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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร ในไตรมาสท่ี 1/2565 เทา่กบั 38,969 ลา้นบาท (+20.8% YoY, +3.6% QoQ) 

 EBITDA ในไตรมาสท่ี 1/2565 เทา่กบั 1,263 ลา้นบาท (-24.0% YoY, +31.5% QoQ) 

 ก าไรสทุธิในไตรมาสที ่1/2565 เทา่กบั 163 ลา้นบาท (-69.2% YoY, +304.8% QoQ) 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงนิที่ส าคัญ 
(ล้านบาท) 

ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
4/2564 

ไตรมาส 
1/2564 

% เทียบไตร
มาสก่อน 

% เทียบไตร
มาสเดียวกัน
ของปีก่อน 

รายไดจ้ากการขายและการบริการ 38,969 37,600 32,264 3.6% 20.8% 

ตน้ทนุรวมการขายและการบรกิาร (36,394) (35,524) (29,435) 2.4% 23.6% 

ก าไรขั้นตน้ 2,575 2,076 2,828 24.1% -8.9% 

คา่ใชจ่้ายในการขายและการบรหิาร (2,186) (2,037) (2,057) 7.3% 6.3% 

       คา่ใชจ้่ายในการขาย (1,810) (1,874) (1,730) -3.4% 4.6% 

       คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (376) (163) (327) 131.6% 15.2% 

EBITDA 1,263 960 1,663 31.5% -24.0% 

ตน้ทนุทางการเงิน (282) (284) (274) -0.9% 3.0% 

ก าไรสุทธิ 163 (80) 531 304.8% -69.2% 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 6.6% 5.5% 8.8%     

อตัรา EBITDA 3.2% 2.6% 5.2%     

อตัราก าไรสทุธิ 0.4% -0.2% 1.6%     

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.10 (0.05) 0.32     
 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับไตรมาส 1/2565 

 รายได้จากการขายและการบริการ เทา่กบั 38,969 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 20.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหนา้ 

และ 3.6% จากไตรมาสก่อนหนา้ สาเหตหุลกัมาจากราคาขายปลีกหนา้สถานีบรกิารเฉล่ียอยู่ที่ 29.35 บาท เพ่ิมขึน้ 

26.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหนา้ และเพ่ิมขึน้ 5.6% จากไตรมาสก่อนหนา้ ท าใหร้ายไดจ้ากธุรกิจน า้มัน 

เติบโตขึน้ อยู่ที่ 37,167 ลา้นบาท หรอืเพ่ิมขึน้ 19.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 3.8% จากไตร

มาสกอ่นหนา้ ในขณะท่ีปรมิาณการจ าหน่ายน า้มันผ่านทกุช่องทางลดลง 5.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ

ลดลง 1.7% จากไตรมาสก่อนหนา้ จากราคาน า้มันท่ีสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง และจากการแพรร่ะบาดของไวรสั Covid - 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ  

ประจ าไตรมาส 1/2565 
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19 สายพนัธุโ์อมิครอนที่เริม่แพรก่ระจายช่วงปลายปี 2564 ทัง้นี ้รายไดจ้ากการขายและบรกิารจากธุรกิจน า้มันคิด

เป็นสดัสว่น 95.4% ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารทัง้หมด 
 

ทัง้นี ้รายไดจ้ากธุรกิจ Non-Oil ยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง เทา่กบั 1,802 ลา้นบาท เติบโต 44.1% จากปีก่อนหนา้ 

และเติบโต 0.3% จากไตรมาสก่อน โดยปัจจบุันมีสาขาของธุรกิจ Non-Oil รวมทัง้สิน้ 1,228 สาขา เติบโต 255 สาขา 

หรอื 26.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเติบโต 84 สาขา หรือคิดเป็น 7.3% จากไตรมาสก่อนหน้า โดย

รายไดจ้ากธุรกิจ Non-Oil คิดเป็นสดัสว่น 4.6% ของรายไดท้ัง้หมด เพิ่มขึน้จาก 3.9% ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

หนา้ และใกลเ้คียงกบัไตรมาสที่แลว้  

 ต้นทุนการขายและการให้บริการ เทา่กบั 36,394 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 23.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ

เพิ่มขึน้ 2.4% จากไตรมาสก่อนหนา้ โดยสาเหตหุลกัมาจาก 1) ตน้ทนุน า้มันยังคงปรบัตวัสงูขึน้ โดยน า้มันดิบ WTI 

ในไตรมาสท่ี 1/2565 เฉล่ียอยู่ท่ี 94.58 ดอลลา่รต์อ่บารเ์รล เพิม่ขึน้ 63.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหนา้ และ

เพิ่มขึน้ 22.7% จากไตรมาสก่อนหน้า 2) จากสถานการณร์าคาน า้มันดิบท่ีเพิ่มสูงขึน้ดังกล่าว ส่งผลให้รัฐบาล

ประกาศขอความรว่มมือจากบริษัทผูค้า้ปลีกน า้มันใหร้กัษาระดบัราคาขายปลีกน า้มันดีเซลท่ี 30 บาทต่อลิตร เพ่ือ

บรรเทาภาระของผูใ้ชน้ า้มันดีเซล ซึง่ถือเป็นเชือ้เพลิงหลกัท่ีใชใ้นการท าเกษตรกรรม การขนสง่ และการคมนาคมของ

ประเทศ บรษัิทจึงไม่สามารถปรบัราคาขายปลีกหนา้สถานีบริการใหเ้หมาะสมกบัตน้ทนุน า้มันท่ีปรบัตวัเพิ่มขึน้ตาม

ภาวะตลาดโลกได ้อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2565 ภาครฐัไดป้รบันโยบายการบริหารโครงสรา้งราคาน า้มัน

ใหมี้ความเหมาะสมผ่านกองทนุน า้มันเชือ้เพลิง สง่ผลใหต้น้ทนุน า้มันเริ่มกลบัมาอยู่ในระดบัที่สอดคลอ้งกับราคา

ขายปลีก  

 ก าไรขั้นต้น เท่ากับ 2,575 ลา้นบาท ลดลง 8.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลกัมาจากอัตราค่า

การตลาดรวมที่ปรบัตวัลดลง 8.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการขอความรว่มมือในการรกัษา

ระดบัราคาขายปลีกน า้มนัดีเซลของภาครฐั อย่างไรก็ตาม จากนโยบายการบรหิารโครงสรา้งราคาน า้มันขา้งตน้ ท า

