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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  

 รายได้จากการขายและบริการ เทา่กบั 33,310 ล้านบาท (+49.7% YoY, +3.2% QoQ) 

 EBITDA เทา่กบั 1,641 ล้านบาท (-0.3% YoY, -1.3% QoQ) 

 ก าไรสทุธิ เทา่กบั 501 ล้านบาท (-2.4% YoY, -5.8%  QoQ) 

บทสรุปของผู้บริหาร  

 ปริมาณการจ าหน่ายน า้มันของบริษัทในไตรมาส 2/2564 เท่ากับ 1,290 ล้านลิตร เพิ่มขึน้ 7.1% จากไตร

มาสเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลง 3.4% จากไตรมาสก่อน อนัเนื่องมาจาก 

o ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัต่อสถานี (Same Store Sales) ที่เพิ่มขึน้ 1.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 

สง่ผลให้ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัผา่นสถานีบริการเติบโตขึน้ 6.3% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว 

o ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านช่องทางอตุสาหกรรมเติบโต 24.6% จากช่วงเดียวกนัของปีแล้ว ทัง้นี ้การ

จ าหน่ายน า้มนัผ่านช่องทางนีไ้มไ่ด้เป็นช่องทางหลกัของบริษัท และคิดเป็นสดัสว่นเพียง 5.1%ของปริมาณ

การจ าหนา่ยน า้มนัทัง้หมดของบริษัท 

o ปริมาณการจ าหน่ายน า้มันในไตรมาส 2/2564 ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของไวรัส 

COVID-19 ตัง้แต่ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่มีความรุนแรง และกระจายตวัมากกว่าช่วงคร่ึงปีแรกของปี 

2563 

 ในไตรมาส 2/2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 33,310 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 49.7% จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 3.2% จากไตรมาสก่อนหน้า สาเหตหุลกัมาจาก 

o รายได้จากธุรกิจน า้มนั ยงัคงเติบโตจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และราคาขาย

ปลกีน า้มนัหน้าสถานีบริการท่ีเพิ่ม 39.6% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว และเพิ่ม 7.0% จากไตรมาสก่อน 

o รายได้จากธุรกิจ Non-Oil เพิ่มขึน้ 57.6% จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 1.6% จากไตรมาสก่อน จากผลกระทบ

ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  

ผลการด าเนินงานทางการเงนิที่ส าคัญ 
(ล้านบาท) 

ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
2/2563 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 
เดียวกันปี

ก่อน 
รายได้จากการขายและบริการ 33,310 32,264 22,257 3.2% 49.7% 
ต้นทุนการให้บริการ (30,473) (29,435) (19,512) 3.5% 56.2% 
ก าไรขัน้ต้น 2,837 2,828 2,745 0.3% 3.4% 
EBITDA 1,641 1,663 1,646 -1.3% -0.3% 
ก าไรสุทธิ 501 531 513 -5.8% -2.4% 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.30 0.32 0.31 -5.8% -2.4% 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

ประจ าไตรมาส 2/2564 
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 บริษัทม ีEBITDA เท่ากับ 1,641 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเพียง 0.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และ
ลดลง 1.3% จากไตรมาสก่อน และมีก าไรสุทธิ เท่ากับ 501 ล้านบาท ลดลง 2.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

หน้า และ ลดลง 5.8% จากไตรมาสก่อน จากสาเหต ุ

o ค่าการตลาดยงัอยู่ในระดบัปกติ แต่เนื่องจากค่าการตลาดในปีที่แล้วอยู่ในระดบัมากกวา่ 2.0 บาท ต่อลติร 

ท าให้คา่การตลาด ลดลง 7.1% จากปีที่แล้ว แตเ่พิ่มขึน้ 5.1%จากไตรมาสก่อน 

o ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 10.1% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 0.6% 

จากไตรมาสก่อน ตามจ านวนสถานีบริการน า้มนัและแก๊ส LPG และสาขาธุรกิจ Non-Oil ที่เพิ่มขึน้  

o สว่นแบง่ก าไรจากโครงการ Palm Complex เทา่กบั 33 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 621.1% จากไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อน แตล่ดลง 57.0% จากไตรมาสก่อน  

 แนวโน้มธุรกิจของบริษัทในคร่ึงปีหลังของปี 2564 บริษัทคาดการณ์วา่ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยงัคงท้าทายจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ที่ยังคงด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรง

มากกว่าครัง้ก่อน ส่งผลให้บริษัทจ าเป็นต้องน าผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวเข้ามาพิจารณาในปรับ

ประมาณการและเป้าหมายการด าเนินงาน ดงันี ้

o บริษัทปรับประมาณการขยายสาขาของสถานีบริการน า้มนัและแก๊ส LPG อยู่ที่ 50-100 สาขา จากเดิม 

100-150 สาขา โดยเน้นการขยายสาขาในพืน้ท่ีศกัยภาพ เช่น ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ 

และการให้บริการท่ีเต็มรูปแบบ รวมถึงปรับปรุงสถานีบริการเดิมให้มีการบริการท่ีครบวงจรมากยิ่งขึน้ 

o พีทีจีปรับประมาณการลงทุนของปี 2564 ลดลงอยู่ที่ 3,000-3,500 ล้านบาท จากเดิม 4,000-4,500 ล้าน

บาท ให้สอดคล้องกบัจ านวนการขยายสาขาสถานีบริการน า้มนัและแก็ส LPG และเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ทางการเงินของบริษัทในช่วงที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางจากผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-

19 ที่มีความรุนแรงและยืดเยือ้ยาวนานกวา่ครัง้ก่อน 

o เดินหน้าติดตัง้สถานีบริการ EV Charging Station บนสถานีบริการน า้มนัพีที ครอบคุมเส้นทางหลกั และ

แหลง่ทอ่งเที่ยงที่ส าคญั เช่ือมให้ทกุคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยูด่ี มีสขุ" ในทกุด้านของช่วงชีวิต เพื่อช่วย

เพิ่มความมัน่ใจในการเดินทางของรถยนต์ไฟฟ้าให้มากยิ่งขึน้ 

o ผลกัดนัธุรกิจ Non-Oil อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม ่าเสมอในระยะยาว โดยในปีนีธุ้รกิจกาแฟ

พนัธุ์ไทย ภายใต้ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีอตัราการเติบโตที่ดีในช่วงเวลาที่ผา่นมา 

ได้ตัง้เป้าที่จะสร้างผลการด าเนินงานในสว่นของก าไรสทุธิภายในปีนี ้โดยมุ่งเน้นการสง่เสริมชมุชนด้วยการ

น าเสนอผลติภณัฑ์ท้องถ่ินมาใช้เป็นสว่นผสมในการพฒันาสตูรอาหารและเคร่ืองดื่ม 

o ธุรกิจ LPG ภายใต้การบริหารของบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จ ากดั (“ATL”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุม่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี  ยังคงยึดแผนเดิมที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์           

(แบบ Filling) ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในปี 2564 โดยเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่จะ

มุ่งเน้นไปยงั ธุรกิจ LPG ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการพฒันาด้านสินค้า และบริการ 

