
2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1 ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สําคัญ 
 
 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทฯที่เริ่มกอต้ังมาตั้งแตป 2538 ดําเนินการโดยนักธุรกิจคน
ไทยที่มีประสบการณดานธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมี และการรวมทุนกับบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท จํากัด เพื่อ
ดําเนินการแปรสภาพ CR ซึ่งเปนวัตถุดิบผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตของ ATC เพื่อใหไดผลิตภัณฑปโตรเลียมและ
ปโตรเคมีที่มีคุณภาพ อันไดแก น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันเตา และเคมีภัณฑเพื่อคาปลีกและคาสง ทั้งนี้บริษัทฯไดรับใบ
อนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543   
 
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯสรุปไดดังนี ้
พ.ศ. 2540  กอสรางโรงงานแลวเสร็จในเดือน กันยายน 
พ.ศ. 2541  เชาคลังน้ํามัน เพื่อเก็บผลิตภัณฑที่อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค เพื่อรองรับการขยายตัว

ของบริษัทฯ 
พ.ศ. 2542  เปดสถานีบริการน้ํ ามันเพียวแหงแรกที่ถนนพหลโยธิน  หลักกิโลเมตรที่  202 จังหวัด

นครสวรรค และเริ่มจําหนายในเดือน กุมภาพันธ 2542 
  บริษัทฯไดเริ่มนําระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9002 มาใชในสวนโรงงาน 
พ.ศ. 2543  ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จาก Bureau Veritas Quality 

International (BVQI) ในสวนกระบวนการผลิต 
  เชาคลังน้ํามันสาธุประดิษฐ และคลังน้ํามันธนบุรี เพื่อลดขอจํากัดที่บริษัทฯ ไมมีทาเทียบเรือ

เปนของตนเอง ในการที่จะคาขายกับตางประเทศ 
 พ.ศ. 2544  สงออกเคมีภัณฑไปยังนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  เปดสถานีบริการน้ํามันเพียวแหงที่สองบริเวณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
  เปดดําเนินการคลังน้ํามันที่ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการขยายตัวและให

บริการลูกคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พ.ศ. 2545  ไดรับการรับรองระบบมาตรฐานสากลดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จากสามหนวยงาน

ไดแก OHSAS 18001 BS 8800 และ TIS 18001 
  เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 150 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท 
  เปดสถานีบริการน้ํามันเพียวในรูปแบบที่บริษัทฯเปนผูดําเนินการเองแหงที่ 3 บริเวณ อําเภอปก

ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท โยธินปโตรเลียม จํากัด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจคา

ปลีก 
  ขยายกําลังการผลิตจาก 12,600 บารเรลตอวันเปน 17,000 บารเรลตอวัน 
พ.ศ. 2546  เชาคลังน้ํามันจุกเสม็ด อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อใชเปนฐานในการสงออกผลิตภัณฑ

ตางๆของบริษัทฯ โดยยกเลิกการเชาคลังน้ํามันธนบุรี และคลังน้ํามันสาธุประดิษฐ 
  ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 
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  เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 336.40 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 3.364 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 100 บาท ชําระคาหุนเต็มมูลคา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 

  จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเปน 415.55 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 83.11 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 336.40 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 67.28 ลานหุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 5 บาท 

 
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 
 

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน)  
 บริษัทฯดําเนินการกลั่น CR ซึ่งเปนวัตถุดิบผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตของ ATC เพื่อใหไดผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม และปโตรเคมีที่มีคุณภาพไดแก น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามันเตา และเคมีภัณฑ โรงกลั่นของบริษัทฯมีกําลังผลิต
สูงสุด 17,000 บารเรลตอวัน หรือประมาณ 80 ลานลิตรตอเดือน อีกทั้งมีการจัดหาน้ํามันเบนซินออกเทน 91 น้ํามัน
เบนซินออกเทน 95 และน้ํามันดีเซลหมุนเร็วจากโรงกลั่นอื่นเพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
บริษัทฯบริหารคลังน้ํามัน 4 แหง ไดแก คลังน้ํามันนครสวรรค คลังน้ํามันโคราช คลังน้ํามันจุกเสม็ด และคลังน้ํามัน
ระยอง เพื่ออํานวยความสะดวกในการสั่งซื้อและการจัดสงใหแกลูกคา บริษัทฯมีการประกอบธุรกิจผานบริษัทยอย และ
บริษัทรวมดังนี้ 
 
บริษัทยอย 
บริษัท โยธินปโตรเลียม จํากัด (“YTC”) 