ใหค้่าการตลาดเพ่ิมขึน้ 34.1% จากไตรมาสก่อนหนา้ ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ในไตรมาสนี ้เพิ่มขึน้ 24.1% จากไตรมาส

กอ่น ทัง้นี ้ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจน า้มันซึง่เป็นธุรกิจหลกัคิดเป็นสดัสว่น 82.9% ของก าไรขัน้ตน้ทัง้หมด 
 

ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจ Non-Oil ยงัสามารถเติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยก าไรขัน้ตน้อยู่ที ่439 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 19.0% 

จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลงเล็กนอ้ย 3.5% จากไตรมาสก่อนหนา้ โดยก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจ Non-Oil 

คิดเป็นสดัสว่น 17.1% แบ่งเป็นธรุกิจแก๊ส LPG 8.2% ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 4.1% ธุรกิจอ่ืนๆ 4.8% ไดแ้ก่ ธุรกิจ

ศนูยซ์อ่มบ ารุงรถยนต ์ รา้นสะดวกซือ้ Max Mart ธุรกิจน า้มันเครือ่ง เป็นตน้ โดยการเติบโตหลกัมาจากธุรกิจแก๊ส 

LPG ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัท แอตลาส เอน็เนอยี จ ากดั (“ATL”) และธุรกิจอาหารและเครือ่งดื่ม ภายใต้

บรษัิท กาแฟพนัธุไ์ทย จ ากดั (“PUN”)  
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เทา่กบั 2,186 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 6.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ

เพิ่มขึน้ 7.3% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยบริษัทยังคงนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายใหมี้ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณเ์ศรษฐกิจ ทัง้นีค้่าใชจ่้ายในการขายและบริหารยังคงมาจาก คา่ใชจ่้ายเก่ียวกับ

พนกังาน คา่เส่ือมราคาของทรพัยสิ์น และคา่โฆษณา คา่สง่เสรมิการขาย และคา่บรกิาร 

o ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เทา่กบั 879 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 7.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่ม

ขีน้ 30.4% จากไตรมาสก่อน โดยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเป็นไปตามการขยายธุรกิจ และการปรับ

ประมาณการคา่ใชจ่้ายของพนักงานใหส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการของกลุม่บรษัิท 

o ค่าเสื่อมราคา เทา่กบั 739 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 5.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แตล่ดลง 0.9% จากไตร

มาสก่อนหนา้ โดยการเติบโตของค่าเส่ือมราคานัน้ ยงัคงมาจากการขยายสาขาในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพสงูอย่าง

ต่อเน่ือง เช่น ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงหวัเมืองใหญ่ต่างๆ เพื่อต่อยอดการเป็นสถานีบริการใน

รูปแบบครบวงจร โดยในไตรมาสที่ 1/2565 นี ้บรษัิทไดมี้การเปิดสาขาใหม่ของสถานีบรกิารน า้มันและแก๊สที่

บรษัิทเป็นผูบ้รหิารงานเองรวมทัง้สิน้ 8 สถานี  

o ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย และค่าบริการ เทา่กบั 260 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 7.8% จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน แตล่ดลง 12.2% จากไตรมาสก่อนหนา้ โดยบรษัิทมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการสินคา้และ

บรกิารที่ตรงใจลกูคา้ และการสรา้งความรบัรูใ้นแบรนดข์องกลุม่ธุรกิจ Non-Oil 

 ต้นทุนทางการเงนิ เทา่กบั 282 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลงเลก็นอ้ยที ่0.9% 

จากไตรมาสก่อนหนา้ ทัง้นี ้ตน้ทนุทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้จากปีก่อนเกิดจากการเตรียมกระแสเงินสดเพ่ือรองรบัตน้ทุน

น า้มนัทีส่งูขึน้อย่างต่อเน่ือง  

 EBITDA และก าไรสุทธิ บรษัิทมี EBITDA เทา่กบั 1,263 ลา้นบาท ลดลง 24.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

และเพิ่มขึน้ 31.5% จากไตรมาสก่อนหนา้ สาเหตหุลกัมาจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของโครงสรา้งราคาขายปลีก

น า้มันดีเซลของภาครฐั สง่ผลตอ่ค่าการตลาดดงัท่ีกลา่วขา้งตน้ และไดส้ว่นแบ่งก าไรจากบรษัิทรว่มทนุ เท่ากบั 27 

ลา้นบาท ลดลง 65.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 43.1% จากไตรมาสก่อนหนา้ ปัจจยัหลกัมาจาก

โครงการ Palm Complex ทีร่าคาปาลม์ในไตรมาสท่ี 1/2565 อยูใ่นระดบัสงู สง่ผลใหต้น้ทนุในการผลิตไบโอดีเซลสงู

ตามไปดว้ย ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายไบโอดีเซลของรฐับาลในช่วงท่ีผา่นมา ท าใหค้วามตอ้งการใชไ้บโอ

ดีเซลในประเทศลดลง  
 

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลใหใ้นไตรมาสนีบ้ริษัทมีก าไรสุทธิ เท่ากับ 163 ลา้นบาท ลดลง 69.2% จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน แตเ่พิม่ขึน้ 304.8% จากไตรมาสก่อนหนา้ 
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ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงาน 

แมจ้ะยงัตอ้งเผชิญกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั Covid -19 สายพนัธุโ์อมิครอน รวมถึงความขดัแยง้ระหว่างรสัเซีย

และยเูครนท่ีสง่ผลท าใหร้าคาสินคา้พลงังานปรบัตวัสงูขึน้ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 1/2565 อยูใ่นทิศทางฟ้ืนตวัอย่าง

ตอ่เน่ือง จากมลูค่าการสง่ออกท่ีเพ่ิมขึน้ และการทอ่งเที่ยวเริม่ฟ้ืนตวัหลงัจากการท่ีประเทศกลบัมาเปิดรบันกัท่องเท่ียวตา่งชาติ

ในบางพืน้ที่ อีกครัง้ในเดือนกมุภาพนัธ ์ประกอบกับภาครฐัไดส้่งเสรมิการท่องเท่ียวภายในประเทศของคนไทย ผา่นโครงการเรา

เท่ียวดว้ยกัน สง่ผลใหภ้าพรวมปรมิาณการใชน้ า้มันของประเทศในไตรมาสนี ้ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 1.8% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน และเพ่ิมขึน้ 1.3% จากไตรมาสก่อนหนา้ โดยหากดตูามรายประเภทผลิตภณัฑพ์บว่าปริมาณการใชน้ า้มันประเภท

