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สารจากบรรณาธิการ

สวสัดีนักลงทุนทุกท่านค่ะ หวงัว่าในช่วง
ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาทุกท่านจะมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงนะคะ ในปีนี้ก็เป็นอีก
ห นึ่ ง ปี ที่ ท้ า ท า ย ข อ ง  PTG ร ว ม ถึ ง
อุตสาหกรรมการจ าหน่ายน ้ ามัน และ
เศรษฐกิจทัว่โลก จากผลกระทบของการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยในส่วน
ของอุตสาหกรรมน ้ามนัจะไดร้บัผลกระทบ
จากความต้องการใช้น ้ ามันที่ น้อยล ง 
สาเหตุมาจากการเดินทางที่ลดลงในช่วง
การแพร่ระบาดของไวรสันี้ เป็นผลท าให้
ราคาน ้ามนัปรบัตัวลดลงอย่างรวดเร็วใน
เดอืนมนีาคม 

ในส่ วนของประ เทศไทย เองก็ได้ รับ
ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและความ
ต้องการใช้น ้ามันเช่นกัน จากมาตรการ
ล็อคดาวน์ของภาครัฐเพื่อลดการระบาด
ของไวรสั COVID-19 ซึง่ท าใหป้รมิาณการ
จ าหน่ายน ้ามนัของ PTG เตบิโตลดลงจาก
เป้าหมายที่ได้ตัง้ไว้ในต้นปี (สามารถอ่าน    
..

รายละเอยีดเพิ่มเติมได้ใน “ค าอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ” ประจ าไตร
มาสที ่1 ปี 2563) 

อย่างไรกต็าม PTG ไดเ้ปลีย่นวกิฤตในครัง้
นี้เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างความใกล้ชิด
และช่วยเหลอืลูกค้าที่ได้รบัผลกระทบจาก
การระบาดของไวรสัดงักล่าว โดย PTG ได้
มีบริการฉีดพ่นฆ่า เชื้อ  COVID-19 ฟรี
ใหก้บัลูกคา้สมาชกิบตัร PT Max Card ใน
สถานีบรกิารน ้ามนัและแก๊ส LPG ของ PT
และศูนย์ซ่อมบ ารุงรถยนต์ Autobacs รวม
ไปถึงการตัง้ตู้ปันสุขภายในสถานีบริการ 
และจัดมหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพใน
รา้นสะดวกซื้อ Max Mart นอกจากนี้ PTG
ยงัได้แจกข้าวกล่องให้กบัลูกค้ารถแท็กซี่
ที่มาใช้บริการในสถานีบริการแก๊ส LPG
เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใชจ้่าย โดย PTG มี
ความตัง้ใจและมุ่งมัน่ทีจ่ะยนืหยัดเคยีงขา้ง
ลกูคา้ใหผ้่านพน้วกิฤตครัง้นี้ไปดว้ยกนั
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มุมผู้บริหาร

PTG เห็นโอกาสอะไร จึงเข้ามาขยายธุรกิจ LPG 

ครัวเรือน

PTG เริ่มต้นขยายการให้บริการไปยังธุรกิจแก๊ส 
LPG ส าหรบัรถยนต์ในปี 2558 ซึ่งจากการเข้ามา
ในธุรกจิแก๊ส LPG ส าหรบัรถยนต์ท าให้เราได้เหน็
และเขา้ใจตลาด LPG ภาพรวมชดัเจนขึน้ โดยธุรกจิ 
LPG ครวัเรอืนเป็นอกีหนึ่งตลาดทีย่งัคงเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง แต่เป็นธุรกจิทีม่กีารให้บรกิารแบบเดมิมา
โดยตลอด ไม่ได้มกีารพฒันาอะไรใหม่ๆ ซึ่งท าให้
เราเห็นโอกาสพฒันาการให้บริการ และมาตรฐาน
ของธุรกิจนี้  เพื่อ เ ป็นอีกหนึ่ งทางเลือกใ ห้กับ
ผูบ้รโิภค 

