
LET'S GROW
TOGETHER



เรามุงมั่นที่จะมอบประสบการณอันยอดเยี่ยมแกลูกคา

และเติบโตอยางมั่นคงไปพรอมกันกับคูคาที่เราเชื่อมั่น 

แลวคุณละ… พรอมจะกาวไปกับเราหร�อยัง

มาเติบโตไปดวยกัน



CHEVRON CORPORATION PRODUCING 
ENERGY RESPONSIBLY

เชฟรอนผูนําดานธุรกิจพลังงานระดับโลก

GLOBAL
COMPANY

เชฟรอน ดําเนินธุรกิจมากวา 140 ป ใน 180 ประเทศทั่วโลก

รวมทั้งมีประสบการณการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

กวา 70 ป ภายใตแบรนดคาลเท็กซ





TECHRON FUEL PERFORMANCE
น้ำมันคาลเท็กซ เทครอน น้ำมันเกรดพร�เมียม
ไดรับการพ�สูจนแลววาคุณภาพเหนือชั้น
 
5 คุณประโยชนจากน้ำมันที่มีสวนผสมของเทครอน 

•  ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากข�้น
•  สมรรถนะของเคร�่องยนตดีข�้น
•  ลดการปลอยไอเสีย
•  ขับข�่นุมนวล
•  ประสิทธิภาพสูงข�้น

LOYALTY TO KEEP THEM COMING
เราสรางประสบการณอันทรงคุณคาใหกับผูใชบร�การผานโปรแกรม 
Loyalty ที่คาลเท็กซพัฒนาและนำเสนอรวมกับ True และ The 1
จนสามารถเติมเต็มความสุขใหสมาชิก TrueYou และ The 1 
ทั้งยังสามารถเพ�่มยอดขายใหกับสถานีบร�การน้ำมันไดอีกทางหนึ่งดวย

ATTRACTIVE MARKETING
น้ำมันคาลเท็กซ เทครอน เปนน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงที่มีสวนผสม
ของเทครอน และสามารถตอบโจทยความตองการผูใชรถไดอยางเหนือชั้น 
ดวยการสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา ที่ครอบคลุมทั้ง Online 
และ Offline เพ�่อสื่อสารกับฐานลูกคาเดิมและขยายสูฐานลูกคาใหม 
เพ�่อใหเกิดความสนใจ การทดลองใช ตลอดจนมีความเชื่อมั่น
ในประสิทธิภาพที่เหนือชั้นกวาของน้ำมันคาลเท็กซ

สถานีบร�การน้ำมันคาลเท็กซไดรับการออกแบบอยางสวยงามทันสมัย 
มีรานคาพรอมสิ�งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมทั้งมีการออกแบบ            
พ�้นที่ใหสอดคลองกับการใชงาน เพ�่อบร�หารการจราจรภายในสถานีบร�การ 
ใหมีความคลองตัว สะดวกสบาย พรอมมอบบร�การดวยรอยยิ�ม

SMART STATION

เพราะหัวใจสำคัญของธุรกิจคือสินคาและการบร�การ เราจึงพรอม
จัดอบรมพนักงานใหสามารถตอบสนองความตองการสูงสุดของผูใชบร�การ 
โดยมีผูเชี่ยวชาญจัดทำการว�จัยความคาดหวังของลูกคา และนำผลที่ไดมา          
พัฒนาเพ�่อยกระดับมาตรฐานการบร�การของสถานีบร�การน้ำมันใหสูงยิ�งข�้น

ATTENTIVE AND SPEEDY SERVICE

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กับการชำระคาสินคาและบร�การผานเทคโนโลยี
ทันสมัยที่ใหคุณเลือกไดหลากหลายว�ธี ทั้งเคร�่องรูดบัตรไรสาย สแกน QR Code 
หร�อ Caltex Go แอปพลิเคชันที่ใหคุณชำระคาสินคาและบร�การผาน
โทรศัพทมือถือ 

FAST AND ACCURATE PAYMENT

สถานีบร�การน้ำมันคาลเท็กซไมเพ�ยงแตเปนจ�ดแวะเติมพลังสำหรับรถ
แตยังเปนจ�ดพักผอนสำหรับผูขับข�่ทุกคน ดวยหองน้ำสะอาด สวยงาม
ทันสมัย โดยมีการดูแลเร�่องความสะอาดและสุขอนามัยอยางใกลชิด
  