ดีเซล ซึ่งเป็นผลิตภณัฑน์ า้มันที่ใชใ้นกิจกรรมเชิงพาณิชย ์การขนสง่ และกิจกรรมการเกษตรเป็นหลัก เพ่ิมขึน้ 5.3% จากไตร

มาสเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 5.4% จากไตรมาสก่อนหนา้ ในขณะที่ปรมิาณการใชน้ า้มันในกลุม่ประเภทเบนซินปรบัตวั

ลดลง 5.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 7.3% จากไตรมาสก่อนหนา้  

ขณะท่ีปรมิาณการจ าหน่ายน า้มันผ่านสถานีบรกิารของประเทศ ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 1.5% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และ

เพิ่มขึน้ 0.1% จากไตรมาสก่อน โดยหากดตูามรายประเภทผลิตภณัฑพ์บว่าปริมาณการใชน้ า้มันประเภทดีเซลเพิ่มขึน้ 7.8% 

จากไตรมาสเดียวกนัของปีกอ่น และเพิ่มขึน้ 3.9% จากไตรมาสก่อนหนา้ ในขณะทีป่รมิาณการใชน้ า้มนัในกลุม่ประเภทเบนซิน

ปรบัตวัลดลง 8.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 6.6% จากไตรมาสก่อนหนา้ จากราคาน า้มันเบนซินท่ีปรบัตวั

สงูขึน้มาก 
 

 

ในไตรมาสท่ี 1/2565 บริษัทมีปรมิาณการจ าหน่ายน า้มันทัง้สิน้ 1,264 ลา้นลิตร ลดลง 5.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

และลดลงเล็กนอ้ย 1.8% จากไตรมาสก่อนหนา้ โดยเป็นการจ าหน่ายน า้มันผ่านสถานีบริการ เทา่กบั 1,197 ลา้นลิตร ลดลง 

5.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 4.0% จากไตรมาสที่แลว้ การจ าหน่ายน า้มันผา่นสถานีบรกิารคิดเป็นสดัสว่น 

94.7% ของยอดขายทัง้หมด ถึงแม้ว่าปริมาณการขายจะลดลง แต่ผลประกอบการในไตรมาสนีฟ้ื้นตัวจากไตรมาสท่ีแลว้ 

เน่ืองจากการปรบัราคาขายบางส่วน ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนราคาน า้มันที่ปรบัตวัสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง และปรบัการบริหาร

ปริมาณการขายน ้ามันของบรษัิท 
(ล้านลิตร)  

ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
4/2564 

ไตรมาส 
1/2564 

% เทียบ 
ไตรมาสก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 

เดียวกันปีก่อน 
ช่องทางการขายน ้ามัน      
    คา้ปลีกผ่านสถานีบรกิาร PT 1,197 1,247 1,265 -4.0% -5.4% 
    คา้สง่ผ่านอตุสาหกรรม 67 40 72 67.5% -6.9% 
รวม 1,264 1,287 1,337 -1.8% -5.5% 
สัดส่วนการขายน ้ามัน      

    คา้ปลีกผ่านสถานีบรกิาร PT 94.7% 96.9% 94.6%   
    คา้สง่ผ่านอตุสาหกรรม 5.3% 3.1% 5.4%   
รวม 100.0% 100.0% 100.0%   
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จดัการองคก์รเพ่ือใหธุ้รกิจไม่ขาดทนุและสามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้ในขณะที่สามารถช่วยพยงุคา่ครองชีพของผูบ้รโิภคไป

พรอ้มกนั ทัง้นี ้บรษัิทยงัคงรกัษาสว่นแบ่งการตลาดผา่นสถานีบรกิารเป็นอนัดบัท่ี 2 อยูท่ี ่16.9% 

บรษัิทขยายจ านวนสถานีบรกิารน า้มันใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการเขม้งวดในการลงทนุในช่วงการระบาดของไวรสั Covid -19 

ดว้ยอตัราการขยายจ านวนสถานีบริการเพ่ิมขึน้ 3.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพ่ิมขึน้ 0.7% จากไตรมาสก่อนหน้า 

บรษัิทยงัเนน้คณุภาพการใหบ้รกิารที่เป็นมาตรฐาน วิเคราะหค์วามตอ้งการของลูกคา้ผ่านระบบสมาชิกบัตร PT Max Card 

และยงัคงไวซ้ึ่งโครงการช่วยเหลือสงัคมในดา้นต่างๆ โดยเนน้การสรา้งคณุค่ารว่มกับชุมชนตามวิสยัทศัน ์ “อยู่ดี มีสขุ” เพื่อ

พฒันาโอกาสในการมอบสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่สามารถสรา้งมูลค่าเพ่ิมใหก้ับบริษัทและชุมชนไปพรอ้มๆกัน รวมถึง

สนบัสนนุเปา้หมายการพฒันาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติดว้ยการขับเคลื่อนกลยทุธด์า้นความยั่งยืนขององคก์ร  
 

 

ปรมิาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในไตรมาสนี ้บรษัิทมีปรมิาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG รวมเท่ากับ 

106 ลา้นลิตร เติบโตขึน้ 69.2% จากช่วงเดียวกันของปีท่ีแลว้ และเติบโต 3.4% จากไตรมาสก่อน ปัจจัยหลกัมาจากการขยาย

ช่องทางการจดัจ าหน่ายแก๊ส LPG ไปยงัครวัเรอืนและอตุสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 โดยปัจจุบัน บริษัทมีจ านวน 

Gas Shop มากกวา่ 193 สาขา 

โดยมุ่งเนน้การสรา้งความแตกต่างดา้นกลยุทธท์างการตลาด และประสิทธิภาพการใหบ้ริการ โดยมีจุดประสงคห์ลกัคือ การ

ขยายบริการท่ีครอบคลมุ และตอบโจทย์ความตอ้งการของลูกคา้สูงสุด ซึ่งปัจจุบัน บรษัิทครองส่วนแบ่งการตลาดผ่านทุก

ช่องทางในส่วนของธุรกิจ LPG เป็นอนัดบัที่ 5 ดว้ยส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ี 6.5% เพ่ิมขึน้จาก 3.9% ในไตรมาส 1 ปีก่อนหนา้ 

และเพิ่มขึน้จาก 6.1% ในไตรมาสกอ่น 

แมว้่าภาพรวมการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผา่นสถานีบรกิารของประเทศจะปรบัตัวลดลง 1.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

และลดลง 4.5% จากไตรมาสก่อนหนา้ ปรมิาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผา่นสถานีบรกิาร PT ในไตรมาสนีเ้ทา่กับ 75 ลา้นลิตร 