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการให้บริการอยา่งตอ่เนื่อง 
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ภาพรวมของผลการด าเนินงาน  

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

ไม่เพียงแต่การให้บริการในธุรกิจพลงังานเท่านัน้ แต่พีทีจียงัคงพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการให้ตรงกบัความต้องการ เพื่อเป็น

สว่นหนึ่งในชีวิตประจ าวนัของลกูค้า โดยพีทีจีได้เร่ิมศกัราชใหม่ในปี 2564 ด้วยการเปลี่ยนวิสยัทศัน์จาก “ผู้น าด้านบริการใน

ธุรกิจพลงังานครบวงจรของประเทศ” เป็น “เช่ือมให้ทกุคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสขุ" ในทกุด้านของช่วงชีวิต” รวมถึง

พนัธกิจในการ “ร่วมสร้างโอกาสการเติบโตกบัพนัธมิตร และชุมชนในทกุที่ ทัง้ด้านธุรกิจพลงังานและขยายสูบ่ริการรอบด้าน

อยา่งครบวงจร เพื่อเติมเต็มความสขุ และมาตรฐานคณุภาพชีวิตของทกุคน” 

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในไตรมาส 2/2564 ยงัคงเผชิญกบัความท้าทายจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา สง่ผลให้ทางภาครัฐออกมาตรการที่เข้มงวดขึน้ในการ

ควบคมุการระบาดของไวรัสดงักลา่ว แม้จะไม่ใช่มาตรการล็อคดาวน์ประเทศที่ใช้ในปี 2563 แต่ได้สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจที่

เพิ่งเร่ิมกลบัมาฟืน้ตวัในไตรมาส 1/2564 ให้สะดดุลง โดยการบริโภคภาคเอกชนหดตวัจากหลายปัจจยัลบกดดนัก าลงัซือ้ให้

อ่อนลง ทัง้การจ้างงาน รายได้ และความเช่ือมัน่ที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกบัเคร่ืองชีว้ดักิจกรรมการเดินทางไปยงัสถานที่ต่างๆ 

(Google Mobility Data) ท่ีปรับลดลง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยงัหดตวัสงูจากมาตรการจ ากดัการเดินทางระหวา่งประเทศที่

ยงัคงมีอยู่และการท่องเที่ยวในประเทศที่ชะลอตวัลง สง่ผลให้ภาพรวมปริมาณการใช้น า้มนัของประเทศ ในไตรมาสที่ 2/2564 

ปรับตัวลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 6.5% จากไตรมาสก่อน โดยหากดูตามรายประเภท

ผลิตภณัฑ์พบว่าปริมาณการใช้น า้มนัในกลุม่ประเภทเบนซินปรับตวัลดลง 0.7% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และลดลง 

7.7% จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ปริมาณการใช้น า้มนัประเภทดีเซล ซึง่เป็นผลติภณัฑ์น า้มนัท่ีใช้ในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ การ

ขนสง่ และกิจกรรมการเกษตรเป็นหลกั ลดลง 2.1% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และลดลง 5.9% จากไตรมาสก่อนหน้า 

แม้ว่าโดยปกติในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี เป็นช่วงเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร แต่ด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

ไวรัสดงักลา่ว ท าให้ปริมาณการใช้น า้มนัประเภทดีเซลได้รับผลกระทบปรับตวัลดลงคอ่นข้างมากด้วยเช่นกนั 

อย่างไรก็ตาม ในสว่นของปริมาณการใช้น า้มนัของประเทศ หากแยกเป็นรายภาคจะเห็นได้วา่ ภาคตะวนัออก และภาคกลาง 

เป็นภูมิภาคที่มีปริมาณการใช้น า้มันลดลงมากที่สุด โดยลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 13.5% และ 2.2% ตามล าดบั ขณะที่

ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัของพีทีจียงัคงเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรม เนื่องจากการกระจายตวัของสถานีบริการในทัว่ทุก

ภมูิภาคของประเทศ ซึ่งสดัสว่นหลกัยงัคงอยู่ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยคิดเป็นสดัสว่น 29.6% ของปริมาณการจ าหนา่ย

น า้มนัผ่านสถานีการพีที ซึ่งปริมาณการใช้น า้มนัภาพรวมในภาคนีย้งัสามารถเติบโตได้ดีอยูท่ี่ 5.9% เมื่อเทียบกบัปีที่แล้ว ด้วย

สาเหตุนี ้ท าให้ในไตรมาสที่ 2/2564 พีทีจีมีปริมาณการจ าหน่ายน า้มันทัง้สิน้ 1,290 ล้านลิตร เพิ่มขึน้ 7.1% จากไตรมาส

เดียวกนัของปีที่แล้ว แตล่ดลงจากไตรมาสที่แล้ว 3.4% โดยพีทีจีมีสดัสว่นปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัดีเซล และเบนซิน คิดเป็น 

74.4% และ 25.6% ตามล าดบั   

ทัง้นี ้พีทีจีมีปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านสถานีบริการคิดเป็นสดัสว่น 94.9% ของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัทัง้หมด หรือ

เท่ากบั 1,225 ล้านลิตร เพิ่มขึน้ 6.3% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว แต่ลดลง 3.2% จากไตรมาสที่แล้ว โดยในไตรมาสนี ้    

พีทีจีมีการขยายจ านวนสถานีบริการน า้มนัให้สอดคล้องกบัมาตรการเข้มงวดในการลงทนุในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-

19 แต่ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัไมไ่ด้รับกระทบมากนกั เป็นผลมาจากการที่ทางภาครัฐมีการออกมาตรการควบคมุการแพร่

ระบาดของไวรัส COVID-19 และมาตรการควบคมุในบางพืน้ท่ีที่มีความเสีย่งสงู ซึง่แตกตา่งจากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว ที่ทาง
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ภาครัฐออกมาตรการควบคุม และมาตรการ Lockdown ทัว่ประเทศ ท าให้ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านสถานีบริการยัง

สามารถเติบโตได้ดีอยู่ รวมถึงการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัของสถานีบริการเดิม (Same Store Sale) ที่เพิ่มขึน้ 

1.5% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว เป็นผลมาจากคณุภาพการบริการที่เป็นมาตรฐาน ผ่านระบบสมาชิกบตัร PT Max Card 

นอกจากนี ้พีทีจียงัคงไว้ซึง่โครงการช่วยเหลือสงัคมในด้านต่างๆ เช่น โครงการฉีดพ่นฆ่าเชือ้ COVID-19 เพื่อสร้างความมัน่ใจ

ในการเดินทางให้กบัลกูค้า โครงการแจกอาหารกลางวนัให้แก่กลุ่มลกูค้ารถแท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบ และโครงการช่วยเหลือ

สงัคมอื่นๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ผ่านมา ท าให้พีทีจียงัคงรักษาสว่นแบง่การตลาดผ่านสถานีบริการเป็นอนัดบัท่ี 

2 และสามารถเพิ่มสดัสว่นเป็น 18.4% ซึง่เพิ่มขึน้จาก 17.8% ในไตรมาสเดียวกนัปี 2563 

นอกจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว ปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ก็เติบโตเช่นเดียวกนั โดยใน  