CLEAN AND MODERN RESTROOMS

เพราะไลฟสไตลปจจ�บันของผูใชบร�การตองการอะไรที่มากกวา
แคการเติมน้ำมัน สถานีบร�การน้ำมันคาลเท็กซจึงพัฒนาไปสูการเปน
ไลฟสไตลมอลลขนาดเล็กที่มีสินคาและบร�การที่หลากหลาย เพ�่อเติมเต็ม
การใชชีว�ตของนักเดินทาง ทั้งรานกาแฟ ธนาคาร รานอาหาร และอื่นๆ

COMPELLING NFR OFFERINGS

SMART VALUE 
FOR ALL
สรางคุณคาเหนือความคาดหมาย

คาลเท็กซใหความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการระดับคุณภาพ
ไปพรอมๆ กับความมุงมั่นในการขยายเครือขายสถานีบริการนํ้ามัน

ภายใตแบรนดคาลเท็กซอยางครบวงจร ดวยแนวคิด Smart Value for All



ผลักดันเต็มขุมพลัง สนับสนุนครบวงจร
เพราะเราเช่ือวาผูแทนจัดจําหนายคือหุนสวนผูมีวิสัยทัศน และเปนหน่ึงในฟนเฟองสําคัญท่ีจะขับเคล่ือนความสําเร็จ

ไปกับเรา เราจึงพรอมท่ีจะทําทุกวิถีทางเพื่อสนับสนุนและสรางศักยภาพอันแข็งแกรงใหกับผูแทนจัดจําหนาย

ทุกสถานีบริการน้ํามันคาลเท็กซ 

COMPREHENSIVE SUPPORT 
FOR OUR PARTNERS



CALTEX BUSINESS
CONSULTANT

ท่ีปรึกษาทางธุรกิจของคาลเท็กซ
คุณจะไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากท่ีปรึกษาทางธุรกิจของเรา ท้ังกอนและหลังการเปด

สถานีบริการ โดยจะชวยสนับสนุนการสรางธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงใหเติบโต ดวยการกําหนดแผนธุรกิจ

ประเมินประสิทธิภาพเทียบกับแผนงาน พรอมปรับเทคนิคการขายและการตลาด เพื่อใหม่ันใจไดวา

ธุรกิจของคุณสามารถดําเนินไปตามแผนท่ีไดวางไว



ศูนยบริการลูกคา
ศูนยบริการลูกคาพรอมใหคําแนะนํา ตอบปญหาขอสงสัยตางๆ และใหความชวยเหลืออยางใกลชิด 

หรือหากคุณมีความเห็น ขอรองเรียน ศูนยบริการลูกคาพรอมท่ีจะบันทึกความเห็นหรือขอรองเรียนดังกลาว

และจะติดตามเรื่องจนกวาจะมีการแกไข

CUSTOMER
SERVICE CENTER  



CHEVRON BUSINESS POINT

ระบบสารสนเทศขอมูลอัจฉริยะ
เรามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย พรอมสนับสนุนการทํางานในระดับปฏิบัติการประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบ

Chevron Business Point (CBP) Star Card Online (SCOL) และเทคโนโลยีอัจฉริยะอื่นๆ เชน เครื่องรูดบัตรแบบไรสาย (Wireless EDC)

 ระบบ POS สงเสริมประสิทธิภาพการขาย พรอมดวยเทคโนโลยีไรรอยตอท่ีเชื่อมโยงกับ Smart Loyalty Promotion และ Local Store Marketing (LSM)

LOCAL SITE MARKETING

การตลาดในเขตพ้ืนท่ีบริการ
จากการสํารวจและวิจัยอยางตอเนื่อง ทําใหเราทราบวาลูกคามากกวา 90% อาศัยอยูในรัศมี

2-3 กิโลเมตรจากสถานีบริการ ดังน้ันการตลาดในพื้นที่บริการ หรือ Local Site Marketing 

(LSM) จะชวยสรางฐานลูกคาที่ภักดีขนาดใหญใหคุณ 



COMPREHENSIVE, 
ONGOING TRAINING

การฝกอบรมท่ีครอบคลุมและตอเน่ือง
คุณจะไดรับการฝกอบรมดานการวางแผนธุรกิจ ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ การจัดการบุคลากร 

การดูแลรักษาสถานีบริการ ความปลอดภัย และความม่ันคง โดยเราพรอมแนะนําวิธีปฏิบัติท่ีดีที่สุด 

และขอมูลลาสุดจากท่ัวทุกมุมโลกใหแกผูคาปลีกของเรา

หลักสูตรในการอบรม
 การจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 ความคาดหวังดานการบริการของลูกคา

