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สวัสดีท่านนักลงทุน หวังว่าทุกท่านจะ “อยู่ดี   มีสุข” 
กันนะคะ ส าหรับครึ่งปีแรกของปี 2564 ถือเป็นอีกหน่ึง
ปีท่ีท้าทายส าหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย และการ
ด าเนินธุรกิจของ PTG จากวิกฤติการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ท่ีได้ด าเนินมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 
แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคล่ีคลายในช่วงครึ่งปีหลังของ
ปีเดียวกัน แต่ ในช่วงต้นปี 2564 ท่ีผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันก็มีการระบาดในระลอกใหม่ ซ่ึงเป็นผลท าให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่ฟ้ืนตัวได้อย่างเต็มท่ี 
อย่างไรก็ตาม หลายภาคธุรกิจต่างตระหนักถึงการ
ปรับตัว รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด าเนิน
กิจการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ท่ี เ กิดขึ้นใน
ปัจจุบัน ท้ังน้ี คาดว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัส
ดังกล่าวจะคลี่คลายลงหลังภาครัฐด าเนินมาตรการ
การ ฉีดวั ค ซีน ใ ห้ แ ก่ปร ะชาชน ท่ั วปร ะ เ ทศ  โดย
ตั้งเป้าหมาย 80% ของประชากรไทยได้รับวัคซีนโดส
แรกภายในเดือนตุลาคม และได้รับวัคซีน 100 ล้านโดส 
ภายในปี 2564

สารจากบรรณาธิการ
ในส่วนของ PTG เรายังคงสามารถรักษาการเติบโต
ของปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันและแก๊ส LPG ได้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันและแก๊ส LPG
ในครึ่งปีแรกเติบโตในอัตรา 8.4% และ 81.4% เม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว ตามล าดับ ถึงแม้ใน
ครึ่งปีแรก PTG จะขยายสาขาสถานีบริการน้ ามันและ
แก๊ส LPG เพียง 20 สาขา ในขณะท่ีปริมาณการ
จ าหน่ายน้ ามันต่อสถานีบริการ (Same Store Sales) 
น้ันเพ่ิมขึ้น 1.6% จากปีท่ีแล้ว อันเน่ืองมาจาก
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมาตรฐานของ PTG และ
การเติม เต็มการบริการในสถานีบริการ  PT ใ ห้
หลากหลายและครบครันยิ่งขึ้น ท าให้ PTG สามารถ
รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของการจ าหน่ายน้ ามัน
เป็นอันดับท่ี 2 ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

ท้ังน้ี ด้วยวิสัยทัศน์ของ PTG ในการ “เช่ือมให้ทุกคนได้
มีโอกาสเข้าถึงชีวิตท่ี “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วง
ชีวิต” บริษัทมุ่งม่ันเดินตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจใน
การให้บริการท่ี เ ป็นมากกว่าสถานีบริการน้ ามัน           
....  

1



ซ่ึงเติมเต็มความสุขให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ครบครันมากขึ้น 
โดยในช่วงต้นปีท่ีผ่านมา บริษัทมุ่งม่ันผลักดันธุรกิจ Non-Oil ท้ังธุรกิจแก๊ส LPG ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) 
ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ ธุรกิจซ่อมแซมบ ารุงรถยนต์ ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 
ด้วยเป้าหมายท่ีจะเติมเต็มความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับคนไทย โดยเรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้ตรงต่อ
ความต้องการและเป็นส่วนหน่ึงในการใช้ชีวิตของลูกค้า ท้ังการออกผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) บริษัทได้วางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง 
และสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่ง พร้อมกับการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีส่วนร่วมกับชุมชนในแต่ละท้องถิ่นในประเทศ โดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกาแฟพันธุ์ไทย ถือเป็น
อีกหน่ึงธุรกิจท่ีส าคัญในการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดย Newsletter ฉบับน้ี จึงได้เชิญ คุณอนันต์ รัตนม่ันคง 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด มาพูดคุยถึงกลยุทธ์ในการเติบโต รวมถึงแผนการ
ลงทุนในปีน้ีว่าเป็นอย่างไรค่ะ
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Exclusive Talk with Management of Punthai Coffee 

ท าไมต้องเป็น “กาแฟพันธุไ์ทย”

