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สวัสดีค่ะ ท่านนักลงทุนทุกท่าน ช่วงนี้ประเทศไทยก็
เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ ในช่วงหน้า
ฝนทัศนวิสัยไม่ค่อยดี ขอให้นักลงทุนทุกท่านใช้รถใช้
ถนนด้วยความระมัดระวังนะคะ เดินทางไปไหนก็อย่า
ลืมแวะ PT เติมพลังให้กับรถของท่านด้วยน้้ามันสด
ใหม่ทุกวันค่ะ นอกจากการเน้นเรื่องความสดใหม่ของ
น้้ามันเพื่อให้คุณภาพน้้ามันดีอยู่ เสมอแล้ว PTG 
ยังให้ความส้าคัญกับการบริการที่ดีแก่ลูกค้าอีกด้วย 
โดยเราได้มีโครงการ PT Service Master ซึ่งมี
จุดประสงค์ให้พนักงานบริการหน้าลานสามารถ
ให้บริการลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากการยกระดับ
การให้บริการของพนักงานหน้าลานแล้ว PTG ยังมี
โครงการ PT Service Volunteer โดยให้พนักงาน
ส้านักงานใหญ่ได้ไปให้บริการลูกค้าในสถานีบริการ 
PT ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันเสาร์ 
เวลา 08:00-12:00 น. ต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงเดือน
มิถุนายนที่ผ่านมา

เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใกล้ชิด และเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้า โดย PTG จะน้ามาพัฒนาการ
ให้บริการในด้านต่างๆ ให้ตรงใจ และสร้างความ
สะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้ PTG ได้เริ่มท้าตามเป้าหมายอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเริ่มจากการเปิดตัวบัตร PT 
Max Card รูปแบบใหม่ที่ไม่เพียงแต่ให้สิทธิประโยชน์
จากการใช้บริการในเครือของ PTG เท่านั้น แต่ยังเพิ่ม
ทั้งการสะสมคะแนน แลกของรางวัลและส่วนลดต่างๆ  
และเปลี่ยนคะแนนระหว่างบัตรสมาชิกกับเครือข่าย
พันธมิตรมากกว่า 100 แบรนด์สินค้า อย่างไรก็ตาม 
PTG ยั ง ค ง มุ่ ง มั่ น พั ฒ น า อ ย่ า ง ร อ บ ด้ า น เ พื่ อ
ตอบสนองลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและทั่ วถึ ง 
ด้วยความต้ังใจที่ว่า “ที่ไหนมีคนไทย PT จะไปถึง เพื่อ
เป็นท่ี 1 ในใจคนไทยทั่วประเทศ”
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มุมมองผู้บริหาร
วันนี้เราได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มาพูดคุยเกี่ยวกับ 
พัฒนาการของ PTG กับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในอนาคต

1. ช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตประจ้าวันของผู้คนเปลี่ยนไป จากเทคโนโลยี
ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น PTG มีการปรับตัวอย่างไรบ้าง

ผมขอพูดแยกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ภายในบริษัท 
เราปรับกระบวนการให้รวดเร็วและกระชับมากยิ่งขึ้น โดยใช้โมเดล SCOR (Supply Chain Operation Reference 
model) มาบริหาร Supply Chain รวมไปถึงการท้างานของหน่วยงานต่างๆ โดยเปลี่ยนจาก Manual เป็น 
Automatic มากขึ้น การใช้ระบบ Workflow เข้ามาทดแทนการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองอย่างกระดาษ ท้ังยังเป็นการ
สนับสนุนนโยบาย Paperless และช่วยลดต้นทุนของบริษัท ตัวอย่างการปรับตัวท่ีเราน้ามาใช้แล้วคือ เรื่องของการ
อนุมัติ ซึ่งปัจจุบันจะมีระบบการเตือน และการอนุมัติออนไลน์ผ่าน Mobile, Notebook หรือ Tablet เพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงสามารถเก็บเป็นข้อมูลอิเล็กโทรนิคได้อีกด้วย จากเม่ือก่อนการ
อนุมัติจะมีกระบวนการ และขั้นตอนท่ีต้องใช้บุคลากรหลายส่วน และต้องใช้เวลา 7-8 วัน ถึงจะเรียบร้อย
ในส่วนท่ีเราก้าลังพัฒนาอยู่คือ 1. การใช้ Robotic ในการดูเอกสาร เพ่ือลดงานท่ีต้องท้าซ้้าๆ เป็นประจ้า เช่น 
งานบัญชี การใช้ Software มาช่วยจะท้าให้งานมีความแม่นย้ามากยิ่งขึ้น และสามารถมีเวลาไปพัฒนางานของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพ หรือไปคิดต่อยอดธุรกิจในอนาคต  2. การรับแจ้งและตอบค้าถาม หรือ Chat bot ในเรื่อง
ของการตอบปัญหาของสถานี โดยตอนน้ีเริ่มจากการใช้ภายในองค์กร เพ่ือให้ข้อมูลมีความแม่นย้ามากขึ้น และ
น้ามาประมวลผลในลักษณะ AI เราพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเอง นอกจากน้ี เรายังมีอีกหลายๆ โครงการท่ีพร้อมจะ
พัฒนาต่อไป เน่ืองจากเราต้องการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้กับทีมงาน และพัฒนาจนกว่าจะสามารถ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

เรามีการพัฒนา Software บน Mobile Application ให้ลูกค้าสามารถ
ตรวจสอบแต้ม และติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ว่าสามารถน้าแต้มไปใช้ได้ท่ี
ไหนบ้าง ยกระดับ Value ให้กับแต้มของเราสามารถ Burn และ Earn ได้เป็น
วงกว้าง ไม่เฉพาะแค่ใน Ecosystem เราเท่าน้ัน เพ่ือให้ลูกค้าได้สัมผัส 
ใกล้ชิด รู้จัก รู้ใจ ขึ้นไปอีกระดับหน่ึง การแชร์ Ecosystem เชื่อมต่อกัน ช่วย
ตอบสนองลูกค้าท่ีมีไลฟ์สไตล์หลากหลายและมีความต้องการความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ลูกค้ายังสามารถติดต่อ หรือขอความ
ช่วยเหลือผ่าน Application ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากเม่ือก่อนลูกค้าต้อง
โทรเข้า Call center 1614 แล้วจึงจะมีการด้าเนินการต่อ ตรงน้ีท้าให้เรา
สามารถลดขั้นตอน และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการให้กับลูกค้าได้ 

“คุณชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่”

ส่วนที่ 2 ภายนอกบริษทั 



2. PTG มีแนวทางในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างความสุขให้กับลูกค้าอย่างไร

ปัจจุบันเรามี Mobile Application เป็นตัวกลางในการสื่อสาร และใกล้ชิดกับลูกค้า เช่น หากเป็นเจ้าของกิจการท่ี
ต้องใช้รถขนส่งจ้านวนมาก รถต้องมาเติมน้้ามันเป็นประจ้า เด๋ียวน้ีคนขับรถสามารถขับมาถึงสถานีบริการ และ
สามารถตัดยอดผ่านธนาคารได้เลย จากเม่ือก่อนเจ้าของต้องมารูดบัตรเอง แต่เพราะเรามี Payment Gateway 
กับทุกธนาคาร โดยยอดท่ีตัดไปจะมี SMS ส่งกลับไปยืนยันยอดเงินกับเจ้าของบัตร และด้วยบัตร PT Max Card 
ก็จะบอกได้ว่าเป็นน้้ามันอะไร และเติมน้้ามันให้กับรถเลขทะเบียนอะไร เพ่ือให้เจ้าของสบายใจกับการเติม น้้ามัน    
โดยท่ีตนเองไม่จ้าเป็นต้องมาถึงสถานีบริการ ส่วนลูกค้าท่ีใช้บริการด้วยตนเอง เราเพ่ิม Value ให้กับบัตร PT 
Max Card เพื่อเชื่อมต่อโลกอย่างไม่ปิดก้ัน อย่างท่ีกล่าวว่า PT Max Card ดีลดีๆ ไม่ได้มีแค่ในป๊ัม เช่น น้ารถไป
ติดฟิล์มกรองแสง Lamina ก็ได้แต้ม แต้มน้ีเอาไปใช้แทนส่วนลดน้้ามัน หรือส่วนลดร้านอาหาร Zen ก็ได้ ซึ่งท้าให้
ลูกค้าได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากการใช้แต้มท่ีหลากหลาย ท้ังน้ีเรายังคงพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
สร้างความสุขและความสะดวกสบายให้กับลูกค้า

