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ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) (“พีทีจี”) มุง่เข้าสูท่ศวรรษที่ 4 ด้วยความทุม่เทและมุง่มัน่เพื่อการเป็นผู้น าด้านบริการใน

ธุรกิจพลงังานครบวงจรของประเทศ พร้อมกบัการต่อยอดไปยงัธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างความเติบโต ให้

ผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ และยัง่ยืนในระยะยาว ด้วยความยึดมัน่การบริหารจัดการตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ควบคูก่บัการพฒันาชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ยงัคงเผชิญความท้าทายจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตวัลง 

หนีค้รัวเรือนท่ีเติบโตขึน้ในระดบัสงู และผลกระทบจากสงครามการค้าระหวา่งจีนและสหรัฐอเมริกา โดยสะท้อนได้จากปริมาณ

การจ าหนา่ยน า้มนัโดยรวมของประเทศที่เติบโตขึน้เพียง 3.7% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และลดลง 4.4% จากไตรมาส

ที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจยัด้านฤดกูาลจากภาวะน า้ท่วมใหญ่ในภาคอีสาน ท าให้กิจกรรมด้านการเกษตร การขนส่งและ

คมนาคมลดลง โดยปริมาณการใช้น า้มนัดีเซลซึ่งเป็นเชือ้เพลิงหลกัที่ใช้ในกิจกรรมการเกษตร การขนส่งและการคมนาคม 

เติบโต 3.7% จากปีที่แล้ว แตล่ดลง 6.3% จากไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นสดัสว่น 69.5% ของปริมาณการใช้น า้มนัทัง้หมด  

ในสว่นของปริมาณการใช้น า้มนัผ่านสถานีบริการยงัคงเติบโตอยูท่ี่ 6.2% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว โดยเป็นผลมาจาก

ในปี 2561 มีปริมาณการจ าหน่ายรถเชิงพาณิชย์ และรถยนต์สว่นบคุคลที่เติบโตขึน้ 19.5% ประกอบกบัราคาขายปลีกน า้มนั

ทกุชนิดในไตรมาสนีม้ีการปรับตวัลดลงถึง 8.1% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน า้มนัดิบที่ปรับตวัลดลง

จากระดบั 65.0 – 74.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 51.1 – 62.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทัง้นี ้ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่าน

สถานีบริการลดลง 4.2% จากไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากผลกระทบด้านฤดูกาลจากน า้ท่วมในภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัด

อุบลราชธานี ซึ่งกระทบต่อกิจกรรมที่ใช้น า้มนัดีเซลเป็นหลกั โดยปริมาณการใช้น า้มนัดีเซลลดลง 6.2% จากไตรมาสที่แล้ว 

ในขณะที่ปริมาณการใช้น า้มนัเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลดลง 0.7% จากไตรมาสที่แล้ว สว่นปริมาณการใช้แก๊ส LPG ผ่านสถานี

บริการยังคงลดลง 12.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และ 3.0% จากไตรมาสที่แล้ว จากการที่ราคาน า้มนัลดลง ท าให้

ผู้บริโภคหนัมาใช้น า้มนัเชือ้เพลงิแทนการใช้แก๊ส LPG 

ในสว่นของธุรกิจน า้มนัของพีทีจี ยงัมีปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เติบโตมากกวา่อตุสาหกรรมอย่างตอ่เนื่อง โดยในไตรมาสที่ 

3 ปี 2562 ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัผา่นทกุชอ่งทางเทา่กบั 1,131 ล้านลติร หรือเติบโตขึน้ 21.0% จากไตรมาสเดียวกนัของปี

ที่แล้ว ซึ่งเติบโตมากกว่าเป้าหมายที่พีทีจีได้ตัง้ไว้ที่ 16 – 20% แต่ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัลดลง 5.9% จากไตรมาสที่แล้ว 

เนื่องจากผลกระทบด้านฤดกูาลและน า้ท่วมในภาคอีสานเป็นระยะเวลานานดงัที่ได้กลา่วมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ

จากฤดกูาลตอ่ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัของพีทีจีมีแนวโน้มลดลงจากการเข้ามาขยายการบริการในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล 

และหัวเมืองใหญ่มากขึน้ โดยพืน้ที่ดังกล่าวมีปริมาณการใช้น า้มันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ เป็นสดัส่วนที่มากกว่าพืน้ที่อื่นๆ 

ประกอบกับผลิตภัณฑ์ดงักล่าวได้รับผลกระทบทางด้านฤดูกาลน้อยกว่าน า้มนัดีเซล ส่งผลให้ในไตรมาสนีพ้ีทีจีมีส่วนแบ่ง

การตลาดการจ าหนา่ยน า้มนัผา่นทกุช่องทางเป็นอนัดบั 3 อยูท่ี่ 13.3% 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)  
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

ประจ าไตรมาส 3/2562 
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โดยในไตรมาสนี ้พีทีจีมีปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัผ่านสถานีบริการเป็นสดัสว่น 94.0% หรือเท่ากบั 1,064 ล้านลิตร เพิ่มขึน้ 

