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สวัสดีคะ่นักลงทุกท่าน ผ่านไปแล้วนะคะส าหรับปี 2562 เป็นอีก 1 ปี ที่น่าต่ืนเต้นส าหรับ PTG โดยในปีนี้ PTG ได้ก้าวขึ้นมาเป็นที่ 2 ใน
ด้านส่วนแบ่งการตลาดน้ ามันผ่านสถานีบริการอย่างเต็มตัว เป็นผลจากการขยายสถานีบริการอย่างต่อเนื่องจนมีสาขาเป็นอันดับ 1
ของประเทศไทย (ไม่นับรวมสถานี NGV) และดว้ยความไว้วางใจที่เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จากลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้สถานีบริการ PT ท าให้
PTG มีปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันรวมเติบโตขึน้ 19.4% จากปี 2561 นอกจากความส าเร็จด้านสถานีบริการน้ ามันแล้ว PTG ยัง
ได้รับมอบรางวัลในงาน ASEAN Business Awards (ABA) ประจ าปี 2562 เป็นรางวัลระดับภูมิภาค 1 รางวัล และเป็นรางวัล
ระดับประเทศอีก 2 รางวัล จากการพัฒนาด้านการประกอบธุรกจิ ผลประกอบการ บคุลากร สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ PTG มุ่งมั่น
พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ทั้งนี้ PTG พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการให้บริการ และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด โดยในชว่งต้นปี 2562 นี้
PTG ได้เปิดตัว PT Max Card รูปแบบใหม่ ที่สะสมแต้ม แลกรับสิทธิประโยชน์ และโอนแต้มกับ partner ในหลากหลายธุรกิจ ทั้งยังได้
เพิ่มสิทธพิิเศษให้กับลูกค้าคนส าคัญทีเ่ป็นแฟนพันธุ์แท้ของ PTG ที่ใช้บริการท่ีสถานีบริการน้ ามัน หรือสถานีบริการแก๊ส LPG และใช้
บริการร้านกาแฟพันธุ์ไทย ร้านกาแฟคอฟฟี่เวิลด์ หรือร้านสะดวกซื้อ Max Mart อย่างน้อย 1 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน ด้วย
การมอบบัตร PT Max Card Prestige ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ที่มากกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม PTG จะยังคงไม่หยุดพัฒนาการให้บริการ
และการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างเต็มที่เต็มพลัง และยังคงมุ่งมั่นต่อยอดในธุรกิจต่างๆ ใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นที่ 1 ใน
ใจคนไทยต่อไป
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มุมมองผู้บริหาร 
วันนี้เราได้รับเกียรติจาก คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ มาพูดคุยเกี่ยวกับ การใช้ Innovation เพื่อสร้างความ
เติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ PTG

1. Innovation สร้างการเปลี่ยนแปลงอยา่งไรใหก้ับ PTG
ผมขอใหค้ าจ ากัดความของค าว่า Innovation ก่อน Innovation ที่เราเห็นส่วนมากจะเป็น Product Innovation

และ Process Innovation เป็นการช่วยต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่ ซึ่งเราท ามาโดยตลอด และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เห็น
ได้จากรางวัล Kaizen ที่ได้รับมาตลอดหลายปีติดต่อกัน แต่อีกสิ่งที่ PTG ก าลังท าอยู่เรียกว่า “Business Model
Innovation” เพื่อหา New S-curve ให้กับองค์กร

สิ่งส าคัญคือ ท ายังไงให้เรากล้าที่จะค้นหา กล้าที่จะลองผิดลองถูก โดยที่เกิดความคุ้มค่า และไม่สูญเสียต้นทุนมาก

เกินไป โดยบริษัทเราจะยึดหลัก Fail fast, learn fast, move forward ถ้าเรามอง PTG ในตอนนี้ ธุรกจิหลักคือ
ธุรกิจค้าปลีกน้ ามัน ซึ่งมีแผน มีขั้นตอน และมีผลลัพธ์ทีช่ัดเจน แต่สิ่งที่เราก าลังท าคือ สร้างโลกอีกใบ (New land) ซึ่งไม่มีใคร
รู้ว่าเป็นโลกแบบไหน ซึ่งท าให้วิธีบริหารจัดการแตกต่างกัน โดยในช่วงแรกจะเห็นเป็นภาพลางๆ และจะค่อยๆ ชัดเจนขึน้
จนกระทั่งออกมาเป็นสินค้า หรือบริการเพื่อทดสอบกับลูกค้า

