
ติดตอ่สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่นกัลงทนุสมัพนัธ์  
ir@pt.co.th หรือ โทร: +66 2168 3377 ตอ่ 260 และ 274       1/14 
 

 

 

บทสรุปของผู้บริหาร 

ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัของพีทีจียงัคงเตบิโตอย่างต่อเน่ือง 

การระบาดของ COVID-19 ในช่วงปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ท าให้การใช้น า้มนัภาพรวมของ

ประเทศลดลง 0.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และลดลง 4.5% จากไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ปริมาณการ

จ าหน่ายน า้มนัของพีทีจี ยงัคงเติบโตอยูท่ี่ 1,336 ล้านลิตร หรือเติบโต 9.7% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเติบโต 2.4% 

จากไตรมาสที่แล้ว โดยช่องทางการขายหลกัยงัคงมาจากการขายผา่นสถานีบริการครอบคลมุทัง้ประเทศ ด้วยสดัสว่นการขายที่

มากถึง 94.4%  นอกเหนือจากการขยายสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง การส่งมอบการบริการที่ดี และการสร้างความรับรู้ใน       

แบรนด์แล้ว ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัของสถานีบริการเดิมยงัคงเพิ่มขึน้ 3.8% จากปีที่แล้ว ขณะที่ภาพรวมของปริมาณการ

จ าหนา่ยน า้มนัในไตรมาสที่ 2/2564 เรายงัเห็นถึงการเติบโตอยา่งแข็งแกร่ง โดยในเดือนเมษายนที่ผา่นมาปริมาณการจ าหนา่ย

น า้มันของพีทีจียงัสามารถเติบโตได้ที่ 15.2% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 

ระลอก 3 ก็ตาม ด้วยเหตนุี ้ท าให้พีทีจียงัคงรักษาสว่นแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 2 ของประเทศได้อยา่งเหนียวแนน่ ผ่านทกุ

ช่องทาง และผา่นสถานีบริการ 

มุ่งเน้นการขยายธุรกจิ Non-Oil และกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน 

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา พีทีจีได้เปลี่ยนวิสยัทศัน์ของบริษัทจาก “ผู้น าด้านบริการในธุรกิจพลงังานครบวงจรของประเทศ” เป็น 

“เช่ือมให้ทกุคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสขุ” ในทกุด้านของช่วงชีวิต” โดยธุรกิจ Non-Oil จะขบัเคลื่อนการเติบโตของ     

พีทีจีในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ LPG รถยนต์ และ LPG ครัวเรือนที่เพิ่งเร่ิมให้บริการ โดยพีทีจีมีปริมาณการขายแก๊ส LPG 

รวมเติบโต 56.9% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และเติบโต 7.6% จากไตรมาสก่อน ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มกาแฟพนัธุ์ไทย ที่

มุ่งเน้นการส่งเสริมชุมชนด้วยการน าผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินมาใช้เป็นส่วนผสมในการพฒันาสตูรอาหารและเคร่ืองดื่ม ส่งผลให้ 

Same Store Sales ในไตรมาส 1/2564 ของกาแฟพนัธุ์ไทยเติบโตกวา่ 13.9% จากปีที่แล้ว นอกจากนี ้ยงัคงมุง่มัน่พฒันาสนิค้า 

และการบริการใหม่ๆ พร้อมกับการเช่ือมโยงเข้ากบัระบบบตัรสมาชิก PT Max Card เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดี และสร้าง

ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งในไตรมาส 1/2564 พีทีจีได้เปิดตัวบัตรสมาชิก PT Max Card Plus ซึ่งเป็นครัง้แรกกับการ

ให้บริการรูปแบบบตัรสมาชิกน า้มนัรายปีของไทย นอกจากนี ้พีทีจียงัมีโครงการเก่ียวกับพลงังานทดแทน เช่น  สถานีชาร์ต

รถยนต์ไฟฟ้า ท่ีร่วมมือกบั EGAT และโครงการพลงังานสะอาดอื่นๆ ที่อยูร่ะหวา่งการศกึษาและตอ่ยอด เป็นต้น 

ก าไรสุทธิเติบโต 159.9% จากปีที่แล้ว จากปริมาณการขายที่เตบิโตขึน้ ค่าการตลาดที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม และ
นโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายและการลงทุนที่เข้มงวด 

รายได้จากการขายและบริการในไตรมาสนี ้อยู่ที่ 32,264 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และ

เพิ่มขึน้ 16.4% จากไตรมาสที่แล้ว จากปริมาณการจ าหน่ายที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้พีทีจีมีก าไรขัน้ต้น เพิ่มขึน้ 26.8% จากปีที่แล้ว แต่

ก าไรขัน้ต้นลดลง 2.6% จากไตรมาสก่อน จากค่าการตลาดที่กลบัสูร่ะดบัปกติที่ 1.8-1.9 บาทต่อลิตร โดยพีทีจียงัคงนโยบาย

ควบคมุคา่ใช้จ่ายที่ท ามาอยา่งตอ่เนื่อง อยา่งไรก็ตาม พีทีจีมีสว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วมอยู่ที่ 78 ล้านบาท ลดลง 52.5% จาก

ปีที่แล้ว โดยปัจจัยหลกัมาจากโครงการ Palm Complex ที่มีราคาต้นทุนเฉลี่ยสงูขึน้ ส่งผลให้พีทีจีมี EBITDA เติบโต 37.5% 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

ประจ าไตรมาส 1/2564 
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จากปีที่แล้ว แตล่ดลง 8.0% จากไตรมาสก่อน และพีทีจีมีก าไรสทุธิในไตรมาสนีอ้ยูท่ี่ 531 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 159.9% จากปีกอ่น 

แต่ลดลง 21.4% จากไตรมาสก่อน ทัง้นี ้พีทีจีจะยงัคงรักษาสภาพคลอ่งทางการเงิน ให้เพียงพอตอ่การด าเนินงาน และต่อการ

ลงทนุ เพื่อรองรับการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ 

คงเป้าหมายการด าเนินงานของปี 2564 

ในส่วนของการขยายจ านวนสาขาของธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ Non-Oil พีทีจียงัคงขยายจ านวนสาขาตามเป้าหมาย แบ่งเป็น

สถานีบริการน า้มนัและแก๊ส LPG 100 – 150 สาขา สาขาธุรกิจ Non-Oil จ านวน 120 สาขา ด้วยเป้าหมายจ านวน Touchpoints 

