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6.

โครงการในอนาคต

บริ ษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็ นหลัก โดยเฉพำะกำร
ลงทุนในธุรกิจค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยใต้ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ที่บริ ษัทดำเนินกำรในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ บริ ษัทมุ่งเน้ นกำรลงทุน
เพื่อเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรนำ้ มัน PT ให้ ครอบคลุมแต่ละจังหวัดในประเทศไทย และให้ ควำมสำคัญกับกำรสร้ ำง
มำตรฐำนกำรให้ บริ กำร เพื่อให้ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT แต่ละแห่งมีมำตรฐำนกำรให้ บริ กำรในระดับเดียวกันทัว่ ทัง้ ประเทศ
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ บริ ษัทมีแผนงำนที่จะดำเนินกำรในช่วง 5 ปี ข้ ำงหน้ ำ ดังนี ้
6.1

แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจจาหน่ ายนา้ มันเชือ้ เพลิงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจจาหน่ ายนา้ มัน
เชือ้ เพลิง

6.1.1

แผนกำรลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ให้ ครอบคลุมพื ้นที่ที่สำคัญๆ ในประเทศ

เนื่องจำกบริ ษัทมีควำมประสงค์ ที่จะเป็ นผู้ให้ บริ กำรสถำนีบริ กำรนำ้ มันที่ครอบคลุมพืน้ ที่ในแต่ละจังหวัดใน
ประเทศไทย บริ ษัทจึงมุ่งเน้ นกำรเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ทังสถำนี
้
บริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และสถำนี
บริ กำรน ้ำมันประเภท DODO อย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำ 5 ปี ข้ ำงหน้ ำ โดยเน้ นกำรลงทุนในสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท
COCO เป็ นหลัก เนื่องจำกสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO เป็ นสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ PTC เป็ นผู้บริ หำรงำนเอง บริ ษัท
จึงมัน่ ใจได้ ว่ำจะสำมำรถควบคุมมำตรฐำนกำรให้ บริ กำรได้ อย่ำงเต็มที่ ดังนัน้ บริ ษัทจึงตังเป
้ ้ ำหมำยในกำรเพิ่มจำนวน
สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ในปี 2556 ประมำณ 130 สถำนี และเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยปี ละประมำณ 100 สถำนี ใน 5 ปี
ข้ ำงหน้ ำ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 80 ของจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี และเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
ประเภท DODO เฉลีย่ ปี ละประมำณ 25 สถำนี ใน 5 ปี ข้ ำงหน้ ำ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20 ของจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT
ที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี ทำให้ บริ ษัทคำดกำรณ์ว่ำจะต้ องใช้ เงินลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ใน 5 ปี ข้ ำงหน้ ำ
ประมำณ 1,800.00 ล้ ำนบำทสำหรับกำรลงทุนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และกำรให้ ควำมช่วยเหลือตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทรำยใหม่ในกำรปรับปรุงสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO
บริ ษัทคำดว่ำจะใช้ เงินทุนที่ได้ จำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนประมำณ 1,190 ล้ ำนบำท สำหรับกำร
ลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ในช่วงปี 2556 ถึงปี 2557 และสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT บำงส่วนในปี 2558
และใช้ กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนในอนำคตร่วมกับเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินสำหรับกำรลงทุนส่วนที่เหลือ
6.1.2

แผนกำรลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน ้ำมันเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

