เข้้าชมวารสาร
NGV FOCUS ในรููปแบบ
E-Magazine ได้้ที่่�

ปีีที่่� 16 ฉบัับที่่� 67 กรกฎาคม - กัันยายน 2564

Editor’s

Note

ปตท. มุ่่�งมั่่� น ในการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ ให้้ ยั่่� ง ยืื น ควบคู่่�ไปกัั บ
ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ย ทุุ กกลุ่่� ม ภายใต้้ ควา มท้้ า ทายของ
กระแสสัังคมและเทคโนโลยีีต่่างๆ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�วิิถีีใหม่่
(New Normal) ปตท. จึึงได้้กำำ�หนดเป้้าหมายในการบริิหารจััดการ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เพื่่�อ "เป็นองค์์กรที่่�คนไทยเชื่่�อใจ พึ่่�งพากััน
และร่่ ว มขัั บ เคลื่่� อ นอนาคตสู่่�สัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ มสะอาด"
เราจะยกระดัับการดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างไร ติิดตาม
อ่่านเพิ่่�มเติิมได้้ในคอลััมน์์ NGV Mastery
เรายัังคงอััปเดตโลกแห่่งพลัังงานไฟฟ้้าเหมืือนเช่่นเคย
ผ่่านคอลััมน์์ NGV Insight เพราะปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าพลัังงานไฟฟ้้า
กำำ� ลัั ง เป็นเทรนด์์ แ ห่่ ง อนาคต และตอนนี้้� ม าอยู่่�ในรูู ป ของ
Swap & Go สถานีีสลับั แบตเตอรี่่ม� อเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้า อีีกทางเลืือก
ของวิิถีีชีีวิิตคนเมืือง และเป็นอีีกหนึ่่�งผลงานการติิดตั้้�งที่่�ทีีม
PTT NGV มีีส่่วนร่่วมด้้วยความภาคภููมิิใจ
ด้้วยความห่่วงใยที่่�มีีให้้เสมอมา ขอให้้ทุุกท่่านใส่่หน้้ากาก
อนามััย ล้้างมืือบ่่อยๆ เว้้นระยะห่่างทางสัังคม รัับประทาน
อาหารที่่�ช่่วยสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน เพื่่�อผ่่านพ้้นวิิกฤตโรค COVID-19
ไปด้้วยกััน
เจ้้าของ

บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
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NGV INSIGHT

‘Swap & Go’

สถานีีสลัับแบตเตอรี่่�มอเตอร์์ ไซค์์ ไฟฟ้้า
ทางเลืือกใหม่่ของคนเมืือง

ในช่่วง 2-3 ปีีที่่�ผ่่านมา การใช้้รถมอเตอร์์ ไซค์์กลายเป็็นเทรนด์์นิิยม จากการเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว
ของธุุรกิิจ Delivery Service และแนวโน้้มการใช้้ยานยนต์์ ไฟฟ้้าในประเทศไทยที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นต่่อเนื่่�อง
ประกอบกัับผู้้�คนในปััจจุุบัันให้้ความสำำ�คััญต่่อกระแสรัักษ์์โลก จึึงเป็็นที่่�มาของแนวคิิดการออกแบบ
ธุุรกิิจใหม่่ เพื่่�อเป็็นต้้นแบบนวััตกรรมด้้านพลัังงานให้้กัับประเทศในวัันนี้้�
เทรนด์์ ใหม่่…พลัังงานไฟฟ้้าในมอเตอร์์ ไซค์์

เพราะเทรนด์์พลัังงานไฟฟ้้าในอนาคต ไม่่ได้้มีีแค่่การผลิิตไฟฟ้้าใช้้เองภายในครััวเรืือนหรืือรถยนต์์ ไฟฟ้้า แต่่ยัังมีีเทรนด์์พลัังงานไฟฟ้้า
ในมอเตอร์์ไซค์์ด้้วย บริิษััท สวอพ แอนด์์ โก จำำ�กััด (Swap & Go) บริิษััทในเครืือ ปตท. จึึงก่่อตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อให้้บริิการสลัับแบตเตอรี่่�สำำ�หรัับผู้้�ใช้้งาน
มอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้าแบบไม่่ต้้องรอชาร์์จ เพื่่�อรองรัับการขยายตััวของผู้้�ใช้้งาน และเป็นทางเลืือกใหม่่เพื่่�อสัังคมเมืือง

Swap & Go แพลตฟอรมใหบร�การสวอพหร�อสลับแบตเตอร�่สําหรับมอเตอร ไซค ไฟฟา

รองรับการขยายตัว
ของผูใชงานมอเตอร ไซค ไฟฟา
โดยเฉพาะธุรกิจ Delivery Service

สรางทางเลือก
การใชพลังงานสะอาด
ที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

ขับเคลื่อนประเทศไทย
เปลี่ยนผานสูสังคม
ยานยนต ไฟฟาอยางยั่งยืน

Swap & Go จึึงนัับเป็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้าง Business Ecosystem ที่่�เพิ่่�มศัักยภาพการใช้้พลัังงานสะอาด สู่่�การสร้้างสรรค์์นวััตกรรมที่่�สร้้าง
การเติิบโตทั้้�งด้้านสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มทางเศรษฐกิิจของประเทศให้้เติิบโตไปพร้้อมกัันอย่่างยั่่�งยืืน
01

คััดสรรสิินค้้าและพััฒนาบริิการที่่�ดีี

ปัจจุุบััน Swap & Go ได้้จััดหาและนำำ�เข้้ารถมอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้ารุ่่�นที่่�สามารถเชื่่�อมต่่อกัับแบตเตอรี่่�ที่่�สลัับแบตเปลี่่�ยนได้้เข้้ามาแล้้ว จำำ�นวน 35 คััน
ในเบื้้�องต้้นจะทำำ�เป็นลัักษณะของโมเดลทดลองก่่อน โดยในระยะแรกพร้้อมนำำ�ร่่องให้้บริิการลููกค้้าในกลุ่่�ม Delivery Service และมีีแผนขยาย
การให้้บริิการในกลุ่่�มลููกค้้าอื่่�นๆ ในระยะถััดไป
บริิษััทยัังมีีแผนจััดหาและเจรจาหาแนวทางร่่วมกัับผู้้�ผลิิตรถมอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้า แบตเตอรี่่� และส่่วนควบคุุมทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
เพื่่�อพััฒนารถให้้มีีกำำ�ลัังขัับเคลื่่�อนสููงขึ้้�นในราคาที่่�เหมาะสมกัับประเทศไทย ทั้้�งยัังร่่วมมืือกัับ GPSC บริิษััทในกลุ่่�ม ปตท. ในการพััฒนาแบตเตอรี่่�
ที่่�ผลิิตในประเทศ ให้้ได้้มาตรฐานเทีียบเท่่าระดัับสากล เพื่่�อให้้ใช้้งานกัับรถมอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้าที่่�ถอดเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�ได้้อีีกด้้วย

Swap & Go ชวยประหยัดเวลาและลดคาใชจาย

ใชเวลาเพ�ยง 3 นาที
ในการสวอพแบตเตอร�่

ประหยัดกวา คานํ้ามัน
และการชารจเองถึง 20-30%

บํารุงรักษานอยกวา
การใชรถทั่วไปถึง 50%

ชวยลดภาวะทางอากาศ
ที่นําไปสูภาวะโลกรอน
และฝุน PM2.5

4 ขั้นตอน สลับไว ไปไดเร็ว

คนหาสถานี
หร�อจองลวงหนา
ผานแอป “Swap & Go”

กดรหัสจอง
หร�อสแกน

คืนของเกา

สวอพของใหม

ตั้้�งสถานีีสวอพแบตเตอรี่่�ของคนเมืือง

สำำ�หรัับปี 2564 สถานีีสลัับแบตเตอรี่่�ได้้เปิดให้้บริิการกระจายครอบคลุุมพื้้�นที่่�ทั่่�วกรุุงเทพฯ จำำ�นวน 22 แห่่ง ณ สถานีีบริิการน้ำำ��มััน พีีทีีทีี สเตชั่่�น
จำำ�นวน 19 แห่่ง และพื้้�นที่่�ภายนอก พีีทีีทีี สเตชั่่�น อีีก 3 แห่่ง ซึ่่�งควบคุุมงานติิดตั้้�งโดยทีีม PTT NGV ให้้เป็นไปตามมาตรฐานด้้านวิิศวกรรมและ
ความปลอดภััย โดยบริิษััทมีีแผนขยายพื้้�นที่่�ให้้บริิการให้้ครอบคลุุมและรองรัับความต้้องการใช้้งานรถมอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้าในอนาคต

พบ Swap & Go ที่สถานีบร�การนํ้ามัน พ�ทีที สเตชั่น 19 แหง ดังนี้
ปตท. สํานักงานใหญ
ลาดพราว 23
สุทธิสาร
สามยาน
นานาใต
ประชาชื่น