หลายคนจะเข้าใจว่าการสร้าง New S-curve ต้องรอบริษัทอยู่ในช่วงขาลง แต่ PTG ไมค่ิดอย่างนั้น เพราะแต่ละ
บริษัทก็ไม่รู้หรอกว่าจะถูก disrupt เมื่อไหร่ ในอดีตเราสามารถระบุได้ชัดเจนว่า คู่แข่งคือใคร เพราะคู่แข่งก็อยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกันกับเรา แต่ปัจจุบันน้ี คู่แข่งมาจากนอกอุตสาหกรรม หรอืจะเป็นใครก็ได้ เพราะฉะนั้น New S-curve ควร
เริ่มท าตัง้แตธ่รุกจิยงัเตบิโตอยู่ ถ้าท าตอนที่เราไม่มีสายป่าน ไม่มีเวลาที่เพียงพอ โอกาสส าเร็จก็จะนอ้ย ดังนั้น เรามี
New S-curve ไม่ใช่เพราะ PTG ก าลังอยู่ในช่วงขาลง แต่เพราะ PTG ก าลังเติบโต วงจรธุรกิจของ S-curve จะมีลักษณะ
เป็น J-curve ในช่วงแรกของการลงทุนอาจจะไม่มีผลตอบแทน ซึ่งอยากให้มองในระยะยาวว่า “ถ้าไม่ลงทุน องค์กรจะเสยี
โอกาส และประโยชน์อะไรบ้าง แล้วถ้าลงทุนจะต้องลงทุนเท่าไรเพือ่ให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว” การมองว่าลงทุน
แล้วต้องจะได้ผลตอบแทนเรว็ที่สดุ คือการมองระยะสั้นเกินไป องค์กรต้องต้ังอยู่ และเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพือ่ให้นัก
ลงทุนมองไปข้างหน้าพร้อมกับเรา

Fail fast, learn fast, 
move forward 
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3. Innovation พัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

ท าไมบางธุรกิจถึงถูก Disrupt อย่างรวดเร็วจนต้ังตัวไม่ทัน ซึ่งบางครั้งถูก Disrupt จากกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในธุรกิจมา
ก่อน แต่กลับตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เหนือกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้ เพราะกลุ่มคนเหล่านั้นมองธุรกิจจากสายตาของ
ลูกค้า มองธุรกิจด้วยมุมมองใหม่ๆ ไมว่่าจะเป็น Airbnb หรือ Grab ด้วยตัวอย่างนี้ ท าให้เห็นว่า สิ่งที่เราเชื่อแบบเดิมๆ อาจจะเป็น
ข้อจ ากัดของการท าธุรกิจที่เราต้องก้าวผ่านไปให้ได้ สุดท้ายแล้วมุมมองของตลาด ผู้บริโภค ลูกค้าที่พัฒนาขึ้น และวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไป เป็นตัวดึงดูดธุรกิจที่ใช่เอง การเป็นธุรกิจน้ ามันเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเป็น Innovative organization
ดังนั้น นอกจาก PTG จะพัฒนาธุรกิจค้าปลีกน้ ามันแล้ว PTG ยังมีการลงทุนในธุรกิจ Non-oil ที่ช่วยสร้างฐานอุตสาหกรรม
อื่นๆ ใหเ้ติบโตพร้อมๆ กับธุรกิจน้ ามัน เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 
โดย PTG มองลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม
1. Existing Customer แบ่งเป็น 2 มุมมอง
 ช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าในธุรกิจเดิม ท าให้ลูกค้ารักเรา และไม่ทิ้งเรา
 ให้มากกว่าท่ีลูกค้าคาดหวังเพื่อช่วยต่อยอดและสร้างรายได้ใหม่จากฐานลูกค้าเดิม 
2. New Customer โดยใช้ Core competency และ Core strength ที่เรามีอยู่ เช่น เรามีสถานีบริการมากที่สุดในประเทศไทย 
(ไม่รวมสถานีบริการ NGV) เรามสีมาชิก PT Max Card มากกว่า 12 ล้านสมาชิก เราครองตลาดบนถนนสายรองค่อนข้างมาก 
เราอยู่ตามต่างจังหวัดเยอะ จับจุดตรงนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ตอนนี้ PTG ก าลังท าอยู่มากกว่า 12 โครงการ บูรณาการแบบ Incubation คือการใช้ Design thinking ผสมไปกับ
Model อื่นๆ เพื่อสร้างธุรกิจมา Plug in กับธุรกิจที่ PTG มีอยู่ 

