บริษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
เหตุผล

CORPORATES
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB+
Stable

อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
14/02/60
12/02/58

อันดับ
เครดิ ต
BBB+
BBB

ครัง้ ที่ 37/2561
4 เมษายน 2561

แนวโน้ มอันดับ
เครดิ ต/ เครดิ ตพิ นิจ
Stable
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรระดับ “BBB+” ของ บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) โดย
อัน ดับ เครดิต สะท้อ น สถานะทางการตลาดที่แ ข็งแกร่ง เครือ ข่า ยสถานีบริการน้ ามัน ที่ม ีอ ยู่ท วั ่
ประเทศ และความพยายามของบริษัทที่จะเพิ่มสัดส่ว นรายได้จากธุรกิจอื่น นอกจากธุร กิจน้ ามัน
อย่างไรก็ต าม อันดับเครดิตถูก กดดันด้วยระดับหนี้สนิ ที่เพิม่ สูงขึ้นซึ่งเป็ นผลจากการขยายธุรกิจ
อย่างรวดเร็ว และความเสีย่ งจากการพึง่ พาผูข้ ายน้อยราย
ประเด็นสาคัญที่ กาหนดอันดับเครดิ ต
สถานะทางการตลาดที่ แข็งแกร่งขึ้น
ปริมาณการขายน้ ามันของบริษัทเติบโตจาก 1,372 ล้านลิตรในปี 2555 เป็ น 3,377 ล้านลิตรในปี
2560 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ปีละ 20% การเติบโตเป็ นผลจากการเพิม่ จานวนสถานีบริการ
อย่างรวดเร็ว และการเติบโตของยอดขายในสถานีบริการเดิม บริษัทเพิม่ สถานีบริการเฉลีย่ ประมาณ
ปีละ 200 สถานีต่อปี ในช่วง 5 ปีทผ่ี ่านมา ทาให้ ณ สิ้นปี 2560 บริษทั มีสถานีบริการทัง้ สิ้น 1,696
สถานี ทาให้บริษัทมีจานวนสถานีบริการน้ ามันมากเป็ นอันดับ 2 เครือ ข่ายสถานีบริการใหญ่ข้นึ
นอกจากทาให้ปริมาณการขายน้ามันเพิม่ ขึน้ แล้ว ยังทาให้ตราสินค้าของบริษทั มีความแข็งแกร่งเป็ น
ทีร่ จู้ กั มากยิง่ ขึน้ ด้วย นอกจากนี้ บริษทั มีระบบสมาชิก “PT Max Card” ซึ่งช่วยกระตุ้นยอดขายและ
รักษาฐานลูกค้า โดยจานวนสมาชิกในระบบ “PT Max Card” เติบโตอย่างต่อเนื่องมาอยู่ท่ี 7.7 ล้าน
สมาชิก ณ สิ้น ปี 2560 จาก 5.6 ล้า นสมาชิก ณ สิ้น ปี 2559 สถานะทางการตลาดของบริษัท
แข็งแกร่งขึ้นเห็นได้จากส่วนแบ่งการตลาด (ปริมาณการขายน้ ามันผ่านทุกช่องทาง ไม่รวม LPG)
ของบริษทั เพิม่ จาก 8.8% ในปี 2559 เป็น 10.2% ในปี 2560 และบริษทั มีส่วนแบ่งการตลาดสาหรับ
ช่องทางค้าปลีกเท่านัน้ เป็นอันดับ 3 โดยอยู่ทร่ี อ้ ยละ 13.6% ในปี 2560
ความเสี่ยงจากการจัดหาน้ามันจากผูข้ ายน้ อยราย