ทุกอย่างที่พัฒนาเราเอาความสุข
ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เรามุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาเพื่อลูกค้าภายนอกและ
ภายในควบคู่กันไป และยึดหลัก 
ลงทุนให้น้อย แต่ได้ประสิทธิภาพ
ที่สูง พยายามเรียนรู้และพัฒนา
จากภายในให้มาก แต่ไม่ปิดกั้น
โอกาสจากภายนอก 

เรามองสถานีบริการเป็นจุด Touch Points ท่ี
ให้บริการลูกค้ามากกว่าป๊ัมน้้ามัน เรามีบริษัท
ย่อย INA มาช่วยพัฒนาและด้าเนินการเรื่อง 
IOT (Internet of Things) เพื่อก้าวขึ้นเป็นสถานี
บริการแบบ Customer Centric นอกจากช่วย
ยกระดับการบริการให้กับลูกค้า ยังช่วยสะท้อน
ไปถึงการบริหารต้นทุน สินค้าคงคลังและการ
ขนส่ง ช่วยตรวจสอบปริมาณน้้ามันท่ีเหลืออยู่ใน
ถังและปริมาณน้้ามันท่ีถูกจ่ายไป ท้าให้สามารถ
พยากรณ์น้้ามันท่ีต้องส่งล่วงหน้าได้แม่นย้ามาก
ยิ่งขึ้น ทุกอย่างท่ีพัฒนาเราเอาความสุขของ
ลูกค้าเป็นท่ีตั้ง เรามุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาเพ่ือลูกค้า
ภายนอกและภายในควบคู่ กันไป และยึดหลัก 
ลงทุนให้น้อย แต่ได้ประสิทธิภาพท่ีสูง พยายาม
เรียนรู้และพัฒนาจากภายในให้มาก แต่ไม่ปิดก้ัน
โอกาสจากภายนอก อะไรท่ีเล็งเห็นแล้วว่ามี
ประโยชน์แน่นอน เราก็พร้อมจัดหาเข้ามาเพ่ือ
ยกระดับการให้บริการต่อไป ท้ังน้ี เราตื่นตัว
พร้อมท่ีจะปรับตัวเพ่ือรองรับกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพ่ือเดินไปข้างหน้า
อย่างม่ันคงและยั่งยืน

3. แนวโน้มเทคโนโลยีในอีก 5-10 ปี จะเป็นโอกาส
กับธุรกิจของ PTG ได้อย่างไรบ้าง

มุมมองผู้บริหาร

“

”



เหตุการณ์ส าค ัญ

ในครึ ่งปีแรกของปี 

2562 

ในวันท่ี 19 เมษายน 2562 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) หรือ “PTG” ได้มีมติในท่ีประชุมใหญ่
สามัญของผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2562 โดยมีมติที่ส้าคัญ ดังน้ี
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2561
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด้าเนินการของบริษัท ประจ้าปี 2561
3. อนุมัติงบการเงินท่ีได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ส้าหรับรอบปีบัญชี

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
4. อนุมัติการจัดสรรก้าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส้ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ประจ้าปี 2561
5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
6. อนุมัติการก้าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ้าปี 2561
7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก้าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ้าปี 2561 
8. อนุมัติเรื่องอื่นๆ 