18.8% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว แตล่ดลง 5.0% จากไตรมาสที่แล้ว ซึง่การเติบโตของปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัเป็นผลมา

จากการขยายจ านวนสถานีบริการอยา่งตอ่เนื่อง การเติบโตของปริมาณการขายตอ่สถานีท่ีเติบโต 6.8% จากการที่แบรนด์เป็น

ที่รู้จักมากขึน้ และการให้บริการที่มีมาตรฐาน นอกจากนี ้พีทีจียงัตอบรับนโยบายภาครัฐในการสนบัสนุนการใช้น า้มนัดีเซล 

B20 โดยพีทีจีได้ขยายสาขาการให้บริการน า้มนัดีเซล B20 อย่างรวดเร็วในทกุภมูิภาคทัว่ประเทศ ซึ่ง ณ สิน้สดุไตรมาสที่ 3 ปี 

2562 พีทีจีมีสาขาที่ให้บริการน า้มนัดีเซล B20 ทัง้หมด 715 สาขา โดยพีทีจีมีสว่นแบง่การตลาดผ่านสถานีบริการในไตรมาสนี ้

เป็นอนัดบัท่ี 3 อยูท่ี่ 15.4% 
 

นอกจากนี ้ปริมาณการจ าหน่ายแก๊ส LPG ผ่านสถานีบริการของพีทีจีก็ยงัคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสนีพ้ีทีจีมี

ปริมาณการจ าหนา่ยแก๊ส LPG เทา่กบั 34 ล้านลติร หรือเติบโต 29.3% จากไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว และเติบโต 6.6% จาก

ไตรมาสที่แล้ว แม้วา่ปริมาณการจ าหนา่ยแก๊ส LPG ผา่นสถานีบริการในภาพในรวมจะยงัลดลงอยา่งตอ่เนื่อง 

อยา่งไรก็ตาม พีทีจียงัคงมีเป้าหมายในการต้องการขยายการให้บริการแกล่กูค้าได้อยา่งทัว่ถึง ทัง้ในสว่นของสถานีบริการน า้มนั 

และธุรกิจ Non-Oil  สง่ผลให้ในไตรมาส 3 ปี 2562 พีทีจีมีจ านวนสถานีบริการและสาขาธุรกิจ Non-Oil เป็นดงันี ้

ธุรกิจ จ านวนสาขา ธุรกิจ จ านวนสาขา 
สถานีบริการน า้มนั 1,816 ศูนย์บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ 

Autobacs 
16 

สถานีบริการแก๊ส LPG 164 ศูนย์บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถเชิง
พาณิชย์ Pro Truck 

10 

กาแฟพนัธุ์ไทย 236 ศูนย์ เปลี่ยนถ่ายน า้มัน  Maxnitron Lube 
Change 

51 

คอฟฟ่ีเวิลด์ 

(ในประเทศ และตา่งประเทศ) 
89 Max Camp (Rest Area) 11 

ร้านสะดวกซือ้ Max Mart 178   

ปริมาณการขายน า้มัน 
(ล้านลิตร)  

ไตรมาส 
3/2562 

ไตรมาส 
2/2562 

ไตรมาส 
3/2561 

% เทียบ 
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ 
ไตรมาส 

เดียวกันปีก่อน 

9 เดือน 
2562 

9 เดือน 
2561 

% เทียบ
ปีก่อน 

ช่องทางการขายน า้มนั         
    ค้าปลกีผา่นสถานีบริการ PT 1,064 1,120 896 -5.0% 18.8% 3,229 2,711 20.3% 
    ค้าสง่ผา่นอตุสาหกรรม 67 82 39 -18.1% 71.0% 213 150 41.9% 
รวม 1,131 1,202 935 -5.9% 21.0% 3,442 2,862 20.3% 
สัดส่วนการขายน า้มนัในแต่ละ
ช่องทาง 

        

    ค้าปลกีผา่นสถานีบริการ PT 94.0% 93.2% 95.8%   93.8% 94.7%  
    ค้าสง่ผา่นอตุสาหกรรม 6.0% 6.8% 4.2%   6.2% 5.3%  
รวม 100.0% 100.0% 100.0%   100.0% 100.0%  
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ปัจจบุนั พีทีจีมีจ านวนสาขาธุรกิจ Non-Oil ทัง้หมด 591 สาขา โดยในไตรมาสนีบ้ริษัทได้ปิดร้านข้าวแกงครัวบ้านจิตร เพื่อปรับ

โมเดิลธุรกิจให้เหมาะสม และเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ตรงกลุม่มากขึน้ 

ในส่วนของผลการด าเนินงานทางการเงินในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 พีทีจีมีรายได้จาการขายและการให้บริการเท่ากับ 28,485 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.5% จากปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึน้จากปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัและรายได้จากธุรกิจ Non-Oil ที่เติบโตขึน้ จาก

การพฒันาธุรกิจ Non-Oil อย่างต่อเนื่อง แต่รายได้จากการขายและการให้บริการลดลง 10.5% จากไตรมาสที่แล้ว จากปัจจยั

