


12 มกราคม 2565

   วนันี ้(12 มกราคม 2565) นายอรรถพล ฤกษพ์บิลูย ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) (ปตท.) พรอ้มดว้ย นางสาวจริา
พร ขาวสวสัดิ ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั
ปตท.นํา้มนัและการคา้ปลกี จํากดั (มหาชน) หรอื โออาร ์และ นายวฒุกิร สตฐิติ รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่หนว่ยธรุกจิกา๊ซธรรมชาต ิปตท. รว่มเปิดตวัสถานบีรกิาร NGV
ปตท. สาขากําแพงเพชร 2 รปูแบบใหม ่ซึง่เป็นสถานนํีารอ่งทีใ่หบ้รกิารสถานอีดัประจสํุาหรับ
ยานยนตไ์ฟฟ้า (EV Charging Station) ในสถานบีรกิาร NGV อกีทัง้ยังเต็มไปดว้ยสนิคา้และ
บรกิารหลากหลายจากพันธมติรทางธรุกจิตา่งๆ เพือ่เพิม่ศักยภาพการใชพ้ืน้ทีภ่ายในสถานี
บรกิารในรปูแบบ Mixed Use ทีน่อกจากจะรองรับการเตบิโตของการใชพ้ลงังานสะอาดและ
ยานยนตไ์ฟฟ้าแลว้ ยงัรว่มสรา้งประสบการณ์ใหมใ่หก้บัผูรั้บบรกิารในสถาน ีNGV โดยมี
ดร.ดนนัท ์สภุทัรพนัธุ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ใหเ้กยีรติ
รว่มงาน

   นายอรรถพล ฤกษพ์บิลูย ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยวา่ ปตท. ยดึมั่นในการสนับสนุนพลงังาน
สะอาดเพือ่สิง่แวดลอ้มและอนาคตตามวสิยัทัศน ์Powering Life with Future Energy and
Beyond และยงัมองไปถงึการเปลีย่นแปลงดา้นพลงังานไปทีพ่ลังงานไฟฟ้า ทีเ่ป็นพลังงาน
สะอาดและจะมบีทบาทกบัภาคขนสง่มากขึน้ เราจงึมแีนวคดิในการปรับรปูแบบธรุกจิการให ้
บรกิารสถาน ีNGV เพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูใ้ชร้ถ EV โดยผนกึกําลงัภายในกลุม่ ปตท. รว่มกบั
โออาร ์เพิม่ EV Charging Station ในสถานบีรกิารใหค้รบวงจร นอกจากนียั้งมกีารปรับ
เปลีย่นรปูแบบใหทั้นสมยั มรีา้นคา้และบรกิารทีนํ่าเทคโนโลยมีาชว่ยอํานวยความสะดวก
พรอ้มทีจ่ะ Connect กบัผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ตอบโจทยค์วามตอ้งการชวีติในยคุดจิทัิล เป็น
การตอกย้ําวา่ ปตท. สนับสนุนพลงังานทางเลอืกทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม และยังมคีวาม
พรอ้มในการตอ่ยอดธรุกจิดา้นอืน่ๆ นอกเหนอืจากพลงังาน เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้รกิารอยา่งครอบคลมุในทกุมติิ

