
                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตุผล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัของ บรษิัท พทีีจ ีเอน็เนอย ี
จ ำกดั (มหำชน) ที่ระดบั “BBB+” พรอ้มแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” โดยอนัดบัเครดิต
สะทอ้นสถำนะทำงกำรตลำดของบรษิทัในธุรกจิคำ้ปลกีน ้ำมนัทีแ่ขง็แกร่งขึน้ทัง้ในส่วนของยอดขำยและ
เครอืข่ำยสถำนีบรกิำร ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนที่มัน่คงแมจ้ะมผีลกระทบอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (โรคโควิด 19) ก็ตำม อย่ำงไรก็ตำม อันดับเครดิตก็ถูก
ลดทอนลงจำกกำรแข่งขนัที่รุนแรงในธุรกิจค้ำปลีกน ้ำมนัและรำคำน ้ำมนัที่ผนัผวน ในขณะเดียวกัน 
อนัดบัเครดติยงัสะท้อนถงึหนี้สนิทำงกำรเงนิของบรษิทัที่คำดว่ำจะเพิม่สูงขึน้จำกกำรขยำยธุรกจิอย่ำง
ต่อเนื่องอกีดว้ย 

ประเดน็ส ำคญัท่ีก ำหนดอนัดบัเครดิต 

เครือข่ำยสถำนีบริกำรน ้ำมนัท่ีครอบคลุม 

สถำนะทำงกำรตลำดที่แขง็แกร่งของบรษิัทได้รบัแรงหนุนจำกกำรขยำยเครอืข่ำยสถำนีบรกิำรน ้ำมนั 
“PT” ในเชงิรุก โดยในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทได้มกีำรขยำยสถำนีบรกิำรโดยเฉลี่ยปีละกว่ำ 189 
แห่ง ท ำให้ ณ สิ้นปี 2563 บรษิัทมสีถำนีบรกิำรรวมทัง้สิ้น 2,094 แห่ง โดยจ ำแนกเป็นสถำนีบรกิำร
น ้ำมนั 1,888 แห่ง สถำนีบรกิำรก๊ำซธรรมชำตเิหลว (Liquefied Petroleum Gas – LPG) 81 แห่ง และ
สถำนีบรกิำรที่ใหบ้รกิำรทัง้น ้ำมนัและก๊ำซ LPG อกี 125 แห่ง ด้วยกำรเตบิโตดงักล่ำวจงึท ำใหบ้รษิทัมี
เครอืขำ่ยสถำนีบรกิำรมำกเป็นอนัดบั 2 รองจำก บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (ปตท.) 

ในกำรขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยนัน้ บรษิัทได้ชกัจูงสถำนีบรกิำรที่มสีญัญำกบัผูค้ำ้ปลกีน ้ำมนัรำยอื่น
ซึ่งก ำลงัจะหมดอำยุใหเ้ปลี่ยนมำให้บรกิำรภำยใต้กำรดูแลของบรษิัท ซึ่งกลยุทธ์นี้ช่วยลดต้นทุนกำร
ลงทุนของบรษิทัและลดระยะเวลำกำรก่อสรำ้งสถำนีใหม่ลง 

เร่ิมเป็นแบรนดท่ี์ผู้บริโภครู้จกั 

นอกเหนือจำกกำรขยำยสถำนีบรกิำรน ้ำมนัอย่ำงต่อเนื่องแล้ว ทรสิ เรทติ้งมองว่ำแบรนด์ “PT” ของ
บริษัทยังเป็นที่รู้จักมำกยิ่งขึ้นอีกด้วย บริษัทเน้นกำรขยำยสำขำใหม่ ๆ ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑลมำกยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัได้มกีำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีเพื่อใชใ้นกำรปรบัปรุงสถำนีบรกิำรที่
มอียู่ให้มคีวำมทนัสมยัมำกยิง่ขึน้ด้วย กลยุทธ์ทำงกำรตลำดเหล่ำนี้ไม่เพยีงจะท ำใหบ้รษิัทมยีอดขำย
มำกยิง่ขึน้แล้ว แต่ยงัช่วยใหบ้รษิทัสำมำรถจ ำหน่ำยสนิคำ้และใหบ้รกิำรที่น่ำสนใจอื่น ๆ แก่ลูกคำ้ เช่น 
รำ้นคำ้สะดวกซื้อ รำ้นกำแฟ และศูนยบ์รกิำรรถยนต์ไดม้ำกขึน้ดว้ย 