ซึง่ก่อนที่เราจะเขา้มาในธุรกจินี้ ในปี 2562 เราได้
ลงพื้นที่เพื่อส ารวจความต้องการของลูกค้า พบว่า
ปัญหาหลักของลูกค้าจากการใช้บริการ ได้แก่
ความไม่มัน่ใจในปรมิาณแก๊สว่าไดร้บัเตม็ถงั ความ
ไม่มัน่ใจในบริการของผู้ส่งแก๊ส ความกังวลใน
ลกัษณะของถงัแก๊สทีไ่ดร้บั เป็นตน้ 

“เราเห็นโอกาส

พัฒนาการใหบ้ริการ 

และมาตรฐานของ

ธุรกิจนี้ เพื่อเป็นอีก

หนึ่งทางเลือกใหก้ับ

ผู้บริโภค”

วันนี้ เราได้ร ับเกียรติจาก “คุณสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ ”
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แอตลาส ออยล ์จ ากดั (บรษิทัย่อยของ 
PTG ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายแก๊ส LPG) มาพูดคุยเกี่ยวกบัธุรกิจ 
LPG ครวัเรอืนทีบ่รษิทัเริม่เขา้มาขยายการใหบ้รกิารในปีนี้

เราจงึอยากจะเขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ของลูกคา้ โดยเราใช้ระบบ 
QR Code ในการบรรจุแก๊สตามปรมิาณทีร่ะบุบน QR Code ซึ่งท าให้มัน่ใจได้
ว่าแก๊สของเราเตม็ลติรทุกถงั อกีทัง้ QR Code ยงับอกต าแหน่งที่อยู่ล่าสุดของ
ถงัแก๊สแต่ละใบ เพื่อให้สะดวกกบัการจดัส่งให้ลูกค้าในครัง้ถดัไป พร้อมกนันี้
บรษิัทเป็นผู้บรหิารงานเองแต่ต้นจนถึงการส่งมอบถงัแก๊สให้กบัลูกค้า ท าให้
ลกูคา้สามารถมัน่ใจในความปลอดภยัไดใ้นทุกขัน้ตอน โดยตวัวาลว์เปิด-ปิดแก๊ส
กย็งัเป็นวาลว์แบบลอ็ค 2 ชัน้ช่วยป้องกนัอนัตรายจากการรัว่ไหลของแก๊ส และ
ลูกคา้ยงัมัน่ใจไดว้่าถงัแก๊สของเราเป็นถงัใหม่อยู่เสมอ เนื่องจากเราดูแลถงัเอง 
ทัง้นี้ เรายงัพฒันานวตักรรมใหม่ๆ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ไดอ้ย่างครบถว้น

“คุณสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์”

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท แอตลาส ออยล์ จ ากัด
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ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างไรบ้าง 

และมอีะไรทีเ่ราสามารถพฒันาได้เพิม่เตมิ

PTG มองภาพตลาดธุรกิจ LPG ครัวเรือนในอนาคตไว้ว่า

อย่างไร

จากที่เราได้ศกึษาตลาด LPG ครวัเรอืนในปี 2562 ท า
ใหเ้ราไดพ้ฒันาการใหบ้รกิารทีส่ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างตรงจุด โดยจากการเขา้มาใน
....ใ         ใธุรกจินี้ใน 2 ไตรมาสทีผ่่านมา เราไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้เป็นอย่างด ีเน่ืองจากถงั

ของเราเป็นถงัใหม่ ความมัน่ใจในแก๊สที่เต็มลิตร และการบรกิารที่รวดเร็วและเป็น
มาตรฐาน นอกจากนี้ เรายงัเป็นผู้คา้รายเดยีวทีม่รีะบบบตัรสมาชกิที่ลูกคา้สามารถ
สะสมคะแนนได้จากการใช้บริการแก๊ส LPG ครวัเรือน ผ่านบตัรสมาชิก PT Max
Card ทีเ่ชื่อมต่อทุกการใหบ้รกิารของ PTG และพนัธมติร โดยลูกคา้สมาชกิสามารถ
แลกรบัสทิธปิระโยชน์ทีห่ลากหลายไม่ใช่เพยีงแต่สนิคา้และบรกิารภายใต้การบรหิาร
ของ PTG เท่านัน้ 