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น



การเปิดตัวบัตร PT Max Card รูปแบบใหม่
ในเดือนมีนาคม 2562  PTG เปิดตัวบัตร PT Max Card รูปแบบใหม่ท่ีสามารถมอบสิทธิ
ประโยชน์ และตอบสนอง Lifestyle ให้กับลูกค้าได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น โดยนอกจากจะ
สามารถสะสมคะแนนจากการใช้บริการภายใต้ธุรกิจในเครือ PTG แล้ว ลูกค้ายังสามารถ
สะสมคะแนน แลกรับส่วนลดและของรางวัลกับบริษัทในเครือพันธมิตรกว่า 100 แบรนด์
สินค้าและ สามารถโอนคะแนนระหว่างกันกับบัตรสมาชิกอื่นได้อีกด้วย โดย PTG มี
วัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน ไม่เพียงแต่ให้บริการ
ภายใต้ธุรกิจในเครือ PTG เท่าน้ัน แต่ยังเป็นการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ PT ในวงกว้าง
มากยิ่งขึ้น โดย PTG มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมสมาชิกบัตร PT Max Card จาก 10 ล้าน
สมาชิกในปี 2561 เป็น 20 ล้านสมาชิกในปี 2565 เพ่ือให้จ้านวน 80-90% ของครัวเรือน
ในประเทศไทยเข้าถึงการให้บริการภายใต้เครือข่ายของ PTG และพันธมิตร



การเปิดตัวแฟรนไชส์กาแฟพันธุ์ไทย
และ Coffee World

ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTG 
ด้าเนินกิจการร้านกาแฟภายใต้ชื่อ “กาแฟพันธุ์ไทย” และ “Coffee World” ซึ่งสาขา
ส่วนใหญ่ของร้านกาแฟพันธุ์ไทยตั้งอยู่ในสถานีบริการน้้ามัน PT และ Coffee World
มีสาขาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นน้า คอมมูนิตี้มอลล์ และสนามบินท้ังในและ
ต่างประเทศ โดยจากการปรับปรุงการบริหารงานและการสร้างแบรนด์ให้มีมาตรฐาน
และทันสมัยมากขึ้นโดยบริษัทเล็งเห็นโอกาสการเติบโตภายนอกสถานีบริการและนอก
ห้างสรรพสินค้า ประกอบกับการอยู่ในตลาดร้านกาแฟมาเป็นเวลากว่า 7 ปี ท้าให้มี
องค์ความรู้ในการด้าเนินธุรกิจร้านกาแฟ และแบรนด์เริ่มเป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากขึ้น 
ด้วยเหตุน้ี บริษัทจึงได้เปิดตัวโมเดลแฟรนไชส์กาแฟพันธุ์ไทยและ Coffee World ขึ้น 
เพื่อให้การขยายสาขาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนท่ีสนใจเป็น
เจ้าของธุรกิจเข้าลงทุนกับธุรกิจกาแฟภายใต้แบรนด์ กาแฟพันธุ์ไทยและ Coffee 
World

การเปิดให้บริการน้้ามันดีเซล B20  
ในเดือนมีนาคม 2562 PTG ได้เปิดให้บริการจ้าหน่ายน้้ามันดีเซล B20
ส้าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถขนส่ง PT ณ สถานีบริการน้้ามัน PT 
สาขาเขาย้อย 2 อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็นสาขาแรก ส่งเสริมการใช้น้้ามัน
ดีเซลท่ีมีส่วนผสมของไบโอดีเซลให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าบริการขนส่ง 
และค่าโดยสารสาธารณะ สนองนโยบายภาครัฐท่ีต้องการสนับสนุนเกษตรกร
ซึ่งประสบปัญหาราคาปาล์มตกต่้าเน่ืองจากผลผลิตปาล์มท่ีล้นตลาด จากจุด
แข็งของ PTG ในการมีสถานีบริการท่ีครอบคลุม และฐานลูกค้าบัตรสมาชิกท่ี
เป็นรถขนส่งเชิงพาณิชย์ ท้าให้ PTG สามารถขยายการให้บริการน้้ามัน    
ดีเซล B20 ได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมทางเลือก และการให้บริการแก่ลูกค้าให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ท้ังน้ี ณ ปัจจุบัน B20 ท่ีเปิดให้บริการมีท้ังหมด 303
สาขา การเปิดให้บริการจ้าหน่ายน้้ามันดีเซล B20 ช่วยเพ่ิมการหมุนเวียนของ
ลูกค้าของสถานีบริการแต่ละสาขามากยิ่งขึ้น โดยมีลูกค้าใหม่มากกว่า 1,000
ราย  และเน่ืองจากลูกค้าหลักเราก็ยังคงเป็น รถขนส่งและรถบรรทุกขนาดใหญ่
ท้าให้ปริมาณการจ้าหน่ายของเรายังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และคาดว่าจะมี
การขยายสาขาต่อเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายโดยเลือกจากสถานีที่เป็นเส้น
การเดินทางหลักของรถขนส่งและรถบรรทุกขนาดใหญ่