รามคําแหง
กําแพงเพชร 2
ประชาอุทิศ-ลาดพราว
ประชาอุทิศ 2
(แยกเหมงจาย)
สนามเปา

กลวยนํ้าไท
ยานนาวา
เจร�ญราษฎร
ลาดพราววังหิน
ลาดพราว 71
สามแยกพ�ชัย

Swap & Go นอกสถานีบร�การนํ้ามัน พ�ทีที สเตชั่น 2 แหง ไดแก
ซอยจันทน 18/7 แยก 7 (เซนตหลุยส ซอย 3)
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Once Again Hostel

มัยลาภ
สวัสดิการ
กรมว�ชาการเกษตร

NGV MASTERY

เข้้าใจ เข้้าถึึง
พึ่่�งพากััน
สภาพแวดล้้อมในปััจจุุบัันที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว และมีีความเชื่่�อมโยงระหว่่างกัันมากขึ้้�น
ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินการต่่างๆ ย่่อมส่่งผลกระทบถึึงกัันอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ภาคธุุรกิิจจึึงต้้องทบทวน
แนวทางที่่�จะรัักษาการเติิบโตให้้ ได้้ในระยะยาวอย่่างยั่่�งยืืน สำำ�หรัับ ปตท. นอกจากจะให้้ความสำำ�คััญ
กัับการสร้้างผลประกอบการที่่�ดีีแล้้ว ยัังต้้องปรัับตััวให้้ทัันกัับความต้้องการและความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�มีีพลวััตการเปลี่่�ยนแปลงสููงควบคู่่�ไปด้้วย
เนื่่�องจากจะส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายที่่�ตั้้�งใจไว้้

ปตท. จึึงกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ ในการบริิหารผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย คืือ
“เป็นองค์์ ก รที่่� ค นไทยเชื่่�อใจ พึ่่�ง พากััน และร่่ว มขัับเคลื่่�อนอนาคต
สู่่�สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมสะอาด” นำำ�ไปสู่่�การดำำ�เนิินงานเพื่่�อตอบสนอง
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ไม่่ว่่าจะเป็นหน่่วยงานภาครััฐ สัังคมชุุมชน
ผู้้� ล งทุุ น ลูู กค้้ า คู่่�ค้้ า คู่่�ความร่่ ว มมืื อ และพนัั ก งาน โดยมีี พัั น ธกิิ จ
ที่่�จะสร้้างความเข้้าใจและเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นในการดำำ�เนิินงานทั้้�งปัจจุุบััน
และอนาคต ขยายการมีีส่ว่ นร่่วมและตอบสนองความคาดหวัังในประเด็็น
ที่่�สำำ�คััญอย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งยกระดัับความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีและพััฒนา
เครืือข่่ายกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

จากวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจข้้างต้้น ปตท. มีีกลยุุทธ์์ด้้านผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียหลัักๆ คืือ “เข้้าใจ เข้้าถึึง พึ่่�งพากััน” เพื่่�อให้้เข้้าใจในบทบาท
เชื่่อ� มั่่น� ในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ และร่่วมเป็นเครืือข่่ายสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
ของ ปตท. โดยมีีขอบเขตครอบคลุุมถึึงผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในปัจจุุบัันและ
อนาคต ในพื้้� น ที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ง านและรอบสถานประกอบการของ ปตท.
ที่่�บริิหารเองและไม่่ได้้บริิหารเอง รวมถึึงโครงการร่่วมทุุนอีีกด้้วย
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ว�สัยทัศนการบร�หารผูมีสวนไดสวนเสีย
“เปนองคกรที่คนไทยเชื่อใจ พ�่งพากัน
และรวมขับเคลื่อนอนาคตสูสังคมสิ�งแวดลอมสะอาด”

ผูมีสวนไดสวนเสีย
สังคมชุมชน
คูคาและ
คูความรวมมือ

หนวยงานภาครัฐ

ลูกคา
ผูลงทุน

พนักงาน

PTT Stakeholder Management

พันธกิจ
1. สรางความเขาใจการดําเนินงานทัง้ ปจจ�บนั และอนาคต
ของ ปตท. กับผูมีสวนไดสวนเสีย
2. เพ�่มความเชื่อมั่นในการดําเนินงานอยางมืออาชีพ
ดวยความมุงมั่น ทุมเท โปรงใส และเปนธรรม
3. ขยายการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการดําเนินงานของ ปตท.
4. ตอบสนองความตองการความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสว นเสียในประเด็นทีเ่ ปนสาระสําคัญ
อยางเหมาะสม
5. ยกระดับความสัมพันธที่ดีและพัฒนาเคร�อขายกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ขอบเขต
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ทิศทางกลยุทธ และวัตถุประสงค
เขาใจ
เพ��มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสีย

เขาถึง
พัฒนากระบวนการมีสวนรวมและผลักดันสูการปฏิบัติ โดยคํานึงถึง
ผูมีสวนไดสวนเสียในทุกการดําเนินงานตลอดหวงโซอุปทาน

พ�่งพากัน
พัฒนาเคร�อขายผูมีสวนไดสวนเสียใหมีความเขมแข็ง

ผูมีสวนไดสวนเสีย 6 กลุม ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานใน�จจุบันและอนาคต ในพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท. และรอบสถานประกอบการ
ทั้งในและตางประเทศ ที่บริหารจัดการเองและไมไดบริหารจัดการเอง รวมถึงโครงการรวมทุน

ในส่่วนของลููกค้้า ปตท. มีีพัันธกิิจที่่�จะสร้้างความพึึงพอใจและ
ความผููกพััน โดยการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�มีีคุุณภาพในระดัับ
มาตรฐานสากลด้้วยราคาเป็นธรรม ซึ่่�งในปี 2564 PTT NGV มีีกลยุุทธ์์
และแผนการตลาด โดยเสาะหาพัันธมิิตรที่่�มีีศัักยภาพ รวมทั้้�งพััฒนา
Platform เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน (P: Partnership & Platform)
นำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยสนัับสนุุนและอำำ�นวยความสะดวกในการทำำ�ธุรุ กิิจ
(T: Technology for All) และมุ่่�งเน้้นทำำ�ธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส นำำ�มาซึ่่�ง
ความยั่่ง� ยืืนให้้กับั ปตท. และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียทุุกกลุ่่�ม (T: Transparency
and Sustainability)
การดำำ�เนิินงานเพื่่�อตอบสนองลููกค้้าจึึงจะเป็นการผสมผสานระหว่่าง
การเพิ่่�มศัักยภาพทางธุุรกิจิ ให้้แก่่ลูกค้
ู า้ และการตอบโจทย์์ในเรื่่อ� งที่่�ลูกค้
ู า้
ให้้ความสำำ�คััญ ไม่่ว่าจ
่ ะเป็นเรื่่อ� งธุุรกิิจในอนาคตที่่�มีแี ผนขยายการลงทุุน
ในนวััตกรรมพลัังงานทดแทนที่่�เป็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมไปพร้้อมกัับ
การเริ่่�มทำำ�ธุุรกิิจใหม่่นอกเหนืือจากด้้านพลัังงาน ไม่่ว่่าจะเป็นยา อาหาร
และโภชนาการ (Life Science) เป็นต้้น การมีีส่ว่ นร่่วมในการสร้้างรายได้้
ให้้ ชุุ ม ชนด้้ ว ยการจัั ดตั้้� ง NGV Marketplace เป็นศูู น ย์์ จำำ� หน่่ า ยผัั ก
ผลไม้้ปลอดสารในสถานีี NGV การปฏิิบััติิตาม “มาตรฐานการจััดการ
ความปลอดภััยการบริิหารการขนส่่งก๊๊าซ” อย่่างเคร่่งครััดเพื่่�อป้้องกััน
และลดอุุบััติิเหตุุจากการขนส่่ง

นอกจากนี้้� ยัังรวมถึึงการรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมผ่่านโครงการ NGV Green
Campaign ที่่�ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เช่่น การติิดตั้้�ง Solar
Roof ในสถานีีบริิการ NGV การลดการใช้้พลัังงานและจััดการของเสีีย
ของสถานีี NGV หรืือการสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นให้้แก่่ลููกค้้า เช่่น
คิิดค้้นผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��ยาเช็็คก๊๊าซรั่่�วเพื่่�อตรวจจัับการรั่่�วไหลของก๊๊าซ NGV
พร้้อมทั้้�งการบริิการตรวจสอบความปลอดภััยรถ NGV ในสถานีี NGV
ภายใต้้โครงการ Checkup & Tune up การเสริิมบริิการงานซ่่อมบำำ�รุุง
รัักษารถ NGV รวมถึึงมีี Application “PTT NGV” เพื่่�อค้้นหาสถานีี NGV
และช่่องทางในการติิดต่่อเพื่่�อรัับบริิการหลัังการขายผ่่าน Contact
Center 1365 อีีกด้้วย โดยลููกค้้าสามารถวางใจได้้ว่่า ปตท. มีีการ
รัั กษา และปกปิดข้้ อ มูู ล ลูู กค้้ า และข้้ อ มูู ล ทางการค้้ า ไว้้ เ ป็นความลัั บ
ตามจริิยธรรมและจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ ปตท.
สุุดท้้ายนี้้� PTT NGV มีีแผนในการสนัับสนุุนลููกค้้า ด้้วยกิิจกรรม
การตลาดต่่างๆ ผ่่านไปยัังสถานีีบริิการ NGV สื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย หรืือ
วารสาร NGV Focus รวมทั้้�งหากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด
คลี่่�คลายลง PTT NGV มีีแผนในการออกบููธงานสมาคมต่่างๆ มากยิ่่�งขึ้้�น
เพื่่�อสื่่�อสารและเชื่่�อมโยงข้้อมููลความต้้องการของลููกค้้าที่่�มีีต่่อสิินค้้าและ
บริิการของ PTT NGV ในทุุกกลุ่่�ม โดยมีีเป้้าหมายในการนำำ�ผลตอบรัับ
ที่่�ได้้มาพััฒนาสิินค้้าและบริิการให้้ตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้า
มากยิ่่�งขึ้้�น หรืือจนเกิิดเป็นนวััตกรรมการบริิการใหม่่ๆ ได้้ในอนาคต