• Logo ใช้ตราสัญลักษณ์ท่ีใครเห็นก็จ าได้ ซ่ึงมีท่ีมาจาก 
สัญลักษณ์ของประเทศไทย คือ ช้างไทย ศาลาไทย และ
ดอกราชพฤกษ์ รวมถึงสีของแบรนด์ท่ีเป็นสีน้ าตาลเข้มและ
สีของไม้ ท่ีสื่อถึงความ เข้ม เท่ และจริงใจ 

• รสชาติของกาแฟ ท่ีหอมเข้มใครๆ ก็ติดใจ รวมถึงเมนูท่ี
แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากแหล่งชุมชนต่างๆ 
ในประเทศไทย

• การตกแต่งร้านกาแฟ ด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมสไตล์
บ้านไทย ผสมผสานกลมกลืนเข้ากับความทันสมัยแต่เรียบ
ง่าย ภายในร้านท่ีตกแต่งด้วยช้างสาน ปลาตะเพียนสาน 
รวมถึงหมอนท่ีมีลวดลายแบบผ้าไทย ท่ีดูลงตัวในทุกๆ มุม

เราเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทน้ ามันของคนไทย และต้องการสร้าง
แบรนด์กาแฟท่ีสื่อถึงความเป็นไทย โดยเราใช้เมล็ดกาแฟจากพ้ืนท่ี
ทางภาคเหนือของประเทศไทย และคัดเลือกเฉพาะเมล็ดกาแฟ    
อราบิก้า 100% เนื่องด้วยเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของไทยท่ีมี
ช่ือเสียงด้านคุณภาพและมาตรฐาน เราจึงสร้างแบรนด์ท่ีสื่อถึง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย สื่อสารความสวยงามของประเทศไทยใน
หลายๆ ด้าน 
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คุณอนันต์ รัตนมั่นคง
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

วันนี้ เราได้รับเกียรติจาก “คุณอนันต์ รัตนมั่นคง” 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยปฏิการ ดูแลการด าเนินงานของ
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด มาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจ
ร้านกาแฟพันธุ์ ไทยให้กับนักลงทุนทุกท่านได้เข้าใจ
ธุรกิจนี้มากขึ้น



จากวันที่เริ่มท าแบรนด์ สู่วันนี้ท่ีมีคนรู้จัก
แบรนด์ และเป็นที่นิยมมากขึ้น
โดยจุดประสงค์ในการเริ่มต้นของกาแฟพันธุ์ไทยคือการรองรับ
กลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการในสถานีบริการน้ ามัน PT เพ่ือให้มี
การบริการท่ีหลากหลาย ในการเป็นจุดนัดพบ และแหล่งพักผ่อน
ส าหรับนักเดินทาง โดยกลยุทธ์หลักที่เริ่มใช้คือเรื่องของวัถุดิบที่
เราใช้เมล็ดกาแฟอราบิก้าแท้ 100% ในการชงกาแฟสด ซึ่งเป็น
เมล็ดกาแฟเกรด Premium และยังเป็นการสนบัสนุนผลติภณัฑใ์น
ประเทศ เน่ืองจากวัตถุดิบน ามาจากแหล่งพ้ืนท่ีทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย ด้วยความหอม อร่อยของเมล็ดกาแฟ ท าให้คนเริ่ม
พูดถึงเรามากขึ้น ท าให้เราเห็นโอกาสท่ีจะเติบโตในธุรกิจน้ีชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 

จากน้ันเราจึงเริ่มมามองจุดเด่นของแบรนด์ ท่ีเราท ามาตลอดคือ
การสนับสนุนชุมชน จึงน าจุดเด่นน้ันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และเริ่ม
ประชาสัมพันธ์แบรนด์ ในช่วงปี 2563 ทีม R&D ได้พัฒนาสูตร
อาหาร และเครื่องดื่มใหม่ เพื่อดึงจุดเด่นของแบรนด์ในเรื่องสินค้า
และผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไทยและสนับสนุนชุมชน นอกจากน้ี 
เราก็สร้างแบรนด์ให้เป็นมาตรฐานในการสร้างประสบการณ์ท่ี
แตกต่างด้วยระบบ COCO: Company Owned Company 
Operated ท่ีแข็งแกร่ง เพ่ือให้ลูกค้าม่ันใจในเรื่องของการบริการท่ี
ยอดเยี่ยม และรสชาติกาแฟท่ีมีมาตรฐานในทุกๆ สาขาของร้าน
กาแฟพันธุ์ ไทย การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านทั้งช่องทาง
ออนไลน์และออฟไลน์ให้   แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ
ออกเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มี
ชื่อเสียงจากชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย อาทิเช่น กาแฟน้ าตาล
ดอกมะพร้าวจากชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม กาแฟมะป๊ีดจาก
ชุมชนในจังหวัดจันทบุรี กาแฟตาลโตนดจากชุมชนในจังหวัด
เพชรบุรี 