เปิดใหบ้รกิารฝาก-ถอนเงิน 
บัญชีกรุงศรีไดท้ีร่้าน Max Mart 

ร้าน Max Mart เปิดตัว “บริการกรุงศรีอยู่น่ีนะ” รับฝากและถอนเงิน
บัญชีธนาคารกรุงศรี โดยลูกค้าสามารถท้าธุรกรรมฝากเงินได้ง่ายๆ 
เพียงมีเลขบัญชีธนาคารกรุงศรีและบัตรประชาชน นอกจากน้ี            
ยังสามารถถอนเงินจากบัตรกรุงศรี เดบิต/เอทีเอ็ม รวมถึงบัตรเครดิต
ในเครือกรุงศรี เหมือนท้าธุรกรรมผ่าน ATM เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ให้กับลูกค้าในสถานีบริการน้้ามัน PT ที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่เวลา 
08.00 – 22.00 น. โดยเรายังคงมุ่งหน้าขยายสาขา และพัฒนาการ
ให้บริการให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

เปิดรายการแขง่ขนั PT Maxnitron
Racing Series 2019 สู่การเปน็ผูน้า้
วงการมอเตอรส์ปอรต์
เ ม่ือ เ ดือนพฤษภาคม 2562 บริ ษัทจัดงานเ ปิดตัวรายการ PT 
Maxnitron Racing Series 2019 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สนามพีระ อินเตอร์
แนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี โดยแบ่งออกเป็น 6 races ใน 3 สนาม 
สนามท่ี 1 วันท่ี 27-28 กรกฎาคม 2562 สนามท่ี 2 วันท่ี 14-15 
กันยายน 2562 และ ปิดท้ายสนามท่ี 3 วันท่ี 9-10 พฤศจิกายน โดยเข้า
มาเป็นผู้สนับสนุนหลักของทีม PT Maxnitron Motorsport เพื่อพิสูจน์
ให้เห็นถึงคุณภาพและสมรรถนะของน้้ามันหล่อลื่น “พีที แมกซ์นิตรอน” 
สามารถตอบสนองเครื่องยนต์ได้หลากหลายแบบในหลากหลายสภาวะ
การใช้งาน 
นอกจากน้ี PTG ยังคงมุ่งม่ันท่ีจะสนับสนุนกีฬามอเตอร์สปอร์ตให้เป็นท่ี
รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศ
ไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล กิจกรรมน้ีช่วยเพ่ิมการรับรู้ตราสินค้าร่วมกับ
คู่ค้า ขยายช่องทางจัดจ้าหน่ายไปสู่ตัวแทนจ้าหน่าย ร้านค้าอะไหล่ 
ตลอดจนอู่ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

ฝาก ถอน ตรวจสอบ
ยอด



คอกาแฟห้ามพลาด! กับเมล็ดกาแฟ 
single origin จากบราซิล เป็นอารา
บิก้า 100% เพื่อเพิ่มรสชาติในการดื่ม
ด้วยกล่ินหอมของถั่ว ช็อกโกแลต และ
ผลไม้ เพียงแจ้งเปล่ียนช็อตกาแฟเป็น 
single origin จากบราซิล ในราคา
เพิ่มอีก เพียง  20 บาท ก็ ได้ดื่มด่้ า
รสชาติกาแฟหอมๆ เข้มๆกันแล้ว ตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป ที่ร้าน Coffee world
สาขาที่ร่วมรายการ

เนื้อแน่น เนียนนุ่ม 
รสชาติฉบับพันธุ์ไทย อาราบิก้า 100%
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ผลิตภัณฑ์ออกแล้วไอศกรีมเนื้อแน่น 
เนียนนุ่ม รสชาติฉบับพันธุ์ ไทย โดย
สามารถเพิ่มท็อปปิ้งให้กับไอศกรีมได้
หลากหลาย มีให้บริการ 4 รสชาติ ดังนี้ 
ไอศกรีมนมสด อัฟโฟกาโต อัฟโฟกาโต 
ชาไทย อัฟโฟกาโต ชาเขียว ทุกท่าน
สามารถลองชิม ได้ ณ สาขาที่ ร่ วม
รายการ

PUN

CW

คอกาแฟห้ามพลาด !



