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สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนทุกท่าน “อยู่ดี มีสุข” กันไหมคะ หวังว่า
ทุกท่านจะ “อยู่ดี มีสุข” กันทุกท่านนะคะ ปี 2563 ท่ีผ่านมาเป็น
ปีท่ีท้าทายอีกปีหน่ึงไม่เพียงแต่ส าหรับ PTG เท่าน้ัน แต่รวมถึง
เศรษฐกิจของประเทศไทย และท่ัวโลก จากการระบาดของ 
COVID-19 ท้ัง น้ี ในช่วงครึ่ งปีหลัง ท่ีผ่านมาสถานการณ์     
การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวในประเทศคลี่คลายลง ท าให้
ปริมาณการใช้น้ ามันภายในประเทศกลับมาเติบโต ในส่วนของ 
PTG ในครึ่งปีหลัง ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันกลับมาเติบโตได้
ท่ี 7.0% จากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว ถึงแม้ในปีน้ี PTG จะ
ขยายสาขาสถานีบริการน้ ามันและแก๊ส LPG เพียง 67 สาขา 
โดยปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันต่อสถานีบริการ (Same Store 
Sales)  น้ันยังคงเ พ่ิมขึ้นจากผลิตภัณฑ์ และบริการท่ี เ ป็น
มาตรฐานของ PTG ท าให้ในปีน้ี PTG ได้รับรางวัล “สุดยอด
สินค้าแห่งปี 2563” ในประเภทสินค้าและบริการ กลุ่มธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภคยอดเยี่ยมแห่ง ปี  ซ่ึง จัดโดย 
นิตยสาร  BUSINESS+  ร่ วม กับวิ ทยาลั ยการ จัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

ด้วยเป้าหมายท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า         
ให้รอบด้าน ท าให้ PTG เ พ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
สยาม ออโต้แบคส์ จ ากัด หรือ Autobacs ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
ศูนย์บริการซ่อมบ ารุงรถยนต์ เพ่ือให้สามารถขยายสาขาการ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและรอบด้านมากยิ่งขึ้น 
นอกจากน้ี PTG ยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท แมกซ์ การ์ด จ ากัด และบริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส 
จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการบริการแก่ลูกค้าผู้
ถือบัตรสมาชิก PT Max Card ทีมีกว่า 15 ล้านสมาชิก ให้
ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการต่างๆ ของ PTG
มากยิ่งขึ้น

PTG ยังคงไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้ตรง
ต่อความต้องการและเป็นส่วนหน่ึงในการใช้ชีวิตของลูกค้า ซ่ึง
การเริ่มศักราชใหม่ในปี 2564 PTG ได้มีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์
ของบริษัทจาก “ผู้น าด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจร
ของประเทศ” เป็น “เชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ 
“อยู่ดี มีสุข" ในทุกด้านของช่วงชีวิต” โดยบริษัทมีแผนในการ 
transform ตัวเองให้เป็นผู้ให้บริการในด้านต่างๆ ท่ีมากกว่า
พลังงาน โดยท่านนักลงทุนสามารถอ่านเพ่ิมเติมได้จากบท
สัมภาษณ์คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ PTG ใน Newsletter ฉบับน้ี
ค่ะ
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“ที่มาของวสิยัทศัน ์“อยูด่ ีมีสุข”

ที่ผ่านมาเรานิยามตัวเองเพื่อเป็น “ผู้น าด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบ
วงจรของประเทศ” เราจึงขยายจ านวนสถานีบริการน้ ามันพีทีเรื่อยมา จนวันนี้เรา
กลายเป็นที่ 1 ในด้านจ านวนสถานีบริการน้ ามันที่ครอบคลุมสูงสุดในประเทศ   
ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 2 ตามเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้           

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกับ
ธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ท าให้ในปี 2561 PTG เริ่มปรับโครงสร้างองค์กรภายในของ
บริษัทและจัดต้ังทีม Innovation ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง New S-curve
ใหม่ให้กับบริษัท และสร้างนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดธุรกิจ ทั้งเรื่องของ
กระบวนการท างาน หรือสินค้าและบริการใหม่ๆ ท าให้ เรามีการวางแผน 
transform ตัวเอง โดยไม่จ ากัดว่าต้องเป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการด้านพลังงาน
เท่านั้น