YTC จัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 15 มกราคม 2542 ในนามหางหุนสวนจํากัด โยธินนครสวรรคปโตรเลียม โดยมีบริษัท เอส
ซีที ปโตรเลียม จํากัด เปนผูถือหุนรอยละ 98 ตอมาไดแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2544  โดยมีทุนจด
ทะเบียน 100,000 บาท ตอมาในเดือนสิงหาคม 2545 บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด ไดขายหุน YTC ที่ถืออยูทั้งหมดให
บริษัทฯ ทําใหปจจุบัน YTC  เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 99.99  มีทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท แบง
เปนหุนสามัญ 500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาทชําระคาหุนเต็มมูลคา ประกอบธุรกิจคาปลีก จําหนายน้ํามันดีเซลหมุน
เร็ว เบนซินออกเทน 91 (“เบนซิน 91”) และเบนซินไรสารตะกั่วออกเทน 95 (“เบนซิน 95”) ผานสถานีบริการน้ํามัน 
“เพียว” (PURE) ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2546 มีสถานีบริการน้ํามันเพียวทั้งสิ้น 22 แหง ทั่วประเทศ โดยแบงการบริหารงาน
สถานีบริการน้ํามันเปน 2 ลักษณะคือ (1) บริหารงานดวยตนเอง (Company Operate : CO) และ (2) บริหารงานโดยบุคคล
ภายนอกในลักษณะของแฟรนไชส (Franchise) 

 
บริษัทรวม 
1) บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (“SCT”) 

SCT เปนบริษัทรวมที่บริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 30 มีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 
100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ชําระคาหุนเต็มมูลคา บุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทฯ ที่ถือหุนใน  SCT  เกิน
กวารอยละ 5 มีดังนี้  PICO (ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ)  ถือหุนรอยละ 29.16 นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ (กรรมการของ
บริษัทฯ) และคูสมรส ถือหุนรวมกันรอยละ 12.53 ทั้งนี้ PICO เปนผูถือหุนใหญซึ่งใหการสนับสนุนดานการเงินแก
บริษัทฯมาตั้งแตเริ่มกอต้ังเมื่อป 2538 และ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ เปนผูมีประสบการณดานการตลาดในธุรกิจคาน้ํามัน 
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โดยในระหวางป 2536 ถึงป 2541 นายธวัช ดํารงตําแหนงเปนผูจัดการใหญฝายอุตสาหกรรมคาน้ํามันบริษัท เชลล
ประเทศไทย จํากัด และตั้งแตป 2542 ถึงปจจุบัน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ บริษัท เชอรวูดเคมิคอล จํากัด และบริษัทฯ 
จึงกลาวไดวามีประสบการณที่เอื้อประโยชนตอธุรกิจของ SCT ซึ่งจะสงผลดีตอบริษัทฯในที่สุด (กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยว
กับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดในขอ 11.2)  

SCT ประกอบธุรกิจคาสงน้ํามันหรือตัวแทนจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงอิสระ (Jobber) ใหบริการซื้อขายผลิตภัณฑน้ํา
มันเชื้อเพลิงทุกชนิดกับผูคารายใหญ และรายยอยทั่วประเทศ อาทิ น้ํามันดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 และน้ํามันเตา โดย 
SCT มีบริษัทยอย และบริษัทรวมดังนี้ 

 
ชื่อ ประเภทธุรกิจ สัดสวนการถือหุนโดย SCT (รอยละ) 

1. บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด ขนสงน้ํามัน 99.98 
2. บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด คาสงน้ํามัน 99.86 
3. บริษัท เมโทร ปโตรเลียม จํากัด คาสงน้ํามัน 99.86 
4. บริษัท อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม จํากัด คาสงน้ํามัน 99.86 
5. บริษัท บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม จํากัด คาสงน้ํามัน 99.86 
6. บริษัท เบญจปโตรเลียม จํากัด คาสงน้ํามัน 99.86 
7. บริษัท จตุจักร ออยล จํากัด คาสงน้ํามัน 99.86 
8. บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด จําหนายอุปกรณ และ    

เครื่องมือสําหรับสถานี
บริการน้ํามัน 

30.00* 

* ผูถือหุนอื่นประกอบดวยนักธุรกิจที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท เอสซีที สหภัณฑ 
จํากัด โดยมีสัดสวนการถือหุนรวมรอยละ 25 และผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ 9 ทาน มีสัดสวนการถือหุนทานละ รอยละ 5 
2) บริษัท สยามกัลฟปโตรเคมีคัล จํากัด (“SGPC”)  