ปัจจุบนัเราเริม่ใหบ้รกิารอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑลก่อน โดยโรงบรรจุ
เราตัง้อยู่ทีสุ่ขสวสัดิ ์อย่างไรกต็าม เรายงัตัง้เป้าหมายในการขยายการให้บรกิารให้
ครอบคลุมเพิม่มากขึน้ โดยเราจะมสีาขา Gas Shop ทัง้สิน้ 105 สาขา ภายในไตร
มาสที ่3 ปี 2563 และจะเพิม่โรงบรรจุอย่างน้อย 1 แห่ง ภายในปีนี้ การขยายสาขาที่
รวดเรว็เป็นอกี 1 จุดแขง็ของเรา เน่ืองจากเรามสีถานีบรกิารทีก่ระจายตวัอยู่ในชุมชน
ทัว่ประเทศ

ปัจจุบนัในส่วนของ PTG เอง สดัส่วนการจ าหน่ายแก๊ส LPG ยงัมาจากการจ าหน่าย
แก๊ส LPG ส าหรบัรถยนต์เป็นหลกั ซึง่ตลาดนี้มแีนวโน้มการเตบิโตไดค้่อนขา้งจ ากดั
ในอนาคต เน่ืองจากมจี านวนผูต้ดิตัง้เครื่องยนต ์LPG ทีล่ดลง จากความแตกต่างของ
ราคาน ้ามนักบัราคาแก๊ส LPG ที่ลดลง ทัง้นี้ ฐานลูกค้าของผู้ใช้แก๊ส LPG ส าหรบั
รถยนตใ์นปัจจุบนัจะเป็นกลุ่มทีใ่ชร้ถเยอะ

ในสว่นของตลาด LPG ครวัเรอืนยงัเป็นตลาดทีย่งัสามารถเตบิโตได ้และตลาด LPG
ครัว เรือนมีสัดส่วนประมาณ 40-50% ของตลาด LPG ทัง้หมด โดย PTG 
ตัง้เป้าหมายไวว้่าในอนาคตทุกบา้นจะต้องมถีงัแก๊ส PT อย่างน้อยบา้นละ 1 ถงั เรา
มองว่าธุรกิจนี้จะเป็นอีกหนึ่งธุรกจิที่สร้างความคุ้มค่าในการลงทุนและความยัง่ยืน
ใหก้บับรษิทัในอนาคต สุดทา้ยนี้ กข็อฝากแก๊ส LPG ครวัเรอืนของ PTG ไวใ้นใจนัก
ลงทุนทุกท่านดว้ยนะครบั อยากใหท้่านนกัลงทุนไดม้าลองใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างของเรา
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ขยายการ

ให้บริการแกส๊ 

LPG ครัวเรอืน

02-001-4197

แก๊สหงุต้มพทีี

บริการจัดส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
*จัดส่งฟรใีนระยะ 5 กิโลเมตร จากสาขา

PTG ไดเ้ริม่เขา้มาศกึษาในธุรกจิจ าหน่ายแก๊ส LPG ส าหรบั
รถยนต์ตัง้แต่ปี 2558 และขยายขอบเขตการศึกษาธุรกิจ 
LPG เรื่อยมา โดย PTG มองเห็นโอกาสที่จะขยายการ
ให้บรกิารแก๊ส LPG ไปยงัอุตสาหกรรมอื่น ในปี 2563 PTG 
ได้เริ่มด าเนินธุรกิจการจ าหน่ายแก๊ส LPG ครบวงจรอย่าง
เป็นทางการ โดยมีเป้าหมายที่จะเข้ามาตอบสนองการ
ใหบ้รกิารแก๊ส LPG ครวัเรอืนใหต้รงความต้องการของลูกคา้ 
และช่วยแกปั้ญหาทีผู่ใ้ชบ้รกิารเคยประสบจากการใชบ้รกิารที่
ผ่านมา เช่น ขอ้กงัวลในการได้แก๊สไม่เต็มถงั ทัง้นี้ พทีจีใีช้
ระบบการบรรจุถงัอตัโนมตั ิท าใหส้ามารถควบคุมปริมาณให ้  
.

