรียมความพรอ้มรองรบัการใหบ้ริการทัง้ Oil และ Non-Oil ขณะเดียวกัน บริษัทก็ยงัคงให้

ความส าคญักับค่าใชจ้่าย และงบการลงทุนใหอ้ยู่ในระดบัเหมาะสม โดยบริษัทมีการปรบัประมาณการการขยาย

สาขาและงบลงทนุ รวมถึงปรบักลยทุธก์ารลงทนุ ดว้ยจดุมุง่หมายในรกัษาสถานะทางการเงินใหแ้ข็งแกรง่ส าหรบัการ

เติบโตในอนาคต 

o ในเดือนตลุาคม 2564 ปรมิาณการจ าหนา่ยน า้มนัของพีทีจีมีการปรบัตวัที่ดีขึน้ 6.8% และแก๊ส LPG ปรบัตวั

ที่ดีขึน้ 13.2% จากเดือนก่อนหนา้ ขณะที่รายไดใ้นส่วนของธุรกิจ Non-Oil เติบโต 14.2% จากเดือนก่อน

หนา้ จากการท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริม่กลบัมาฟ้ืนตวัอีกครัง้ 

o ผลกัดนัการเติบโตในธุรกิจ Non-Oil อย่างต่อเนื่อง ดว้ยจุดประสงคใ์นการสรา้งผลตอบแทนที่สม ่าเสมอใน

ระยะยาว โดยบรษัิทยงัคงมุง่มั่นในการยกระดบัธุรกิจ Non-Oil ของบรษัิท โดยการพฒันาทัง้ในแง่ของสนิคา้

และการให้บริการที่สามารถตอบโจทยก์ลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย โดยการวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาดในการน าเสนอรูปแบบสินคา้และบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ ดว้ยเปา้หมายใน

การเพิ่มสดัสว่นก าไรจากธุรกิจ Non-Oil ใหม้ากขึน้  

o ขบัเคลื่อนองคก์รเขา้สูก่ารต่อยอดทางธุรกิจ พรอ้มทัง้สนบัสนนุธุรกิจ SMEs ที่มีศกัยภาพของคนไทย จาก

การดูแลของทีมงานภายในองคก์ร Business transform ในการขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยใช้

กระบวนการการท าธุรกิจผสมผสานกบัการน าองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยีเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรค์

นวัตกรรม ภายใต้แนวคิดเรื่องของ Co-creation ให้สามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  

o ขณะที่บรษัิทยงัคงนโยบายรกัษาสภาพคลอ่งกระแสเงินสดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยปรบัประมาณการ

ลงทุนของปี 2564 ลดลงอยู่ที่ 2,000-2,500 ลา้นบาท จากเดิม 3,000-3,500 ลา้นบาท ใหส้อดคลอ้งกับ

จ านวนการขยายสาขาสถานีบริการน า้มนัและแก็ส LPG และเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท

ในช่วงที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางจากผลกระทบของการระบาดของไวรสั COVID-19 
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ภาพรวมของผลการด าเนินงาน  

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“พีทีจี”) ในทศวรรษที่ 4 ยังคงยืนหยัดในการท างานดว้ยความทุ่มเทและมุ่งมั่น             

ไม่เพียงแต่การใหบ้ริการในธุรกิจพลงังานเท่านัน้ แต่พีทีจียงัคงพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหต้รงกบัความตอ้งการ เพื่อเป็น

สว่นหนึ่งในชีวิตประจ าวนัของลกูคา้ โดยพีทีจีไดเ้ริ่มศกัราชใหม่ในปี 2564 ดว้ยการเปลี่ยนวิสยัทศันจ์าก “ผูน้  าดา้นบริการใน

ธุรกิจพลงังานครบวงจรของประเทศ” เป็น “เช่ือมใหท้กุคนไดม้ีโอกาสเขา้ถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสขุ" ในทกุดา้นของช่วงชีวิต” รวมถึง

พนัธกิจในการ “รว่มสรา้งโอกาสการเติบโตกบัพนัธมิตร และชุมชนในทกุที่ ทัง้ดา้นธุรกิจพลงังานและขยายสูบ่ริการรอบดา้น

อยา่งครบวงจร เพื่อเติมเต็มความสขุ และมาตรฐานคณุภาพชีวิตของทกุคน” 

ในสว่นของภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3/2564 ยงัคงเผชิญกบัความไมแ่นน่อนจากผลกระทบของสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของไวรสั COVID-19 ระลอกใหมท่ี่มีความรุนแรง ซึง่กระจายเป็นวงกวา้ง และยาวนานมากกวา่ครัง้กอ่น สง่ผลใหภ้าครฐั

มีการใชม้าตรการลอ็คดาวนใ์นพืน้ท่ีที่มีความเสีย่งสงูรวม 29 จงัหวดั ซึง่เป็นพืน้ท่ีที่มีมลูคา่ทางเศรษฐกิจคิดเป็น 77% ของจีดีพี

ประเทศ พรอ้มดว้ยมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดที่เขม้งวด ท าใหเ้ศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3/2564 ไดร้บัผลกระทบอยา่ง

ชัดเจน สะทอ้นดัชนีเครื่องชีว้ัดกิจกรรมการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ (Google Mobility Index) ที่ปรบัลดลงต ่ากว่าช่วง      

ลอ็คดาวนท์ัง้ประเทศในช่วงการแพรร่ะบาดระลอกแรกของปี 2563  

ขณะที่ก าลงัซือ้ภาคเอกชนหดตวัจากรายไดภ้าคครวัเรือนที่ปรบัลดลง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเริ่มกลบัมาฟ้ืนตวัชา้ๆ จาก

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศในโครงการที่ทางภาครัฐก าหนดขึน้ นอกจากนีเ้ศรษฐกิจไทยยังไดร้ับผลกระทบจาก

สถานการณอ์ทุกภยัในช่วงปลายเดือนกนัยายนที่รุนแรงและขยายวงกวา้งในพืน้ที่ 33 จังหวดัของประเทศ ส่งผลใหภ้าพรวม

ปริมาณการใชน้ า้มนัของประเทศ ในไตรมาสที่ 3/2564 ปรบัตวัลดลง 20.1% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 

12.0% จากไตรมาสก่อน โดยหากดตูามรายประเภทผลติภณัฑพ์บวา่ปรมิาณการใชน้ า้มนัในกลุม่ประเภทเบนซินปรบัตวัลดลง 

24.5% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แลว้ และลดลง 8.2% จากไตรมาสก่อนหนา้ ขณะที่ปริมาณการใชน้ า้มนัประเภทดีเซล ซึ่ง

เป็นผลติภณัฑน์ า้มนัท่ีใชใ้นกิจกรรมเชิงพาณิชย ์การขนสง่ และกิจกรรมการเกษตรเป็นหลกั ลดลง 17.8% จากไตรมาสเดียวกนั

ของปีที่แลว้ และลดลง 13.8% จากไตรมาสก่อนหนา้  

ดว้ยสาเหตนุี ้ท าใหใ้นไตรมาสที่ 3/2564 พีทีจีมีปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัทัง้สิน้ 1,106 ลา้นลิตร ลดลง 10.3% จากไตรมาส