ไตรมาสนี ้พีทีจีมีปริมาณการจ าหนา่ยแก๊ส LPG รวมเทา่กบั 66 ล้านลติร เติบโตขึน้ 109.9% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว และ

เติบโต 7.0% จากไตรมาสก่อน ถึงแม้จะมีการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม ่แตพ่ีทีจี ยงัคงเดินหน้าขยายธุรกิจ LPG 

ครัวเรือนและอตุสาหกรรม ที่ยงัสามารถเติบโตได้อยา่งต่อเนื่อง โดยปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ครัวเรือนและอตุสาหกรรม 

ในไตรมาสนี ้เติบโต 512.6% เทียบไตรมาสเดียวกนักบัปีก่อน และเติบโต 52.8% จากไตรมาสก่อน โดยปัจจุบนัเราได้ขยาย

จ านวนการให้บริการ Gas Shop กว่า 109 สาขา และโรงบรรจุแก๊ส 3 แห่ง เพื่อใช้ส าหรับรองรับการกระจายและจดัจ าหน่าย

แก๊ส LPG ส าหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และ

ประสทิธิภาพการให้บริการ โดยมีจดุประสงค์หลกัคือ การขยายการให้บริการท่ีครอบคลมุ และตอบรับความต้องการของลกูค้า

ให้ดีที่สดุ ซึง่ปัจจบุนัพีทีจีครองสว่นแบง่การตลาดผา่นทกุช่องทางในสว่นของธุรกิจ LPG เป็นอนัดบัท่ี 4 ด้วยสว่นแบง่การตลาด 

4.2% ซึง่เพิ่มขึน้จากน้อยกวา่ 1.0% ในช่วงเดียวกนัของปี 2563 

ในส่วนปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการพีทีในไตรมาสนีเ้ท่ากับ 47 ล้านลิตร เติบโต 65.2% จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลง 4.8% จากไตรมาสก่อนหน้า ถึงแม้ภาพรวมของประเทศการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการ

จะปรับตวัเพิ่มขึน้เพียง 3.2% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว แต่ลดลง 8.7% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยสาเหตทุี่ปริมาณการ

จ าหน่าย LPG ผ่านสถานีบริการพีทีเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจ LPG ภายใต้การ

ด าเนินงานของบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จ ากัด (“ATLAS”) ได้ด าเนินโครงการช่วยเหลือกลุ่มลกูค้าที่ได้รับผลกระทบจาก

ปริมาณการขายน า้มนั 
(ล้านลิตร)  

ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
2/2563 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 

เดียวกันปีก่อน 

คร่ึงปีแรก 
2564 

คร่ึงปีแรก 
2563 

% เทียบ
ปีก่อน 

ช่องทางการขายน า้มนั         
    ค้าปลกีผา่นสถานีบริการ PT 1,225 1,265 1,152 -3.2% 6.3% 2,490 2,301 8.2% 
    ค้าสง่ผา่นอตุสาหกรรม 65 71 53 -6.9% 24.6% 136 122 12.0% 
รวม 1,290 1,336 1,205 -3.4% 7.1% 2,626 2,422 8.4% 
สัดส่วนการขายน า้มนั 
ในแต่ละช่องทาง 

        

    ค้าปลกีผา่นสถานีบริการ PT 94.9% 94.7% 95.6%   94.8% 95.0%  
    ค้าสง่ผา่นอตุสาหกรรม 5.1% 5.3% 4.4%   5.2% 5.0%  
รวม 100.0% 100.0% 100.0%   100.0% 100.0%  
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สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 อาทิ โครงการ PT LPG เพื่อแท็กซี่ โครงการ PT Taxi Rewards และโครงการ PT 

Taxi Transform เปลี่ยนเพื่ออนาคต ด้วยเป้าหมายการสร้างความ “อยู่ดี มีสขุ” ให้กบัลกูค้าในทกุช่วงของชีวิต สง่ผลให้ในไตร

มาส 2/2564 พีทีจีมีส่วนแบ่งการตลาดของการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการเป็นล าดบัที่ 2 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 

16.5% ซึง่เพิ่มขึน้จาก 9.5% ในไตรมาสเดียวกนัของปี 2563 

นอกจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนั และแก๊ส LPG ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว ในส่วนของธุรกิจ Non-Oil อื่นๆ พีทีจียงัคง

ผลกัดนัการเติบโตในธุรกิจด้านนี ้ด้วยการตัง้เป้าหมายในการขยายการให้บริการแก่ลกูค้าได้อยา่งทัว่ถงึ โดยในไตรมาส 2/2564     

พีทีจีมีสาขา Non-Oil 1,008 สาขา และมีสถานีบริการน า้มนั 1,902 สถานีบริการ ซึง่รายละเอียดเป็นดงันี ้

ธุรกิจ จ านวนสาขา ธุรกิจ จ านวนสาขา 
สถานีบริการน า้มนั 1,902 ร้านจ าหนา่ยแก๊ส LPG ครัวเรือน 109 

สถานีบริการแก๊ส LPG 212 
ศนูย์บริการซอ่มแซมและบ ารุงรักษา
รถยนต์ Autobacs 

21 

สถานีอดัประจไุฟฟ้า (EV Charging) 5 
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน า้มัน Maxnitron Lube 
Change 

41 

กาแฟพนัธุ์ไทย 288 Max Camp (Rest Area) 35 
คอฟฟ่ี เวิลด์ 
(ในประเทศ และตา่งประเทศ) 

56 ร้านสะดวกซือ้ Max Mart 241 

เหตุการณ์ส าคัญในไตรมาส 2/2564 

เปิดตัวโครงการ “PT Taxi Transform เปลี่ยนเพื่ออนาคต” 

โครงการเปลีย่นรถแท็กซี่ที่ใช้เชือ้เพลงิ NGV เป็น LPG ในโครงการ “PT Taxi Transform เปลีย่นเพื่ออนาคต” ด้วยงบลงทนุกวา่ 

150 ล้านบาท ในการติดตัง้อปุกรณ์การใช้เชือ้เพลงิใหมใ่ห้แก่ผู้ขบัแท็กซี่ โดยน าเสนอเพื่อสร้างความคุ้มคา่กบัผู้ขบัแท็กซี่ 3 ด้าน

ดงันี ้“คุ้มเวลา” กบัสถานีบริการ PT LPG ที่มีให้บริการเป็นจ านวนมาก ทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั โดยไม่ต้อง

เสียเวลาในการหาสถานีบริการ และเติมแก๊ส NGV เป็นเวลานานๆ “คุ้มค่า” กับการได้รับการติดตัง้อปุกรณ์ใหม่ทัง้หมดซึ่งมี

มลูค่ากวา่ 20,000 บาท ช าระคา่สมคัรเพียง 3,000 บาทเท่านัน้ “คุ้มสดุ” กบัการรับสิทธิสว่นลดในการเติมแก๊ส LPG ทัง้ปี รวม

ปริมาณการขายแก๊ส LPG 
(ล้านลิตร)  

ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
2/2563 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 