ติ ดต่อ:
ตุลยวัต ฉัตรคา

tulyawat@trisrating.com
เสริมวิทย์ ศรีโยธา

sermwit@trisrating.com
ภารัต มหัทธโน

parat@trisrating.com
ธิติ การุณยานนท์, Ph. D., CFA

thiti@trisrating.com

เนื่องจากบริษทั ไม่มโี รงกลันเป็
่ นของตนเอง บริษทั จึงจัดหาน้ ามันจากโรงกลันและผู
่
ค้ า้ น้ ามันรายอื่น
บริษทั ซื้อน้ ามันส่วนใหญ่จาก บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) ซึ่งทาให้เกิดความเสีย่ งจากการ
พึ่งพาผู้ข ายน้ อยราย อย่างไรก็ต าม ทริส เรทติ้งไม่ได้กงั วลกับความเสี่ยงดังกล่าวมากเนื่อ งจาก
ปจั จุบนั ผลิตภัณฑ์น้ามันในประเทศไทยมีอุปสงค์ส่วนเกินอยู่ นอกจากนี้ ทีผ่ ่านมาบริษทั กระจายการ
จัดหาน้ ามันมากขึน้ โดยสัดส่วนปริมาณซื้อจากไทยออยล์ต่อปริมาณการซื้อรวมทัง้ หมดลดลงจาก
94% ในปี 2557 มาอยู่ท่ี 81% ในปี 2560
มีเป้ าหมายเพิ่ มสัดส่วนรายได้จากธุรกิ จอื่นที่ ไม่ใช่ธรุ กิ จน้ามัน
บริษทั วางแผนจะขยายธุรกิจในส่วนทีไ่ ม่ใช่ธุรกิจน้ ามันมากขึ้น เพื่อให้มแี หล่งรายได้ท่หี ลากหลาย
ยิง่ ขึ้น โดยในปี 2560 บริษัท ซื้อ กิจการของบริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ Coffee World, Cream & Fudge, New York
5th Avenue, และ Thai Chef Express นอกจากนี้ บริษทั ได้ร่วมลงทุนโดยถือหุน้ 38% ใน บริษทั
สยาม ออโต้แบคส์ จากัด ซึง่ ประกอบธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบารุงสาหรับรถยนต์ในประเทศไทย
โดยเป็นการลงทุนร่วมกับบริษทั Autobacs Seven ซึง่ เป็นบริษทั ญีป่ นุ่
ในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้า บริษัทวางแผนลงทุนประมาณ 500-700 ล้านบาทต่อปี สาหรับการขยาย
ธุรกิจอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่ธุรกิจน้ ามันทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั ซึ่งประกอบไปด้วยร้านสะดวกซื้อ “Max Mart” ร้าน
กาแฟ “พันธุ์ไทย” และ “Coffee World” และศูนย์บริการและซ่อมบารุง “Autobacs” และ “Pro
Truck” บริษทั ยังวางแผนลงทุนอีก 500-1,000 ล้านบาทต่อปี ในธุรกิจใหม่ประมาณปีละ 2-3 ธุรกิจ
ทัง้ นี้ ยังคงต้องติดตามดูผลของการขยายธุรกิจต่อไป