โดยในปีนี้ เราโฟกัสในกลุ่มธุรกิจ Non-oil มากขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างรอบด้าน รวมถึงการเพิ่มเครือข่ายจ านวนสมาชิก
ของบัตร PT Max Card เพื่อพัฒนาสินค้าและการบริการให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า รวมทั้งเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของคนไทยทั้งใน
ส่วนของลูกค้า พนักงาน คู่ค้า พันธมิตร และชุมชน ด้วยการเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมต่อสินค้าและบริการของชุมชนกับลูกค้า และสร้างงานในชุมชนจากการขยาย
เครือข่ายของสถานีบริการ เพื่อก่อให้เกิดความ “อยู่ดี มีสุข" อย่างครบวงจร

กลยุทธใ์นการด าเนนิธรุกจิ ภายใตว้สิยัทศัน ์“อยูด่ ีมีสุข”

จาก Technology Disruption ที่เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญต่อการ
ด าเนินธุรกิจ และการวางกลยุทธ์ขององค์กร ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ ยนแปลงไป ท า ให้  PTG มองว่า เราต้อง Transform ตัว เอง ไปเป็น 
Data Driven Organization โดยเราเลือกที่จะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูล
ที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยบัตร PT Max Card ที่เชื่อมเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจต้ังแต่ระดับ SME และเชื่อมต่อกับชุมชน เพื่อน าเสนอสินค้า
และบริการที่ตรงกันความต้องการของลูกค้า และเชื่อมต่อความต้องการระหว่าง 
Online และ Offline เข้าด้วยกัน (O2O solution) เพื่อให้การวางแผนการตลาด
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสมาชิก PT Max Card 15 ล้านสมาชิกทั่วประเทศ และต้ังเป้า
ที่จะเพิ่มเป็น 30 ล้านสมาชิกภายในปี 2567

”

เราวางตัวเองไว้เป็นผู้น าในธุรกิจ
น วั ตก ร รมด้ า น ก ารบริ ก า ร  (Service 
Innovation) ของไทย โดยใช้กระบวนการ
การท าธุรกิจผสมผสานกับการน าองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้แนวคิด
เรื่องของ Co-creation ให้สามารถน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
เรื่ องนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  นวัตกรรม
กระบวนการ และนวัตกรรมการให้บริการ 
เพื่อให้คนไทยนึกถึง PTG ในทุกการช่วงของ
การใช้ชีวิต โดยไม่ได้จ ากัดตัวเองเป็นเพียง
ผู้น าการให้บริการด้านพลังงานเท่าน้ัน
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คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ 
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เดินหนา้ธรุกจิ LPG ครวัเรอืน พร้อมออกเคมเปญ 
“PT LPG เพื่อแท็กซี ่สู้โควิด”

ธุรกิจ LPG เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต
ในอนาคต เราเริ่มเข้าสู่ธุรกิจ LPG ในปี 2558 โดยเริ่มจากการ
จ าหน่ายก๊าซ LPG รถยนต์ หรือ Auto LPG ผ่านสถานีบริการ PT 
ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันธุรกิจ Auto LPG ของบริษัท มีส่วนแบ่ง
การตลาดเป็นอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม ด้วยส่วนแบ่งตลาด 
12% ในปี 2563 ด้วยสถานีที่ครอบคลุมกว่า 206 สาขาทั่วประเทศ 
โดยแบ่งเป็นสาขา stand alone และสาขา Mixed (ให้บริการทั้งเก๊ส 
LPG และน้ ามัน) และในปีที่ผ่านมาบริษัทเริ่มเข้ามาให้บริการแก๊ส 
LPG ส าหรับครัวเรือน หรือ Household LPG ซึ่งถือเป็นภาคหลัก
ของการบริโภค LPG ในประเทศไทย โดยวางแผนเป้าหมายในอีก 3 
ปีข้างหน้าในการเพิ่มสัดส่วนของ Household LPG ให้สูงขึ้นด้วย
การขยายการบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกภาคส่วน 
ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ทางตรงและทางอ้อม 
หนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบคือกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ ซึ่งมี
รายได้ลดลงเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถ
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้จากมาตรการจ ากัดการ
เดินทางและการบินระหว่างประเทศ และการเดินทางใน
ประเทศที่ลดลงจากมาตรการจ ากัดการเดินทางของ
ภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับแท็กซี่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ 
Auto LPG หลัก PTG จึงได้ริเริ่มโครงการ “PT LPG 
เพื่อแท็กซี่ สู้โควิด” เป็นการส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อ
ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตผู้ขับ
รถแท็กซี่ด้วยการมอบคูปองส่วนลดพิเศษมูลค่ารวม 
1,100 บาท ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนลดต้นทุนเชื้อเพลิง
แก๊ส น้ ามัน ค่าน้ ามันเครื่องยนต์ ค่าก๊าซหุงต้ม โดยมี
เป้าหมายให้ผู้ขับรถแท็กซี่เข้าร่วมโครงการ 10,000 คัน 
เพื่อให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไป
ด้วยกัน

