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เวนแตจะกาํหนดไวเปนอยางอืน่ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้ ใหคําตอไปน้ีมีความหมายดงันี้ 
 
บริษัทฯ  หมายความถึง บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
เอ็กซอนโมบิล หรือ 
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น 
  

หมายความถึง เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และอาจรวมถึงบริษัทต้ังแตหนึ่งแหงหรือ
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สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 
 บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2551 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว 17,075,181,200.40 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 
3,460,858,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.9338 บาท 
 

บริษัทฯ เปนผูประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียม และจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) อีก
ทั้งบริษัทฯ ทําการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เก่ียวของได
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากวา 100 ป บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมแกลูกคารายยอยผานทางเครือขายที่กวางขวาง
ของสถานีบริการนํ้ามันคาปลีกภายใตช่ือการคาเอสโซ รวมท้ังขายโดยตรงใหแกลูกคาในภาคอุตสาหกรรม คาสง การบินและ
การเดินเรือ  นอกจากน้ี  บริษัทฯ  ยังขายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น  ๆ  ที่บริษัทฯ  ผลิตใหแกลูกคาใน
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพ่ือจําหนายไปยังตางประเทศ 
 
 บริษัทฯ เปนหน่ึงในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน (Exxon Mobil Corporation) โดยปจจุบันบริษัทใน
เครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันถือหุนสามัญของบริษัทฯ รวมกันในสัดสวนรอยละ 65.99   บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจอยางมีวินัยสูงของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน ซึ่งเนนที่ปจจัยพ้ืนฐานระยะยาวและการเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน 
นอกจากน้ี ประโยชนอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไดรับจากการเปนหน่ึงในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน ยังรวมถึง
ความเช่ียวชาญในการบริการจัดหานํ้ามันดิบและวัตถุดิบ เครือขายการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและเคมีภัณฑทั่วโลก 
การบริการทางดานเทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และการมีสวนรวมในโครงการวิจัยและพัฒนาของเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากการใชเครื่องหมายการคา “เอส
โซ” และเครื่องหมายการคาอื่น ๆ ซึ่งไดรับการอนุญาตใหใชสิทธิจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันและ/หรือบริษัทในเครือ
ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน รวมท้ังความชวยเหลือทางดานบุคลากรฝายบริหารจัดการและเทคนิค และการสนับสนุน
ทางดานธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันและ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน 
 
 ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งผลิตในประเทศไทย รวมถึงกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
เช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตาและยางมะตอย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑหลอล่ืนจําหนาย นอกจาก
ผลิตภัณฑปโตรเลียมแลว บริษัทฯ มีผลิตภัณฑอะโรเมติกส ซึ่งประกอบดวยพาราไซลีนที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตกรด
เทเรฟทาลิก (Purified Terephthalic Acid (“PTA”)) ซึ่งจะนําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตแผนฟลมโพลีเอสเตอร บรรจุ
ภัณฑ เรซินและผาใยสังเคราะห สวนเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ ไดแก สารทําละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร 
(plasticizers) 
 
 บริษัทฯ เปนเจาของและผูประกอบกิจการโรงกลั่นนํ้ามันแบบคอมเพล็กซ (complex refinery) ซึ่งมีกําลังการกล่ัน
นํ้ามันดิบ 177,000 บารเรลตอวัน และเปนเจาของและผูประกอบการโรงงานอะโรเมติกส (aromatics plant) ซึ่งมีกําลังการผลิต
พาราไซลีน 500,000 ตันตอป และหนวยผลิตสารทําละลายซึ่งมีกําลังการผลิต 50,000 ตันตอป โดยโรงงานแตละแหงน้ีได
เช่ือมโยงเขากับหนวยกล่ันนํ้ามันและกระบวนการกล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ แบบครบวงจร ทั้งน้ี หนวยกล่ันนํ้ามันดิบและ
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หนวยผลิตของบริษัทฯ มีที่ต้ังซึ่งมีความไดเปรียบเพราะอยูใกลกับทาเรือนํ้าลึกแหลมฉบังที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอยูหาง
ไปเพียงประมาณ 120 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพฯ ซึ่งเปนตลาดหลักที่สําคัญของผลิตภัณฑปโตรเลียม
ของบริษัทฯ  ความไดเปรียบของที่ต้ังโรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ ยังชวยลดตนทุนและกอใหเกิดความคลองตัวในการจัดสง
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ โดยผานทั้งทางทอสง ทางรถบรรทุกและทางเรือ 
 
 ในป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากการขายรวมจํานวน 222,234 ลานบาท และมีขาดทุนสุทธิจํานวน  
6,864 ลานบาท มีสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของผูถือหุนรวม ณ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 55,070 ลานบาท 34,650 ลานบาท 
และ 20,420 ลานบาท ตามลําดับ 
 
 
 
  
 
 



                บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 ประจําป 2551 
   

สวนที่ 2 หนา 1 

สวนท่ี 2 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน 

   
ช่ือยอ 
ประเภทธุรกิจ 

: 
: 

ESSO 
ประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียม และจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมแบบครบวงจร 
(integrated) รวมท้ังการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107539000073 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ : เลขท่ี 3195/17-29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท : 0-2262-4000 
โทรสาร : 0-2262-4800 
เว็บไซต 
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ 
โทรศัพท 

E-mail 

: 
 
 
: 
: 

www.esso.co.th 
 
 

0-2262-4788 
essoIR@exxonmobil.com 
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1. ปจจัยความเสี่ยง  
  
 ขอมูลตอไปน้ีอธิบายถึงความเสี่ยงที่สําคัญบางประการซึ่งอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ และมูลคาหุนของบริษัทฯ 
นอกจากน้ี บริษัทฯ อาจไมทราบถึงความเสี่ยงบางประการ และความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งในขณะน้ีบริษัทฯ เช่ือวายังไมมีนัยสําคัญ 
อาจกลายเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอบริษัทฯ ได ความเสี่ยงทั้งหลายเหลาน้ีอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ   
 

นอกจากน้ี ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสาร
ฉบับน้ี เชน การใชถอยคําวา “เช่ือวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ต้ังใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือประมาณ
การทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเก่ียวกับผลประกอบการ การดําเนินธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวของในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายของรัฐ และปจจัยอื่น ๆ  ซึ่งเปนการ
คาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็นของบริษัทฯ ในปจจุบันน้ัน มิไดเปนการรับรองผลการประกอบการหรือ
เหตุการณในอนาคต ทั้งน้ี ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได สําหรับ
ขอมูลที่อางถึงหรือเก่ียวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ บริษัทฯ ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัด
ยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่น ๆ  โดยที่บริษัทฯ มิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของ
ขอมูลดังกลาวแตประการใด 
  
1.1 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 
 1.1.1 กําไร (margins) ในอุตสาหกรรมกล่ันนํ้ามันและอะโรเมติกสมีความผันผวน 
 
 ผลประกอบการของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบโดยหลักจากสวนตาง หรือกําไร (margins) ระหวางราคาขายของ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑพาราไซลีน ของบริษัทฯ กับตนทุนในการจัดซื้อนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ในอดีตที่
ผานมา คาการกล่ันและกําไรของพาราไซลีนมีความผันผวน และมีแนวโนมวาจะยังคงมีความผันผวนตอไปในอนาคต ความ
ผันผวนที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เน่ืองจากสวนตางระหวางราคาของ
ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ขาย  และราคาของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ อาจลดลงจนทําใหกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทฯ ไม
เพียงพอตอความตองการของบริษัทฯ และอาจไมเพียงพอตอการชําระหน้ีของบริษัทฯ ทั้งน้ี ปจจัยเฉพาะตาง ๆ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอคาการกล่ัน (refining margin) และกําไรจากการผลิตพาราไซลีน (paraxylene margin) และผลประกอบการของ
บริษัทฯ ไดแก 
  

• ความตองการโดยรวมของนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม และผลิตภัณฑพาราไซลีน ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากปจจัยตาง ๆ อาทิ สภาพเศรษฐกิจของโลก ภูมิภาค และในประเทศ  สภาพอากาศ ความผันผวนตาม
ฤดูกาล และความตองการผลิตภัณฑเฉพาะอยาง เชน นํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ   
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• อุบัติเหตุ การหยุดชะงักในการขนสง สภาพอากาศท่ีรุนแรง หรือเหตุการณอื่น ๆ ซึ่งสงผลใหตองหยุดเดิน
เครื่องจักรนอกกําหนดการที่วางไวหรือซึ่งมีผลกระทบในทางลบอยางอื่นตอหนวยผลิต เครื่องจักร ทอสง
หรืออุปกรณของบริษัทฯ หรือของผูจัดหา (supplier) หรือลูกคาของบริษัทฯ 

• การเปล่ียนแปลงตนทุนหรือปริมาณนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ  และคาขนสงที่เก่ียวของ โดยไมสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑพาราไซลีน  

• การเปล่ียนแปลงกําลังการกล่ันนํ้ามันและการผลิตพาราไซลีนโดยรวม (aggregate refining and paraxylene 
capacity) ในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และทั่วโลก 

• การเปล่ียนแปลงที่มิไดคาดหมายไวลวงหนาในโครงสรางการกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศ
ไทย 

• การเปล่ียนแปลงที่มิไดคาดหมายไวลวงหนาในคุณสมบัติที่กําหนดของนํ้ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมาย
สิ่งแวดลอมและกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณสมบัติที่กําหนดเก่ียวกับสารออกซิเจนเนตและปริมาณ
กํามะถัน ซึ่งบริษัทฯ อาจตองแกไขหรือปรับปรุงหนวยผลิตและหรืออุปกรณตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญ โดยที่ไม
สามารถผลักภาระตนทุนในการปฏิบัติตามคุณสมบัติที่กําหนดดังกลาวดวยการปรับราคาของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม 

• คําตัดสิน คําพิพากษาหรือการทําความตกลงในคดีความและการดําเนินการตามกฎหมายอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึง
คาใชจายที่มิไดคาดหมายไวลวงหนาในการแกไขความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือการปฏิบัติตามขอกําหนด
สิ่งแวดลอม ณ โรงงานการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนที่สูงกวาเงินสํารองที่ต้ังไว และการเรียกรองคาชดเชย
จากการบาดเจ็บของบุคคลใด ๆ  

• กรณีและเหตุการณระหวางประเทศ ตลอดจนสภาวะทางการเมืองทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสภาวะและความไม
มั่นคงทางการเมืองในภูมิภาคของประเทศผูผลิตนํ้ามัน เชน ตะวันออกกลางและตะวันออกไกล 

• ความสามารถขององคกรรวมประเทศผูผลิตนํ้ามันเพ่ือการสงออก (Organization of Petroleum Exporting 
Countries (“OPEC”)) และประเทศผูผลิตปโตรเลียมอื่น ๆ ที่จะกําหนดและรักษาระดับการผลิต ซึ่งมีอิทธิพล
ตอราคาตลาด 

•  กฎระเบียบของรัฐทั้งในประเทศและตางประเทศ ในสวนที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมนํ้ามันและพลังงาน
โดยทั่วไป 

• ระดับและขอบเขตของกิจกรรมของนักเก็งกําไรนํ้ามัน 

• ราคา ความพรอมและการเปนที่ยอมรับของผลิตภัณฑปโตรเลียมทดแทน เชน ไบโอดีเซล 

• การประกาศใชหรือการแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอม ภาษีอากรตลอดจนกฎหมายและ
กฎเกณฑอื่น ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ และ 

• ความผันผวนของคาเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
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 ปจจัยตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตนสงผลใหคาการกล่ันและกําไรขั้นตนของพาราไซลีน (gross refining and 
paraxylene margins) ของบริษัทฯ อาจลดลงได ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ  
 
 1.1.2 ราคาตลาดของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑปโตรเลียม  ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและ
เคมีภัณฑอ่ืน ๆ มีความผันผวนและเปนวัฏจักร อีกท้ังไดรับผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ท่ัวโลกท่ีไมสามารถจะคาดการณได 
 
 ราคาที่บริษัทฯ ซื้อนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และราคาขายของผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและ
เคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ ถูกกําหนดโดยอางอิงกับราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดเหลาน้ีมีความผันผวนและคาดวาจะยังคงผัน
ผวนตอไป อีกทั้งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
 
 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บางสวนจะสะทอนถึงความผันผวนและวัฏจักรของอุตสาหกรรมกล่ันนํ้ามันและ
การผลิตอะโรเมติกส ในอดีตที่ผานมา  อุตสาหกรรมกล่ันนํ้ามันและการผลิตอะโรเมติกสตองประสบกับชวงเวลาที่
หมุนเวียนของภาวะอุปทานตึงตัว (tight supply) ซึ่งสงผลใหราคาและอัตรากําไรเพ่ิมขึ้น ติดตามดวยชวงระยะเวลาที่มีการ
เพ่ิมกําลังการผลิตอยางสูง ซึ่งสงผลใหมีอุปทานลนตลาดและราคาและอัตรากําไรลดลง ความผันผวนที่มีนัยสําคัญในราคา
ตลาดของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ นาที่จะมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยที่สําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ  
 
 บริษัทฯ ประสบกับความผันผวนของราคานํ้ามันดิบเปนรายวัน โดยท่ัวไปแลว บริษัทฯ จะมีชวงระยะเวลาที่หาง
กัน(lag time) ประมาณหน่ึงเดือนนับจากเวลาที่ซื้อนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ จนถึงเวลาที่ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งผลิต
จากวัตถุดิบดังกลาว ทั้งราคาของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมอาจเปล่ียนแปลงไดในชวง
ระยะเวลาที่หางกันน้ี และการเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจมีผลกระทบตออัตรากําไรของบริษัทฯ และอาจสงผลกระทบท่ีมี
นัยสําคัญตอกิจการกลั่นนํ้ามัน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แมวาการขึ้นหรือลดราคาของนํ้ามันดิบหรือ
วัตถุดิบอื่น ๆ อาจสงผลใหมีการปรับขึ้นหรือปรับลดราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมตามกัน แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองได
วาราคาเหลาน้ันจะปรับขึ้นหรือปรับลดในสัดสวนเดียวกันหรือไม การที่บริษัทฯ ไมสามารถผลักภาระจากการข้ึนราคาตลาด
ของน้ํามันดิบหรือวัตถุดิบได อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
 
 นอกจากน้ี ตนทุนนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงภาษีสรรพสามิตและเงินกองทุนนํ้ามันถือเปนสวนของ
ตนทุนที่สําคัญของตนทุนการขายของบริษัทฯ  โดยคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 95 ของตนทุนการขายของบริษัทฯ นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ยังตองสํารองนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมคงคลังไวตามท่ีกฎหมายไทยกําหนดดวย มูลคาของสินคาคงคลัง
เหลาน้ีขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาด ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงราคาของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ จึงอาจสงผล
กระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ 
 
 อน่ึง ราคาของนํ้ามันดิบที่เพ่ิมสูงขึ้นทําใหบริษัทฯ ตองเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น แมวาที่ผานมาบริษัทฯ ยังไม
เคยประสบปญหาในการจัดหาสินเช่ือทางการคาเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียน แตหากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาสินเช่ือระยะสั้น
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ที่มีเง่ือนไขที่ดีไดอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ได 
 
 1.1.3 บริษัทฯ ตองพ่ึงพาเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น  และ/หรือบริษัทในเครืออยางมากสําหรับบริการ
สนับสนุนตาง ๆ และบุคลากรอาวโุสบางตําแหนง 
 

บริษัทฯ ตองพ่ึงพาเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือเปนอยางมากสําหรับ การดําเนินงานใน
ดานตาง ๆ ของบริษัทฯ  โดยประโยชนที่ไดรับจากการเปนบริษัทในเครือที่ถือหุนขางมากโดยเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน 
และ/หรือบริษัทในเครือ ไดแก การเขาถึงความเช่ียวชาญในการบริการจัดซื้อนํ้ามันดิบและวัตถุดิบ เครือขายการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑปโตรเลียมและเคมีภัณฑทั่วโลก การบริการทางดานเทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และ
โครงการวิจัยและพัฒนาของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดรับประโยชน
จากการใชเครื่องหมายการคา “เอสโซ” และเครื่องหมายการคาอื่น ๆ ซึ่งไดรับอนุญาตใหใชสิทธิจากเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน รวมทั้งความชวยเหลือทางดานบุคลากรฝายบริหาร
จัดการและเทคนิค รวมทั้งบุคลากรระดับอาวุโสของบริษัทฯ เชน กรรมการผูจัดการ ผูจัดการบัญชี ผูจัดการการเงิน และที่
ปรึกษากฎหมายและการสนับสนุนทางดานธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โม
บิล คอรปอเรช่ัน นอกจากน้ี บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑสําหรับชองทางพาณิชยกรรมในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ และผลิตภัณฑ
สงออกใหแกหรือผานบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน ซึ่งไดใหการสนับสนุนทางดานการตลาดและการขายแก
บริษัทฯ ภายใตสัญญาบริการตาง ๆ  บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือ
จะยังคงใหการสนับสนุนแกบริษัทฯ ตอไป ทั้งน้ี หากบริษัทฯ สูญเสียการสนับสนุนดังกลาวจากเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือสัญญาที่มีนัยสําคัญใด ๆ ที่บริษัทฯ ทําไวกับ เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือ
บริษัทในเครือถูกบอกเลิก และบริษัทฯ ไมสามารถหาแหลงอื่น ๆ สําหรับบริการดังกลาวหรือไมสามารถหาบุคลากรท่ีสําคัญ
เพ่ิมเติมได ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ก็อาจไดรับผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญ  
 
 สัญญาตาง ๆ ที่บริษัทฯ ทํากับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือ สําหรับบริการเทคโนโลยี 
เครื่องหมายการคา และการสนับสนุนอื่น ๆ มีขอกําหนดวาดวยการสิ้นสุดลงของสัญญาโดยอัตโนมัติหากเอ็กซอนโมบิล 
คอรปอเรช่ัน ไมไดเปนเจาของหรือไมมีอํานาจควบคุม ไมวาโดยตรงหรือโดยออม เปนจํานวนสูงกวารอยละ 50 ของสวนได
เสียในบริษัทฯ อีกตอไป เง่ือนไขบางอยางที่เก่ียวกับบุริมสิทธิที่จะมีผลบังคับใชหากผูถือหุนเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน 
และ/หรือบริษัทในเครือประสงคที่จะลดสัดสวนการถือหุนโดยรวมของตนในบริษัทฯ จนตํ่ากวารอยละ 50 อยางไรก็ตาม ผู
ถือหุนของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือไมผูกพันที่จะตองคงสวนไดเสียขั้นตํ่าไวในบริษัทฯ และ
ภายหลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาการหามจําหนายจายโอนหุนที่กําหนดโดยเก่ียวของกับการเสนอขายหุนแลว ผูถือหุนดังกลาว
อาจลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 
 
 1.1.4 อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ กับบริษัทฯ หรือระหวางผูถือหุน
รายใหญและผูถือหุนรายยอยของบริษัทฯ 
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 ปจจุบันบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันเปนผูถือหุนขางมากในบริษัทฯ ทั้งน้ีอาจเกิดกรณีที่ทําใหผล
ประโยชนของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันหรือผลประโยชนของบริษัทที่เก่ียวของของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน
แตกตางจากผลประโยชนของบริษัทฯ ทําใหผูบริหารของบริษัทฯ อาจตองเผชิญกับความขัดแยงทางผลประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการและผูบริหาร ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นน้ีรวมถึง
เรื่องที่เก่ียวของกับ 

 

• รายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน เชน รายการท่ีเก่ียวกับการจัดหา
วัตถุดิบ หรือการขายผลิตภัณฑ  

• การแขงขันหรือกิจการใหมที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจกล่ันนํ้ามัน 

• การอนุมัติการควบรวมหรือเขาซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น การซื้อขายสินทรัพยและธุรกรรมทางบริษัทที่มี
นัยสําคัญอื่น ๆ  

• การออกหรือจําหนายหลักทรัพย 

• การตัดสินใจลงทุนและคาใชจายเพ่ือการลงทุนอื่น ๆ และ 

• การบังคับสิทธิตามสัญญา การจายเงินปนผลและการจัดสรรอื่น ๆ และเรื่องที่เก่ียวของกับกฎระเบียบและ
กฎหมาย 

 
 แมบริษัทฯ มีความต้ังใจที่จะดําเนินมาตรการตามท่ีสมควรเพ่ือขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวและ
ปกปองผลประโยชนของบริษัทฯ ดวยในขณะเดียวกัน แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาผลประโยชนระหวางเอ็กซอน โม
บิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือของบริษัทฯ จะเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
 
 ผลประโยชนของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันและ/หรือบริษัทในเครืออาจจะไมสอดคลองกับผลประโยชนของผู
ถือหุนรายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ทั้งน้ี เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันอาจใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนและดําเนินการในฐานะผูถือ
หุนผานทางบริษัทในเครือ ซึ่งอาจขัดแยงและมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนรายอื่น ๆ ของบริษัทฯ เชน การ
จายเงินปนผลหรือการจัดสรรอื่น ๆ 
 
 1.1.5 บริษัทฯ ตองพ่ึงพาแหลงนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน ๆ จากตางประเทศ 
 
 วัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ คือนํ้ามันดิบ และบริษัทฯ ตองอาศัยนํ้ามันดิบที่พรอมจัดหาได
สําหรับความตองการในการผลิตเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความสามารถกลั่นนํ้ามันดิบไดหลายประเภทจากท่ัว
โลก ซึ่งรวมถึงนํ้ามันดิบจากตะวันออกไกล ตะวันออกกลางและแอฟริกาตะวันตก โดยที่การคัดเลือกวัตถุดิบของบริษัทฯ 
จากแหลงใดน้ัน จะขึ้นอยูกับราคาและปริมาณของผลิตภัณฑ บริษัทฯ จัดหานํ้ามันดิบผาน และจัดหาจาก ExxonMobil Asia 
Pacific Pte. Ltd. และ ExxonMobil Sales and Supply LLC ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และทํา
หนาที่ชวยเหลือบริษัทฯ ในการจัดหาและในการจัดซื้อดังกลาว การนําเขานํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ อยูภายใตปจจัย  ตาง ๆ 
ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปล่ียนแปลงและความไมมั่นคงทางการเมืองในภูมิภาคท่ีเปนแหลง
ผลิตปโตรเลียม โดยเฉพาะอยางยิ่งในตะวันออกกลาง กฎระเบียบของรัฐที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมนํ้ามันและพลังงานใน
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ภูมิภาคเหลาน้ัน สภาพอากาศและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในภูมิภาคเหลาน้ัน แมวาจนถึงปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมเคยประสบ
ปญหาที่สําคัญในการจัดหานํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการในการผลิต แตบริษัทฯ ไมสามารถ
รับรองไดวาในอนาคตบริษัทฯ จะยังคงความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะอยางยิ่งนํ้ามันดิบ สําหรับโรงกลั่น
นํ้ามันของบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอสําหรับการกลั่นที่ ณ ระดับปจจุบันในราคาซึ่งเปนที่ยอมรับได และเปนไปตามเง่ือนไขที่
นาพึงพอใจ หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหานํ้ามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน ๆ ไดอยางเพียงพอ หรือสามารถจัดหาไดเพียงพอแตใน
ราคาที่ไมนาพึงพอใจ ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับ
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ 
 