เดียวกนัของปีที่แลว้ และลดลงจากไตรมาสที่แลว้ 14.3% โดยพีทีจีมีสดัสว่นปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัดีเซล และเบนซิน คิด

เป็น 72.0% และ 28.0% ตามล าดบั ขณะที่ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านสถานีบริการของประเทศในภาพรวม ในไตรมาสที่ 

3/2564 ปรบัตวัลดลง 20.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 10.8% จากไตรมาสก่อน โดยหากดูตามราย

ประเภทผลิตภณัฑพ์บว่าปริมาณการใชน้ า้มนัในกลุ่มประเภทเบนซินปรบัตวัลดลง 27.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แลว้ 

และลดลง 8.7% จากไตรมาสก่อนหนา้ ขณะที่ปริมาณการใชน้ า้มนัประเภทดีเซล ลดลง 16.7% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่

แลว้ และลดลงจาก 12.0% จากไตรมาสก่อนหนา้  

สง่ผลให ้พีทีจีมีปรมิาณการจ าหนา่ยน า้มนัผา่นสถานีบรกิาร เทา่กบั 1,070 ลา้นลติร ลดลง 9.4% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่

แลว้ และลดลง 12.7% จากไตรมาสที่แลว้ โดยในไตรมาสนี ้สดัสว่นของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านสถานีคิดเป็นสดัสว่น 

96.8% ของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัทัง้หมด โดยการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัของสถานีบริการเดิม (Same 
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Store Sales) ลดลง 12.8% จากช่วงเดียวกันของปีที่แลว้ โดยพีทีจีมีการขยายจ านวนสถานีบริการน า้มนัใหส้อดคลอ้งกับ

มาตรการเขม้งวดในการลงทนุในช่วงการระบาดของไวรสั COVID-19 ดว้ยอตัราการขยายจ านวนสถานีบริการ เพิ่มขึน้ 2.6% 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 1.2% จากไตรมาสก่อนหนา้  

อยา่งไรก็ตาม พีทีจียงัเนน้คณุภาพการใหบ้รกิารที่เป็นมาตรฐาน ผา่นระบบสมาชิกบตัร PT Max Card นอกจากนี ้พีทีจียงัคงไว้

ซึ่งโครงการช่วยเหลือสงัคมในดา้นต่างๆ เช่น โครงการฉีดพ่นฆ่าเชือ้ COVID-19 เพื่อสรา้งความมั่นใจในการเดินทางใหก้บั

ลกูคา้ โครงการแจกเครื่องดื่มในการสนบัสนนุบคุลากรทางการแพทยต์ามสถานที่ต่างๆ รวมถึงโครงการช่วยเหลือสงัคมอื่นๆ 

ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดที่ผ่านมา ท าใหพ้ีทีจียงัคงรกัษาส่วนแบ่งการตลาดผ่านสถานีบริการเป็นอนัดับที่ 2 และ

สามารถเพิ่มสดัสว่นเป็น 18.5% ซึง่เพิ่มขึน้จาก 16.2% ในไตรมาสเดียวกนัปี 2563 

นอกจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแลว้ ปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส  LPG ก็เติบโตเช่นเดียวกนั โดยใน  

ไตรมาสนี ้พีทีจีมีปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG รวมเท่ากบั 64 ลา้นลิตร เติบโตขึน้ 38.3% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้ แต่

ลดลง 3.1% จากไตรมาสก่อน โดยสาเหตุหลักยังคงมาจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ อย่างไรก็ตาม             

พีทีจี ยงัคงเดินหนา้ขยายธุรกิจ LPG ครวัเรอืนและอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนื่อง โดยปรมิาณการจ าหนา่ยแก๊ส LPG ครวัเรอืนและ

อุตสาหกรรม ในไตรมาสนี ้เติบโต 715.7% เทียบไตรมาสเดียวกนักับปีก่อน แต่ลดลงเล็กนอ้ย 1.3% จากไตรมาสก่อน โดย

ปัจจุบนับริษัทไดข้ยายจ านวนการใหบ้ริการ Gas Shop กว่า 172 สาขา และโรงบรรจุแก๊ส 3 แห่ง เพื่อใชส้  าหรบัรองรบัการ

กระจายและจดัจ าหน่ายแก๊ส LPG ส าหรบัครวัเรือนและโรงงานอตุสาหกรรม โดยมุ่งเนน้การสรา้งความแตกต่างดา้นกลยทุธ์

ทางการตลาด และประสทิธิภาพการใหบ้รกิาร โดยมีจดุประสงคห์ลกัคือ การขยายการใหบ้รกิารท่ีครอบคลมุ และตอบรบัความ

ตอ้งการของลกูคา้ใหด้ีที่สดุ ซึง่ปัจจบุนัพีทีจีครองสว่นแบง่การตลาดของการจ าหนา่ยแก๊ส LPG ผา่นทกุช่องทาง เป็นอนัดบัท่ี 4 

ดว้ยสว่นแบง่การตลาด 4.9% ซึง่เพิ่มขึน้จาก 1.8% ในช่วงเดียวกนัของปี 2563 

ในสว่นปรมิาณการจ าหนา่ยแก๊ส LPG ผา่นสถานีบรกิารพีทีในไตรมาสนีเ้ทา่กบั 45 ลา้นลติร เติบโต 2.3% จากไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน แต่ลดลง 3.9% จากไตรมาสก่อนหนา้ ถึงแมว้่าภาพรวมของประเทศการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการของ

ปริมาณการขายน ้ามัน 
(ล้านลิตร)  

ไตรมาส 
3/2564 

ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
3/2563 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 

เดียวกันปีก่อน 

9 เดือน
แรกของปี 

2564 

9 เดือน
แรกของปี 

2563 

% เทียบ
ปีก่อน 

ช่องทางการขายน ้ามัน         
    ค้าปลีกผ่านสถานีบริการ 
PT 

1,070 1,225 1,181 12.7% -9.4% 3,593 3,227 3.2% 

    ค้าส่งผ่านอุตสาหกรรม 36 65 51 -45.4% -29.3% 149 213 -13.6% 
รวม 1,106 1,290 1,232 -14.3% -10.3% 3,741 3,441 2.4% 
สัดส่วนการขายน ้ามัน 
ในแต่ละชอ่งทาง 

        

    ค้าปลีกผ่านสถานีบริการ 
PT 

96.8% 94.9% 95.9%   96.0% 95.3%  

    ค้าส่งผ่านอุตสาหกรรม 3.2% 5.1% 4.1%   4.0% 4.7%  
รวม 100.0% 100.0% 100.0%   100.0% 100.0%  
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ประเทศจะปรบัตวัลดลงถึง 27.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แลว้ และลดงลง 7.9% จากไตรมาสก่อนหนา้ โดยสาเหตทุี่

ปริมาณการจ าหน่าย LPG ผ่านสถานีบริการพีทเีติบโตสงูกวา่อตุสาหกรรม อนัเนื่องมาจากในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจ LPG ภายใต้