BUSINESS UPDATE
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จัดตั้งกลุ่มธุรกิจใหม่ ดูแลระบบการบริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Money) ผ่านเครือข่ายบัตร PT 
Max Card 

บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการ
จัดต้ังบริษัทย่อยแห่งใหม่ จ านวน 2 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท แมกซ์ 
การ์ด จ ากัด ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Money) การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Money Transfer) การให้บริการสนับสนุนบริการ
แก่ผู้รับบัตร (Payment Facilitating) และการให้บริการรับช าระ
เงินแทน (Bill Payment) 2. บริษัท แมกซ์โซลูชั่น เซอร์วิส จ ากัด 
ประกอบธุรกิจให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้ออก หรือผู้รับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ขายสินค้า หรือบริการเชิงพาณิชย์ 

ในยุคปัจจุบัน ระบบเครือข่ายออนไลน์และดิจิทัล กลายมา
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับการด าเนินธุรกิจ โดยมีปัจจับ
สนับสนุนจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึง
ความนิยมในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ (หรือสมาร์ทโฟน) การ
เติบโตที่รวดเร็วของการใช้งานดิจิทัล ทั้งในด้านของจ านวนการใช้
งานอินเตอร์เน็ตในหลายรูปแบบ และระยะเวลาการใช้งานโดย
เฉลี่ยที่ยาวนานขึ้น ได้กลายมาเป็นโอกาสที่ส าคัญส าหรับธุรกิจ
ในยุคปัจจุบัน บริษัทจึงให้ความส าคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบ
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสร้างอีโคซิสเต็ม (ecosystem) 
แบบไร้รอยต่อเพื่อเชื่อมโยงโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้
ด้วยกัน โดยมีฐานข้อมูลของบัตร PT Max Card เป็นตัวกลางใน
การเชื่อมต่อ
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ประสบความส าเร็จในการออกหุ้นกู้  2 ชุด จ านวน 2,000 ล้านบาท 

บริษัทออกและจ าหน่ายหุ้นกู้ 2 ชุด รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 จ านวน 1,000 ล้านบาท ในอัตรา    
ร้อยละ 3.60 ต่อปี อายุ 3 ปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 จ านวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 3.59 ต่อปี อายุ 2 ปี 6 เดือน โดยหุ้นกู้ดังกล่าว
ได้รับการจัดอับดับจากบริษัท ทริสเรทต้ิง จ ากัด ที่ระดับ BBB+ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานะการด าเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท โดย
บริษัทมีวัตถุประสงค์น าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อใช้ในการจ่ายช าระหุ้นกู้เดิมที่ถึงก าหนด และ /หรือน าไปใช้ในการ
ขยายธุรกิจ การออกหุ้นกู้นับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท ในการเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุนทางการเงินให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีนโยบายในการบริหารการลงทุนให้ใกล้เคียงกับกระแสเงินสดที่บริษัทสามารถหาได้

เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยาม ออโต้แบคส์ 
จ ากัด (“SIAM AUTOBACS”)   จากเดิม 38.26% 
เป็น 76.52%

บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามออโต้แบคส์ 
จ ากัด (“SIAM AUTOBACS”) ซึ่งประกอบกิจการศูนย์บริการและ
ซ่อมบ ารุงส าหรับรถยนต์ โดยเป็นการซื้อหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นของ 
SIAM AUTOBACS จ านวน 6,500,003 หุ้น ท าให้บริษัทถือหุ้นใน 
SIAM AUTOBACS จากเดิมจ านวน 6,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วน 38.26% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด เป็นจ านวน 13,000,003
หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 76.52% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ 
บริษัทคาดว่าหลังจากที่ได้ลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้แล้วบริษัทจะ
สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น 
รวมทั้ง AUTOBACS เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในเรื่องการให้บริการ
ยานยนต์ที่มีมาตรฐานและครบวงจรจากประเทศญี่ปุ่น สามารถ
เติมเต็มการให้บริการที่มีคุณภาพระดับสากลให้แก่ลูกค้าผู้ใช้
รถยนต์ โดยบริษัทมีแผนในการขยายสาขาการให้บริการของ 
AUTOBACS  ให้ครอบคลุมทั้งในและนอกสถานีบริการ PT
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สุดยอดสินค้าแห่งปี 2563