ทางฤดูกาลที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ในขณะที่ต้นทุนขายและการให้บริการอยู่ที่ 26,151 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.5% จากช่วง

เดียวกนัของปีที่แล้ว แตล่ดลง 10.8% จากไตรมาสที่แล้ว จากราคาน า้มนัค้าปลกีทีม่ีการปรับตวัได้สอดคล้องกบัราคาต้นทนุได้

ดีขึน้กวา่ปีที่แล้ว สง่ผลให้พีทีจีมีก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 2,333 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 35.5% จากปีที่แล้ว แตล่ดลง 7.7% จากไตรมาสที่

แล้ว โดยสดัสว่นก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจ Non-Oil เพิ่มขึน้เป็น 12.9% ของก าไรขัน้ต้นทัง้หมด โดยแบง่เป็นสดัสว่นก าไรขัน้ต้นจาก

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 3.6% ธุรกิจแก๊ส LPG 4.2% และธุรกิจร้านสะดวกซือ้ Max Mart และธุรกิจอื่นๆ 5.1% 

ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารอยู่ที่ 1,992 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16.2% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว และเพิ่มขึน้ 1.4% 

จากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึน้ตามการขยายสาขาของธุรกิจน า้มันและธุรกิจ Non-Oil ขยายการบริการให้ครอบคลุม และ

ตอบสนองความต้องของลกูค้าแต่ละกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสมาสนีพ้ีทีจีมี EBITDA เท่ากับ 1,168 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

63.4% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว แต่ลดลง 14.0% จากไตรมาสที่แล้ว ทัง้นี ้พีทีจีมีก าไรสทุธิอยู่ที่ 258 ล้านบาท เติบโตขึน้ 

23,393.4% จากปีที่แล้ว จากการปรับตวัของราคาน า้มนัค้าปลีกที่สอดคล้องกบัต้นทนุได้ดีขึน้ตามที่ได้กลา่วมาในข้างต้น แต่

ลดลงจากไตรมาสที่ 39.4% เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงจากผลกระทบทางฤดูกาลจากน า้ท่วมในภาคอีสาน และค่า

การตลาดที่ปรับตวัลงจากไตรมาสที่แล้ว 

อย่างไรก็ตาม พีทีจียงัคงเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้และก าไร โดยการขยายการให้บริการทัง้ธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ  Non-Oil  

รวมถึงตอ่ยอด และใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่มีอยูเ่ดิมให้คุ้มคา่มากที่สดุ พร้อมกบัการเช่ือมโยงระบบบตัรสมาชิกกบัพนัธมิตร

ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมลูคา่ และช่วยสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า 

เหตุการณ์ส าคัญในไตรมาส 3/2562 และเหตุการณ์ส าคัญอื่น 

เปิดตัวพันธมิตรบัตร PT Max Card กับ AOT AIRPORTS 

พีทีจีได้ร่วมเป็นพันธมิตรของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ “AOT” ในการเปิดตัวแอปพลิเคชัน AOT 

AIRPORTS ซึง่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้บริการสนามบิน โดยลกูค้าสมาชิกบตัร PT Max Card สามารถใช้คะแนนใน

บตัรเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสนามบินได้ ทัง้ใช้บริการ Miracle Lounge และจองที่จอดรถในสนามบิน นอกจากนี ้

ลกูค้ายงัสามารถค้นหาสถานีบริการน า้มนั PT จากแอปพลเิคชนั AOT AIRPORTS ได้อีกด้วย 

เปลี่ยนสัดส่วนการร่วมลงทุนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 

พีทีจีเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท กาแฟพนัธุ์ไทย จ ากดั ในบริษัท จิตรมาส แคเทอร่ิง จ ากดั จาก 70% เป็น 100% 

เพื่อให้สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานได้อยา่งคลอ่งตวัมากขึน้ 
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พีทีจีได้รับ 3 รางวัลจาก ASEAN Business Awards (ABA) ประจ าปี 2562 

สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย ร่วมกบัสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน  

(ASEAN Business Advisory Council : ASEAN-BAC) มีการจดังาน ASEAN Business & Investment Summit (ABIS) และ 

ASEAN Business Awards (ABA) ประจ าปี 2562 เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุบริษัทในอาเซียนที่มีบทบาทในการสร้างความ

เจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจของอาเซียน โดยพีทีจีได้รับคดัเลือกให้เข้ารับ 3 รางวลั ได้แก่ 1. การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของ

อาเซียน หรือ Priority Integration Sector ธุรกิจพลงังาน มอบให้กบับริษัทที่มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นในระดบัประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และได้รับการยอมรับจากกลุ่มธุรกิจเดียวกันในอาเซียน 2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ Skills 

Development มอบให้กบับริษัทที่มีการพฒันาไม่ใช่เฉพาะพนกังาน แต่ยงัรวมถึงการพฒันาสงัคม และการสร้างนวตักรรมที่

น ามาเป็นแนวทางในกับสังคม 3. ธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Social Enterprise มอบให้กับบริษัทที่มีผล