เดียวกันปีก่อน 

คร่ึงปีแรก 
2564 

คร่ึงปีแรก 
2563 

% เทียบ
ปีก่อน 

ช่องทางการขาย LPG         
    สถานีบริการ Auto LPG 47 49 28 -4.8% 65.2% 96 67 43.3% 
    ครัวเรือนและอตุสาหกรรม 19 13 3 52.8% 512.6% 32 3 966.7% 
รวม 66 62 31 7.0% 109.9% 128 71 80.3% 
สัดส่วนการขาย LPG         
    สถานีบริการ Auto LPG 70.8% 79.6% 90.0%   75.0% 95.2%  
    ครัวเรือนและอตุสาหกรรม 29.2% 20.4% 10.0%   25.0% 4.8%  
รวม 100.0% 100.0% 100.0%   100.0% 100.0%  
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มลูค่าสงูสดุ 4,200 บาท โครงการนีเ้ป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีวตัถปุระสงค์ในการช่วยเหลือกลุม่ผู้ขบัรถแท็กซี่ในช่วงการระบาด

ของเชือ้ไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าแก๊ส ประหยัดเวลาในการหาสถานีบริการ และการเติมแก๊ส โดยตัง้เป้า

จ านวนแท็กซี่ที่จะเข้าโครงการทัง้หมด 10,000 คนัภายในสิน้ปีนี ้

PTG ยกเลิกการร่วมทุนในกิจการศูนย์บริการและซ่อมบ ารุงส าหรับรถบรรทุก “PRO TRUCK” 

บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลชูนั เซ็นเตอร์ จ ากดั “PRO TRUCK” ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่ง PTG และบริษัท สามมิตร

มอเตอร์สแมนแูฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน) “SAMMITR” ประกอบธุรกิจศนูย์บริการและซ่อมบ ารุงส าหรับรถบรรทกุและรถเชิง

พาณิชย์ขนาดใหญ่ ภายใต้แบรนด์ PRO TRUCK โดยมีจ านวนสาขาที่ให้บริการในปัจจุบันทัง้สิน้จ านวน 9 สาขา ซึ่งตัง้อยู่

ภายในสถานีบริการน า้มนั PT จากการพิจรณาผลการด าเนินงานของ PRO TRUCK ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปี ที่ผ่านมา ไม่

สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบนั พีทีจีจึงตดัสินใจยกเลิกการร่วมทุนในกิจการ

ศนูย์บริการและซอ่มบ ารุงดงักลา่ว โดยคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนมุตัิให้บริษัทขายหุ้นทัง้หมดของ PRO TRUCK จ านวน 

399,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นราคาหุ้นท่ีซือ้ขายทัง้หมดจ านวน 1,999,990 ล้านบาท ให้กบั SAMMITR ทัง้นี ้การ

ยกเลิกการลงทนุใน PRO TRUCK ไม่กระทบภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัท และจ านวนสาขาของ PRO TRUCK ทัง้ 9 

สาขาข้างต้น บริษัทยงัคงเป้าหมายในเติมเต็มการให้บริการ ให้ทกุคนเข้าถึงความ “อยู่ดี มีสขุ” ในทกุช่วงชีวิต โดยการคดัสรร

การผลติภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพเพื่อมอบให้กบัลกูค้า 

PTG เเจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบยีนในบริษัทย่อย  

บริษัท กาแฟพนัธุ์ไทย จ ากดั (“PUN”) และบริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากดั (“GFA”) ซึ่งปัจจบุนัเป็นบริษัทยอ่ย

ของบริษัท ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม โดยจดุประสงค์ในการเพิ่มทนุในครัง้นี ้เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

และเพิ่มศกัยภาพส าหรับการประกอบธุรกิจในอนาคตของ PUN และ GFA ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทาง

การเงินของบริษัท ซึง่จะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทนุท่ีเหมาะสมตอ่การขยายการด าเนินงาน และการลงทนุในอนาคต  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้: 

 

 

 

 

บริษัท ก่อนการเพิ่มทุน หลังการเพิ่มทุน 
บริษัท กาแฟพนัธ์ุไทย จ ากดั (PUN) ทนุจดทะเบียน : 300,000,000 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั : 3,000,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ : 100 บาท 

ทนุจดทะเบียน : 1,200,000,000 บาท 
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั : 12,000,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ : 100 บาท 

บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) 
จ ากัด (GFA) 
 

ทนุจดทะเบียน : 117,408,000 บาท 
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั : 29,352 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ : 4,000 บาท 

ทนุจดทะเบียน : 380,000,000 บาท  
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั : 95,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ : 4,000 บาท 
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สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับไตรมาส 2/2564 และคร่ึงปีแรกของปี 2564 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงนิ 
ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
2/2563 

% เทียบ
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ
ไตรมาส
เดียวกัน
ของปีก่อน 

คร่ึงปี
แรก 
2564 

คร่ึงปี
แรก 
2563 

% เทียบ
ปีก่อน 

(ล้านบาท)  

รายได้จากการขายและการบริการ 33,310 32,264 22,257 3.2% 49.7% 65,573 51,378 27.6% 
ต้นทนุรวมการขายและการบริการ (30,473) (29,435) (19,513) 3.5% 56.2% (59,908) (46,403) 29.1% 
ก าไรขัน้ต้น 2,837 2,828 2,745 0.3% 3.4% 5,666 4,975 13.9% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร (2,069) (2,057) (1,879) 0.6% 10.1% (4,125) (3,823) 7.9% 
คา่ใช้จา่ยในการขาย (1,702) (1,702) (1,607) 0.0% 5.9% (3,432) (3,353) 2.4% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (366) (355) (272) 3.2% 34.7% (693) (470) 47.6% 

EBITDA 1,641 1,663 1,646 -1.3% -0.3% 3,303 2,856 15.7% 
ต้นทนุทางการเงิน (276) (274) (268) 0.9% 3.1% (550) (540) 1.8% 
ก าไรสุทธิ 501 531 513 -5.8% -2.4% 1,032 717 43.9% 

อตัราก าไรขัน้ต้น 8.5% 8.8% 12.3%     8.6% 9.7%   
อตัราคา่ใช้จา่ยการขายและการบริหาร
ตอ่ยอดขายสทุธิ 

6.2% 6.4% 8.4%     6.3% 7.4%   

อตัราคา่ใช้จา่ยในการขาย 
5.1% 5.3% 7.2%     5.2% 6.5%   

ตอ่ยอดขายสทุธิ 
อตัราคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 

1.1% 1.1% 1.2%     1.1% 0.9%   
ตอ่ยอดขายสทุธิ 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 2.7% 2.9% 4.2%     2.8% 2.8%   
อตัรา EBITDA 4.9% 5.2% 7.4%     5.0% 5.6%   
อตัราก าไรสทุธิ 1.5% 1.6% 2.3%     1.6% 1.4%   
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.32 0.31     0.62 0.43   
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 26.2% 27.5% 31.7%     19.7% 21.8%   
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 4.8% 5.2% 6.6%     4.6% 4.6%   
อตัราหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

3.65 3.21 3.98     3.65 3.98   
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 