 1.1.6 การหยุดชะงักในการดําเนินงานของโรงกล่ันนํ้ามันและโรงงานอะโรเมติกสอยางมีนัยสําคัญ อาจมี
ผลกระทบตอการผลิตของบริษัทฯ 
 
 หนวยผลิตทั้งหมดของบริษัทฯ ต้ังอยูที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี การกล่ัน การขนสงและการจัดเก็บนํ้ามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑปโตรเลียม  ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ มีความเสี่ยงภัยที่สําคัญหลายอยาง 
ซึ่งอาจกอใหเกิดอัคคีภัย การระเบิด การหกรั่วไหล และสภาพที่เปนอันตรายหรือไมคาดหมาย   อื่น ๆ หรืออุบัติเหตุ 
เหตุการณแทรกแซงท่ีมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทฯ (ไมวาโดยตรงหรือโดยออม) อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุทาง
อุตสาหกรรม สภาพอากาศท่ีรุนแรงหรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบและมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
 
 บริษัทฯ ตองหยุดเดินเคร่ืองจักรในสวนตาง ๆ ของหนวยผลิตเพ่ือการบํารุงรักษาตามกําหนดการประจําเปนครั้ง
คราว ในระหวางการหยุดเดินเครื่องจักรน้ี สวนที่หยุดเดินเครื่องจักรและสวนอื่น ๆ ที่ตองพ่ึงพาสวนน้ีอาจไมสามารถผลิต 
หรืออาจทําใหมีระดับการผลิตในอัตราที่ตํ่าลง การหยุดเดินเครื่องจักรเปนระยะเวลานาน แมวาจะเปนการหยุดเดินเครื่องจักร
เพ่ือการบํารุงรักษาประจําหรือการบํารุงรักษาตามกําหนดการท่ีวางไวก็ตาม อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
 
 หนวยผลิตของบริษัทฯ อาจตองหยุดเดินเครื่องจักรนอกกําหนดการที่วางไว เน่ืองจากความชํารุดบกพรองของ
เครื่องจักรและอุปกรณ ในกรณีดังกลาวน้ี หนวยกลั่นนํ้ามันที่ไมเสียหายแตอาจตองพ่ึงพาหรือทํางานรวมกับหนวยที่เสียหาย  
อาจตองหยุดเดินเครื่องจักรไปดวย หากมีกรณีเหลาน้ีเกิดขึ้น กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตของบริษัทฯ อาจไดรับ
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ 
 
 1.1.7 บริษัทฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการปนเปอนของผลิตภัณฑ และการขายผลิตภัณฑท่ีไมเปนไปตาม
คุณสมบัติท่ีกําหนด 
 
 การสงมอบผลิตภัณฑที่ถือวาไมเปนไปตามคุณสมบัติท่ีกําหนด หรือมีการปนเปอนหรือเสื่อมสภาพ ไมวาจะ
เกิดขึ้นจริงหรือเพียงถูกกลาวหา หรือไมวาโดยต้ังใจหรือโดยอุบัติเหตุ อาจทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอช่ือเสียงและธุรกิจของ
บริษัทฯ  การสงมอบผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนด หรือมีการปนเปอนหรือเสื่อมสภาพ อาจสงผลใหบริษัท
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ฯ ตองเรียกผลิตภัณฑกลับคืน และ/หรือมีความรับผิดทางอาญาหรือทางแพง รวมถึงจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ที่จะขาย
ผลิตภัณฑได ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ 
 
 1.1.8 การประกันภัยของบริษัทฯ อาจใหความคุมครองไมเพียงพอตอความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
 การดําเนินงานของบริษัทฯ อยูภายใตความเสี่ยงและอันตรายตาง ๆ จากการกลั่นนํ้ามัน รวมทั้งการขนสงและการ
จัดเก็บนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ  เชน อัคคีภัย 
การระเบิด การแตกราวของทอสงและการหกรั่วไหล การรั่วของถังเก็บ การหกร่ัวไหลของเคมีภัณฑ การปลอยสารอันตราย
หรือกาซ และความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ  ความชํารุดบกพรองทางจักรกลของอุปกรณที่หนวยผลิตของบริษัทฯ 
และภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ ความเสี่ยงภัยในการดําเนินงานและความเสี่ยงภัยอื่น ๆ เหลาน้ีอาจกอใหเกิดการไดรับบาดเจ็บ
และการเสียชีวิต ความเสียหายที่รายแรงหรือการถูกทําลายของทรัพยสินของบริษัทฯ และของบุคคลอื่น รวมทั้งการ
กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม และอาจสงผลใหตองระงับการดําเนินงานและกอใหเกิดความรับผิดทางแพงหรือทางอาญา 
 
 ในขณะที่บริษัทฯ เช่ือวาบริษัทฯ ไดทําประกันภัยไวอยางเพียงพอ แตหากหนวยผลิตหนวยใดหนวยหน่ึงหรือทุก
หนวยเสียหาย ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และการดําเนินงานของบริษัทฯ ตองหยุดชะงักเปนระยะเวลาหนึ่ง บริษัทฯ ไม
สามารถรับรองไดวากรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ จะคุมครองความสูญเสียที่อาจเกิดจากการหยุดชะงักดังกลาว หรือ
ชดเชยคาใชจายในการซอมแซมหรือทดแทนหนวยผลิตที่เสียหายไดอยางเพียงพอ บริษัทฯ ไมมีการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก หากบริษัทฯ ไดรับความสูญเสียที่ไมไดเอาประกันเปนจํานวนมาก หรือหากความสูญเสียที่เอาประกันของบริษัทฯ 
มีจํานวนสูงกวาความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยอยางมีนัยสําคัญ ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ  อน่ึง กรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ 
ไมไดครอบคลุมเบี้ยปรับหรือคาปรับ หรือการชําระเงินอื่น ๆ ใหแกรัฐบาลอันเน่ืองจากความเสี่ยงภัยใด ๆ เหลาน้ี  
 
 1.1.9 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับสิ่งแวดลอม และการเปล่ียนแปลงในกฎหมายและ
กฎระเบียบดังกลาว อาจทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายจํานวนมาก 
 
 ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ ตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายและกฎระเบียบและมาตรฐานทางดาน
สิ่งแวดลอมที่เพ่ิมความเขมงวดขึ้นอยูเสมอ โดยเฉพาะที่เก่ียวกับสิ่งที่ถูกปลอยออกมาทางอากาศ เชน สารซัลเฟอร ออกไซด 
(sulfur oxides (“Sox”)) สารไนโตรเจน ออกไซด (nitrogen oxides (“NOx”)) และอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวของกับการหกรั่วไหลโดยอุบัติเหตุหรือการปลอยปโตรเลียมหรือวัตถุอันตราย หรือมลพิษอื่น ๆ เขาสูสิ่งแวดลอม การ
จัดการของเสีย การจัดการ การใช การจัดเก็บ การขนสงและการกําจัดผลิตภัณฑที่ผลิตจากปโตรเลียม การปองกันมลพิษ การ
แกไขพ้ืนที่ซึ่งปนเปอน และการกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันดีเซล นอกจากน้ี กฎหมายและ
กฎระเบียบบางฉบับยังกําหนดใหโรงงานของบริษัทฯ ตองประกอบการตามใบอนุญาตซึ่งตองตออายุหรืออาจมีการแกไข
เปล่ียนแปลงได กฎหมาย กฎระเบียบ และใบอนุญาตเหลาน้ีอาจกําหนดใหติดต้ังเครื่องควบคุมมลพิษหรือเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงานเพ่ือจํากัดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและ/หรือสุขอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้ 
บริษัทฯ มีคาใชจายเพ่ือการลงทุนอยางตอเน่ือง เพ่ือการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอม การฝาฝน
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กฎหมายและกฎระเบียบหรือเง่ือนไขของใบอนุญาตเหลาน้ีมีโทษปรับสูง รวมถึงโทษทางอาญา การเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ และการบังคับปดสถานประกอบการ 
 
 การรั่วไหลของน้ํามัน กาซหรือมลพิษอื่น ๆ ออกสูอากาศ ดินหรือนํ้า อันอาจทําใหบริษัทฯ มีความรับผิดตอรัฐบาล
หรือบุคคลภายนอก  อีกทั้งเกิดคาใชจายในการแกไขความเสียหายจากการร่ัวไหลดังกลาว หากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม บริษัทฯ อาจถูกดําเนินการทางปกครอง ทางแพงและทางอาญา
โดยหนวยงานของรัฐ อีกทั้งอาจถูกดําเนินการทางแพงโดยกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งอาจสงผลใหเกิด
คาปรับและความรับผิดจํานวนมากตอบริษัทฯ รวมท้ังคําสั่งซึ่งอาจจํากัดหรือระงับการประกอบกิจการของบริษัทฯ ได 
 
 อน่ึง การประกาศใชกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับสิ่งแวดลอมฉบับใหม การตีความกฎหมายเดิมใหมหรือการ
ยกเลิกกฎหมายเดิม คุณสมบัติที่กําหนดเพ่ิมเติมของรัฐบาลหรือพัฒนาการอื่น ๆ ในภายหนาอาจสงผลใหบริษัทฯ ตองมี
คาใชจายเพ่ือการลงทุนเพ่ิมเติมหรือเกิดคาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะรักษาระดับการประกอบการในระดับ
ปจจุบัน  ลดกิจกรรมการผลิตหรือดําเนินการอื่น ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตัวอยางเชน รัฐบาลไดกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงขึ้นใหม 
โดยกําหนดใหมีการลดปริมาณกํามะถันและสารเบนซีนของนํ้ามันเบนซิน และลดปริมาณกํามะถันในนํ้ามันดีเซล ซึ่งบริษัท
ฯ จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดขึ้นใหมดังกลาวภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 แมวาในปจจุบัน บริษัทฯ ยังอยูใน
ระหวางประเมินทางเลือกเก่ียวกับการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมของคุณภาพนํ้ามันเช้ือเพลิงดังกลาว 
ทั้งน้ี เพ่ือที่บริษัทฯ จะยังคงสามารถขายนํ้ามันเบนซิน และนํ้ามันดีเซลในตลาดภายในประเทศได บริษัทฯ คาดวาบริษัทฯ 
อาจจะมีคาใชจายเพ่ือการลงทุนเปนจํานวนมาก กอนที่มาตรฐานใหมที่กําหนดขึ้นใหมน้ีจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 
2555  
 
 นอกจากน้ี มาตรฐานและขอกําหนดทางสิ่งแวดลอมฉบับใหมที่อาจมีการประกาศใชบังคับอาจทําใหบริษัทฯ ไมมี
ระยะเวลาเพียงพอเพ่ือการปฏิบัติตาม  และบริษัทอาจไมสามารถขอยกเวนหรือขอระงับช่ัวคราว หากบริษัทไมสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและขอกําหนดดังกลาวไดภายในกําหนดเวลา ซึ่งในกรณีเชนน้ัน บริษัทฯ อาจตองปดดําเนินการหรือ
หยุดดําเนินการในสวนงานที่ไดรับผลกระทบ บริษัทฯ คาดวา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะกําหนด
มาตรฐานใหมสําหรับการปลอยสารทางอากาศสําหรับธุรกิจกล่ันนํ้ามัน โดยบริษัทฯ ยังไมแนใจวา มาตรฐานใหมเหลาน้ีจะ
มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในทางใดบาง  
 
 บริษัทฯ ไมเคยถูกดําเนินคดีที่มีนัยสําคัญหรือตองจายคาปรับและเบี้ยปรับที่มีนัยสําคัญ และเทาที่บริษัทฯ ทราบ 
บริษัทฯ ไมเคยถูกตรวจสอบในเรื่องสิ่งแวดลอมและเรื่องที่เก่ียวของที่มีนัยสําคัญ แตอยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมสามารถรับรอง
ไดวา จะไมมีการดําเนินคดีหรือกระบวนพิจารณาอ่ืน ๆ ตอบริษัทฯ ในอนาคต หรือบริษัทฯ จะตองรับผิดในการดําเนินคดี
หรือกระบวนพิจารณาในอนาคตดังกลาว ซึ่งอาจมีคาใชจายที่สูง คาใชจายในการทําความสะอาดและแกไขสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนที่ของบริษัทฯ และการดําเนินคดีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด 
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
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 1.1.10 บริษัทฯ อาจไมสามารถดําเนินโครงการในอนาคตไดสําเร็จภายในกําหนดเวลาและงบประมาณท่ี
คาดการณไว 
 
 บริษัทฯ คาดวา บริษัทฯ จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ือการลงทุนเปนจํานวนมากจากการท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรฐานนํ้ามันเช้ือเพลิงใหมที่  กําหนดใหลดปริมาณกํามะถันและสารเบนซีนในนํ้ามันเบนซิน และลดปริมาณกํามะถันใน
นํ้ามันดีเซล ดังรายละเอียดในปจจัยความเสี่ยงหัวขอขางตน  ซึ่งหากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ มีไม
เพียงพอ บริษัทฯ อาจตองจัดหาเงินทุนบางสวนสําหรับโครงการดังกลาวจากการกูยืมธนาคารหรือการขายหลักทรัพยที่ถืออยู 
อยางไรก็ดี บรษิัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะสามารถจัดหาเงินทุนไดอยางเพียงพอภายใตเง่ือนไขซึ่งเปนที่ยอมรับ
ไดในเชิงพาณิชย หรืออาจไมสามารถจัดหาไดเลย   
 
 กําหนดเวลาและความสําเร็จของโครงการน้ีและโครงการอื่น ๆ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากปจจัยตาง ๆ ซึ่ง
เก่ียวของโดยทั่วไปกับโครงการกอสรางและขยายธุรกิจขนาดใหญ ปจจัยเหลาน้ีไดแก การขาดแคลน หรือการเปลี่ยนแปลง
ของราคาอุปกรณหรือวัสดุ ความบกพรองในการออกแบบหรือการกอสราง สภาพอากาศท่ีแปรปรวน ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ 
และสถานการณและปญหาท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา  ปจจัยใด ๆ เหลาน้ีอาจสงผลใหโครงการทั้งหมดหรือ
บางสวนสําเร็จลาชาออกไป ซึ่งสงผลใหตนทุนทางการเงินที่เก่ียวของกับโครงการดังกลาวเพ่ิมขึ้น และอาจทําใหบริษัทฯ ไม
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
 
  1.1.11 การแทรกแซงของรัฐบาลในการตัดสินใจกําหนดราคา และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ของรัฐบาลอาจ
มีผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ 
 
 บริษัทฯ และผูประกอบการปโตรเลียมอื่น ๆ ในประเทศไทย ดําเนินกิจการในสภาพแวดลอมที่อยูภายใตการกํากับ
ดูแลที่เขมงวดของรัฐบาล ธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของรัฐบาลหรือการเปล่ียนแปลงใน
นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐบาลอาจแทรกแซงการตัดสินใจกําหนดราคาของโรงกลั่นนํ้ามันและผูคาปลีกเพ่ือ
วัตถุประสงคทางดานเศรษฐศาสตรมหภาคและสังคมของประเทศไทย 
 
 ในอดีตรัฐบาลเคยประกาศเพดานราคาขายปลีกและขายสงสูงสุดสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม และในอนาคต
รัฐบาลอาจจะมีการประกาศดังกลาวอีกก็ได  บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวารัฐบาลจะไมแทรกแซงการตัดสินใจกําหนด
ราคาของบริษัทฯ ในอนาคต การแทรกแซงการกําหนดราคาของรัฐบาลอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ 
กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
 
 นอกจากน้ี รัฐบาลไดดําเนินการอยางตอเน่ืองในการควบคุมราคาขายสงของกาซปโตรเลียมเหลวซึ่งสวนใหญใช
เปนกาซหุงตมอยูในครัวเรือน และเพ่ือควบคุมราคาขายของกาซปโตรเลียมเหลว รัฐบาลไดกําหนดใหผูผลิตกาซปโตรเลียม
เหลวทุกรายรวมท้ังบริษัทฯ ตองขายกาซปโตรเลียมเหลวใหแกผูรับซื้อในราคาขายสงซึ่งถูกควบคุม ที่ไดรวมภาษี
สรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมูลคาเพ่ิมที่เก่ียวของแลว ตามท่ีจะไดมีการประกาศเปนครั้งคราว  
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 นอกจากการควบคุมราคาขายสงของกาซปโตรเลียมเหลว รัฐบาลยังไดจํากัดการสงออกกาซปโตรเลียมเหลวโดย
ผูผลิตในประเทศ เพ่ือปองกันการขาดแคลนกาซปโตรเลียมเหลวในประเทศ  สําหรับแตละโรงกล่ันนํ้ามันซึ่งเปนผูผลิตกาซ
ปโตรเลียมเหลว รัฐบาลไดมีการออกประกาศเปนครั้งคราวเพื่อกําหนดปริมาณสูงสุดของกาซปโตรเลียมเหลวที่โรงกลั่น
นํ้ามันแตละแหงจะสามารถสงออกได เน่ืองจากราคาในประเทศถูกควบคุม บริษัทฯ อาจจะสามารถสงออกกาซปโตรเลียม
เหลวในราคาสงออกที่สูงกวาได ดังน้ัน การจํากัดจํานวนกาซปโตรเลียมเหลวที่บริษัทฯ สามารถสงออกไดจึงมีผลกระทบตอ
รายไดของบริษัทฯ 
 

นอกจากน้ีความสามารถในการดําเนินงานในฐานะท่ีเปนบริษัทผูประกอบกิจการโรงกลั่นนํ้ามันในประเทศไทยยัง
จําเปนจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากทางรัฐบาล ซึ่งตองมีการตออายุทุกหาป นอกจากน้ี ยังขึ้นอยูกับ
สัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกล่ันปโตรเลียมซึ่งบริษัทเขาทํากับกระทรวงอุตสาหกรรม (ซึ่งตอมาไดมีการ
เปล่ียนแปลงตัวคูสัญญาเปนกระทรวงพลังงานแทน)  ดังน้ัน หากใบอนุญาตของบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุ ไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม หรือในกรณีที่บริษัทมีความขัดแยงกับกระทรวงพลังงานเก่ียวกับสัญญาที่กลาวมาขางตน หรือมีการผิด
สัญญาหรือบอกเลิกสัญญา บริษัทฯ อาจไมสามารถดําเนินงานโรงกลั่นตอไปและอาจสงผลในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ   
  
 1.1.12 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกล่ันนํ้ามันและการผลิตอะโรเมติกส ซึ่งมีการแขงขันสูง  และคูแขงมีชองทางการ
ขายปลีกท่ีกวางขวางมากกวา หรือมีแหลงเงินทุนท่ีพรอมกวา อันอาจทําใหไดเปรียบในการแขงขัน 
 
 อุตสาหกรรมกลั่นนํ้ามันและอุตสาหกรรมอะโรเมติกสมีการแขงขันสูงมากในแงการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมใน
ประเทศ  และการขายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยสวนใหญแลว
บริษัทฯ ตองแขงขันกับผูประกอบการโรงกลั่นปโตรเลียมในประเทศอีกหกรายทั้งในดานการจัดหานํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น 
ๆ และในดานลูกคาของผลิตภัณฑปโตรเลียม ความตองการของผลิตภัณฑปโตรเลียมไมสอดคลองกับ กําลังการผลิตที่
เพ่ิมขึ้น ซึ่งสงผลใหเกิดกําลังการผลิตสวนเกิน (overcapacity) ของผลิตภัณฑปโตรเลียมหลักบางชนิด ความไมสมดุลยกัน
ระหวางอุปทานและอุปสงคสําหรับผลิตภัณฑกล่ันบางอยางของตลาดในประเทศท่ียังคงมีอยูตอไปอาจทําใหเกิดแรงกดดัน
ตอราคาในตลาดในประเทศ และเปนการบังคับใหบริษัทฯ ตองขายผลผลิตสวนเกินในตลาดสงออกซึ่งโดยปกติมีอัตรากําไร
ที่ตํ่ากวา อันอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกําไรจากการดําเนินงาน (operating margins) และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
 เน่ืองจากผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนใหญมีลักษณะเปนสินคาโภคภัณฑ การแขงขันในตลาดในประเทศและตลาด
ระหวางประเทศของผลิตภัณฑปโตรเลียมจึงขึ้นอยูกับราคาเปนสําคัญ โดยราคาน้ีจะถูกปรับเปล่ียนตามคุณสมบัติที่กําหนด
ของผลิตภัณฑและตนทุนการขนสง ดังน้ัน โดยท่ัวไป บริษัทฯ จึงไมสามารถสรางความไดเปรียบทางการคา ดวยความ
แตกตางของผลิตภัณฑ (product differentiation) และไมสามารถผลักภาระตนทุนที่เกิดขึ้นดวยการข้ึนราคาสินคา อีกทั้ง 
บริษัทฯ ยังอาจเผชิญกับการแขงขันสูงขึ้นจากการท่ีคูแขงของบริษัทฯ ไดมีการเพ่ิมปริมาณการผลิตหรือกําลังการกล่ันอีกทั้ง
บริษัทฯ ตองแขงขันกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งเปนผูจัดหาทางเลือกอื่นเพ่ือตอบสนองความตองการทางดานพลังงานและ
เช้ือเพลิงของผูรับซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ เชน กาซธรรมชาติ ถานหินและแหลงพลังงานหมุนเวียน (renewable energy 
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sources) หากบริษัทฯ ไมสามารถแขงขันกับคูแขงทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ก็อาจไดรับผลกระทบในทางลบ 
 
 จากการที่ภาคคาปลีกมีการแขงขันที่สูงขึ้น บริษัทฯ จึงตองมีการแขงขันในดานราคาเปนหลัก ตามดวยดานอื่น ๆ 
เชน มาตรฐานการบริการ คุณภาพผลิตภัณฑ แผนการตลาด และที่ต้ังของสถานีบริการนํ้ามัน  และบริษัทฯ ยังไดแขงขันใน
ดานตัวแทนจําหนายดวย  บริษัทฯ เผชิญการแขงขันอยางสูงจากบริษัทนํ้ามันแบบครบวงจร เชน บมจ. ปตท. ซึ่งมีผูถือหุน
รายใหญ คือ รัฐบาล ซึ่งเพ่ิมความพยายามท่ีจะรุกสวนแบงตลาดคาปลีกในชวงปที่ผานมา บมจ. ปตท. มีเครือขายคาปลีกที่
มากกวาบริษัทฯ และมีสวนแบงการตลาดท่ีสูงกวามาก และมักจะเปนผูคาปลีกท่ีริเริ่มการเปล่ียนแปลงราคาน้ํามัน โดยทั่วไป 
บริษัทฯ จะลดราคาตามการเปล่ียนแปลงท่ีคูแขงกําหนดซึ่งรวมถึง บมจ. ปตท. เพ่ือปองกันการสูญเสียยอดขาย เมื่อทาง
บริษัทฯ ตอบสนองตอราคาที่ตํ่าที่กําหนดโดยคูแขงของบริษัทฯ หรือหากวาคูแขงของบริษัทฯไมตอบสนองอยางรวดเร็วตอ
ราคานํ้ามันดิบที่เพ่ิมขึ้นโดยการข้ึนราคาขายปลีกเช้ือเพลิง หรือต้ังราคาตํ่ากวาความเปนจริง กําไร (ในสวนคาปลีก) ของ
บริษัทฯ อาจลดลงหรือมีผลขาดทุนได 
 