ขอเชิิญร่่วมสนุุกตอบคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการบริิหารผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของ ปตท. เพื่่�อชิิงรางวััลของที่่�ระลึึก จำำ�นวน 10 รางวััล โดยจะประกาศ
รายชื่่�อผู้้�โชคดีีที่่�ได้้รัับรางวััลใน NGV FOCUS ฉบัับถััดไป

สแกน QR Code
เพื่่�อร่่วมสนุุก
* ของรางวััลอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ตามความเหมาะสม
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NGV SAFETY

NGV เดิินหน้้า
สร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ท่่ามกลางวิิกฤต COVID-19

การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ตั้้�งแต่่ต้้นปีี พ.ศ. 2563 จนถึึงปััจจุุบััน มีีการแพร่่ขยาย
วงกว้้าง การกลายพัันธุ์์�ของไวรััส การควบคุุมโรคที่่�ยากขึ้้�น และคาดว่่าจะทวีีความรุุนแรงขึ้้�นเรื่่�อยๆ
ถืือเป็็นวิิกฤตต่่อภาคธุุรกิิจและครััวเรืือนที่่�ต้้องเผชิิญอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ซึ่่�งถืือเป็็นความท้้าทาย
ของ ปตท. ในการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่คู่่�ค้้าและผู้้�รัับบริิการ เนื่่�องจากคุุณภาพ การบริิการ
และความปลอดภััยเป็็นสิ่่�งที่่� ปตท. ตระหนัักอยู่่�เสมอ จึึงได้้มีีการดำำ�เนิินงานภายใต้้ “มาตรการ
การดำำ�เนิินงานในช่่วงการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19” ตลอดกระบวนการผลิิต
และการบริิการ

สร้้างความเชื่่�อมั่่�นทุุกกระบวนการผลิิต

สายงานก๊๊าซธรรมชาติิสำำ�หรัับยานยนต์์ มุ่่�งเน้้นสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ในการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ NGV ผ่่ า นมาตรการการบริิ ห ารจัั ดการ
ทุุกกระบวนการผลิิตในช่่วงการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19
เพื่่�อความปลอดภััยสููงสุุดของพนัักงาน คู่่�ค้้า และผู้้�รัับบริิการ รวมทั้้�ง
ส่่งเสริิมความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตั้้�งแต่่กระบวนการรัับก๊๊าซ
ธรรมชาติิจากสถานีีจ่่ายก๊๊าซหลััก เพื่่�อจััดส่่งก๊๊าซ NGV ไปยัังสถานีี
บริิการ NGV ทั่่�วประเทศ
เรามีีการปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานความปลอดภััยระดัับสากล แม้้ปัจจุุบันั
ผู้้� เ ข้้ า ปฏิิ บัั ติิ ง านจะมีี จำำ� นวนลดลง เพื่่� อ เว้้ น ระยะห่่ า งทางสัั ง คมและ
ป้้องกัันโรค ซึ่่�งสอดคล้้องกัับมาตรการจากทางภาครััฐ ทว่่าเรายัังคง
มีีการควบคุุมและตรวจสอบการส่่งก๊๊าซให้้มีีมาตรฐานอยู่่�เสมอ ทั้้�งยััง
มีีการเข้้าปฏิิบััติิงานที่่�สถานีีเฉพาะผู้้�ที่่�มีีความจำำ�เป็นอย่่างยิ่่�งเท่่านั้้�น
เพื่่�อมิิให้้กระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน
โดยห้้อง Control Room เพื่่�อควบคุุมระบบ SCADA แบบเรีียลไทม์์
24 ชั่่ว� โมง ยัังคงมีีพนัักงานปฏิิบัติั งิ านตลอด เพีียงแต่่ลดจำำ�นวนพนัักงาน
และแบ่่งกลุ่่�มทำำ�งาน เพื่่�อให้้คู่่�ค้า้ และลููกค้ามั่่
้ น� ใจในคุุณภาพการดำำ�เนิินงาน
ที่่�เรามีีให้้อย่่างไม่่เปลี่่�ยนแปลง
สำำ�หรัับพนัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานในส่่วนอื่่�นๆ เช่่น พนัักงานโหลดก๊๊าซ
แม่่บ้้าน หรืือพนัักงานที่่�มีีความจำำ�เป็นต้้องเข้้ามาปฏิิบััติิงาน จะต้้อง
ดำำ�เนิินการตามมาตรการเช่่นเดีียวกััน คืือ สวมหน้้ากากอนามััยเสมอ
คััดกรองด้้วยเครื่่�องตรวจวััดอุุณหภููมิิก่่อนเริ่่�มปฏิิบััติิงานทุุกวััน สำำ�หรัับ
ภายในห้้องปฏิิบััติิการจะมีีจุุดกดแอลกอฮอล์์เพื่่�อทำำ�ความสะอาดมืือ
เป็นประจำำ� ด้้วยหวัังลดและป้้องกัันการสะสมของเชื้้�อ COVID-19
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ในกรณีีที่่�พนัักงานเป็นบุุคคลเสี่่�ยง
หรืือเป็นผู้้�ติิดเชื้้�อ COVID-19 จะต้้อง
รายงานแก่่ต้้นสัังกััด เพื่่�อแยกกัักหรืือ
รัักษาตัวทั
ั นั ทีี เราจะไม่่ให้้มีการ
ี ปะปนกััน
กัับพนัักงานท่่านอื่่น� หรืือบุุคคลอื่่น� ควบคู่่�ไปกัับการอบโอโซน ทำำ�ความสะอาด
สถานีีให้้ปลอดเชื้้�อ เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในกระบวนการผลิิตแก่่คู่่�ค้้า
อยู่่�เสมอ
ด้้านกระบวนการขนส่่งก๊๊าซ เราได้้จัดั เตรีียมมาตรการความปลอดภััย
สำำ�หรัับพนัักงานในบริิษััทคู่่�ค้้าที่่�เข้้ามารัับก๊๊าซภายในสถานีี ซึ่่�งทาง
สายงานก๊๊าซธรรมชาติิสำำ�หรัับยานยนต์์ให้้ความสำำ�คััญต่่อความปลอดภััย
และสุุ ข อนามัั ย ไม่่ น้้ อ ยไปกว่่ า พนัั ก งานของเรา เพราะเราเชื่่� อ ว่่ า
ความปลอดภััยเป็นเรื่่�องของเราทุุกคน และเป็นสิ่่�งที่่�เราต้้องช่่วยกัันดููแล
จึึงได้้มีีมาตรการคััดกรองความเสี่่�ยงแก่่บุุคคลภายนอกที่่�เข้้ามาในพื้้�นที่่�
เช่่นเดีียวกััน เช่่น สวมหน้้ากากอนามััย วััดอุุณหภููมิิ เว้้นระยะห่่าง
ทางสัังคม และล้้างมืือด้้วยเจลแอลกอฮอล์์เป็นประจำำ� ซึ่่�งทางสถานีี
มีีการจััดเตรีียมไว้้เพื่่�อให้้บริิการแก่่ทุุกท่่าน