สรุปงบการเงินรอบคร่ึงปีแรกของปี 2564 

พีทีจีมีรายได้จากการขายและบริการเทา่กบั 65,573 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27.6% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยแบง่เป็น 
1. รายได้จากการขายและบริการในสว่นของธุรกิจน า้มนัที่เพิ่มขึน้ 27.4% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากราคาขาย
น า้มนัที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ 17.5% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว และปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัทัง้หมดในคร่ึงปีแรกของปี 2564 
เพิ่มขึน้อยู่ที่ 2,626 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึน้ 8.4% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัเพิ่มขึน้ตามจ านวน
สถานีบริการน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้ และปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัต่อสถานีในคร่ึงปีแรกที่เพิ่มขึน้ 1.6% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว 
2. รายได้จากธุรกิจ Non-Oil ในสว่นของธุรกิจ LPG ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ ธุรกิจการให้บริการพืน้ท่ีเชิง
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พาณิชย์ และธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึน้ 33.8% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการขยายสาขาในธุรกิจ Non-Oil และการเติม
เต็มการบริการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจบุนั พีทีจีมีจ านวนสาขาธุรกิจ Non-Oil ทัง้สิน้ 1,008 สาขา ทัง้นี ้รายได้จาก
ธุรกิจน า้มนั คิดเป็นสดัสว่น 96.2% ของรายได้จากการขายและบริการทัง้หมด  

พีทีจีมีต้นทนุขายและบริการเทา่กบั 59,908 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 29.1% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากราคา
ต้นทนุน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้อนัเนื่องมาจากราคาน า้มนัดิบท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ โดยคร่ึงปีแรกของปี 2564 ราคาน า้มนัดิบ WTI เฉลีย่อยู่ที่ 
61.9 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล ซึง่เพิ่มขึน้จาก 37.7 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลในช่วงเดียวกนัของปีก่อน หรือเพิ่มขึน้เฉลีย่ 64.1% เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่ราคาน า้มนัหน้าสถานีบริการปรับได้สอดคล้องกบัราคาต้นทุนน า้มนั สง่ผลให้ค่าการตลาด
ในช่วงคร่ึงปีแรกสงูกว่าช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว ท าให้พีทีจีมีก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 5,666 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13.9% เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสดัสว่นก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจน า้มนัคิดเป็น 87.5% และธุรกิจ Non-Oil คิดเป็น 12.5% เพิ่มขึน้จาก 
10.4% ในปีที่แล้ว ก าไรขัน้ต้นของ Non-Oil แบ่งเป็นธุรกิจแก๊สแอลพีจี 5.5% ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 2.8% และธุรกิจร้าน
สะดวกซือ้ Max Mart และธุรกิจอื่นๆ 4.2% 

ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเทา่กบั 4,125 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.9% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่น โดยหลกั
ยงัคงมาจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึน้ เพื่อรองรับการขยายสาขาการให้บริการทัง้ธุรกิจน า้มนั 
และธุรกิจ Non-Oil โดยปัจจุบนัพีทีจีมีจ านวนสาขาธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ Non-Oil ทัง้สิน้ 2,910 สาขา ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 2,743 
สาขา จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ด้วยเหตุนี ้บริษัทมี EBITDA ส าหรับคร่ึงปีแรก เท่ากับ 3,303 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตาม
เป้าหมายก่อนปรับประมาณการจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ที่คาดว่าจะเติบโต 10-15% 
และมีก าไรสทุธิ เทา่กบั 1,032 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 43.9% จากปีที่แล้ว 

งบก าไรขาดทุนของไตรมาส 2/2564 

 รายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากับ 33,310 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ 49.7% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว 
และเพิ่มขึน้ 3.2% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจาก 1) ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เติบโตขึน้ อยู่ที่ 1,290 ล้านลิตร หรือ
เพิ่มขึน้ 7.1% จากปีที่แล้ว โดยการเติบโตต ่ากว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้เล็กน้อยที่ 8-12% (ก่อนปรับประมาณการ) เนื่องจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เร่ิมกลบัมารุนแรงอีกครัง้ตัง้แต่เดือนเมษายนที่ผา่นมา 2) ราคาขาย
ปลีกน า้มนัหน้าสถานีบริการที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ 39.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 6.9% จากไตรมาสก่อน 
ตามราคาน า้มนัโลกที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ โดยรายได้จากธุรกิจน า้มนัคิดเป็นสดัสว่น 96.2% ของรายได้จากการขายและบริการ
ทัง้หมด 3) การเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ Non-Oil ที่บริษัทผลักดันและให้ความส าคัญ เพื่อให้บริการลูกค้าได้
ครอบคลมุสงูสดุ โดยปัจจุบนัมีสาขาของธุรกิจ Non-Oil รวมทัง้หมด 1,008 สาขา เติบโต 16.0% จากปีก่อน และเติบโต 
3.2% จากไตรมาสที่แล้ว ขณะที่รายได้จากธุรกิจ Non-Oil ในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 1,270 ล้านบาท เติบโต 57.6% จากปีก่อน 
และเพิ่มขึน้ 1.6% จากไตรมาสที่แล้ว ทัง้นีร้ายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจ Non-Oil คิดเป็นสดัส่วน 3.8% ของ
รายได้จากการขายและการให้บริการทัง้หมด 

 ต้นทุนการขายและการให้บริการ เท่ากบั 30,473 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 56.2% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 3.5% จากไตรมาส

ก่อน สาเหตุหลกัมาจาก 1) ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เติบโตขึน้ ดงักล่าวข้างต้น 2) ต้นทุนน า้มนัปรับตวัเพิ่มขึน้ โดย

ราคาน า้มนัดิบ WTI มีการปรับตวัเฉลี่ยอยู่ที่ 66.0 ดอลล่าร์ต่อบาร์เรลในไตรมาส 2/2564 หรือ เพิ่มขึน้ 129.6% จากปีที่
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แล้ว และเพิ่มขึน้ 14.1% จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ราคาน า้มนัหน้าสถานีบริการยงัสามารถปรับตวัได้สอดคล้องกบั

ราคาต้นทนุน า้มนัที่สงูขึน้ สง่ผลให้คา่การตลาดในธุรกิจน า้มนัของไตรมาสนีย้งัคงอยูใ่นระดับท่ีเหมาะสม ท าให้ก าไรขัน้ต้น

ของพีทีจีในไตรมาสนี ้เทา่กบั 2,837 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.4% จากปีก่อนหน้า และเพิ่มขึน้เลก็น้อย 0.3% จากไตรมาสก่อน 

โดยก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจน า้มนัคิดเป็นสดัสว่น 88.0% และธุรกิจ Non-Oil คิดเป็นสดัสว่น 12.0% แบง่เป็นธุรกิจแก๊ส LPG 

5.3% ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 2.8% และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart และธุรกิจอื่นๆ 3.8% 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 2,069 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10.1% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 0.6% จากไตรมาส

ก่อนหน้า โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารยงัคงมีการเติบโตอยู่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ  Non-Oil 

ทัง้นี ้บริษัทยงัคงนโยบายควบคมุค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์เศรษฐกิจ 

โดยคา่ใช้จ่ายหลกัยงัคงมาจาก คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน และคา่เสือ่มราคา 

o ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เท่ากบั 826 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.1% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 1.3% จากไตร