การด าเนินงานของบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จ ากดั (“ATLAS”) ไดด้  าเนินโครงการช่วยเหลือกลุม่ลกูคา้ที่ไดร้บัผลกระทบจาก

สถานการณก์ารระบาดของไวรสั COVID-19 อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้พีทีจียงัมีการจดัท าค่ายอาสาที่ท  ากนัมาอย่างตอ่เนื่อง

ทกุปี ภายใตโ้ครงการ “PT ท าจริงไม่ทิง้กนั” ซึ่งเป็นโครงการที่พีทีจีใหค้วามส าคญัและเป็นหนึ่งในภารกิจของบริษัท ในการให้

ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุสงัคมที่พีทีจีเขา้ไปด าเนินธุรกิจในทกุพืน้ที่ ดว้ยวิสยัทศันก์ารสรา้งความ “อยูด่ี มีสขุ” ใหก้บัลกูคา้

ในทุกช่วงของชีวิต ส่งผลใหใ้นไตรมาส 3/2564 พีทีจีมีส่วนแบ่งการตลาดของการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการเป็น

ล าดบัท่ี 2 ดว้ยสว่นแบง่การตลาด 18.2% ซึง่เพิ่มขึน้จาก 11.0% ในไตรมาสเดียวกนัของปี 2563 

นอกจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนั และแก๊ส LPG ที่พีทีจีมุ่งผลกัดนัใหส้ามารถเติบโตไดต้ามเป้าหมายที่วางไวแ้ลว้ ในสว่น

ของธุรกิจ Non-Oil อื่นๆ พีทีจียงัคงผลกัดนัการเติบโตในธุรกิจดา้นนีด้ว้ยเช่นกนั ดว้ยการตัง้เปา้หมายในการขยายการใหบ้รกิาร

แก่ลกูคา้ไดอ้ย่างทั่วถึง ประกอบกับการบริการที่เป็นมาตรฐานและปลอดภยั  โดยในไตรมาส 3/2564 พีทีจีมีสาขา Non-Oil 

1,080 สาขา และมีสถานีบรกิารน า้มนั 1,925 สถานีบรกิาร ซึง่รายละเอียดเป็นดงันี ้

ธุรกิจ จ านวนสาขา ธุรกิจ จ านวนสาขา 
สถานีบริการน ้ามัน 1,925 รา้นจ าหนา่ยแก๊ส LPG ครวัเรอืน 172 

สถานีบริการแก๊ส LPG 217 
ศนูยบ์รกิารซอ่มแซมและบ ารุงรกัษา
รถยนต ์Autobacs 

23 

สถานีอดัประจุไฟฟ้า (EV Charging) 5 
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน ้ามัน Maxnitron Lube 
Change 

43 

กาแฟพันธุไ์ทย 289 Max Camp (Rest Area) 36 
คอฟฟ่ี เวิลด ์
(ในประเทศ และต่างประเทศ) 

45 รา้นสะดวกซือ้ Max Mart 250 

 

ปริมาณการขายแก๊ส LPG 
(ล้านลิตร)  

ไตรมาส 
3/2564 

ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
3/2563 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 

เดียวกันปีก่อน 

9 เดือน
แรกของปี 

2564 

9 เดือน
แรกของปี 

2563 

% เทียบ
ปีก่อน 

ช่องทางการขาย LPG         
    สถานีบริการ Auto LPG 45 44 43 1.2% 4.6% 136 109 26.5% 
    ครัวเรือนและ
อุตสาหกรรม 

25 18 3 39.1% 723.1% 55 4 793.5% 

รวม 70 62 46 12.2% 52.2% 191 113 63.8% 
สัดส่วนการขาย LPG         
    สถานีบริการ Auto LPG 64.2% 71.1% 93.4%   71.1% 96.6%  
    ครัวเรือนและ
อุตสาหกรรม 

35.8% 28.9% 6.6%   28.9% 3.4%  

รวม 100.0% 100.0% 100.0%   100.0% 100.0%  
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เหตุการณส์ าคัญในไตรมาส 3/2564 

ตอ่ยอดธุรกิจ Palm Complex เปิดตัวน ้ามันปาลม์เพื่อการบริโภค ภายใต้ชื่อแบรนด ์“มีสุข” 

ธุรกิจ Palm Complex ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ ์จ ากดั เปิดตวัน า้มนัปาลม์เพื่อการบริโภค 

ภายใตช่ื้อแบรนด ์“มีสขุ” เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2564 ที่ผา่นมา โดยเป็นการตอ่ยอดผลติภณัฑข์องธุรกิจ ดว้ยการผลติสนิคา้ทีม่ี

คุณภาพ คดัเลือกวตัถุดิบดว้ยความพิถีพิถนั มีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพในทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลิต โดย

เบือ้งตน้น า้มนัปาลม์มีสขุไดว้างจ าหนา่ยใหแ้ก่ผูบ้รโิภคตามรา้นโชหว่ย (รา้นขายของช า) และมีแผนท่ีจะเขา้สูต่ลาดรา้นคา้ปลกี

ขนาดใหญ่ (Hypermarket) เรว็ๆ นี ้

ผลักดันธุรกิจกาแฟพันธุไ์ทย (PUN) ภายใต้ธุรกิจ F&B ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรในการเพิ่มสัดส่วนการขาย
จาก Delivery เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส 

ในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ที่ผา่นมา บรษัิทมีการปรบัตวัเพื่อใหธุ้รกิจอยูบ่นพืน้ฐานของเทคโนโลยี

และตอบรบัการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในยคุ New normal โดยการรว่มมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการผลกัดนั

การขายผ่านระบบ Delivery โดยธุรกิจ Non-Oil ที่เห็นไดช้ัดเจนมากที่สดุคือ ธุรกิจรา้นกาแฟพนัธุ์ไทย ที่ยอดขายผ่านระบบ 

Delivery มีสดัส่วนเติบโตขึน้เป็น 15.9% ในไตรมาสที่ 3/2564 จาก 0.4% ในปีที่แลว้ และ 10.0% ในไตรมาสก่อนหนา้ โดย

ลกูคา้สามารถสั่งเครื่องดื่มและอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นเดลิเวอรี่ อาทิเช่น Grab, Robinhood, True Food, Line Man, Gojek 

เป็นตน้ 

เปิดตวัโครงการ “Taxi Advertisement” โปรโมทธุรกิจ LPG ผ่านการช่วยเหลอืกลุ่มแท็กซ่ีกว่า 6,000 คันทั่วประเทศ 