 คูแขงบางรายของบริษัทฯ มีแหลงเงินทุนหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่พรอมกวาบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ คูแขงเหลาน้ีมี
ความสามารถที่จะรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในทุกวัฎจักรของอุตสาหกรรมไดมากกวา นอกจากน้ี บริษัทฯ ตองแขงขันกับ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งเปนผูจัดหาพลังงานทางเลือกเพ่ือตอบสนองความตองการทางดานพลังงานและเช้ือเพลิงของลูกคา
ภาคพาณิชยกรรมและคาปลีกของบริษัทฯ 
 
 1.1.13 เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือไมผูกพันท่ีจะใหการสนับสนุนทางการเงินใน
อนาคต 
 
 ในชวงระยะเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเงินในเอเชียเมื่อป 2540 และหลังจากน้ัน เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/
หรือบริษัทในเครือ ไดใหเงินกูยืมทั้งระยะส้ันและระยะยาวโดยไมมีหลักประกันแกบริษัทฯ ในปจจุบัน เอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือไดใหวงเงินสินเช่ือชนิดที่ผูใหกูมีสิทธิจะใหผูกูเบิกถอนหรือไมก็ได (uncommitted credit 
facilities) แกบริษัทฯ โดยเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือ ไมผูกพันที่จะตองใหเงินกูยืมหรือใหการ
สนับสนุนทางการเงินแกบริษัทฯ และบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือ จะ
ใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทฯ ในอนาคต   ทั้งน้ี หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาการสนับสนุนทางการเงินที่จําเปน
จากแหลงภายนอกโดยมีเง่ือนไขเปนที่ยอมรับไดในอนาคต อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงิน
สด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ  
 
 1.1.14 ความสําเร็จในอนาคตของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับบุคลากรที่สําคัญ 
 
 ความสําเร็จของบริษัทฯ อาจขึ้นอยูกับการสนับสนุนอยางตอเน่ืองของผูบริหารอาวุโสและบุคลากรที่สําคัญคนอ่ืน 
ๆ เชน บุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสภาพทองถ่ินของประเทศที่ตนปฏิบัติงาน และมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ซึ่ง
มีบุคคลหลายคนในจํานวนน้ีที่บริษัทฯ อาจไมสามารถหาผูที่จะมาทดแทนไดโดยงาย บุคลากรท่ีสําคัญเหลาน้ี รวมถึง 
ผูจัดการโรงกลั่น ผูจัดการฝายปฏิบัติการกล่ัน และผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ ซึ่งไดรับการฝกอบรมและพัฒนาอยางเขมขน
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จากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือ บริษัทในเครือผานทางโครงการฝกอบรม การใหความรูเพ่ิมเติม และการ
หมุนเวียนงาน  การปฎิบัติงานของผูบริหารอาวุโส และบุคลากรท่ีสําคัญของบริษัทฯ ยังเปนการจัดหามาหรือมอบหมายให
มาชวยงานที่บริษัทฯ โดยเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการสนับสนุนทางดาน
บริการของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือเปนการหมุนเวียนตําแหนงในระหวางบริษัทในเครือ
ของเอ็กซอนโมบิล คอรปอเรช่ัน การดําเนินงานของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการสูญเสียบุคคลใดบุคคลหน่ึงใน
คณะผูบริหารอาวุโสหรือบุคลากรที่สําคัญดังกลาวโดยสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการหมุนเวียนตําแหนงหรือมอบหมาย
ตําแหนง หากบริษัทฯ ไมสามารถหาผูที่จะมาทดแทนได  นอกจากน้ี ความสําเร็จของบริษัทฯ ยังขึ้นอยูกับการที่บริษัทฯ จะ
สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไวได การแขงขันเพ่ือใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
อุตสาหกรรมนํ้ามันมีความรุนแรง และจํานวนของบุคลากรซึ่งมีความรูและประสบการณในอุตสาหกรรมนํ้ามันในประเทศ
ไทยมีอยูจํากัด หากบริษัทฯ ไมสามารถดึงดูดหรือรักษาผูบริหารอาวุโสไวได หรือหากผูบริหารอาวุโสไมสามารถหรือไม
ยินดีที่จะอยูในตําแหนงปจจุบันตอไป หรือไปเขารวมงานกับคูแขงหรือจัดต้ังบริษัทที่แขงขันกันขึ้นใหม บริษัทฯ อาจไม
สามารถหาบุคลากรมาทดแทนไดทันทีหรืออาจจะไมสามารถหาบุคลากรมาทดแทนไดเลย นอกจากน้ี ความพยายามที่จะ
รักษาหรือดึงดูดบุคลากรท่ีสําคัญไวอาจกอใหเกิดคาใชจายเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ทั้งน้ี บริษัทฯ ไมไดทําการประกันภัย “บุคลากรท่ีสําคัญ” ซึ่งจะใหคาชดเชยแก
บริษัทฯ ในกรณีการเสียชีวิตหรือพิการของบุคลากรคนใด  นอกจากน้ี หากบริษัทฯ ไมไดเปนหน่ึงในบริษัทในเครือของเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน เน่ืองจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือไมไดถือหุนขางมากในบริษัทฯ 
บริษัทฯ อาจไมสามารถดํารงหรือไดมาซึ่งบุคลากรที่สําคัญเหลาน้ันจากบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน อกี
ตอไป เหตุการณใด ๆ ที่กลาวมาน้ีอาจทําใหธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ 
 
 1.1.15 บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของคาเงินบาทเม่ือเปรียบเทียบกับสกุลเงิน
ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
 
 สกุลเงินที่ใชในงบการเงินของบริษัทฯ คือสกุลเงินบาท ในขณะที่รายไดจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมและการ
ซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ อยูในสกุลเงินตางประเทศ ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงตอการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน  
 
 การลดคาของเงินบาทเม่ือเปรียบเทียบกับสกุลเงินตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดอลลารสหรัฐ มีผลกระทบ
ในทางลบตอบริษัทฯ เน่ืองจาก 
 

• การเพ่ิมขึ้นของจํานวนเงินบาทที่ตองใชในการซื้อนํ้ามันดิบ นํ้ามันเช้ือเพลิง วัตถุดิบที่นําเขา อุปกรณและ
บริการ เชน การขนสงจากแหลงตางประเทศซึ่งเปนตนทุนที่อยูในรูปของสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก 

• การขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในบัญชีเจาหน้ีคานํ้ามันดิบ เน่ืองจากบริษัทฯ ลงบันทึก
ตนทุนโดยประมาณของการซื้อนํ้ามันดิบ ณ วันที่ของใบตราสงสินคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันดังกลาว 
แตไดรับใบแจงหน้ีซึ่งจะแปลงเปนสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปล่ียนซึ่งอาจแตกตางไปจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ของใบตราสง ทั้งน้ี โดยทั่วไปบริษัทฯ จะไดรับใบแจงหน้ีในวันทําการที่ 4 ในเดือนถัดจากวันที่ของ
ใบตราสงสินคา 
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• การเพ่ิมขึ้นของจํานวนเงินบาทที่จําเปนตองใชเพ่ือชําระหน้ีเงินกูยืมในสกุลเงินตางประเทศ และ 

• การขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศสําหรับหน้ีสินในสกุลเงินตางประเทศ 
 
 สภาวะเศรษฐกิจที่ไมเอื้ออํานวยในประเทศไทยอันเน่ืองมาจากการลดคาของเงินบาทยังอาจทําใหราคาพลังงานใน
ประเทศไทยและราคานํ้ามันดิบที่ใชในกระบวนการกล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ สูงขึ้น และสงผลใหความตองการผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ และความตองการของลูกคาโดยรวมลดลง แมวาที่ผานมาบริษัทฯ สามารถผลักภาระสวนใหญจากการเพ่ิมขึ้นของ
ตนทุนนํ้ามันดิบเน่ืองจากการลดคาของเงินบาทได แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะยังคงทําเชนน้ันตอไปใน
อนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
 

การขายผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ในกลุมพาณิชยกรรมในประเทศ และการ
ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมในกลุมการคาปลีก จะอางอิงกับราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในภูมิภาค ซึ่งอยูในสกุลดอลลารสหรัฐ 
ในขณะที่บริษัทฯ มีการเสนอราคาและออกใบแจงหน้ีคาสินคาดังกลาวในสกุลเงินบาท อยางไรก็ดี ถาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ
แข็งคาขึ้นอยางมาก บริษัทฯ อาจไมสามารถผลักภาระตนทุนที่สูงขึ้นน้ีไดเน่ืองจากการแขงขันในตลาด หรือการที่รัฐบาล
อาจจะมีการแทรกแซงราคา ในทางกลับกัน การออนคาของดอลลารสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินบาทจะมีผลกระทบ
ในทางลบตอรายไดซึ่งมีการบันทึกเปนสกุลเงินบาท เพราะคาเงินบาทจากรายไดของบริษัทฯ ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐจะ
ลดลง  
  
 ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไมมีสัญญาซื้อขายลวงหนา (Forward Contract) ที่กําหนดใหมีการชําระ
เงินที่คํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน และไมมีสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (Swap Contract) คางชําระแตอยางใด 
ดวยเหตุดังกลาว การผันผวนของคาเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐไดมีผลกระทบและจะยังคงมี
ผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
 
 1.1.16  ภาระผูกพันทางการเงิน (Leverage) ของบริษัทฯ อาจจํากัดความคลองตัวทางการเงิน 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินกูยืมทั้งสิ้นประมาณ 27,971 ลานบาท และสวนของผูถือหุนประมาณ 
20,420 ลานบาท และมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ประมาณ 1.4 เทา ในกรณีที่บริษัทฯ มีความตองการท่ีจะกูยืม
เพ่ิมเติมในอนาคต ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะกอเงินกูยืมเพ่ิมเติมอาจถูกจํากัดโดยสินเช่ือธนาคารพาณิชยที่เปนผูใหกูใน
ปจจุบัน ระดับเงินกูยืมของบริษัทฯ จะมีผลกระทบที่สําคัญหลายประการตอการดําเนินกิจการในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่ง
รวมถึงผลกระทบดังตอไปน้ี 
 

• กระแสเงินสดจากการดําเนินงานในสัดสวนที่มีนัยสําคัญจะถูกนําไปชําระเงินตนและดอกเบ้ียของหน้ีเงินกูที่มี
อยู และไมสามารถนําไปใชเพ่ือวัตถุประสงคอื่น ๆ ได 

• ขอตกลงเก่ียวกับหน้ีที่มีอยูในปจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ กําหนดใหบริษัทฯ ตองผานเง่ือนไขทาง
การเงินบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความคลองตัวของบริษัทฯ ในการวางแผนและดําเนินการเพ่ือตอบ
รับการเปล่ียนแปลงในธุรกิจ ซึ่งรวมถึงโอกาสการเขาซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น 
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• ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะจัดหาสินเช่ือเพ่ิมเติมสําหรับเงินทุนหมุนเวียน คาใชจายเพ่ือการลงทุน การเขา
ซื้อกิจการ หรือเพ่ือวัตถุประสงคทางธุรกิจและอื่น ๆ โดยทั่วไป อาจถูกจํากัด 

• บริษัทฯ อาจเสียเปรียบในการแขงขันกับคูแขงที่มีภาระผูกพันนอยกวา และ 

• บริษทัฯ อาจไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ไมเอื้ออํานวย 
 
 ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชําระหน้ีและลดหน้ีสินโดยรวมของบริษัทฯ จะขึ้นอยู
กับผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งน้ี ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ อยูภายใตเง่ือนไขของสภาวะ
เศรษฐกิจ วัฎจักรอุตสาหกรรมและปจจัยทางการเงิน ธุรกิจและปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอการประกอบการของบริษัทฯ 
ซึ่งปจจัยหลายอยางน้ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาธุรกิจของบริษัทฯ จะยังคง
สามารถสรางกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไดอยางเพียงพอสําหรับการชําระหน้ีสิน หากบริษัทฯ ไมสามารถสรางกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานไดอยางเพียงพอ บริษัทฯ อาจตองขายสินทรัพย กูยืมเงินใหมเพ่ือชําระหน้ีเดิม (refinance) ทั้งหมด
หรือบางสวน หรือจัดหาสินเช่ือเพ่ิมเติม การกูยืมเงินใหมเพ่ือชําระหน้ีเดิมอาจเปนไปไมได และบริษัทฯ อาจจะไมสามารถ
จัดหาสินเช่ือเพ่ิมเติมโดยมีเง่ือนไขเปนที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย 
 
 สินเช่ือธนาคารพาณิชยบางรายการของบริษัทฯ มีขอจํากัดทางการเงินและขอจํากัดอื่น ๆ ตอบริษัทฯ โดย
ขอกําหนดที่กําหนดไวในสินเช่ือและที่เก่ียวของกับหน้ีสินอื่น ๆ บางอยางของบริษัทฯ ไดจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ที่
จะกอหน้ีสิน และไดกําหนดใหตองมีการดํารงอัตราสวนทางการเงินบางตัว การไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวอาจสงผล
เปนการผิดนัดในสวนของหน้ีสินที่เก่ียวของภายใตสินเช่ือ หรือหน้ีสินอื่น ๆ และอาจทําใหเกิดการเรงรัดชําระหน้ีสิน
ดังกลาวหรือตราสารใด ๆ ที่เปนหลักฐานแหงหน้ี ในกรณีดังกลาว บริษัทฯ อาจจะไมสามารถกูยืมเงินใหมเพ่ือชําระหน้ีเดิม 
หรือชําระหน้ีดังกลาวโดยวิธีการอื่นใดได  และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ  
 
 1.1.17 แรงงานในโรงกล่ันนํ้ามันสวนใหญของบริษัทฯสวนใหญ เปนสมาชิกสหภาพ และบริษัทฯ อาจมีปญหา
แรงงานซึ่งกระทบตอการดําเนินงานของโรงกล่ันนํ้ามัน 
 
  แรงงานในโรงกลั่นนํ้ามันสวนใหญเปนสมาชิกสหภาพและอยูภายใตขอตกลงสภาพการจางแรงงาน บริษัทฯ ไม
เคยประสบปญหาการหยุดงานเน่ืองจากขอพิพาททางอุตสาหกรรม กฎหมายแรงงานในประเทศไทยไดกําหนดกลไกเพ่ือการ
ระงับขอพิพาททางแรงงานในอุตสาหกรรมปโตรเลียมไวอยางชัดเจน ซึ่งรวมถึง กระบวนการคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน ที่ผานมาบริษัทฯ ไดเคยทําความตกลงกับสหภาพแรงงานซึ่งประกอบดวย
พนักงานช่ัวคราวผานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธดังกลาวและไดขอตกลงสภาพการจางใหมที่เปนที่นาพอใจ อยางไรก็ดี 
การเปล่ียนแปลงในแนวโนมและมุมมองทางดานแรงงานอาจสงผลใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่อาจมี
ขึ้นในภายหนาเอื้อประโยชนใหแกบริษัทฯ นอยลง ซึ่งจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอตนทุนแรงงาน ขอพิพาทแรงงาน
ในโรงกล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของโรงกล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ 
ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ  
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 1.1.18 คดีความท่ีคางพิจารณาอยูหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ 
 
 บริษัทฯ เปนจําเลยในคดีความซึ่งเปนคดีทางการคาปกติของบริษัทฯ หลายคดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทฯ ไดยื่น
อุทธรณคําพิพากษาที่ใหบริษัทฯ ชําระเงินคาปรับจํานวน 436 ลานบาทในป 2548  ในคดีอาญาที่มีขึ้นตอบริษัทฯ ในขอ
กลาวหาเรื่องการสําแดงเท็จและชําระภาษีศุลกากรตํ่ากวาที่จะตองชําระ ในป 2551 ศาลอุทธรณไดพิพากษายืนยันคําพิพากษา
ตามศาลช้ันตน ผูบริหารยังคงมีความเช่ือมั่นอยางสูงในขอตอสูคดี และบริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาล
ฎีกาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 บริษัทไมไดบันทึกคาปรับดังกลาวเปนหน้ีสินในงบการเงิน ถึงแมบริษัทฯ เช่ือวาบริษัทฯ มี
ขอตอสูที่แข็งแกรงหลายประการสําหรับขอเรียกรองในคดีเหลาน้ัน และไดมีการยื่นอุทธรณไปยังศาลฎีกาแลว ซึ่งบริษัทฯ 
ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะชนะในการยื่นอุทธรณ ทั้งน้ี คดีความสําคัญใหม ๆ ที่มีผลออกมาในทางท่ีไมเปนคุณกับ
บริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาส
ทางธุรกิจตอบริษัทฯ 
 
 1.1.19 บริษัทฯ มีความเส่ียงตอความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินกูยืมทั้งสิ้นประมาณ 27,971 ลานบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว บริษัทฯ 
ไมสามารถรับรองไดวาอัตราดอกเบี้ยจะไมปรับขึ้นในอนาคต  การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่ใชอยูในปจจุบันอยางมี
นัยสําคญัจะเปนการเพ่ิมตนทุนอยางมีนัยสําคัญตอการกูยืมของบริษัทฯ ที่มีอยูในปจจุบันซึ่งอิงกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือ
เงินกูยืมใหมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือเงินกูยืมอื่น ๆ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่สูงขึ้น  อันอาจสงผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
 
 1.1.20 บริษัทฯ พ่ึงพาผูจัดหาเพียงรายเดียวในการจัดหากาซธรรมชาติ ซึ่งสําคัญตอการผลิตไฟฟาท่ีบริษัทฯ 
จําเปนตองใชเพ่ือดําเนินงานหนวยผลิตของบริษัทฯ 
 
 บริษัทฯ ใชกาซธรรมชาติเปนแหลงเช้ือเพลิงในเคร่ืองจักรผลิตไฟฟาและไอน้ํา บมจ. ปตท. เปนผูจัดหาและผูจัด
จําหนายกาซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศไทย และเปนผูจัดสงกาซธรรมชาติใหแกบริษัทฯ โดยผานทางระบบทอสง
กาซภายใตสัญญาที่ทํากับบริษัทฯ โดยที่เครื่องจักรผลิตไฟฟาและไอนํ้าของบริษัทฯ ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลัก แม
หากบริษัทฯ ประสบปญหาการจัดหากาซธรรมชาติ  บริษัทฯ ยังสามารถใชกาซเช้ือเพลิงที่ผลิตขึ้นภายในบริษัทฯ หรือบริษัท
ฯ อาจซื้อไฟฟาจากบุคคลภายนอก เชน จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนแหลงเช้ือเพลิงสํารองได แตอยางไรก็ดี 
การใชกาซเช้ือเพลิงที่ผลิตขึ้นภายในบริษัทฯ จะลดรายไดของบริษัทฯ เน่ืองจากกาซเช้ือเพลิงน้ีสามารถขายใหแก
บุคคลภายนอกได ทั้งน้ี การใชไฟฟาที่ซื้อจากบุคคลภายนอกเปนการเพ่ิมตนทุนการขายของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ อาจ
ไมสามารถเดินเครื่องหนวยผลิตที่ระดับปจจุบันไดโดยอาศัยแหลงเช้ือเพลิงเพียงแหลงเดียวจากกาซเช้ือเพลิงที่บริษัทฯ ผลิต
ขึ้นเอง หรือจากไฟฟาที่ซื้อจากบุคคลภายนอก ดังน้ัน หากเกิดปญหาในการจัดหากาซธรรมชาติโดย บมจ. ปตท.ใหแกบริษัท
ฯ ก็อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ  
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 1.1.21 บริษัทฯ พ่ึงพาระบบทอสงท่ีเปนเจาของและดําเนินการโดยบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด และ
พ่ึงพาบุคคลภายนอก เพ่ือการจัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียม 
  
 ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ จํานวนกวารอยละ 50 จะถูกจัดสงไปท่ัวประเทศไทย โดยเปนการจัดสงจากโรง
กล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ ผานทางระบบทอสงผลิตภัณฑรวมซึ่งบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด เปนเจาของและ
ผูดําเนินการ  ผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนที่เหลือจะถูกจัดสงโดยทางเรือชายฝงหรือรถบรรทุก บริษัทฯ สงออกนํ้ามันเตาท่ีจะ
สงออกโดยทางทาขนถายนํ้ามันซึ่งเปนของบุคคลภายนอกคือ บมจ. ปตท. การทํางานของทอสงอาจไดรับผลกระทบจาก
ความบกพรองของอุปกรณการปนเปอนของผลิตภัณฑ การระเบิดหรืออุบัติเหตุ เหตุแทรกแซงในการใชทอสง หรือความ
เสียหายตาง ๆ ในคลังนํ้ามันอาจทําใหการจัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ หยุดชะงัก และหากบริษัทฯ จําเปนตอง
เพ่ิมการใชวิธีการจัดสงที่มีคาใชจายที่สูงกวา เชน เรือชายฝงและรถบรรทุก อาจสงผลใหตนทุนขายของบริษัทฯ เพ่ิมสูงขึ้น 
นอกจากนี้ หากมีขอพิพาทกับบุคคลภายนอกที่รับจางขนสงผลิตภัณฑของบริษัทฯ โดยทางเรือชายฝงหรือรถบรรทุก การ
จัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ก็อาจหยุดชะงัก และหากมีขอพิพาทกับ บมจ. ปตท. เก่ียวกับการใชทุนขนถายนํ้ามัน
ในทะเลเพ่ือการสงออกการสงออกนํ้ามันเตาก็อาจหยุดชะงักดวยเชนกัน ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงิน
สด ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
 
 1.1.22 บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมผานตัวแทนจําหนายอิสระ 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีตัวแทนจําหนาย ซึ่งใหบริการผานทางสถานีบริการ 388 สถานี ที่ผานมา
บริษัทฯ เคยมีขอขัดแยงกับตัวแทนจําหนายของบริษัทฯ ในประเด็นตาง ๆ ตัวอยางเชน ขอกําหนดเก่ียวกับการใหสวนลด 
และการขายผลิตภัณฑที่ไมใชผลิตภัณฑของเอสโซ ภายใตช่ือทางการคาของบริษัทฯ ถึงแมวา ขอขัดแยงในอดีตเหลาน้ีไมได
มีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจของบริษัทฯ แตบริษัทฯ ก็ไมอาจรับรองไดวา ขอขัดแยงที่อาจมีในอนาคตกับตัวแทน
จําหนายรายใดรายหน่ึง หรือมากกวาหน่ึงรายจะไมมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานคาปลีกนํ้ามัน
ของบริษัทฯ  
 