นอกจากน้ี ในไตรมาส 1/2564 บริษัทได้มีการเปิดตัวเมนูอาหาร
และเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของใบกัญชา โดยน าร่องวางจ าหน่าย
ในร้านกาแฟพันธุ์ไทย 6 สาขา และร้านคอฟฟ่ี เวิลด์ 4 สาขา จึง
เป็นจุดเปลี่ยนท่ีส าคัญท่ีท าให้คนรู้จัก และพูดถึงเราด้วยความเป็น 
“พันธุ์ ไทย” ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบ “ไทยๆ” ท าให้วันนี้
แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักและนิยมมากขึ้น ไม่เพียงเฉพาะนัก
เดินทางเท่านั้น แต่สร้างประสบการณ์ในทุกๆ สังคมของคนไทย
อย่างแท้จริง 
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ผู้ริเริ่มความคิดมาจาก คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด 
(มหาชน) ด้วยความท่ีท่านมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลในการมองหากล
ยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจที่ผสมผสานกับการคืนก าไรให้กับสังคม ใน
การออกผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอด
สินค้าในชุมชน เปรียบเสมือนตัวเชื่อมต่อสินค้าต่างๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยท าให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ การออกสินค้าท่ีมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นอีก 1 แนวคิดท่ี
เราได้ด าเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์หลักขององค์กร ใน
การเชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข" ในทุกด้าน
ของช่วงชีวิต

แนวความคิด “การมีส่วนร่วมกับชุมชน” 
มาจากไหน

การเติบโตในอนาคตของกาแฟพันธุไ์ทย
ปัจจุบัน สัดส่วน COCO ยังเป็นสัดส่วนหลักในการบริหาร แต่ด้วย
กลยุทธ์ในช่วงท่ีผ่านมา ท าให้เราเป็นท่ีรู้จัก และเป็นท่ีสนใจของกลุ่ม
ลูกค้า Franchise มากยิ่งขึ้น แต่เราก็ทราบดีว่า การด าเนินธุรกิจใน
ระบบ Franchise มีข้อดีในเรื่องของการขยายตัวท่ีสามารถท าได้
อย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน ระบบต่างๆ ต้องมีมาตรฐานอย่าง
ครบถ้วน เราจึงพยายามผลักดันการสร้างมาตรฐานในทุกมิติ 
ตั้งแต่เรื่องของ รสชาติ การบริการ การตลาด ท้ังหน้าร้านและหลัง
ร้านให้แข็งแกร่ง โดยในอนาคตอันใกล้ เราจะเห็นสาขาของร้านกาแฟ
พันธุ์ไทยในรูปแบบท่ีเป็นท้ังสาขาในสถานีบริการน้ ามัน PT และ
สาขาท่ีเป็น Stand Alone กระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคในประเทศไทย
อย่างแน่นอน ขอให้นักลงทุนทุท่านม่ันใจว่ากาแฟพันธุ์ไทยจะเติบโต
อย่างม่ันคง และเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนชุมชนให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัท 3
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Business Updates
PTG ร่วมกับ กฟผ. หรือ EGAT เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้า ELEX
BY EGAT ในสถานีบริการพีทีอย่างเป็นทางการ

ด้วยความร่วมมือระหว่างสองผู้น าในธุรกิจพลังงานชั้นน าของ
ไทยอย่าง PTG และ EGAT ในการติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ส าหรับรถยนต์ หรือ EV charging station ภายในสถานีบริการ
น้ ามัน PT โดยเปิดให้บริการแล้วใน 5 สถานีบริการน้ ามัน PT และ
มีแผนที่จะขยายจ านวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าบนถนนสายหลัก 
และแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ให้ครอบคลุมกว่า 13 จังหวัดทั่ว
ประเทศ ภายในปี 2564 

โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น EleXa ทั้งในระบบ IOS 
และ Android เพื่อค้นหาต าแหน่งที่ต้ังสถานี ช าระค่าบริการ 
ตรวจสอบสถานะของสถานีอัดประจุไฟฟ้า และรับสิทธิพิเศษจาก 
Loyalty Program ต่างๆ โครงการนี้ต้องการมอบความมั่นใจ 
และความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งในเมืองและนอก
เมือง และต้องการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ PTG ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับลูกค้าEleXA

ครั้งแรกกับการเปิดตัวอาหารและเครื่องด่ืมท่ีมีส่วนผสมของกัญชา
PTG ยังคงพัฒนาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดในการ
สนับสนุนและส่งเสริมชุมชน ด้วยการน าผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่ม 

PTG เปิดตัวอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของกัญชา
น าร่อง 6 สาขาในร้านกาแฟพันธุ์ไทย และ 4 สาขาในร้าน
คอฟฟี่ เวิร์ด ให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลอง โดย PTG มองเห็น
โอกาสในการน าผลิตภัณฑ์กัญชามาต่อยอดในธุรกิจ
ของบริษัท ด้วยกระบวนการผลิตท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึง
วัตถุดิบที่น ามาจากแหล่งปลูกใบกัญชาที่ได้รับอนุญาต
อย่างถูกต้องตามกฏหมาย 

โดยปัจจุบันเรามีแผนที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกัญชา
ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า จึงมั่นใจได้ว่าหากกฎหมายมีความชัดเจน เราก็
มีความพร้อมที่จะเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์และผลิต 
ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงที่หลากหลายได้อย่าง
แน่นอน 4
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ครั้งแรกกับการให้บริการรูปแบบบัตรสมาชิก
น้ ามันรายปีของไทย 

รับส่วนลดท้ังปี 
คุ้มทันที ไม่ต้องรอ

PTG เปิดตัวบัตรสมาชิก PT Max Card Plus ภายใต้บริษัท 
แมกซ์โซลูชั่น เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งถือเป็นการยกระดับการให้บริการ 
พร้อมสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่าง
แท้จริง และพร้อมก้าวไปสู่ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Business 
Eco-system) ที่แข็งแกร่ง ด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลายหลาย อาทิ
เช่น 

• บัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง 

• ส่วนลดราคาน้ ามัน 50 สตางค์ต่อลิตร (200 ลิตรต่อเดือน)

• ส่วนลดกาแฟ 50% ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยและร้านคอฟฟี่ 
เวิลด์ (10 แก้วต่อเดือน)

• ฟรีค่าบริการจัดส่งน้ ามันฉุกเฉินจากบริการ Max Service 
1 ครั้งต่อรอบอายุบัตร 

• สิทธิ์ส่วนลด 60% ในการซื้อน้ ามันหล่อลื่นแบรนด์ PT 
Maxnitron

• ส่วนลด 10-15% ที่ศูนย์บริการรถยนต์ออโต้แบคส์กับ
บริการเปลี่ยนยาง เช็คระยะ หรือซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 

รวมทั้งส่วนลด และสิทธิประโยชน์จากร้านค้าพันธมิตรเป็นมูลค่า
รวมกว่า 9,000 บาท ด้วยราคาบัตรสมาชิกรายปีที่ 599 บาท 
โดยสามารถสมัครได้ที่สถานีบริการน้ ามันพีทีทั่วประเทศที่ร่วม
รายการ หรือซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ www.ptmaxcard.com

โครงการเปลี่ยนรถแท็กซี่ที่ใช้เชื้อเพลิง NGV เป็น LPG ในโครงการ 
“PT Taxi Transform เปลี่ยนเพื่ออนาคต” ด้วยงบลงทุนกว่า 150 
ล้านบาท ในการติดต้ังอุปกรณ์การใช้เชื้อเพลิงใหม่ให้แก่ผู้ขับแท็กซี่ 
โดยน าเสนอเพื่อสร้างความคุ้มค่ากับผู้ขับแท็กซี่ 3 ด้านดังนี้

• “คุ้มเวลา” กับสถานีบริการ PT LPG ที่มีให้บริการเป็น
จ านวนมาก ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยไม่
ต้องเสียเวลาในการหาสถานีบริการ และเติมแก๊ส NGV เป็น
เวลานานๆ 

• “คุ้มค่า” กับการได้รับการติดต้ังอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดซึ่งมี
มูลค่ากว่า 20,000 บาท ช าระค่าสมัครเพียง 3,000 บาท
เท่านั้น