กำรส่งเสรมิกำรตลำดที่ส ำคญัของบรษิัทยงัม ี“PT Max Card” ซึ่งเป็นระบบบตัรที่ให้สมำชกิสำมำรถ
สะสมคะแนนเพื่อรบัส่วนลดและของรำงวลัอกีด้วย เมื่อปี 2563 บรษิทัมจี ำนวนสมำชกิ PT Max Card 
เพิ่มขึ้นถึง 14.8 ล้ำนรำยจำกจ ำนวน 12.6 ล้ำนรำยในปี 2562 นอกจำกนี้  บรษิัทยงัมีแผนจะพฒันำ
ระบบบรกิำรอิเลก็ทรอนิกส์ (E-service) เช่น บรกิำรเงนิอิเล็กทรอนิกส์ (E-money Service) และกำร
โอนเงนิอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรแก่สมำชกิอกีดว้ย 

เป็นผู้ค้ำปลีกน ้ำมนัรำยใหญ่อนัดบัสอง 

สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมนัที่ปรบัลดลงและนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจจำกภำครฐัช่วยให้อุปสงค์น ้ำมนัที่
ลดลงยงัคงรกัษำระดบัอยู่ไดใ้นช่วงกำรระบำดของโรคโควดิ 19 ทัง้นี้ ปรมิำณกำรบรโิภคน ้ำมนัรำยย่อย
ในประเทศไทยในปี 2563 ยงัคงอยู่ในระดบัเดยีวกนักบัในปีก่อน อย่ำงไรก็ตำม บรษิทักย็งัสำมำรถเพิม่
ยอดขำยน ้ำมนัผ่ำนสถำนีบรกิำรในปี 2563 ได้ถงึ 4.74 พนัล้ำนลติร ซึ่งเพิม่ขึน้ถงึ 8.1% เมื่อเทยีบกบั
ในปี 2562 
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CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี:  

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั  BBB+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 

 

วนัท่ีทบทวนล่ำสุด : 17/08/63 
 

 
   

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 

 

วนัท่ี อนัดบั
เครดิต                  

แนวโน้มอนัดบั 
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

14/02/60 BBB+ Stable 
12/02/58 BBB Stable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ: 
จำตุรนัต์ สุขทอง 
jarturun@trisrating.com 
 

เสรมิวทิย ์ศรโียธำ 
sermwit@trisrating.com 
 

ภำรตั มหทัธโน 
parat@trisrating.com 
 

มณเฑยีร จนัทรก์ล ่ำ 
monthian@trisrating.com 
 

 

 

 

 

 

* รายงานน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายงานฉบบัภาษาองักฤษ 
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กำรมยีอดขำยน ้ำมนัทีเ่พิม่ขึน้ท ำใหบ้รษิทัยงัคงสำมำรถรกัษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในล ำดบัทีส่องในตลำดคำ้ปลกีน ้ำมนัเอำไวไ้ด้ จำกขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม
โดยทรสิเรทติ้งจะเหน็ว่ำบรษิทัมสี่วนแบ่งทำงกำรตลำดของตลำดคำ้ปลกีน ้ำมนัทีเ่พิม่ขึน้เป็น 16% ในปี 2563 จำก 14% ในปี 2562 ทัง้นี้ อนัดบัเครดติยงั
สะทอ้นถงึสถำนะทำงกำรตลำดที่แขง็แกร่งของบรษิทัทัง้ในแง่ของจ ำนวนสถำนีบรกิำรและยอดขำยน ้ำมนัด้วย โดยทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิทัจะยงัคงรกัษำ
สถำนะทำงกำรตลำดในธุรกจิคำ้ปลกีน ้ำมนัไดอ้ย่ำงมัน่คงต่อไปในอนำคตอนัใกล ้