 1.1.23  บริษัทฯ อาจจะไมสามารถจายเงินปนผลได 
 
 ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะประกาศจายเงินปนผล ขึ้นอยูกับผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของบริษัทฯ 
โดยผลประกอบการทางการเงินดังกลาวก็ขึ้นอยูกับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
ปจจัยทางดานการเงิน การแขงขัน กฎระเบียบ วิทยาการและอื่น ๆ  สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป อุปสงคและราคาขายของ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ตนทุนวัตถุดิบและปจจัยเฉพาะอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมหรือโครงการเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญ
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1 ความเปนมาและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
 

2.1.1 ความเปนมา 
 
  บริษัทฯ เปนบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังและมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย  บริษัทฯ จดทะเบียนจัดต้ัง
ขึ้นในป 2508 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เก่ียวของประกอบธุรกิจในประเทศไทยมาเปนระยะเวลา 114 ป 
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทเอกชนจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2539 และเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ปจจุบันบริษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรช่ันถือหุนรวมกันในบริษัทฯ เปนจํานวนรอยละ 65.99 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ กระทรวงการคลังถือ
หุนในบริษัทฯ เปนจํานวนรอยละ 7.33  
 
 โรงกล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินงานในป 2514 และตอมาบริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหขยายโรงงานและ
ประกอบกิจการโรงงานกล่ันนํ้ามันแรขนาดใชนํ้ามันดิบวันละไมเกิน 35,000 บารเรล ภายใตสัญญาประกอบกิจการโรงกลั่น
นํ้ามันปโตรเลียมและเก่ียวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียมระหวางกระทรวงอุตสาหกรรมกับบริษัทฯ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2516 
และในป 2528 รัฐบาลไดอนุมัติใหบริษัทฯ เพ่ิมกําลังกล่ันนํ้ามันดิบเปนวันละ 63,000 บารเรล จากการปรับเพ่ิมปริมาณการ
ผลิต (debottleneck) หลังจากนั้น ในป 2534 รัฐบาลไดอนุมัติการเพ่ิมกําลังกล่ันนํ้ามันดิบที่ไดรับอนุญาตของโรงกลั่นนํ้ามัน
ของบริษัทฯ เปนวันละ 185,000 บารเรล บริษัทฯ ไดทยอยเพิ่มกําลังกล่ันนํ้ามันดิบของโรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ ดวยการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง จนมีกําลังกล่ันนํ้ามันดิบ ในปจจุบันที่วันละ 177,000 บารเรล  
 
 ในป 2541 บริษัทฯ เริ่มกอสรางโรงงานอะโรเมติกส ณ พ้ืนที่โรงกลั่นนํ้ามันศรีราชาของบริษัทฯ การกอสราง
โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ ไดดําเนินการแลวเสร็จในป 2542 โดยมีกําลังการผลิตพาราไซลีนปละ 350,000 ตัน นับแต
วันเริ่มดําเนินการ (start-up) การดําเนินงานของโรงงานอะโรเมติกสไดถูกประสานเช่ือมโยงเขากับโรงกลั่นนํ้ามันแบบครบ
วงจร ในป 2547 บริษัทฯ ไดเพ่ิมกําลังการผลิตเปนปละ 500,000 ตัน โดยโครงการเพ่ิมกําลังการผลิตดวยตนทุนตํ่า 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบพาราไซลีน (paraxylene feedstock) ของบริษัทฯ เองดวยการ
แปลงหนวย Powerformer ที่ไมไดใชงานใหเปนหนวยผลิตวัตถุดิบพาราไซลีน หนวยผลิตน้ีใชปฏิกิริยาทรานสอัลคีเลช่ัน 
(Transalkylation) เพ่ือไปทําการปรับปรุงสารอะโรเมติกสหนัก (heavy aromatics streams) ใหเปนวัตถุดิบไซลีน (xylene 
feedstocks) โดยมีกําลังการผลิตเทียบเทาพาราไซลีน (paraxylene equivalent)  ประมาณปละ 120,000 ตัน  
 
 หนวยผลิตสารทําละลาย (solvent production unit) ของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ ไดรับโอนมาจาก บริษัท เอ็กซอนโม
บิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ในวันที่ 1 กันยายน 2550 ไดเริ่มตนการดําเนินงานในป 2533 มีกําลังการผลิตปละ 30,000 ตัน 
และสืบเน่ืองจากการปรับปริมาณกระบวนการผลิต (debottleneck) หลายครั้ง สงผลใหในปจจุบันหนวยผลิตสารทําละลายน้ี
มีกําลังการผลิตปละ 50,000 ตัน โดยหนวยผลิตดังกลาวไดถูกประสานเช่ือมโยงเขากับโรงกล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ ดวย
เชนกัน 
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2.1.2 พัฒนาการท่ีสําคัญ 
 
พัฒนาการที่สําคัญที่ผานมาของบริษัทฯ สามารถสรุปโดยสังเขปไดดังน้ี 
 
ป 2535 - กระทรวงการคลังเขาถือหุนในบริษัทฯ ดวยสัดสวนรอยละ 12.5 ในวันที่ 2 มีนาคม 2535 

ป 2539 -  บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทเอกชนจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชช่ือวา 
“บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2539  

 - บริษัทฯ ไดกอสรางหนวยผลิตยางมะตอยนํ้า ในบริเวณคลังศรีราชาแลวเสร็จสมบูรณในเดือน
พฤษภาคม 

ป 2540 -  บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงินในเอเชียในชวงป 2540 และปจจัยสภาวะ
แวดลอมที่ไมเอื้อประโยชนตออุตสาหกรรมเชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงกลั่นนํ้ามันรายอื่น ๆ 
ในประเทศไทย ทั้งน้ี ภายหลังจากที่รัฐบาลไดประกาศเปล่ียนระบบเงินตราตางประเทศเปนแบบ
ลอยตัว บริษัทฯ มีผลขาดทุนที่รับรูแลวและยังไมไดรับรูจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
สําหรับหน้ีสินในสกุลดอลลารสหรัฐ จากการเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนจํานวน 15,500 ลานบาท  

 - ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2540 คลังศรีราชาไดรับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
9002 ในดานกระบวนการผลิตการติดต้ังและบริการผลิตภัณฑยางมะตอยจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สมอ.) 

ป 2541 - วันที่ 24 มีนาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตรา
ครุฑแกบริษัทฯ ใหเปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจปโตรเลียมในประเทศไทยโดยไดรับพระบรมราชา-
นุญาต 

 - บริษัทฯ เริ่มการกอสรางโรงงานอะโรเมติกสขึ้นในบริเวณโรงกลั่นนํ้ามันเอสโซศรีราชา 

ป 2542 - จากการที่บริษัทฯ ตองมีภาระหน้ีสินเปนจํานวนมากอันเปนผลมาจากการประกาศเปล่ียนระบบ
เงินตราตางประเทศเปนแบบลอยตัวของรัฐบาลในป 2540 และผลกระทบที่ตอเน่ืองจากเหตุการณ
ดังกลาว ในระหวางป 2542 ถึงป 2544 บริษัทฯ จึงไดออกต๋ัวสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้งเดียว
เมื่อครบกําหนด (Zero coupon bonds) ซึ่งจะครบกําหนดในชวงเวลาระหวางป 2552 ถึงป 2555 
ใหแกบริษัทอื่นในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน โดยมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดรับน้ัน
ไปชําระคืนหน้ีเดิม และยืดระยะเวลาในการชําระหน้ีของบริษัทฯ ออกไป   

 - โรงงานอะโรเมติกสทดลองเดินเครื่องครั้งแรก และเริ่มการผลิตในเดือนสิงหาคม  

ป 2543 - ในเดือนธันวาคม 2543 เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงไดเขาทําสัญญาขาย
สินทรัพยและสัญญาเชาสินทรัพยกับบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด โดยบริษัทฯ 
ไดขายอุปกรณและเครื่องจักรของโรงกลั่นนํ้ามันรวมทั้งสินทรัพยอื่นที่เก่ียวของใหแกบริษัท เอ็ก
ซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวนเงินประมาณ 20,834 ลานบาท โดยราคาของ
สินทรัพยกําหนดดวยมูลคาตลาดปจจุบัน (Fair market value) ซึ่งประเมินโดยผูประเมินสินทรัพย
อิสระ และในวันเดียวกันน้ัน บริษัทฯ ไดเชาอุปกรณและสินทรัพยตาง ๆ เหลาน้ันกลับคืนภายใต



                บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 ประจําป 2551 
   

สวนที่ 2 หนา 20  

เง่ือนไขของสัญญาเชาสินทรัพยเปนระยะเวลา 12 ป โดยบริษัทฯ ไดบันทึกเปนสัญญาเชาทาง
การเงิน  

ป 2544 - บริษัทฯ ไดรวมกิจการกับสิทธิและประโยชนของบริษัท โมบิลออยลไทยแลนด จํากัด ดําเนินธุรกิจ
ภายใตช่ือของบริษัทฯ 

ป 2547 - บริษัทฯ ไดเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบพาราไซลีน (paraxylene feedstock) ของบริษัท
ฯ ดวยการแปลงหนวย Powerformer ที่ไมไดใชงานใหเปนหนวยผลิตวัตถุดิบพาราไซลีน หนวย
ผลิตน้ีใชปฏิกิริยาทรานสอัลคีเลช่ัน (Transalkylation) เพ่ือไปทําการปรับปรุงสารอะโรเมติกสหนัก 
(heavy aromatics streams) ใหเปนวัตถุดิบไซลีน (xylene feedstocks) โดยมีกําลังการผลิตเทียบเทา
พาราไซลีน (paraxylene equivalent) ประมาณปละ 120,000 ตัน 

ป 2550 - บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางกิจการและโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย (ก) 
การเพ่ิมทุนของบริษัทฯ และการยกเลิกสัญญาเชาทางการเงินที่เก่ียวของกับสินทรัพยโรงกลั่นนํ้ามัน 
เพ่ือนําเงินไปชําระหน้ีเงินกูเดิม  (ข) การรับโอนกิจการของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศ
ไทย) จํากัด เขามาเปนสวนหน่ึงของบริษัทฯ (ค) การลางผลขาดทุนสะสม  และ (ง) การจัดหาแหลง
เงินกูใหมเพ่ือนํามาชําระคืนหน้ีสินระยะยาวที่มีอยูเดิม  

ป 2551  - บริษัทออกหุนสามัญ เพ่ือเสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดยหุนของบริษัทเริ่มมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 
2551  

 
 
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
 
 บริษัทฯ เปนผูประกอบกิจการโรงกล่ันปโตรเลียม และจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) 
อีกทั้งบริษัทฯ ทําการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมแกลูกคา
รายยอยผานทางเครือขายที่กวางขวางของสถานีบริการนํ้ามันคาปลีกภายใตช่ือการคาเอสโซ รวมท้ังขายโดยตรงใหแกลูกคา
ในภาคอุตสาหกรรม คาสง การบินและการเดินเรือ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังขายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ที่
บริษัทฯ ผลิตใหแกลูกคาในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพ่ือจําหนายไปยังตางประเทศ 
 

บริษัทฯ เปนหน่ึงในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน (Exxon Mobil Corporation) ซึ่งเปนหน่ึงในบริษัท
พลังงานที่ใหญที่สุดของโลก บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการดําเนินธุรกิจอยางมีวินัยสูงของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน ซึ่งเนน
ที่ปจจัยพ้ืนฐานระยะยาวและการเพ่ิมมูลคาใหแกผูถือหุน นอกจากน้ี ประโยชนอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไดรับจากการเปนหน่ึงใน
บริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน ยังรวมถึงความเช่ียวชาญในการบริการจัดหานํ้ามันดิบและวัตถุดิบ เครือขาย
การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและเคมีภัณฑทั่วโลก การบริการทางดานเทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมที่
ทันสมัย และโครงการวิจัยและพัฒนาของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดรับ
ประโยชนจากการใชเครื่องหมายการคา “เอสโซ” และเครื่องหมายการคาอื่น ๆ ซึ่งไดรับการอนุญาตใหใชสิทธิจากเอ็กซอน 
โมบิล คอรปอเรช่ันและ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน รวมทั้งความชวยเหลือทางดานบุคลากรฝาย
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บริหารจัดการและเทคนิค และการสนับสนุนทางดานธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันและ/หรือบริษัทในเครือของเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน 
 
 ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งผลิตในประเทศไทย รวมถึงกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
เช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตาและยางมะตอย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑหลอล่ืนจําหนาย นอกจาก
ผลิตภัณฑปโตรเลียมแลว บริษัทฯ มีผลิตภัณฑอะโรเมติกส ซึ่งประกอบดวยพาราไซลีนที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตกรด
เทเรฟทาลิก (purified terephthalic acid (“PTA”)) ซึ่งจะนําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตแผนฟลมโพลีเอสเตอร บรรจุ
ภัณฑ เรซินและผาใยสังเคราะห สวนเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ ไดแก สารทําละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร 
(plasticizers) 
 
 บริษัทฯ เปนเจาของและผูประกอบกิจการโรงกลั่นนํ้ามันแบบคอมเพล็กซ (complex refinery) ซึ่งมีกําลังการกล่ัน
นํ้ามันดิบ 177,000 บารเรลตอวัน และเปนเจาของและผูประกอบการโรงงานอะโรเมติกส (aromatics plant) ซึ่งมีกําลังการ
ผลิตพาราไซลีน 500,000 ตันตอป และหนวยผลิตสารทําละลายซึ่งมีกําลังการผลิต 50,000 ตันตอป โดยโรงงานแตละแหงน้ี
ไดเช่ือมโยงเขากับหนวยกล่ันนํ้ามันและกระบวนการกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ แบบครบวงจร ทั้งน้ี หนวยกล่ันนํ้ามันดิบและ
หนวยผลิตของบริษัทฯ มีที่ต้ังซึ่งมีความไดเปรียบเพราะอยูใกลกับทาเรือนํ้าลึกแหลมฉบังที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอยู
หางไปเพียงประมาณ 120 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพฯ ซึ่งเปนตลาดหลักที่สําคัญของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมของบริษัทฯ  ความไดเปรียบของที่ต้ังโรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ ยังชวยลดตนทุนและกอใหเกิดความคลองตัวใน
การจัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ โดยผานทั้งทางทอสง ทางรถบรรทุกและทางเรือ 
 
2.3 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของ 
 

บริษัทฯ เปนหน่ึงในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน บริษัทอื่น ๆในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรช่ัน ถือหุนในบริษัทฯ รวมกันเปนจํานวนรอยละ 65.99 และกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรอยละ 7.33 ของหุนที่
จําหนายแลว  

 
 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 5 บริษัท ไดแก บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด  บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ 

จํากัด  บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด และบริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส 
(ประเทศไทย) จํากัด  

 
บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด  บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด  บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอร

ไพรเซส จํากัด ประกอบกิจการใหเชาที่ดินและอาคารสํานักงาน แกบริษัทฯ ภายใตสัญญาระยะยาวบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร 
จํากัด  ดําเนินธุรกิจสถานีบริการนํ้ามันที่จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมภายใตตราสินคาเอสโซและโมบิล และดําเนินธุรกิจ
รานสะดวกซื้อที่จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคอื่น ๆ 

 
บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจใหบริการจําหนายและขนสงผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม แตอยางไรก็ดี ในปจจุบัน บริษัทดังกลาวไมไดประกอบธุรกิจแลว 
 



                บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 ประจําป 2551 
   

สวนที่ 2 หนา 22  

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดถือหุนในบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด และ บริษัทเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)  โดยบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด เปนบริษัทรวมทุน (Joint Venture) ระหวางบริษัทฯ และผูประกอบกิจการ
นํ้ามันรายอื่น ๆ เพ่ือทําการกอสรางและดําเนินกิจการระบบทอสงผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งขนสงผลิตภัณฑนํ้ามันใส (clean 
products) จากทั้งโรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ และโรงกลั่นนํ้ามันของ บมจ. ไทยออยล ในศรีราชาไปยังทาอากาศยานกรุงเทพ 
(ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ) และคลังนํ้ามันในอําเภอลําลูกกา และในจังหวัดสระบุรี และบริษัทเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจทางดานการบริหารการจัดเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน และใหบริการเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงแก
อากาศยาน 

 
แผนภูมิตอไปน้ีแสดงถึงโครงสรางการถือหุนในบริษัทตาง ๆ ที่บริษัทฯ ถือหุนไมวาโดยตรงหรือโดยออม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2551 

 
 
 

2.4 โครงสรางรายได 
 
 รายไดจากการขาย ประกอบดวยสวนธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและจัดจําหนายนํ้ามัน (Downstream Segment) และสวน
ธุรกิจปโตรเคมี (Petrochemical Segment)  โดยสวนธุรกิจการกล่ันนํ้ามันและจัดจําหนายนํ้ามัน ประกอบดวยยอดขายจาก
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงนํ้ามันสําเร็จรูปชนิดเบา (ประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลว และน้ํามันเบนซิน) 
นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดก่ึงหนักก่ึงเบา (ประกอบดวยนํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันกาด และน้ํามันดีเซล) และน้ํามันสําเร็จรูป
ชนิดหนัก (ประกอบดวยนํ้ามันเตาและยางมะตอย) และผลิตภัณฑหลอล่ืน และธุรกิจปโตรเคมี ประกอบดวยรายไดจากการ
ขายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงพาราไซลีน สารเบนซีนเขมขน สารทําละลายและสาร
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พลาสติกไซเซอร  ทั้งน้ี ราคาขายของบริษัทฯ ไดรวมภาษีสรรพสามิตและเงินสงเขากองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงไวดวย ซึ่งบริษัท
ฯ มีหนาที่จัดเก็บและนําสงตอใหแกหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของตอไป 
 
 ตารางดังตอไปน้ีแสดงรายไดจากการขายของบริษัทฯ สําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม และรายไดจากการขายจาก
ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ สําหรับชวงระยะเวลาที่ระบุ  
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 ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2549 2550 2551 
 รายไดจากการ

ขาย 
 

รอยละของ
รายไดจากการ

ขายรวม 

รายไดจากการ
ขาย 

 

รอยละ ของ
รายไดจากการ

ขายรวม 

รายไดจากการ
ขาย 

 

รอยละ ของ 
รายไดจากการ

ขายรวม 

 (ลานบาท ยกเวนอตัรารอยละ) 

สวนธุรกิจการกลัน่น้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน:       

น้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา       
กาซปโตรเลียมเหลว .......................................  4,683 2.4 4,072 2.0 3,995 1.8 
น้ํามันเบนซิน(1) ...............................................  53,788 27.5 57,339 28.7 62,253 28.0 
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา........................  58,471 29.9 61,411 30.7 66,248 29.8 

น้ํามันสําเร็จรูปชนิดก่ึงหนักก่ึงเบา       
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด .............  15,478 7.9 14,806 7.4 18,244 8.2 
น้ํามันดีเซล .....................................................  77,138 39.5 81,334 40.7 91,979 41.4 
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา .......  92,616 47.4 96,140 48.1 110,223 49.6 

น้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก       
น้ํามันเตา .........................................................  15,699 8.0 13,347 6.7 17,866 8.0 
ยางมะตอย ......................................................  1,828 0.9 1,877 0.9 1,742 0.8 
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก .....................  17,527 9.0 15,224 7.6 19,608 8.8 

ผลิตภัณฑหลอล่ืน       
น้ํามันหลอลืน่และจารบ ี..................................... 3,637 1.9 3,459 1.7 3,286 1.5 

     

  
อื่น ๆ(2) ..............................................................  4,412 2.3 4,388 2.2 3,809 1.7 
     

  
รายไดสุทธิจากบริการ(3)  ...................................  452 0.2 476 0.2 517 0.2 

รวมรายไดจากการขายสวนธุรกิจการ
กล่ันน้ํามันและจัดจําหนายน้าํมัน  ...........  177,115 90.7 

 
181,098 

 
90.6 203,691        91.7 

       

สวนธุรกิจปโตรเคมี:       
พาราไซลนี .....................................................  17,339 8.9 15,999 8.0 11,988 5.4 
สารเบนซีนเขมขน  .........................................  845 0.4 1,235 0.6 1,065 0.5 
สารทําละลาย ..................................................  - - 941 0.5 3,412 1.5 
สารพลาสติกไซเซอร ......................................  - - 553 0.3 2,078 0.9 
อื่น ๆ(4)  ...........................................................  6 - 78 0.0 0 0.0 

รวมรายไดจากการขายสวนธุรกิจปโตร 
เคมี  ........................................ ................ 