ภาพในอุตสาหกรรมน้ ามันค่อนข้างทรงตัว แต่ช่วงปีที่ผ่านมาเราเห็นการเคลื่อนไหวบางอย่างของบริษัทต่างๆใน
อุตสาหกรรมน้ีมากขึ้น และมาอย่างรวดเร็ว แม้ค่าการตลาดจะไม่ได้อยู่ในระดับสูงก็ตาม เราเชื่อว่าทุกองค์กรก็ต้องท าเพื่อความ

ยั่งยืน เพราะฉะนั้น PTG ต้องมีฐานที่แน่น และต่อยอดให้เร็วเพื่อที่จะก้าวไปสู่ธุรกิจที่เป็นมากกว่าธุรกิจน้ ามัน

2. ภายในองค์กรมีการปรับตัว ปรับรูปแบบอย่างไรให้สอดรับกับการก้าวขึ้นเป็นองค์กรนวัตกรรม
PTG มองพนักงานเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้ก้าวขึ้นเป็นองค์กรนวัตกรรม เรื่องที่ PTG ให้ความส าคัญ

เป็นอย่างมาก คือ “การพัฒนาบุคลากร” โดยปกติแล้วพนักงานจะแข็งแกร่งแบบตัว I (ตัวอักษร ไอ) คือ เรียนรู้ และเก่งในสายงาน

ของตน มีความช านาญ เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ที่มีอยู่ แต่ PTG อยากสร้างบุคลากรที่เก่งแบบตัว T (ตัวอักษร ที)
คือ แต่ละคนจะต้องเรียนรู้กว้างขึ้น และเปิดรับมากขึ้นด้วย

PTG’s framework ในภาพใหญ่ เริ่มจากการสร้าง Business Model Innovation และส่งผ่านไปยังวัฒนธรรมการ

ท างานจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานเข้าถึงลูกค้า และก้าวไปสู่ค าว่า customer centric ด้วย
กระบวนการทีเ่รียกว่า Empathy ซึ่งเป็นการเปลี่ยน mindset เกี่ยวกับค าว่า ลูกค้า เมื่อก่อนเรามองว่าลูกค้า หมายถึง ผู้ที่เข้ามาใช้
บริการในสถานีบริการน้ ามัน แต่วันนี้เรามองแบบใหม่ (Rephrase, Reframe) เรามองว่า ลูกค้าน าน้ ามันไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างไรบ้าง (Customer journey) ใช้กระบวนการที่เรียกว่า “Design Thinking” ในการหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ เปลี่ยนจาก 
Customer experience ไปที่ Customer centric โดยแท้จริง 

วัฒนธรรมองค์กรของ PTG นั้นสนับสนุนให้พนักงานสามารถท างานแบบบูรณาการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน หรือที่เรียกว่า Agile ได้ แต่ไม่จ าเป็นว่าทุกคนต้อง Agile ทั้งหมด เราจะดูว่าอะไรที่ต้อง Agile ตามความ
รับผิดชอบ เพราะเรามีพื้นฐานทางองค์กรท่ีแตกต่าง เรามี Operation based มีกระบวนการที่ต้องเดิน ดังนั้น ทาง PTG คิดว่าการ
ผสมผสานการท างานทั้ง 2 แบบเข้าด้วยกัน จะท าให้เราด าเนินธุรกิจหลักพร้อมกับส่งมอบสิ่งใหม่ๆที่ตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคได้
อย่างรวดเร็ว และสม่ าเสมอ