รวมทัง้สิน้ 3,160 สาขา โดยแบ่งเป็น สถานีบริการน า้มนั 2,030 สาขา สถานีบริการ LPG และ Mix 260 สาขา จ านวนสาขา

ธุรกิจ Non-Oil รวม 870 สาขา ภายในปี 2564 โดยเน้นการขยายสาขาไปยงัพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพ และโอกาสในการเติบโตในธุรกิจ

สงู ด้วยงบประมาณการลงทนุที่ 4,000 – 4,500 ล้านบาท จากอตัราการเติบโตอย่างต่อเนื่องของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนั 

และแก๊ส LPG ท าให้พีทีจียงัคงประมาณการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัไว้ที่ 8 - 12% และประมาณการเติบโตของ

ปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ไว้ที่ มากกวา่ 100% จากการเข้ามาสูธุ่รกิจ LPG ครัวเรือนและอตุสาหกรรมในปี 2563 ในสว่น

ของธุรกิจ Palm Complex พีทีจียังคงเป้าหมายการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากธุรกิจนีอ้ยู่ที่ 240 - 260 ล้านบาทต่อปี จาก

ทัง้หมดที่กลา่วมา ท าให้เรายงัคงประมาณการเติบโตของ EBITDA ที่ 10 - 15% 

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” 

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยยงัคงเผชิญกับความท้าทายจากผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 และจาก

การระบาดของไวรัสดงักลา่วในช่วงปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 ท าให้ภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการเดินทางข้ามจงัหวดั และ

การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ สง่ผลให้ภาพรวมปริมาณการใช้น า้มนัผ่านทกุช่องทางในเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ลดลงถึง 9.5% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดในรอบนีค้ลีค่ลายได้เร็ว ท าให้ปริมาณการใช้

น า้มนัในไตรมาส 1/2564 ลดลงเลก็น้อยที่ 0.6% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 และลดลง 4.5% จากไตรมาส 4/2563  

ในสว่นปริมาณการใช้น า้มนัผ่านสถานีบริการภาพรวมของประเทศซึง่คิดเป็นสดัสว่น 77.9% ของปริมาณการใช้น า้มนัทัง้หมด 

ยงัสามารถเติบโต 3.8% จากไตรมาสเดียวกนัของปี 2563 แต่ลดลง 5.1% จากไตรมาส 4/2563 โดยสาเหตหุลกัยงัคงมาจาก

การเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 ซึ่งเป็นช่วง

เทศกาลการท่องเที่ยว ทัง้นี ้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายได้เร็ว ท าให้ปริมาณการใช้น า้มนัผ่านสถานีบริการสามารถเติบโตได้เมื่อ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 ที่ปริมาณการใช้น า้มนัได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 

เพื่อลดการระบาดของไวรัสดงักลา่ว ขณะที่ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกนักบัการใช้

น า้มนั โดยสาเหตหุลกัมาจากการเดินทางของนกัทอ่งเที่ยวทัง้ในและตา่งประเทศที่ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั รวมถึงกิจกรรมทาง
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เศรษฐกิจที่ลดลงเช่นเดียวกัน ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการ หรือ Auto LPG ซึ่งคิดเป็นสดัส่วน 19.4% ของ

ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ทัง้หมด ลดลง 18.5% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG 

ครัวเรือน ซึ่งคิดเป็นสดัสว่น 60.9% ของปริมาณการใช้แก๊ส LPG ทัง้หมด เติบโต 0.3% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า จึงท า

ให้ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ของประเทศ ลดลง 4.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการแพร่ระบาดของไวรัส

ดงักลา่ว ท่ีมีผลตอ่การชะลอตวัทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนที่เปลีย่นแปลง  

ในส่วนของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัของพีทีจีในไตรมาส 1/2564 มีปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านทุกช่องทางรวมทัง้สิน้ 

1,336 ล้านลติร เพิ่มขึน้ 9.7% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 2.4% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจาก 1) ภาพรวม

ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านสถานีบริการของประเทศยงัสามารถเติบโตได้ดี โดยพีทีจีมีสดัสว่นปริมาณการจ าหน่ายน า้มนั

กวา่ 94.4% มาจากการจ าหนา่ยผา่นสถานีบริการ และ 5.6% มาจากการจ าหนา่ยน า้มนัผา่นอตุสาหกรรม  2) การขยายจ านวน

สถานีบริการอย่างต่อเนื่อง 3) การเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัของสถานีบริการเดิม (Same store sale) ด้วยการ

เติบโตอย่างต่อเนื่องนี ้ท าให้ในไตรมาสนี ้ พีทีจียงัคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดผ่านทุกช่องทางเป็นอันดับที่ 2 ด้วยส่วนแบ่ง

การตลาด 15.5%  

โดยในไตรมาสนี ้พีทีจีมีปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านสถานีบริการซึ่งถือเป็นช่องทางหลกัเท่ากับ 1,265 ล้านลิตร เพิ่มขึน้ 

10.2% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 0.5% จากไตรมาสที่แล้ว จากขยายจ านวนสถานีบริการอยา่งตอ่เนื่อง โดยคดั

สรรสถานีบริการที่มีคณุภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อต่อยอดการให้บริการที่ครบวงจร รวมถึงการเติบโตของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนั

ของสถานีบริการเดิม (Same Store Sale) ที่เพิ่มขึน้ 3.8% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว เป็นผลมาจากคณุภาพการบริการท่ีเป็น

มาตรฐาน การให้บริการธุรกิจ Non-Oil ในสถานีบริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ และแบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึน้  ด้วยเหตุนี ้          

ในไตรมาสนี ้พีทีจียงัคงรักษาสว่นแบง่การตลาดผา่นสถานีบริการเป็นอนัดบัท่ี 2 ด้วยสว่นแบง่การตลาด 18.4%  

นอกจากปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัท่ีเติบโตอยา่งตอ่เนื่องแล้ว ปริมาณการจ าหนา่ยแก๊ส LPG ก็เติบโตเช่นเดียวกนั โดยในไตร

มาสนี ้พีทีจีมีปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG เท่ากบั 62 ล้านลิตร เติบโตขึน้ 56.9% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว และเติบโต 

7.6% จากไตรมาสก่อน ถึงแม้จะมีการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่  ที่ส่งผลให้ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ของ