 
18,190 

 
9.3 

 
18,806 

 
9.4 

 
18,543 8.3 

     

  
รวมรายไดจากการขาย ......................................  195,305 100.0 199,904 100.0 222,234 100.0 

  
(1) รายไดจากการขายนํ้ามันเบนซินไดรวมรายไดจากการขายแนฟทาและรีฟอรเมตไวดวย 
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(2) รายไดอื่น ๆ โดยหลักแลวเปนรายไดจากการขายนํ้ามันดิบซึ่งบริษัทฯ ไดซื้อมาจากบริษัทในเครือ แตตอมา
ตัดสินใจท่ีจะไมใชและไดขายตอใหแกบริษัทอื่นในเครือกอนที่จะนําเขาสูกระบวนการกล่ัน และยังรวมถึงสินคาที่
จัดจําหนายในรานสะดวกซื้อ  

(3) รายไดสุทธิจากบริการ โดยหลักประกอบดวย คาใชสิทธิ (franchise fee) จากตัวแทนจําหนาย คาจัดการผลิตภัณฑ 
และคาเก็บรักษาสินคาจากลูกคาในธุรกิจการบิน และคาเชาจากบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด (สําหรับ
รานเทสโกโลตัสเอ็กซเพรส) 

(4) รายไดอื่น ๆ จากการขายผลิตภัณฑปโตรเคมีอื่น ๆ 
 
2.5  ขอไดเปรียบในการแขงขัน 
 
 บริษัทฯ เช่ือวา บริษัทฯ มีขอไดเปรียบในการแขงขันที่สําคัญดังน้ี 
  
โรงกล่ันนํ้ามันแบบคอมเพล็กซของบริษัทฯ ชวยใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได 
 
 โรงกล่ันนํ้ามันแบบคอมเพล็กซของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีความคลองตัวอยางสูงในการแปลงนํ้ามันดิบที่รับเขา
มาเพื่อใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงในปริมาณที่มากกวา ดวยความสามารถการใชนํ้ามันดิบที่ยากตอการกล่ัน(นํ้ามัน
ประเภทที่ยากตอการกลั่นซึ่งมักจะมีราคาตํ่ากวานํ้ามันโดยทั่วไป) มากกวาและตนทุนตํ่ากวา โดยยังสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาได ในขณะที่บริษัทฯ ก็สามารถเพ่ิมผลกําไรไดอยางเต็มที่ โรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ ไดรับการออกแบบ
ใหมีอัตราสวนความสามารถในการกําจัดกํามะถันตอกําลังการกล่ัน (hydro-treating-to-refining ratio) ที่สูง โดยคิดเปนรอย
ละ 83 ซึ่งอัตราสวนน้ีอยูในระดับที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับโรงกลั่นนํ้ามันแหงอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค โดยเปรียบเทียบ
จากขอมูลของ Oil and Gas Journal Worldwide Refining Survey ป 2550 และทําใหบริษัทฯ มีความคลองตัวมากขึ้นในการ
เลือกใชนํ้ามันดิบที่มีกํามะถันสูง และเพ่ิมความสามารถในการผลิตนํ้ามันดีเซลที่มีกํามะถันตํ่าไดมากขึ้นดวย 
 

บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการมีคาใชจายในการดําเนินงานท่ีเปนเงินสดและตนทุนการบํารุงรักษาท่ีตํ่า ในขณะท่ีมี

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy Efficiency) และมีความพรอมของหนวยผลิต (Operational Availability) ท่ีสูง 
 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานที่เปนเงินสดและตนทุนการบํารุงรักษาท่ีคอนขางตํ่า 
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงกล่ันนํ้ามันแหงอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ทั้งน้ีจากโรงกลั่นนํ้ามันจํานวน 60 แหงในภูมิภาค
เอเซียแปซิฟคที่เขารวมในการสํารวจประจําป 2549 ซึ่งดําเนินการโดย Solomon Associates ซึ่งจัดทําขึ้นทุก ๆ สองป บริษัท
ฯ ไดรับการจัดอันดับอยูในกลุมที่ดีที่สุดของการจัดอันดับที่จัดแบงออกเปนสี่กลุมยอย (top quartile) ในดานการมีคาใชจาย
ในการดําเนินงานที่เปนเงินสดโดยรวม (total cash operating expenses) คาใชจายในการดําเนินงานเปนเงินสดซึ่งไมรวม
คาใชจายเก่ียวกับพลังงาน (non-energy cash operating expenses) และตนทุนการบํารุงรักษา (maintenance costs) ที่ตํ่าที่สุด 
ในขณะที่บริษัทฯ มีคาประสิทธิภาพในการใชพลังงาน (energy efficiency) อยูในระดับสูงที่สุด (ตามที่ปรากฎจากดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน (energy intensity index))  และ โรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ มีความพรอมของหนวยผลิต (โดย
พิจารณาถึงการปดโรงกลั่นนํ้ามันนอกกําหนดการ) ที่สูงที่สุด 
 
การดําเนินงานทางดานการกล่ันนํ้ามันดิบ การผลิตอะโรเมติกสและการตลาดท่ีมีการเชื่อมโยงกันแบบครบวงจร 
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 บริษัทฯ เปนผูดําเนินงานโรงกลั่นนํ้ามันดิบและโรงงานอะโรเมติกสที่ครบวงจร รวมท้ังเครือขายสถานีบริการ
นํ้ามันคาปลีกที่มากที่สุดในกลุมบริษัทผูคานํ้ามันระหวางประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย  การดําเนินงานแบบครบ
วงจรน้ีทําใหบริษัทฯ มีกําไร (margin) ที่สูง โดยบริษัทฯ จะเลือกผลิตผลิตภัณฑที่มีผลตอบแทนสูงกวาระหวางกิจการโรง
กล่ันนํ้ามันและกิจการผลิตอะโรเมติกส ทั้งน้ี ดวยความชวยเหลือจากโปรแกรมซอฟตแวรที่ทันสมัยซึ่งสามารถชวยในการ
กําหนดสัดสวนการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดไดอยางเหมาะสม  
 
การดําเนินงานที่ครบวงจรน้ียังสามารถชวยลดตนทุนการดําเนินงานดวย  อันเปนผลเน่ืองมาจากการรวมกันแบงรับตนทุน
คงที่ระหวางกิจการโรงกลั่นนํ้ามันและกิจการผลิตอะโรเมติกส นอกจากน้ี บริษัทฯ เช่ือวาการดําเนินงานทางดานการตลาด
ของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมชองทางการพาณิชย (รวมถึงลูกคาในกลุมอุตสาหกรรม ผูคาสง อุตสาหกรรมการบินและการ
เดินเรือ) การคาปลีกและการสงออก ทําใหบริษัทฯ มีความหลากหลายในการจัดจําหนายมากกวา อีกทั้งยังเปนการเสริม
ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะเลือกผลิตผลิตภัณฑซึ่งใหผลตอบแทนที่สูงกวา  บริษัทฯ เช่ือวา การดําเนินงานแบบครบ
วงจรจะชวยทําใหบริษัทฯ สามารถแขงขันไดในตลาดที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและมีการแขงขันที่สูง  
 
ความสัมพันธท่ีแข็งแกรงกับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และบริษัทในเครือ 
 

บริษัทฯ ในฐานะหน่ึงในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน ไดนําแนวทางที่มีความเปนระเบียบวินัย
อยางสูงของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันมาใชแกธุรกิจและการดําเนินงาน รูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุงเนนที่
ปจจัยพ้ืนฐานระยะยาวและการเพ่ิมมูลคาใหแกผูถือหุน บริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนทางดานการดําเนินงาน เทคโนโลยีและ
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน บริษัทฯ สามารถใชประโยชนจากความสามารถใน
การจัดหานํ้ามันดิบทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน เพ่ือการจัดหานํ้ามันดิบอยางมีประสิทธิภาพทางดานตนทุนและ
มีแหลงวัตถุดิบที่แนนอนเพ่ือการดําเนินการกล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ และยังสามารถใชเครือขายขอมูลการขายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมและเคมีภัณฑที่มีอยูทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน เพ่ือใหไดผลประโยชนสูงสุดในการจําหนาย
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ   และเน่ืองจากบริษัทฯ เขาเปนคูสัญญาในสัญญาวิจัยพ้ืนฐาน (Standard Research Agreement) กับ
บริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน บริษัทฯ จึงมีสิทธิในโครงการวิจัยและพัฒนาที่ดําเนินการโดยบริษัทในเครือ
ของเอ็กซอนโมบิล คอรปอเรช่ัน และทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวของ 
 
 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันซึ่งใหการสนับสนุนทางดานธุรกิจและ
เทคโนโลยีเพ่ือใหมีประสิทธิภาพทางดานตนทุน รวมทั้งการบัญชี การบริการลูกคา งานทรัพยากรบุคคลและบริการ
สารสนเทศ ฯลฯ  
 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากการใชเครื่องหมายการคา “เอสโซ” และเครื่องหมายการคาอื่น ๆ ซึ่ง
ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน รวมท้ัง
ความชวยเหลือทางดานบุคลากรฝายบริหารจัดการและเทคนิค และการสนับสนุนทางดานธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรช่ันและ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน 
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 ดวยความสัมพันธที่แข็งแกรงที่มีกับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และบริษัทในเครือ บริษัทฯ จึงสามารถสรรหา
บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเปนเลิศ และสามารถพัฒนาความเช่ียวชาญของพนักงานไดอยางตอเน่ือง  มีการหมุนเวียนใหพนักงาน
ไปทํางานกับบริษัทตาง ๆ ในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน เพ่ือใหมีประสบการณกวางไกลย่ิงขึ้น และเพ่ิมพูนความ
เช่ียวชาญ บริษัทฯ เช่ือวาการแลกเปล่ียนพนักงานชวยใหบริษัทฯ สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีความโดดเดนไวได อีก
ทั้งทําใหมั่นใจวา บริษัทฯ จะสามารถดํารงรักษามาตรฐานข้ันสูงของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันได 
 

ความไดเปรียบของสถานท่ีต้ัง  
 
 โรงกล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ ต้ังอยูใกลทาเรือนํ้าลึกแหลมฉบัง ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ซึ่งอยูทางทิศตะวันออก
เฉียงใตของกรุงเทพฯ ซึ่งอยูหางเปนระยะทางเพียงประมาณ 120 กิโลเมตร โดยที่ต้ังดังกลาว ทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชน
จากความพรอมในการเขาถึงทาเรือนํ้าลึก เครือขายถนนและแนวทอสงผลิตภัณฑที่สามารถขนสงไดหลายชนิด (multi-
product transmission pipeline) รวมถึงการต้ังอยูใกลกับสถานที่จัดจําหนายและศูนยกลางความตองการท่ีสําคัญ ซึ่งเปนการ
ชวยลดตนทุนในการขนสง และเอื้อประโยชนหลายประการทางดานการจัดสง และการกระจายผลิตภัณฑ 
 
 ดวยขอไดเปรียบของสถานที่ต้ัง บริษัทฯ จึงสามารถรับการสงมอบนํ้ามันดิบไดทั้งโดยทางทุนรับนํ้ามันดิบแบบ
หลายจุด (multiple point buoy mooring facilities) ของบริษัทฯ รับเรือบรรทุกนํ้ามันดิบไดถึง 120,000 เดทเวทตัน (dwt) และ
สําหรับเรือบรรทุกนํ้ามันดิบขนาดใหญ (very large crude carriers (“VLCC”)) จะรับผานทางทุนรับนํ้ามันดิบแบบจุดเดียว 
(single buoy mooring facilities) ของ บมจ. ไทยออยล ซึ่งบริษัทฯ เขาใชประโยชนจากทุนรับนํ้ามันของ บมจ. ไทยออยล 
ตามสัญญาที่มีกับ บมจ. ไทยออยล 
 
 บริษัทฯ มีหนวยกล่ันนํ้าทะเลเปนนํ้าจืดและหนวยกรองนํ้าระบบรีเวิรสออสโมซิส (desalination and reverse 
osmosis facilities) ซึ่งมีกําลังการผลิตนํ้ารวมช่ัวโมงละ 140 ตัน รวมท้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟากังหันกาซสามเครื่อง และหมอไอ
นํ้าเสริมสองเครื่อง ซึ่งใชกาซที่ผลิตจากโรงกลั่นนํ้ามันและสามารถผลิตไอนํ้าไดช่ัวโมงละ 120 ตันเพ่ือการดําเนินงานโรง
กล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ  หนวยกลั่นนํ้าทะเลเปนนํ้าจืดและหนวยกรองนํ้าระบบรีเวิรสออสโมซิส เครื่องกําเนิดพลังงานรวม 
และหมอไอนํ้าของบริษัทฯ สามารถผลิตนํ้าจืด ไฟฟาและไอนํ้าสําหรับใชในโรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ 
 
2.6  กลยุทธในการประกอบธุรกิจ 
 
 รูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนนความมีวินัยและประกอบธุรกิจอยางตรงไปตรงมา โดยคํานึงถึงโอกาสใน
ระยะยาวและเนนที่การเพ่ิมมูลคาใหแกผูถือหุนในขณะที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมควบคูไปดวย โดยกลยุทธ
สําคัญซึ่งเก่ียวเนื่องกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันทั่ว
โลก ที่จะยังคงถือปฏิบัติตอไป มีดังน้ี 
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 2.6.1 การดําเนินงานดวยความปลอดภัยและมีสภาพแวดลอมท่ีดี 
 
 บริษัทฯ ถือวาความปลอดภัยเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก บริษัทฯ เช่ือวาบริษัทฯ มีประวัติดานความ
ปลอดภัยที่ดีเยี่ยมในประเทศไทย   บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตองปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบที่มีผลบังคับใชทั้งหมด
และบริษัทฯ จะรักษาประวัติน้ีไว  ความมุงมั่นของบริษัทฯ ที่มีตอความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม เปนการสราง
รากฐานที่ดีสําหรับธุรกิจทุกดาน  
 
 2.6.2  การรักษามาตรฐานขั้นสูง 
 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบรรษัทภิบาล การกํากับดูแลธุรกิจอยางเครงครัด ความซื่อสัตยสุจริตและ
มาตรฐานจริยธรรมขั้นสูง มาตรฐานเหลาน้ีไดถูกนํามาใชเปนมาตรฐานในการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคน
ของบริษัทฯ ตองปฏิบัติ บริษัทฯ เช่ือวา มาตรการที่บริษัทฯ จะใชเพ่ือใหบรรลุผลลัพธดังกลาวมีความสําคัญเทียบเทากับ
ผลลัพธที่จะได 
 รูปแบบการประกอบธุรกิจที่ดําเนินอยางตรงไปตรงมา มาตรฐานทางดานจริยธรรม และวัฒนธรรมความซื่อสัตย
สุจริต นโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบเปนปจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจของบริษัทฯ และเปนสิ่งที่
จําเปนตอความสําเร็จของบริษัทฯ  
 
 2.6.3 การลงทุนอยางมีวินัย 
 
 บริษัทฯ พยายามที่จะแสวงหาโอกาสการลงทุนที่มีคุณภาพ ภายใตแนวทางที่จะดําเนินการเลือกเฟนอยางมีวินัย 
โอกาสการลงทุนตาง ๆ จะถูกทดสอบภายใตแบบจําลองผลตอบแทนทางธุรกิจในสถานการณตาง ๆ  อยางรอบดาน เพ่ือ
ความยืดหยุนตอสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป ภายหลังจากการลงทุน บริษัทฯ จะทําการประเมินโครงการที่สําคัญทั้งหมด
อยางเครงครัด ความรูน้ีจะถูกผนวกเขากับการวางแผนและออกแบบโครงการในอนาคต เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินทรัพยอยาง
สูงสุด 
   
  

2.6.4 การมุงสูความเปนเลิศในการดําเนินงาน 
 
 ระบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองคกรของบริษัทฯ สะทอนใหเห็นวาบริษัทฯ มีความมุงมั่นอยางแนวแนที่
จะดํารงความปลอดภัยในการดําเนินงานและความมีเอกภาพ บริษัทฯ พยายามที่จะดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ขั้นสูงสุดในทุกดาน  
 เพ่ือที่จะบรรลุเปาหมายนี้ บริษัทฯ ดําเนินการตามระบบการจัดการตาง ๆ ซึ่งไดรับการพิสูจนแลวอยางกวางขวาง 
ระบบเหลาน้ีใชแนวทางการดําเนินการในเชิงรุก (proactive approach) และครอบคลุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ในทุกดาน
ที่สําคัญ เริ่มต้ังแตความปลอดภัย จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การเงิน การดําเนินและประเมินโครงการ จนถึงการกํากับ
ดูแลธุรกิจ การรักษาความปลอดภัย  สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม และการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงผลกําไร  
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บริษัทฯ ใชระบบบริหารการปฏิบัติงานใหมีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System  
(“OIMS”)) ซึ่งเปนระบบที่เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันไดพัฒนาขึ้นเพ่ือที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงการจัดการ
ความเส่ียงทางดานการรักษาความปลอดภัย  สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ระบบน้ีทําใหบริษัทฯ สามารถวัดความกาวหนาใน
งาน และมั่นใจไดในการบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุผลในดานเหลาน้ี 

 
บริษัทฯ พยายามที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน (energy efficiency) อยางตอเน่ือง และไดใชระบบการ

บริหารจัดการพลังงานระดับโลก (Global Energy Management System (“GEMS”)) ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน ซึ่ง
เนนที่การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยผานระบบที่มีความครอบคลุมและเขมงวดตามแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดําเนินงาน การบํารุงรักษา การออกแบบและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการบริหารจัดการทางดานพลังงาน  

 
บริษัทฯ ไดใชโปรแกรม “self-help” ซึ่งเปนความรวมมือระหวางเครือขายทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิล คอร

ปอเรช่ัน เพ่ือชวยในการบงช้ีถึงสิ่งที่สามารถปรับปรุงใหดีขึ้นได โดยอางอิงจากวิธีปฏิบัติที่ดีซึ่งเปนสากล (global best 
practices)โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการกระจายความหลากหลายของวัตถุดิบ โอกาสในการใชกระบวนการจัดการนํ้ามันดิบ
ที่คิดคนขึ้นใหม โอกาสในการเพิ่มเติมประสิทธิภาพ ทางเลือกในการใชประโยชนจากโอกาสทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
การปรับขยายกระบวนการผลิต (debottleneck) ในหนวยที่สรางผลกําไร บริษัทฯ ใชโปรแกรม “self-help” เพ่ือชวยเพ่ิมกําไร
ของบริษัทฯ  โดยแนวทางสําหรับการเพิ่มกําไรของบริษัทฯ รวมถึงการกลั่นนํ้ามันดิบที่ยากตอการกล่ัน (challenged crude) 
การใชหนวยแปรสภาพนํ้ามันหนักใหเปนนํ้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit : FCCU) 
อยางเต็มที่เพ่ือเพ่ิมอัตราการผลิต การสรางรายไดจากน้ํามันเช้ือเพลิงสํารองผานทางเครือขายของเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรช่ัน และการพัฒนาประสิทธิภาพในการใชพลังงานใหดียิ่งขึ้น 
 
 2.6.5 การสรางผลประกอบการสูงสุดโดยการประสานเชื่อมโยงหนวยผลิต 
 
 บริษัทฯ เปนผูประกอบการในสวนธุรกิจการกล่ันนํ้ามันและจัดจําหนายนํ้ามัน ซึ่งรวมถึงธุรกิจคาปลีกนํ้ามัน และ
ธุรกิจอะโรเมติกสที่มีการเช่ือมโยงเปนหน่ึงเดียวกันแบบครบวงจร บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการประสานเช่ือมโยงกัน
ของหนวยผลิตแบบครบวงจร (integration) ภายในกิจการของบริษัทฯ โดยการประสานเช่ือมโยงกันทั้งทางดานกายภาพของ
หนวยผลิตตาง ๆ และการประสานเชื่อมโยงกันผานทางการเขาถึงเครือขายที่กวางขวางของผูเช่ียวชาญทางดานเทคนิค
ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันและ/หรือบริษัทในเครือ การประสานเช่ือมโยงกันของหนวยกล่ันนํ้ามันดิบและหนวย
ผลิตอะโรเมติกสน้ีเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพทางดานตนทุน ดวยการเลือกใชวัตถุดิบและการแลกเปล่ียนผลิตภัณฑให
เปนไปอยางเหมาะสมท่ีสุด 
 
 การประสานกันของธุรกิจกล่ันนํ้ามัน ธุรกิจคาปลีกและธุรกิจขายในเชิงพาณิชยเปนการเสริมประโยชนตอบริษัทฯ 
ดวยเชนกัน บริษัทฯ  จะเนนที่การใหความสําคัญกับการนําเสนอผลิตภัณฑใหแกกลุมลูกคาที่หลากหลาย เพ่ือที่จะสราง
มลูคาสูงสุดสําหรับผลิตภัณฑกล่ันของบริษัทฯ 
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 2.6.6  การเพิ่มประสิทธิภาพและการเขาถึงเทคโนโลยีผานทางความสัมพันธท่ีมีกับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น 
 
 เพ่ือการสรางผลการดําเนินงานที่ดีเยี่ยมภายในสภาพแวดลอมของสินคาโภคภัณฑที่มีลักษณะเปนวัฏจักร  บริษัทฯ 
ไดพยายามศึกษาและดําเนินตามแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งบริษัทฯ เช่ือวาเปนประโยชนตอทุกขั้นตอนของวงจรของตลาดสินคา
โภคภัณฑ  บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงธุรกิจของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง เพ่ือที่จะชวยใหสามารถระบุถึงขอมูลและความเสี่ยงที่
เปนจุดวิกฤตไดอยางทันทวงที โดยมีการแบงปนความรู เทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่ดีระหวางกันภายในเครือขาย
ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันทั่วโลก รวมถึงแนวทางการแกปญหาท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีต เพ่ือใหสามารถจัดการกับ
สถานการณเฉพาะหนาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 บริษัทฯ เช่ือวา การไดเขาถึงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการที่เอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรช่ันและ/หรือบริษัทในเครือเปนเจาของทําใหบริษัทฯ มีขอไดเปรียบในการแขงขัน บริษัทฯ มุงที่จะใชประโยชนจาก
ผลงานท่ีคิดคนขึ้นใหมของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันและ/หรือบริษัทในเครือตอไป เพ่ือเพ่ิมอัตราการใชกําลังการกลั่น 
และอัตราการใชกําลังการผลิต (utilization rate) ตลอดจนอัตราผลผลิต (throughput) ของบริษัทฯ ทั้งน้ี โดยการปรับปรุง
ความมีเสถียรภาพ การขจัดขอจํากัดตาง ๆ  การกําหนดระยะเวลาท่ีจําเปนตองใชในการซอมบํารุงใหญ และการปรับชวง
ระยะเวลาระหวางการหยุดเดินเครื่องจักร (downtimes) ใหดีที่สุด  การปรับปรุงตาง ๆ ของบริษัทฯ ลวนไดรับการขับเคล่ือน
จากการใชระบบการบริหารจัดการที่มีวินัย เชน ระบบ Global Reliability System ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ
ระบบ Molecule Management Program ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถลดตนทุนวัตถุดิบ เพ่ิม
ผลตอบแทน และมูลคาผลิตภัณฑใหไดสูงสุด 
 
 บริษัทฯ ยังไดใชประโยชนจากประสบการณคาปลีกและการวิจัยผูบริโภคและตลาดที่มีอยูอยางหลากหลายของเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรช่ันและ/หรือบริษัทในเครือ ในการนําเสนอรูปแบบการคาปลีกแบบใหม และผลิตภัณฑที่จะ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาอยางครบถวน โดยนําเสนอความสะดวก คุณภาพ และมูลคา นอกจากน้ี 
บริษัทฯ พยายามที่จะเพ่ิมรายไดจากสินคาซึ่งไมใชนํ้ามันเช้ือเพลิง และรานคาสะดวกซื้อ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทํา
กําไรของสถานีบริการนํ้ามันของบริษัทฯ ใหสูงสุดดวย 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 
3.1 ผลิตภัณฑ 
 
 ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ ไดแก 
 

1. ผลิตภัณฑปโตรเลียมจากกระบวนการกล่ันแยกสวน (fractionation) และการกลั่นนํ้ามันดิบ ซึ่ง
ประกอบดวยผลิตภัณฑหลักคือ กาซปโตรเลียมเหลว นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน/
นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตาและยางมะตอย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดจําหนายผลิตภัณฑหลอ
ล่ืนดวย และ 

 
2. ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑ ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑหลักคือ พาราไซลีน สารเบนซีนเขมขน 

และสารทําละลายซึ่งบริษัทฯ เปนผูผลิต รวมทั้งสารพลาสติกไซเซอร (plasticizers) ซึ่งผลิตโดยผูรับจาง
ผลิตภายนอกโดยใชวัตถุดิบที่บริษัทฯ เปนผูจัดหา 