มุ่่�งเน้้นความปลอดภััย “ลููกค้้าต้้องมาเป็็นอัันดัับแรก”
นอกจากกระบวนการผลิิตที่่�สายงานก๊๊าซธรรมชาติิสำำ�หรัับยานยนต์์
ไม่่ประนีีประนอมในเรื่่�องมาตรฐานความปลอดภััย การให้้บริิการลููกค้้า
ที่่�มาใช้้บริิการที่่�สถานีีบริิการ NGV ก็็ถืือเป็นเรื่่�องที่่�เราให้้ความใส่่ใจ
ไม่่แพ้้กััน
“ลููกค้้ า ต้้ อ งมาเป็นอัั น ดัั บ แรก (Customer Centric)” เราให้้
ความสำำ�คััญกัับลููกค้้าอยู่่�เสมอ เพราะเราเชื่่�อว่่าลููกค้้าเป็นหนึ่่�งปัจจััย
ที่่�ทำำ�ให้้ธุุรกิิจของเราเติิบโต และเข้้าใกล้้เป้้าหมายมากขึ้้�น ซึ่่�งเราพร้้อม
ที่่�จะเคีียงข้้างลููกค้้าทุุกสถานการณ์์ โดยเฉพาะในช่่วงวิิกฤต COVID-19
สายงานก๊๊าซธรรมชาติิสำำ�หรัับยานยนต์์ได้้สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ลููกค้้า
ที่่�เข้้ารัับบริิการสถานีี NGV ทุุกคน ผ่่านมาตรการจากทางภาครััฐและ
ทางสายงาน ดัังนี้้�
1 พนัักงานทุุกคนสวมหน้้ากากอนามััยตลอดเวลา เว้้นระยะห่่าง
ตลอดการปฏิิบััติิงาน และจััดให้้มีีเจลแอลกอฮอล์์ในจุุดที่่�ลููกค้้า
เข้้ามาใช้้บริิการเป็นประจำำ�
2 เพิ่่� ม ความถี่่� ใ นการทำำ� ความสะอาดพื้้� น ที่่� ภ ายในสถานีี บ ริิ การ
มากขึ้้�น เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ลููกค้้าว่่าพื้้�นที่่�ที่่�เข้้ารัับบริิการ
มีีความสะอาดและปลอดภััย
3	กรณีีพบว่่าพนัักงานภายในสถานีีมีีอาการอยู่่�ในกลุ่่�มเสี่่�ยง จะให้้
พนัักงานหยุุดงานไปพบแพทย์์ทัันทีี ไม่่มีีการปะปนกัันภายใน
สถานีี หรืือหากพบผู้้�ติิดเชื้้�อในสถานีีบริิการ NGV จะทำำ�การปิด
สถานีีบริิการ จนกว่่าจะดำำ�เนิินการทำำ�ความสะอาดพื้้�นที่่� และ/หรืือ
พิิจารณาอบโอโซนแล้้วเสร็็จ จึึงสามารถกลัับมาเปิดให้้บริิการได้้
4	จััดให้้มีจุี ดุ คััดแยกขยะอัันตราย (หน้้ากากอนามััยใช้้แล้้ว) ภายใน
สถานีี

ปรัับตััวเข้้าสู่่� New Normal

การดำำ�เนิินงานภาคธุุรกิิจ NGV ภายใต้้ “ความปกติิใหม่่” ถืือเป็น
ความท้้าทายของ ปตท. ในการปรัับตััว เรีียนรู้้� และจััดเตรีียมมาตรการ
ให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ ในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�อง
รวมทั้้�งให้้สอดคล้้องกัับมาตรการที่่�ภาครััฐกำำ�หนดอยู่่�เสมอ ดัังนี้้�
•	พนัักงานที่่�ประจำำ�อยู่่�ที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่
พนัักงานทุุกท่่านปฏิิบััติิงาน ณ ที่่�พัักอาศััย 100% โดยสายงาน
ก๊๊าซธรรมชาติิสำำ�หรัับยานยนต์์มีีการจััดเตรีียมทรััพยากร เพื่่�อ
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานและความปลอดภััยแก่่พนัักงาน ได้้แก่่
หน้้ากากอนามััย หน้้ากากผ้้า เจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือ รวมถึึง
อุุปกรณ์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ ได้้แก่่ เครื่่�องพิิมพ์์เอกสาร โน้้ตบุ๊๊�ก
คอมพิิวเตอร์์ เป็นต้้น

•	ศููนย์์ติิดตั้้�งและซ่่อมบำำ�รุุง NGV Care Center
	มีีแนวทางการปฏิิบััติิเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ลููกค้้าที่่�เข้้ามารัับบริิการ
ได้้รับั การปนเปื้้อนของสิินค้้า โดยเพิ่่ม� ความถี่่ใ� นการทำำ�ความสะอาด
ภายในพื้้� น ที่่� และติิ ด ตั้้� ง เครื่่� อ งฟอกอาการระบบพลาสม่่ า
ในห้้องปฏิิบััติิงาน
•	ธุุรกิิจภาคขนส่่งและสถานีีบริิการ NGV
ปรัับเปลี่่�ยนช่่วงเวลาการขนส่่งก๊๊าซ และเวลาเปิด-ปิดทำำ�การ
ของสถานีีบริิการตามมาตรการที่่�ภาครััฐกำำ�หนด
• การบริิหารจััดการ ยืืดหยุ่่�น ปรัับตััวตามสถานการณ์์
ปรัับการทำำ�งานให้้มีีความรวดเร็็ว สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
เน้้นพููดคุุยกัับลููกค้้าทางโทรศััพท์์ หรืือระบบ VDO Conference
แทนการเข้้าพบ เป็นต้้น

ทั้้�งนี้้� PTT NGV มีีความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจในการดำำ�เนิินงานแม้้ ในภาวะวิิกฤต เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่คู่่�ค้้าและลููกค้้าทุุกท่่าน เรายัังคงยึึดหลััก
การบริิหารงานให้้มีีคุุณภาพอยู่่�เสมอ และเราพร้้อมที่่�จะเคีียงข้้างท่่านให้้ข้้ามผ่่านวิิกฤตนี้้�ไปด้้วยกััน
เราเชื่่�อว่่าความปลอดภััยเป็็นเรื่่�องของเราทุุกคน และเป็็นสิ่่�งที่่�เราต้้องช่่วยกัันดููแล
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มาช่่วยกัันลดอุุบััติิเหตุุเป็็นศููนย์์
Zero Accident in PTT NGV Station

อุุบััติิเหตุุเป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่คาดคิิดว่่าจะเกิิดขึ้้�น อาจส่่งผลกระทบกัับทรััพย์์สิิน หรืือหากร้้ายแรง
อาจส่่งผลต่่อชีีวิิตของเราได้้ NGV Focus จึึงอยากเชิิญชวนทุุกท่่านให้้มาร่่วมกััน
สร้้างการตระหนัักให้้เกิิดความระมััดระวััง และลดการเกิิดอุุบััติิเหตุุจากการใช้้ NGV
ทั้้�งกัับรถของท่่านและทรััพย์์สิินของ ปตท. ด้้วยกัันนะครัับ
สถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุในสถานีีบริิการ NGV
การเกิดอุบัติเหตุในสถานีบร�การ NGV
ตั้งแต ม.ค. - มิ.ย. 2564
ขั้วแบตเตอร�่
รถขนสง
กาซยอนจาก
รถลูกคา 4%

8%
8%

รถกระชากสาย
32%

รถเฉี่ยวชน
48%

อุบัติเหตุ

จากข้้ อ มูู ล สถิิ ติิ การ เกิิ ด อุุ บัั ติิ เ หตุุ ใ นสถานีี บ ริิ การ NGV พบว่่ า
รถเฉี่่�ยวชนอุุปกรณ์์สถานีีเสีียหาย รถกระชากสายเติิมก๊๊าซ และหััวเติิม
ก๊๊าซช๊๊อตขั้้�วแบตเตอรี่่� เป็นอุุบััติิเหตุุ Top 3 อัันดัับแรก ที่่�ต้้องได้้รัับ
การป้้องกัันโดยเร็็ว ซึ่่�งเรามีีมาตรการในการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุทั้้�ง 3 เรื่่�อง
อย่่างเข้้มข้้น ดัังนี้้�

สาเหตุ

มาตรการปองกัน

รถเฉี่ยวชน
อุปกรณสถานี
เสียหาย

รถขนาดใหญตีวงเลี้ยวแคบ
และมองไมเห็นจ�ดอับสายตา

รถกระชาก
สายเติมกาซ

1. รถไหล ขณะเติมกาซ
2. รถเติมดานขาง ไมถอดสาย
เติมกาซออก
3. พนักงานไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
การใหบร�การ (เก็บเง�นกอนเก็บ
สายเติมกาซ)

1. วางปายบังหนากระจก
เพ�่อเตือนผูขับข�่
2. พนักงานแจงใหดึงเบรกมือกอน
เสียบหัวเติม
3. เนนยํ้าขั้นตอนการบร�การ
และอบรมมาตรฐาน
การบร�การโดย Mobile Team
4. จัดหาอุปกรณสําหรับ
หนุนลอรถ ขณะเติมกาซ

หัวเติมกาซชอต
ขั้วแบตเตอร�่

1. รถสภาพเกา อุปกรณเสื่อม
ฝาครอบแบตเตอร�่ชํารุด แตกหัก
2. ชิ�นสวนของหัวเติมสัมผัส
กับขั้วบวกโดยตรง

1. ปฏิเสธการเติม
เพ�่อความปลอดภัย
แจงลูกคานํารถเขาซอมแซม
2. หุมชิ�นสวนตัวเติมกาซ
ดวยสายยางพลาสติก

ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ผู้้�ขัับขี่่�รถ NGV ปลอดภััยทุุกการเดิินทาง PTT NGV อยากฝากแนวทางการดููแลตรวจเช็็ครถ
ด้้วยตััวเอง ตามคู่่�มืือการตรวจสอบความปลอดภััยรถใช้้ก๊๊าซ CNG/NGV หรืือสามารถขอรัับบริิการตรวจสภาพ
ปรัับจููนระบบก๊๊าซได้้ที่่� ศููนย์์บริิการ NGV Care Center สาขารัังสิิต หรืืออู่่�ติิดตั้้�งฯ และตรวจสภาพรถ NGV
ใกล้้บ้้านท่่าน
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1. จัดการจราจรภายในสถานี
โดยเฉพาะชองเติมกาซ
สําหรับรถขนาดใหญ
2. ทําสติกเกอรสะทอนแสง
ติดกันชนเกาะจาย

ดาวน์์โหลดคู่่�มืือ
การตรวจสอบ
ความปลอดภััย
รถใช้้ก๊๊าซ
CNG/NGV

NGV SOCIETY

กลุ่่�ม ปตท. เปิิด “หน่่วยคััดกรอง
และ รพ. สนามครบวงจร (End-to-End)
ภายใต้้โครงการลมหายใจเดีียวกััน

กลุ่่�ม ปตท. ภายใต้้โครงการลมหายใจเดีียวกััน ผนึึกกำำ�ลััง
ร่่วมกัับกระทรวงสาธารณสุุข สปคม. สปสช. และพัันธมิิตร
ทางการแพทย์์ ได้้ แ ก่่ มูู ล นิิ ธิิ โ รงพยาบาลในเครืื อ
บางปะกอกฯ และโรงพยาบาลปิยะเวท จัั ด ตั้้� ง
“หน่่ ว ยคัั ด กรอง ณ อาคาร EnCo Terminal หรืื อ
Enter และโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End)
สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยระดัับสีีเขีียว ผู้้�ป่่วยระดัับสีีเหลืือง และ
ผู้้�ป่่วยระดัับสีีแดง โดย พล.อ. ประยุุทธ์์ จัันทร์์ โอชา
นายกรัั ฐ มนตรีี ให้้ เ กีี ย รติิ เ ป็นประธานในพิิ ธีี เ ปิดและ
ร่่ ว มเชื่่� อ มต่่ อ ระบบออนไลน์์ ณ ห้้ อ งภัั กดีี บ ดิิ น ทร์์
ทำำ�เนีียบรััฐบาล

พััฒนาธุุรกิิจ EV Charging Station
ในสถานีีบริิการ NGV

ปตท. และ OR ร่ ว มลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
การพัฒนาธุรกิจให้บริการสถานีอัดประจุสำ�หรับยานยนต์ ไฟฟ้า
(EV Charging Station) ในสถานีบริการ NGV พร้อมร่วมกัน
กำ�หนดแบบจำ�ลองธุรกิจที่เหมาะสมในการให้บริการเชิงพาณิชย์
โดยมีแผนเปิดให้บริการสถานีต้นแบบ ณ สถานีบริการ NGV ปตท.
สาขากำ � แพงเพชร 2 และจะขยายพื้ น ที่การ ให้ บ ริ การ ทั้ ง หมด
10 แห่ ง ทั่ว ประเทศ รวมทั้ ง มี แ ผนขยายเครื อ ข่ า ยเพิ่ ม มากขึ้ น
ในอนาคต เพือ่ ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการและตอบสนองต่อการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย
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LNG ISO Container มิิติิใหม่่ของการขนส่่ง LNG

หน่่วยธุุรกิิจก๊๊าซธรรมชาติิ ปตท. ขยายการขาย LNG ผ่่านการใช้้งาน
LNG ISO Container ครอบคลุุ ม ตลาดทั้้� ง ภายในประเทศและ
ต่่างประเทศ โดย LNG ISO Container เป็นเทคโนโลยีีถััง Cryogenic
ที่่�สามารถกัักเก็็บก๊๊าซธรรมชาติิเหลวหรืือก๊๊าซ LNG ได้้ ปัจจุุบัันมีกี ารนำำ�
ไปใช้้งานในหลากหลายรููปแบบ อาทิิ ใช้้ขนส่่ง LNG ทางรถยนต์์ให้้แก่่
ลููกค้้า ล่่าสุุดใช้้ส่่งออก LNG ไปยัังต่่างประเทศ รวมทั้้�งใช้้ขยาย LNG
ให้้แก่่ภาคอุุตสาหกรรม การขาย LNG เพื่่�อเป็นเชื้้�อเพลิิงในภาคขนส่่ง
และเป็นถัังกัักเก็็บ LNG สำำ�หรัับเป็นสถานีีจ่่ายก๊๊าซธรรมชาติิเคลื่่�อนที่่�
ในยามฉุุกเฉิิน เพื่่�อความมั่่�นคงทางพลัังงานของไทย

เปิิดตััว Swap & Go
สถานีีสลัับแบตเตอรี่่�มอเตอร์์ ไซค์์ ไฟฟ้้า

ปตท. จัับมืือ OR เปิดตััว “สวอพ แอนด์์ โก” (Swap & Go)
ผู้้�ให้้บริิการแพลตฟอร์์มโครงสร้้างพื้้�นฐานและเครืือข่่าย Battery
Swapping หรืือการสลัับแบตเตอรี่่แ� ก่่ผู้้�ใช้้งานรถมอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้า
แบบไม่่ต้้องรอชาร์์จ ภายใต้้คอนเซ็็ปต์์ “สลัับแบตไว ไปได้้เร็็ว”
เน้้นการให้้บริิการที่่�ง่่าย สะดวก และทัันสมััย ผ่่านแอปพลิิเคชััน
Swap & Go ในเบื้้�องต้้นสถานีีสลัับแบตเตอรี่่� Swap & Go จะเปิด
ให้้บริิการรวม 22 แห่่ง ภายในสถานีีบริิการน้ำำ��มััน PTT Station
และพื้้�นที่่�เอกชนอื่่�นๆ ครอบคลุุมทั่่�วกรุุงเทพฯ โดยนำำ�ร่่องให้้บริิการ
กลุ่่�ม Delivery Service เพื่่อ� ช่่วยขัับเคลื่่อ� นประเทศไทยให้้เปลี่่ย� นผ่่าน
สู่่�สัังคมยานยนต์์ไฟฟ้้ามากยิ่่�งขึ้้�น

PTT NGV ส่่งมอบงานติิดตั้้�งตู้้�สลัับแบตเตอรี่่�
สำำ�หรัับมอเตอร์์ ไซค์์ ไฟฟ้้า Swap & Go

PTT NGV ส่่งมอบงานติิดตั้้�งตู้้�สลัับแบตเตอรี่่�สำำ�หรัับมอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้า
สถานีี Swap & Go ในเขตพื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ ให้้แก่่ บริิษััท สวอพ แอนด์์ โก
จำำ�กััด โดยสถานีี Swap & Go ทั้้�ง 21 แห่่ง ผ่่านการควบคุุมคุุณภาพงาน
ติิดตั้้�งตามมาตรฐานความปลอดภััยของสถานีีบริิการน้ำำ��มััน ปตท. และ
มาตรฐานด้้านวิิศวกรรม เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน
และแพลตฟอร์์มการให้้บริิการสลัับแบตเตอรี่่�สำำ�หรัับมอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้า
โดยไม่่ต้้องรอชาร์์จ
ทั้้� ง นี้้� PTT NGV ยัังเตรีี ย มความพร้้ อ มที่่� จ ะขยายผลความร่่ ว มมืื อ
ในด้้านอื่่�นๆ ด้้วย เช่่น การปรัับปรุุงสถานีีบริิการ NGV เป็น EV Charging
Station ที่่�รองรัับระบบการชาร์์จแบบ Normal Charge (AC) และ
Quick Charge (DC) รวมทั้้�งให้้บริิการจุุดเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�สำำ�หรัับ
มอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้า พร้้อมเปิดโชว์์รููมและศููนย์์ให้้บริิการ Swap & Go
แห่่งแรก ณ สถานีีบริิการ NGV ปตท. กำำ�แพงเพชร 2 เพื่่�อรองรัับ
กลุ่่�มลููกค้้ายานยนต์์ไฟฟ้้าในอนาคต
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เปิิดวิิสััยทััศน์์ ใหม่่ PTT New Vision