เติบโต 51.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเติบโต 9.4% จากไตรมาสก่อนหนา้ ทัง้นี ้บรษัิทมีส่วนแบ่งการตลาดของ

การจ าหน่ายแก๊ส LPG ผา่นสถานีบรกิารเป็นล าดบัท่ี 1 ดว้ยสว่นแบ่งการตลาด 23.8% เพ่ิมขึน้จาก 16.0% ในช่วงเดียวกันของ

ปีกอ่น และเพ่ิมขึน้จาก 20.8% ในไตรมาสกอ่นหนา้ 

ปริมาณการขายแก๊ส LPG 
(ล้านลิตร)  

ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
4/2564 

ไตรมาส 
1/2564 

% เทียบ 
ไตรมาสก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 

เดียวกันปีก่อน 
ช่องทางการขายแก๊ส LPG      
    สถานีบรกิาร Auto LPG 75 68 49 9.4% 51.5% 
    ครวัเรือนและอตุสาหกรรม 31 34 13 -8.9% 136.9% 
รวม 106 102 62 3.4% 69.2% 
สัดส่วนการขายแก๊ส LPG      
    สถานีบรกิาร Auto LPG 71.0% 67.1% 79.3%   
    ครวัเรือนและอตุสาหกรรม 29.0% 32.9% 20.7%   
รวม 100.0% 100.0% 100.0%   
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นอกจากธุรกิจน า้มนั และแก๊ส LPG ทีบ่รษัิทมุ่งสรา้งการเติบโตใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ลว้ บรษัิทยังคงผลกัดนัธุรกิจ Non-

Oil ใหเ้ติบโตอย่างกา้วกระโดด ดว้ยการส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคณุภาพ พรอ้มกบัการขยายการใหบ้ริการไดอ้ย่างทั่วถึง 

โดยในไตรมาส 1/2565 บริษัทมีสาขา Non-Oil รวมทัง้สิน้ 1,228 สาขา และมีสถานีบริการน า้มัน 1,958 สถานีบริการ ซึ่ง

รายละเอียดเป็นดงันี ้
 

           ธุรกิจ จ านวนสาขา           ธุรกิจ จ านวนสาขา 

สถานีบริการน ้ามัน 1,958 ร้านสะดวกซือ้ Max Mart 277 

สถานีบริการแก๊ส LPG 223 ร้านจ าหน่ายแก๊ส LPG ครัวเรือน 193 

สถานีอดัประจุไฟฟ้า (EV Charging) 17 
ศูนยบ์ริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถยนต ์Autobacs 

34 

กาแฟพันธุไ์ทย 358 
ศูนยเ์ปลี่ยนถา่ยน ้ามัน Maxnitron Lube 
Change 

40 

คอฟฟ่ี เวิลด ์
(ในประเทศ และต่างประเทศ) 

34 Max Camp (Rest Area) 52 

 

 

เหตุการณส์ าคัญในไตรมาส 1/2565 

 ออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 1,200 ล้านบาท พร้อมกับได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถอืของหุ้นกู้ที่ 

“BBB+” แนวโน้มเครดิต “Stable” โดย Tris Rating 

บรษัิทออกและเสนอขายหุน้กูจ้  านวน 2 ชดุ มลูคา่ 1,200 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1) การออกและเสนอขายหุน้กู ้ชดุที ่1/2565 มลูคา่ 200 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี ดว้ยอตัราดอกเบีย้คงท่ี 2.75% ตอ่ปี 

2) การออกและเสนอขายหุน้กู ้ชดุที ่2/2565 มลูคา่ 1,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ดว้ยอตัราดอกเบีย้คงท่ี 3.20% ตอ่ปี 

โดยจดุประสงคห์ลกัในการออกหุน้กูด้งักลา่ว เพ่ือใชใ้นการช าระคืนหนีเ้ดิมและ/หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของ

บรษัิท ทัง้นี ้บริษัทไดร้บัการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูอ้ยู่ที่ “BBB+” แนวโนม้เครดิต “Stable” จากบรษัิท ทรสิเรทติง้ 

จ ากดั อย่างไรก็ตาม บรษัิทยังคงใหค้วามส าคญักบัการควบคมุคา่ใช้จ่ายและการคดัสรรการลงทุนใหเ้หมาะสม เพ่ือบรหิาร

กระแสเงินสดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินกิจการในระยะยาว 

 เปิดตัวโครงการ “PT Max Park ศาลายา” สถานีบริการครบวงจรแห่งแรก 

บรษัิทไดเ้ปิดตวัโครงการ “PT Max Park ศาลายา” สถานีบริการครบวงจรแห่งแรก  รมิถนนบรมราชชนนี ฝ่ังขาเขา้ อ าเภอ

ศาลายา จงัหวดันครปฐม โดยภายในประกอบไปดว้ยสถานีบริการน า้มนัท่ีไดร้บัการออกแบบใหมี้ความทนัสมยั พรอ้มติดตัง้หวั

จ่ายน า้มันระบบดิจิทลั รวม 30 หวัจ่าย เพื่อใหส้ามารถรองรบัปรมิาณผูม้าใชบ้รกิารสถานีบริการน า้มันในช่วงเวลาเรง่รีบได้

อย่างเพียงพอ นอกจากนี ้บรษัิทไดใ้หค้วามส าคญักบัการใหบ้รกิารของพนักงานต่อผูม้าใชบ้รกิารเป็นอย่างมาก โดยบริษัทจัด

ใหมี้พนกังาน PT Service Master เขา้มาอ านวยความสะดวกในส่วนของการใหบ้ริการจ าหน่ายน า้มนั โดย PT Service Master 
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ทกุคนจะไดร้บัการฝึกอบรมเป็นพิเศษ จึงสามารถมั่นใจไดว้า่ผูม้าใชบ้รกิารสถานีบรกิาร PT Max Park ศาลายา แหง่นี ้จะไดร้บั

ความพงึพอใจสงูสดุจากการใหบ้ริการอีกขัน้ที่เหนือกวา่โดยพนักงาน PT Service Master 

ภายในยงัมี Community Mall ซึ่งประกอบไปดว้ยรา้นคา้ในเครอืของบริษัทเอง เช่น รา้นกาแฟพนัธุไ์ทย, รา้น Coffee World, 

รา้นสะดวกซือ้ Max Mart, รา้นจ าหน่ายยา เวชภณัฑแ์ละอปุกรณก์ารแพทย ์Nexx Pharma รา้นจ าหน่ายแก๊สหงุตม้ Max Gas 