ประเทศในเดือนมกราคมลดลงถึง 10.6% โดยสาเหตหุลกัมาจากปริมาณการใช้แก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการ และปริมาณการ

ปริมาณการขายน า้มัน 
(ล้านลิตร)  

ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
1/2563 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 

เดียวกันปีก่อน 
ช่องทางการขายน า้มนั      
    ค้าปลกีผา่นสถานีบริการ PT 1,265 1,259 1,148 0.5% 10.2% 
    ค้าสง่ผา่นอตุสาหกรรม 71 45 69 55.4% 2.4% 
รวม 1,336 1,304 1,217 2.4% 9.7% 
สัดส่วนการขายน า้มนัในแต่ละช่องทาง      
    ค้าปลกีผา่นสถานีบริการ PT 94.7% 96.5% 94.3%   
    ค้าสง่ผา่นอตุสาหกรรม 5.3% 3.5% 5.7%   
รวม 100.0% 100.0% 100.0%   
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ใช้แก๊ส LPG ผา่นอตุสาหกรรมที่ปรับตวัลดลง อยา่งไรก็ตาม พีทีจียงัคงเห็นถึงศกัยภาพ และโอกาสในการเติบโตในธุรกิจ LPG 

ผ่านสถานีบริการ ที่มีปริมาณการจ าหนา่ยในไตรมาสนีเ้ท่ากบั 49 ล้านลิตร เติบโต 25.5% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน แต่

ลดลงเล็กน้อย 3.2% จากไตรมาสก่อนหน้า  ท าให้ ณ สิน้สดุไตรมาส 1/2564 พีทีจีมีสว่นแบ่งการตลาดการจ าหน่ายแก๊ส LPG 

ผา่นสถานีบริการเป็นล าดบัท่ี 4 ด้วยสว่นแบง่การตลาด 16.0%  

นอกจากนี ้บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการขยายการให้บริการในธุรกิจ LPG อย่างต่อเนื่อง ทัง้ในธุรกิจ LPG ส าหรับรถยนต์ผ่าน

สถานีบริการ ธุรกิจ LPG ครัวเรือนและอตุสาหกรรม รวมถึงการรักษามาตรฐาน และเพิ่มประสทิธิภาพการให้บริการของแบรนด์

พีทีเพื่อให้เป็นที่รู้จกัมากขึน้ โดยพีทีจีมีปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ครัวเรือนและอตุสาหกรรม เท่ากบั 13 ล้านลิตร เติบโต

ขึน้ 5644.8% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า และเติบโต 90.8% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่เล้ว โดยสาเหตกุารเติบโตมาจากพีทีจี

ได้เร่ิมเข้ามาให้บริการ LPG ครัวเรือนและอุตสาหกรรมในช่วงต้นปี 2563 โดยปัจจุบนัเราได้ขยายจ านวนการให้บริการ Gas 

Shop กวา่ 99 สาขา และโรงบรรจแุก๊ส 1 แหง่ เพื่อใช้ส าหรับรองรับการกระจายและจดัจ าหนา่ยแก๊ส LPG ส าหรับครัวเรือนและ

โรงงานอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และประสิทธิภาพการให้บริการ โดยมี

จุดประสงค์หลกัคือ การขยายการให้บริการที่ครอบคลมุ และตอบโจทย์สงูสดุ ซึ่งปัจจุบนัพีจีทีครองสว่นแบ่งการตลาดผ่านทกุ

ช่องทางในสว่นของธุรกิจ LPG เป็นอนัดบัท่ี 5 ด้วยสว่นแบง่การตลาด 3.9% 

 

ในส่วนของธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ภายใต้แบรนด์พนัธุ์ไทยและคอฟฟ่ี เวิลด์ บริษัทได้วางแผนกลยทุธ์ในการสร้างความ

แตกต่างในการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กบัลกูค้า รวมถึงการพฒันาเอกลกัษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่ง โดยการจัดกิจกรรม

สง่เสริมทางการตลาด ผ่านช่องทางร้านค้าและช่องทางออนไลน์ รวมถึงการออกผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่มีสว่นร่วมกบัชุมชนในแตล่ะ

ท้องถ่ินในประเทศ เพื่อเป็นการสนบัสนนุผลติภณัฑ์ชมุชน และสง่เสริมการกระจายรายได้ให้กบัคนในสงัคม โดยที่ผา่นมาบริษัท

ได้มีการออกสนิค้าที่มีสว่นร่วมกบัชมุชน อาทิเช่น กาแฟน า้ตาลดอกมะพร้าว กาแฟมะป๊ีด และกาแฟตาลโตนด และในไตรมาส

ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเปิดตวัเมนเูคร่ืองดื่มและอาหารที่มีสว่นผสมของใบกญัชา ซึ่งช่วยสนบัสนนุอตัราการเติบโตของสาขา

เดิม (Same Store Sales) ในไตรมาสที่ 1/2564 ให้สามารถเติบโตเพิ่มขึน้ 13.9% นอกจากนี ้พีทีจียงัตัง้เป้าหมายการขยายร้าน

กาแฟพนัธุ์ไทย 50 สาขาในปีนี ้

ปริมาณการขาย LPG 
(ล้านลิตร)  

ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
1/2563 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 

เดียวกันของ
ปีก่อน 

ช่องทางการขาย LPG      
    สถานีบริการ Auto LPG 49 51 39 -3.2% 25.5% 
    ครัวเรือนและอตุสาหกรรม 13 7 0 90.8% 5644.8% 
รวม 62 57 39 7.6% 56.9% 
สัดส่วนการขาย LPG      
    สถานีบริการ Auto LPG 79.6% 88.5% 99.4%   
    ครัวเรือนและอตุสาหกรรม 20.4% 11.5% 0.6%   
รวม 100.0% 100.0% 100.0%   
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ในด้านธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart ในปีนี ้พีทีจีมีเป้าหมายที่จะเพิ่มศกัยภาพในการจ าหนา่ยสนิค้า โดยการปรับปรุงรูปแบบ

การให้บริการให้เข้าถึงลกูค้าให้มากขึน้ อีกทัง้เพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าเพิ่มมากขึน้ 

ด้วยเป้าหมายการขยาย 50 สาขาในปีนี ้และด้านธุรกิจซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ภายใต้แบรนด์ออโต้แบคส์ ที่บริษัทมีแผนที่จะ