โครงการ PT Football Clinic 2019

PTG ร่วมมือกับสโมสรฟุตบอล พีที ประจวบ เอฟซี จัดกิจกรรมฝึกอบรม
สอนทักษะฟุตบอลแก่พนักงาน จัดขึ้น ณ สนามสามอ่าวสเตเ ด้ียม จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยในงานมีนายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ ประธานสโมสร พีที 
ประจวบ เอฟซี  นายฉลอง ติรไตรภูษิต ผู้อ้านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท 
PTG เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) โค้ชพรรษา มีสัตย์ธรรม และนายยุทธชัย ปริยวาที 
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเกียรติในการฝึกอบรม ซึ่งทางบริษัท
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้เป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือกระตุ้นให้พนักงาน
เกิดความตื่นตัว หันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้น และเห็นถึงความส้าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ท้ังในด้านสุขภาพ พลานามัย และด้านจิตใจ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ อีกท้ังยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

PTG เพื่อสงัคมและ
สิ่งแวดลอ้ม



โครงการ PT รวมพลัง ร่วมใจ 

สร้างสุขแก่ชุมชน

10

“

”

PT รวมพลงั ร่วมใจ 
สร้างสขุ ที่ยั่งยืน

PTG จัดท า “ โครงการ PT รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขแก่

ชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  หมู่ที่  4 ต าบลบางจะเกร็ง 

อ า เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้แนวคิด “PT

รวมพลัง  ร่วม ใจ  สร้า งสุข  ที ่ยั ่งยืน ”  เ พื ่อต่อยอดจาก 

โคร งการ  พีที รวมพลัง  ร ่วม ใจ  สร้า งสุข  เ พื ่อน้อ ง  สู่ 

โ ค ร ง ก า ร  พ ีท ี ร ว มพล ัง  ร ว ม ใ จ  ส ร ้า ง ส ุข แ ก ่ช ุม ช น

โดยจัด ก ิจกร รมสร ้า งส ุข ม ากม ายภ าย ใ น ง า น  ไ ด ้แ ก่

1. หน่วยตรวจทันตกรรมเคลื่อนที่

2. นิทรรศการแสดงความรู้ เรื่อง “ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง  แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และ

ขยะทางทะเล” 

3. ก า ร จ ัด แ สด ง ส ิน ค ้า ข อ ง ด ีผ ล ิต ภ ัณฑ์ OTOP เ พื ่อ

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

4. กิจกรรม เก็บขยะตกค้า ง  ในระบบนิเ วศป่าชาย เลน 

บริเ วณพื้นที่ป่าช ายเลนด้านหลัง โร ง เรียนบ้านฉู ่ฉี ่  เ พื ่อ

สร้า ง แล ะพัฒนาพื้นที ่ เ ป ้าหมาย ให้ม ีสิ ่ง แวดล้อมที ่ด ีขึ ้น 

ทั ้งส้ง เสริมการ เรียนรู ้ร ะบบนิเ วศป่ายชาย เลนของ เด็ก

นักเรียน

โดยกิจกรรมนี ้ ไ ด ้ร ับความร่วมมือ จ ากพันธมิตรขอ ง

โครงการ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่ว ไป ใน

การร่วมกันพัฒนาชุม ชน  สิ่ง แ วดล้อมร ะหว่า งอ งค์กร 

(คลังน้ ามัน) หน่วยงานราชการชุมชน และประชาชนใน

พื ้น ที ่ พ ร ้อ มทั ้ง ย ัง ส ่ง เ ส ร ิม ใ ห ้พน ัก ง า นม ีส ่ว น ร ่ว ม ใ น

ก ิจ ก ร ร ม  ส า น ึก ใ น ก า ร ร ับ ผ ิด ช อ บ ต ่อ ส ัง ค ม  แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ให้เกิดการเติบโต

