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6. โครงการในอนาคต 
 
บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเป็นหลกั โดยเฉพำะกำร

ลงทนุในธุรกิจค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิภำยใต้สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ที่บริษัทด ำเนินกำรในปัจจุบนั ทัง้นี ้บริษัทมุ่งเน้นกำรลงทนุ
เพื่อเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มัน PT ให้ครอบคลุมแต่ละจังหวัดในประเทศไทย และให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำง
มำตรฐำนกำรให้บริกำร เพื่อให้สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT แตล่ะแห่งมีมำตรฐำนกำรให้บริกำรในระดบัเดียวกนัทัว่ทัง้ประเทศ 
เพื่อบรรลเุป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ บริษัทมีแผนงำนท่ีจะด ำเนินกำรในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำ ดงันี ้

 
6.1 แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจจ าหน่ายน า้มันเชือ้เพลิงและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจจ าหน่ายน า้มัน

เชือ้เพลิง 
 

6.1.1 แผนกำรลงทนุเพื่อเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีที่ส ำคญัๆ ในประเทศ 
 
เนื่องจำกบริษัทมีควำมประสงค์ที่จะเป็นผู้ ให้บริกำรสถำนีบริกำรน ำ้มันที่ครอบคลุมพืน้ที่ในแต่ละจังหวัดใน

ประเทศไทย บริษัทจึงมุ่งเน้นกำรเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ทัง้สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และสถำนี
บริกำรน ำ้มนัประเภท DODO อย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำ โดยเน้นกำรลงทนุในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท 
COCO เป็นหลกั เนื่องจำกสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO เป็นสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ PTC เป็นผู้บริหำรงำนเอง บริษัท
จึงมัน่ใจได้ว่ำจะสำมำรถควบคมุมำตรฐำนกำรให้บริกำรได้อย่ำงเต็มที่  ดงันัน้ บริษัทจึงตัง้เป้ำหมำยในกำรเพิ่มจ ำนวน
สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ในปี 2556 ประมำณ 130 สถำนี และเพิ่มขึน้เฉลี่ยปีละประมำณ 100 สถำนี ใน 5 ปี
ข้ำงหน้ำ หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ที่เพิ่มขึน้ในแตล่ะปี และเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั
ประเภท DODO เฉลีย่ปีละประมำณ 25 สถำนี ใน 5 ปีข้ำงหน้ำ หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 
ที่เพิ่มขึน้ในแต่ละปี ท ำให้บริษัทคำดกำรณ์ว่ำจะต้องใช้เงินลงทนุเพื่อเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ใน 5 ปีข้ำงหน้ำ
ประมำณ 1,800.00 ล้ำนบำทส ำหรับกำรลงทนุสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และกำรให้ควำมช่วยเหลือตวัแทน
จ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทรำยใหมใ่นกำรปรับปรุงสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO 

 
บริษัทคำดว่ำจะใช้เงินทนุที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทนุต่อประชำชนประมำณ 1,190 ล้ำนบำท ส ำหรับกำร

ลงทนุเพื่อเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ในช่วงปี 2556 ถึงปี 2557 และสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT บำงสว่นในปี 2558 
และใช้กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตร่วมกบัเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับกำรลงทนุสว่นท่ีเหลอื 

 
6.1.2 แผนกำรลงทนุเพื่อเพิ่มจ ำนวนรถบรรทกุน ำ้มนัเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

 
เพื่อรองรับปริมำณกำรขนสง่น ำ้มนัที่คำดว่ำจะเพิ่มขึน้ในอนำคตจำกกำรลงทุนเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั

ประเภท COCO เฉลีย่ปีละประมำณ 100 สถำนี ตำมเป้ำหมำยของบริษัทในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำ และกำรเติบโตของธุรกิจค้ำ
สง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิในอนำคต บริษัทจ ำเป็นต้องลงทนุเพิ่มจ ำนวนรถบรรทกุน ำ้มนัในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำเพื่อรองรับปริมำณกำร
ขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่จะเพิ่มขึน้ในอนำคต โดยบริษัทมีแผนที่จะซือ้รถสิบล้อบรรทกุน ำ้มนัและรถพ่วงบรรทุก
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น ำ้มนัในช่วง 5 ปี ข้ำงหน้ำ เฉลี่ยปีละประมำณ 30 คนั และประมำณ 50 คนั ตำมล ำดบั คิดเป็นมูลค่ำกำรลงทนุรวม
ประมำณ 2,055.00 ล้ำนบำท ในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำ  

 
บริษัทมีแผนกำรลงทนุเพิ่มรถบรรทกุน ำ้มนัโดยกำรเช่ำซือ้ บริษัทจึงคำดกำรณ์ว่ำจะใช้เงินทนุที่ได้จำกกำรเสนอ