ประกอบการทางการเงินเติบโตอยา่งต่อเนื่อง สร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม พฒันาชมุชนให้ประชาชนเข้าถึงการจ้างงานและการ

ฝึกอบรม และช่วยรักษาสิง่แวดล้อม โดยรางวลัดงักลา่วแสดงถึงความส าเร็จของพีทีจีในระดบัภมูิภาค อยา่งไรก็ตาม พีทีจียงัคง

มุง่พฒันาทัง้ในด้านผลประกอบการ ควบคูก่บัการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม 
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สรุปผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับไตรมาสที่  3 ปี 2562 และ 9 เดือน ปี 2562  

สรุปผลการด าเนินงานทาง
การเงนิ ไตรมาส 

3/2562 
ไตรมาส
2/2562 

ไตรมาส
3/2561 

% เทียบ
ไตรมาส
ก่อน 

% เทียบ
ไตรมาส
เดียวกัน
ของปีก่อน 

9 เดือน 
2562 

9 เดือน 
2561 

% เทียบ
ปีก่อน (ล้านบาท)  

รายได้จากการขายและการให้บริการ 28,485 31,844 26,745 -10.5% 6.5% 88,983 78,586 13.2% 

ต้นทนุรวมการขายและการให้บริการ (26,151) (29,315) (25,023) -10.8% 4.5% (81,585) (73,143) 11.5% 

ก าไรขัน้ต้น 2,333 2,529 1,722 -7.7% 35.5% 7,399 5,444 35.9% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร (1,992) (1,966) (1,715) 1.4% 16.2% (5,833) (4,901) 19.0% 

คา่ใช้จ่ายในการขาย (1,742) (1,681) (1,451) 3.6% 20.1% (5,058) (4,194) 20.6% 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (250) (284) (264) -12.0% -5.3% (775) (707) 9.6% 
EBITDA 1,168 1,359 716 -14.0% 63.4% 3,962 2,549 55.4% 

ก าไรสุทธิ 258 426 1 -39.4% 23,393.4% 1,204 448 168.8% 

อตัราก าไรขัน้ต้น 8.2% 7.9% 6.4%     8.3% 6.9%   

อตัราคา่ใช้จา่ยการขายและการ
บริหารตอ่ยอดขายสทุธิ 

7.0% 6.2% 6.4%     6.6% 6.2%   

อตัราคา่ใช้จา่ยในการขาย
ตอ่ยอดขายสทุธิ 

6.1% 5.3% 5.4%   5.7% 5.3%  

อตัราคา่ใช้จา่ยในการ
บริหารตอ่ยอดขายสทุธิ 

0.9% 0.9% 1.0%     1.4% 0.6%  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 1.4% 1.9% 0.3%     2.0% 1.0%   

อตัรา EBITDA 4.1% 4.3% 3.3%     4.5% 3.2%   

อตัราก าไรสทุธิ 0.9% 1.3% 0.0%     1.4% 0.6%  

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.26 0.00     0.72 0.27  

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 17.7% 30.0% 0.1%     27.5% 11.7%   

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม 5.0% 8.3% 0.0%     7.7% 3.3%   

อตัราหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่น
ของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 

1.57 1.61 1.50     1.57 1.78   

สรุปงบการเงินรอบ 9 เดือน ปี 2562 

พีทีจีมีรายได้จากการขายและการให้บริการเท่ากบั 88,983 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13.2% เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยแบ่งเป็นมาจาก
รายได้จากการขายและบริการในส่วนของธุรกิจน า้มนัเพิ่มขึน้ 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และรายได้จากธุรกิจ 
Non-Oil ในสว่นของธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ ธุรกิจการให้บริการพืน้ที่เชิงพาณิชย์ และธุรกิจอื่นๆ มีการ
เติบโตขึน้อย่างตอ่เนื่อง โดยเพิ่มขึน้ 33.3% จากปีก่อน โดยรายได้เพิ่มขึน้หลกัมาจากปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้อยูท่ี่ 
3,442 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึน้ 20.3% จากปีที่แล้ว ซึ่งการขายผ่านสถานีบริการคิดเป็นสดัสว่น 93.8% ของปริมาณการจ าหนา่ย
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น า้มนัทัง้หมด หรือเท่ากับ 3,229 ล้านลิตร เพิ่มขึน้ 19.1% จากปีที่แล้ว ปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เพิ่มขึน้มาจาก 1. การ
ขยายสถานีบริการน า้มนัอย่างตอ่เนื่อง โดยจ านวนสถานีบริการน า้มนัและแก๊ส LPG ทัง้หมด อยู่ที่ 1,980 สถานี หรือ เพิ่มขึน้ 
6.5% จากปีที่แล้ว และ 2. มาจากการสร้างความรับรู้ในแบรนด์พีที และการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน ทัง้นี ้รายได้จากธุรกิจ
น า้มนัคิดเป็น 96.7% ของรายได้จากการขายและการบริการทัง้หมด 