ขยายการให้บริการให้ครอบคลมุ เพื่อตอบสนองความต้องการส าหรับผู้ ใช้รถยนต์อย่างครบวงจร โดยในไตรมาสที่ผ่านมา 

บริษัทมีการเพิ่มจ านวนสถานีบริการซ่อมบ ารุงรถยนต์เป็น 17 สาขา และมีเป้าหมายที่จะขยายกวา่ 20 สาขาในปีนี ้ 

ทัง้นี ้พีทีจียงัคงมีเป้าหมายในการขยายการให้บริการแก่ลกูค้าได้อยา่งทัว่ถึง ทัง้ในสว่นของธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ Non-Oil โดย

ในไตรมาส 1/2564 พีทีจีมีจ านวนสาขาธุรกิจ Non-Oil ทัง้หมด 771 สาขา ซึ่งรายละเอียดจ านวนสถานีบริการและสาขาธุรกิจ 

Non-Oil เป็นดงันี ้

ธุรกิจ จ านวนสาขา ธุรกิจ จ านวนสาขา 
สถานีบริการน า้มนั 1,895 ร้านจ าหนา่ยแก๊ส LPG ครัวเรือน 99 

สถานีบริการแก๊ส LPG 210 
ศนูย์บริการซอ่มแซมและบ ารุงรักษา
รถยนต์ Autobacs 

17 

สถานีอดัประจไุฟฟ้า (EV Charging) 5 
ศนูย์บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถเชิง
พาณิชย์ Protruck 

9 

กาแฟพนัธุ์ไทย 281 
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน า้มัน Maxnitron Lube 
Change 

39 

คอฟฟ่ี เวิลด์ 
(ในประเทศ และตา่งประเทศ) 

60 Max Camp (Rest Area) 31 

ร้านสะดวกซือ้ Max Mart 230   

 

เหตุการณ์ส าคัญในไตรมาส 1/2564 

พีทีจี ร่วมกับ กฟผ. หรือ EGAT เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ในสถานีบริการพีทีอย่างเป็นทางการ 

ด้วยความร่วมมือระหวา่งสองผู้น าในธุรกิจพลงังานชัน้น าของไทยอยา่งพีทีจีและกฟผ. ในการติดตัง้สถานีอดัประจไุฟฟ้าส าหรับ

รถยนต์ หรือ EV charging station ภายในสถานีบริการน า้มนัพีที โดยเปิดให้บริการแล้วใน 5 สถานีบริการน า้มนัพีที และมีแผน

ที่จะขยายสถานีอดัประจไุฟฟ้า ตามถนนสายหลกั และแหลง่ทอ่งเที่ยวส าคญั ให้ครอบคลมุกวา่ 13 จงัหวดัทัว่ประเทศ ภายใน

ปี 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Elexa ทัง้ในระบบ IOS และ Android เพื่อค้นหาต าแหน่งที่ตัง้สถานี ช าระ

ค่าบริการ ตรวจสอบสถานะของสถานีอดัประจุไฟฟ้า และรับสิทธิพิเศษจาก Loyalty Program ต่างๆ โดยโครงการนีต้้องการ

มอบความมัน่ใจ และความสะดวกสบายให้กบัผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทัง้ในเมืองและนอกเมือง และต้องการตอบโจทย์กลุม่ลกูค้าทีใ่ช้

รถยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้พีทีจีขอเป็นสว่นหนึง่ในการสร้างความ “อยูด่ี มีสขุ” ให้กบัทกุช่วงชีวิตของลกูค้า 
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ครัง้แรกกับการเปิดตัวอาหารและเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา 

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มของพีทีจียงัคงพัฒนาและเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดในการสนับสนุน       

และสง่เสริมชุมชน ด้วยการน าผลิตภณัฑ์ในท้องถ่ินมาใช้ในการพัฒนาสตูรอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยลา่สดุพีทีจีเปิดตวัอาหาร

และเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาน าร่อง 6 สาขาในร้านกาแฟพันธุ์ไทย และ 4 สาขาในร้านคอฟฟ่ีเวิร์ด ให้ผู้บริโภคได้       

ลิม้ลอง โดยพีทีจีมองเห็นโอกาสในการน าผลิตภณัฑ์กญัชามาต่อยอดในธุรกิจของบริษัท ด้วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน 

รวมถึงวตัถุดิบที่น ามาจากแหล่งปลกูใบกญัชาที่ได้รับอนุญาตอย่างถกูต้องตามกฏหมาย โดยปัจจุบนัเรามีแผนที่จะต่อยอด

ผลิตภณัฑ์จากกัญชาให้มีความครอบคลมุมากยิ่งขึน้ ทัง้ต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ จึงมัน่ใจได้ว่าหากกฎหมายมีความ

ชัดเจน เราก็มีความพร้อมที่จะเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์และผลิต ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงที่หลากหลายได้อย่าง

แนน่อน 

ครัง้แรกกับการให้บริการรูปแบบบัตรสมาชิกน า้มันรายปีของไทย  

พีทีจีเปิดตวับตัรสมาชิก PT Max Card Plus ภายใต้บริษัท แมกซ์โซลชูัน่ เซอร์วิส จ ากดั ซึ่งถือเป็นการยกระดบัการให้บริการ 

พร้อมสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ เติมเต็มทกุไลฟ์สไตล์ได้อย่างแท้จริง และพร้อมก้าวไปสูร่ะบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Business 

Eco-system) ที่แข็งแกร่ง ด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลายหลาย อาทิเช่น บตัรชมภาพยนตร์ 2 ที่นัง่ สว่นลดราคาน า้มนั 50 สตางค์

ตอ่ลติร (200 ลติรตอ่เดือน) สว่นลดกาแฟ 50% ที่ร้านกาแฟพนัธุ์ไทยและร้านคอฟฟ่ี เวิลด์ (10 แก้วตอ่เดือน) ฟรีคา่บริการจดัสง่

น า้มนัฉกุเฉินจากบริการ Max Service 1 ครัง้ตอ่รอบอายบุตัร สทิธ์ิสว่นลด 60% ในการซือ้น า้มนัหลอ่ลืน่แบรนด์ PT Maxnitron 

สว่นลด 10-15% ที่ศนูย์บริการรถยนต์ออโต้แบคส์กบับริการเปลีย่นยาง เช็คระยะ หรือซือ้อปุกรณ์ตกแตง่รถยนต์ รวมทัง้สว่นลด