เพื่อรองรับปริ มำณกำรขนส่งน ้ำมันที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ ้นในอนำคตจำกกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
ประเภท COCO เฉลีย่ ปี ละประมำณ 100 สถำนี ตำมเป้ำหมำยของบริ ษัทในช่วง 5 ปี ข้ ำงหน้ ำ และกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำ
ส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงในอนำคต บริ ษัทจำเป็ นต้ องลงทุนเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน ้ำมันในช่วง 5 ปี ข้ ำงหน้ ำเพื่อรองรับปริ มำณกำร
ขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จะเพิ่มขึ ้นในอนำคต โดยบริ ษัทมีแผนที่จะซื ้อรถสิบล้ อบรรทุกน ้ำมันและรถพ่วงบรรทุ ก
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น ้ำมันในช่วง 5 ปี ข้ ำงหน้ ำ เฉลี่ยปี ละประมำณ 30 คัน และประมำณ 50 คัน ตำมลำดับ คิดเป็ นมูลค่ำกำรลงทุนรวม
ประมำณ 2,055.00 ล้ ำนบำท ในช่วง 5 ปี ข้ ำงหน้ ำ
บริ ษัทมีแผนกำรลงทุนเพิ่มรถบรรทุกน ้ำมันโดยกำรเช่ำซื ้อ บริ ษัทจึงคำดกำรณ์ว่ำจะใช้ เงินทุนที่ได้ จำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนประมำณ 160 ล้ ำนบำทในปี 2556 และปี 2557 สำหรับกำรชำระเงินค่ำรถบรรทุกน ้ำมัน และ
ใช้ กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนในอนำคตในกำรชำระเงินค่ำรถบรรทุกน ้ำมันสำหรับกำรลงทุนในส่วนที่เหลือ
6.1.3

แผนกำรลงทุนธุรกิจร้ ำนกำแฟสดในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT

บริ ษัทได้ ดำเนินกำรจัดตัง้ บริ ษัท กำแฟพันธุ์ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ดำเนินธุรกิจร้ ำนกำแฟสดในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT โดยใช้ ชื่อร้ ำนกำแฟว่ำ “กำแฟพันธุ์ไทย” (“ร้ ำนกำแฟพันธุ์ไทย”)
เนื่องจำกบริ ษัทต้ องกำรขยำยธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจที่เกี่ ยวเนื่องกับกำรค้ ำปลีกน ้ำมันในสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท บริ ษัทจึง
เปิ ดให้ บริ กำรร้ ำนกำแฟสดภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันจะช่วยตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้ใช้ บริ กำรภำยในสถำนีบริ กำร
น ้ำมัน PT ได้ มำกยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มี กำรเจรจำกับ กำแฟดอยช้ ำง ซึ่งเป็ นผู้ผลิตและจำหน่ำยเมล็ดกำแฟรำยใหญ่ใน
ประเทศไทยให้ เป็ นผู้จดั หำเมล็ดกำแฟ (Supplier) สำหรับบริ ษัทเพื่อใช้ ในร้ ำนกำแฟพันธุ์ไทย ในขณะที่ผ้ ผู ลิตและจำหน่ำย
เมล็ดกำแฟดังกล่ำวจะให้ กำรสนับสนุนบริ ษัทในกำรจัดอบรมพนักงำนของบริ ษัทให้ มีควำมรู้และควำมเข้ ำใจในผลิตภัณฑ์
กำแฟ รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรใช้ เครื่ องมือได้ อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ พนักงำนของบริ ษัทที่ให้ บริ กำรภำยในร้ ำนกำแฟ
พันธุ์ไทยสำมำรถชงกำแฟที่มีคณ
ุ ภำพให้ กบั ลูกค้ ำที่เข้ ำมำใช้ บริ กำร ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดให้ บริ กำรร้ ำนกำแฟพันธุ์ไทยสำขำ
แรกในช่วงเดือนธันวำคม ปี 2555 ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT สำขำบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ
สำหรับในปี 2556 บริ ษัทมีแผนจะเปิ ดให้ บริ กำรร้ ำนกำแฟพันธุ์ไทยเพิ่มเติมอีก ประมำณ 20 สำขำ ในสถำนี
บริ กำรน ้ำมัน PT โดยบริ ษัทคำดว่ำจะใช้ เงินทุนที่ได้ จำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนประมำณ 40 ล้ ำนบำท
สำหรับกำรลงทุนร้ ำนกำแฟพันธุ์ไทย
6.1.4

แผนกำรลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวนร้ ำนสะดวกซื ้อและปรับปรุงร้ ำนสะดวกซื ้อภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT

ที่ผำ่ นมำบริ ษัทมีกำรเปิ ดให้ บริ กำรร้ ำนสะดวกซื อ้ ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT โดยใช้ ชื่อร้ ำนสะดวกซื ้อว่ำ “PT
Mart” (“ร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart”) อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ ลงทุนและเปิ ดให้ บริ กำรร้ ำนสะดวกซื ้อรู ปแบบใหม่ที่ใช้ ชื่อว่ำ
Max Mart (“ร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart”) โดยร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart ยังคงลงทุนโดย PTC และเปิ ดให้ บริ กำรภำยใน
สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ที่ PTC เป็ นผู้ดำเนินงำน (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO) เช่นเดียวกับร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart
แต่ร้ำนสะดวกซื ้อ Max Mart จะเปิ ดให้ บริ กำรภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ที่มีศกั ยภำพในกำรดำเนินธุรกิจร้ ำนสะดวกซื ้อ
สูง เนื่องจำกกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยมีจำนวนมำกและหลำกหลำยกลุ่ม ทำให้ มีควำมต้ องกำรสินค้ ำเป็ นจำนวนมำกและ
หลำกหลำยประเภท
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีเป้ำหมำยที่จะพัฒนำให้ ร้ำนสะดวกซื ้อ Max Mart เป็ นร้ ำนสะดวกซื ้อที่สำมำรถสร้ ำงควำมน่ำสนใจ
และตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้ใช้ บริ กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันในทุกกลุ่ม โดยบริ ษัทเน้ นกำรออกแบบทังภำยในและ
้
ภำยนอกร้ ำนสะดวกซื ้อให้ มีควำมโดดเด่น นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังให้ ควำมสำคัญกับกำรคัดเลือกสินค้ ำที่จำหน่ำยภำยในร้ ำน
สะดวกซื ้อ Max Mart ที่หลำกหลำย ทันสมัย และตรงกับควำมต้ องกำรของกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม รวมถึ งกำร
จัดเรี ยงสินค้ ำให้ สำมำรถเลือกซื ้อได้ อย่ำงสะดวก ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะลงทุนร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart ใหม่สำหรับสถำนีบริ กำร
น ้ำมัน PT ที่ยงั ไม่มีร้ำนสะดวกซื ้อ และปรับปรุ งร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart เดิมที่มีศกั ยภำพให้ เป็ นร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดให้ บริ กำรร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart สำขำแรกในช่วงเดือนธันวำคม ปี 2555 ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
PT สำขำบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ
สำหรับในปี 2556 บริ ษัทมีแผนที่จะลงทุนเปิ ดให้ บริ กำรร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart ใหม่และปรับปรุงร้ ำนสะดวกซื ้อ
PT Mart เดิมเป็ นร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart รวมทังสิ
้ ้นประมำณ 20 สำขำ โดยบริ ษัทคำดว่ำจะใช้ เงินทุนที่ได้ จำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนประมำณ 60 ล้ ำนบำท สำหรับกำรลงทุน Max Mart และปรับปรุงร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart เดิม
ที่มีศกั ยภำพให้ เป็ นร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart
6.2