พีทีจีเปิดตวัโครงการ “Taxi Advertisment” เป็นการประชาสมัพนัธธ์ุรกิจ LPG ผา่นการสง่มอบความช่วยเหลอืแก่ผูข้บัรถแท็กซี่ 
ดว้ยการมอบคูปองส่วนลดพิเศษมูลค่ารวม 1,200 บาท โดยสามารถใช้เป็นส่วนลดตน้ทุนเชือ้เพลิงแก๊ส น า้มัน ค่าน า้มนั
เครื่องยนต ์ค่าก๊าซหงุตม้ ในเครือ PT และไดร้บัสว่นลดในการเติมเชือ้เพลิง LPG ลิตรละ 0.5 บาท เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน 
โดยการติดสติ๊กเกอรป์ระชาสมัพนัธธ์ุรกิจ LPG ที่มีแผนที่จะยื่น Filling ต่อตลาดหลกัทรพัย ์โดยมีเป้าหมายผูข้บัรถแท็กซี่เขา้
รว่มโครงการ 6,000 คนัทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสง่มอบความช่วยเหลือเพื่อลดตน้ทนุในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตผู้
ขบัรถแท็กซี่ใหส้ามารถผา่นวิกฤติครัง้นีไ้ปไดด้ว้ยกนั 
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สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับไตรมาส 3/2564 และ 9 เดือนแรกของปี 2564 

สรุปผลการ
ด าเนินงานทาง
การเงนิ 

ไตรมาส 
3/2564 

ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
3/2563 

% เทียบ
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ
ไตรมาส
เดียวกัน
ของปีก่อน 

9 เดือน
แรกของปี 

2564 

9 เดือน
แรกของปี 

2563 

% เทียบปี
ก่อน 

(ล้านบาท)  

รายไดจ้ากการขาย
และการบรกิาร 

30,585 33,310 25,315 -8.2% 20.8% 96,159 76,693 25.4% 

ตน้ทนุรวมการขาย
และการบรกิาร 

(28,195) (30,473) (22,595) -7.5% 24.8% (88,102) (68,998) 27.7% 

ก าไรขั้นตน้ 2,391 2,837 2,720 -15.7% -12.1% 8,056 7,695 4.7% 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย
และการบรหิาร 

(2,109) (2,069) (1,895) 1.9% 11.3% (6,234) (5,718) 9.0% 

คา่ใชจ้า่ยใน
การขาย 

(1,756) (1,702) (1,661) 3.2% 5.8% (5,188) (5,014) 3.5% 

คา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิาร 

(353) (366) (234) -3.8% 50.4% (1,046) (704) 48.5% 

EBITDA 1,155 1,641 1,654 -29.6% -30.1% 4,459 4,509 -1.1% 
ตน้ทนุทางการเงิน (283) (276) (280) 2.5% 1.2% (833) (820) 1.6% 
ก าไรสุทธิ 65 501 513 -87.1% -87.4% 1,097 1,230 -10.9% 

อัตราก าไรขัน้ต้น 7.8% 8.5% 10.7%   8.4% 10.0%  

อัตราค่าใช้จ่ ายการ
ขายและการบริหารตอ่
ยอดขายสทุธิ 

6.9% 6.2% 7.5%   6.5% 7.5% 
 

อตัราค่าใชจ้่ายในการ
ขาย 5.7% 5.1% 6.6% 

 
 

 
 

5.4% 6.5% 
 
 

ตอ่ยอดขายสทุธิ 
อตัราคา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิาร 

 
1.2% 

 
1.1% 

 
0.9% 

 
 

 
 

 
1.1% 

 
0.9% 

 
 

ตอ่ยอดขายสทุธิ 
อตัราก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

1.3% 2.7% 3.7%   2.3% 3.1% 
 

อตัรา EBITDA 3.8% 4.9% 6.5%   4.6% 5.9%  

อตัราก าไรสทุธิ 0.2% 1.5% 2.0%   1.1% 1.6%  
ก าไรสุทธิต่อหุน้ 
(บาท) 

0.04 0.30 0.31   0.66 0.74 
 

อัตราผลตอบแทนผู้
ถอืหุ้น 

3.4% 26.2% 29.3%   19.7% 23.5% 
 



ติดตอ่สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท้ี่นกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
ir@pt.co.th หรือ โทร: +66 2168 3377 ตอ่ 260 และ 276       9/16 
 

อตัราผลตอบแทนตอ่
สนิทรพัยร์วม 

0.6% 4.8% 6.6%   4.6% 5.3% 
 

อตัราหนีส้นิท่ีมีภาระ
ดอกเบีย้ 

3.70 3.65 3.84   3.70 3.84 

 

ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 
(เทา่) 

สรุปงบการเงินรอบ 9 เดือนแรกของปี 2564 

พีทีจีมีรายไดจ้ากการขายและบรกิารเทา่กบั 96,159 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 25.4% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยแบง่เป็น         

1. รายไดจ้ากการขายและบริการในสว่นของธุรกิจน า้มนัที่ เพิ่มขึน้ 25.2% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากราคาขาย
น า้มนัที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 22.6% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้ และปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัส าหรบั 9 เดือนแรกของปี 2564 
เพิ่มขึน้อยู่ที่ 3,732 ลา้นลิตร หรือเพิ่มขึน้ 2.1% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัเพิ่มขึน้ตามจ านวน
สถานีบรกิารน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้ ขณะปรมิาณการจ าหนา่ยน า้มนัตอ่สถานีส  าหรบั 9 เดือนแรกลดลง 3.2% จากช่วงเดียวกนัของปีที่
แลว้ 2. รายไดจ้ากธุรกิจ Non-Oil ในสว่นของธุรกิจ LPG ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจรา้นสะดวกซือ้ ธุรกิจการใหบ้ริการ
พืน้ท่ีเชิงพาณิชย ์และธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึน้ 25.8% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการขยายสาขาในธุรกิจ Non-Oil และ
การเติมเต็มการบริการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบนั พีทีจีมีจ านวนสาขาธุรกิจ Non-Oil ทัง้สิน้ 1,080 สาขา ทัง้นี ้
รายไดจ้ากธุรกิจน า้มนั คิดเป็นสดัสว่น 95.6% ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารทัง้หมด  

พีทีจีมีตน้ทนุขายและบรกิารเทา่กบั 88,102 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 27.7% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากราคา
ตน้ทนุน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้อนัเนื่องมาจากราคาน า้มนัดบิท่ีปรบัตวัเพิ่มขึน้ โดย 9 เดือนแรกของปี 2564 ราคาน า้มนัดิบ WTI เฉลีย่อยู่
ที่ 64.9 ดอลลารต์่อบารเ์รล ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 38.8 ดอลลารต์่อบารเ์รลในช่วงเดียวกนัของปีก่อน หรือเพิ่มขึน้เฉลี่ย 67.2% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ราคาน า้มันหน้าสถานีบริการปรับได้ใกลเ้คียงกับราคาตน้ทุนน า้มัน ส่งผลใหค้่า
การตลาดในช่วง 9 เดือนแรกอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัของปีที่แลว้ ท าใหพ้ีทีจีมีก าไรขัน้ตน้เทา่กบั 8,056 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4.7% 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสดัสว่นก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจน า้มนัคิดเป็น 87.3% และธุรกิจ Non-Oil คิดเป็น 12.7% 
เพิ่มขึน้จาก 11.0% ในปีที่แลว้ ก าไรขัน้ตน้ของ Non-Oil แบง่เป็นธุรกิจแก๊สแอลพีจี 5.3% ธุรกิจอาหารและเครือ่งดื่ม 2.9% และ
ธุรกิจรา้นสะดวกซือ้ Max Mart และธุรกิจอื่นๆ 4.5% 