เหตุการณ์ส าคัญในครึ่งปีหลังของปี 2562
เปิดตัวพนัธมติรบตัร PT Max Card กับ AOT AIRPORTS

ในปี 2562 นี้ PTG เล็งเห็นถึงความส าคัญในการขยายกลุ่ม
ลูกค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นจากเดิมเป็น กลุ่มลูกค้าที่ใช้รถเชิงพาณิชย์
เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ เน้นขยายสถานีบริการที่ มี
ศักยภาพ เช่น กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่เป็นหลัก ช่วยให้การ
ลงทุนเกิดความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสถานีบริการ
ทั้งนี้  PTG ได้ร่วมเป็นพันธมิตรของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) หรือ “AOT” ในการเปิดตัวแอปพลิเคชัน AOT AIRPORTS ซึ่ง
ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการสนามบิน โดยลูกค้าสมาชิกบัตร

เปลี่ยนสัดส่วนการร่วมลงทุนในธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม

ในปี 2561 PTG ได้รับอนุมัติให้ บริษัท กาแฟพันธุ์
ไทย จ ากัด (“PUN”) เข้าซื้อหุ้นบริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จ ากัด
(“JTC”) ในสัดส่วน 69.99% โดย JTC ได้มีการด าเนินธุรกิจ
ทั้ง การให้บริการ Catering การผลิตอาหารส าเร็จรูป และการ
เปิดครัวบ้านจิตรเพื่อให้บริการในสถานีบริการ PT ทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานได้อย่างคล่องตัวมาก
ยิ่งข้ึน PTG เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของ PUN ใน JTC 
จาก 69.99% เป็น 99.99% โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับ
โมเดลธุรกิจของ JTC เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ
อาหาร และเครื่องดื่มของ PTG ใหส้ามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
โดยกระจายความเสี่ยงการลงทุน และให้ความส าคัญกับธุรกิจ 
Non-oil อยู่เสมอ

PT Max Card Prestige เป็นบัตรสมาชิกที่ให้
สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นจากบัตร PT Max Card ส าหรับลูกค้าที่
เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ PTG โดยบัตรนี้จะมอบให้แก่สมาชิก
บัตร PT Max Card ที่ใช้บริการในเครือข่ายของ PTG 
มากกว่า 2 บริการต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี โดย PTG 
ต้องการที่จะมอบสิทธิพิเศษที่ เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าที่ใช้
บริการในเครือข่าย PTG อย่างสม่ าเสมอ ซึ่ง PTG มี
เป้าหมายที่จะพัฒนาการให้บริการ เพิ่มสิทธิประโยชน์ และ
การบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 

PTG เปิดตัวบัตร PT Max Card Prestige
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PT Max Card สามารถใช้คะแนนในบัตรเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสนามบินได้ ทั้งใช้บริการ Miracle Lounge และจองที่จอด
รถในสนามบิน นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถค้นหาสถานีบริการน้ ามัน PT จากแอปพลิเคชัน AOT AIRPORTS ได้อีกด้วย ทั้งนี้การ
เป็น Exclusive partner กับทาง AOT ท าให้ ช่วยขยายไปกลุ่มลูกค้าที่เดินทางเป็นประจ า ชื่นชอบการท่องเที่ยว มี lifestyle ที่
แตกต่างจากฐานลูกค้าเดิมที่มี เพิ่ม Brand awareness ให้กับลูกค้าฐานกว้างมากยิ่งขึ้น 



PTG ได้รับ 3 รางวลัจาก ASEAN Business Awards (ABA) ประจ าป ี2562
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สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและสภาที่ปรึกษาธุรกิจ
อาเซียน  (ASEAN Business Advisory Council: ASEAN-BAC) มีการจัดงาน ASEAN Business & Investment Summit 
(ABIS) และ ASEAN Business Awards (ABA) ประจ าปี 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในอาเซียนที่มีบทบาทในการ
สร้างความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจของอาเซียน 