นอกเหนือจำกธุรกจิน ้ำมนัแล้ว บรษิัทยงัมกีำรขยำยธุรกจิก๊ำซ LPG อย่ำงต่อเนื่องอกีด้วย โดยในปี 2563 บรษิทัมสีถำนีบรกิำรก๊ำซ LPG เพิม่ขึน้อกี 23 
แห่งซึง่ส่งผลใหบ้รษิทัมยีอดขำยก๊ำซ LPG ส ำหรบัรถยนต์เพิม่ขึน้เป็น 152 ลำ้นลติรจำก 134 ลำ้นลติรในปี 2562 

ควำมพยำยำมในกำรขยำยธรุกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่ธรุกิจน ้ำมนั  

เช่นเดยีวกบัผูค้ำ้ปลกีน ้ำมนัรำยอื่น ๆ บรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่ที่จะขยำยสู่ธุรกจิอื่นที่ไม่ใช่ธุรกจิน ้ำมนัเพื่อใหม้ธีุรกจิที่หลำกหลำยและลดผลกระทบจำกรำคำ
น ้ำมนัทีผ่นัผวน ซึ่งโดยปกตแิลว้ธุรกจิอื่นทีไ่ม่ใช่ธุรกจิน ้ำมนัจะมสีดัส่วนก ำไรทีส่งูกว่ำธุรกจิน ้ำมนั บรษิทัมแีผนกำรจะขยำยเครอืขำ่ย “รำ้นกำแฟพนัธุไ์ทย” 
ใหม้ำกยิง่ขึน้ในพืน้ทีต่่ำง ๆ ทัง้ในและนอกสถำนีบรกิำรของบรษิทั นอกจำกนี้ บรษิทัยงัมแีผนจะขยำยกำรลงทุนไปในธุรกจิบรกิำรรถยนต์อกีดว้ย โดยในปี 
2563 บรษิทัไดเ้พิม่สดัส่วนกำรถอืหุน้เป็นจ ำนวน 76.52% ใน บรษิทั สยำมออโตแ้บคส ์จ ำกดั ซึ่งด ำเนินธุรกจิศูนย์บรกิำรและซ่อมบ ำรุงรถยนต์ จำกเดมิที่
ถอือยู่ 38.26% ในขณะเดยีวกนั บรษิทัยงัมเีป้ำหมำยที่จะเพิม่ยอดขำยก๊ำซ LPG โดยกำรเพิม่สดัส่วนกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ใหแ้ก่ลูกคำ้ในภำคครวัเรอืน
ใหเ้ป็น 40%-50% ของยอดขำย LPG ทัง้หมดด้วยเช่นกนั ในกำรนี้ ทรสิเรทติ้งคำดว่ำธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจน ้ำมนัของบรษิัทจะเติบโตสอดคล้องไปกบั
จ ำนวนสถำนีบรกิำร PT ทีเ่พิม่ขึน้ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล อย่ำงไรกต็ำม รำยไดห้ลกัของบรษิทัจะยงัคงมำจำกธุรกจิน ้ำมนัเช่นเดมิ 