เต็มลิตรทุกถัง ซึ่งในปีนี้ PTG ได้เริ่มขยายสาขาการ
ให้บริการจ าหน่ายแก๊ส LPG ส าหรับครัวเรือนในสถานี
บริการน ้ามันพีที ปัจจุบันมีการเริ่มการให้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล จ านวน 73 สาขา แล้วจะ
วางแผนขยายการใหบ้รกิารไปยงัภูมภิาคอื่นทัว่ประเทศ

PPPGC เดินเครือ่ง

เต็มก าลังการผลิต 

100%

โครงการ Palm Complex เป็นโครงการที่ด าเนินงานผลิต
และจ าห น่ ายผลิตภัณฑ์น ้ ามันปาล์มครบวงจร  ซึ่ ง
ประกอบดว้ย โรงสกดั โรงกลัน่น ้ามนัปาลม์ โรงไบโอดเีซล 
โรงน ้ามนัพชื โรงไฟฟ้าแบบชวีมวล โรงงานผลติไฟฟ้าก๊าซ
ชวีภาพ และคลงัน ้ามนัที่มีความจุรวมประมาณ 120 ล้าน
ลิตร ภายใต้การบริหารงานของบริษัท พีพีพี กรีน คอม
เพล็กซ์  จ ากัด  (PPPGC) ซึ่ ง  PTG ได้ ร่ วมลงทุนกับ
..

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด และ บริษัท อาร์ด ี
เกษตรพฒันา จ ากดั โครงการนี้ได้เริม่ทดสอบเดนิเครื่องจกัร
ในปี 2562 และสามารถเดินเครื่องเต็มก าลงัการผลิต 100%
ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 ทีผ่่านมา และคาดว่าจะด าเนินการ
ผลติเต็มก าลงัทัง้ปี เพื่อสนับสนุนการเตบิโตของปรมิาณการ
จ าหน่ายน ้ามนัดเีซลของ PTG
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F&B Business ’s Delivery Service

AVAILABLE NOW ON

กาแฟพันธุ์ไทย และ Coffee World ขยายการ
บริการผ่าน delivery application และจ าหน่าย
คู ป อ ง ร า ค า พิ เ ศ ษ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง  online 
application เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการ
บริการของกาแฟพันธุ์ และ Coffee World ได้
สะดวกมากยิง่ขึน้

PTG เปิดตัวบริการ “สดใหม่ ดิลิเวอรี่”

PTG เปิดตวับรกิารช่วยเหลอืฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง ภายในรศัมไีม่
เกิน 10 กิโลเมตร จากสถานีบริการน ้ามนั PT ที่ใกล้ที่สุด กับ
บรกิาร “สดใหม่ ดลิเิวอรี่” หรือ “Max Service” ซึ่งให้บรกิารส่ง
น ้ ามันฉุกเฉินในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
ต่างจงัหวดั สามารถจดัส่งน ้ามนัใหลู้กคา้ไดค้รัง้ละ 4 ลติร โดยมี
ค่าบริการจัดส่งครัง้ละ 100 บาท หรือครัง้ละ 100 คะแนน
ส าหรบัสมาชกิบตัร PT Max Card