บริษัท ได้รับรางวัลจากงาน สุดยอดสินค้าแห่ งปี  2563 
“BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 
2020” จากนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับวิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบริษัทได้รับรางวัลในกลุ่ม
พลังงานเละสาธารณูปโภคยอดเยี่ยมแห่งปี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
สถานีน้ ามัน จากความมุ่นมั่นของ PTG ที่จะเป็นผู้น าด้าน
บริการในธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ด้วยการบริการที่ยอด
เยี่ยมเป็นมาตรฐาน ครอบคลุมสูงสุดท่ัวไทย

Kaizen Awards

บริษัทเข้ารับ 6 รางวัลในการประกวด Thailand Kaizen 
Award 2020 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยได้รับ 2 รางวัล Bronze Awards 
3 รางวัล Silver Awards และเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัล  
Popular Vote  สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
บริหาร สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน ส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรใน
การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ธุ ร กิ จ แฟ รน ไ ช ส์ ที่ ผ่ า น เ กณฑ์ ยก ร ะ ดั บ
มาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการ

บริษัท กาแฟพันธ์ไทย จ ากัด และบริษัท จี เอฟเอ คอร์
ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทได้รับ
รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจ าปี 2563 โดย
งานจัดขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มี
ความแข็งแกร่ง มีโอกาสเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่องในการ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
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AWARDS AND ACHIEVEMENT

SET Awards

บริษัทได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ ดี เด่น (Outstanding 
Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้าน
บาท จากผลงานยอดเยี่ยมในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” 
หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 จากเวที SET AWARDS 2020 ที่จัดขึ้นโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินการ
ธนาคาร
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ค่ายอาสา PT ท าจรงิไม่ทิง้กัน จังหวดันครราชสีมา

PTG จัดกิจกรรม “สร้างปอดให้ชุมชน ส่งเสริมและปรับปรุงพื้นท่ีใน
ชุมชนให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว ปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส านึก
รักป่า” และมีกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ที่สามารถรับประทานได้ให้เป็นถนนคน
กินได้ ที่แก่งมะค่า (รอยเท้าโบราณ) แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อให้
ชาวบ้านในชุมชนเก็บรับประทานและสร้างรายได้เพื่อด ารงชีวิต และ
ร่วมกับชาวบ้านปลูกป่า สร้างปอด ให้แก่ศาลากลางวังน้ าเขียว เพื่อ
สร้างสิ่งแวดล้อมและเป็นอาหารให้กับชุมชนในพื้นที่

โครงการเก็บขยะริมชายหาดจงัหวดัชุมพร
PTG ร่วมมือกับโรงเรียนบ้านคอสน จัดโครงการเก็บขยะ              

ริมชายหาด ณ บ้านคอสน ต าบลท่ายาง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เพื่อให้พนักงาน และคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหาดคอสน

ให้ดูสะอาดมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยช่วยกันคนละเล็กละน้อย 
ปลูกฝังจิตส านึก ร่วมรักษาความสะอาดและท าให้พื้นท่ีน่าอยู่

PTG จดัโครงการสรา้งฝายชลประทาน ณ หมูบ่า้นทา่สี
ต าบลบา้นดง อ าเภอแมเ่มาะ จงัหวดัล าปาง เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรอันมคี่า สร้างความสมดุลให้กับสภาพแวดล้อม สร้างแหล่งน้ า
ให้สัตว์น้ า อีกทั้งยังช่วยชะลอน้ าในช่วงน้ าหลากและช่วยกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงหน้าแล้ง และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบริษัทและชุมชน

โครงการอนรุกัษ์ดนิและน้ า
PTG ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ครูและนักเรียนโรงเรยีนทัพ

กระบือ และโรงเรียนบ้านส าโรง ปลูกหญ้าแฝกตามพระราชด าริในการ
อนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ช่วย

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งข้ึน และยังช่วยลดความแรงของน้ าที่ไหลบ่า
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โครงการส่งเสรมิอาชีพคนพกิาร โดย PTG มีการจ้างงานคน
พิการในสถานประกอบการ โครงการอบรมอาชีพ และการจ้างเหมา
บริการส าหรับคนพิการ เช่น โครงการฝึกงานหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า 
และการสั่งซื้อเสื้อกั๊กพนักงานหน้าลานจากสมาคมคนพิการภาค
ตะวันออก