ในสว่นของคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารเทา่กบั 6,234 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 9.0% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่น โดยหลกั
ยงัคงมาจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึน้ เพื่อรองรบัการขยายสาขาการใหบ้ริการทัง้ธุรกิจน า้มนั 
และธุรกิจ Non-Oil โดยปัจจุบนัพีทีจีมีจ านวนสาขาธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ Non-Oil ทัง้สิน้ 3,005 สาขา ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 2,814
สาขา จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 ดว้ยเหตนุี ้บริษัทมี EBITDA ส  าหรบั 9 เดือนแรก เท่ากบั 4,459 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ย 1.1% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ซึ่งต ่ากว่าการคาดการณท์ี่ +8-12% จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 สง่ผลใหก้ าไรสทุธิ เท่ากบั 1,097 

ลา้นบาท ลดลง 10.9% จากปีที่แลว้ และมีก าไรสทุธิตอ่หุน้เทา่กบั 0.66 บาท ลดลงจาก 0.74 บาท ในปีก่อน 
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งบก าไรขาดทุนของไตรมาส 3/2564 

 รายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากับ 30,585 ลา้นบาท เติบโตเพิ่มขึน้ 20.8% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้ 
เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายและบรกิารในสว่นของธุรกิจน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้ 20.8% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เป็น
ผลมาจากราคาขายปลกีน า้มนัตอ่ลติรเพิ่มขึน้ 34.5% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน แตร่ายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร
ลดลง 8.2% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากรายไดจ้ากธุรกิจน า้มันลดลง 8.6% จากไตรมาสก่อนหนา้ โดยปริมาณการ
จ าหนา่ยน า้มนัปรบัตวัลดลง 10.3% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ และลดลง 14.3% จากไตรมาสก่อน โดยสาเหตหุลกั
มาจากผลกระทบดา้นฤดกูาล รวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ระลอกใหม่ และสถานการณ์     
อทุกภยัในช่วงปลายเดือนกนัยายน 2564 ที่ผา่นมา 

นอกจากนี ้พีทีจีมีรายได้จากธุรกิจ Non-Oil ที่ยังสามารถเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง จากการที่บริษัทผลักดันและให้
ความส าคญั เพื่อใหบ้ริการลูกคา้ไดค้รอบคลุมสูงสดุ โดยปัจจุบันมีสาขาของธุรกิจ Non-Oil รวมทัง้หมด 1,080 สาขา 
เติบโต 16.0% จากปีก่อน และเติบโต 3.2% จากไตรมาสที่แลว้ ขณะที่รายไดจ้ากธุรกิจ Non-Oil ในไตรมาสนี ้เติบโต 
19.3% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 1.2% จากไตรมาสที่แลว้ ทัง้นี ้รายไดจ้ากการขายและบริการจากธุรกิจน า้มนัคิดเป็น
สดัสว่น 95.4% ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารทัง้หมด 

 ต้นทุนการขายและการให้บริการ เท่ากับ 28,195 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 24.8% จากปีก่อน  โดยสาเหตุหลกัมาจาก 1) 
ตน้ทนุน า้มนัปรบัตวัเพิ่มขึน้ โดยราคาน า้มนัดิบ WTI มีการปรบัตวัเฉลี่ยอยูท่ี่ 70.6 ดอลลา่รต์่อบารเ์รลในไตรมาส 3/2564 
หรอื เพิ่มขึน้ 72.8% จากปีที่แลว้ และเพิ่มขึน้ 7.0% จากไตรมาสก่อนหนา้ อยา่งไรก็ตามการปรบัตวัอยา่งรวดเรว็ของราคา
น า้มนัในช่วงเดือนกนัยายน สง่ผลใหภ้าพรวมคา่การตลาดในธุรกิจน า้มนัส าหรบัไตรมาสนี ้ปรบัตวัลดลง 3.5% จากปีก่อน 
และลดลง 3.0% ในไตรมาสก่อนหนา้ ขณะที่ตน้ทุนการขายและการบริหาร ปรบัตวัลดลง 7.5% จากไตรมาสก่อน จาก
ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่ลดลง ตามที่ไดก้ลา่วไปขา้งตน้ ท าใหก้ าไรขัน้ตน้ของพีทีจีในไตรมาสนี ้ เท่ากบั 2,391 ลา้น
บาท ลดลง 15.7% จากปีก่อนหนา้ และลดลง 12.1% จากไตรมาสก่อน โดยก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจน า้มนัคิดเป็นสดัสว่น 
86.8% และธุรกิจ Non-Oil คิดเป็นสดัสว่น 13.2% แบ่งเป็นธุรกิจแก๊ส LPG 5.0% ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3.1% และ
ธุรกิจรา้นสะดวกซือ้ Max Mart และธุรกิจอื่นๆ 5.1% 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 2,109 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 11.3% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 1.9% จากไตรมาส

ก่อนหนา้ โดยค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารยงัคงมีการเติบโตอยู่เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ  Non-Oil 

ทัง้นี ้บริษัทยงัคงนโยบายควบคมุค่าใชจ้่ายใหม้ีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณเ์ศรษฐกิจ 

โดยคา่ใชจ้่ายหลกัยงัคงมาจาก คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน และคา่เสือ่มราคา 

o ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เท่ากบั 790 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 6.4% จากปีก่อน แต่ลดลง 4.3% จากไตรมาส

ก่อน ปัจจยัหลกัของการเติบโตของคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานยงัคงมาจากการขยายสาขาทัง้ธรุกิจน า้มนั และ

ธุรกิจ Non-Oil ทัง้นี ้พีทีจีมีจ านวนสาขาของธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ Non-Oil รวมทัง้สิน้จ านวน 3,005 สาขา 

ครอบคลมุทั่วประเทศ รวมถึงการมุง่เนน้การบรกิาร เพื่อสง่มอบประสบการณท์ี่ดีที่สดุใหก้บัลกูคา้ 

o ค่าเสื่อมราคา เท่ากบั 736 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4.8% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 2.3% จากไตรมาสก่อน จากการ

เติบโตของค่าเสื่อมราคายังคงมาจากการขยายสาขาในพืน้ที่ที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เช่น ในเขต

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ เพื่อต่อยอดเป็นสถานีบริการในรูปแบบครบวงจร โดยในไตรมาสนีม้ี

การเปิดสถานีบรกิารใหมท่ี่พีทีจีบรหิารงานเองทัง้หมด 22 สถานี  
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 ต้นทุนทางการเงิน เท่ากบั 283 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1.2% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 2.5% จากไตรมาสก่อน ซึ่งตน้ทนุทางการ

เงินเพิ่มขึน้ตามการขยายสาขาในพืน้ท่ีที่มีประสทิธิภาพสงูอยา่งตอ่เนื่อง ดงัที่ไดก้ลา่วไปแลว้ในขา้งตน้  

 EBITDA และก าไรสุทธิ พีทีจีมี EBITDA เทา่กบั 1,155 ลา้นบาท ลดลง 30.1% จากปีก่อน และลดลง 29.6% จากไตรมาส