มาสก่อน ปัจจยัหลกัของการเติบโตของคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานยงัคงมาจากการขยายสาขาทัง้ธุรกิจน า้มนั 

และธุรกิจ Non-Oil ทัง้นี ้พีทีจีมีจ านวนสาขาของธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ Non-Oil ที่พีทีจีบริหารงานเอง จ านวน 

2,614 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการมุ่งเน้นการบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สดุให้กับ

ลกูค้า 

o ค่าเสื่อมราคา เทา่กบั 719 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.9 % จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 2.5% จากไตรมาสก่อน จากการ

เติบโตของค่าเสื่อมราคายังคงมาจากการขยายสาขาในพืน้ที่ที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เช่น ในเขต

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ เพื่อต่อยอดเป็นสถานีบริการในรูปแบบครบวงจร โดยในไตรมาสนีม้ี

การเปิดสถานีบริการใหมท่ี่พีทีจีบริหารงานเองทัง้หมด 8 สถานี  

 ต้นทุนทางการเงิน เท่ากบั 276 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.1% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้เล้กน้อย 0.9% จากไตรมาสก่อน ซึ่งต้นทนุ

ทางการเงินเพิ่มขึน้ตามการขยายสาขาในพืน้ท่ีที่มีประสทิธิภาพสงูอยา่งตอ่เนื่อง ดงัที่ได้กลา่วไปแล้วในข้างต้น  

 EBITDA และก าไรสุทธิ พีทีจีมี EBITDA เทา่กบั 1,641 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อย 0.3% จากปีก่อน จากปริมาณการจ าหนา่ย

น า้มนัท่ียงัคงเติบโต เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะที่คา่การตลาดของธุรกิจน า้มนัลดลง 7.1% จากช่วงเดียวกนั

ของปีที่แล้ว แต่ยงัคงอยู่ในระดบัที่เหมาะสม รวมถึงการผลกัดนัธุรกิจ Non-Oil อย่างต่อเนื่องด้วยการขยายสาขาเพื่อเพิ่ม

ความเข้าถึง และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าสูงสุด ขณะที่เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน EBITDA ลดลง 1.3%  

เนื่องจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่ปรับตวัลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัส 

COVID-19 รวมถึงรายได้จากธุรกิจ Non-Oil ทีป่รับตวัลงเลก็น้อยจากผลกระทบของไวรัสดงักลา่วเช่นเดียวกนั นอกจากนี ้พี

ทีจีได้รับส่วนแบ่งก าไรจากโครงการ Palm Complex ที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด้านฤดูกาล รวมถึงผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลต่อความต้องการใช้น า้มนัดีเซลในประเทศลดลง อย่างไรก็ตาม 

บริษัทยงัคงควบคมุค่าใช้จ่ายและการลงทนุอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั สง่ผลให้ก าไรสทุธิใน

ไตรมาสนีเ้ท่ากบั 501 ล้านบาท ลดลง 2.4% จากปีก่อน และลดลง 5.8% จากไตรมาสก่อน และมีก าไรสทุธิต่อหุ้นเท่ากบั 

0.30 บาท ลดลงจาก 0.31 บาท ในปีก่อน และลดลงจาก 0.32 บาท ในไตรมาสก่อน 
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สรุปงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

สรุปฐานะทางการเงนิ  ไตรมาส 
2/2564 

% 
ปี 

2563 
% 

เปลี่ยน 
แปลง 

% 
เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) 

เงินสด และรายการเทียบเทา่เงินสด 1,074 3% 942 2% 132 14.1% 

ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 866 2% 829 2% 37 4.4% 

สนิค้าคงเหลอื 2,016 5% 2,088 5% (72) -3.5% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,956 9% 3,859 9% 97 2.5% 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 393 1% 384 1% 9 2.3% 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 11,000 26% 10,853 26% 147 1.4% 

สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 23,904 56% 23,662 56% 243 1.0% 

เงินลงทนุในการร่วมค้า 1,120 3% 1,009 2% 111 11.0% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 816 2% 801 2% 15 1.9% 

สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น (เงินลงทนุทัว่ไป) 

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

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 257 1% 229 1% 28 12.3% 

คา่ความนิยม 53 0% 53 0% 0 0.0% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นๆ 528 1% 453 1% 75 16.4% 

รวมสินทรัพย์ 42,752 100% 42,037 100% 715 1.7% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ 3,952 9% 3,920 9% 32 0.8% 

เงินกู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้นิก าหนดช าระใน 1 ปี 5,987 14% 4,330 10% 1,657 38.3% 

อื่นๆ 257 1% 236 1% 21 8.8% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 10,196 24% 8,486 20% 1,710 20.2% 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 19,240 45% 18,947 45% 294 1.5% 

เงินกู้ยืมระยะยาว 4,723 11% 6,294 15% (1,571) -25.0% 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 56 0% 56 0% 0 0.2% 

อื่นๆ 339 1% 275 1% 64 23.1% 

รวมหนีส้ิน 34,554 81% 34,057 81% 497 1.5% 

ก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 5,104 12% 4,904 12% 200 4.1% 

อื่นๆ 3,094 7% 3,076 7% 18 0.6% 

รวมส่วนผู้ถอืหุ้น 8,198 19% 7,980 19% 218 2.7% 

รวมหนีส้ิน และรวมส่วนผู้ถอืหุ้น 42,752 100% 42,037 100% 715 1.7% 
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ณ สิน้สดุไตรมาส 2/2564 พีทีจีมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 42,752 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 715 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 1.7% จากปี 2563 

โดยสินทรัพย์หลกัที่เพิ่มขึน้มาจากการเพิ่มขึน้ของ 1) ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ เพิ่มขึน้ 147 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 1.4% จากปี 

2563 2) สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึน้ 243 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 1.0% จากปี 2563 จากการขยายจ านวนสถานีบริการให้ครบ

วงจรมากขึน้ 3) เงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึน้ 111 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 11.0% จากการรับรู้ก าไรจากโครงการ Palm 

Complex ที่เพิ่มขึน้ 4) เงินสด และรายการเทียบเทา่เงินสด เพิ่มขึน้ 132 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 14.1% จากปี 2563 จากก าไรจาก

การด าเนินงานที่บริษัทรับรู้ ทัง้นี ้สินค้าคงเหลือลดลง 77 ล้านบาท หรือลดลง 3.5% จากไตรมาส 4/2563 จากการบริหารสินค้า

คงคลงัให้เหมาะสมตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจบุนั 

ในขณะที่หนีส้ินรวมทัง้สิน้เทา่กบั 34,554 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 497 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้เลก็น้อย 1.5% จากปี 2563 ปัจจยัหลกัมา

จากเงินกู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้ินส าหนดช าระใน 1 ปี เพิ่มขึน้ 1,657 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 38.3% จากปี 2563 จากหุ้นกู้

ที่ถึงก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี 1,399 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสัน้ที่เพิ่มขึน้ 413 ล้านบาท เพื่อน ามาใช้หมนุเวียนในกิจการ 

ขณะที่ เงินกู้ ยืมระยะยาวลดลง 1,571 ล้านบาท หรือลดลง 25% จากปี 2563 จากปรับหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปีไปไว้