 
 3.1.1 ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
 
 โรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ สามารถกลั่นนํ้ามันดิบประเภทตาง ๆ ซึ่งบริษัทฯ จัดหามาจากตะวันออกกลาง เอเชีย
ตะวันออกไกลและแอฟริกาตะวันตก การเลือกวัตถุดิบและสัดสวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิด (product slate) ของ
บริษัทฯ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะขึ้นอยูกับราคาและปริมาณผลิตภัณฑที่ตองการ  บริษัทฯ จะทําการตัดสินใจในเรื่องสัดสวน
การผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดรวมกับบุคลากรที่รับผิดชอบทางดานการขายและการตลาดของบริษัทฯ  โดยยึดจากการ
ประเมินของบริษัทฯ ถึงความตองการและประมาณการราคาสําหรับผลิตภัณฑตาง ๆ ที่บริษัทฯ สามารถผลิตได ซึ่งโดยปกติ
จะดําเนินการประมาณสามเดือนกอนหนาคําสั่งซื้อที่ไดคาดการณไว  
 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงถึงปริมาณการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว 
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 ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2549 2550 2551 

การผลิต 

ปริมาณการ
ผลิต 

 

รอยละ ของ
ปริมาณการ
ผลิตรวม 

ปริมาณการ
ผลิต 

 

รอยละ ของ
ปริมาณการ
ผลิตรวม 

ปริมาณการ
ผลิต 

 

รอยละ ของ
ปริมาณการ
ผลิตรวม 

 (พันบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ) 

นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดเบา       
  กาซปโตรเลียมเหลว .............................................. 3,062 5.0 2,829 4.8 2,548 4.5 
  นํ้ามันเบนซิน ......................................................... 12,621 20.7 12,841 21.8 11,652 20.5 
  แนฟทา ................................................................... 2,429 4.0 1,654 2.8 2,533 4.5 

  รีฟอรเมต ................................................................ 7,290 12.0 7,070 12.0 7,970 14.0 

    รวมนํ้ามันสําเร็จรูปชนิดเบา ................................ 25,402 41.7 24,394 41.5 24,703 43.5 

นํ้ามันสําเร็จรูปก่ึงหนักก่ึงเบา       
  นํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันกาด .................... 4,731 7.8 4,422 7.5 4,642 8.2 

  นํ้ามันดีเซล ............................................................. 20,181 33.1 21,160 36.0 19,223 33.9 

    รวมนํ้ามันสําเร็จรูปก่ึงหนักก่ึงเบา ..................... 24,912 40.9 25,582 43.5 23,865 42.0 

นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดหนัก       
  นํ้ามันเตา ................................................................ 7,874 12.9 6,317 10.7 6,199 10.9 

  ยางมะตอย .............................................................. 758 1.2 837 1.4 397 0.7 

    รวมนํ้ามันสําเร็จรูปชนิดหนัก ............................ 8,632 14.2 7,154 12.2 6,596 11.6 

อื่น ๆ(1) ..................................................................... 553 0.9 322 0.5 259 0.5 

เช้ือเพลิงโรงกลั่น (2) ................................................. 1,437 2.4 1,336 2.3 1,338 2.4 

รวม .......................................................................... 60,936 100.0 58,789 100.0 56,761 100.0 

____________ 
 (1) ประกอบดวยกํามะถัน ไฮโดรเจน และ Low Sulfur Waxy Residue เปนหลัก 
(2) เช้ือเพลิงโรงกลั่นนํ้ามันสวนใหญที่บริษัทฯ ผลิต นําไปใชเปนเช้ือเพลิงในโรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑหลอล่ืนเพ่ือใชในยานยนต เครื่องจักรและงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ภายใตช่ือการคา โม
บิล และ เอสโซ เปนหลัก รวมถึงการผลิตภายใตช่ือของพันธมิตรทางการคาดวย โดยผลิตภัณฑหลอล่ืนของบริษัทฯ ไดมา
จากการนําเขา หรือการนําวัตถุดิบมาผลิตภายในประเทศโดยใชผูรับจางผลิตภายนอก ผลิตภัณฑจะนําไปจําหนายใหแกผูจัด
จําหนายที่ไดรบัอนุญาต และสถานีบริการ รวมท้ังขายโดยตรงใหแกลูกคา 
 
 3.1.2 ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอ่ืน ๆ 
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 บริษัทฯ ผลิตสารอะโรเมติกสในรูปของพาราไซลีนเปนหลัก รวมท้ังสารเบนซีนเขมขนซึ่งในเบื้องตนจะนําสวน
หน่ึงไปใชในโรงกลั่นในหนวยทรานสอัลคีเลช่ัน (Transalkylation) เพ่ือผลิตเปนวัตถุดิบของพาราไซลีน นอกจากน้ี บริษัทฯ 
ยังผลิตสารทําละลายประเภทตาง ๆ โดยบริษัทฯ จัดหาวัตถุดิบนําสงใหแกผูรับจางผลิตภายนอกผานทางสัญญาการผลิต เพ่ือ
นําไปใชผลิตสารพลาสติกไซเซอร (plasticizers) ใหแกบริษัทฯ โดยตารางดังตอไปน้ีแสดงปริมาณการผลิตผลิตภัณฑอะโร
เมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว 
 
 ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2549 2550 2551 

 (พันตัน ยกเวนอัตรารอยละ) 

 

ปริมาณ
การ
ผลิต 

รอยละของ
ปริมาณการ
ผลิตรวม 

ปริมาณ
การ
ผลิต 

รอยละของ
ปริมาณการ
ผลิตรวม 

ปริมาณ
การ
ผลิต 

รอยละของ
ปริมาณการ
ผลิตรวม 

ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอ่ืน ๆ  
       
พาราไซลีน ............................................................. 421 93.6 408 88.7 316 72.5 
สารเบนซีนเขมขน(1) ............................................... 29 6.4 27 5.9 44 10.1 
สารทําละลาย(2) ....................................................... - - 16 3.5 40 9.2 

สารพลาสติกไซเซอร(2)(3) ....................................... - - 9 2.0 36 8.2 

รวม ........................................................................ 450 100.0 460 100.0 436 100.0 

__________ 
(1) ผลิตภัณฑสารเบนซีนเขมขน (benzene concentrate stream) ซึ่งรวมถึงสารเบนซีนเขมขน และผลิตภัณฑอื่น ไม

รวมผลิตภัณฑสารเบนซีนเขมขน (benzene concentrate stream) ซึ่งบริษัทฯ ใชในการผลิตพาราไซลีน 
(2) สารทําละลายและสารพลาสติกไซเซอรผลิตและจําหนายโดยบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด 

กอนที่บริษัทฯ จะไดรับโอนผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เก่ียวของกับกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี 
(ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 เพ่ือประโยชนทางบัญชี ปริมาณการผลิตสารทําละลายและสาร
พลาสติกไซเซอรสําหรับป 2550 เปนการแสดงปริมาณการผลิตเฉพาะชวงระยะเวลา 4 เดือน ภายหลังจากการรับ
โอนกิจการ โดยบริษัทฯ มิไดรวมผลประกอบการจากกิจการของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด 
เขากับผลประกอบการของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีกอนวันที่ 1 กันยายน 2550 อยางไรก็ตาม ผลผลิต
ของสารทําละลายของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เทากับ 42,000 ตัน และ 23,000 ตัน ในป 
2549 และในแปดเดือนแรกของป 2550 ตามลําดับ สวนผลผลิตของสารพลาสติกไซเซอร (plasticizers) ของบริษัท 
เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เทากับ 25,000 ตัน และ 16,000 ตัน ในป 2549 และในแปดเดือนแรกของป 
2550 ตามลําดับ 

(3) บริษัทฯ จางผูรับจางผลิตภายนอก 
 
 (ก) พาราไซลีนและสารเบนซีนเขมขน 
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 โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ ผลิตสารอะโรเมติกสซึ่งอยูในรูปของพาราไซลีนเปนหลัก โดยใชรีฟอรเมต 
(reformate) มิกซไซลีน (mixed xylene) และไฮโดรเจนเปนวัตถุดิบ และมีกําลังการผลิตพาราไซลีนปละ 500,000 ตัน พารา
ไซลีนเปนผลิตภัณฑอะโรเมติกสที่ใชผลิต PTA ซึ่งจะนําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตแผนฟลมโพลีเอสเตอร บรรจุ
ภัณฑเรซิน และผาใยสังเคราะห  สําหรับผลิตภัณฑสารเบนซีนเขมขนซึ่งผลิตขึ้นโดยโรงงานอะโรเมติกส สวนใหญจะถูก
นําไปผานกระบวนการตอไปเพ่ือผลิตพาราไซลีน และสวนที่เหลือจะขายใหกับบริษัทในเครือและลูกคาทั่วไป  
 
 ปริมาณการผลิตพาราไซลีนของบริษัทฯ โดยหลักจะถูกกําหนดดวยปริมาณการสั่งซื้อตามสัญญาที่บริษัทฯ ผูกพัน
ตองสงมอบ ความคุมคาของการผลิตและขายพาราไซลีนซึ่งจะขึ้นอยูกับจํานวนของวัตถุดิบที่ไดจากโรงกล่ันนํ้ามันของ
บริษัทฯ ราคาตลาดของวัตถุดิบจากภายนอกและราคาตลาดของพาราไซลีน ปริมาณการผลิตพาราไซลีนของบริษัทฯ จะถูก
นํามาพิจารณาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการกําหนดสัดสวนนํ้ามันดิบ (crude oil slate) และสัดสวนการผลิตผลิตภัณฑแต
ละชนิด (product slate) ของบริษัทฯ โดยใชโปรแกรมการจําลองประสิทธิภาพสูงสุด (optimization modeling software) 
บริษัทฯ มักไมเดินการผลิตโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ ที่อัตราเต็มกําลังการผลิต เน่ืองจากกําไรที่คาดหมายจะไดรับ 
(projected margin) จากการผลิตโดยซื้อวัตถุดิบเพ่ิมเติมจากภายนอกในเวลาน้ัน ๆ ไมคุมคาที่จะทํา 
 
 (ข) สารทําละลาย 
 
 หนวยผลิตสารทําละลาย (solvent production unit) ของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตปละ 50,000 ตัน และผลิต
ผลิตภัณฑดังตอไปน้ีเปนหลัก (1) สารทําละลายไฮโดรคารบอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เฮกเซน (hexane) ซึ่งใชในการสกัดเมล็ด
พืชที่ใหนํ้ามันซึ่งบริโภคไดและใชเปนสารนําพา (carrier) ในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีเปนหลัก (2) ตัวทําละลายยาง 
(rubber solvent)  ซึ่งนําไปใชเปนกาวยาง และ rubber cement ซึ่งใชในการผลิตยางรถยนต (3) white spirit ใชใน
อุตสาหกรรมเคลือบสีและพนสีเปนหลัก และ (4) Exxosol D80 ซึ่งมีอยูในเคมีภัณฑที่ใชในครัวเรือน และอุตสาหกรรม 
รวมท้ังงานโลหะตาง ๆ เปนหลัก นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดมีการนําเขาเพ่ือจําหนายตอผลิตภัณฑสารทําละลายประเภท high 
aromatics ซึ่งใชในอุตสาหกรรมพนสีรถยนต และอุตสาหกรรมยาฆาแมลง รวมทั้ง oxygenated solvents ไดแก isopropyl 
alcohol ซึ่งใชในอุตสาหกรรมสี และเรซิน 
 
 (ค) สารพลาสติกไซเซอร (Plasticizers) 
 
 บริษัทฯ ผลิตและขายสาร phthalate ester plasticizer ซึ่งใชเปนสารเติมแตง (additives) เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนของ
โพลิไวนิลคลอไรด บริษัทฯ วาจางผูรับจางผลิตภายนอกเพ่ือทําการผลิตสารพลาสติกไซเซอร  บริษัทฯ เปนผูซื้อและจัดหา
วัตถุดิบสําหรับการผลิตสารพลาสติกไซเซอรใหแกผูรับจางผลิตภายนอก บริษัทฯ จําหนายสารพลาสติกไซเซอรภายใตช่ือ
การคาเจยเฟล็กซ (Jayflex) นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดนําเขาและขายตอผลิตภัณฑพลาสติกไซเซอรตาง ๆ ดวย 
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3.2 การขายและการตลาด 
 
 บริษัทฯ ทําการตลาดและขายผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑหลอล่ืนโดยผานชองทางสามชองทาง ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับผลิตภัณฑ กลาวคือ ชองทางพาณิชยกรรม การคาปลีก และการสงออก โดยบริษัทฯ ขายผลิตภัณฑสําหรับชองทางพาณิช-
ยกรรมในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ และผลิตภัณฑสงออกใหแกหรือผานบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน บริษัทฯ ทํา
การตลาดผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิงคาปลีกและผลิตภัณฑหลอล่ืนบางชนิดผานทางสถานีบริการนํ้ามันเอสโซ 
  
 3.2.1 ผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑหลอล่ืน 
 
 ตารางดังตอไปน้ีแสดงปริมาณการขายผลิตภัณฑปโตรเลียม (ซึ่งไมรวมผลิตภัณฑที่ใชตอในการกลั่น) โดยจําแนก
ตามชองทางตาง ๆ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว 
 

 ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2549 2550 2551 

 

ปริมาณ
การขาย 

 

รอยละของ
ปริมาณการ 
ขายรวม 

ปริมาณ
การขาย 

 

รอยละของ
ปริมาณการ 
ขายรวม 

ปริมาณการ
ขาย 

 

รอยละของ
ปริมาณการ 
ขายรวม 

 (พันบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ) 
พาณิชยกรรม ........................................................... 29,539 54.3 29,801 55.9 26,472 52.0 
คาปลีก(1).................................................................. 17,823 32.8 18,168 34.1 16,421 32.2 

สงออก ..................................................................... 7,033 12.9 5,335 10.0 8,045 15.8 

รวมปริมาณการขาย ................................................. 54,395 100.0 53,304 100.0 50,938 100.0 

 
(1) รวมปริมาณการขายผลิตภัณฑหลอล่ืน จํานวนประมาณ 2 พันบารเรล, ประมาณ 3 พันบารเรล และประมาณ 7 พัน

บารเรล ในป 2549, 2550 และ 2551 ตามลําดับ 
 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงปริมาณการขายสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ ของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว 
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 ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม, 

 2549 2550 2551 

 

ปริมาณการ
ขาย 

รอยละของ
ปริมาณการ
ขายท้ังหมด 

ปริมาณการ
ขาย 

รอยละของ
ปริมาณการ
ขายท้ังหมด 

ปริมาณ
การขาย 

รอยละของ
ปริมาณการ
ขายท้ังหมด 

 (พันบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ) 
นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดเบา       
กาซปโตรเลียมเหลว ................................ 3,164 5.5 2,922 5.5 2,697 5.3 
นํ้ามันเบนซิน ........................................... 12,831 23.6 13,191 24.7 12,284 24.1 
แนฟทา ..................................................... 2,136 3.9 1,867 3.5 2,768 5.4 

รีฟอรเมต .................................................. 471 0.9 341 0.6 354 0.7 

รวมนํ้ามันสําเร็จรูปชนิดเบา ..................... 18,602 34.2 18,321 34.4 18,103 35.5 

นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดก่ึงหนักก่ึงเบา       
นํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันกาด ...... 5,002 9.2 5,008 9.4 4,634 9.1 
นํ้ามันดีเซล ............................................... 20,944 38.5 21,888 41.1 20,464 40.2 

รวมนํ้ามันสําเร็จรูปชนิดก่ึงหนักก่ึงเบา .... 25,946 47.7 26,896 50.5 25,098 49.3 

นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดหนัก       
นํ้ามันเตา .................................................. 8,054 14.8 6,549 12.3 6,694 13.1 

ยางมะตอย  ............................................... 863 1.6 937 1.8 604 1.2 

รวมนํ้ามันสําเร็จรูปชนิดหนัก .................. 8,917 16.4 7,486 14.0 7,298 14.3 

ผลิตภัณฑหลอล่ืน        
ผลิตภัณฑหลอล่ืน .................................... 433 0.8 354 0.7 273 0.5 
อื่น ๆ *  .................................................... 497 0.9 247 0.5 166 0.3

รวม  ......................................................... 54,395 100.0 53,304 100.0 50,938 100.0 

* อื่น ๆ โดยหลักแลว รวมถึงกํามะถัน (sulfer) ไฮโดรเจน และแว็กซี่ เรสซิดิว ที่มีกํามะถันตํ่า (low sulfer waxy residue) 
 
 (ก) พาณิชยกรรม 
 
 ชองทางพาณิชยกรรมน้ีไดแก การขายใหแกผูใชขั้นปลายในอุตสาหกรรม ผูคาสง ตลอดจนลูกคาในอุตสาหกรรม
การบินและการเดินเรือ ยอดขายใหแกลูกคาในอุตสาหกรรมและผูคาสงประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลว นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเตาและผลิตภัณฑหลอล่ืนเปนหลัก บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑหลอล่ืนเพ่ือใชในยานยนต และงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ใน
ประเทศไทยเปนหลัก  โดยสวนใหญอยูภายใตช่ือการคา โมบิล และ เอสโซ รวมถึงการผลิตภายใตช่ือของพันธมิตรทาง
การคา 
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  ผลิตภัณฑที่ขายใหแกลูกคาในอุตสาหกรรมการเดินเรือไดแกนํ้ามันเตาเปนหลัก ในขณะที่ผลิตภัณฑที่ขายใหแก
ลูกคาในอุตสาหกรรมการบินไดแกนํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน โดยเปนการขายใหแกสายการบินตาง ๆ ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดทํา
การจัดหานํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยานผานทางทอสงนํ้ามันใหแกสายการบินนานาชาติและสายการบินในประเทศประมาณ 20 
สายการบินที่ทาอากาศยานพาณิชยหลักสองแหงในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 
 บริษัทฯ จะเขาทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑระยะสั้นมีกําหนดระยะเวลาไมเกินหน่ึงปเปนครั้งคราว อยางไรก็ดี 
บริษัทฯ มิไดมีสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑระยะยาวสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑหลอล่ืน 
 
 (ข) การคาปลีก 
 
 บริษัทฯ เปนหน่ึงในผูคาปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงรายใหญหกรายในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีเครือขาย
สถานีบริการภายใตช่ือการคาเอสโซจํานวน 547 แหงทั่วประเทศ  
 
 สถานีบริการนํ้ามันภายใตช่ือการคาเอสโซ รวมถึงสถานีบริการนํ้ามันที่ดําเนินการโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ คือ 
บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด และสถานีบริการนํ้ามันที่ดําเนินการโดยตัวแทนจําหนายภายนอก 

• ดําเนินการโดยบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด สถานีบริการนํ้ามันเหลาน้ีดําเนินงานโดยบริษัท ไทย ซี-เซ็น
เตอร จํากัด และสามารถควบคุมมาตรฐานการใหบริการไดอยางเต็มที่ 

•  ดําเนินการโดยตัวแทนจําหนาย  สถานีบริการนํ้ามันเหลาน้ีไดรับอนุญาตใหใชช่ือการคาเอสโซ บริษัทฯ และ/
หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ ในประเทศไทยเปนเจาของ หรือมีสิทธิการเชาในที่ดินซึ่งสถานีบริการนํ้ามัน
บางแหงต้ังอยู โดยตัวแทนจําหนายตองชําระคาใชสิทธิ (franchise fee) รายเดือน  ทั้งน้ี ตัวแทนจําหนายแตละ
รายไดเขาทําสัญญาตัวแทนจําหนาย ซึ่งกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทฯ อยูดวย สัญญาตัวแทน
จําหนายเหลาน้ีโดยมากแลวมีระยะเวลาหน่ึงปถึงหาป และอาจตออายุสัญญาได 

 
ตารางดังตอไปน้ีแสดงรายละเอียดของสถานีบริการนํ้ามันประเภทตาง ๆ ณ วันที่ที่ระบุไว 

 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2549 2550 2551 

สถานีบริการเอสโซ 
จํานวน
สถานี 

รอยละของ
จํา 

นวนสถานี
ท้ังหมด 

จํานวน
สถานี 

รอยละของจํา 
นวนสถานี
ท้ังหมด 

จํานวน
สถานี 

รอยละของจํา 
นวนสถานี
ท้ังหมด 

ดําเนินงานโดยบริษัทไทย ซี-เซ็นเตอร 
จํากัด ............................................................. 163 27.0 160 27.4 159 29.1 

ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนาย ..................... 440 73.0 423 72.6 388 70.9 

รวมสถานีบริการนํ้ามัน ................................. 603 100.0 583 100.0 547 100.0 
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 บริษัทฯ มีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 16 ในประเทศไทยเม่ือพิจารณาจากปริมาณการขายปลีก (throughput) 
นํ้ามันดีเซล และน้ํามันเบนซิน ในป 2551 ตามขอมูลที่เผยแพรโดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
 
 ผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิงคาปลีกของบริษัทฯ ประกอบดวยนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซลซึ่งปจจุบันมี 
2 เกรด  ไดแก ชนิดที่มีสวนผสมไบโอดีเซล รอยละ 2 และ รอยละ 5  นํ้ามันเบนซินมี 3 เกรด ไดแก นํ้ามันเบนซินไรสาร
ตะก่ัว 91 แกสโซฮอล 91 และแกสโซฮอล 95  
 
 บริษัทฯ พยายามที่จะเพ่ิมยอดขายนํ้ามันเช้ือเพลิงคาปลีกที่สถานีบริการนํ้ามันที่อยูภายใตช่ือการคาเอสโซ บริษัทฯ 
ยังเสาะหาวิธีเพ่ิมรายไดที่มิใชจากนํ้ามันเช้ือเพลิงผานทางกลยุทธตาง ๆ ซึ่งรวมถึงกลยุทธดังตอไปน้ี 
 

• รานสะดวกซื้อ 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ดําเนินการรานไทเกอรมารทจํานวน 99 แหง และมีราน
ไทเกอรมารทจํานวน 137 แหงที่สถานีบริการซึ่งดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนายในพ้ืนที่ของตัวแทนจําหนาย  สําหรับราน
ไทเกอรมารทที่ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนาย บริษัทฯ จะไดรับคาธรรมเนียมที่แปรผัน (variable fees) ตามยอดขายของ
รานสะดวกซื้อของแตละราน บริษัทฯ ไดใชความพยายามอยางตอเน่ืองที่จะปรับปรุงภาพลักษณของรานคาโดยใชเงินลงทุน
ที่ตํ่าแตมีศักยภาพที่จะเพ่ิมยอดขายไดมาก ดวยวิธีการลงทุนที่เปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

 