• “คุ้มสุด” กับการรับสิทธิส่วนลดในการเติมแก๊ส LPG ทั้งปี 
รวมมูลค่าสูงสุด 4,200 บาท 

โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ
กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อ
เป็นการลดต้นทุนค่าแก๊สประหยัดเวลาในการหาสถานีบริการ LPG
และลดระยะเวลาในการเติมแก๊ส โดยต้ังเป้าจ านวนแท็กซี่ที่จะเข้า
โครงการทั้งหมด 10,000 คันภายในสิ้นปีนี้

เปิดตัวโครงการ “PT TAXI 
TRANSFORM เปลี่ยนเพื่ออนาคต”
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Awards & Achievement

TRIS RATING คงอันดับเครดิต PTG ที่ BBB+ พร้อมแนวโน้มอันดับ
เครดิต "STABLE"
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทต้ิง จ ากัด (TRIS Rating) ได้จัดอันดับเครดิตองค์กร
ของ PTG ที่ระดับ BBB+ พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทาง
ธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัท แม้ว่าในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้น าด้านการให้บริการที่ครบวงจร โดย
การด าเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งธุรกิจน้ ามัน ธุรกิจแก๊ส LPG ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจขนส่งและขน
ถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง ธุรกิจบริหารและจัดการระบบ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจศูนย์ซ่อมบ ารุง และ
ธุรกิจการบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข" ในทุก
ด้านของช่วงชีวิต

ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (T-VER)
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PTG ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ในโครงการโซลาร์รูฟสถานีบริการน้ ามันและ
แก๊ส PT จ านวน 29 สถานี (Solar Roof for 29 PT Oil and Gas Station) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ โดยมีปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 970 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2eq/year) ซึ่งสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ PTG ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม

Sustainability Corner

1. PTG ร่วมบริจาคน้ าด่ืม 4 แสนขวด ให้กระทรวงสาธารณสุข
คุณพิทั กษ์  รั ชกิ จประการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
พี ที จี   เ อ็ น เ น อ ยี  จ า กั ด 
(มหาชน) ตัวแทนกลุ่มบริษัท 
PTG Energy มอบน้ าดื่ม
ขนาด 1.5 ลิตร จ านวน 4 แสน
ขวด รวมมูลค่า 4.8 ล้านบาท 
ให้กับกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อส่งมอบให้กับ ผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ
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2. PTG มอบพื้นท่ีสถานีบริการน้ ามัน PT รองรับฉีดวัคซีน COVID-19

คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีจี  เอ็นเนอยี  จ ากัด 
(มหาชน) เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขใช้พื้นที่สถานีบริการ
น้ ามัน PT กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน
ป้องกันเชื้อ COVID-19 เนื่องจากสถานีบริการน้ ามัน PT 
ครอบคลุมทั้งถนนสายหลัก-สายรองทีใ่กล้เขตชุมชน หากเกิด
เหตุฉุกเฉินใดๆ หรือผู้ที่รับการฉีดวัคซีน มีอาการแทรกซ้อน ก็
สามารถน าตัวส่งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่อยู่ใกล้เคียงได้ทันที

3. PTG ร่วมบริจาคน้ าด่ืมช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ส่งเครื่องดื่ม “กาแฟพันธุ์ไทย” 
บริการบุคลากรทางการแพทย์ รพ. บุษราคัม
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PTG สนับสนุนเครื่องดื่ม“กาแฟพันธุ์ไทย” 
ส าหรับให้บริการฟรี กับแพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ และ
บริจาคน้ าดื่มบรรจุขวดภายใต้แบรนด์ PT 
ขนาด 1.5 ลิตร จ านวน 1 แสนขวด เพื่อแทน
ค าขอบคุณ และเป็นก าลังใจให้กับบุคลากร
ทางการ แพทย์  ที่ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ภ าย ใน
โรงพยาบาลบุษราคัม ที่อาคารชาเลนเจอร์ 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 
14 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2564

4. PTG ส่งมอบเครื่องดื่มเสริมพลัง สพฉ. สู้วิกฤต COVID-19

PTG ร่วมใจ สถาบันการแพทย์ฉุก เฉินแห่ งชาติ  สู้ภัย 
COVID-19 สนับสนุนเครื่องดื่ม “กาแฟพันธุ์ไทย” บริการ
เจ้าหน้าที่ และทีมอาสาสมัครต่างๆ เพื่อเป็นก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่รับส่งฉุกเฉินผู้ป่วย COVID-19 อย่างเต็มก าลัง