   นางสาวจริาพร ขาวสวสัด ิ ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บรษิทั ปตท.นํา้มนัและการคา้ปลกี จาํกดั (มหาชน) (โออาร)์ กลา่ววา่ โออาร ์ในฐานะ
บรษัิท Flagship ของ กลุม่ ปตท. ซึง่มพัีนธกจิในการขบัเคลือ่นธรุกจิดา้น Mobility และ
Lifestyle มุง่มัน่ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทัง้ในดา้นการเดนิทางและการใช ้
ชวีติของผูค้น โดยไดป้รับเปลีย่นรปูแบบธรุกจิใหพ้รอ้มรองรับการเปลีย่นผา่นจากการใชร้ถ
ยนตท์ีใ่ชน้ํ้ามันมาเป็นรถ EV ซึง่กําลงัไดรั้บความนยิมเพิม่ขึน้ดว้ยการตดิตัง้สถานชีารจ์ไฟฟ้า
EV Station Pluz ทัง้ในและนอกสถานบีรกิาร PTT Station ความรว่มมอืระหวา่ง ปตท. และ
โออาร ์ในครัง้นีจ้งึนับเป็นอกีกา้วสําคญัในการขยายสถานชีารจ์ไฟฟ้านอกสถานบีรกิารน้ํามนั
ซึง่จะชว่ยเสรมิสรา้งระบบนเิวศของการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทยใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ โดย
ทีส่ถานบีรกิาร NGV แหง่นี ้โออารไ์ดต้ดิตัง้เครือ่งชารจ์ไฟฟ้าในรปูแบบ Quick Charge
จํานวน 2 เครือ่ง ซึง่มแีอปพลเิคชัน่ “EV Station PluZ” ในการอํานวยความสะดวกแกผู่ ้
บรโิภคทัง้ในดา้นการคน้หาและนําทางมายงัสถานชีารจ์ไฟฟ้า การจองชว่งเวลาชารจ์ ชําระ
เงนิ และตรวจสอบประวัตกิารใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ พรอ้มดว้ย
Call Center บรกิารชว่ยเหลอื 24 ชม.
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นายวฒุกิร สตฐิติ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่หนว่ยธุรกจิกา๊ซธรรมชาต ิปตท. กลา่ว
วา่ กระแสการใชย้านยนตพ์ลังงานไฟฟ้า หรอื EV ไดรั้บความนยิมเพิม่ขึน้ หน่วยธรุกจิกา๊ซ
ธรรมชาต ิโดยสายงานกา๊ซธรรมชาตสํิาหรับยานยนต ์บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) จงึเล็ง
เห็นโอกาสในการพัฒนาธรุกจิใหบ้รกิาร EV Station Pluz ในสถานบีรกิาร NGV รว่มกบั
การจับมอืกบัพันธมติรทีม่ศีกัยภาพ เพือ่ใหม้สีนิคา้และบรกิารทีอํ่านวยความสะดวก ครอบ
คลมุความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ โดยไดร้ว่มมอืกบับรษัิทในกลุม่อยา่ง โออาร ์ใน
การพัฒนาธรุกจิใหบ้รกิาร EV Charging Station ในรปูแบบ Self-service ซึง่มแีผนจะขยาย
จดุใหบ้รกิาร ภายในสถานบีรกิาร NGV อกี 9 แหง่ท่ัวประเทศภายในปีนี ้และไดต้ดิตัง้ตูส้วอ
พแบตเตอรีแ่บบไมต่อ้งรอชารจ์ของ Swap & Go ซึง่เพิม่ความสะดวกและชว่ยรองรับการ
ขยายตัวของผูใ้ชง้านมอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้าในอนาคต รวมทัง้ยังมสีนิคา้และบรกิารดา้นไล
ฟ์สไตล ์อาท ิไอศกรมีกะทสิดสเตชัน่ Vending Café หรอืตูจํ้าหน่ายสนิคา้อตัโนมัต ิรา้น
คาเฟ่อเมซอน ฯลฯ นอกจากนีย้งัไดร้ว่มมอืกบัพันธมติรอืน่ๆ อาท ิบรษัิท ไปรษณียไ์ทย
จํากดั ในการใหบ้รกิารตูไ้ปรษณียอ์จัฉรยิะ และบรษัิท Godiator ในการเปิดใหบ้รกิารครัว
กลางหรอื Cloud kitchen ซึง่จะรองรับการขยายตวัของตลาดอาหารเดลเิวอรไีดเ้ป็นอยา่งด ี
อกีทัง้ยังศกึษาการประหยัดคา่ไฟฟ้า ดว้ยการตดิตัง้ Solar Rooftop บนหลังคาเกาะจา่ย และ
หลงัคาอาคารธรุกจิเสรมิทัง้หมด โดยเรามุง่หวงัใหส้ถานบีรกิาร NGV แหง่นีเ้ป็นสถานแีบบ
Mixed Used ตน้แบบ และตอ่ยอดไปยังสถานบีรกิาร NGV แหง่อืน่ๆ ตอ่ไป

ปตท. ยงัคงสานตอ่การสนับสนุนพลังงานทางเลอืกทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร
และประชาชน อกีทัง้ยงัรว่มมอืกบัพันธมติรทีม่ศีกัยภาพสงู เพือ่ขบัเคลือ่นธรุกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้มใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกนั สรา้งความมั่นคงทีไ่กลกวา่พลงังานในทกุมติอิยา่งสมดลุ

ปตท. หว่งใยปญัหาฝุ่ น เล็งตดิต ัง้นวตั
กรรมเครือ่งตรวจวดัฝุ่ น PM 2.5 เพิม่ ใน
พืน้ทีอ่ตุสาหกรรมกวา่ 200 จดุ
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โครงการลมหายใจเดยีวกนั กลุม่ ปตท.
พรอ้มรบัมอืโอมคิรอน สรา้งความม ัน่ใจ
ประชาชน หนนุประเทศเดนิหนา้อยา่ง
ปลอดภยั

ปตท. พยงุราคากา๊ซฯ ในประเทศดว้ย
สญัญา LNG ระยะยาว แมส้ถานการณ์
ราคา Spot LNG ในตลาดโลกอยูใ่น
ระดบัสงูมาก

28.12.2564

ปตท. จบัมอื ARV ขบัเคลือ่น Net Zero
Emission พฒันานวตักรรมประเมนิการ
ดดูซบัคารบ์อนไดออกไซดพ์ืน้ทีป่่าไม้
ดว้ยเทคโนโลยกีารสํารวจระยะไกล

27.12.2564
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