ขำยหุ้นเพิ่มทนุตอ่ประชำชนประมำณ 160 ล้ำนบำทในปี 2556 และปี 2557 ส ำหรับกำรช ำระเงินค่ำรถบรรทกุน ำ้มนั และ
ใช้กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตในกำรช ำระเงินคำ่รถบรรทกุน ำ้มนัส ำหรับกำรลงทนุในสว่นท่ีเหลอื 

 
6.1.3 แผนกำรลงทนุธุรกิจร้ำนกำแฟสดในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 

 
บริษัทได้ด ำเนินกำรจดัตัง้ บริษัท กำแฟพนัธุ์ไทย จ ำกดั เมื่อวนัที่ 19 กนัยำยน 2555 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ด ำเนินธุรกิจร้ำนกำแฟสดในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT โดยใช้ช่ือร้ำนกำแฟว่ำ “กำแฟพนัธุ์ไทย” (“ร้ำนกำแฟพนัธุ์ไทย”) 
เนื่องจำกบริษัทต้องกำรขยำยธุรกิจไปสูธุ่รกิจที่เก่ียวเนื่องกบักำรค้ำปลีกน ำ้มนัในสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท บริษัทจึง
เปิดให้บริกำรร้ำนกำแฟสดภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัจะช่วยตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ ใช้บริกำรภำยในสถำนีบริกำร
น ำ้มนั PT ได้มำกยิ่งขึน้ ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรเจรจำกบั กำแฟดอยช้ำง ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเมล็ดกำแฟรำยใหญ่ใน
ประเทศไทยให้เป็นผู้จดัหำเมลด็กำแฟ (Supplier) ส ำหรับบริษัทเพื่อใช้ในร้ำนกำแฟพนัธุ์ไทย ในขณะที่ผู้ผลติและจ ำหน่ำย
เมลด็กำแฟดงักลำ่วจะให้กำรสนบัสนนุบริษัทในกำรจดัอบรมพนกังำนของบริษัทให้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในผลิตภณัฑ์
กำแฟ รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรใช้เคร่ืองมือได้อยำ่งเหมำะสม เพื่อให้พนกังำนของบริษัทท่ีให้บริกำรภำยในร้ำนกำแฟ
พนัธุ์ไทยสำมำรถชงกำแฟท่ีมีคณุภำพให้กบัลกูค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำร ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดให้บริกำรร้ำนกำแฟพนัธุ์ไทยสำขำ
แรกในช่วงเดือนธนัวำคม ปี 2555 ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT สำขำบำงปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

 
ส ำหรับในปี 2556 บริษัทมีแผนจะเปิดให้บริกำรร้ำนกำแฟพนัธุ์ไทยเพิ่มเติมอีกประมำณ 20 สำขำ ในสถำนี

บริกำรน ำ้มนั PT โดยบริษัทคำดว่ำจะใช้เงินทุนที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทนุต่อประชำชนประมำณ 40 ล้ำนบำท 
ส ำหรับกำรลงทนุร้ำนกำแฟพนัธุ์ไทย 

 
6.1.4 แผนกำรลงทนุเพื่อเพิ่มจ ำนวนร้ำนสะดวกซือ้และปรับปรุงร้ำนสะดวกซือ้ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 

 
ที่ผำ่นมำบริษัทมีกำรเปิดให้บริกำรร้ำนสะดวกซือ้ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT โดยใช้ช่ือร้ำนสะดวกซือ้ว่ำ “PT 

Mart” (“ร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart”) อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ลงทนุและเปิดให้บริกำรร้ำนสะดวกซือ้รูปแบบใหม่ที่ใช้ช่ือว่ำ 
Max Mart (“ร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart”) โดยร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart ยงัคงลงทนุโดย PTC และเปิดให้บริกำรภำยใน
สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ที่ PTC เป็นผู้ด ำเนินงำน (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO) เช่นเดียวกบัร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart 
แตร้่ำนสะดวกซือ้ Max Mart จะเปิดให้บริกำรภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ที่มีศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนสะดวกซือ้
สงู เนื่องจำกกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยมีจ ำนวนมำกและหลำกหลำยกลุ่ม ท ำให้มีควำมต้องกำรสินค้ำเป็นจ ำนวนมำกและ
หลำกหลำยประเภท 
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ทัง้นี ้บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะพฒันำให้ร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart เป็นร้ำนสะดวกซือ้ที่สำมำรถสร้ำงควำมน่ำสนใจ
และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ ใช้บริกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัในทุกกลุ่ม โดยบริษัทเน้นกำรออกแบบทัง้ภำยในและ
ภำยนอกร้ำนสะดวกซือ้ให้มีควำมโดดเดน่ นอกจำกนี ้บริษัทยงัให้ควำมส ำคญักบักำรคดัเลอืกสนิค้ำที่จ ำหนำ่ยภำยในร้ำน
สะดวกซือ้ Max Mart ที่หลำกหลำย ทนัสมยั และตรงกบัควำมต้องกำรของกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม รวมถึ งกำร
จดัเรียงสนิค้ำให้สำมำรถเลือกซือ้ได้อย่ำงสะดวก ทัง้นี  ้บริษัทจะลงทนุร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart ใหม่ส ำหรับสถำนีบริกำร
น ำ้มนั PT ที่ยงัไมม่ีร้ำนสะดวกซือ้ และปรับปรุงร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart เดิมที่มีศกัยภำพให้เป็นร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart 
ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดให้บริกำรร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart สำขำแรกในช่วงเดือนธันวำคม ปี 2555 ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั 
PT สำขำบำงปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