5. PTG มอบเครื่องดื่ม เติมก าลังใจทีม
แพทย์ฉีดวัคซีน COVID-19
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PTG น าเครื่องดื่ม “กาแฟพันธุ์ไทย” ส่งตรงถึงมือบุคลากรทาง
การแพทย์ ท่ีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COIVD-19 กับนักกีฬา 
และบุคลากรทางการกีฬา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
รวมถึงเป็นก าลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมาบริการฉีด
วัคซีนป้องกัน COVID-19 ใ ห้กับคณะนักกีฬา เ จ้าหน้าท่ี  และ
บุคลากรทางการกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีจะเดินทาง
ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

IR’s Activity 

ในเดือนมีนาคม 2564 ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “Punthai Coffee Site Visit 2021” โดยมีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชม
การสาธิตการท าเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของกัญชง-กัญชา พร้อมท้ังให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ โดยล่าสุด PTG เปิดตัวอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของกัญชาน าร่อง 6 สาขาในร้านกาแฟพันธุ์ไทย และ 4 สาขาในร้านคอฟฟี่เวิร์ด รวมถึงการเพ่ิมไลน์ธุรกิจใหม่ในการ
เปิดตัว  “ก๋วยเตี๋ยวร่าเริง” จ าหน่ายสาขาแรกท่ีสถานีน้ ามัน PT หนองแขมให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลอง โดย PTG มองเห็นโอกาสในการน า
ผลิตภัณฑ์กัญชามาต่อยอดในธุรกิจของบริษัท ด้วยกระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน รวมถึงวัตถุดิบท่ีน ามาจากแหล่งปลูกใบกัญชาท่ีได้รับ
อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมาย โดยปัจจุบันเรามีแผนท่ีจะต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกัญชาให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ท้ังน้ี ส่วนนัก
ลงทุนสัมพันธ์ยึดม่ันการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและทั่วถึงกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง

Investor Corner
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน จึงได้ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ในการ
เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ท้ังน้ี ท่ีประชุมมี
มติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท 
จ านวน 1,670 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายท้ังสิ้น 835 ล้านบาท โดย
จ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผลตาม
รายช่ือในสมุดทะเบียนในวันท่ี 12 มีนาคม 2564 และมีก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันท่ี 21 พฤษภาคมท่ีผ่านมา โดยการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปีน้ี
น้ันจัดขึ้นในวันท่ี 26 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานใหญ่ อาคาร ซี
ดับเบ้ิลยู ทาวเวอร์ เอ ช้ัน 44 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติ
ตามมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด



DISCLAIMER
เอกสารฉบับนี้ถูกจัดเตรียมและเผยแพร่  โดยส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท  พีทีจี  เอ็น เนอยี  จ ากัด 
(มหาชน) ใช้ เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงส่วนบุคคลเท่านั้นมิ ได้ เป็นตัวแทนค า เสนอหรือการชักชวนให้ร่วม
หุ้นในบริษัทแต่อย่างใด ข้อมูลบางส่วนในเอกสารฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลที่ เปิดเผยเป็นสาธารณะ บริษัท
ไม่รับรองหรือยอมรับความรับผิดชอบต่อ เนื้อหาหรือการใช้ความ เห็นหรือข้อความดังกล่าว รวมไปถึง
ข้อมูลในส่วนของการคาดการณ์เพียงแค่สะท้อนถึงมุมมองปัจจุบัน ไม่ ใช่การรับประกันผลการด า เนินงาน
ในอนาคต เพราะเหตุการณ์ในอนาคตและผลการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่
อาจท า ให้ผลที่ แท้จริง แตกต่าง ไปอย่างมากจากผลการด า เนินงานในอดีตหรือที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่
แ ถลงการณ์ค าดการณ์ล่ว งหน้า ไ ด้ท า ขึ ้น  บ ริษัท  บ ริษ ัท ใ น เครือ หรือตัว แทนขอ งบริษัท ใ น เครือ จ ะ ไ ม่
รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการใช้ เอกสารฉบับนี้หรือ เนื้อหาภายในหรือที่ เกี่ยวข้องกับ
เอกสารฉบับนี้
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