ยงัสว่นของหนีส้นิส าหนดช าระใน 1 ปีตามที่กลา่วไปในข้างต้น และการจ่ายช าระหนีต้ามก าหนด ทัง้นี ้บริษัทวางเป้าหมายในการ

ปรับแผนการลงทนุให้สอดคล้องกบักระแสเงินสดเพื่อสร้างความมัน่คงและแข็งแกร่งทางการเงิน พีทีจีมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 

8,198 ล้านบาท เติบโตขึน้ 218 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 2.7% จากปี 2563 จากก าไรสะสมที่มากขึน้ 

สรุปกระแสเงนิทุน 6 เดือน ปี 2564 (ล้านบาท) 

แหล่งที่มาของเงนิทุน การใช้เงนิทุน 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 3,037  
เงินลงทนุในสทิธิการเช่า คา่เช่า 
สนิทรัพย์ถาวร และสนิทรัพย์ไมม่ี
ตวัตน 

1,184 

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท
ร่วม และจ าหนา่ยอาคารและอปุกรณ์ 

2 
เงินสทุธิจา่ยคา่ดอกเบีย้ และภาษีเงิน
ได้ 

770 

เงินสดรับจากการรับช าระเงินให้กู้ยืมกบับริษัท
ยอ่ย กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

129 เงินสดจา่ยช าระหนีต้ามสญัญาเช่า 322 

เงินปันผลรับ 25 เงินปันผลจ่าย 837 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสทุธิ 52 เงินสดเพิม่ขึน้ 132 

Total 3,245 Total 3,245 

ส าหรับ 6 เดือนแรก ปี 2564 พีทีจีมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,268 ล้านบาท (ภายหลงัจากหกัเงินสุทธิจ่ายค่า
ดอกเบีย้และภาษี 770 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 23.3% จากปีที่แล้ว ขณะที่เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,028 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้เล็กน้อย 0.1% จากปีที่แล้ว จากการควบคุมค่าใช้จ่าย เข้มงวดในการลงทุน และนโยบายปรับลดการลงทุนตาม
สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ท าให้เศรษฐกิจภาพรวมชะลอตวัลง โดยพีทีจีมีเงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรม
จัดหาเงิน 1,107 ล้านบาท ลดลง 6.1% จากปีที่แล้ว จากการช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวคืนให้สถาบนัการเงินตาม
ก าหนด และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทยงัมีเป้าหมายในการบริหารเงินสดที่มีให้เพียงพอตอ่การด าเนินงาน ทัง้นี ้
พีทีจีมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึน้สทุธิ 132 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ ณ สิน้ไตรมาส พีทีจีมีเงินสดสทุธิอยู่จ านวน 
1,074 ล้านบาท 
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มุมมองของผู้บริหาร และทิศทางการด าเนินธุรกิจส าหรับคร่ึงปีหลังของปี 2564 

เป้าหมายการด าเนินงานของปี 2564 (ปรับประมาณการ) 

 จ านวนสาขา และ Touchpoint    3,030 สาขา (ปรับจาก 3,160 ) 

o สถานีบริการน า้มนั   1,940 สาขา (ปรับจาก 2,030) 

o สถานีบริการ LPG และ Mix  230 สาขา (ปรับจาก 260) 

o Non-Oil (F&B, CVS และ Services) 860 สาขา (ปรับจาก 870 สาขา) 

 อตัราการเติบโตของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนั 5-8% (ปรับจาก 8-12%) 

 อตัราการเติบโตของปริมาณการจ าหนา่ยแก๊ส LPG  เติบโตมากกวา่ 100% (คงเดมิ) 

 อตัราการเติบโตของ EBITDA   8-12% (ปรับจาก 10-15%) 

 งบลงทนุ     3,000-3,500 ล้านบาท (ปรับจาก 4,000-4,500 ล้านบาท) 

ปรับแผนการขยายสาขาและแผนการลงทุน เพื่อรักษากระแสเงินสด และรับมือกบัสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการ

ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ตัง้แต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา และมีความรุนแรงเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เพื่อการบริหารงาน

ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ดงักลา่ว บริษัทจึงปรับลดการขยายสาขาสถานีบริการน า้มนัและแก๊ส LPG จาก 100-150 สาขา 

เป็น 50-100 สาขา สง่ผลให้บริษัทพิจารณาปรับลดการลงทนุในปี 2564 จาก 4,500-5,000 ล้านบาท เป็น 3,000-3,500 ล้าน

บาท จากผลกระทบของการระบาดระลอกใหม่ ท าให้พีทีจีปรับคาดการณ์การเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัทัง้ปีอยูท่ี่  

5-8% จากเดิมที่คาดวา่จะเติบโต 8-12% และปรับประมาณการผลประกอบการของบริษัท โดยคาดวา่จากผลกระทบที่กลา่วมา

ข้างต้น พีทีจีจะมี EBITDA เติบโตอยูท่ี่ 8-12% จากปีที่แล้ว จากเดิมที่คาดการณ์วา่จะเติบโต 10-15% 

รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจสถานีบริการ ถึงแม้วา่ในช่วงที่ผา่นมา การใช้น า้มนัภาพรวมในประเทศจะยงัคงได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่พีทีจี ยงัมองเห็นโอกาสในการเติบโตในอตุสาหกรรมนี ้เรา

จึงยงัคงเดินหน้าขยายสาขา บนพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพทัง้ในแหลง่ชมุชนเมือง รวมถึงแลนด์มาร์คเส้นทางการทอ่งเที่ยวที่ส าคญั เพื่อ

รองรับการขยายตวัของประชากร และนกัทอ่งเที่ยวในอนาคต รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการตอ่ยอดธุรกิจในด้านตา่งๆ ที่มากกวา่

พลงังาน จากการเปิดตวัสถานีบริการ EV Charging Station ร่วมกับ EGAT ซึ่งได้ผลตอบรับในทางที่ดี โดยมีแผนที่จะขยาย

สถานีอดัประจไุฟฟ้า ให้ครอบคลมุกวา่ 13 จงัหวดัทัว่ประเทศ ภายในปี 2564 ซึง่นอกจากจะเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ใช้

การรับรอง 
จดัอนัดบัเครดิตเรทติง้ (Tris) BBB+ 
CG score ดีมาก : 5 ดาว 
CAC Certified CAC 
ESG Index THSI 

หนีส้นิระยะยาวและหุ้นกู้คงเหลือ (ล้านบาท) 
ปีที่ หุ้นกู้   ครบ

ก าหนด 
เงนิกู้ ครบ

ก าหนด 
ก.ค.-ธ.ค. 64   500 728 

2565  2,100  1,041 
2566  2,000  932 
2567    509 
2568    93 
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รถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ยงัช่วยเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์ (Brand Awareness) ของบริษัทมากยิ่งขึน้ ปัจจบุนัพีทีจีมีจ านวนสถานีบริการ

น า้มนั และแก๊ส LPG ที่ครอบคลมุกวา่ 2,114 สถานีบริการทัว่ประเทศ ด้วยจดุแข็งของพีทีจีที่มีสาขากระจายอยูท่ัว่ภมูิภาคของ