ในสว่นของต้นทนุขายและการให้บริการเทา่กบั 81,585 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.5% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว โดยต้นทนุขาย
เติบโตตามปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัที่เพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายเติบโตน้อยกว่ารายได้ เนื่องจากราคาค้าปลีก
น า้มนัสามารถปรับตวัได้สอดคล้องกบัราคาต้นทนุน า้มนั โดยในปีนีร้าคาน า้มนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) เฉลีย่อยู่
ที่ 57.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งลดลงจาก 66.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเดียวกนัของปีก่อน หรือลดลงเฉลี่ย 14.1% จากปีที่
แล้ว ด้วยต้นทนุน า้มนัที่อยู่ในระดบัต ่า ท าให้ไม่มีแรงกดดนัต่อค่าการตลาดอย่างเช่นในปี 2561 ที่ภาครัฐขอความร่วมมือให้
ผู้ ค้าปลีกน า้มนัตรึงราคาจ าหนา่ยน า้มนัดีเซลไมเ่กิน 30 บาท สง่ผลให้ในปีนีพ้ีทีจีมีก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 7,399 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
35.9% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารใน 9 เดือนแรกของปีนีเ้ทา่กบั 5,833 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19.0% จากช่วงเดียวกนัของปี
ที่แล้ว โดยหลกัยงัคงมาจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าเช่าและสิทธิการเช่า และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึน้ เพื่อรองรับการ
ขยายสาขาการให้บริการทัง้ธุรกิจน า้มันและธุรกิจ Non-Oil โดยปัจจุบนัพีทีจีมีจ านวนสาขาธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ Non-Oil 
ทัง้สิน้ 2,579 สาขา ซึง่เพิ่มขึน้ 243 สาขา จากปีที่แล้ว 

ด้วยเหตุนี ้พีทีจีมี EBITDA ใน 9 เดือนแรกเท่ากับ 3,962 ล้านบาท เติบโตขึน้ 55.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสงูกว่า
เป้าหมายที่พีทีจีตัง้ไว้ที่ 40 – 50% และมีก าไรสทุธิเทา่กบั 1,204 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 168.8% จากปีที่แล้ว 

งบก าไรขาดทุนของไตรมาส 3 ปี 2562 

 รายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากบั 28,485 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.5% จากปีก่อน มาจาก 1. ปริมาณการ

จ าหน่ายน า้มนัที่เพิ่มขึน้อยูท่ี่ 1,131 ล้านลิตร เติบโตขึน้ 21.0% จากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว สงูกว่าเป้าหมายที่พีทีจี

ตัง้ไว้ที่ 16 – 20% และ 2. การพฒันาและผลกัดนัธุรกิจ Non-Oil เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่าง

ครบคลมุมากยิ่งขึน้ โดยปัจจุบนัพีทีจีมีสาขาธุรกิจ Non-Oil ทัง้สิน้ 600 สาขา ซึ่งรายได้จากธุรกิจ Non-Oil เติบโต 

27.3% จากปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายและการให้บริการลดลง 10.5% จากไตรมาสก่อน เกิดจาก

ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัท่ีลดลง 5.9% จากไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากปัจจยัด้านฤดกูาล 

 ต้นทุนการขายและการให้บริการ เทา่กบั 26,151 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.5% จากปีก่อน โดยหลกัมาจากปริมาณการ

จ าหน่ายน า้มนัที่เพิ่มขึน้ดงัที่ได้กลา่วไปแล้วในข้างต้น แต่ต้นทนุการขายและการให้บริการลดลงจากไตรมาสที่แล้ว 

10.8% ซึ่งลดลงมาจากราคาน า้มนัดิบที่ปรับตวัลดลงจากระดบั 65.0 – 74.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 51.1 – 

62.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ประกอบกบัในปีนีร้าคาค้าปลกีน า้มนัปรับตวัได้สอดคล้องกบัราคา

ต้นทนุน า้มนัได้ดีขึน้ สง่ผลให้พีทีจีมีก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 2,333 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 35.5% จากปีที่แล้ว แต่ลดลง 7.7% 

จากไตรมาสที่แล้ว จากปริมาณการขายที่ลดลงดงัที่ได้กลา่วมาแล้วในข้างต้น โดยสดัสว่นก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจน า้มนั 

เทา่กบั 87.1% และธุรกิจ Non-Oil เทา่กบั 12.9% 
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เท่ากบั 1,992 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16.2% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้เพียง 1.4% จาก      

ไตรมาสที่แล้ว ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเติบโตขึน้เพื่อรองรับการขยายสาขาของทัง้ธุรกิจน า้มนั และธุรกิจ 

Non-Oil อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในส่วนนีม้ีอัตราการเติบโตที่ลดลงตามนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท โดย

คา่ใช้จ่ายหลกัยงัคงมาจากคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน คา่เช่าและสทิธิการเช่า และคา่เสือ่มราคา 

o ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เทา่กบั 757 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21.0% จากปีที่แล้ว คา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้มาจากจ านวน

พนักงานที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยายสาขาของธุรกิจน า้มันและธุรกิจ Non-Oil ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ แต่