และศนูยซ์่อมบ ารุงรถยนตข์นาดเลก็ Autobacs และยงัมีรา้นคา้พนัธมิตรอีกมากมาย เช่น McDonald’s และ Otteri Wash เป็น

ตน้ นอกจากนี ้ยงัมีสถานท่ีนั่งท างาน Co-working Space ส าหรบัรองรบั Lifestyle ของคนรุน่ใหม่ และชมุชนโดยรอบอีกดว้ย 

PT Max Park ศาลายา แหง่นี ้จะเป็นตน้แบบของสถานีบริการ PT ในอนาคต โดยมีเป้าหมายท่ีจะขยายสถานีบริการครบวงจร

ในลกัษณะนีต้ามถนนสายหลกัของประเทศไทยในอนาคต 

 ขยายสาขาธุรกิจ Non-Oil น าโดย “กาแฟพันธุไ์ทย” นอกพื้นที่สถานีบริการ PT เพื่อขยายการบริการให้
ทั่วถงึ 

บรษัิทเปิดตวัรา้นกาแฟพนัธุไ์ทยนอกสถานีบรกิาร PT บรเิวณยา่นใจกลางเมือง ยกตวัอย่างเช่น สีลม และช่องนนทร ีเพ่ือขยาย

การบรกิารใหท้ั่วถึงกับกลุม่คนเมืองมากย่ิงขึน้ อีกทัง้เพื่อรองรบั  Lifestyle ของสงัคมในยุคปัจจุบัน ท่ีรา้นกาแฟเป็นสถานที่

ส  าหรบัท างาน ส าหรบันัดพบ และส าหรบัผอ่นคลายอีกดว้ย ทัง้นี ้การขยายสาขารา้นกาแฟพนัธุไ์ทยบริเวณย่านใจกลางเมือง

ยงัช่วยใหล้กูคา้เดิมสามารถซือ้อาหารและเครือ่งดื่มผา่นบริการ Delivery ไดส้ะดวกและรวดเรว็ย่ิงขึน้ อีกทัง้ ยงัเพ่ิมการรบัรูใ้น

แบรนดก์บัลกูคา้ใหม่ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผูใ้หบ้รกิารธุรกิจ Delivery เช่น Grab Food, Line Man, Shopee Food และ 

Robinhood เป็นตน้ 
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สรุปงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  

สรุปฐานะทางการเงนิ  
(ล้านบาท) 

31 มีนาคม 
2565 

% ปี 2564 % 
เปลี่ยน 
แปลง 

% 
เปลี่ยนแปลง 

เงินสด และรายการเทียบเทา่เงินสด 1,427 3.2% 1,701 3.8% (274) -16.1% 

ลกูหนีก้ารคา้ ลกูหนีอ้ื่น และเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ 1,070 2.4% 918 2.1% 152 16.5% 

สินคา้คงเหลือ 2,316 5.2% 2,239 5.0% 77 3.4% 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 4,813 10.8% 4,859 10.9% (46) -0.9% 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 426 1.0% 409 0.9% 18 4.3% 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 11,626 26.0% 11,505 25.9% 121 1.0% 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 23,923 53.5% 23,866 53.8% 57 0.2% 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 5 0.0% 5 0.0% 0 0.0% 

เงินลงทนุในการรว่มคา้ 1,230 2.8% 1,184 2.7% 46 3.9% 

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 874 2.0% 859 1.9% 14 1.7% 

สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (เงินลงทนุทั่วไป) 

699 1.6% 725 1.6% (26) -3.6% 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 301 0.7% 283 0.6% 18 6.5% 

คา่ความนิยม 53 0.1% 53 0.1% 0 0.0% 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืนๆ 782 1.7% 636 1.4% 145 22.8% 

รวมสินทรัพย ์ 44,732 100.0% 44,384 100.0% 348 0.8% 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นๆ 5,555 12.4% 6,000 13.5% (445) -7.4% 

เงินกูยื้มระยะสัน้และสว่นของหนีสิ้นก าหนดช าระใน 1 ปี 6,058 13.5% 5,751 13.0% 307 5.3% 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 603 1.3% 603 1.4% 1 0.1% 

อื่นๆ 155 0.3% 96 0.2% 58 60.8% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 12,371 27.7% 12,450 28.0% (79) -0.6% 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน 19,498 43.6% 19,394 43.7% 104 0.5% 

เงินกูยื้มระยะยาว 3,948 8.8% 3,844 8.7% 104 2.7% 

หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 57 0.1% 56 0.1% 0 0.4% 

อื่นๆ 521 1.2% 441 1.0% 80 18.3% 

รวมหนีส้ิน 36,395 81.4% 36,184 81.5% 210 0.6% 

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ัดสรร 5,240 11.7% 5,081 11.4% 159 3.1% 

อื่นๆ 3,098 6.9% 3,118 7.0% (21) -0.7% 

รวมส่วนของเจ้าของ 8,338 18.6% 8,200 18.5% 138 1.7% 

รวมหนีส้ิน และส่วนของเจ้าของ 44,732 100.0% 44,384 100.0% 348 0.8% 
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ณ สิน้ไตรมาส 1/2565 บรษัิทมีสินทรพัยร์วมเทา่กบั 44,732 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 348 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้ 0.8% จากสิน้ปีที่แลว้ 

โดยสินทรพัยห์ลกัท่ีเพิ่มขึน้มาจาก 1) ลกูหนีก้ารคา้ เพ่ิมขึน้ 152 ลา้นบาท หรอืเพ่ิมขึน้ 16.5% จากสิน้ปีที่แลว้ จากจ านวนลกูคา้

องคก์รที่เพิ่มมากขึน้ 2) ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์เพิ่มขึน้ 121 ลา้นบาท หรอืเพ่ิมขึน้ 1.0% จากสิน้ปีที่แลว้ จากการขยายและ

ปรบัปรุงพืน้ท่ีของสถานีบรกิาร และธุรกิจ Non-Oil ใหค้รอบคลมุพืน้ที่ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสงู  

ในขณะท่ีหนีสิ้นรวมเทา่กบั 36,395 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 210 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้ 0.6% จากปี 2564 โดยปัจจัยหลกัมาจาก 1) 

เงินกูยื้มระยะสัน้และสว่นของหนีสิ้นก าหนดช าระใน 1 ปี เพ่ิมขึน้ 307 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้ 5.3% เพ่ือใชร้องรบัตน้ทนุน า้มันท่ี

เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 2) หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน เพิ่มขึน้ 104 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้ 0.5% ตามการขยายสาขาดงักล่าว

ขา้งตน้ ทัง้นี ้บรษัิทไดว้างเปา้หมายในการปรบัแผนการลงทนุใหส้อดคลอ้งกบักระแสเงินสด เพ่ือสรา้งความมั่นคงและแข็งแกรง่

ทางการเงิน โดยบรษัิทมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 8,338 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 138 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้ 1.7% จากสิน้ปีที่แลว้ 

นอกจากนี ้การเคล่ือนไหวของกระแสเงินทนุของบรษัิทเป็นไปตามตารางดา้นลา่ง 

สรุปกระแสเงนิทุน ณ 31 มีนาคม 2565 (ล้านบาท)  

แหล่งที่มาของเงนิทุน การใช้เงนิทุน 

เงินสดรบัจากการด าเนินงาน 523 เงินสทุธิจ่ายคา่ดอกเบีย้ และภาษีเงินได ้ 310 

เงินสดรบัจากเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกัน 

750 
เงินสดจ่ายซือ้อสงัหารมิทรพัย ์ท่ีดิน 
อาคาร และอปุกรณ ์

617 

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะยาว 500 
เงินสดจ่ายสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้และ
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

176 

เงินสดรบัจากหุน้กู ้ 1,200 เงินสดจ่ายเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 36 

  
เงินสดจ่ายเงินกูยื้มระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน และกิจการอ่ืน 

374 

  เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 232 

  เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่า 98 

  จ่ายคืนหุน้กู ้ 1,404 

  เงินสดลดลง 274 

รวม 2,973 รวม 2,973 

 

การรับรอง 

จัดอนัดับเครดติเรทติง้  
(Tris Rating) 

BBB+ 

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

หนี้สนิระยะยาวและหุ้นกู้คงเหลือ (ล้านบาท) 

ปีที ่ หุ้นกู ้ ครบก าหนด เงนิกู ้ ครบก าหนด 

เม.ย.-ธ.ค. 2565  700  1,437 
2566  2,000  1,348 
2567  200  641 
2568  1,000  93 
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ทิศทางการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2565  

เปา้หมายการด าเนินงานของปี 2565 

 จ านวนสาขา และ Touchpoint    3,582 สาขา  

o สถานีบรกิารน า้มัน   2,010 สาขา  

o ธุรกิจ Non-Oil    1,572 สาขา 

o สถานี LPG และ Mix  252 สาขา  

o F&B, CVS และ Services  1,320 สาขา  

 อตัราการเติบโตของปรมิาณการจ าหน่ายน า้มนั 6-10%  

 อตัราการเติบโตของปรมิาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG  50-60%  

 อตัราการเติบโตของยอดขาย Non-Oil  80-90% 

 อตัราการเติบโตของ EBITDA   15-20%  

 งบลงทนุ     3,000-4,000 ลา้นบาท  

 

 คาดการณค์่าการตลาดผ่านจุดต ่าสุดแล้ว จากแนวโน้มการปรับตัวของค่าการตลาดที่ดีขึน้เป็นล าดับ 

ในไตรมาส 4/2564 ที่ผ่านมานั้น บริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากจากท่ีภาครัฐขอความร่วมมือจากบริษัทค้าปลีกน ้ามัน

เชือ้เพลิงใหค้งราคาขายปลีกน า้มันดีเซลไม่เกิน 30 บาทตอ่ลิตร สง่ผลใหค้า่การตลาดปรบัตวัลดลง และสง่ผลใหบ้ริษัทมีผล

ด าเนินงานขาดทนุในไตรมาสท่ีผ่านมา จากเหตกุารณด์งักล่าวท าใหบ้ริษัทตอ้งปรบักลยุทธ์ในการบริหารจัดการองคก์รให้

สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้ในขณะทีส่ามารถช่วยดแูลและช่วยพยุงคา่ครองชีพของผูบ้รโิภคไปพรอ้มๆ กนั  

จากการปรบักลยุทธใ์นการบรหิารจัดการองคก์ร ประกอบกบัการปรบันโยบายการใชก้องทนุน า้มัน และนโยบายการขยับราคา

น า้มันดีเซลของภาครฐัจากท่ีตรงึไวไ้ม่เกิน 30 บาท เป็น 35 บาท ตอ่ ลิตร ท าใหค้่าการตลาดในปัจจุบันอยู่ที่ 1.7-1.8 บาท ตอ่ 

ลิตร กลบัสูภ่าวะใกลเ้คียงปกติ  

 เล็งเห็นการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม Punthai และศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนต ์
Autobacs 

นอกเหนือจากธุรกิจแก๊ส LPG ที่เติบโตไดอ้ย่างรวดเรว็แลว้ ธุรกิจของ Punthai และ Autobacs เริม่สรา้งก าไรไดอ้ย่างต่อเน่ือง

จากไตรมาสก่อนหนา้ โดยในปี 2565 นี ้บรษัิทมุ่งเนน้การรบัรูใ้นแบรนดผ์่านการขยายสาขาใหค้รอบคลมุเพ่ือใหล้กูคา้สามารถ

เขา้ถึงสินคา้และบริการไดม้ากขึน้ โดยในปีนี ้บรษัิทตัง้เป้าขยายรา้นกาแฟพนัธุไ์ทยมากถึง 200 สาขา ทัง้ในและนอกสถานี

บรกิาร และขยายศนูยซ์่อมบ ารุงรถยนตข์นาดเลก็ Autobacs 30 สาขา ทั่วประเทศ นอกจากการขยายสาขาแลว้ บรษัิทยังเนน้

แคมเปญทางการตลาดท่ีเช่ือมโยงสิทธิประโยชนก์บัฐานบัตรสมาชิก PT Max Card ใหห้ลากหลาย และสะดวกมากขึน้ 

 

 

 



ติดตอ่สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท้ี่นกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
ir@pt.co.th หรือ โทร: +66 2168 3377 ตอ่ 276       11/13 
 

 เน้นการลงทุนในธุรกิจ Non-Oil เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคตอยา่งยั่งยนื  

บรษัิทตัง้เป้าหมายเพ่ิมสดัส่วนก าไรจากธุรกิจ Non-Oil เป็น 50% ของก าไรทัง้หมด โดยเนน้การลงทนุในธุรกิจอาหารและ

เครื่องด่ืม ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจศนูยซ์่อมบ ารุงรถยนต ์ธุรกิจดา้นการดูแลสุขภาพ และธุรกิจดา้น