นอกจากนี้ ยังบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทัว่ไปบนท้องถนน 24 
ชัว่โมง (ไม่จ ากดัจ านวนครัง้) ได้แก่ บริการยก-ลากรถฉุกเฉิน 
บรกิารช่วยเหลือฉุกเฉินด้านแบตเตอรี่ บรกิารซ่อมรถ (กรณีที่
สามารถซ่อมได้ทนัที) บรกิารช่วยเหลอืเกี่ยวกบักุญแจหรอืยาง
รถยนต์ บรกิารช่วยเหลอืกรณีเกดิอุบตัิเหตุ บรกิารประสานงาน
จัดการน ารถเข้าศูนย์ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น โดยจะคิดอัตรา
ค่าบรกิารตามจรงิ ลกูคา้สามารถตดิต่อรบับรกิารไดท้ีเ่บอร ์1614
กด 2
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บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ 

COVID-19 ฟรี 

แ จ ก ข ้า ว ก ล ่อ ง ฟ ร ีใ ห้

ลูกค้ารถแท็กซี ่ที ่สถานี

บริการ LPG

PTG Energy Public Company Limited

“PT ตู้ปันสุข ปันน้ าใจ” Max Mart “มหกรรม

สินค้าช่วยค่าครองชีพ”

PTG ให้บ ริก ารฉี ดพ่นฆ่ า เชื้ อ 
COVID-19 ฟรี ในสถานีบริการ
น ้ามนั สถานีบรกิารแก๊ส LPG และ
ในศู นย์บ ริก า รซ่ อมแซมและ
บ า รุ ง รักษารถยนต์ Autobacs
ใหก้บัลูกคา้สมาชกิบตัร PT Max 
Card เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับ
ลูกค้าในการเดินทางในช่วงเวลา
ข อ ง ก า ร ร ะ บ า ด  COVID-19
โครงการนี้ เริ่มให้บริการตั ้งแต่
เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน
โดย PTG ยังคงพัฒนาบริการ
ใหม่ๆ เพื่อเป็นที่หนึ่ งในใจของ
ลกูคา้

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ผู้ขบัรถแทก็ซี่
ได้รบัผลกระทบจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่
ลดลงอย่างมาก และการเดนิทางของประชาชนใน
ประเทศที่ลดลงจากความกงัวลเรื่องการระบาด
ของไวรสัดงักล่าว ดว้ยเหตุนี้ PTG จงึมโีครงการ
แจกขา้วกล่องให้กบัลูกค้าผู้ขบัรถแทก็ซี่ที่เขา้มา
ใช้บรกิารสถานีบรกิารแก๊ส LPG ของ PTG เพื่อ
แบ่งเบาภาระในช่วงที่ขาดรายได้ ตัง้แต่เดือน
เมษายนถงึเดอืนพฤษภาคม

PTG เล็งเห็นปัญหาของลูกค้าและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของ COVID-19 โดย PTG อยากเป็นสว่นหนึ่งทีช่่วยเหลอืลกูคา้และ
ประชาชน ดว้ยเหตุนี้ จงึมโีครงการ “PT ตูปั้นสขุ ปันน ้าใจ” ในสถานีบรกิาร
แก๊ส LPG เพื่อแบ่งปันสนิคา้อุปโภคและบรโิภคทีจ่ าเป็นให้แก่ผูท้ี่ต้องการ 
โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากพนัธมติรอย่างเช่น เทสโก ้โลตสั และเชญิชวน
ผูท้ีม่กี าลงั ร่วมกนัแบ่งปันความสขุ ปันน ้าใจกบั ตูปั้นสขุ ปันน ้าใจ เพื่อร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลอื และส่งต่อความห่วงใยไปยงัประชาชนคน
ไทยทุกคน

รา้นสะดวกซือ้ Max Mart จดัมหกรรมสนิคา้ราคา
พเิศษ ในช่วงเดอืนเมษายนถงึเดอืนพฤษภาคมที่
ผ่าน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ลูกค้า
ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งกระทบ
ให้เศรษฐกิจในประเทศหดตัวลงจากมาตรการ
ลอ็คดาวน์เพื่อลดความเสีย่งการแพร่ระบาดของ
ไวรสั
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