แผนการลงทุนเพื่อปรับปรุ งภาพลักษณ์ ของสถานีบริการนา้ มัน PT

บริ ษัทมีควำมประสงค์ที่จะปรับปรุงภำพลักษณ์ของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ให้ มีควำมทันสมัยมำกขึ ้น โดยบริ ษัท
มีกำรเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์เครื่ องหมำยกำรค้ ำ PT ใหม่ และมีกำรออกแบบภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันใหม่ บริ ษัทจึงมี
แผนที่จะทยอยปรับปรุงภำพลักษณ์ของสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ PTC เป็ นผู้ดำเนินงำน (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO)
และให้ ก ำรสนับ สนุน ตัว แทนจ ำหน่ำ ยน ำ้ มัน ของบริ ษั ท ในกำรปรั บ ปรุ ง สถำนี บ ริ ก ำรน ำ้ มัน ที่ ตัว แทนจ ำหน่ำ ยเป็ นผู้
ดำเนินงำน (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO) โดยบริ ษัทคำดว่ำในปี 2556 ถึงปี 2560 จะลงทุนปรับปรุ งภำพลักษณ์
ของสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO เฉลี่ยปี ละประมำณ 100 สถำนี และให้ กำรสนับสนุนตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของ
บริ ษัทในกำรปรับปรุ งสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO เฉลี่ยปี ละประมำณ 35 สถำนี ทังนี
้ ้ บริ ษัทคำดว่ำจะต้ องใช้
เงินทุนที่ได้ จำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนประมำณ 60 ล้ ำนบำท สำหรับกำรปรับปรุ งภำพลักษณ์ของสถำนี
บริ กำรน ้ำมัน PT ในปี 2556 และใช้ กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนในอนำคตสำหรับกำรปรับปรุ งภำพลักษณ์ของสถำนี
บริ กำรน ้ำมันส่วนที่เหลือ
6.3

แผนการลงทุนเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาซอฟท์ แวร์ และระบบสารสนเทศที่ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ

บริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะปรั บ ปรุ ง และพัฒ นำซอฟท์ แวร์ แ ละระบบสำรสนเทศสำหรั บ กำรบริ หำรทรั พ ยำกรองค์ ก ร
(Enterprise Resource Planning: ERP) ซึ่งจะครอบคลุมตังแต่
้ 1) กำรบริ หำรจัดกำรกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำ ได้ แก่ น ้ำมัน
เชื ้อเพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์ วัสดุสง่ เสริ มกำรขำย และสินค้ ำภำยในร้ ำนสะดวกซื ้อ 2) กำรบริ หำรจัดกำรกำร
ขนส่งและกระจำยสินค้ ำให้ กบั สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT และร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart และร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart และ 3)
กำรบริ หำรจัดกำรสินค้ ำในศูนย์กระจำยสินค้ ำ (Distribution Channel: DC) และในร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart และร้ ำน
สะดวกซื ้อ PT Mart กำรปรับปรุงและพัฒนำซอฟท์แวร์ และระบบสำรสนเทศสำหรับกำรบริ หำรทรัพยำกรองค์กร (ERP) มี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริ หำรจัดกำรภำยในองค์กรให้ สอดคล้ องกับกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำ
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ปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี รวมถึงธุรกิจขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและธุรกิจร้ ำนสะดวก
ซื ้อภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ซึง่ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ที่จะเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีแผนที่จะปรับปรุ งและพัฒนำซอฟท์แวร์ และระบบสำรสนเทศสำหรับกำรบริ หำรจัดกำร
ข้ อมูลผู้ใช้ บริ กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ที่เป็ นสมำชิก เพื่อวิเครำะห์ควำมต้ องกำรของผู้ใช้ บริ กำรและพฤติกรรมกำรใช้
บริ กำร ซึง่ จะช่วยให้ บริ ษัทสำมำรถนำเสนอกำรให้ บริ กำรใหม่ๆ ที่ตรงกับควำมต้ องกำรของผู้ใช้ บริ กำรและจัดกิจกรรมและ
กำหนดสิทธิประโยชน์ตำ่ งๆ ที่สร้ ำงควำมพึงพอใจให้ กบั สมำชิกได้ อย่ำงเหมำะสม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทคำดว่ำจะต้ องใช้ เงินทุนที่ได้ จำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนประมำณ 60 ล้ ำนบำทสำหรับ
กำรปรับปรุงและพัฒนำซอฟแวร์ และระบบสำรสนเทศที่ใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจในช่วงปี 2556 ถึงปี 2557
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