ผลกำรด ำเนินงำนเข้มแขง็แมจ้ะได้รบัผลกระทบจำกโรคโควิด 19 

แม้เศรษฐกิจจะได้รบัผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคโควดิ 19 แต่บรษิัทก็ยงัมผีลกำรด ำเนินงำนที่ดีกว่ำที่ทรสิเรทติ้งได้คำดกำรณ์ไว ้โดยในปี 2563 
บรษิทัมยีอดขำยน ้ำมนัทีล่ดลงจำกผลกระทบของโรคโควดิ 19 ที่เกดิจำกมำตรกำรปิดเมอืงเพยีงในแค่ระยะสัน้ ในขณะที่บรษิทัมยีอดขำยน ้ำมนัเพิม่สูงขึน้ 
5.9% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน กำรทีบ่รษิทัมรีำยได้ลดลง 12.6% มำอยู่ที ่1.05 แสนลำ้นบำทนัน้เป็นผลมำจำกกำรที่รำคำน ้ำมนัดบิปรบัตวัลดลงเป็นอย่ำงมำก
เป็นหลกัจนส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งเร่งปรบัลดงบประมำณกำรลงทุนและรำยจ่ำยลง ในกำรนี้ บรษิทัมอีตัรำก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำยอยู่ที ่5.9 พนัลำ้นบำทซึง่สงูกว่ำทีท่รสิเรทติ้งคำดกำรณ์ไว ้

ในอนำคตทรสิเรทติ้งมองว่ำยอดขำยน ้ำมนัของบรษิัทจะยงัคงแข็งแกร่งซึ่งมีปัจจยัขบัเคลื่อนมำจำกกำรขยำยสถำนีบรกิำรอย่ำงต่อเนื่อง ทรสิเรทติ้ง 
คำดกำรณ์ว่ำยอดขำยน ้ำมนัของบรษิทัจะเตบิโตขึน้ประมำณ 7% ต่อปีในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำโดยประมำณกำรว่ำค่ำกำรตลำดในภำพรวมของบรษิทั (รวมกำร
ขำยปลกีและขำยส่ง) จะอยู่ทีร่ะดบัประมำณ 1.85 บำทต่อลติร ซึง่ท ำใหค้ำดว่ำก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยของบรษิทัจะ
อยู่ทีป่ระมำณ 5.8-6.7 พนัลำ้นบำทต่อปีในช่วงปี 2564-2566 

กำรแข่งขนัท่ีรนุแรง 

ทรสิเรทติ้งมองว่ำภำวะกำรแขง่ขนัทีส่งูในธุรกจิคำ้ปลกีน ้ำมนัจะเป็นขอ้จ ำกดัส ำคญัต่ออนัดบัเครดติของบรษิทั บรรดำผูค้ำ้ปลกีน ้ำมนัต่ำงกแ็ขง่ขนักนัทัง้ใน
เรื่องของรำคำขำยน ้ำมนัโดยผ่ำนกำรรณรงคส์่งเสรมิกำรขำยต่ำง ๆ และกำรเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีห่ลำกหลำยในสถำนีบรกิำรน ้ำมนัของตนเอง ทัง้นี้ 
ผูค้้ำปลีกน ้ำมนัรำยใหญ่ยงัคงขยำยเครอืข่ำยสถำนีบรกิำรอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกนังบประมำณกำรลงทุนในกำรเปิดสถำนีบรกิำรแห่งใหม่  ๆ ก็มี
แนวโน้มทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ดว้ยเนื่องจำกผูค้ำ้มคีวำมตอ้งกำรที่จะสรำ้งควำมแตกต่ำงและเสนอบรกิำรต่ำง ๆ ใหม้ำกขึน้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยสถำนีบรกิำรน ้ำมนัสมยัใหม่จะมีบรกิำรเพิม่มำกยิง่ขึ้นทัง้ในส่วนของร้ำนอำหำรแฟรนไชส์ ร้ำนกำแฟ ร้ำนสะดวกซื้อ และ
ศูนยบ์รกิำรรถยนต์ จงึเป็นเรื่องทีท่ำ้ทำยเป็นอย่ำงยิง่ส ำหรบัผูค้ำ้ปลกีน ้ำมนัในกำรที่จะลดตน้ทุนในกำรด ำเนินงำนลงในขณะทีย่งัจะตอ้งรกัษำคุณภำพของ
กำรใหบ้รกิำรและคงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัเอำไว ้