และสิทธิประโยชน์จากร้านค้าพนัธมิตรเป็นมลูค่ารวมกว่า 9,000 บาท ด้วยราคาบตัรสมาชิกรายปีที่ 599 บาท โดยสามารถ

สมคัรได้ที่สถานีบริการน า้มนัพีทีทัว่ประเทศที่ร่วมรายการ หรือซือ้ผา่นช่องทางออนไลน์ www.ptmaxcard.com 
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สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับไตรมาส 1/2564 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงนิ ไตรมาส  ไตรมาส  ไตรมาส  % เทียบ % เทียบไตรมาส 
(ล้านบาท)   1/2564  4/2563  1/2563 ไตรมาสก่อน เดียวกันปีก่อน 
รายได้จากการขายและการบริการ 32,264 27,730 29,121 16.4% 10.8% 
ต้นทนุการขายและการบริการ (29,435) (24,826) (26,890) 18.6% 9.5% 
ก าไรขัน้ต้น 2,829 2,903 2,231 -2.6% 26.8% 
คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร (2,057) (2,102) (1,944) -2.2% 5.8% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (1,702) (1,754) (1,746) -3.0% -2.6% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (355) (348) (198) 1.9% 79.7% 

ต้นทนุทางการเงิน (274) (284) (272) -3.5% 0.6% 
EBITDA 1,663 1,806 1,209 -8.0% 37.5% 
ก าไรสุทธิ 531 676 204 -21.4% 159.9% 

อตัราก าไรขัน้ต้น 8.8% 10.5% 7.7%     
อตัราคา่ใช้จา่ยการขายและการบริหารตอ่ยอดขายสทุธิ 6.4% 7.6% 6.7%     

อตัราคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่ยอดขายสทุธิ 5.3% 6.3% 6.0%     
อตัราคา่ใช้จา่ยในการบริหารตอ่ยอดขายสทุธิ 1.1% 1.3% 0.7%     

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 2.9% 3.9% 1.8%     
อตัรา EBITDA 5.2% 6.5% 4.2%     
อตัราก าไรสทุธิ 1.6% 2.4% 0.7%     
อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.32 0.40 0.12     
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 27.5% 36.8% 12.6%     

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม 5.2% 8.4% 2.6%     
อตัราหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 3.21 3.71 3.99     

 

 รายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากบั 32,264 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ 10.8% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 16.4% 
จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจาก 1) ปริมาณการขายในธุรกิจน า้มนัที่เติบโตขึน้ อยู่ที่ 1,336 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึน้ 9.7% 
จากปีที่แล้ว เป็นไปตามเป้าหมายการเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่ตัง้ไว้ที่ 8 – 12% และเพิ่มขึน้ 2.4% จาก    
ไตรมาสก่อนหน้า โดยรายได้จากธุรกิจน า้มันคิดเป็นสัดส่วน 96.2% ของรายได้จากการขายและบริการทัง้หมด                  
2) ราคาขายปลีกน า้มนัหน้าสถานีบริการที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ 0.8% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่ม 14.3% จากไตร
มาสก่อน ตามราคาน า้มันโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ 3) การเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ Non-Oil ที่บริษัทผลกัดันและ          
ให้ความส าคญั เพื่อให้บริการลกูค้าได้ครอบคลมุ โดยปัจจบุนัมีสาขาของธุรกิจ Non-Oil ทัง้หมด 771 สาขา เติบโต 23.4% 
จากปีก่อน และเติบโต 2.0% จากไตรมาสที่แล้ว ขณะที่รายได้จากธุรกิจ Non-Oil ในไตรมาสนีอ้ยูท่ี่ 1,251 ล้านบาท เติบโต 
16.0% จากปีก่อน แต่ลดลงเล็กน้อย 0.5% จากไตรมาสที่แล้ว ทัง้นีร้ายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจ Non-Oil คิด
เป็นสดัสว่น 3.8% ของรายได้จากการขายและการให้บริการทัง้หมด 
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 ต้นทุนการขายและการให้บริการ เท่ากบั 29,435 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.5% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 18.6% จากไตรมาส

ก่อน สาเหตหุลกัมาจาก 1) ปริมาณการขายที่เติบโตขึน้ ดงักลา่วข้างต้น 2) ต้นทนุน า้มนัปรับตวัเพิ่มขึน้ โดยราคาน า้มนัดบิ 

WTI มีการปรับตวัเฉลี่ยอยู่ที่ 58.7 ดอลล่าร์ต่อบาร์เรลในไตรมาส 1/2564 หรือ เพิ่มขึน้ 25.6% จากปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 

16.4% จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ราคาน า้มนัหน้าสถานีบริการยงัสามารถปรับตวัได้สอดคล้องกบัราคาต้นทนุน า้มนัที่

สูงขึน้ ส่งผลให้ค่าการตลาดในธุรกิจน า้มนัของไตรมาสนีย้งัคงอยู่ในระดบั 1.8-1.9 บาท/ลิตร ตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่ง

แตกต่างจากสถานการณ์ของช่วงเดียวกันในปี 2563 ที่ค่าการตลาดต ่ากว่าปกติ จากการปรับราคาที่ไม่สอดคล้องกับ

ต้นทนุ ก าไรขัน้ต้นของพีทีจีในไตรมาสนี ้เท่ากบั 2,829 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26.8% จากปีก่อนหน้า แต่ลดลงเล็กน้อย 2.6% 

จากไตรมาสก่อน จากค่าการตลาดที่ลดลง โดยก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจน า้มนัคิดเป็นสดัสว่น 86.9% และธุรกิจ Non-Oil คิด

เป็นสดัสว่น 13.1% แบ่งเป็นธุรกิจแก๊ส LPG 5.6% ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 2.8% และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart 

และธุรกิจอื่นๆ 4.7% 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เทา่กบั 2,057 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.8% จากปีก่อน โดยคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ยงัคงมีการเติบโตอยู่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ Non-Oil ทัง้นี ้บริษัทยงัคงนโยบายควบคมุคา่ใช้จ่ายให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ค่าใช้จ่ายลดลง 2.2% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่

ลดลงและการควบคมุต้นทนุจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 โดยค่าใช้จ่ายหลกัยงัคงมาจาก ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัพนกังาน และคา่เสือ่มราคา 

o ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เท่ากบั 816 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.3% จากปีก่อน และลดลง 2.3% จากไตรมาส