ปตท. เปิดวิิสััยทััศน์์ใหม่่ Power Life with Future Energy and
Beyond หรืือ ขัับเคลื่่�อนทุุกชีีวิิตด้้วยพลัังงานแห่่งอนาคต เพื่่�อ
มุ่่�งสู่่�ธุรุ กิิจพลัังงานอนาคตและเติิบโตในธุุรกิิจใหม่่ที่่ไ� กลกว่่าพลัังงาน
พร้้ อ มเชิิ ญ ชวนทุุ กท่่ า นร่่ ว มเป็นพลัังงานขัับเคลื่่� อ นองค์์ ก รไป
ข้้างหน้้าด้้วยกััน
Power Life สร้้างพลัังขัับเคลื่่�อนทุุกชีีวิิต พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตผู้้�คน
วััฒนธรรม วิิถีชีี วิี ติ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม ควบคู่่�กัับสร้้างการเติิบโต
ด้้วยการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดย
• สร้้างผลประกอบการที่่�เยี่่�ยมยอดและยั่่�งยืืน
• สร้้างคุุณค่่าในฐานะบริิษััทที่่�มีีธรรมาภิิบาล
•	ส่่งเสริิมการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของประเทศ
Future Energy สรรสร้้างพลัังงานอนาคต
•	มุ่่�งเน้้นพลัังงานสะอาดที่่�เป็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
•	พััฒนาระบบนิิเวศใหม่่ของพลัังงาน

Beyond เติิบโตในธุุรกิิจใหม่่ที่่� ไกลกว่่าพลัังงาน เพื่่�อสร้้างคุุณค่่า
ที่่�ยั่่�งยืืน
•	มุ่่�งสู่่�ธุุรกิิจอื่่�นที่่�สนัับสนุุนพลัังการขัับเคลื่่�อนชีีวิิตของผู้้�คน
•	ตอบสนองกัับแนวโน้้มและการเติิบโตในอนาคต

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
รับรางวัล ASEAN-OSHNET
Excellence Awards

โรงแยกก๊๊ า ซธรรมชาติิ ร ะยองรัับรางวััล
สถานประกอบกิิ จ การต้้ น แบบดีี เ ด่่ นที่่� มีี
การดำำ� เนิิ น งานด้้ า นความปลอดภััยและ
อาชีีวอนามััยระดัับอาเซีียน (ASEAN-OSHNET
Excellence Awards) ผ่่ า นระบบวีี ดิิทัั ศน์์
ทางไกล ในการประชุุมคณะกรรมการบริิหาร
เครืือข่่ายความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
ของอาเซีียน (ASEAN-OSHNET) ครั้ง�้ ที่่� 21
ซึ่่� ง จััดขึ้้� น ณ สาธารณรััฐประชาธิิ ป ไตย
ประชาชนลาว รางวััลดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็น
ถึึงความมุ่่�งมั่่� นตั้�้ ง ใจ และความคิิ ด ริิ เ ริ่่� ม
สร้้างสรรค์์ในการพััฒนาระบบการจััดการด้้าน
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยที่่�ยอดเยี่่�ยม
ของโรงแยกก๊๊าซธรรมชาติิระยองเป็นอย่่างดีี
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TRENDY INNOVATION

หุ่่�นยนต์์ฮีีโร่่
เซฟหมอ สู้้�โควิิด
นัับตั้้�งแต่่เกิิดการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 นัักประดิิษฐ์์ที่่�อยู่่�ในภาครััฐ
สถาบัันการศึึกษา และภาคเอกชน ต่่างทำำ�งาน
อย่่างหนัักในการคิิดค้้นพััฒนานวััตกรรมต่่างๆ
รวมทั้้�งหุ่่�นยนต์์ที่่�จะมาช่่วยลดความเสี่่�ยงและ
แบ่่งเบาภาระให้้กัับบุุคลากรด่่านหน้้าในการต่่อสู้้�
และรัับมืือกัับโรคระบาด และนี่่�คืือตััวอย่่าง
หุ่่�นยนต์์ฝีีมืือของนัักประดิิษฐ์์ ไทยที่่�มีีบทบาท
เป็็นฮีีโร่่ในวงการแพทย์์และสาธารณสุุขไทย
ในเวลานี้้�

น้้องสุุขใจ
หุ่่�นยนต์์อััจฉริิยะ พููดได้้หลายภาษา สามารถ
ช่่ ว ยงานบุุ ค ลากรทางการแพทย์์ เ กี่่� ย วกัับ
การให้้ข้้อมููลแก่่ผู้้�ป่่วยเบื้้�องต้้น โดยเฉพาะ
ในจุุดคััดกรองผู้้�ป่่วย น้้องสุุขใจจะทำำ�หน้้าที่่�
พููดคุุย ตอบคำำ�ถาม สื่่�อสารกัับผู้้�มาใช้้บริิการ
พร้้อมช่่วยคััดกรองประชาชนที่่�มาลงทะเบีียน
ผ่่านระบบสััมผััสที่่�หน้้าจอทััชสกรีีนว่่าเป็น

กลุ่่�มเสี่่� ย งหรืื อ ไม่่ ถ้้ า เป็นกลุ่่�มเสี่่� ย งก็็ จ ะมีี
คำำ� แนะนำำ�ว่่ า จะต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ตัั วอย่่ า งไร
ปัจจุุบัันน้้องสุุขใจนำำ�ร่่องปฏิิบััติิหน้้าที่่�อยู่่�ใน
โรงพยาบาลสัังกััดสำำ�นัักการแพทย์์ 5 แห่่ง
ซึ่่� ง ช่่ ว ยลดความแออััดในการลงทะเบีี ย น
คััดกรองลงได้้ ทั้้�งยัังให้้บริิการรัับ-ส่่งอาหาร
ในห้้องผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อได้้ด้้วย

ปิ่่�นโต
ประกอบด้้วย ปิ่่นโต รัับหน้้าที่่�ขนส่่งอาหาร
ยา เวชภััณฑ์์แก่่คนไข้้ เคลื่่�อนที่่�โดยใช้้ระบบ
ขัับเคลื่่�อนหุ่่�นยนต์์บนรถเข็็นควบคุุมทางไกล
ด้้านบนมีีแท็็บเล็็ตที่่�มีีระบบสื่่�อสารทางไกล
กระจก ทำำ�หน้้าที่่สื่่� อ� สารภาพและเสีียง ทำำ�ให้้
คุุ ณ หมอและพยาบาลสามารถสอบถาม
สัังเกตอาการ และดููแลผู้้�ป่่วยได้้อย่่างใกล้้ชิดิ

12

โดยไม่่จำำ�เป็นต้้องเข้้าใกล้้ จึึงช่่วยลดการ
สััมผััส ลดอััตราการเสี่่ย� งติิดเชื้้อ� ในการเข้้าไป
ให้้ บ ริิ ก ารคนไข้้ ไ ด้้ เ ป็นอย่่ า งดีี ปัจจุุ บััน
ผู้้�พัั ฒ น า คืื อ ค ณ ะ วิิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ได้้ส่ง่ มอบหุ่่�นยนต์์
ปิ่่ น โต 200 ตััว ให้้ กัั บโรงพยาบาลกว่่ า
140 แห่่งทั่่�วประเทศ

ชุุดระบบหุ่่�นยนต์์ มดบริิรัักษ์์
ควบคุุ ม และพััฒนาโดยสถาบัันวิิ ท ยาการ
หุ่่�นยนต์์ภาคสนาม (FIBO) ร่่วมกัับหน่่วยงาน
ทั้้�งภาครััฐและเอกชน โดยใน 1 ชุุดระบบฯ
ประกอบด้้วยหุ่่�นยนต์์ 3 รููปแบบ ที่่�ปฏิิบััติิ
งานช่่ ว ยเหลืื อ บุุ ค ลากรทางการแพทย์์
ในโรงพยาบาลช่่วงสถานการณ์์โ ควิิ ด -19
ได้้แก่่
• SOFA หุ่่�นยนต์์ผู้้�ช่่วยแพทย์์ สามารถ
เคลื่่� อ นที่่� ไ ปยัังตำำ� แหน่่ ง เป้้ า หมายได้้
ตามสั่่� ง แสดงข้้ อ มูู ลก ารรัักษาหรืื อ
ผลการตรวจที่่�เชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับระบบ
ของโรงพยาบาล พร้้ อ มให้้ คุุ ณ หมอ
วิิดีีโอคอลสนทนาโต้้ตอบกัับผู้้�ป่่วยได้้
แบบเรีียลไทม์์

• CARVER เป็น Automated Guided
Vehicle (AGV) ทำำ�หน้้าที่่�ขนส่่งอาหาร
ยา เวชภััณฑ์์ สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยในหอผู้้�ป่่วย
พร้้อมฟังก์์ชั่่�นฟอกอากาศและฆ่่าเชื้้�อ
ไวรััสตลอดการปฏิิบััติิงานผ่่านอุุปกรณ์์
Hydroxyl Generator
• Service Robot หุ่่�นยนต์์บริิการเฉพาะ
จุุดเคลื่่�อนที่่�ได้้อััตโนมััติิโดยการควบคุุม
ทางไกล คอยส่่งยาและอาหารให้้กัับ
ผู้้�ป่่วย โดยผู้้�ป่่วยสามารถพููดกัับหุ่่�นยนต์์
เพื่่� อ เรีี ย กแพทย์์ ห รืื อ พยาบาลได้้ ผ่่ า น
วิิดีีโอคอล