แมแ้นวโน้มกำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกจิจะเริม่ดขีึน้จำกกำรฉีดวคัซนีใหแ้ก่ประชำชน แต่ทรสิเรทติ้งก็เชื่อว่ำโรคโควดิ 19 จะยงัคงส่งผลกระทบต่อกำรเดนิทำง
สญัจรต่อไปในระยะสัน้ ในขณะเดยีวกนั กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิที่เปรำะบำงน่ำจะยงัคงปิดกัน้กำรเตบิโตของอุปสงคก์ำรใช้น ้ำมนัซึ่งมแีนวโน้มที่จะฉุดรัง้
ก ำไรของผูค้ำ้ปลกีน ้ำมนัลง 

ควำมผนัผวนของรำคำน ้ำมนั  

ทรสิเรทติ้งมองว่ำรำคำน ้ำมนัที่มคีวำมผนัผวนเป็นอย่ำงมำกน่ำจะส่งผลกระทบต่อค่ำกำรตลำดของบรษิทัอย่ำงมนีัยส ำคญั ทัง้นี้ รำคำน ้ำมนัที่ลดลงอย่ำง
มำกอำจท ำให้ค่ำกำรตลำดของบริษัทปรบัตัวลดลงอย่ำงหนัก อย่ำงไรก็ตำม ทรสิเรทติ้งคำดว่ำกรณีดังกล่ำวจะมีผลกระทบในระยะสัน้ เท่ำนัน้ โดย 
ทรสิเรทติ้งมองว่ำบรษิทัจะยงัคงมกีำรบรหิำรจดักำรน ้ำมนัส ำรองคงคลงัทีม่ปีระสทิธภิำพซึ่งจะช่วยลดกำรขำดทุนจำกกำรส ำรองน ้ำมนัลงไดใ้นยำมทีร่ำคำ
น ้ำมนัมคีวำมผนัผวน 

บรษิทัยงัมคีวำมอ่อนไหวต่อผลกระทบด้ำนนโยบำยของรฐับำลเช่นกำรแทรกแซงรำคำน ้ำมนัในกรณีที่ภำครฐัมกีำรออกระเบยีบในกำรตรงึรำคำขำยปลกี
น ้ำมนัดเีซลไวท้ี ่30 บำทต่อลติรเพื่อเป็นกำรบรรเทำผลกระทบแก่ผูใ้ช้น ้ำมนัดเีซลอกีด้วย โดยระเบยีบดงักล่ำวอำจจะส่งผลกระทบท ำใหค้่ำกำรตลำดของ
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ผูค้ำ้ปลกีน ้ำมนัลดลง ทัง้นี้ ค่ำกำรตลำดของบรษิทัมโีอกำสทีจ่ะไดร้บัผลกระทบมำกกว่ำผูป้ระกอบกำรรำยอื่นเนื่องจำกสนิคำ้หลกัของบรษิทัคอืน ้ำมนัดเีซล
ซึ่งมีส ัดส่วนที่สูงถึง 73% ของยอดขำยน ้ ำมันรวมของบริษัทในปี 2563 ในขณะที่ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โรคโควิด 19 ที่ย ังคงด ำเนินอยู่นั ้น 
ทรสิเรทติ้งคำดว่ำรำคำน ้ำมนัดบิจะปรบัตวัสูงขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำกกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกและกำรเดนิทำงของประชำชนค่อย ๆ กลบัคนืสู่ภำวะปกติ
ตำมควำมคบืหน้ำของกำรฉีดวคัซนีทัว่โลก 