PTG Energy Public Company Limited

PTG มอบน ้าดื่ม 350 ซซีี จ านวน 1,500 เเพค็ ช่วยเหลอืประชาชนในจงัหวดั
ปัตตานี และมอบน ้าดื่ม 350 ซซีี จ านวน 650 เเพค็ และน ้าดื่ม 1,500 ซซี ี
จ านวน 400 เเพ็ค ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดพัทลุง เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบการระบาดของไวรสั COVID-19

PTG มอบน้ าดื่มให้ประชาชน

PTG มอบเจลแอลกอฮอล์ใหก้บั นายทรงเกยีรต ิลิม้อรุณรกัษ์ นายก
องคก์ารบรหิารสว่น จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เพื่อมอบใหก้บัประชาชน
ในจังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ได้น าไปใช้ประโยชน์ โดยในครัง้นี้ได้
มอบหมายใหส้มาชกิสภาทัง้ 8 อ าเภอ น ากระจายสูแ่ต่ละอ าเภอต่อไป

PTG มอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชน

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

PTG มอบน ้าดื่ม จ านวน 12,000 ขวด ให้แก่การเคหะแห่งชาติ เพื่อ
สนบัสนุน ช่วยเหลอืผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนของการเคหะแห่งชาตทิีก่กัตวั
และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทัง้นี้การเคหะ
แห่งชาติ จะเป็นผู้แทนมอบสิง่ของเหล่านี้ให้กบัผู้อยู่อาศยัในชุมชน
ต่อไป

PTG มอบน้ าดื่มให้แก่การเคหะแห่งชาติ

PTG มอบหน้ากากผา้ จ านวน 2,000 ชิน้ ใหก้บั สโมสร พที ีประจวบ 
เอฟซี เพื่อมอบให้กบัแฟนฟุตบอล ช่วยลดลงความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
COVID-19

PTG จัดท าและมอบหน้ากากผ้าให้กับสโมสร

พีที ประจวบ เอฟซี 
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DISCLAIMER

เอกสารฉบับนี้ถูกจัด เตรียมและเผยแพร่  โดยส่วนงานนักลงทุนส ัมพันธ์ ของบริษัท 
พีทีจ ี เอ็น เนอยี จ ากัด  (มหาชน )  ใช้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงส่วนบุ คคลเท่านั ้น
ม ิไ ด้เ ป็ นต ัว แทนค า เ สนอหร ือการช ักชวน ให้ร่วมหุ ้น ในบร ิษ ัทแต่อย่า ง ใ ด  ข ้อมูล
บา งส่ว น ใ น เ อกสา รฉบ ับนี ้ อ ้า ง อ ิง จ ากข ้อมูลที ่ เ ปิ ด เผย เ ป็ นสาธ า รณะ  บ ร ิ ษ ัท ไม่
ร ับ รองหรือยอมร ับความร ับผิดชอบต่อ เนื้ อหาหรือการ ใช้ความ เห็นหรือข ้ อความ
ด ัง กล่า ว  ร วม ไปถึง ข ้อมูล ในส่วนของก ารคาดการณ์ เพ ีย งแค่ส ะท ้อนถึงมุม มอ ง
ปั จ จุบ ัน  ไ ม่ ใ ช่ก า ร ร ับป ระก ันผลการด า เนิน ง าน ในอนาคต  เพ รา ะ เหตุก า รณ์ ใ น
อนาคตและผลการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แ น่นอนที่ อาจท า
ให้ผลที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากผลการด า เนินงานในอดีตหรือที่ คาดการณ์
ไว ้ในขณะที่แ ถลงการณ์ค าดการณ์ล่ว งหน้า ได้ท า ขึ ้น  บ ริษ ัท  บ ริษ ัท ใ น เคร ือห ร ือ
ตัวแทนของบริษัทในเครือจะไม่ร ับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่ เกิด ขึ้นจากการ
ใช้เอกสารฉบับนี้หรือเนื้ อหาภายในหรือที่ เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับ นี้

PTG Energy Public Company Limited
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