SGPC เปนบริษัทรวมที่บริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 50 มีทุนจดทะเบียน 280 ลานบาท แบงออกเปนหุน
สามัญ 2,800,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ชําระคาหุนเต็มมูลคา ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันขนาด 30,000 บารเรลตอ
วัน เพื่อกลั่นน้ํามันชนิดเบา และคอนเดนเสทที่ไดจากหลุมผลิตกาซธรรมชาติ โดยมีโรงกลั่นตั้งอยูที่อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี ติดกับคลังน้ํามันเพชรบุรี ทั้งนี้ SGPC ไดชะลอการกอสรางโครงการเปนการชั่วคราวเนื่องจากประสบ
ปญหาความลาชาในการพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนผลให SGPCไมสามารถชําระหนี้เงินกูยืม และดอกเบี้ยคางจายที่ถึงกําหนดชําระ
ในป 2545 เปนจํานวน 80 ลานบาท ในระหวางป SGPC ไดทําหนังสือขอผอนผันการชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยจํานวน
ดังกลาวไปยังสถาบันการเงินผูเปนเจาหนี้และไดรับอนุมัติจากสถาบันการเงินดังกลาวใหขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออก
ไปถึงสิ้น เดือนพฤศจิกายน  2546 และเมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2545 SGPCไดยื่นฟองสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอศาลปกครองเพื่อการพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ซึ่งผลของคดีความยังไมสิ้นสุด นอกจากนี้ SGPC ไดเตรียมแนวทางแกไขปญหาดังกลาวไวหลายประการไดแก การจัด
หาสถานที่กอสรางโครงการแหงใหม การขายสินทรัพยของโครงการเพื่อนําเงินไปชําระหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
และการจัดหาแหลงเงินทุนใหม การที่ SGPC จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องไดขึ้นอยูกับผลการพิจารณาอนุมัติรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และความเปนไปไดของแนวทางแกไขปญหาขางตน อยางไรก็ตามหาก SGPC ไดรับใบ
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อนุญาตจากทางราชการ โครงการดังกลาวตองการเงินเพื่อดําเนินงานเพิ่มอีกจํานวน 120 ลานบาท เพื่อดําเนินการกอสราง
โรงกลั่นใหแลวเสร็จซึ่งคาดวาจะใชเวลาในการกอสรางประมาณ 12 เดือน   
 
3) VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. (“VTN-P”) 

VTN-P เปนบริษัทรวมที่บริษัทฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 20 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 VTN-P มีทุนจดทะเบียน 
3.5 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเปนเงินลงทุนที่ไดมีการชําระแลว 0.67 ลานเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทฯ มีสัดสวนการลงทุนใน 
VTN-P ในอัตรารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนหรือเทากับ 0.7 ลานเหรียญสหรัฐ และไดชําระเงินลงทุนไปแลว 0.054 
ลานเหรียญ VTN-P ประกอบธุรกิจโรงงานปโตรเคมีขนาดเล็กโดยมีกําลังการผลิต 2,500 บารเรลตอวัน ต้ังอยูติดแมน้ํา
โขง เมืองกันเธอ (Can Tho) ทางตอนใตของประเทศเวียดนาม โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯและขยายตลาดในตางประเทศ โดยโครงการดังกลาวไดรับสิทธิบัตรการลงทุน (Investment 
License) จากเมืองกันเธอ (Can Tho) ประเทศเวียดนาม เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี และธุรกิจ โครงการดังกลาวใชเงินลง
ทุนทั้งหมดประมาณ 294 ลานบาท ปจจุบันไดกอสรางโรงงานแลวเสร็จประมาณรอยละ 10 และคาดวาการกอสรางจะ
แลวเสร็จในป 2547 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2546 ไดมีมติใหเพิ่ม
สัดสวนการลงทุนจากรอยละ 20 เปนรอยละ 60 ภายในป 2546 โดยบริษัทฯมีแผนที่จะใชเงินที่ไดจากการขายหุนในครั้งนี้
ประมาณ 170 ลานบาทในการสรางหอกลั่น เตาเผา ทาเรือ ถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ และระบบบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ  โรง
งานแหงนี้ใชวัตถุดิบในการผลิตคือ คอนเดนเสท เพื่อนํามากลั่นเพื่อที่จะไดผลิตภัณฑ ปโตรเลียม ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ตางๆ  
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ตารางแสดงโครงสรางกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 10 กันยายน 2546 
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2.3 โครงสรางรายได 
 
 โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย แสดงตามตารางดังนี้ 

มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
2543 2544 2545 ม.ค.-มิ.ย. 2546 ผลิตภัณฑ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
ในประเทศ         

น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 4,327.55 85.40 4,207.72 66.27 4,347.95 68.61 2,748.09 62.51 
น้ํามันเตา 233.08 4.60 201.15 3.17 90.55 1.43 56.69 1.29 
เคมีภัณฑ 242.81 4.79 218.29 3.44 210.48 3.32 70.05 1.59 
เบนซิน 91  66.31 1.31 131.66 2.07 419.44 6.62 585.13 13.31 
เบนซิน 95 30.48 0.60 51.01 0.80 103.59 1.63 120.06 2.73 
ผลิตภัณฑน้ํามันอื่นๆ 48.89 0.96 139.62 2.20 68.69 1.08 109.97 2.50 
อื่นๆ - - - - - - 0.56 0.01 
รวม 4,949.12 97.67 4,949.46 77.95 5,240.70 82.70 3,690.55 83.95 