ก่อนหนา้ โดยสาเหตหุลกัมาจาก 1. ปรมิาณการจ าหนา่ยน า้มนัท่ีปรบัตวัลดลง เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีกอ่นและเทยีบ

กบัไตรมาสก่อนหนา้ 2. การตลาดของธุรกิจน า้มนัลดลง 5.1% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้ และลดลง 4.6% จากไตรมาส

ก่อน จากปัจจยัฤดกูาลและผลกระทบจากการแพรร่ะบาดระลอกใหม่ของไวรสั COVID-19 นอกจากนี ้ส่วนแบ่งก าไรจาก

บริษัทร่วมทุน เท่ากับ 35 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4.2% จากปีที่แลว้ โดยหลกัมาจากโครงการ Palm Complex เนื่องจากในปีนี ้

ปาลม์ และผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากปาลม์ขาดแคลน สง่ผลใหก้ าไรสงูขึน้ อยา่งไรก็ตาม จากการระบาดของ COVID-19 และ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายไบโอดีเซลของรฐับาลในช่วงสัน้ๆ ที่ผ่านมา ท าใหค้วามตอ้งการไบโอดีเซลในประเทศลดลง สง่ผล

ใหส้ว่นแบ่งก าไรจากบริษัทรว่มทนุลดลง 23.4% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่แลว้ สง่ผลใหก้ าไรสทุธิในไตรมาสนีเ้ท่ากบั 65 ลา้น

บาท ลดลง 87.4% จากปีก่อน และลดลง 87.1% จากไตรมาสก่อน และมีก าไรสทุธิตอ่หุน้เทา่กบั 0.04 บาท ลดลงจาก 0.30 

บาท ในปีก่อน และลดลงจาก 0.29 บาท ในไตรมาสก่อน 

 
สรุปงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

สรุปฐานะทางการเงนิ  ไตรมาส 
3/2564 

% 
ปี 

2563 
% 

เปลี่ยน 
แปลง 

% 
เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) 

เงินสด และรายการเทียบเทา่เงินสด 1,266 3% 942 2% 324 34.4% 

ลกูหนีก้ารคา้ ลกูหนีอ้ื่น และเงินใหกู้ย้ืมระยะ
สัน้ 

843 2% 829 2% 14 1.7% 

สนิคา้คงเหลอื 2,370 5% 2,088 5% 282 13.5% 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 4,480 10% 3,859 9% 621 16.1% 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 398 1% 384 1% 13 3.4% 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 11,308 26% 10,853 26% 455 4.2% 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ 23,817 55% 23,662 56% 155 0.7% 

เงินลงทนุในการรว่มคา้ 1,144 3% 1,009 2% 135 13.3% 

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 859 2% 801 2% 57 7.2% 

สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (เงิน
ลงทนุทั่วไป) 

725 2% 734 2% (10) -1.3% 

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 262 1% 229 1% 33 14.4% 

คา่ความนิยม 53 0% 53 0% 0 0.0% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่นๆ 570 1% 453 1% 117 25.8% 
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รวมสินทรัพย ์ 43,614 100% 42,037 100% 1,577 3.8% 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นๆ 4,151 10% 3,920 9% 232 5.9% 

เงินกูย้ืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้นิที่ถึง
ก าหนดก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

6,518 15% 4,330 10% 2,188 50.5% 

อื่นๆ 100 0% 236 1% (136) -57.6% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 10,770 25% 8,486 20% 2,284 26.9% 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 19,293 44% 18,947 45% 346 1.8% 

เงินกูย้ืมระยะยาว 4,824 11% 6,294 15% (1,471) -23.4% 

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 56 0% 56 0% 0 0.4% 

อื่นๆ 387 1% 275 1% 112 40.6% 

รวมหนีส้ิน 35,329 81% 34,057 81% 1,271 3.7% 

ก าไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 5,167 12% 4,904 12% 263 5.4% 

อื่นๆ 3,118 7% 3,076 7% 42 1.4% 

รวมส่วนผู้ถอืหุน้ 8,285 19% 7,980 19% 305 3.8% 

รวมหนีส้ิน และรวมส่วนผู้ถอืหุ้น 43,614 100% 42,037 100% 1,577 3.8% 

 

ณ สิน้สดุไตรมาส 3/2564 พีทีจีมีสินทรพัยร์วมเทา่กบั 43,614 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,577 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 3.8% จากปี 2563 

โดยสินทรพัยห์ลกัที่เพิ่มขึน้มาจากการเพิ่มขึน้ของ 1) ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์เพิ่มขึน้ 455 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 4.2% จากปี 

2563 จากการปรบัปรุงพืน้ที่สถานีบริการน า้มนั และสาขาธุรกิจ Non-Oil ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึงการขยายสาขาไปยงั

พืน้ที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง 2) เงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ เพิ่มขึน้ 324 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 34.4% จากปี 2563          

3) สนิคา้คงเหลอืเพิ่มขึน้ 282 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้ 13.5% จากไตรมาส 4/2563 จากราคาตน้ทนุน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้ จากตน้ทนุราคา

น า้มนัตอ่ลติรที่ปรบัตวัสงูขึน้   

ในขณะที่หนีส้นิรวมทัง้สิน้เทา่กบั 35,329 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,271 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้ 3.7% จากปี 2563 เงินกูย้ืมระยะสัน้และ

สว่นของหนีส้นิส าหนดช าระใน 1 ปี เพิ่มขึน้ 2,188 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้ 50.5% จากปี 2563 จากหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดไถ่ถอนภายใน 

1 ปีที่เพิ่มขึน้ 1,399 ลา้นบาท และเงินกูร้ะยะสัน้ที่เพิ่มขึน้เพื่อน ามาใชห้มนุเวียนในกิจการ ขณะที่ เงินกูย้ืมระยะยาวลดลง 1,471 

ลา้นบาท หรอืลดลง 23.4% จากปี 2563 โดยหลกัมาจากการปรบัหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดไถ่ถอนมากกวา่ 1 ปีไปไวย้งัสว่นของหนีส้นิที่มี

ก าหนดช าระภายใน 1 ปีตามที่กลา่วไปในขา้งตน้ และการจ่ายช าระหนีต้ามก าหนด ทัง้นี ้บรษัิทวางเปา้หมายในการปรบัแผนการ

ลงทุนใหส้อดคลอ้งกบักระแสเงินสดเพื่อสรา้งความมั่นคงและแข็งแกร่งทางการเงิน พีทีจีมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 8,285 ลา้น

บาท เติบโตขึน้ 305 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้ 3.8% จากปี 2563 จากก าไรสะสมที่มากขึน้ 
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สรุปกระแสเงนิทุน 9 เดือน ปี 2564 (ล้านบาท)  

แหล่งที่มาของเงนิทุน การใช้เงนิทุน 

เงินสดรบัจากการด าเนินงาน 4,038  
เงินสทุธิจา่ยคา่ดอกเบีย้ และ
ภาษีเงินได ้

1,270 

เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

129 
เงินสดจา่ยซื่ออสงัหารมิทรพัย ์
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์