• พันธมิตร 
 
 บริษัทฯ มีสัญญาความรวมมือกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด เพ่ือการจัดต้ังรานเทสโกโลตัสเอ็กซ
เพรสที่สถานีบริการนํ้ามันภายใตช่ือการคาเอสโซในประเทศไทย ภายใตสัญญาน้ี รานเทสโกโลตัสเอ็กซเพรสซึ่งต้ังอยูที่
สถานีบริการในประเทศไทยตองอยูภายใตสถานีบริการนํ้ามันเอสโซในประเทศไทยเทาน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีราน
เทสโกโลตัสเอ็กซเพรสจํานวน 53 แหงที่ต้ังอยูที่สถานีบริการนํ้ามันภายใตช่ือการคาเอสโซ บริษัทฯ ไดรับคาธรรมเนียมจาก
เทสโกโลตัสเอ็กซเพรสซึ่งแปรผันตามรายไดจากการขาย นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีพันธมิตรอื่นซึ่งใหบริการเสริมแกผูใช
รถยนต อาทิ บริษัท บี-ควิก เซอรวิส จํากัด ซึ่งใหบริการซอมรถยนต และบริษัท คารแลค (ไทย-เยอรมัน) จํากัด ซึ่งเปนผู
ใหบริการบํารุงรักษารถยนต รวมถึงบริการลางรถยนต  นอกจากน้ี ในป 2551 บริษัทฯ ไดรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจราย
ใหมคือ ศูนยบริการลางรถวิซารด (Wizard car wash)  บริษัทฯ เก็บคาธรรมเนียมหลายรูปแบบจากพันธมิตรเหลาน้ี ซึ่ง
อาจเปนอัตราคงที่ และ/หรืออัตราที่ผันแปร 
 
 ตารางดังตอไปน้ีแสดงจํานวนรานสะดวกซื้อไทเกอรมารทและรานเทสโกโลตัสเอ็กซเพรสที่สถานีบริการนํ้ามัน
ภายใตช่ือการคาเอสโซ ในประเทศไทย ณ วันที่ที่ระบุไว 
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 จํานวนสถานีบริการ
ภายใตชื่อการคาเอสโซ 

จํานวนราน 
ไทเกอรมารท 

จํานวนรานเทสโก
โลตัสเอ็กซเพรส 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551    
ดําเนินงานโดยบริษัทไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ........... 159 99 53 

ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนาย ............................... 388 137 0 

รวม .......................................................................... 547 236 53 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550    
ดําเนินงานโดยบริษัทไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ........... 160 102 53 

ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนาย ............................... 423 148 1 

รวม .......................................................................... 583 250 54 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549    
ดําเนินงานโดยบริษัทไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ........... 163 103 53 

ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนาย ............................... 440 176 1 

รวม .......................................................................... 603 279 54 

 
 3.2.2 การสงออก 
 
 ผลิตภัณฑเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ ที่สงออก ไดขายใหแกหรือผานทาง ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.  โดย
มีการสงออกผลิตภัณฑนํ้ามันเตาเปนหลัก 
 
 3.2.3 ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอ่ืน ๆ  
 

ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ จําหนายในประเทศใหแกลูกคาในพาณิชยกรรม และ
สงออก 

 
ตารางดังตอไปน้ีแสดงยอดขายในประเทศและยอดขายสงออกสําหรับผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ 

สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว 
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 ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2549 2550 2551 

ผลิตภัณฑอะโรเมติกส และเคมีภัณฑอ่ืน ๆ 

ยอดขาย 
 
 

รอยละ 
ของยอด 
ขายรวม 

ยอดขาย 
 
 

รอยละ 
ของยอด 
ขายรวม 

ยอด ขาย 
 
 

รอยละ 
ของยอด 
ขายรวม 

 (พันตนั ยกเวนอัตรารอยละ) 

       
ในประเทศ ........................................................... 420 93.8 465 96.7 438 92.4 

สงออก ................................................................. 28 6.2 16 3.3 36 7.6 

รวมยอดขาย ........................................................ 448 100.0 481 100.0 474 100.0 

 
ตารางดังตอไปน้ีแสดงยอดขายสําหรับผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว 

 

 ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2549 2550 2551 

ผลิตภัณฑอะโรเมติกส และ
เคมีภัณฑอ่ืน ๆ 

ยอดขาย 

 
รอยละของ
ยอดขายรวม 

ยอดขาย 

 
รอยละของ
ยอดขายรวม 

ยอดขาย 

 
รอยละของ
ยอดขายรวม 

 (พันตนั ยกเวนอัตรารอยละ) 
       
พาราไซลีน ................................. 418 93.2 410 85.2 316 66.7 
สารเบนซีนเขมขน ..................... 30 6.8 27 5.7 40 8.4 
สารทําละลาย(1)  .......................... - - 28 5.8 82 17.3 
สารพลาสติกไซเซอร(1)  ............. - - 10 2.1 36 7.6 

อื่น ๆ(2) ........................................ - - 6 1.2 0 0.0 

รวม ............................................. 448 100.0 481 100.0 474 100.0 

(1) สารทําละลายและสารพลาสติกไซเซอรผลิตและจําหนายโดยบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด 
กอนที่บริษัทฯ จะไดรับโอนผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เก่ียวของกับกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี 
(ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 เพ่ือประโยชนทางบัญชี ทั้งน้ี ปริมาณการผลิตสารทําละลายและ
สารพลาสติกไซเซอรสําหรับป 2550 เปนการแสดงปริมาณการผลิตเฉพาะชวงระยะเวลา 4 เดือน ภายหลังจากการ
รับโอนกิจการ โดยบริษัทฯ มิไดรวมผลประกอบการจากกิจการของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) 
จํากัด เขากับผลประกอบการของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีกอนวันที่ 1 กันยายน 2550  

(2) ไดแก เคมีภัณฑอื่น ๆ 
 
 บริษัทฯ ขายพาราไซลีนใหแกผูผลิต PTA ในประเทศไทยเปนหลัก เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตแผนฟลมโพลีเอ
สเตอร บรรจุภัณฑเรซินและผาใยสังเคราะห ทั้งน้ี สัดสวนผลิตภัณฑพาราไซลีนที่บริษัทฯ ไมไดขายใหแกลูกคา
ภายในประเทศ บริษัทฯ สามารถจะขายผานชองทางการสงออก หรือเลือกปรับสัดสวนของผลิตภัณฑใหเปนผลิตภัณฑชนิด
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อื่นที่ตลาดมีความตองการได เชน นํ้ามันเบนซิน เปนตน ขึ้นอยูกับความคุมคาของการผลิตและขายพาราไซลีนซึ่งจะขึ้นอยู
กับจํานวนของวัตถุดิบที่ไดจากโรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ ราคาตลาดของวัตถุดิบจากภายนอกและราคาตลาดของพาราไซ
ลีน ปริมาณการผลิตพาราไซลีนของบริษัทฯ จะถูกนํามาพิจารณาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการกําหนดสัดสวนนํ้ามันดิบ 
(crude oil slate) และสัดสวนการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิด (production slate) ของบริษัทฯ โดยใชโปรแกรมการจําลอง
ประสิทธิภาพสูงสุด (optimization modeling software)  บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑสารทําละลายและสารพลาสติกไซเซอร
ทั้งหมดภายในประเทศ   
 
 3.2.4 การกําหนดราคาผลิตภัณฑ 
 
 ผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทฯ มีการกําหนดราคาตามตลาด โดยทั่วไป ผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศไทยจะถูก
กําหนดราคาโดยอางอิงกับราคาตลาดจรในสิงคโปรของผลิตภัณฑที่เก่ียวของ ซึ่งเปนราคาเฉล่ียอางอิงของ Platt ที่สิงคโปร 
(Mean of Platt’s Singapore (“MOPS”)) ราคา MOPS จะสะทอนถึงอุปทานและอุปสงคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
รวมท้ังระดับราคาน้ํามันดิบ และโดยทั่วไป จะมีการประกาศเปนรายวันในสกุลดอลลารสหรัฐ 
 
 ราคาตลาดของผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาดในประเทศเปนไปตามกลไกตลาด และเคลื่อนไหวตามราคานําเขาที่
เสมอภาค ซึ่งอางอิงกับราคาหนาโรงกลั่น (ex-refinery price) ของผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาดในประเทศของประเทศไทย 
โดยไดมาจากราคาตลาดจรในสิงคโปรของผลิตภัณฑที่เก่ียวของอางอิงตามราคา MOPS บวกคาใชจายในการขนสง
ผลิตภัณฑน้ัน ๆ จากสิงคโปรมายังประเทศไทย เชน คาประกันภัย คาระวาง อากรนําเขา การสูญเสียมวลนํ้ามันอันเกิดจาก
การขนสงสินคาทางทะเล (ocean losses) และการจัดการ โดยอาจมีการบวกสวนเพ่ิมหรือหักสวนลดสําหรับผลิตภัณฑ
บางอยางเน่ืองจากความแตกตางในคุณสมบัติที่กําหนด (specifications) ทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑระหวางประเทศ และ
สภาพตลาดทองถ่ินเฉพาะแหง ตัวอยางเชน ในชวงที่ตลาดภายในประเทศมีอุปสงคสวนเกิน หรือในชวงที่ปริมาณของ
อุปทานในตลาดเอเชียอยูในระดับที่สูงซึ่งจะสงผลใหปริมาณการสงออกจากประเทศไทยลดลง ราคาหนาโรงกล่ันในตลาด
ในประเทศของประเทศไทยอาจลดลงอยางมีนัยสําคัญ การสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ โดยท่ัวไปจะอางอิง
ราคา MOPS และบวกสวนเพ่ิม (Premium) หรือหักสวนลดตามสภาพตลาด การเจรจาตอรองกับผูซื้อ และความแตกตาง
ทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑ  
 
 โดยสวนใหญ ราคาของพาราไซลีนสะทอนราคาตลาดของพาราไซลีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และไดรับ
ผลกระทบจากระดับอุปทาน และอุปสงค รวมถึงราคาของน้ํามันดิบโดยทางออม นอกจากน้ี ราคาของพาราไซลีนยังไดรับ
ผลกระทบจากการคาดการณกําลังการผลิตในอนาคต ราคาผลิตภัณฑอะโรเมติกสของบริษัทฯ มีการเจรจาตอรองกับลูกคา
ของบริษัทฯ และโดยทั่วไปจะสะทอนราคาตลาดของพาราไซลีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค  
 
3.3 หนวยผลิตและกระบวนการผลิต 
 
 หนวยผลิตของบริษัทฯ ต้ังอยูใกลกับทาเรือนํ้าลึกแหลมฉบัง ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประมาณ 120 กิโลเมตรทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพฯ โรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ ประกอบดวยหนวยผลิตหลักดังตอไปน้ี 
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• หอกลั่นบรรยากาศ (Atmospheric Pipestill (“APS”)) จํานวนสองหนวย ซึ่งทําหนาที่กล่ันนํ้ามันดิบใหเปน
ผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ หนวย APS 1 มีกําลังการผลิตวันละ 82,000 บารเรล และหนวย APS 2 มีกําลังการ
ผลิตวันละ 95,000 บารเรล 

• หนวยเพ่ิมออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer (“CCR”)) จํานวนหน่ึง
หนวย ซึ่งมีกําลังการผลิตวันละ 27,000 บารเรล และทําหนาที่แปรสภาพนํ้ามันเช้ือเพลิงออกเทนตํ่าใหเปน
นํ้ามันเช้ือเพลิงออกเทนสูงสําหรับการผลิตนํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัวเกรดตาง ๆ 

• หอกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Pipestill (“VPS”)) จํานวนหน่ึงหนวย ซึ่งมีกําลังการผลิตวันละ 47,000 บารเรล 
และทําหนาที่ผลิตยางมะตอยจากน้ํามันชนิดหนัก (heavy oil) ซึ่งไดจากหอกล่ันบรรยากาศ นํ้ามันชนิดที่เบา
กวาจะถูกสงไปยังหนวยแปรสภาพนํ้ามันหนักใหเปนนํ้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized 
Catalytic Cracking Unit (“FCCU”)) 

• หนวยลดกํามะถันสําหรับนํ้ามันดีเซล (Gasoil Hydrodesulfurizer Unit (“GOHF”)) จํานวนสามหนวย ซึ่งทํา
หนาที่กําจัดกํามะถันในนํ้ามันดีเซล เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของรัฐบาลซึ่งกําหนดไวที่ 350 ppm  หนวย
เหลาน้ีมีกําลังการผลิตรวมวันละ 74,800 บารเรล 

• หนวยแปรสภาพนํ้ามันหนักใหเปนนํ้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit 
(“FCCU”)) ซึ่งทําหนาที่แปรสภาพนํ้ามันเตาใหเปนนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเบนซินที่เบากวา หนวยน้ีมีกําลัง
การผลิตวันละ 42,000 บารเรล 

• โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตพาราไซลีนปละ 500,000 ตัน โดยเช่ือมโยงกระบวนการผลิต
เขากับโรงกล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ แบบครบวงจร โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ ไดรวมเทคโนโลยีโอล-
กอน (Olgone) ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันไวดวย ซึ่งเปนกระบวนการกําจัดสารโอเลฟนสจากวัตถุดิบรี
ฟอรเมตที่ใชแทนกระบวนการท่ีใชดินในการกําจัด (clay treatment process) แบบด้ังเดิม นอกจากน้ี บริษัทฯ 
ยังใชกระบวนการ XyMax-2 ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน ซึ่งทําใหมีการแปรสภาพไซลีนในรูปแบบอื่น 
ๆ เปนพาราไซลีนซึ่งเปนผลติภัณฑสุดทายได และ 

• หนวยทรานสอัลคีเลช่ัน (Transalkylation) ซึ่งรวมเทคโนโลยีและกระบวนการเฉพาะของเอ็กซอน โมบิล 
คอรปอเรช่ันเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพาราไซลีน โดยกระบวนการเฉพาะน้ีทําใหบริษัทฯ มีความยืดหยุนในดาน
วัตถุดิบและการคัดเลือกผลิตภัณฑสูงขึ้น โดยการแปรสภาพสารอะโรเมติกสหนักและโทลูอีน/สารเบนซีนให
เปนมิกซไซลีนซึ่งมีมูลคาสูงกวาไดอยางมีประสิทธิภาพดวยตนทุนที่ตํ่า ภายหลังจากน้ัน มิกซไซลีนดังกลาว
จะถูกนําไปผลิตพาราไซลีน  

 
 หนวยผลิตสารทําละลายของบริษัทฯ ซึ่งเช่ือมโยงกระบวนการผลิตเขากับโรงกลั่นนํ้ามัน ประกอบดวยหอกลั่น
แยกและเครื่องปฏิกรณ (reactor) เปนหลัก เพ่ือทําการเติมไฮโดรเจน (hydrogenate) ใหกับวัตถุดิบภายหลังจากการกล่ันแยก  
 
 แผนภูมิดังตอไปน้ีแสดงกระบวนการกล่ันปโตรเลียมและการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตของโรงงานอะโรเมติกส 
เขากับโรงกลั่นนํ้ามัน 
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APS หอกล่ันบรรยากาศ (Atmospheric Pepestill)  CCR หนวยเพ่ิมออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา Continuous Catalytic 
Regeneration Reformer 

LE หนวย Light End  FCCU หนวยแปรสภาพน้ํามันหนักใหเปนนํ้ามันเบาโดยการแปร
สภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit) 

KHF หนวย Kerosene Hydrofiner  AP โรงงานอะโรเมติกส (Aromatics Plant) 

GOHF หนวย Gas Oil Hydrofiner  TAU หนวยทรานสอัลคีเลช่ัน (Transalkylation)  

VPS หนวยกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Pipestill)  NHF หนวย Naphtha hydrofiner 

SOL หนวยผลิตสารทําละลาย    

 
 3.3.1 ภาพรวมของกระบวนการกลั่นนํ้ามัน 
 
 การทําใหนํ้ามันดิบมีความรอนถึงอุณหภูมิในระดับหน่ึงและสงไปยังหอกล่ันบรรยากาศจะทําใหสามารถแยก
นํ้ามันดิบออกเปนสวนตาง ๆ ได โดยแตละสวนจะมีจุดเดือดเฉพาะสําหรับสวนน้ัน ๆ หอกลั่นแตละหนวยประกอบดวยหอ
สูงซึ่งมีถาดปรุ (perforated trays) เปนช้ัน ๆ นํ้ามันดิบที่ผานความรอนจากเตาเผาจะเขาไปในสวนลางของหอกล่ัน นํ้ามัน

การกล่ัน การปรับปรุง การปรับสภาพและแปรสภาพ ผลิตภัณฑและการผสมผติตภัณฑ อะโรเมติกส / สารทําละลาย 

APS 
1-2

LE 
1-2 CCR 

KHF 
1-2

GOHF 
1-2-3

VPS FCCU 

AP 

TAU 

กาซปโตรเลียมเหลว 

นํ้ามันเบนซินเกรดพรีเมี่ยม

นํ้ามันเบนซินเกรดธรรมดา 

นํ้ามันอากาศยาน 

นํ้ามันกาด 

นํ้ามันดีเซล 

นํ้ามันเตา 

ยางมะตอย 

พาราไซลีน NHF 
1-2

โครงสรางโรงงาน 

น้ํามันดิบ 

SOL สารทําละลาย 

สารเบนซีนเขมขน 
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เดือดสวนที่มีนํ้าหนักเบากวาจะลอยขึ้นไปดานบนของหอกล่ัน ในขณะที่นํ้ามันเดือดสวนที่หนักกวาจะตกลงไปดานลาง เมื่อ
สวนที่เบากวาไหลผานถาดปรุ อุณหภูมินํ้ามันจะคอย ๆ ลดลงและไอจะเกิดการควบแนนบนถาด การกล่ันไอนํ้ามันที่
อุณหภูมิตางกันจะไดผลิตภัณฑปโตรเลียมประเภทตาง ๆ เชน กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทา นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซลและ
นํ้ามันเตา 
 
 นํ้ามันชนิดเบาจากสวนบนของหอกล่ันบรรยากาศจะถูกสงไปยังหนวย Naphtha Hydrofiner เพ่ือกําจัดกํามะถัน 
จากน้ันจะไหลไปยังหอตาง ๆ ซึ่งเรียกวา Light End Units ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ถูกแยกออกจะประกอบดวยกาซ (gas stream) 
(ซึ่งใชเปนเช้ือเพลิงในโรงกลั่นนํ้ามัน) กาซปโตรเลียมเหลวและแนฟทา โดยแนฟทาจะถูกแยกตอไปอีกเปนแนฟทาเบา
และแนฟทาหนัก แนฟทาเบาจะถูกสงไปยังหนวยผสมนํ้ามันเบนซิน (gasoline-blending unit) แนฟทาหนักซึ่งมีออกเทนตํ่า
จะถูกสงไปยังหนวยเพ่ิมออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer Unit (“CCR”)) เพ่ือเพ่ิม
ออกเทนดวยการปรับสภาพโมเลกุลนํ้ามัน นํ้ามันน้ีสวนหน่ึงจะถูกสงไปยังโรงงานอะโรเมติกสเพ่ือใชในการผลิตพาราไซ
ลีน อีกสวนหน่ึงจะถูกสงไปใชผลิตนํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัวเกรดตาง ๆ 
 
 นํ้ามันจากผลผลิตสวนแรก (first side stream) ของหอกล่ันบรรยากาศจะถูกสงไปยังหนวย Kerosene Hydrofiner 
เพ่ือกําจัดกํามะถัน นํ้ามันน้ีสวนใหญจะถูกผสมสารเติมแตงเพ่ือผลิตนํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน และสวนที่เหลือจะใชผลิต
นํ้ามันกาด นํ้ามันจากผลผลิตสวนที่สอง (second side stream) ของหอกล่ันบรรยากาศจะถูกปรับสภาพ (hydrofined) และ
ผสมกับ hydrofined oil จากผลผลิตสวนที่สาม (third side stream) เพ่ือผลิตนํ้ามันดีเซล นํ้ามันสวนหน่ึงจากตอนลางของหอ 
กล่ันบรรยากาศจะถูกสงไปยังหอกล่ันสุญญากาศเพ่ือผลิตยางมะตอยหรือนํ้ามันเตา ผลผลิต (side stream) จากหอกล่ัน
สุญญากาศจะถูกสงไปยังหนวยแปรสภาพนํ้ามันหนักใหเปนนํ้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic 
Cracking Unit (“FCCU”)) 
 
 หนวยแปรสภาพนํ้ามันหนักใหเปนนํ้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit 
(“FCCU”)) จะทําหนาที่แปรสภาพนํ้ามันจากผลผลิต (side stream) จากหอกล่ันสุญญากาศ (Vacuum Pipestill)ใหเปนนํ้ามัน
ที่เบากวาดวยการแปรสภาพโมเลกุลใหเล็กลง ภายหลังจากการแปรสภาพ กระบวนการกล่ันเฉพาะจะถูกใชเพ่ือแยก
องคประกอบตาง ๆ ใหเปนกาซที่ใชเปนเช้ือเพลิงในโรงกลั่นนํ้ามัน กาซปโตรเลียมเหลว และแนฟทาซึ่งบางสวนจะถูกผสม
กลับเพ่ือนําไปใชผลิตนํ้ามันเบนซินและบางสวนจะถูกสงไปยังหนวยเพ่ิมออกเทนดวยตัวเรงปฎิกิริยา (Continuous 
Catalystic Regeneration Reformer Unit (“CCR”)) นํ้ามันจากผลผลิต (side stream) ของหอกล่ันจะถูกสงไปยังหนวยลด
กํามะถันสําหรับนํ้ามันดีเซล (Gasoil Hydrofiner) และใชในการผลิตนํ้ามันดีเซล จากน้ัน นํ้ามันจากตอนลางของหอกล่ันจะ
ถูกสงไปผลิตเปนนํ้ามันเตา 
 

3.3.2 การบํารุงรักษาโรงงาน 
 
 เชนเดียวกับโรงกล่ันนํ้ามันทุกแหง บริษัทฯ จะหยุดโรงกลั่นนํ้ามันตามระยะเพ่ือการบํารุงรักษาตามกําหนดการ
และการซอมแซมแกไขนอกกําหนดการท่ีวางไวหรือการซอมบํารุงฉุกเฉิน แมวาการหยุดโรงกล่ันนํ้ามันเพ่ือบํารุงรักษาเปน
การลดอัตราการใชกําลังการกล่ันของโรงกลั่นนํ้ามัน แตก็จะเปนการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ ความปลอดภัยและ
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ประสิทธิภาพของโรงกล่ันนํ้ามัน การลดโอกาสที่จะตองหยุดโรงกลั่นนํ้ามันนอกกําหนดการท่ีวางไวในอนาคตหรือการลด
ความชํารุดบกพรองที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรง รวมท้ังเปนการยืดอายุของโรงกลั่นนํ้ามัน 
 
 บริษัทฯ สามารถขอรับการสนับสนุนและการบริการใหความชวยเหลือในการดําเนินงาน (operational services) 
จากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน ซึ่งมีสํานักงานวิศวกรรมประจําภูมิภาคท่ีต้ังอยูในประเทศสิงคโปร พรอมทั้งผูใหคําแนะนํา
ปรึกษาดานวัสดุและอื่น ๆ ซึ่งทําหนาที่ใหการสนับสนุนแกโรงกล่ันนํ้ามันของบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน
ทั้งเกาแหงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค 
 