พลงังานหมนุเวียน ทีจ่ะขบัเคล่ือนการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยบรษัิทไดจ้ัดท า Non-Oil Road Map เพือ่อธิบายแผนการ

ขยายธุรกิจ Non-Oil ของบรษัิท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

o ขยายสาขาและ Touchpoints ของธุรกิจในปัจจุบัน  เช่น รา้นกาแฟพันธุ์ไทย, รา้น Coffee World, รา้น

สะดวกซือ้ Max Mart, รา้นจ าหน่ายแก๊สหงุตม้ Max Gas, จุดพกัผ่อนระหว่างทาง Max Camp, ศนูยซ์อ่มบ ารุง

รถยนตข์นาดเลก็ Autobacs และจดุชารจ์รถยนตไ์ฟฟา้ EleX ที่บรษัิทรว่มลงทนุกับ EGAT เป็นตน้ 

o ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ เพ่ือสง่เสรมิใหธุ้รกิจมีความแข็งแรงมากย่ิงขึน้ ยกตวัอย่างเช่น 

 บรษัิทรว่มลงทนุในธุรกิจตน้น า้ เช่น กรโีนเวทเพื่อดแูลและควบคมุคณุภาพวตัถดิุบกญัชาและกญัชง 

ส าหรบัน ามาวิจยัและพฒันาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑส์ าหรบัธุรกิจอาหารและเครือ่งดื่ม และธุรกิจดา้น 

Health & Wellness 

 บรษัิทรว่มลงทนุในธุรกิจดา้นพลงังานหมนุเวียน เช่น ปาลม์ คอมเพลก็ซ ์และโรงไฟฟา้ขยะ เพื่อรองรบั

การเติบโตในธุรกิจพลงังานสะอาดในอนาคต 

 บรษัิทรว่มลงทนุในธุรกิจที่ส่งเสรมิดา้นความอยู่ดี มีสขุ เช่น Wash Express ธุรกิจรา้นสะดวกซกั เพือ่

ตอบโจทย ์Lifestyle ดา้นความสะดวกสบายในปัจจุบนั 

 บรษัิทอยู่ในขัน้ตอนท่ีจะเปิดตวั Vending Machine รูปแบบใหม่ จากการมีพนัธมิตรท่ีแข็งแกรง่ดา้น 

Smart Vending โดย Vending Machine ดงักล่าว จะเขา้มาช่วยใหส้มาชิก Max World สามารถใช้

สิทธิประโยชนต์า่งๆ ไดค้รอบคลมุมากย่ิงขึน้ 

 บริษัทอยู่ในขั้นตอนท่ีจะเดินหน้าในธุรกิจ Crypto โดยบริษัทได้ร่วมลงทุนใน Maxbit เพื่อความ

สะดวกสบายในการเช่ือมตอ่สิทธิประโยชนใ์น PT Ecosystem 

o ร่วมสร้างสรรคธุ์รกิจใหม่ๆ ผา่นโครงการบ่มเพาะธุรกิจในองคก์ร และผา่นการรว่มลงทนุในบรษัิท Startup ที่

มีศกัยภาพ  

 Nexx Pharma ธรุกิจจ าหน่ายยา เวชภณัฑแ์ละอปุกรณก์ารแพทย ์รวมถงึการใหบ้รกิาร Telemedicine, 

Pavitree ผลิตภณัฑส์กินแคร ์ท่ีน าวตัถดิุบจากธรรมชาติมาวิจัยและพฒันาเป็นผลิตภณัฑท์ี่ออ่นโยน 

และปลอดภยัต่อคนทีมี่ผิวแหง้และแพง้่าย  

 รว่มลงทนุในบรษัิท Startup ที่มีศกัยภาพ เช่น 360 Truck ซึ่งเป็น Platform ส  าหรบัเช่ือมโยงเจ้าของ

รถบรรทกุ กับผูต้อ้งการใชบ้ริการไดโ้ดยตรง เพื่อช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ  

พรอ้มกบัการเพ่ิมทางเลือกใหก้ับผูใ้ชบ้รกิาร 
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 วางแผนจัดการเงนิทุนให้เพียงพอกับการด าเนินธุรกิจ  

บรษัิทยงัคงนโยบายการลงทนุใหส้อดคลอ้งกบักระแสเงินสดรบั เพ่ือรกัษาความแข็งแกรง่ทางการเงิน โดยบรษัิทคาดวา่จะใชง้บ

ลงทนุประมาณ 3,000 - 4,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการลงทนุในการขยายและปรบัปรุงธุรกิจน า้มันและแก๊ส LPG 1,500 - 

2,000 ลา้นบาท, ลงทนุในธุรกิจ Non-Oil 1,000 - 1,500 ลา้นบาท และลงทนุในธุรกิจใหม่ 500 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษัท

คาดวา่อตัราการเติบโตของ EBITDA จะเพ่ิมขึน้ 15 - 20% จากปีท่ีแลว้ 

 

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยนื 

ดว้ยวิสยัทศันใ์นการเช่ือมใหท้กุคนไดมี้โอกาสเขา้ถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสขุ” ในทกุดา้นของช่วงชีวิต บริษัทใหค้วามส าคญัในการ

ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืนท่ีบริษัทก าหนดไว้ ดว้ยจุดประสงคใ์นการ

ขับเคล่ือนองคก์รอย่างยั่งยืนในทุกมิติ บริษัทมีการจัดการความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ ในการรกัษาการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ เพ่ิมความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงมุ่งเน้นการสรา้งมููลค่าเพิ่ม  และ     

สนับสนุนุการใชแ้รงงานในภาคอุตุสาหกรรม ผา่นการส ารวจความพงึพอใจของลูกูคา้เพื่อปรบัปรุุงคุณุภาพการบรกิารลููกคา้อ

ย่างยั่ งยืน รวมถึงการปรับองค์กรโดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้าเป็นทิศทางในการขับเคล่ือนองค์กรในอนาคต (Data Driven 

Organization) มาใชใ้นการวิเคราะหก์ลุม่ลูกูคา้เพื่อท าความความเขา้ใจผูบ้รโิภคมากขึน้ และการควบคุมุคุณุภาพผลิตภณัฑ์

และบริการ นอกจากนีบ้รษัิท มีการจัดการความยั่งยืนในมิติสงัคม ในการมีสว่นรว่มกบัชมุชนและสงัคม ผา่นหลายโครงการที่