แนวโน้มหน้ีสินจะปรบัตวัสูงข้ึน 

ในปี 2563 บรษิทัไดม้กีำรลดงบประมำณกำรลงทุนลงเพื่อรกัษำสภำพคล่องเอำไวใ้นช่วงที่ควำมวติกกงัวลเรื่องโรคโควดิ 19 อยู่ในระดบัสูงสุด กำรปรบัใช้
มำตรฐำนบญัชใีหม่ท ำใหห้นี้สนิทำงกำรเงนิทีป่รบัปรุงแลว้(รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ)ของบรษิทัเพิม่ขึน้มำอยู่ที ่ 2.9 หมื่นลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 จำก 1.9 
หมื่นล้ำนบำทในปี 2562 อตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทุนเพิม่ขึน้เป็น 78.3% และอตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำ
เสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้มำอยู่ที ่4.9 เท่ำในปี 2563 อย่ำงไรกต็ำม ทรสิเรทติ้งมขีอ้สงัเกตว่ำระดบักระแสเงนิสดของบรษิทัเมื่อเทยีบกบัระดบั
หนี้สนิยงัมคีวำมเหมำะสมกบัอนัดบัเครดติของบรษิทัอยู่ 

ทรสิเรทติ้งคำดกำรณ์ว่ำบรษิทัจะกลบัมำขยำยธุรกจิต่อไปตำมกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ โดยคำดว่ำบรษิทัจะเพิม่สถำนีบรกิำรอกี 140 แห่งและจะยงัคงท ำ
กำรปรบัปรุงสถำนีบรกิำรทีม่อียู่ในปัจจุบนัไปพรอ้มกนัดว้ย ทรสิเรทติ้งประมำณกำรว่ำบรษิทัจะใชเ้งนิลงทุนทัง้สิน้ทีร่ะดบั 3.5 พนัลำ้นบำทต่อปีในช่วง 3 ปี
ขำ้งหน้ำ ซึ่งจะส่งผลให้อตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทุนของบรษิัทอยู่ที่ระดบัประมำณ  76%-78% และอตัรำส่วนหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรก่อน
ดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยจะเพิม่ขึน้ไปอยู่ที ่5-5.4 เท่ำในช่วงปี 2564-2566 

สภำพคล่องอยู่ในระดบัท่ีจดักำรได้  

ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิทัจะมเีงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ประมำณ 4.3-5 พนัล้ำนบำทต่อปีในช่วงระหว่ำงปี 2564-2566 และจะมอีตัรำส่วนเงนิทุนจำก
กำรด ำเนินงำนต่อหนี้สนิทำงกำรเงนิอยู่ที่ระดบั 13%-14% ทัง้นี้ ขอ้มูล ณ เดอืนธนัวำคม 2563 ระบุว่ำบรษิัทมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จ ำนวน 2.3 พนัล้ำนบำท
และเงนิกู้ยมืระยะยำวจ ำนวน 1.5 พนัล้ำนบำทที่จะครบก ำหนดช ำระในปี 2564 ส ำหรบัสภำพคล่องนัน้ บรษิัทมเีงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดอยู่ที่
ประมำณ 942 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2563 และเงินทุนจำกกำรด ำเนินงำนในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำซึ่งคำดว่ำจะอยู่ที่  4.3 พันล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม  
ทรสิเรทติ้งคำดว่ำบรษิทัจะจดัหำเงนิกู้เพื่อทดแทนหนี้ที่จะถงึก ำหนดช ำระเกอืบทัง้หมดเพื่อใช้ในกำรลงทุนขยำยธุรกจิตำมแผน ทัง้นี้ หำกพจิำรณำจำก
โอกำสทำงธุรกจิทีเ่ป็นไปในทำงบวกแลว้ทรสิเรทติ้งมองว่ำควำมเสีย่งในกำรหำเงนิกูท้ดแทนของบรษิทัอยู่ในเกณฑท์ีส่ำมำรถบรหิำรจดักำรได้ 

สมมติฐำนกรณีพื้นฐำน 

• ยอดขำยน ้ำมนัจะเตบิโตประมำณ 7% ต่อปีโดยมปัีจจยัขบัเคลื่อนหลกัจำกกำรขยำยสถำนีบรกิำรใหม่ ๆ 
• รำคำจ ำหน่ำยน ้ำมนัจะเพิม่ขึน้ 3.3% ในปี 2564 และจะปรบัตวัเพิม่ขึน้อกี 5.5% ในปี 2565 และหลงัจำกนัน้จะคงอยู่ในระดบัเดมิไปจนถงึปี 2566 
• รำยไดจ้ะปรบัเพิม่ขึน้ 10% ในปี 2564 และจะเพิม่ขึน้ 13% ในปี 2565 และ 7% ในปี 2566 
• ค่ำกำรตลำดของธุรกจิน ้ำมนัโดยรวมของบรษิทัจะอยู่ทีป่ระมำณ 1.85 บำทต่อลติร 