สงออก         
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 103.46 2.04 146.58 2.31 45.02 0.71 13.60 0.31 
เคมีภัณฑ - - 1,236.83 19.48 1,033.52 16.31 678.70 15.44 
รวม 103.46 2.04 1,383.40 21.79 1,078.53 17.02 692.31 15.75 
รายไดอื่น 14.56 0.29 16.96 0.27 18.01 0.28 13.24 0.30 
รวมท้ังสิ้น 5,067.13 100.00 6,349.82 100.00 6,337.24 100.00 4,396.10 100.00 

 
ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

2543 2544 2545 ม.ค.-มิ.ย. 2546 ผลิตภัณฑ 
ลานลิตร รอยละ ลานลิตร รอยละ ลานลิตร รอยละ ลานลิตร รอยละ 

ในประเทศ         
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 393.84 81.25 382.50 58.97 403.22 63.66 220.14 58.24 
น้ํามันเตา 37.40 7.72 35.33 5.45 15.29 2.41 7.84 2.07 
เคมีภัณฑ 27.42 5.66 23.23 3.58 23.51 3.71 6.57 1.74 
เบนซิน 91  51.88 1.07 11.24 1.73 34.74 5.48 43.26 11.45 
เบนซิน 95 2.23 0.46 3.99 0.62 8.07 1.27 8.21 2.17 
ผลิตภัณฑน้ํามันอื่นๆ 6.73 1.39 17.96 2.77 11.25 1.77 14.51 3.84 
รวม 472.81 97.54 474.25 71.12 496.07 78.31 300.53 79.51 

สงออก         
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 11.95 2.46 17.69 2.73 4.09 0.65 1.05 0.28 
เคมีภัณฑ - - 156.64 24.15 133.27 21.04 76.41 20.22 
รวม 11.95 2.46 174.33 26.88 137.36 21.68 77.45 20.49 
รวมท้ังสิ้น 484.76 100.00 648.58 100.00 633.44 100.00 377.98 100.00 
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ  
 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะเปนบริษัทช้ันนําในดานปโตรเลียม ปโตรเคมี และพลังงานขนาดกลางที่ประสบความ
สําเร็จในการประกอบการ ทั้งนี้บริษัทฯยังมีเปาหมายที่จะทําประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอม และมีสวนชวยพัฒนา
ประเทศชาติ นอกจากนี้บริษัทฯมีวิสัยทัศนในการที่จะเปนบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี สรางประสิทธิภาพในองคกรเทียบเทา
บริษัทขนาดใหญ พัฒนาเทคนิคการผลิตและการบริหารโดยพ่ึงตนเอง และพัฒนาบริษัทฯอยูเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯมีการจัด
ทําแผนงานธุรกิจ (Business Plan) สําหรับชวงระยะเวลา 3 – 5 ป ขางหนา โดยแบงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจออกเปน 
2 ประเภท คือ 
1) ธุรกิจการกลั่นและคาสงน้ํามัน 

บริษัทฯมีเปาหมายหลักที่จะเพิ่มกําลังการผลิตใหเต็มอัตราการผลิตโดยการหาแหลงวัตถุดิบใหมเพื่อเสริมแหลง
วัตถุดิบเดิม นอกจากนี้บริษัทฯจะดําเนินธุรกิจกลั่นและคาสงน้ํามันใหมีคุณภาพและควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการผลิตสินคาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยคํานึงถึงการรักษาสภาวะแวด
ลอมและธรรมชาติ  บริษัทฯมีนโยบายที่จะขยายตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยการเนนกลยุทธการตลาดที่
มีประสิทธิภาพเพ่ือกระตุนยอดขายของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯยังมีเปาหมายที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตและลดตนทุนการ
ผลิตตอหนวยเพื่อสรางผลกําไรที่ดีขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการลงทุน 

 
2) ธุรกิจคาปลีกน้ํามัน  

บริษัทฯมีเปาหมายหลักที่จะดําเนินการขยายชองทางการจําหนายผานสถานีบริการน้ํามันเพียวเพิ่มเปนประมาณ 
100 แหง ภายในป 2547 จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯเนนการเปดสถานีบริการน้ํามันแบบบริหารงานโดยบริษัทฯ  
เพื่อที่จะควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานของสถานีบริการน้ํามันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯจะเนนกลยุทธการ
ตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุนยอดขาย และภาพลักษณของสถานีบริการนํ้ามัน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีเปาหมายใน
การสรางชื่อ “สถานีน้ํามันเพียว” ใหเปนที่รูจักในธุรกิจคาปลีกน้ํามัน โดยบริษัทฯมุงเนนที่จะขยายสถานีบริการน้ํามัน
เพียวในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางรอบนอกปริมณฑล 
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