คา่ใช้จ่ายในสว่นนีล้ดลง 2.4% จากไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากในไตรมาสที่แล้วมีการบนัทกึภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังานหลงัการเกษียณอาย ุตามมาตรฐานบญัชีใหม ่ฉบบัที่ 19 โดยปรับอตัราชดเชยจาก 300 วนั เป็น 400 วนั 

โดยคา่ใช้จ่ายที่ถกูบนัทกึจากการปรับการค านวณ (one time) เพิ่มขึน้จ านวน 21 ล้านบาท 

o ค่าเช่าและสิทธิการเช่า เท่ากบั 390 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16.0% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 6.4% จากไตรมาสที่แล้ว 

ซึ่งเพิ่มขึน้ตามการขยายสาขาของธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ Non-Oil เช่นกนั ทัง้นี ้พีทีจีให้ความส าคญักบัการบริหาร

ค่าเช่าและสิทธิการเช่าตามเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยในไตรมาสนี ้พีทีจีมีสัดส่วน COCO (Company Owned 

Company Operated) เทา่กบั 87% จากสาขาทัง้หมด 

o ค่าเสื่อมราคา เท่ากบั 405 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26.0% จากปีก่อน และเพิ่มขึน้ 3.5% จากไตรมาสที่แล้ว จากการ

ขยายสาขาสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง โดยพีทีจีเน้นการขยายการบริการในพืน้ที่มีศกัยภาพเพื่อสามารถต่อยอด

ธุรกิจ Non-Oil และสามารถให้บริการลกูค้าได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึน้ เช่น กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมือง

ใหญ่ โดยในไตรมาสนีม้ีการเปิดสถานีบริการท่ีพีทีจีบริหารเองทัง้หมด 29 สาขา 

 EBITDA และก าไรสุทธิ พีทีจีมี EBITDA เท่ากบั 1,168 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 63.4% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดย

เกิดจากคา่การตลาดที่ปรับตวัดีขึน้ จากราคาค้าปลกีน า้มนัท่ีมีการปรับตวัได้สอดคล้องกบัต้นทนุ การผลกัดนัธุรกิจ Non-

Oil อย่างต่อเนื่อง และมาตรการลดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายที่พีทีจีวางไว้คือ EBITDA 

เติบโต 40 – 50% แต่ EBITDA ลดลง 14.0% จากไตรมาสที่แล้ว เนื่องด้วยปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัท่ีลดลงจากปัจจยั

ด้านฤดูกาล ส่งผลให้ก าไรสทุธิ เท่ากับ 258 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23,393.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 

39.4% จากไตรมาสก่อน โดยพีทีจีมีก าไรสทุธิตอ่หุ้นเทา่กบั 0.15 บาท เพิ่มขึน้จาก 0.00 บาท ของไตรมาสเดียวกนัปีก่อน 

แตล่ดลงจาก 0.26 บาท ของไตรมาสก่อน 
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สรุปงบแสดงฐานะทางการเงนิ  
(ล้านบาท) 

ไตรมาส 
3/2562 

% 
ไตรมาส 
4/2561 

% 
เปลี่ยน 
แปลง 

% 

เงินสด และเงินลงทนุระยะสัน้         605  3%      1,009  5% (404) -40.0% 

ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้      1,426  7%      1,170  6% 256 21.9% 

สนิค้าคงเหลอื      1,683  8%      1,758  8% (75) -4.3% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,714 17% 3,937 19% (223) -5.7% 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ         361  2%         379  2% (18) -4.7% 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์    11,430  54%    11,026  53% 404 3.7% 

สทิธิการเช่าและคา่เช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้า      3,038  14%      2,874  14% 164 5.7% 

เงินลงทนุในการร่วมค้า         659  3%         679  3% (20) -2.9% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม         792  4%         805  4% (13) -1.6% 

เงินลงทนุทัว่ไป         723  3%         723  3% 0 0.0% 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน         206  1%         210  1% (4) -1.9% 

คา่ความนิยม           53  0%           53  0% 0 0.0% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นๆ         334  2%         254  1% 80 31.5% 

รวมสินทรัพย์   21,310  100% 20,940 100% 370 1.8% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ      4,637  22%      6,334  30% (1,698) -26.8% 

เงินกู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้นิก าหนดช าระใน 1 ปี      5,551  26%      4,518  22% 1,033 22.9% 

อื่นๆ           62  0%           40  0% 22 55.0% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 10,250 48% 10,893 52% (642) -5.9% 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน         256  1%         387  2% (131) -33.9% 

เงินกู้ยืมระยะยาว      4,194  20% 3,986 19% 208 5.2% 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี           51  0%           45  0% 6 13.3% 

อื่นๆ         205  1% 154 1% 51 34.0% 

รวมหนีส้ิน   14,956  70% 15,464 74% (508) -3.3% 

ก าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 3,323 16% 2,479 12% 844 34.0% 
อื่นๆ 3,031 14% 2,997 14% 34 1.1% 