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม อย่างยั่งยืน

บร ิษ ัท ไ ด้จ ัด โ คร งก ารอย่า งต ่อ เนื ่อ ง เ ป็นปีที ่ 3  ภ าย ใ ต้

แนวคิด “PT รวมพลัง ร่วมใจสร้างสุขที่ยั่งยืน ” เชื่อว่าหาก

ทุกคนมีร่างกายและจิตใจที่ เต็ม เปี่ยมไปด้วยความสุข ทุก

คนก็พร้อมที่จะแบ่งปันความสุข เหล่านั้น ให้แก่สังคม โดย

หนึ่งในโครงการสร้างสุขที่บริษัทจัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

คือ “โครงการ PT รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขเพื่อน้อง (ปีที่

3)” โดยปีนี ้จัดขึ ้น  ณ โรง เรียนต ารวจตระ เวนชายแดน

นเรศวรป่าละอู ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ บริษัทให้การสนับสนุน โครงการ เกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี และเชิญชวนพนักงานจิตอาสา ร่วมแพ็คถุง

ยังชีพเพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียน จ านวน 240 ถุง พร้อม

ทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ สร้า งรอยยิ ้ม  มอบความสุข 

ใ ห ้แ ก ่เ ด ็ก น ัก เ ร ีย น  ซึ ่ง โ ค ร ง ก า ร ด ัง ก ล ่า ว บ ร ิษ ัท ใ ห้

ความส าคัญในการสนับสนุนและส่ง เสริมการพัฒนาด้าน

การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ให้ เติบโต

เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีจิตส านึกที่ดี มีวินัย มีความรู ้ คู่

คุณธรรม เ พื่อ เตรียมความพร้อมส าหรับการก้าว เข้า สู่

สังคมอย่างสมบูรณ์แบบ 

โครงการ PT รวมพลัง ร่วมใจ สร้าง

สุข เพื่อน้อง ปีที่  3
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เ อกสารฉบับนี้ถูกจัด เตรียมและ เผยแพร่  โดยส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

ขอ งบริษัท  พีทีจี  เ อ็น เ นอยี  จ า กัด  ( มห าชน )  ใ ช้ เ พื ่อ จุดป ร ะ ส งค์ก า ร

อ้า งอิ งส่วนบุคคล เท่านั้นมิ ได้ เป็นตัวแทนค า เสนอหรือการชักชวนให้ร่วม

หุ้น ในบริษัทแต่อย่า ง ใด ข้อมูลบางส่วนในเอกสารฉบับนี้อ้ า งอิ งจากข้อมูล

ที่ เปิดเผยเป็นสาธารณะ บริ ษัทไ ม่รับรองหรือยอมรับความรับผิดชอบต่อ

เนื้อหาหรือการใช้ความเห็นหรือข้อความดังกล่าว รวมไปถึงข้อมูล ในส่วน

ของการคาดการณ์ เพียงแค่สะท้อนถึ งมุมมองปัจจุบัน ไม่ ใช่การรับประกัน

ผลก า รด า เ นิน ง า น ใ นอน าคต  เ พ ร า ะ เ หตุก า รณ์ใ นอน าคต แล ะผลก า ร

ด า เ นิน ง าน เกี่ยวข้อ งกับความ เสี ่ย ง แล ะความ ไม่แน่นอนที่อ าจท า ให้ผลที่

แ ท ้จ ร ิ ง แ ต ก ต ่า ง ไ ป อ ย ่า ง ม า ก จ า ก ผ ล ก า ร ด า เ น ิน ง า น ใ น อ ด ีต ห ร ือ ที่

ค าดการณ์ไ ว้ ใ นขณะที่ แถลงการณ์ค าดการณ์ล่ว งหน้า ได้ท า ขึ ้น  บริษัท 

บริษัท ใน เครือหรือตัว แทนขอ งบริษัท ใน เ ครือจ ะ ไม่รับผิดชอบต่อความ

สูญเสียใด ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการใช้ เอกสารฉบับนี้หรือ เนื้อหาภายในหรือที่

เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้
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