1,594 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว, จ าหนา่ย
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม และอาคารอปุกรณ ์

3 
เงินสดจา่ยสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้
และสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 

217 

เงินปันผลรบั 25 
เงินสดจา่ยเงินลงทนุในบรษัิท
รว่ม 

12 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินสดจากการกูย้มื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

934 
เงินสดจา่ยเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน 

252 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคล
อื่น 

4 เงินสดจา่ยตามสญัญาเช่า 627 

  เงินปันผลจ่าย 837 

  เงินสดเพิม่ขึน้ 324 

รวม 5,133 รวม 5,133 

ส าหรบั 9 เดือนแรก ปี 2564 พีทีจีมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,769 ลา้นบาท (ภายหลงัจากหักเงินสุทธิจ่ายค่า
ดอกเบีย้และภาษี 1,282 ลา้นบาท) เพิ่มขึน้ 82.5% จากปีที่แลว้ ขณะที่เงินสดสทุธิที่ใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 1,666 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 9.2% จากปีที่แลว้ จากนโยบายเขม้งวดในการลงทุน และปรับการลงทุนตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่ไดร้บั
ผลกระทบจากการระบาดของไวรสั COVID-19 โดยพีทีจีมีเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 779 ลา้นบาท เพิ่มขึน้  
63.9% จากปีที่แลว้ จากการช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวคืนใหส้ถาบนัการเงินตามก าหนด และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้
ถือหุน้ โดยบริษัทยงัมีเปา้หมายในการบริหารเงินสดที่มีใหเ้พียงพอตอ่การด าเนินงาน ทัง้นี ้พีทีจีมีเงินสดและรายการเทียบเทา่
เงินเพิ่มขึน้สทุธิ 324 ลา้นบาท ซึง่สง่ผลให ้ณ สิน้ไตรมาส พีทีจีมีเงินสดสทุธิอยูจ่  านวน 1,266 ลา้นบาท 

 

 

 

การรับรอง 
จัดอนัดับเครดติเรทติง้ 
(Tris) 

BBB+ 

CG score ดีมาก : 5 ดาว 
CAC Certified CAC 
ESG Index THSI 

หนี้สนิระยะยาวและหุ้นกู้คงเหลือ (ล้านบาท) 
ปีที ่ หุ้นกู้  ครบ

ก าหนด 
เงนิกู ้ ครบ

ก าหนด 
ต.ค.-ธ.ค. 64    666 

2565  2,100  1,208 
2566  2,000  1,098 
2567    620 
2568    93 
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มุมมองของผู้บริหาร และทิศทางการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2564 

เปา้หมายการด าเนินงานของปี 2564 (ปรบัประมาณการเพิ่มจากไตรมาสที่ 2/2564) 

 จ านวนสาขา และ Touchpoint    3,030 สาขา  

o สถานีบรกิารน า้มนั   1,940 สาขา  

o สถานีบรกิาร LPG และ Mix  230 สาขา  

o Non-Oil (F&B, CVS และ Services) 860 สาขา  

 อตัราการเติบโตของปรมิาณการจ าหนา่ยน า้มนั 1-4% (ปรบัจาก 5-8%) 

 อตัราการเติบโตของปรมิาณการจ าหนา่ยแก๊ส LPG  70% (ปรบัจากคาดการณเ์ติบโตมากกวา่ 100%) 

 อตัราการเติบโตของ EBITDA   0 ถึง -5% (ปรบัจาก 8-12%) 

 งบลงทนุ     2,000 – 2,500 ลา้นบาท (ปรบัจาก 3,000-3,500 ลา้น 

บาท) 

การผลักดันและเพิ่มสัดส่วน Non-Oil ให้สูงขึน้อยา่งต่อเน่ือง แมก้ารด าเนินธุรกิจของบรษัิทในช่วงที่ผา่นมา จะประสบกบั

ความทา้ทายในระยะสัน้ จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 แต่บริษัทยงัคงมุ่งมั่นในการยกระดับธุรกิจ     

Non-Oil ของบริษัท โดยการพฒันาทัง้ในแง่ของสินคา้และการใหบ้ริการที่สามารถตอบโจทยก์ลุ่มลกูคา้ที่หลากหลาย ดว้ย

เป้าหมายทราจะใหเ้ป็นธุรกิจหลกัในการขบัเคลื่อนการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยในปี 2564 บริษัทจะมีการวางแผน     

กลยทุธท์างการตลาด ในกลุม่ธุรกิจ Non-Oil เพื่อที่จะใหบ้ริษัทสามารถน าเสนอรูปแบบสินคา้และบริการไดต้รงความตอ้งการ

ของกลุม่ลกูคา้ ดว้ยเปา้หมายในการเพิ่มสดัสว่นก าไรจากธุรกิจ Non-Oil ใหม้ากขึน้  

โดยธุรกิจที่จะมาขบัเคลือ่นรายไดใ้นธุรกิจ Non-Oil ในปีนี ้ไดแ้ก่  

o ธุรกิจ LPG มีแผนที่จะยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูเสนอขายหลกัทรพัย ์(แบบไฟลล์ิ่ง) เพื่อน าธุรกิจ LPG เขา้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์สนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจ LPG ภายใตก้ารดูแลของ บริษัท แอตลาส     

เอ็นเนอยี จ ากดั (“ATL”) ดว้ยเป้าหมายในการเป็นผูน้  าการใหบ้ริการธุรกิจ LPG ที่ครบวงจร การตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ควบคูไ่ปกบัการดแูลชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

o ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขารา้นกาแฟพนัธุ์ไทยทัง้ในและนอกสถานีบริการ

น า้มันของบริษัท รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การสรา้งแบรนดใ์หเ้ป็นที่รูจ้ัก และเช่ือใจใน

มาตรฐาน และพฒันาสนิคา้ใหมใ่นการสรา้งประสบการณท์ี่แตกตา่ง สง่มอบอาหารและเครือ่งดื่มที่มีสว่นช่วย

สนบัสนุนผลิตภณัฑใ์นชุมชน และการปรบัธุรกิจในการขายผ่านระบบ Delivery ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม

ของผูบ้รโิภคที่เปลีย่นแปลงไป  

o ธุรกิจศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต ์Autobacs โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาใหม้ีมาตรฐาน เพื่อ

สามารถใหบ้ริการลกูคา้ไดอ้ย่างทั่วถึง โดยกลยุทธก์ารขยายสาขายงัคงมุ่งเนน้การบริการที่ดี พรอ้มกับการ

ขยายในพืน้ท่ีมีศกัยภาพทัง้ในกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และตา่งจงัหวดั  
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o โครงการ Palm Complex ที่ปัจจุบันสามารถด าเนินโครงการไดเ้ต็มก าลงัการผลิต และมีแผนต่อยอดไปสู่

อุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต โดยในไตรมาสที่ 3/2564 บริษัทมีการเปิดตวัน า้มนัปาลม์เพื่อการ

บรโิภค ภายใตช่ื้อแบรนด ์“มีสขุ” โดยเป็นการตอ่ยอดผลติภณัฑข์องธุรกิจ ดว้ยการคดัเลอืกวตัถดุิบดว้ยความ