 
ส ำหรับในปี 2556 บริษัทมีแผนที่จะลงทนุเปิดให้บริกำรร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart ใหมแ่ละปรับปรุงร้ำนสะดวกซือ้ 

PT Mart เดิมเป็นร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart รวมทัง้สิน้ประมำณ 20 สำขำ โดยบริษัทคำดว่ำจะใช้เงินทนุที่ได้จำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นเพิ่มทนุตอ่ประชำชนประมำณ 60 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรลงทนุ Max Mart และปรับปรุงร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart เดิม
ที่มีศกัยภำพให้เป็นร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart 

 
6.2 แผนการลงทุนเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการน า้มัน PT 

 
บริษัทมีควำมประสงค์ที่จะปรับปรุงภำพลกัษณ์ของสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ให้มีควำมทนัสมยัมำกขึน้ โดยบริษัท

มีกำรเปลี่ยนแปลงสญัลกัษณ์เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PT ใหม่ และมีกำรออกแบบภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัใหม่ บริษัทจึงมี
แผนท่ีจะทยอยปรับปรุงภำพลกัษณ์ของสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ี PTC เป็นผู้ด ำเนินงำน (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO) 
และให้กำรสนับสนุนตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัทในกำรปรับปรุงสถำนีบริกำรน ำ้มันที่ตัวแทนจ ำหน่ำยเป็นผู้
ด ำเนินงำน (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO) โดยบริษัทคำดว่ำในปี 2556 ถึงปี 2560 จะลงทนุปรับปรุงภำพลกัษณ์
ของสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO เฉลี่ยปีละประมำณ 100 สถำนี และให้กำรสนบัสนนุตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของ
บริษัทในกำรปรับปรุงสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO เฉลี่ยปีละประมำณ 35 สถำนี ทัง้นี ้บริษัทคำดว่ำจะต้องใช้
เงินทนุที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทนุต่อประชำชนประมำณ 60 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรปรับปรุงภำพลกัษณ์ของสถำนี
บริกำรน ำ้มนั PT ในปี 2556 และใช้กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตส ำหรับกำรปรับปรุงภำพลกัษณ์ของสถำนี
บริกำรน ำ้มนัสว่นท่ีเหลอื 

 
6.3 แผนการลงทุนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาซอฟท์แวร์และระบบสารสนเทศที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

 
บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนำซอฟท์แวร์และระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำรทรัพยำกรองค์กร 

(Enterprise Resource Planning: ERP) ซึ่งจะครอบคลมุตัง้แต่ 1) กำรบริหำรจดักำรกำรสัง่ซือ้สินค้ำ ได้แก่ น ำ้มนั
เชือ้เพลิง ผลิตภณัฑ์หลอ่ลื่นเคร่ืองยนต์ วสัดสุง่เสริมกำรขำย และสินค้ำภำยในร้ำนสะดวกซือ้  2) กำรบริหำรจดักำรกำร
ขนสง่และกระจำยสินค้ำให้กบัสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT และร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart และร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart และ 3) 
กำรบริหำรจดักำรสินค้ำในศนูย์กระจำยสินค้ำ (Distribution Channel: DC) และในร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart และร้ำน
สะดวกซือ้ PT Mart กำรปรับปรุงและพฒันำซอฟท์แวร์และระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำรทรัพยำกรองค์กร (ERP) มี
วตัถปุระสงค์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรภำยในองค์กรให้สอดคล้องกบักำรเติบโตของธุรกิจค้ำ
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ปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทกุปี รวมถึงธุรกิจขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงและธุรกิจร้ำนสะดวก
ซือ้ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ซึง่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ที่จะเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องทกุปี 

 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีแผนที่จะปรับปรุงและพฒันำซอฟท์แวร์และระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร

ข้อมลูผู้ ใช้บริกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ที่เป็นสมำชิก เพื่อวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ ใช้บริกำรและพฤติกรรมกำรใช้
บริกำร ซึง่จะช่วยให้บริษัทสำมำรถน ำเสนอกำรให้บริกำรใหม่ๆ  ที่ตรงกบัควำมต้องกำรของผู้ ใช้บริกำรและจดักิจกรรมและ
ก ำหนดสทิธิประโยชน์ตำ่งๆ ท่ีสร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัสมำชิกได้อยำ่งเหมำะสม 

 
ทัง้นี ้บริษัทคำดวำ่จะต้องใช้เงินทนุท่ีได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทนุต่อประชำชนประมำณ 60 ล้ำนบำทส ำหรับ

กำรปรับปรุงและพฒันำซอฟแวร์และระบบสำรสนเทศที่ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจในช่วงปี 2556 ถึงปี 2557 
 