ก่อน ปัจจยัหลกัของการเติบโตคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานยงัคงมาจาก 1. การขยายสาขาทัง้ธุรกิจน า้มนั และ

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

2,581 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการมุ่งเน้นการบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สดุให้กับ

ลกูค้า  

o ค่าเสื่อมราคา เทา่กบั 702 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.7% จากปีก่อน และลดลง 1.4% จากไตรมาสก่อน การเติบโต

ของค่าเสื่อมราคายงัคงมาจากการขยายสาขาในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพสงูอย่างต่อเนื่อง เช่น ในเขตกรุงเทพฯ 

ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ เพื่อต่อยอดเป็นสถานีบริการในรูปแบบครบวงจร โดยในไตรมาสนีม้ีการเปิด

สถานีบริการใหมท่ี่พีทีจีบริหารงานเองทัง้หมด 8 สถานี  

 ต้นทุนทางการเงิน เท่ากบั 274 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.6% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว ตามการขยายสาขาในพืน้ที่ท่ีมี

ประสิทธิภาพสงูอย่างต่อเนื่อง ดงัที่ได้กลา่วไปแล้วในข้างต้น แต่ลดลง 3.5% จากไตรมาสก่อน ทัง้นี ้ต้นทนุทางการเงินแบง่

ออกเป็นต้นทุนทางการเงินจากการบนัทึกต้นทุนทางการเงินแทนค่าเช่า และต้นทุนทางการเงินจากการกู้ ยืมจากสถาบนั

การเงิน โดยต้นทนุทางการเงินจากการกู้ยืมมีแนวโน้มลดลง จากแนวทางในการบริหารโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมของ

บริษัทเพื่อให้ต้นทนุทางการเงินลดลง 
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 EBITDA และก าไรสุทธิ พีทีจีมี EBITDA เท่ากับ 1,663 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 37.5% จากปีก่อน จากค่าการตลาดที่อยู่ใน

ระดบัสงูเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว รวมถึงการผลกัดนัธุรกิจ Non-Oil อย่างต่อเนื่องด้วยการขยายสาขาเพื่อเพิ่ม

ความเข้าถึง และมอบการบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าสูงสุด และการควบคุมค่าใช้จ่ายและการลงทุนอย่างต่อเนื่องใน

สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 แต่ EBITDA ลดลง 8.0% จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากค่าการตลาดที่ปรับตวั

ลดลงเล็กน้อย รวมถึงรายได้จากธุรกิจ Non-Oil ที่ปรับตวัลงเล็กน้อยการผลกระทบของการระบาดระลอกใหมข่อง COVID-

19 ในช่วงไตรมาส 1/2564 นอกจากนี ้พีทีจีได้รับสว่นแบง่ก าไรจากโครงการ Palm Complex ที่ลดลงจากราคาต้นทนุเฉลีย่ที่

ปรับตวัสงูขึน้ สง่ผลให้ก าไรสทุธิในไตรมาสนีเ้ท่ากบั 531 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 159.9% จากปีก่อน และลดลง 21.4% จากไตร

มาสก่อน และมีก าไรสทุธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.32 บาท เพิ่มขึน้จาก 0.12 บาทของปีก่อน และลดลงจาก 0.40 บาทของไตรมาส

ก่อน 
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สรุปงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

สรุปฐานะทางการเงนิ  ไตรมาส 
1/2564 

% 
ปี 

2563 
% 

เปลี่ยน 
แปลง 

% 
เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) 

เงินสด และรายการเทียบเทา่เงินสด 1,243 2.9% 942 2.2% 301 32.0% 

ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 863 2.0% 829 2.0% 34 4.1% 

สนิค้าคงเหลอื 1,812 4.3% 2,088 5.0% (276) -13.2% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,918 9.3% 3,858 9.2% 60 1.5% 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 379 0.9% 384 0.9% (5) -1.3% 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 10,863 25.7% 10,853 25.8% 10 0.1% 

สทิธิการเชา่และคา่เช่าทีด่ินจ่ายลว่งหน้า 23,648 56.0% 23,662 56.3% (14) -0.1% 

เงินลงทนุในการร่วมค้า 1,087 2.6% 1,009 2.4% 78 7.7% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 817 1.9% 801 1.9% 16 2.0% 

สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น (เงินลงทนุทัว่ไป) 

725 1.7% 734 1.7% (10) -1.3% 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 243 0.6% 229 0.5% 14 6.1% 

คา่ความนิยม 53 0.1% 53 0.1% 0 0.0% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นๆ 499 1.2% 453 1.1% 45 10.0% 

รวมสินทรัพย์ 42,231 100.0% 42,037 100.0% 194 0.5% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ 5,620 13.3% 3,920 9.3% 1,700 43.4% 

เงินกู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้นิก าหนดช าระใน 1 ปี 3,486 8.3% 4,330 10.3% (844) -19.5% 

อื่นๆ 378 0.9% 236 0.6% 142 60.1% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 9,484 22.5% 8,486 20.2% 998 11.8% 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 18,881 44.7% 18,947 45.1% (66) -0.3% 

เงินกู้ยืมระยะยาว 4,984 11.8% 6,294 15.0% (1,310) -20.8% 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 56 0.1% 56 0.1% 0 0.5% 

อื่นๆ 308 0.7% 275 0.7% 33 11.9% 

รวมหนีส้ิน 33,712 79.8% 34,057 81.0% (345) -1.0% 

ก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 5,435 12.9% 4,904 11.7% 531 10.8% 

อื่นๆ 3,085 7.3% 3,076 7.3% 10 0.3% 

รวมส่วนผู้ถอืหุ้น 8,519 20.2% 7,980 19.0% 539 6.8% 

รวมหนีส้ิน และรวมส่วนผู้ถอืหุ้น 42,231 100.0% 42,037 100.0% 194 0.5% 



ติดตอ่สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่นกัลงทนุสมัพนัธ์  
ir@pt.co.th หรือ โทร: +66 2168 3377 ตอ่ 260 และ 274       11/14 
 

ณ สิน้สดุไตรมาส 1/2564 พีทีจีมีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 42,231 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 194 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 0.5% จากปี 2563 

โดยสนิทรัพย์หลกัที่เพิ่มขึน้มาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เติบโตขึน้ 32.0% หรือเพิ่มขึน้ 301 ล้านบาท