ประเทศ ท าให้ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัของพีทีจีไม่ได้รับผลกระทบมากนกั ซึ่งท าให้พีทีจียงัคงสามารถครองส่วนแบ่งทาง

การตลาดในธุรกิจน า้มนัค้าปลกีเป็นล าดบัท่ี 2 ได้อยา่งเหนียวแนน่และตอ่เนื่อง  

ผลักดันและสร้างแบรนด์ธุรกิจ Non-Oil อย่างต่อเน่ือง พีทีจีตัง้เป้าหมายให้เป็นธุรกิจหลกัที่จะขบัเคลื่อนบริษัทในอนาคต 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ภายใต้แบรนด์พนัธุ์ไทย ในการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความ

แตกต่างในการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กบัลกูค้า รวมถึงการพฒันาเอกลกัษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่ง โดยที่ผ่านมา พีทีจีได้มี

การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ที่มีสว่นร่วมกบัชุมชนในแต่ละท้องถ่ินในประเทศ เพื่อเป็นการสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ชุมชน และสง่เสริม

การกระจายรายได้ให้กบัคนในสงัคม รวมถึงออกนโยบายและกิจกรรมสง่เสริมการตลาดตา่งๆ ผา่นช่องทางร้านค้าและออนไลน์ 

ด้วยแผนที่จะสร้างผลการด าเนินงานในสว่นของก าไรสทุธิ เพื่อมาสนบัสนนุการขบัเคลื่อนดงักลา่ว ในเดือนกรกฎาคมที่ผา่นมา 

บริษัทได้มีการออกหุ้นเพิ่มทนุใน บริษัท กาแฟฟันธุ์ไทย จ ากดั (“PUN”) และบริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากดั  

(“GFA”) เพื่อจุดประสงค์ในการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และเพิ่มศกัยภาพส าหรับการประกอบธุรกิจในอนาคตของ PUN และ 

GFA พีทีจีตัง้เป้าที่จะเพิ่มสดัสว่นก าไรขัน้ต้นของธุรกิจ Non-Oil ให้อยู่ในระดบัที่สงูขึน้ ด้วยการเป็นศนูย์กลางเช่ือมต่อสินค้า

และบริการของชมุชนกบัลกูค้า และสร้างงานในชมุชนจากการขยายเครือขา่ยของสถานีบริการ เพื่อก่อให้เกิดความ “อยูด่ี มีสขุ" 

อย่างครบวงจร พร้อมกบัการเช่ือมโยงเข้ากบัระบบบตัรสมาชิก PT Max Card ที่มีสมาชิกกว่า 16.2 ล้านสมาชิก เพื่อสง่มอบ

ประสบการณ์ที่ดี และสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

เสริมความแข็งแกร่งด้วยแผนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลกัทรัพย์ (แบบไฟล์ลิ่ง) เพื่อน าธุรกิจ LPG 

เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจ LPG ภายใต้การดแูลของ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี 

จ ากดั (“ATL”) ซึง่ด าเนินธุรกิจค้าปลกีแก๊ส LPG ส าหรับรถยนต์ ค้าปลกีแก๊ส LPG ส าหรับครัวเรือน และค้าปลกีและค้าสง่แก๊ส 

LPG ส าหรับอุตสาหกรรม ด้วยเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจในอนาคตที่จะเน้นการขยายธุรกิจ LPG ครัวเรือนและ

อตุสาหกรรมเป็นหลกั ในการเป็นผู้น าการให้บริการธุรกิจ LPG ทีค่รบวงจร การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ควบคูไ่ป

กบัการดแูลชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม 

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยนื 

ด้วยวิสยัทศัน์ในการเช่ือมให้ทกุคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสขุ” ในทกุด้านของช่วงชีวิต บริษัทให้ความส าคญัในการ

ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืนที่บริษัทก าหนดไว้ ด้วยจุดประสงค์ในการ

ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนในทุกมิติ บริษัทมีการจัดการความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ ในการรักษาการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ เพิ่มความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ยกระดับเทคโนโลยีและนวตักรรม รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างมููลค่าเพิ่ม  และ     

สนบัสนุนุการใช้แรงงานในภาคอุตุสาหกรรม ผ่านการส ารวจความพึงพอใจของลูกูค้าเพื่อปรับปรุุงคุณุภาพการบริการลูกูค้าอ

ย่างยัง่ยืน รวมถึงการน าเอา Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มลูกูค้าเพื่อท าความความเข้าใจผู้บริโภคมากขึน้ และการ

ควบคุมุคุณุภาพผลิตภณัฑ์และบริการ นอกจากนีบ้ริษัท มีการจดัการความยัง่ยืนในมิติสงัคม ในการมีสว่นร่วมกบัชุมชนและ

สงัคม ผ่านหลายโครงการที่ผ่านมา ยกตวัอย่างเช่น โครงการ พีที ตู้ ปันสขุ ปันน า้ใจ  เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการช่วยเหลือสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสดงักล่าว พีทีจีได้มาช่วยเหลือสงัคมผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การ

มอบพืน้ท่ีสถานีบริการในการรองรับการฉีดวคัซีน การบริจาคน า้ดื่มในแก่หนว่ยงานสาธารณสขุ และการบริการเคร่ืองดื่มให้กบั
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บคุลากรทางการแพทย์ในหลายพืน้ที่ สอดคล้องกบัเป้าหมายในการขบัเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยืน ด้วยเจตนารมณ์ใน

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี การดแูลผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ รวมถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

มาตรการจากบริษัทในการดูแลพนักงาน 

o ออกนโยบายให้พนกังาน Work-from-Home ตัง้เตเ่ร่ิม

มีการแพร่ระบาด ลดความเสีย่งการแพร่เชือ้ไวรัส 

o จดัท าประกนัภยั COVID-19 ให้แก่พนกังานทกุคน  

o ให้การดแูลสขุภาพประจ าวนั โดยการจดัสรรหน้ากาก

อนามยั และเจลล้างมือให้แก่พนกังาน  

o ตรวจวดัอณุหภมูิก่อนเข้าท างาน 

o ฉีดพน่ฆา่เชือ้ป้องกนั COVID-19 ในพืน้ท่ีส านกังาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

o บริษัทได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนสงัคมในหลากหลายด้าน ในการ

บรรเทาทกุข์ และช่วยสง่เสริมคณุภาพชีวิตให้กบัคนในสงัคม โดยที่ผ่านมา พีทีจีได้ให้ความช่วยเหลือสงัคม อาทิเช่น 

โครงการค่ายอาสา PT ท าจริงไม่ทิง้กัน การร่วมบริจาคน า้ดื่มให้กับโรงพยาบาลสนาม การมอบพืน้ที่สถานีบริการ

น า้มนั รองรับการฉีดวคัซีน การสง่มอบเคร่ืองดื่มกาแฟพนัธุ์ไทยไปยงัศนูย์การแพทย์ในหลายพืน้ท่ี  

(โดยสามารถอา่นข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ วารสารนกัลงทนุ Newsletter ฉบบัลา่สดุ >>Click<<) 
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