เวสตี้้� & ฟู้้�ดดี้้�
ผลงานของคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ร่่วมกัับ
ศูู นย์์ ก ารแพทย์์ ก าญจนาภิิ เ ษก คณะ
แพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััย
มหิิ ด ล ในการพััฒนา หุ่่�นยนต์์ เ วสตี้้�
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เก็็บขยะติิดเชื้้�อในโรงพยาบาล
แขนกลที่่�แข็็งแรงสามารถยกถัังขยะโหลดขึ้้น�
ได้้สููงสุุด 5 กิิโลกรััม ส่่วนระบบนำำ�ทางด้้วย
เทปแม่่เหล็็ก รัับน้ำำ��หนัักบรรทุุกสููงสุุดได้้ถึึง
500 กิิโลกรััม ขนส่่งขยะติิดเชื้้�อได้้ประมาณ
10 ตัันต่่อวััน จึึงช่่วยลดความเสี่่�ยงในการ
ติิดเชื้้�อและลดเวลาในการขนส่่งได้้

ส่่วนหุ่่�นยนต์์ฟู้้�ดดี้้� ทำำ�หน้้าที่่�ส่่งอาหาร ยา
ในหอผู้้�ป่่วย เน้้นขนส่่งอาหารครั้้�งละมากๆ
โดยได้้ รัั บการออกแบบกลไกให้้ ส่่ ง ถาด
อาหารเข้้าสู่่�จุุดหมายแบบไม่่ต้้องมีีมนุุษย์์
เข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อช่่วยลดภาระบุุคลากร
ทางการแพทย์์จากการสััมผััสตรงกัับผู้้�ป่่วย
โดยฟู้้�ดดี้้� ข ยัันสุุ ด ๆ สามารถนำำ�ส่่ ง อาหาร
3 มื้้อ� เวชภััณฑ์์ และอุุปกรณ์์ไปยัังห้้องผู้้�ป่่วย
หรืือเตีียงผู้้�ป่่วยในวอร์์ดได้้ประมาณ 200 คน
ต่่อวััน

Xterlizer
พััฒนาโดยบริิษััท เอไอ แอนด์์ โรโบติิกส์์
เวนเจอร์์ส จำำ�กััด หรืือ ARV หุ่่�นยนต์์ฆ่า่ เชื้้อ� โรค
อััตโนมััติิด้ว้ ยแสงยููวีซีี ี (UVC) นี้้� ถููกออกแบบ
มาให้้สามารถวิ่่�งได้้คล้้ายกัับตััวโรบอตดููดฝุ่่�น
สำำ� หรัับใช้้ ฆ่่ า เชื้้� อ โรคที่่� อ าจติิ ด อยู่่�ตาม
พื้้�นผิิว ตามสถานที่่�ต่่างๆ เช่่น โรงพยาบาล

สำำ�นัักงาน ห้้างสรรพสิินค้้า สนามบิิน ฯลฯ
โดยมีี ใ บรัับรองประสิิ ท ธิิ ภ าพการฆ่่ า เชื้้� อ
จริิงจากสถาบัันที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือการัันตีี
เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััย ความอุ่่�นใจ และ
ลดความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อให้้กัับทุุกชีีวิิต
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ทริิปนี้้�เราจะพาทุุกท่่านล่่องใต้้
ไปเยืือนชายฝั่่�งอ่่าวไทย
ให้้หายคิิดถึึง ผ่่านจัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีีในหลากสไตล์์
บอกเลยว่่าเที่่�ยวจัังหวััดเดีียว
ครบทั้้�งบก ทะเล ธรรมชาติิ
วััฒนธรรม รัับรองต้้อง
ประทัับใจ
ผจญไพรในธรรมชาติิ
เอาใจคนรัักธรรมชาติิ ด้้วยการผจญภััยในป่่าฝนเขตร้้อนที่่�มหััศจรรย์์
ที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�งในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ที่่�อุุทยานแห่่งชาติิเขาสก
ซึ่่�งแบ่่งเป็น 2 ส่่วน ภาคพื้้�นดิินและภาคพื้้�นน้ำำ�� เราอาจเริ่่�มจากการ
ล่่องเรืือเที่่�ยวเขื่่อ� นรััชชประภา อัันเป็นส่่วนหนึ่่ง� ของอุุทยานฯ ชมเทืือกเขา
หิิ นปูู นยิ่่� ง ใหญ่่ ต ระการตา ทอดตระหง่่ า นยอดแหลมตะปุ่่�มตะป่ำำ��
พร้้อมสายหมอกคลอเคลีีย นอนพัักในแพ กิินปลาเขื่่�อน หรืือจะเข้้าไป
สำำ�รวจถ้ำำ��ปะการััง ถ้ำำ��น้ำำ��ทะลุุ
เสร็็จแล้้วเดิินทางต่่อไม่่ไกลสู่่�ที่่�ทำำ�การอุุทยานฯ ให้้เจ้้าหน้้าที่่�นำำ�เดิินป่า่
ตามหาดอกบััวผุุด ดอกไม้้ใหญ่่ที่่�สุุดในโลก ขนาด 90-100 เซนติิเมตร
สีี แ ดง มีี 5 กลีี บ บานเพีี ย งไม่่ กี่่� เ ดืื อ นในรอบปี นอกจากนี้้� ยัังมีี
ดอกพิิศวงชวา หน้้าตาพิิสดาร ที่่�พบเพีียงไม่่กี่่�แห่่งในโลก ถ้้าเวลาเหลืือ
จะไปล่่องแพชมธรรมชาติิในลำำ�คลองศก จิิบกาแฟกระบอกไม้้ไผ่่กลางป่่า
ก็็น่่าสนุุกดีีนะ

หมู่่�เกาะอ่่างทอง
หมู่่�เกาะสวรรค์์กลางอ่่าวไทย

เกาะพะงััน
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สุุราษฎร์์ธานีีมีีเกาะเป็นร้้อย ให้้ล่่องเรืือออกไปชมทะเลสีีคราม
ไม่่แพ้้ฝั่่งอัันดามััน เช่่น ที่่�อุุทยานแห่่งชาติิหมู่่�เกาะอ่่างทอง โอเอซิิส
กลางอ่่าวไทย ไปตั้้�งแคมป์์ได้้ที่่�เกาะวััวตาหลัับ (ที่่�ทำำ�การอุุทยานฯ)
พร้้อมด้้วยเส้้นทางปีนป่่ายเขาหิินปููนขึ้้�นสู่่�จุุดชมวิิว เห็็นหมู่่�เกาะทั้้�งหมด
แบบพาโนรามา 360 องศา ชวนกัันล่่องเรืือออกไปดำำ�น้ำำ��ดููปะการััง
ชมทะเลสีีเขีียวมรกต เป็นลากููนลึึกลัับใจกลางเกาะ ถ้้าอยากเที่่�ยวแบบ
มีี สีี สัันขึ้้� นอีี กนิิ ด ต้้ อ งไปเกาะสมุุ ย เกาะพะงััน ดื่่� ม ด่ำำ�� บรรยากาศ
สวนมะพร้้าว โรงเรีียนฝึกลิิง วิิถีีชาวบ้้าน ผสานรีีสอร์์ทหรูู กิิจกรรม
ทางน้ำำ��สนุุกๆ และหาดริ้้�นที่่�เกาะพะงััน ซึ่่�งจััดงาน Full Moon Party
จนดัังก้้องโลก

เกาะมััดสุุม

เกาะนางยวน

ถ้้ายัังไม่่สะใจ แนะนำำ�อีีก 4 เกาะห้้ามพลาด คืือ เกาะมััดสุุม อยู่่�ห่่าง
เกาะสมุุยไปเพีียง 30 นาทีี เกาะนี้้ท� รายขาวจั๊๊ว� ะ น้ำำ��ทะเลสีีครามน่่าเล่่นน้ำำ��
และพายเรืือคายััค จากนั้้�นต้้องไปเยืือนเกาะเต่่า เกาะนางยวน ที่่�มีี
แนวปะการัังยาวกว่่า 8 กิิโลเมตร ถืือเป็นสวรรค์์ของนัักดำำ�น้ำำ��ลึึก และ
เป็นศููนย์กล
์ างการดำำ�น้ำำ��ในเอเชีียแปซิิฟิกด้้วย เสร็็จแล้้วปิดท้้ายแบบเบาๆ
ที่่�เกาะยาวน้้อย นอนโฮมสเตย์์เรีียบง่่าย สไตล์์ชาวบ้้าน และชิิมซีีฟู้้�ด
สดอร่่อยที่่�ยากจะลืืมลง