โดยทั้ง 3 รางวัล ซึ่งได้แก่ 

รางวัลประเภทธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ระดับอาเซียน 
(The winner under the category of 17 Priority Integration Sectors: Energy (Large-Tier))
มอบให้กับบริษัทที่มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นในระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกันในอาเซียน ซึ่ง PTG ได้พัฒนาการด าเนินงานให้เติบโตและก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งอยู่ตลอด

รางวัลส าหรับธุรกิจท่ีมีความโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(The Country Winner, Skills Development (Large-Tier))
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของพนกังานผู้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองคก์ร จึงจัดการพัฒนาศักยภาพ การ
อบรมทักษะความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงการค านึงถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน นอกจากนี้
บริษัทที่มีการพัฒนาไม่ใช่เฉพาะพนักงาน แต่ยังรวมถึงการพัฒนาสังคม และการสร้างนวัตกรรมที่น ามาเป็นแนวทาง
ให้กับสังคม

รางวัลส าหรับธุรกิจท่ีมีความโดดเด่นเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน
(The Country Winner, Sustainable Social Enterprise (Large-Tier))
มอบให้กับบริษัทที่มีผลประกอบการทางการเงินเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างประโยชน์ให้กับสังคม พัฒนาชุมชนให้
ประชาชนเข้าถึงการจ้างงานและการฝึกอบรม และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด 
(มหาชน) มีก าไรสุทธิอยูที่ 1,563 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 150.7% ทั้งยังก าหนดเป้าหมายการด าเนินการเข้ากับกล
ยุทธ์ความยั่งยืนเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล

โดยรางวัลดังกล่าวแสดงถึงความส าเร็จของ PTG ในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ PTG จะยังคงมุ่งพัฒนาทั้งในด้านผล
ประกอบการ ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

1

2

3



กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ (CEO) น าทีม
นักลงทุนสัมพันธ์ร่วมงาน Thailand 
Focus 2019
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณพิทักษ์ 
รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ร่วมด้วยทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ เข้า
ร่วมงาน Thailand Focus 2019 เพื่อพบปะนักลงทุน
สถาบันชั้นน าทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ

ชมรมอาสาพทิักษ์สทิธผิูถ้อืหุน้
สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย
เขา้เยีย่มชม PTG พรอ้มทัง้ฟงับรรยาย
ในหัวขอ้ PTG จากวกิฤตสูโ่อกาส
โดย คุณพิทกัษ์ รัชกิจประการ

บริ ษั ท เ ข้ า รั บ ร า งวั ล ร า งวั ลนั กล งทุ นสั มพั นธ์ ดี เ ด่ น 
(Outstanding Investor Relations Awards) ในงาน SET 
Awards 2562 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการ
ด าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการ
สื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน เท่าเทียม และ
โปร่งใส โดยยึดตามหลักกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

PTG รับรางวลั Outstanding Investor 
Relations Awards งาน SET Awards 2562 

บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
โครงการ PT ส่งสุข สานฝันเพื่อน้อง

PTG ร่วมกับ กลุ่ม AFC ‘C’ Coaching ประจวบฯ 
จัดกิจกรรมเดินสายขยายโอกาสทางด้านกีฬาฟุตบอล ให้แก่
เด็กและเยาวชนท้องถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่ที่ขาดแคลนและ
ต้องการความช่วยเหลือเป็นประจ าทุกปี โดยในปีนี้จัดที่อ าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 3 แห่ง คือ มูลนิธิพันธกิจ
เด็ก และชุมชน ศูนย์การเรียนบ้านนานา โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง
อุปภัมถ์ ๕ และโรงเรียนบ้านผาฮ้ี ระหว่างวันที่ 2-3 
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งกิจกรรมส่งสุข ได้แก่ “สุขทางกาย” 
กลุ่ม C license สร้างแรงบันดาลใจด้านฟุตบอล แก่เยาวชน 
พร้อมเทคนิค เกร็ดความรู้ เพื่อส่งเสริมเยาวชนด้านกีฬา 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจนอกจากนี้ 
ยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาจากมูลนิธิซิโก้ เพื่อ
มอบให้แก่มูลนิธิฯ และโรงเรียน “สุขทางใจ” บริษัท เชิญชวน
พนักงานลงทะเบียนโปสการ์ดแนบเสื้อฟุตบอลส่งความรู้สึก
ดีๆ เป็นก าลังใจให้น้อง เสื้อทุกตัวจะมีความหมายเนื่องจากมี
ความรู้สึกจากใจผู้ให้ส่งให้ผู้รับด้วยใจที่มีความสุข

บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญของเด็กท่ีเติบโตขึ้นมาภายใต้ความ
ไม่เท่าเทียมทางโอกาส จึงได้เชิญชวนพนักงานจิตอาสา ร่วมกัน
รับบริจาคสิ่งของ และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และได้มอบเครื่องอุปโภค
บริโภคที่จ าเป็นส าหรับน้องๆ ที่อยู่ ในความดูแลของสถาน
สงเคราะห์ฯ 

โครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
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PT มีแต่ให้ ธารน้ าใจช่วยภัยน้ าท่วม ณ โรงเรียน
บ้านท่าเสียว (กาญจนาอุปถัมภ์) จ.ร้อยเอ็ด

ทีมงานได้เข้าส ารวจพื้นที่ และคัดเลือกโรงเรียนเพื่อด าเนินการจัด
กิจกรรม ยึดหลักของความจ าเป็น และความต้องการของโรงเรียน
เป็นหลัก มีคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้น าชุมชน พนักงานจิต
อาสา ร่วมกันมอบชุดนักเรียน เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา 
หลังจากประสบภัยน้ าท่วมใหญ่ในภาคอีสาน โดยมีพนักงานของ
บริษัท เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนในการฟื้นฟูสภาพ
อาคาร และอุปกรณ์การเรียนจ านวน 10,000 บาท



โครงการ รวมพลัง ร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ า ณ 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่ งชาติทับลาน  จั งหวัด
นครราชสีมา
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บริษัทด าเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้ า ตามแนว
พระราชด าริ เกิดจากแนวคิดที่ว่า  “ฝายชะลอน้ า” หรือ Check 
Dam คือสิ่งก่อสร้าง ที่ท าขึ้นเพื่อขวางหรือกั้นทางน้ า โดยกั้นล า
ห้วย ล าธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ า หรือ พื้นที่ที่มีความ
ลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และช่วยในการชะลอการไหล
ของน้ าให้ช้าลงด้วย เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมล า
น้ าตอนล่าง อันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดิน และแหล่งน้ า เมื่อฝนตก
ฝายจะท าการชะลอน้ าไม่ให้ไหลเร็วจนเกินไป ท าให้ในบริเวณ
ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ ดินเกิดการอุ้มน้ า ต้นไม้เจริญเติบโต
ได้ดียิ่งขึ้น พื้นที่มีความชุ่มชื้น อันจะส่งผลดีต่อบริเวณโดยรอบซึ่ง
สอดคล้องกับแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เกี่ยวกับการพัฒนา และฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่
เอื้ออ านวย เกิดการสัมพันธ์ซึ่งกัน และกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการ “วิ่งมหาสนุกเพื่อ มหาสมุทรของเรา”

จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบเงินสนับสนุนจ านวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุน 
1. โครงการ Rescue team ส าหรับงานอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางน้ า 2. สมทบทุนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 
และสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางน้ า เหล่านักวิ่ง ได้ประโยชน์เพื่อสุขภาพสร้างเสริม
กิจกรรมท่ีพัฒนาสุขภาพ และจิตใจ ภายในงานมีนิทรรศการน าเสนอเรื่องขยะทะเล ปัญหาผลกระทบ การจัดการและการแก้ไข และ
น าเสนอการประกวดภาพงานศิลปะภาพ