จากไตรมาส 4/2563 เนื่องจากมีเงินสดจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ และยงัไมถ่ึงรอบช าระเจ้าหนีก้ารค้า ทัง้นี ้สนิค้าคงเหลอืลดลง 

276 ล้านบาท หรือลดลง 13.2% จากไตรมาส 4/2563 จากการบริหารสินค้าคงคลงัให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ไป 

ในขณะที่หนีส้ินรวมทัง้สิน้เท่ากับ 33,712 ล้านบาท ลดลง 345 ล้านบาท หรือลดลงเล็กน้อย 1.0% จากปี 2563 เกิดจากเงิน

เบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน และเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ลดลง 2,283 ล้านบาท จากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ทีถ่งึ

ก าหนดช าระ ขณะที่เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ เพิ่มขึน้ 1,700 ล้านบาท เนื่องจากราคาต้นทุนน า้มนัที่มีการปรับตวัสูงขึน้ 

บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 8,521 ล้านบาท เติบโตขึน้ 539 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 6.8% จากปี 2563 จากก าไรสะสมที่มาก

ขึน้ 

สรุปกระแสเงนิทุน 3 เดือน ปี 2564 (ล้านบาท) 

แหล่งที่มาของเงนิทุน การใช้เงนิทุน 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 3,357 
เงินลงทนุในสทิธิการเช่า คา่เช่า สนิทรัพย์ถาวร 
และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

586 

เงินสดรับจากการรับช าระเงินให้กู้ยืมกบับริษัทยอ่ย 
กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

129 เงินสทุธิจา่ยคา่ดอกเบีย้ และภาษีเงินได้ 225 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืม 500 เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยืม 2,679 

  เงินสดจา่ยช าระสญัญาเชา่ทางการเงิน 195 

  เงินสดเพิม่ขึน้ 301 

Total 3,986 Total 3,986 

 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 พีทีจีมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,132 ล้านบาท (ภายหลังจากหักเงินสุทธิจ่าย
ค่าดอกเบีย้และภาษี 225 ล้านบาท) เพิ่มขึน้  257.8% จากปีที่แล้ว โดยหลักมาจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ     
ที่เพิ่มขึน้ 2,253 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 368.8% เนื่องจากยงัไม่ถึงรอบช าระเจ้าหนีก้ารค้าที่ครบก าหนด ตามที่ได้กลา่วไว้
ก่อนหน้า ขณะที่เงินสดสุทธิที ่ใ ช้ไปในกิจกรรมลงทุน  457 ล้านบาท ลดลง 34.5% จากปีที่แล้ว  จากการควบคุม
ค่าใช้จ่าย เข้มงวดในการลงทุน และนโยบายปรับลดการลงทุนตามสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่
ท าให้เศรษฐกิจภาพรวมชะลอตัวลง  โดยพีทีจีมีเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 2,374 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
212.4% จากปีที่แล้ว จากการช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวคืนให้สถาบันการเงิน โดยบริษัทยังมีเป้าหมายใน
การบริหารเงินสดที่มีให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน ทัง้นี  ้พีทีจีมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึน้สุทธิ 301 
ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ ณ สิน้ไตรมาส พีทีจีมีเงินสดสุทธิอยู่จ านวน 1,243 ล้านบาท 
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มุมมองของผู้บริหาร และทิศทางการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2564 

เป้าหมายการด าเนินงานของปี 2564 

 จ านวนสาขา และ Touchpoint     3,160 สาขา 

o สถานีบริการน า้มนั     2,030 สาขา 

o  สถานีบริการ LPG และ Mix    260 สาขา 

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

 อตัราการเติบโตของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนั   8 – 12%  

 อตัราการเติบโตของปริมาณการจ าหนา่ยแก๊ส LPG   เติบโตมากกวา่ 100% 

 อตัราการเติบโตของ EBITDA    10 – 15%  

 งบลงทนุ       4,000 – 4,500 ล้านบาท 

ปริมาณการจ าหน่ายน า้มันที่ยงัเติบโตอย่างต่อเน่ือง ภาพรวมเศรษฐกิจต้องเผชิญกบัการแพร่ระบาดอยา่งเป็นวงกว้างของ 

COVID-19 ในระลอกที่ 3 ตัง้แต่ช่วงต้นเมษายน 2564 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ต่างๆ ให้ลดลง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้เร่ิมด าเนินการฉีดวคัซีนให้กบัประชาชน โดยตัง้เป้าการฉีดวคัซีนให้ครอบคลมุ

คร่ึงหนึ่งของประชากรภายในปี 2564 ซึ่งจะท าให้การเดินทางท่องเที่ยว กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และปริมาณการใช้น า้มนั

สามารถฟืน้ตวักลบัมาเติบโตได้อีกครัง้ โดยในเดือนเมษายน 2564 ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัของพีทีจียงัสามารถเติบโตได้ที่ 

15.2% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ด้วยเหตุนี ้พีทีจีจึงคาดว่าปริมาณการใช้น า้มนัของประเทศโดยภาพรวมจะยงัสามารถ

เติบโตได้ และคาดการณ์ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัในไตรมาส 2/2564 และปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัทัง้ปีของบริษัทจะยงัคง

เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ 8 – 12% จากปีที่แล้ว นอกจากนี ้บริษัทยงัคงใช้มาตรการควมคมุค่าใช้จ่ายและการเข้มงวดในการ

ลงทนุมาอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตก่ารระบาดของไวรัสดงักลา่วในระลอกแรก เพื่อให้มัน่ใจได้วา่บริษัทมีกระแสเงิดสดเพียงพอในการ

ด าเนินงาน และคงเป้าหมายการเติบโตของผลประกอบการทางการเงินด้าน EBITDA ที่ 10 – 15% จากปีที่แล้ว 

ทัง้นี ้การขยายสาขาของพีทีจีตัง้งบประมาณการลงทนุอยู่ที่ 4,000-4,500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสถานีบริการน า้มนัและแก๊ส 

LPG จ านวน 100 - 150 สาขา สาขาธุรกิจ Non-Oil จ านวน 120 สาขา 

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 
เม.ย.-ธ.ค. 64   500 1,188 

2565  2,100  1,041 
2566  2,000  932 
2567    509 
2568    93 
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การผลักดันและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ Non-Oil ซึ่งพีทีจีตัง้เป้าหมายให้เป็นธุรกิจที่จะขบัเคลื่อนการเติบโต