 เคร่ืองมือการตลาดสําหรับสถานีบริการ 



TESTIMONIAL

ประสบการณแหงความสําเร็จกับคาลเท็กซ
เสนทางในการดําเนินธุรกิจอาจมีใหคุณเลือกมากมาย

แตการจะม่ันใจไดวาเสนทางน้ันคือเสนทางแหงความสําเร็จ

คุณตองไดฟงจากคําบอกเลาของผูท่ีเคยมีประสบการณมาแลว

คุณอติกานต สุขรมย
ผูบริหารสถานีบริการนํ้ามันคาลเท็กซ 
สาขา ช.วิบูลย โนนสะอาด จ.อุดรธานี 

คุณพอคุณแมเริ่มทําคาลเท็กซตั้งแตป 2550 จนตอนน้ีก็ 10 กวาปแลว มีท้ังหมด 11 สาขาคะ คาลเท็กซเปน 
แบรนดที่มีชื่อเสียงท้ังคุณภาพน้ํามันท่ีดีเย่ียม รวมไปถึงภาพลักษณของแบรนดท่ีทันสมัย คาลเท็กซยังคอย 
ชวยเหลือ สงทีมงานมาอบรมอยางตอเนื่อง เวลามีปญหาก็สามารถสอบถามไดตลอดเวลา ทําใหเราทํางาน 
ไมติดขัดคะ นอกจากน้ียังมีโปรโมชันชวยเพิ่มยอดขายรวมกับบัตร เดอะวัน ทรูการด หรือธนาคารตางๆ อีกดวย 
สําหรับใครท่ีอยากทําปม อยากใหเลือกคาลเท็กซเปนชอยสแรกๆ แลวมาเปนครอบครัวเดียวกันนะคะ

คุณเฉลา ไตรรัตนพิพัฒน
ผูบริหารสถานีบริการนํ้ามันคาลเท็กซ 
สาขาเต็กยงกรุป จ.ชลบุรี

เต็กยงกรุปเริ่มทําปมคาลเท็กซมาต้ังแตป 2551 ปจจุบันก็ 10 กวาปแลว มีท้ังหมด 10 สาขาคะ คาลเท็กซให 
คําแนะนําในการทําธุรกิจเชิงรุกท่ีดี มีการแนะนําซัพพอรตเราทุกเรื่อง นอกจากน้ียังมีส่ือโฆษณาทางโทรทัศน 
ส่ือโซเชียล ทําใหลูกคารูจักแบรนดคาลเท็กซมากขึ้น และที่สําคัญลูกคายังม่ันใจในคุณภาพของน้ํามันคาลเท็กซ 
เทครอนอีกดวย สวนในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัย เขามีทีมงานท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะเขามาชวยอบรม 
ทําใหเรามีความมั่นใจมากขึ้น จึงอยากใหทุกทานเชื่อม่ันแบรนดคาลเท็กซเหมือนท่ีดิฉันเชื่อมั่นนะคะ

คุณวีรพจน อองสกุล 
ผูบริหารสถานีบริการนํ้ามันคาลเท็กซ 
สาขาสตาร ดีเค มีนบุรี กรุงเทพฯ 

ผมผูกพันกับคาลเท็กซมาต้ังแตเด็กๆ เน่ืองจากคุณพอทําธุรกิจปมนํ้ามันท่ีนราธิวาสมากวา 50 ป เม่ือมีโอกาส 
ผมจึงเลือกที่จะทํากับคาลเท็กซ ปจจุบันมี 2 สาขาครับ คาลเท็กซมีเครื่องมือสนับสนุน ไมวาจะเปนส่ือโฆษณา 
ภายในปม และโฆษณาตางๆ โดยจากการท่ีไดพูดคุยกับลูกคา สาเหตุหน่ึงท่ีลูกคามาเติมนํ้ามันกับเรา เพราะทราบถึง 
คุณภาพจากส่ือตางๆ และจากการใชงานจริงวาน้ํามันคาลเท็กซ เทครอน ชวยประหยัดน้ํามัน และวิ่งไดในระยะทาง 
ไกลขึ้นจริงๆ ผมจึงอยากจะแนะนําผูท่ีสนใจทําธุรกิจปมน้ํามัน ใหพิจารณาคุณภาพน้ํามันเปนอันดับแรกๆ 
โดยเฉพาะนํ้ามันคาลเท็กซ เทครอน ท่ีไดรับการพิสูจนแลววามีคุณภาพน้ํามันท่ีดีจริงๆ ครับ
  