รวมส่วนผู้ถอืหุ้น 6,354 30% 5,476 26% 878 16.0% 

รวมหนีส้ิน และรวมส่วนผู้ถอืหุ้น 21,310 100% 20,940 100% 370 1.8% 
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สรุปงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2562 พีทีจีมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 21,310 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 370 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 1.8% จากไตรมาส 4 

ปี 2561 โดยสินทรัพย์หลกัที่เพิ่มขึน้ ได้แก่ 1. ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ เติบโตขึน้ 21.9% จากปีก่อน  

โดยลูกหนีก้ารค้า เติบโตขึน้ตามการขายน า้มันที่เพิ่มสูงขึน้ นอกจากนี ้พีทีจีให้ความช่วยเหลือทางการเงินระยะสัน้กับ        

บริษัท พีพีพี กรีนคอมเพลก็ซ์ จ ากดั (“PPPGC”) (PPPGC เป็นกิจการร่วมค้า ซึง่พีทีจีถือหุ้นในสดัสว่น 40%) เพื่อใช้เป็นเงินทนุ

หมนุเวียนในช่วงเร่ิมแรก 2. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้า ซึ่งเพิ่มขึน้จากการขยาย

สาขาธุรกิจน า้มนัและธุรกิจ Non-Oil  โดยเน้นการขยายสาขาทัง้ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ทัว่ประเทศ ซึ่ง

เป็นพืน้ที่ที่มีศกัยภาพในการต่อยอดการบริการที่ครบวงจร เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบับริษัท ในสว่นของสินทรัพย์ที่มีปรับตวัลดลง

หลกั คือ เงินสดและเงินลงทนุระยะสัน้ ที่ลดลง 40.0% จากปีที่แล้ว เนื่องจากได้มีการช าระเงินให้เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  

ช าระคืนเงินกู้  และไถ่ถอนหุ้นกู้  

ในขณะที่หนีส้ินรวมทัง้สิน้เท่ากบั 14,956 ล้านบาท ลดลง 508 ล้านบาท หรือ 3.3% จากไตรมาส 4 ปี 2561 โดยหนีส้ินหลกัที่

ลดลง คือ 1. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นที่ลด 26.8% เนื่องจากเป็นรอบการจ่ายช าระสินค้าของบริษัท 2. หนีส้ินตามสญัญา

เช่าการเงิน ซึง่ลดลง 33.9% จากการช าระหนีต้ามสญัญาดงักลา่ว ทัง้นี ้สว่นของหนีส้นิที่เพิ่มขึน้หลกัจากปีที่แล้ว ได้แก่ 1. เงิน

กู้ยืมระยะสัน้และสว่นของหนีส้ินก าหนดช าระใน 1 ปี ซึ่งเพิ่มขึน้จากการใช้เงินกู้ ระยะสัน้เพื่อหมนุเวียนในกิจการที่เพิ่มขึน้ตาม

ปริมาณการขายที่เติบโตขึน้ 2. เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้จากการออกหุ้นกู้มลูค่าการเสนอขายรวม 1,400 ล้านบาท ด้วยอตัรา

ดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.63 อายตุราสาร 3 ปี ทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่ครบก าหนดมลูคา่ 1,700 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทวางเป้าหมายใน

การปรับแผนการลงทนุให้สอดคล้องกบักระแสเงินสดเพื่อสร้างความมัน่คง และแข็งแกร่งทางการเงิน บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น

เทา่กบั 6,354 ล้านบาท เติบโตขึน้ 878 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 16.0% จากไตรมาส 4 ปี 2561 จากก าไรสทุธิของกิจการที่เพิ่มขึน้ 

 

สรุปกระแสเงนิทุน ไตรมาส 3/2562  (ล้านบาท) 

แหล่งที่มาของเงนิทุน การใช้เงนิทุน 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 2,582 เงินสทุธิจ่ายคา่ดอกเบีย้ และภาษีเงินได้ 551 

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมและเงินค า้ประกนัสทุธิ 
7 

เงินลงทุนในสิทธิการเช่า ค่าเช่า สินทรัพย์ถาวร 
และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

3,051 

เงินสดรับจากเงินปันผลรับและเงินลงทนุระยะสัน้สทุธิ 15 เงินสดให้กู้ยืมสทุธิ 206 

เงินสดรับจากจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 
3 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย กิจการร่วมค้าและบริษัท
ร่วม 

2 

เงินสดรับสทุธิจากการกู้ยืม 1,245 เงินสดจ่ายเจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 139 

เงินสดรับช าระคา่หุ้นของบริษัทยอ่ย 30 เงินปันผลจ่าย 334 

เงินสดลดลง 401    

รวม 4,283 รวม 4,283 
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สรุปกระแสเงนิสดไตรมาส 3 ปี 2562 

ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 พีทีจีมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,032 ล้านบาท ลดลง 36.9% จากปีที่แล้ว โดยปัจจยั

หลกัมาจากการช าระเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีท้ี่อื่น ในขณะท่ีพีทีจีมีเงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 3,235 ล้านบาท ลดลง 

20.6% จากปีก่อน โดยหลกัมาจาก 1. เงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ลดลง 700 ล้านบาทจากปีก่อน และเงินสด