กิจกรรมคลินิกฟุตบอล 
(SSI x PT Football Clinic) 
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PTG และสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี ร่วมกับ บริษัท สห
วิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ จัดกิจกรรม
คลินิกฟุตบอล (SSI x PT Football Clinic) แก่ เยาวชน จ านวน 
70 คนจาก 39 โรงเรียนในอ าเภอบางสะพาน โดยมีโค้ชจาก
สโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิค Mr. Ronald Boretti (Director 
of Coaching) พร้อมด้วยนักฟุตบอลจากทีมประจวบเอฟซี น า
โดยโค้ชพรรษา มีสัตย์ธรรม ทั้งนี้ได้แบ่งกิจกรรมการฝึกทักษะ
ฟุตบอลประกอบไปด้วยการฝึกกายภาพ จากฟิตเนสโค้ช และ
กิจกรรมฝึกทักษะทั้งหมด 5 ฐานกิจกรรม Combination 
Training Mini Game ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่าน
หลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งนี้กิจกรรมเหล่านี้ช่วยขยายโอกาส
ทางด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนระดับท้องถิ่น และเพื่อ
ส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในพื้นที่อ าเภอบาง
สะพาน ส่งเสริมการออกก าลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

โครงการ “งานวิ่ง วันวีรชน ผู้กล้า กองบิน5” 
HERO RUN ครั้งที่ 2/2019
จัดขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของเหล่าวีระชนทหารอากาศ ที่เสียสละ
ชีวิตปกป้องเอกราชอภิปไตยจากการรุกราน (กองทัพญี่ปุ่น) 
ด้วยความกล้าหาญ ในสงครามมหาสมุทรเอเชียบูรพา เมื่อ 8 
ธ.ค.84 และเพื่อหารายได้สมทบหารายได้สมทบทุนปรับปรุงภูมิ
ทัศนในพื้นที่ บน.5 สมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมงคล
เฉลิมพระเกียรติ วัดคลองวาฬ พระมหาอารามหลวง และร่วม
สร้างรูปหล่อหลวงพ่อเปี่ยมองค์ใหญ่พร้อมฐาน ณ วัดเกาะหลัก
พระอารามหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขีันธ์, สนับสนุน
กิจกรรมสาธารณกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และในการ
อุปการะเลี้ยงดูบุคคลไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ประจวบคีรีขันธ์ (บ้านประจวบโชค) อ าเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้บริษัทมอบเงินสนับสนุนจ านวน 30,000 
บาท และน้ าดื่ม 8,000 ขวด
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เ อกส ารฉบับนี ้ถูก จัด เต รียม แ ล ะ เ ผย แพร่  โ ดยส่วน ง านนักล งทุนสัมพัน ธ์ข อ ง
บริษัท  พีทีจี  เอ็น เนอยี  จ ากัด  (มหาชน)  ใช้ เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงส่วนบุคคล
เท่านั้นมิ ไ ด้ เป็นตัว แทนค า เสนอหรือการชักชวน ให้ร่วมหุ้น ในบริษัท แต่อย่า ง ใ ด  
ข้อมูลบางส่วนในเอกสารฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลที่ เปิด เผยเป็นสาธารณะ บริษัท
ไ ม่รับ รอ งหรือ ยอมรับคว าม รับผิด ชอบต่อ เ นื ้อ ห าหรือ ก า ร ใ ช้ค ว าม เ ห็น ห รือ
ข้อความดังกล่าว  รวมไปถึงข้อมูล ในส่วนของการคาดการณ์ เพียงแค่ส ะท้อนถึง
ม ุม ม อ ง ป ัจ จ ุบ ัน  ไ ม ่ ใ ช ่ก า ร ร ับ ป ร ะ ก ัน ผ ล ก า ร ด า เ น ิน ง า น ใ น อ น า คต  เ พ ร า ะ
เหตุการณ์ ในอนาคตและผลการด า เนินงาน เกี่ยวข้องกับความ เสี่ย ง แล ะความไม่
แน่นอนที่อ าจท า ให้ผลที่ แ ท้จ ริง แตกต่า ง ไปอย่า งมากจากผลการด า เนิน งาน ใน
อดีตหรือที่คาดการณ์ ไว้ ในขณะที่ แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ได้ท าขึ้น  บริษัท  
บริษัท ใน เครือหรือตัวแทนของบริษัท ใน เครือจะ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ใด  
ๆ  ที ่ เ กิด ขึ ้น จ ากกา ร ใ ช้ เ อ กส า รฉบับนี ้ห รือ เ นื ้อ ห า ภา ย ใ น หรือ ที ่ เ กี ่ย ว ข้อ งกับ
เอกสารฉบับนี้
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