พิถีพิถนั มีการตรวจสอบ การควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอนของกระบวนการผลติ  

o นอกจากนี ้พีทีจีก็มีแผนขยายการใหบ้ริการ เพื่อตอบรบักับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและนโยบายของ

ประเทศที่สนบัสนุนพลงังานทดแทนมากขึน้ รวมถึงการต่อยอดระบบการใหบ้ริการ เขา้กับเทคโนโลยี เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครบวงจร และดแูลลกูคา้ใหส้ามารถ “อยู่ดี มีสขุ” ในทกุดา้นของ

ช่วงชีวิต 

กลยุทธใ์นปี 2564 พีทีจีมุ่งใหบ้ริการไมเ่พียงแตก่ารใหบ้ริการในธุรกิจพลงังาน แต่ยงัคงพฒันาคณุภาพของสินคา้และบรกิาร

ใหด้ีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมองหาโอกาสการเติบโตใหม่ๆ ในธุรกิจ Non-Oil ที่ยังมีการเติบโตที่ดี โดยมุ่งเนน้การสนับสนุน

ผลติภณัฑจ์ากแหลง่ชมุชนภายในประเทศ และลดความเสีย่งจากการผนัผวนในธุรกิจน า้มนัจากนโยบายของภาครฐั โดยในชว่ง 

9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทยงัคงใหค้วามส าคญักับการรกัษาสภาพคล่องทางการเงิน ดว้ยจุดประสงคห์ลกัในการรกัษา

กระแสเงินสดใหเ้พียงพอตอ่การด าเนินงาน โดยพีทีจี มีนโยบายการบรหิารจดัการดา้นการเงินอยา่งระมดัระวงั ดว้ยการควบคมุ

ค่าใชจ้่ายและคดัสรรการลงทนุใหเ้หมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายดงักลา่ว ในปี  2564 พีทีจีมีการปรบัประมาณการ

การลงทุนลงอยู่ที่ 2,000-2,500 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น  1,000-1,500 ลา้นบาท ส าหรบัการลงทุนในการขยายสถานีบริการ

น า้มนั และแก๊ส LPG และอีก 1,000 ลา้นบาท ส าหรบัการลงทนุในธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจใหม ่ 

จากผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรสั COVID-19 ท่ีมีความรุนแรง และยาวนานกว่าครัง้ก่อน     

พีทีจีไดม้ีการปรบัประมาณการการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัลงที่ 1-4% และปรบัประมาณการการเติบโตของ

ปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ลงที่ 70% จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ที่เกิดขึน้ ดว้ยเหตุนี ้พีทีจีคาดการณว์่า 

EBITDA จะลดลงที่ระดบั -3 - -5% ส าหรบัปีนี ้บริษัทมองว่าผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 

เป็นเพียงความทา้ทายของธุรกิจในระยะสัน้ โดยคาดหวงัหากสถานการณก์ลบัมาสูภ่าวะปกต ิบรษัิทเช่ือมั่นวา่ดว้ยคณุภาพของ

สนิคา้และบรกิารท่ีดีของบรษัิท จะสามารถกลบัมาเติบโตไดเ้ช่นเดียวกบัช่วงเวลาปกติที่ผา่นมา  
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การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยนื 

ดว้ยวิสยัทศันใ์นการเช่ือมใหท้กุคนไดม้ีโอกาสเขา้ถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสขุ” ในทกุดา้นของช่วงชีวิต บริษัทใหค้วามส าคญัในการ

ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ความยั่งยืนที่บริษัทก าหนดไว ้ด้วยจุดประสงคใ์นการ

ขับเคลื่อนองคก์รอย่างยั่งยืนในทุกมิติ บริษัทมีการจัดการความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ ในการรกัษาการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ เพิ่มความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ยกระดับเทคโนโลยีและนวตักรรม รวมถึงมุ่งเนน้การสรา้งมููลค่าเพิ่ม  และ     

สนบัสนนุการจา้งงานในภาคอุตุสาหกรรม ผา่นการส ารวจความพงึพอใจของลูกูคา้เพื่อปรบัปรุุงคุณุภาพการบรกิารลูกูคา้ อยา่ง

ยั่ งยืน รวมถึงการปรับองค์กรโดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้าเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต (Data Driven 

Organization) นอกจากนีบ้รษัิท มีการจดัการความยั่งยนืในมิตสิงัคม ในการมีสว่นรว่มกบัชมุชนและสงัคม ผา่นหลายโครงการ

ที่ผ่านมา ยกตวัอย่างเช่น การมอบคปูองเติมน า้มนัในการสนบัสนนุบคุลากรทางการแพทย ์การมอบพืน้ที่สถานีบริการในการ

รองรบัการฉีดวคัซีน การบริจาคน า้ดื่มในแก่หน่วยงานสาธารณสขุ และการบริการเครื่องดื่มใหก้บับุคลากรทางการแพทยใ์น

หลายพืน้ที่ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน ดว้ยเจตนารมณใ์นการบริหารงานตามหลกั

ธรรมาภิบาลท่ีดี การดแูลผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ รวมถึงความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  

รางวัลและความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

รางวัล 

o พีทีจีได้รับ2 รางวัลในระดับภูมิภาคเอเชียจากงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2021 ในประเภท 

Responsible Business Leadership และ Social Empowerment ตอกย า้ความเป็นผูน้  าดา้นบรกิารในธุรกิจพลงังาน

แบบครบวงจรและรว่มสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัสงัคมไทยไดอ้ยา่งยั่งยืน 

o รางวลั “สดุยอดองคก์ร นวตักรรม ดีเดน่แหง่ปี 2564” ประเภทกลุม่สถานีบรกิารน า้มนั จากโครงการ “PT ฉีดพน่น า้ยา

ฆ่าเชือ้ไวรสั COVID-19” ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคยคุใหม ่จดัโดยนิตยสาร Business+ รว่มกบัวิทยาลยั

การจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

o บริษัทไดจ้ัดกิจกรรมสาธารณะประโยชนเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือ และสนับสนุนสงัคมในหลากหลายดา้น ในการ

บรรเทาทกุข ์และช่วยสง่เสริมคณุภาพชีวิตใหก้บัคนในสงัคม โดยที่ผ่านมา พีทีจีไดใ้หค้วามช่วยเหลือสงัคม อาทิเช่น 

การมอบคปูองเติมน า้มนัใหก้บัมลูนิธิเพื่อพฒันาการแพทยท์างเลือก (ประเทศไทย) ในการสนบัสนนุหน่วยงานและ

รว่มเป็นก าลงัใจใหก้บับคุลากรที่ปฏิบตัิภารกิจน าผูป่้วยโควิด-19 สง่ไปรกัษาที่ภมูิล  าเนา และเคลื่อนยา้ยผูป่้วยจาก

บา้นถึงสถานพยาบาล เพื่อช่วยลดภาระดา้นคา่ใชจ้่ายในการเดินทางของบคุลากรทางการแพทย ์

 