จ่ายเงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินที่ลดลง 251 ล้านบาท ตามกลยุทธ์ในการคดัเลือกสถานีบริการในพืน้ที่ที่มี

ศักยภาพ และยังให้บริการไม่ทั่วถึง 2. เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกันจ านวน 219 ล้านบาท 

นอกจากนี ้พีทีจีมีเงินสดสทุธิที่ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 802 ล้านบาท ลดลง 22.6% จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินและหุ้นกู้ที่ครบก าหนด ท าให้พีทีจีมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสทุธิ 401 ล้านบาท สง่ผลให้ ณ สิน้

ไตรมาส 3 ปี 2562 พีทีจีมีเงินสดสทุธิอยู ่595 ล้านบาท 

 

  

การรับรอง 

จัดอันดับเครดิตเรทติง้ (Tris) BBB+ 

CG score ดีมาก : 5 ดาว 

CAC Certified CAC 

หนีส้นิระยะยาวและหุ้นกู้คงเหลือ (ล้านบาท) 

ปีที่ หุ้นกู้ ครบก าหนด เงนิกู้ ครบก าหนด 

ไตรมาส 4/2562    425 

2563  1,000  1,461 

2564    1,045 

2565  2,100  407 

2566    297 
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มุมมองของผู้บริหาร และทิศทางการด าเนินธุรกิจในปี 2562 

เป้าหมายของปี 2562 (ปรับประมาณการ) 

 จ านวนสาขา  

o Oil และ LPG    2,000 สาขา (คงเดิม) 

o Non-oil (F&B, CVS, Services)  630 สาขา (ปรับจาก 700 สาขา) 

 ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนั   +16 – 20% (คงเดิม) 

 EBITDA Growth    +40 – 50% (คงเดิม) 

 เงินลงทนุ     4,000 – 4,500 ล้านบาท (คงเดิม) 

ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามเป้าหมาย จากผลการด าเนินงานใน 9 เดือนแรกที่ผ่านไป พีทีจีสามารถท าตาม

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ตัง้แตต้่นปี ทัง้ในเร่ืองเป้าหมายการขยายสาขาสถานีบริการน า้มนัและแก๊ส LPG ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัที่

เติบโต 20.3% แม้ว่าจ านวนสาขาสถานีบริการน า้มนัและแก๊ส LPG จะเติบโตขึน้เพียง 6.5% จากปีที่แล้ว และการเติบโตของ

ผลประกอบการด้านการเงินที่ EBITDA เพิ่มขึน้ที่ 55.4% ด้วยเหตุนี ้พีทีจีคงเป้าหมายที่ได้ตัง้ไว้ทัง้ในเร่ืองจ านวนสาขาของ

สถานีบริการน า้มันและแก๊ส LPG การเติบโตของปริมาณการจ าหน่ายน า้มัน การเติบโตของผลประกอบการด้านการเงิน 

(EBITDA) และจ านวนเงินที่ใช้ส าหรับการลงทนุ ทัง้นี ้ปริมาณการจ าหนา่ยน า้มนัรายวนัในช่วงต้นของไตรมาสที่ 4 ปี 2562 สงู

กวา่ในไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา อยา่งไรก็ตาม จากการเน้นการลงทนุเฉพาะในพืน้ที่ท่ีมีศกัยภาพ  และการปรับโมเดลธุรกิจ ท าให้

การขยายสาขาธุรกิจ Non-Oil ในปีนีเ้ป็นไปได้ช้ากวา่ที่บริษัทคาดการณ์ไว้ ท าให้พีทีจีปรับเป้าหมายการขยายสาขาธุรกิจ Non-

Oil จากเดิมที่เทา่กบั 700 สาขา เป็น 630 สาขา ภายในปี 2562 

พีทีจีตอบรับนโยบายรัฐบาลในการใช้น า้มันดีเซล B10 เป็นผลิตภณัฑ์พืน้ฐาน ในเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป น า้มนั

ดีเซล B10 ถกูประกาศให้เป็นน า้มนัดีเซลพืน้ฐานที่จ าหน่ายในสถานีบริการแทนน า้มนัดีเซล  B7 ซึ่งนอกจากที่พีทีจีจะสามารถ

ให้บริการลกูค้าได้อยา่งทัว่ถึงตามจ านวนสาขาที่ครอบคลมุทัว่ประเทศแล้ว ยงัเป็นผลดีตอ่ PPPGC (บริษัทร่วมทนุ ซึ่งพีทีจีถือ

หุ้นในสดัสว่น 40%) ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตและจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซล ด้วยมาตรฐานเทคโนโลยีของยโุรป ท าให้ไบโอดีเซลมี

ความบริสทุธ์ิสงูกวา่ท่ีมาตรฐานก าหนด สามารถน าไปผสมเป็นน า้มนัดีเซล B10 ที่มีคณุภาพสงู โดย PPPGC มีความพร้อมใน

การตอบรับนโยบายภาครัฐได้ทนัที และจะสามารถท าก าไรได้ตามการคาดการณ์ 