เกาะเต่่า
ย

เกาะยาวน้้อ

วิิถีีเนิิบช้้าน่่าหลงใหล
แม่่น้ำ�ต
�ำ าปี คืือ แม่่น้ำ��ำ ยาวที่่สุ� ดุ ในภาคใต้้ ไหลหล่่อเลี้้ย� งชีีวิตนัั
ิ บไม่่ถ้ว้ น
ตาปีแตกย่่อยสาขาเป็นคลองบางใบไม้้ ซึ่่�งผู้้�คนอยู่่�อาศััยมาหลายชั่่�วอายุุ
บนที่่�ลุ่่�ม 3 น้ำำ�� มีีน้ำำ��จืืด กร่่อย เค็็ม ขึ้้�นลงตามวััฏจัักรอิิทธิิพลน้ำำ��ทะเล
อ่่าวบ้้านดอนที่่�ต่่อเนื่่�องกััน คลองบางใบไม้้มีีลำำ�คลองแยกสาขานัับ
ร้้อยสาย อวลเสน่่ห์์ป่่าต้้นจาก ป่่ามะพร้้าว ป่่าโกงกาง แลร่่มรื่่�นเย็็นตา
ผู้้�คนไปมาหาสู่่�ด้้วยการล่่องเรืือ เรืือนไม้้ปลููกอยู่่�ริมิ น้ำำ�� หลายหลัังเป็นเรืือน
ปั้้นหยาหลัังคากระเบื้้�องว่่าวอายุุนัับร้้อยปี ชวนให้้นึึกถึึงอดีีตอัันมีีชีีวิิต
ที่่�นี้้�เราสามารถล่่องเรืือเที่่�ยว แวะบ้้านบางหลัังเพื่่�อสนทนา
พาทีีกัับเจ้้าบ้้านใจดีี แวะวััดบางใบไม้้ กราบหลวงพ่่อข้้าวสุุก
อัันศัักดิ์์� สิิ ท ธิ์์� ศูู นย์์ ร วมใจชาวบ้้ า น โดยองค์์ ท่่ า นเป็น
พระพุุทธรููปที่่�สร้้างด้้วยมวลสารมงคล 9 ประการ รวมถึึง
ข้้าวสุุกก้้นบาตรปลุุกเสก 9 ก้้อน เพื่่�อขอพรให้้ชีีวิิต
มีีแต่่สิิริิมงคล
หากมีี โ อกาสได้้ ท่่ อ งเที่่� ย วหรืื อ เดิิ น ทางไม่่ ว่่ า
ที่่�ไหน ก็็ขอให้้อย่่าลืืมสวมหน้้ากากอนามััย รัักษา
ระยะห่่าง และล้้างมืือบ่่อยๆ ด้้วยความห่่วงใย
จากพวกเราชาว NGV

เกาะพะงัน

สถานีบริการ NGV

เกาะอางทอง

เกาะสมุย

ปตท. ทักษิณออยล
พิกัดสถาน�ฯ :
N9.18711 E99.13938

อุทยานแหงชาติ
เขาสก

สถานีบริการ NGV

สถานีบริการ NGV

ก.กิจ เอ็นจ�ว�
พิกัดสถาน�ฯ :
N9.12496 E99.15925

มะปร�งปโตรเลียม
พิกัดสถาน�ฯ :
N9.12448 E99.27869

จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
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แพลตฟอร์์ม ReAcc

จััดหาพลัังงานหมุุนเวีียนผ่่านบล็็อกเชน
ปััจจุุบัันทั่่�วโลกส่่งเสริิมและให้้ความสำำ�คััญกัับพลัังงานหมุุนเวีียน
ซึ่่�งเป็็นพลัังงานสะอาดและใช้้แล้้วไม่่หมดไป ฉบัับนี้้�เรามาทำำ�ความรู้้�จััก
แพลตฟอร์์ม ReAcc (Renewable Energy Acceleration Platform)
ที่่�ให้้บริิการซื้้�อ-ขายใบรัับรองพลัังงานหมุุนเวีียนผ่่านระบบบล็็อกเชน
ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือหนึ่่�งที่่�จะช่่วยขยายตลาดพลัังงานสะอาดในไทย
ได้้ก้้าวไกลยิ่่�งขึ้้�นกััน
แพลตฟอร์์ม ReAcc สร้้างสรรค์์โดยทีีมนวััตกรรมของ ปตท.
(PTT ExpresSo) ร่่วมกัับองค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรด้้านบล็็อกเชน
ในภาคพลัังงานระดัับโลก เพื่่�อพััฒนา ReAcc ให้้เป็นแพลตฟอร์์ม
ที่่�ให้้บริิการขึ้้�นทะเบีียนอุุปกรณ์์พลัังงานหมุุนเวีียน ทั้้�งในส่่วนของ
การขอและการซื้้� อ ขายใบรัับรองฯ แบบครบจบในที่่� เ ดีี ย วเป็น
รายแรกของประเทศ ภายใต้้การรัับรองจาก The International REC
Standard (I-REC Standard)
โดย ReAcc จะเป็นเหมืือนตััวกลางในการเชื่่�อมต่่อระหว่่าง
บริิษััทผู้้�ซื้้�อและบริิษััทผู้้�พััฒนาพลัังงานหมุุนเวีียน หรืือแม้้กระทั่่�ง
ผู้้�ผลิิตพลัังงานท้้องถิ่่�น เช่่น โซลาร์์ชุุมชน ให้้สามารถเชื่่�อมต่่อกัับ
ผู้้�ซื้้�อเจ้้าใหญ่่ๆ ได้้อย่่างง่่ายดาย ซึ่่�งไม่่เพีียงช่่วยจัับคู่่�ความต้้องการ
การใช้้พลัังงานกัับพลัังงานหมุุนเวีียนที่่�มีีอยู่่�ได้้ดีีขึ้้�น ทว่่าจะช่่วย
เปิดโอกาสให้้ เ กิิ ด การลงทุุ น ใหม่่ ๆ ด้้ า นพลัังงานหมุุ น เวีี ย น
ในประเทศด้้วย เท่่ากัับช่่วยกระตุ้้�นเศรษฐกิิจให้้ขัับเคลื่่�อนในอีีก
แนวทางหนึ่่�ง
หนึ่่ง� ในตััวอย่่างที่่�เห็็นได้้ชััด คืือ โครงการสหกรณ์์เกษตรฟาร์์มกุ้้�ง
ในจัังหวััดจัันทบุุรีี อำำ�เภอนายายอาม จัังหวััดจัันทบุุรีี ที่่�มีีการติิดตั้้�ง
โซลาร์์ฟาร์์มในพื้้�นที่่�ของสหกรณ์์เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงกุ้้�งกว่่า 65 ไร่่
ก่่อให้้เกิิดการสร้้างงาน สร้้างรายได้้ คุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชน
ก็็ดีีขึ้้�น แพลตฟอร์์ม ReAcc จึึงถืือเป็นแพลตฟอร์์มที่่�สนัับสนุุนให้้
เกิิดการใช้้พลัังงานสะอาดและพลัังงานหมุุนเวีียน รวมทั้้�งยัังช่่วย
ให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนทั่่�วไทย
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สามารถดููข้้อมููลหรืือรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� www.reacc.io

NGV GAME STATION

Swap & Go

สลัับถููก ได้้ลุ้้�นรางวััล
คุุณผู้้�อ่่านคงจะผ่่านตากัับธุุรกิิจบริิการรููปแบบใหม่่ของ ปตท. คืือ Swap & Go
กัันไปไม่่น้้อยภายในวารสารเล่่มนี้้� เราจึึงขอชวนทุุกท่่านมาเล่่นเกมเรีียงลำำ�ดัับขั้้�นตอน
การใช้้บริิการที่่�ตอนนี้้�มัันสลัับกัันอยู่่�ให้้ถููกต้้อง ใครสลัับได้้ถููก ก็็ลุ้้�นเป็็นเจ้้าของรางวััล
กัันได้้เลย

งเกา
ถานี
วงหนา
wap & Go”

1

2

3

สวอพของใหม
กดรหั
สจอง
หร�อสแกน

คืนของเกา

สวอพของใหม
คนหาสถานี
หร�อจองลวงหนา
ผานแอป “Swap & Go”

4

กดรหัสจอง
หร�อสแกน

คืนขอ

กติิกาการร่่วมสนุุก
ถ่่ายรููปส่่งคำำ�ตอบมาที่่� Line @pttngv ภายในวัันที่่� 31 ต.ค. 2564
ลุ้้�นรัับ
จำำ�นวน 10 รางวััล

หมวก NGV

เฉลยเกมฉบัับที่่� 66
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หมายเหตุุ : คำำ�ตััดสิินของทีีมงานถืือเป็็นที่่�สิ้้�นสุุด

รายชื่่�อผู้้�ร่่วมสนุุกตอบคำำ�ถาม
NGV Focus 66
1.	คุุณบุุญเหลืือ พึ่่ง� ทอง
2.	คุุณอริิสรา อิ่่น� แก้้ว
3.	คุุณพรสุุข ว่่องยุุทธนานนท์์
4.	คุุณจริินทร์์ รััชตะวรรณ
5.	คุุณกุุลชนาฐ ประเสริิฐสิิทธิ์์�

6.	คุุณสู่่�โชค เปี่่ยมชล
7.	คุุณสุุรเดช เจีียรยืืนยงพงศ์์
8.	คุุณกนกวรรณ เสฐจิินตนินิ
9.	คุุณนััฐธศัักดิ์์� ขาวจิิตร
10.	คุุณบุุญรัักณ์์ษา นางาม
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