INVESTOR RELATIONS
ACTIVITIES

ในปีน้ี PTG ได้รับเกียรติจาก CFA Institute ซ่ึงเป็นสถาบันวิชาชีพชั้นสูงทางด้านการเงินและการลงทุน หรือ Chartered Financial 
Analysts ให้เป็นบริษัทตัวอย่างส าหรับการแข่งขัน “CFA Institute Research Challenge 2020-2021” ในประเทศไทย ซึ่งการแข่งขัน
ดังกล่าวเป็นเวทีทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การประเมินมูลค่า และการเขียนรายงาน ของนักศึกษาในระดับปริญญา 
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการแข่งขันระดับโลก ส าหรับคนรุ่นใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรในตลาดเงิน ตลาดทุน ให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อใช้ในการต่อยอดในการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่สายงานอาชีพการเงิน

จากการที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทตัวอยา่ง ถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้เห็นถึง ศักยภาพขององค์กรท่ีโดดเด่นและโอกาสใน
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร ให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ได้สามารถ
เข้าใจและเข้าถึงโครงสร้างภาพรวมการด าเนินธุรกิจของ PTG
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ในเดือน ตุลาคม 2563 PTG ได้มีโอกาสต้อนรับนักวิเคราะห์จาก
บริษัทหลักทรัพย์ชั้นน า นักลงทุน และนักข่าวจากส านักข่าวชั้นน า เข้าเยี่ยม
ชม Palm Complex ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปาล์มครบวงจรแห่งแรกในประเทศ
ไทย ณ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด อ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจ Non-Oil ของ PTG โดยการเข้า
เยี่ยมชมโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อดูกระบวนการท างานและท า
ความเข้าใจในโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผน
ธุรกิจและแนวทางการด าเนินงานโดยทีมผู้บริหาร

STAKEHOLDER
CORNER

PTG ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
กัน จึงได้ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นปีละครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอ
ชื่ อบุ คคลที่ เ หมา ะ สม เพื่ อ เ ลื อก ต้ั ง เ ป็ น
กรรมการบริษัท และเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้นั้นจัดขึ้นใน
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเลอ คองคอร์ด 
บอลรู ม  ชั้ น  2 โ ร ง แรมสวิ ส โซ เทล  เ ลอ
คองคอร์ด
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Contact us
Email : : ir@pt.co.th Tel :  02-168-3377 ext. 260, 274
Address : 90 CW Tower A, 33rd Floor, Ratchadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok, Thailand 10310

DISCLAIMER
เอกสารฉบับนี้ถูกจัด เตรียมและ เผยแพร่  โดยส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท  พีทีจี  
เอ็น เนอยี  จ ากัด (มหาชน) ใช้ เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงส่วนบุคคลเท่านั้นมิ ได้ เป็นตัวแทน
ค า เสนอหรือการชักชวนให้ร่วมหุ้น ในบริษัทแต่อย่าง ใด  ข้อมูลบางส่วน ในเอกสารฉบับนี้
อ้างอิงจากข้อมูลที่ เปิดเผยเป็นสาธารณะ บริษัทไม่รับรองหรือยอมรับความรับผิดชอบต่อ
เ นื ้อ ห าห รือก า ร ใ ช้ค ว าม เ ห็นห รือ ข้อ ความดัง กล่า ว  ร วม ไ ปถึง ข้อ ม ูล ใ นส่วน ขอ งกา ร
คาดการณ์เพียงแค่ส ะท้อนถึงมุมมองปัจจุบัน  ไม่ ใช่การรับปร ะกันผลการด า เนินงานใน
อนาคต เพรา ะ เหตุการณ์ในอนาคตแล ะผลการด า เนินงาน เกี ่ยวข้อ งกับความ เสี ่ยง แล ะ
ความไม่แน่นอนที่อาจท าให้ผลที่ แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากผลการด า เนินงานในอดีต
หรือที่คาดการณ์ไว้ในขณะที่ แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าได้ท าขึ้น  บริษัท  บริษัทในเครือ
หรือตัวแทนของบริษัท ใน เครือจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ  ที่ เกิดขึ้นจากการใช้
เอกสารฉบับนี้หรือเนื้อหาภายในหรือที่ เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้
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