การขยายธุรกิ จในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
บริษทั มีความพยายามในการขยายธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า ตัวอย่างเช่น บริษัทได้ลงทุนในโครงการปาล์มน้ ามันครบวงจรซึ่งเริม่ ศึกษามาตัง้ แต่ ปี 2557
โครงการปาล์มน้ ามันจะเริม่ ดาเนินงานในช่วงสิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2561 โดยโครงการประกอบไปด้วยโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ โรงกลันน
่ ้ ามัน ปาล์ม โรง
ผลิตไบโอดีเซล และโรงผลิตน้ามันพืชเพือ่ บริโภค ทัง้ นี้ บริษทั ถือหุน้ 40% ในโครงการดังกล่าว โครงการดังกล่าวจะทาให้บริษทั มีแหล่งในการจัดหาไบโอ
ดีเซล (B100) และยังให้ผลตอบแทนแก่บริษทั อีกด้วย
บริษทั ได้ลงทุนเพื่อรักษาประสิทธิภาพด้านการขนส่งน้ ามันเพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในปี 2559 บริษัทได้ลงทุนในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ขนส่ง 2 แห่ง โดยได้ซ้อื หุน้ 24% ใน บริษทั อาม่า มารีน จากัด (มหาชน) ซึ่งดาเนินธุรกิจขนส่งทางเรือ และมีความเชีย่ วชาญด้านการขนส่งของเหลวเป็ น
หลัก และซื้อหุน้ 9.55% ใน บริษทั ขนส่งน้ามันทางท่อ จากัด (Fuel Pipe Transportation Co., Ltd. -- FPT) ซึง่ ทาให้บริษทั สามารถใช้ท่อขนส่งน้ ามันของ
FPT ได้ ในระยะยาวเมือ่ บริษทั ขยายสถานีบริการน้ามันมากขึน้ แล้วปริมาณการขายน้ามันเพิม่ มากขึน้ การขนส่งทางท่อจะประหยัดต้นทุ นได้มากกว่าการ
ขนส่งน้ามันทางรถบรรทุกเนื่องจากมีค่าแรงงานและค่าซ่อมบารุงทีต่ ่ากว่า
การเพิ่ มขึน้ ของหนี้ สินจากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
การขยายสถานีบริการน้ ามันอย่างรวดเร็วทาให้ระดับหนี้สนิ ของบริษทั เพิม่ สูงขึน้ อย่างมีนัย สาคัญ บริษทั ขยายสถานีบริการเฉลีย่ โดยประมาณปีละ 200
สถานี โดยใช้งบลงทุน 1,900-5,300 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2558-2560 เป็ นผลให้เงินกูร้ วม (ปรับปรุงด้วยสัญญาเช่าดาเนินงาน) เพิม่ ขึน้ มากจาก 2,354
ล้านบาท ณ ปี 2557 เป็ น 14,609 ล้านบาท ณ ปี 2560 และอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุน (ปรับปรุงด้วยสัญญาเช่าดาเนินงาน) เพิม่ ขึ้นจาก
39.5% ในปี 2557 เป็น 74.1% ในปี 2560 ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะใช้เงินลงทุนประมาณ 20,000 ล้านบาทในช่วงปี 2561-2563 เพื่อขยายสถานีบริการ
ขยายธุรกิจที่ไม่ใช่น้ ามัน และลงทุ นในธุรกิจใหม่ และคาดการณ์กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย จะเพิม่ ขึน้ จากประมาณ
3,200 ล้านบาทในปี 2561 เป็นประมาณ 4,300 ล้านบาท ในปี 2563 หนี้สนิ รวมต่อโครงสร้างเงินทุนจะอยู่ในช่วง 75%-77% ในช่วงปี 2561-2563
บริษทั มีกระแสเงินสดรองรับการชาระหนี้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ โดยอัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกูร้ วม (ปรับปรุงด้วยสัญญาเช่าจากการ
ดาเนินงาน) อยู่ท่ี 19.7% และอัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย ต่อดอกเบีย้ จ่าย เท่ากับ 6.4 เท่า ทริสเรทติ้งคาดว่า
ในช่วงปี 2561-2563 อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกูร้ วม (ปรับปรุงด้วยสัญญาเช่าจากการดาเนินงาน) จะอยู่ทป่ี ระมาณ 17% และอัตราส่วน
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย ต่อดอกเบีย้ จ่ายจะอยู่ท่ี 5-6 เท่า
บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพิม่ ขึน้ ในช่วงทีผ่ ่านมาแม้ว่าบริษทั จะมีวงจรเงินสดติดลบ ซึง่ ทริสเรทติ้งคาดว่าจะเป็ นการเพิม่ ขึน้ เพียงชัวคราวเพื
่
่อใช้รองรับการ
ขยายตัวของสินทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ และการลงทุนต่าง ๆ และคาดว่าบริษทั จะทยอยลดการใช้เงินกูร้ ะยะสัน้ ลงโดยการเปลีย่ นไปใช้เงินกูร้ ะยะยาวทีส่ อดคล้อง
กับการลงทุนมากขึน้
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนการคาดการณ์ว่าบริษทั จะสามารถดารงสถานะทางการตลาดในธุรกิจค้าปลีกน้ ามันสาเร็จรูปไว้ได้ และ
บริษทั จะมีความระมัดระวังในแผนการขยายธุรกิจทัง้ ในมุมของการตัดสินใจลงทุนและการจัดหาเงินทุน
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
การปรับเพิม่ อันดับเครดิตมีโอกาสเกิดขึน้ น้อยในระยะเวลาอันใกล้ ในขณะทีอ่ นั ดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงหากอัตราการก่อหนี้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ สูงอย่างมี
นัยสาคัญจากการลงทุนทีม่ ากกว่าทีค่ าดการณ์โดยใช้เงินกู้ หรือผลการดาเนินงานของบริษทั อ่อนตัวลงเป็นระยะเวลานาน

บริษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ*
หน่วย: ล้านบาท

รายได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
เงินกูร้ วม (หลังปรับปรุง)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/รายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
หมายเหตุ:
*

----------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม -------------------------2560
2559
2558
2557
2556
84,625
64,591
53,678
55,101 47,716
188
125
45
46
54
913
979
651
487
312
2,635
2,256
1,534
1,184
685
5,324
3,219
1,919
1,439
1,134
17,985
12,527
7,805
6,596
5,935
8,099
4,010
1,444
1,040
1,121
14,609
8,518
4,195
2,354
1,809
5,119
4,589
4,001
3,599
3,188
4.0
4.4
3.3
2.4
1.7
10.0
6.4

15.2
8.2

14.3
10.3

13.4
12.5

12.0
10.5

19.7
74.1

28.9
65.0

38.4
51.2

54.1
39.5

41.9
36.2

อัตราส่วนทุกประเภทได้รบั การปรับปรุงด้วยสัญญาเช่าดาเนินงาน
งบการเงินรวม
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บริ ษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) (PTG)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

BBB+
Stable

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรื อพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรประเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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