ของบริษัทในอนาคต โดยในปีนี ้บริษัทยงัคงเน้นที่จะเพิ่มสดัสว่นของธุรกิจ Non-Oil ให้สามารถเติบโตสงูขึน้เพื่อลดความผนั

ผวนของธุรกิจน า้มนั ซึ่งได้แก่ ธุรกิจแก๊ส LPG ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart ธุรกิจซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษารถยนต์ และธุรกิจพลงังานทดแทน 

1) ธุรกิจแก๊ส LPG ที่พีทีจีเร่ิมขยายธุรกิจการจ าหน่าย LPG ส าหรับครัวเรือนและอตุสาหกรรมในปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบนัเรามี

การขยายร้าน LPG Gas Shop ไปแล้วกว่า 99 สาขา รวมถึงโรงบรรจุก๊าซ LPG จ านวน 1 แห่ง โดยในปีนีเ้รายงัคงมองเห็น

โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ LPG ทัง้ในส่วนของธุรกิจ LPG รถยนต์ผ่านสถานีบริการ และ LPG ส าหรับครัวเรือนและ

อตุสาหกรรม โดยมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างในด้านกลยทุธ์ทางการตลาด และประสิทธิภาพการให้บริการ โดยเป้าหมายการ

เติบโตในอนาคตจะเน้นการขยายในธุรกิจ LPG ครัวเรือนและอตุสาหกรรมเป็นหลกั โดยบริษัทได้เห็นโอกาสที่จะสามารถเข้ามา

เติมเต็มการให้บริการ อ านวยความสะดวกให้ลกูค้า ผา่นระบบบตัรสมาชิก PT Max Card และ Max Rewards เพื่อเช่ือมโยงกบั

บริการท่ีตอบโจทย์สงูสดุ  

2) ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart โดยที่ผ่านมาพีทีจีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ที่ช่วย

สร้างความรับรู้ และเข้าถึงได้ง่ายแก่ผู้บริโภค ผ่านช่องทางร้านค้าและช่องทางออนไลน์ บริษัทได้วางแผนกลยทุธ์ในการสร้าง

ความแตกต่าง และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบัลกูค้า รวมถึงการพฒันาเอกลกัษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่ง พร้อมกบัการออก

ผลติภณัฑ์ใหมท่ี่มีสว่นร่วมกบัชมุชนในแตล่ะท้องถ่ินในประเทศ  

3) ธุรกิจซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ภายใต้แบรนด์ “ออโต้แบคส์” ที่บริษัทมีแผนที่จะขยายการให้บริการให้เพิ่มขึน้ใน

อนาคต เพื่อสร้างความอยูด่ีมีสขุให้กบัลกูค้า โดยในไตรมาสที่ผา่นมา บริษัทมีการเพิ่มจ านวนศนูย์บริการซอ่มบ ารุงรถยนต์เป็น 

17 สาขา และมีเป้าหมายที่จะขยายกวา่ 20 สาขาในปีนี ้ 

4) ธุรกิจพลงังานทดแทน ในโครงการ Palm Complex ซึง่ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์จากปาล์มน า้มนัครบวงจรที่

พีทีจีถือหุ้ นในสัดส่วน 40% สามารถสร้างผลประกอบการในปีที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยม โดยมีแผนที่จะต่อยอดไปสู่

อตุสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต เช่น อตุสาหกรรมโอเลโอ เคมิคอล (Oleo Chemical) เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าได้อยา่งครบวงจร โดยพีทีจียงัตัง้เป้าหมายการรับรู้สว่นแบง่ก าไรสทุธิจากธุรกิจนีอ้ยูท่ี่ 240-260 ล้านบาทตอ่ปี ซึง่เรามอง

เป็นอีกหนึง่ธุรกิจที่จะขบัเคลือ่นผลการด าเนินงานของพีทีจีให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน 

มองหาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต เพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจที่ดีในระยะยาว เมื่อต้นปีที่ผ่านมา พีทีจีได้มี

การเปลี่ยนวิสยัทศัน์ของบริษัทจาก “ผู้น าด้านบริการในธุรกิจพลงังานครบวงจรของประเทศ” เป็น “เช่ือมให้ทกุคนได้มีโอกาส

เข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสขุ" ในทกุด้านของช่วงชีวิต” โดยบริษัทมีแผนในการ transform ตวัเองให้เป็นผู้ ให้บริการในด้านต่างๆ ที่

มากกว่าพลงังาน โดยเรามีการเปิดตวั EV Charging Station บน 5 สถานีบริการน า้มนัพีที ด้วยความร่วมมือกบั EGAT ผู้น า

ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ามาอย่างนาวนาน ที่จะสามารถช่วยส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ ยกระดบัอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของ

ประเทศไทยที่มีแนวโน้มเติบโตสงูขึน้ในอนาคต โดยเรามองวา่โครงการนี ้จะเป็นอีกหนึง่โอกาสในการเตรียมความพร้อมในเร่ือง

ของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทส าคญั เพิ่มโอกาสในการตอ่ยอดธุรกิจร่วมกนัในอนาคต โดยมีแผนท่ีจะขยายสถานีบริการ EV 

Charging Station ตามเส้นทางหลกั และแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส าคญั เพื่อให้ผู้ใช้งานรถไฟฟ้าเกิดความมัน่ใจในการเดินทาง  
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นอกจากโครงการ EV Charging Station แล้ว บริษัทยงัมีโครงการเก่ียวกบัธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

โครงการพลงังานหมนุเวียนอื่นๆ ที่เป็นการสง่เสริมการผลติไฟฟ้าจากวสัดแุละสิง่ของเหลอืใช้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสงัคม ได้แก่ 

ปัญหาขยะชมุชน รวมถึงการสง่เสริมการผลติไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ตามนโยบายของภาครัฐ โดยบริษัทเลง็เห็นถึงโอกาสในการ

พฒันา และการเข้าลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัพลงังานสะอาด ซึ่งถือเป็นกลุม่ธุรกิจที่มีศกัยภาพในการเติบโตสงู และมีความ

เสีย่งจากการด าเนินงานต ่า ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้อยา่งมัน่คง และตอ่เนื่องในระยะยาว โดยคาดวา่จะได้

เห็นความชดัเจนของโครงการดงักลา่วภายในปีนี ้