ผ่านมา ยกตวัอย่างเช่น โครงการ พีที ตูปั้นสขุ ปันน า้ใจ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัดงักลา่ว บริษัทไดม้าช่วยเหลือสงัคมผา่นโครงการตา่งๆ อาทิ การมอบพืน้ท่ีสถานีบริการ

ในการรองรบัการฉีดวคัซีน การบริจาคน า้ด่ืมในแก่หน่วยงานสาธารณสขุ และการบริการเครือ่งดื่มใหก้ับบคุลากรทางการแพทย์

ในหลายพืน้ท่ี การมอบคปูองเติมน า้มันในการสนับสนุนศูนยบ์ริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน สอดคลอ้งกับเป้าหมายในการ

ขับเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน ดว้ยเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี การดแูลผูมี้สว่นไดเ้สียทกุ

กลุม่ รวมถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

 การส่งเสริมวัตถุดิบท้องถิน่  

o บรษัิทรว่มกบักระทรวงพาณิชย ์โดยกรมการคา้ภายใน ในการรบัซือ้สินคา้จากเกษตรกร เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอ้นของราคาผลผลิตตกต ่า และแบง่เบาภาระค่าครองชีพของประชาชน ผา่นโครงการ “กรมการคา้ภายใน 

รว่มใจ พีที ช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลกูมะม่วง” โดยบรษัิทไดร้บัซือ้มะม่วงพนัธุฟ์า้ลั่นและเพชรบา้นลาด ผลผลิต

ตกเกรดจากจังหวดัพิจิตรและพิษณุโลก รวม 230 ตนั พรอ้มดว้ยมะม่วงกวน (สม้ลิม้) จ านวน 5 แสนซอง เป็น

ของสมนาคณุใหก้ับลกูคา้สมาชิก PT Max Card ที่เติมน า้มันทกุชนิด หรอืเติมแก๊ส LPG ตัง้แต ่100 บาทขึน้ไป 

ที่สถานีบรกิารน า้มัน PT ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จังหวดันครปฐม และจังหวดัสมทุรสาครที่รว่ม

รายการ อีกทัง้ บรษัิทไดเ้ขา้รว่มโครงการ “กรมการคา้ภายใน รว่มใจพีที ช่วยเหลือเกษตรกร ผูป้ลกูพืชหวั 3 

ชนิด” รบัซือ้ หอมหวัใหญ่, หอมแดง และกระเทียม เพ่ือเป็นของสมนาคณุใหก้บัลกูคา้สมาชิก PT Max Card ที่

เติมน า้มันทกุชนิดตัง้แต ่300 บาทขึน้ไป หรอืเติมแก๊ส LPG ตัง้แต่ 100 บาทขึน้ไป ภายในสถานีบริการน ้ามัน 
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PT ที่รว่มรายการ ทัง้ 657 สาขา ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล, ภาคตะวนัตก และภาคใต ้รวมทัง้สิน้ 25 

จงัหวดั 

o บรษัิทรว่มกบักระทรวงพาณิชย ์โดยกรมการคา้ภายใน เดินหนา้โครงการ “ครวัไทยมีสขุกบัพีที” เพือ่ลดภาระค่า

ครองชีพจากการปรบัตวัสงูขึน้ของราคาน า้มันปาลม์บรรจขุวด และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรสั 

Covid-19 โดยบริษัทไดน้ าผลิตภณัฑน์ า้มันปาลม์ ภายใตแ้บรนด ์ “มีสขุ” จ านวน 1 ลา้นขวด มาจ าหน่ายใน

ราคาพิเศษใหก้บัสมาชิก PT Max Card ที่เติมน า้มันทกุชนิดครบ 500 บาทขึน้ไป ณ สถานีบริการน า้มัน PT ที่

เข้าร่วมรายการ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกทัง้ ลกูคา้สมาชิก PT Max Card สามารถใชค้ะแนน

สะสม 50 คะแนน แลกซือ้น า้มนัปาลม์ “มีสขุ” ในราคาขวดละ 50 บาท โดยสามารถแลกสงูสดุได ้10 สิทธ์ิ ตอ่ 1 

สมาชิก ณ สถานีบรกิารน า้มัน PT ที่รว่มรายการทั่วประเทศ 

 การส่งเสรมิคุณภาพชีวิตชุมชน  

บรษัิทจดักิจกรรมภายใตโ้ครงการ "ค่ายอาสา PT ท าจรงิไม่ทิง้กนั" เพื่อสรา้งสรรคกิ์จกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชนต์่อชุมชน 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยรว่ม 

o สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการแจกทนุการศึกษาใหก้บันักเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทนุทรพัย ์

จ านวน 40 ทนุการศึกษา ทัง้นีย้ังมีการมอบอปุกรณก์ารเรียนการสอน อปุกรณกี์ฬา กลอ่งปฐมพยาบาล และ

พนัธุผ์กัสวนครวัใหท้ัง้ 8 โรงเรยีน  

o ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พฒันาดา้นความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยมี “PT ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมวัด

สายตาประกอบแว่นใหก้ับผูส้งูอาย ุในต าบลส าโรง จ านวน 300 คน พรอ้มทีมจักษุแพทยม์าใหค้วามรูเ้รื่อง

ดวงตา เพื่อใหท้กุคนน าความรูท่ี้ไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัอย่างยั่งยืน มีกิจกรรมเย่ียมเยียนผูป่้วยติด

เตียง มอบของอปุโภคบรโิภค ในต าบลส าโรง  

รวมถึงสรา้งความรบัรูเ้รือ่งประโยชนข์องการแยกขยะเปียก เพ่ือเปล่ียนขยะเปียกเป็นปุ๋ ยหมักชีวภาพใชใ้นการ

ปลกูตน้ไม ้เพื่อช่วยลดปรมิาณขยะและช่วยรกัษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน โดยยึดหลกั PT สรา้งสขุ “สขุทางกาย 

สขุทางใจ สงัคมอยูร่ว่มกนัอย่าง อยู่ดีมีสขุ" 

 โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าปี  

บรษัิทด าเนินโครงการความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและชุมชน โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) กิจกรรมชุมชน

สมัพนัธโ์ดยรอบคลงัน า้มัน 2) โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือพฒันาชุมชนและภาพลกัษณอ์งคก์ร และ 3) โครงการ

ลงทนุทางสงัคมเพ่ือผลประโยชนเ์ชิงธุรกิจ นอกจากนี ้บรษัิทไดมี้การจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือผูมี้สว่นไดเ้สีย โดยเฉพาะลกูคา้ 

และชมุชน ท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 อย่างตอ่เน่ือง 