• เงนิลงทุนรวมจะอยู่ทีป่ระมำณ 3.5 พนัลำ้นบำทต่อปีในระหว่ำงปี 2564-2566 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” สะทอ้นกำรคำดกำรณ์ของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิทัจะด ำรงสถำนะทำงกำรตลำดที่แขง็แกร่งในธุรกจิคำ้ปลกีน ้ำมนั
เอำไวไ้ด ้ทัง้นี้ แมว้่ำจะมกีำรขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่อง แต่ทรสิเรทติ้งกค็ำดว่ำบรษิทัจะสำมำรถรกัษำระดบัหนี้สนิทำงกำรเงนิและกระแสเงนิสดเมื่อเทยีบกบั
ระดบัหนี้สนิไดต้ำมทีท่รสิเรทติ้งคำดกำรณ์ไว ้

ปัจจยัท่ีอำจท ำให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

กำรปรบัเพิม่อนัดบัเครดติมโีอกำสเกดิขึน้ไดห้ำกบรษิทัยงัคงเสรมิควำมแขง็แกร่งของสถำนะทำงกำรตลำดและมผีลกำรด ำเนินงำนทีด่อีย่ำงต่อเนื่อง ในทำง
กลบักนั กำรปรบัลดอนัดบัเครดติอำจเกดิขึน้ได้ในกรณีที่สถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัแย่ลงเป็นอย่ำงมำกหำกบรษิทัมกีำรก่อหนี้เพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั
เพื่อกำรลงทุน 
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ข้อมูลงบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

หน่วย: ลา้นบาท 

      ------------------------------ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม -------------------------- 
 

 
 2563 2562 2561 2560            2559 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 
 

104,666 120,252 108,142 84,861 64,788 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษ ี  3,400 2,894 1,557 1,643 1,621 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย  5,930 6,335 4,374 3,674 3,074 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน  4,401 5,004 3,440 2,945 2,432 
ดอกเบีย้จ่ำยทีป่รบัปรุงแลว้  1,104 971 813 576 380 
เงนิลงทุน 

 
2,043 3,902 5,339 5,394 3,219 

สนิทรพัยร์วม 
 

42,037 22,652 20,940 17,985 12,527 
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีป่รบัปรุงแลว้ 

 
28,808 18,612 16,373 13,759 7,934 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้ 
 

7,980 6,707 5,476 5,119 4,589 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       

อตัรำก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย (%) 

 
5.67 5.27 4.04 4.33 4.74 

อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่เงนิทุนถำวร (%) 
 

10.61 11.76 7.30 9.96 15.15 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

 
5.37 6.52 5.38 6.38 8.09 

อตัรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย  
ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (เท่ำ) 

 4.86 2.94 3.74 3.74 2.58 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อหนี้สนิทำงกำรเงนิ (%) 
 

15.28 26.88 21.01 21.40 30.65 
อตัรำสว่นหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อเงนิทนุ (%)  

 
78.31 73.52 74.94 72.89 63.35 

 

เกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิตท่ีเก่ียวข้อง 

- วธิกีารจดัอนัดบัเครดติธุรกจิทัว่ไป,  26 กรกฎาคม 2562 
- อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัและการปรบัปรุงตวัเลขทางการเงนิ, 5 กนัยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trisrating.com/th/rating-information/rating-criteria/
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บริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) (PTG) 

อนัดบัเครดิตองค์กร: BBB+ 

อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
PTG233A: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั 1,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั                                                                                                                                                                                                            

อำคำรสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    
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