 โดยปกติ การบํารุงรักษาโรงกลั่นนํ้ามันและโรงงานอะโรเมติกสครั้งใหญตามกําหนดการของบริษัทฯ จะใชเวลา
ประมาณ 40 วัน ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดทําการบํารุงรักษาครั้งใหญตามการกําหนดการสองครั้งลาสุดในป 2541 และ 2547   
ในชวงระยะเวลาระหวางรอบของการหยุดโรงกล่ันนํ้ามันเพ่ือการบํารุงรักษาครั้งใหญตามกําหนดการ บริษัทฯ ไดวางแผน
การบํารุงรักษายอยตามกําหนดการเปนระยะดวย โดยในระหวางการบํารุงรักษาเล็กนอยน้ี จะมีการหยุดโรงงานอะโรเมติกส
และ/หรือสวนตาง ๆ ของโรงกลั่นนํ้ามัน เชน บริษัทฯ จะหยุดหนวย APS หน่ึงในสองหนวยทุกระยะสามถึงสี่ปเปน
ระยะเวลาประมาณ 10 วัน การมีหนวย APS สองหนวยทําใหบริษทัฯ มีความคลองตัวในการดําเนินงานโรงกลั่นนํ้ามันตอไป
ในขณะที่บริษัทฯ ดําเนินการซอมบํารุง APS อีกหนวยหน่ึง และชวยลดผลกระทบจากการหยุดโรงงาน  
 
3.4 วัตถุดิบและการจัดหา 
 
 3.4.1 การจัดหาน้ํามันดิบ 
 
 วัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิตของโรงกลั่นนํ้ามันคือนํ้ามันดิบ บริษัทฯ สามารถกล่ันนํ้ามันดิบประเภท
ตางๆ ซึ่งรวมถึงนํ้ามันดิบจากตะวันออกกลาง ตะวันออกไกลและแอฟริกาตะวันตก เน่ืองจากโรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ มี
หนวยเพ่ิมคุณคาผลิตภัณฑ (upgrading and conversion unit)  บริษัทฯ จึงสามารถใชนํ้ามันดิบชนิดหนักที่มีความหนาแนน
และมีกํามะถันสูง (heavy sour crude) จากตะวันออกกลางในสัดสวนที่สูงขึ้นไดเพ่ือการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดที่
สอดคลองกับความตองการของลูกคา นํ้ามันดิบชนิดหนักดังกลาวมีปริมาณกํามะถันสูงกวาและตนทุนตํ่ากวานํ้ามันดิบชนิด
เบาที่มีความหนาแนนนอย (light sweet crude) นอกจากน้ี จากการใชเครือขายการจัดหานํ้ามันดิบทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิล 
คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือ และการใชเทคโนโลยี Molecular Fingerprinting & Modeling ที่ทันสมัย บริษัทฯ 
สามารถจัดหา คัดเลือกและผสมนํ้ามันดิบใหมีคุณสมบัติที่จะชวยเพ่ิมกําไรของบริษัทฯ ใหสูงสุดไดอยางแมนยํายิ่งขึ้น 
บริษัทฯ จะทําการกําหนดสัดสวนนํ้ามันดิบ (crude oil slate) ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดสัดสวนการผลิต
สําหรับผลิตภัณฑแตละชนิด (product slate) จากขอมูลที่ไดรับจากเจาหนาที่ฝายขายและการตลาดโดยอางอิงกับการประเมิน
คาความตองการของลูกคาและประมาณการราคาสําหรับผลิตภัณฑตาง ๆ ที่บริษัทฯ สามารถผลิตได ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขึ้น
กอนหนาคําสั่งซื้อที่ไดคาดการณไวประมาณสามเดือน หลังจากน้ัน บริษัทฯ จะใสขอมูลเดิมและขอมูลที่เปนปจจุบัน รวมท้ัง
ขอมูลราคาลงในระบบโปรแกรมการปรับเปล่ียนกระบวนการกลั่นใหไดผลกําไรท่ีดีที่สุด (optimization modeling software 
system) ซึ่งจะนําขอจํากัดการผลิตของบริษัทฯ มารวมพิจารณาดวยเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับการซื้อนํ้ามันดิบที่มีความ
เหมาะสมท่ีสุด 
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 บริษัทฯ ทําการจัดหาและซื้อนํ้ามันดิบจากหรือผานบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน ซึ่งโดยปกติ   
บริษัทฯ ไดรับใบแจงหน้ีภายใน 4 วันนับแตวันที่ออกใบตราสงและตองชําระใบแจงหน้ีภายในสิ้นเดือนของเดือนดังกลาว 
ทั้งน้ี บริษัทฯ เช่ือวาสอดคลองกับวิธีปฏิบัติทางการคาโดยทั่วไป สําหรับนํ้ามันดิบที่จัดหาหรือซื้อจากแหลงในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟค บริษัทฯ จะทําการซื้อจากหรือผาน ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. สวนนํ้ามันดิบนําเขาอื่น ๆ บริษัทฯ จะทําการ
ซื้อจากหรือผาน ExxonMobil Sales and Supply LLC  
 
 ตารางดังตอไปน้ีแสดงปริมาณนํ้ามันดิบที่ซื้อ โดยจําแนกตามภูมิภาคของแหลงที่มาและสัดสวนการจัดซื้อจากแต
ละภูมิภาคสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว 

 ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2549 2550 2551 

ภูมิภาคของแหลงท่ีมา ปริมาณ 
รอยละ ของ
ปริมาณรวม ปริมาณ 

รอยละ ของ
ปริมาณรวม ปริมาณ 

รอยละ ของ
ปริมาณรวม 

 (พันบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ) 
ตะวันออกกลาง (1) .......................................  13,903 28.4 12,195 26.9 12,309 28.0 
ตะวันออกไกล (2) ........................................  30,916 63.1 31,956 70.4 31,648 72.0 
แอฟริกาตะวันตก(3) .....................................  4,187 8.5 1,221 2.7 0 0 

รวม .............................................................  49,005 100.0 45,372 100.0 43,957 100.0

________________ 
(1) ซาอุดิอาระเบีย คูเวต เยเมน สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรสต กาตารและโอมาน 
(2) อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย มาเลเซีย บรูไน จีน ออสเตรเลีย และรัสเซีย 
(3) อียิปต แองโกลา กาบองและชาด 
 
 3.4.2 วัตถุดิบโรงกล่ันนํ้ามันและวัตถุดิบอ่ืน ๆ 
 
 บริษัทฯ ยังซื้อกากนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ เพ่ือกระบวนการผลิตในหอกล่ันบรรยากาศ บริษัทฯ ผลิตวัตถุดิบ
ดังกลาวได 5,235 พันบารเรล, 7,284 พันบารเรล และ 6,576 พันบารเรล ในป 2549 ป 2550 และป 2551 ตามลําดับ 
  
 บริษัทฯ ใชไฮโดรเจนในหนวยกําจัดกํามะถันในนํ้ามันโดยใชไฮโดรเจนรวม (hydrodesulfurizer unit) เพ่ือการ
กําจัดกํามะถันออกจากผลิตภัณฑปโตรเลียมโดยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ และเพ่ือเปนวัตถุดิบใน
โรงงานอะโรเมติกส บริษัทฯ สามารถผลิตไฮโดรเจนทั้งหมดที่จําเปนตองใชจากโรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ เอง นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ยังใชออกซิเจนและไนโตรเจนในกระบวนการกล่ันนํ้ามัน และไดเขาทําสัญญากับบริษัท บางกอกอินดัสเตรียลแกส 
จํากัด เพ่ือการจัดหาออกซิเจนและไนโตรเจน  
 
 บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบหลักอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง สารเพ่ิมออกเทน MTBE (MTBE เปนเคมีภัณฑซึ่งใชเพ่ือเพ่ิมจํานวนออก
เทนในนํ้ามันเบนซิน) สําหรับโรงกลั่นนํ้ามันจากผูจัดหาซึ่งเสนอขอกําหนดและเง่ือนไขที่เหมาะสมในทางการคา  
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 3.4.3 ตัวเรงปฏิกิริยา 
 
 บริษัทฯ ใชตัวเรงปฏิกิริยาประเภทตาง ๆ ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ จะประเมินและคัดเลือกประเภทตัวเรง
ปฏิกิริยาโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพและราคา บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับ ExxonMobil Catalyst Technology LLC เพ่ือ
การเชาตัวเรงปฏิกิริยาตาง ๆ ที่ใชในโรงกล่ันนํ้ามันและโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดเขาทํา
สัญญากับ ExxonMobil Catalyst Services Inc. เพ่ือการเชาตัวเรงปฏิกิริยาชนิดทองคําขาว (platinum based catalyst) สําหรับ
ใชในโรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ  
  

3.4.4 รีฟอรเมตและมิกซไซลีน 
 
 รีฟอรเมตและมิกซไซลีนเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดหารีฟอรเมตจากโรง
กล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ เปนหลัก แตบริษัทฯ ก็มีการซื้อจากผูกล่ันนํ้ามันในประเทศรายอื่น ๆ และบริษัทในเครือเอ็กซอน  
โมบิล คอรปอเรช่ันในภูมิภาคน้ีดวย เชน จากประเทศมาเลเซีย เปนตน 
 
 บริษัทฯ ซื้อมิกซไซลีนที่จําเปนตองใชทั้งจากในประเทศและตางประเทศ บริษัทฯ ซื้อมิกซไซลีนจากผูผลิตใน
ประเทศเปนหลัก และในสวนของการนําเขาจากตางประเทศ บริษัทฯ นําเขามิกซไซลีนจากเกาหลีเปนสวนใหญ และเปน
การจัดหาโดยหรือผานบริษทัในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน 
 
 3.4.5 เอทานอลและน้ํามันปาลม 
 
 บริษัทฯ ซื้อเอทานอลจากบุคคลภายนอกหลายรายในประเทศไทยเพ่ือผสมที่คลังนํ้ามันสําหรับการผลิตแกส
โซฮอล สวนนํ้ามันปาลมซื้อจากบุคคลภายนอกที่เปนผูจัดหาในประเทศเพ่ือนําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตไบโอดีเซล  
 
 3.4.6 วัตถุดิบและสินคาอ่ืน ๆ 
 
 วัตถุดิบแนฟทาชนิดเบาและน้ํามันกาดซึ่งใชในการผลิตสารทําละลายของบริษัทฯ จัดหามาจากโรงกล่ันนํ้ามันของ
บริษัทฯ ทั้งหมด บริษัทฯ ซื้อออกโซแอลกอฮอล (oxo-alcohol) สําหรับผลิตสารพลาสติกไซเซอรจากบริษัทในเครือเอ็กซอน 
โมบิล คอรปอเรช่ัน  
 
 บริษัทฯ เริ่มมีการใชผูรับจางผลิตภายนอก (third party blender) สําหรับทําการผสมผลิตภัณฑหลอล่ืนนับต้ังแต
เดือนกันยายน 2550  โดยผูรับจางผลิตภายนอกยังคงซื้อนํ้ามันพ้ืนฐาน (base stock) และสารเติมแตงจากบริษัทในเครือ     
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน เพ่ือที่จะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดจัดหาสินคาที่จําหนายของ
บริษัทฯ ในรานคาสะดวกซื้อของบริษัทฯ สวนใหญจัดหาจากผูประกอบการเครือขายคาปลีกในประเทศ  
 
3.5 สาธารณูปโภค 
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 3.5.1 นํ้า 
 
 บริษัทฯ ตองการนํ้าเพ่ือนําไปใชในการผลิตไอนํ้าเพ่ือขับกังหันซึ่งเปนอุปกรณที่สําคัญ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใช
นํ้าในสวนตาง ๆ ของกระบวนการผลิตนํ้ามัน บริษัทฯ มีหนวยกลั่นนํ้าทะเลเปนนํ้ากล่ัน (desalination plant ) สองหนวย แต
ละหนวยมีกําลังการผลิตนํ้าช่ัวโมงละ 60 ตัน และหนวยกรองนํ้าระบบการกรองแบบดูดซึมยอนกลับ (reverse osmosis unit) 
หน่ึงเคร่ือง ซึ่งมีกําลังการผลิตนํ้า 20 ตันตอช่ัวโมง โดยเมื่อหนวยผลิตนํ้าทั้งหมดทํางานรวมกันแลว จะสามารถจัดหานํ้าจืดที่
จําเปนสําหรับการดําเนินงานของหนวยผลิตของบริษัทฯ ไดทั้งหมด  ในบางพ้ืนที่ของประเทศไทยซึ่งรวมถึงจังหวัดชลบุรีซึ่ง
เคยประสบภาวะแหงแลงอยางรุนแรงในระหวางป 2548 เน่ืองจากวิกฤตการขาดแคลนนํ้า หนวยกลั่นนํ้าทะเลเปนนํ้ากล่ันได
ชวยใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานตอไปได และชวยลดผลกระทบจากภัยแลงดวย 
 
 3.5.2 ไฟฟา ไอนํ้าและกาซธรรมชาติ 
 
 บริษัทฯ สามารถผลิตกระแสไฟฟาและไอนํ้าเองโดยใชเครื่องกําเนิดไฟฟาและไอนํ้ารวม (Co-generator) ที่มีอยูใน
บริเวณที่ต้ังโรงกลั่น บริษัทฯ มีเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซจํานวนสามเคร่ือง ซึ่งมีกําลังการผลิตรวม 50 เมกะวัตต 
ประกอบดวยเครื่องกําเนิดไฟฟาซึ่งมีกําลังการผลิต 12.5 เมกะวัตตจํานวนสองเคร่ือง โดยแตละเครื่องยังสามารถผลิตไอนํ้า
ได 40 ตันตอช่ัวโมง และเครื่องกําเนิดไฟฟาซึ่งมีกําลังการผลิต 25 เมกะวัตตหน่ึงเครื่อง ซึ่งสามารถผลิตไอนํ้าได 50 ตันตอ
ช่ัวโมง นอกจากน้ี เพ่ือการจัดหาไฟฟาสํารองเพ่ิมเติม บริษัทฯ ยังมีการเช่ือมตอโครงขายพลังงานเขากับการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย และการไฟฟาสวนภูมิภาค นอกจากไอนํ้าจากเครื่องกําเนิดไฟฟารวมแลว บริษัทฯ ยังมีหมอไอนํ้า (boiler) 
เสริมอีกสองเครื่อง แตละเครื่องสามารถผลิตไอนํ้าได 20 ตันตอช่ัวโมงเพื่อเพ่ิมเสถียรภาพในการจัดหาไอนํ้า เครื่องกําเนิด
ไฟฟากังหันกาซจะใชกาซธรรมชาติและกาซที่กําจัดกํามะถันแลวจากกระบวนการกล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ ซึ่งเปนวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและลดการปลอยซัลเฟอรไดออกไซดเขาสูบรรยากาศ ในขณะท่ีหมอไอน้ําเสริมสอง
เครื่องใชนํ้ามันเตาและกาซเช้ือเพลิงจากกระบวนการกล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ บริษัทฯ ซื้อกาซธรรมชาติจาก บมจ. ปตท. ดวย
เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงเสริมสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาและไอนํ้ารวมภายใตสัญญารับซื้อหรือจายเงิน (Take or Pay) ระยะยาว  
  

บริษัทฯ ตองการใชพลังงานไฟฟาประมาณ 32 เมกะวัตต และปริมาณไอนํ้าโดยเฉล่ีย 140 ตันตอช่ัวโมงสําหรับ
กระบวนการกลั่นและการผลิตนํ้ามัน เครื่องกําเนิดไฟฟารวมและหมอไอนํ้าของบริษัทฯ สามารถผลิตไฟฟาและไอนํ้าได
มากกวาปริมาณความตองการใชของหนวยผลิตของบริษัทฯ  
 
3.6 ผลิตภัณฑและการจัดเก็บ 
 
 3.6.1 นํ้ามันดิบ 
 
 บริษัทฯ สามารถรับการสงมอบนํ้ามันดิบทางทะเลโดยทางระบบทุนรับนํ้ามันดิบแบบหลายจุด (multi-buoy 
mooring system) ขนาด 120,000 dwt ของบริษัทฯ และสามารถรับนํ้ามันดิบจากเรือบรรทุกนํ้ามันดิบขนาดใหญ VLCC ที่
ทุนผูกเรือนํ้าลึกแบบทุนเด่ียวกลางทะเล (single buoy mooring facilities) ของ บมจ. ไทยออยล โดยการจัดการรวมกับ บมจ. 
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ไทยออยล นํ้ามันดิบเหลาน้ีจะถูกสงตอไปยังถังเก็บนํ้ามันที่โรงกล่ันนํ้ามัน โดยทางทอสงซึ่งเช่ือมตอกับโรงกล่ันนํ้ามันของ
บริษัทฯ โดยตรง  
 
 3.6.2 การลําเลียงผลิตภัณฑ 
 
 ดวยพ้ืนที่ที่มีความไดเปรียบของโรงกลั่นนํ้ามันที่ศรีราชา ทําใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงเครือขายการจัดสง
ผลิตภัณฑที่สะดวก และสามารถลําเลียงผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดอยางประหยัดตนทุนโดยทางระบบทอสงผลิตภัณฑรวม 
(multi-product pipeline) รถบรรทุก รถไฟ และเรือชายฝงไปยังกลุมอุปสงคหลักของผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศไทย 
ซึ่งรวมถึงศูนยในกรุงเทพฯ และในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย ระบบทอสงนํ้ามันซึ่งเช่ือมตอกับโรงกล่ันนํ้ามันของ  
บริษัทฯ มีบริษัท ทอสงปโตรเลียม จํากัด  เปนเจาของและผูดําเนินการ (โดยบริษัทฯ เปนผูถือหุนดวยประมาณรอยละ 21) 
และสามารถขนสงนํ้ามันเช้ือเพลงิอากาศยาน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซินธรรมดาและน้ํามันเบนซินไรสารตะก่ัว 
 
 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการลําเลียงผลิตภัณฑปโตรเลียมไปทั่วประเทศไทย บริษัทฯ ไดใชคลังนํ้ามัน 10 แหง 
โดยมีคลังหน่ึงแหงต้ังอยูติดกับโรงกล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ  โดยจากจํานวนคลังนํ้ามันทั้งหมด 10 แหงมีคลังนํ้ามันจํานวน
สามแหงที่บริษัทฯ เปนเจาของแตผูเดียว ไดแก คลังนํ้ามันที่สระบุรี ศรีราชา และลําปาง โดยมีคลังอีกสี่แหงที่มีบริษัทอื่นเขา
มารวมเปนเจาของในทรัพยสินบางสวน ไดแก คลังนํ้ามันที่ลําลูกกา ภูเก็ต บานดอน และสงขลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช
คลังสงผานนํ้ามันภายใตสัญญาการใชบริการ (throughput agreement) ที่บริษัทฯ ทํากับบุคคลภายนอกอีกสามแหง ไดแก 
คลังนํ้ามันที่ชองนนทรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม  
 
 บริษัทฯ ใชบริการของบุคคลภายนอกใหลําเลียงผลิตภัณฑจากคลังนํ้ามัน นํ้ามันเช้ือเพลิงขายปลีกจะถูกลําเลียงจาก
คลังนํ้ามันไปยังสถานีบริการภายใตช่ือการคาการคาเอสโซโดยทางรถบรรทุก สวนกาซปโตรเลียมเหลวและยางมะตอยจะ
ถูกจัดสงหรือรับมอบโดยลูกคาดวยรถบรรทุกจากคลังที่ศรีราชาเทาน้ัน ซึ่งต้ังอยูติดกับโรงกล่ันนํ้ามัน นอกจากนี้ ทาเทียบ
เรือที่โรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ ยังสามารถอํานวยความสะดวกในการสงออกกาซปโตรเลียมเหลวจากโรงกลั่นนํ้ามัน
โดยตรง สวนผลิตภัณฑพาราไซลีนจะถูกจัดสงจากโรงกล่ันนํ้ามันโดยทางเรือชายฝง ในขณะที่สารทําละลายและสาร
พลาสติกไซเซอรจะถูกจัดสงหรือรับมอบโดยลูกคาโดยทางรถบรรทุกจากคลังที่ศรีราชาเทาน้ัน 
 
 3.6.3 การจัดเก็บ 
 
 หนวยกลั่นนํ้ามันและคลังนํ้ามันของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของหรือสามารถเขาใชประโยชน มีถังเก็บและสิ่ง
อํานวยความสะดวกซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถจัดเก็บผลิตภัณฑกอนการสงมอบและจัดเก็บวัตถุดิบกอนนําไปใช 
  

บริษัทฯ เช่ือวาคลังนํ้ามันของบริษัทฯ มีกําลังการจัดเก็บเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานปกติ  รวมถึง
สถานการณที่คาดหมายไดในกรณีที่บริษัทฯ หรือลูกคารายหน่ึงหรือหลายรายหรือผูจัดหาวัตถุดิบอาจตองหยุดโรงงานนอก
กําหนดการท่ีวางไวเปนระยะเวลาที่จํากัด  อยางไรก็ดี ตามกฎระเบียบของประเทศไทย กําหนดใหบริษัทฯ จําเปนตองมี
นํ้ามันสํารองตามกฎหมายเทากับรอยละ 5 ของปริมาณการใชนํ้ามันดิบรายปเพ่ือการผลิตสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมใน
ประเทศ ผลิตภัณฑคงคลังของบริษัทฯ อาจเพ่ิมขึ้นเปนครั้งคราว เน่ืองจากการหยุดโรงงานนอกกําหนดการที่วางไวหรือ
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ปญหาอื่น ๆ ที่โรงงานของลูกคาซึ่งขัดขวางหรือประวิงการรับมอบผลิตภัณฑ รวมทั้งการวางแผนสินคาคงคลังของบริษัทฯ 
กอนการหยุดโรงกลั่นตามกําหนดการท่ีวางไว และการวางแผนสินคาคงคลังของลูกคาเพ่ือการผลิตตามแผน 
 
3.7 การจัดการความเส่ียงและความปลอดภัย 
 
 บริษัทฯ ใชระบบบริหารการปฏิบัติงานใหมีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System หรือ 
OIMS) ซึ่งเปนแนวทางการปฏิบัติที่เครงครัดและเปนระบบ ระบบน้ีเปนระบบท่ีเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันไดพัฒนาขึ้น
เพ่ือใชเปนกรอบการทํางานอยางเครงครัดในการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย 
สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยระบบ OIMS น้ีครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติตาง ๆ จํานวน 21 เรื่อง ซึ่งรวมถึง การจัดการ 
ภาวะผูนํา ความพันธกิจและรับผิดชอบ การประเมินและบริหารความเสี่ยง การออกแบบและกอสรางโรงงาน ความปลอดภัย
สวนบุคคล อาชีวอนามัย การปกปองรักษาสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการประเมินและปรับปรุงความเปน
เอกภาพในการดําเนินงาน  ซึ่งระบบน้ีใชอยูในสถานประกอบการของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันทั่วโลก จึงทําใหบริษัทฯ 
สามารถติดตามความกาวหนาและมั่นใจถึงการมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสําหรับผลที่เกิดขึ้นในดานเหลาน้ี  
ระบบดังกลาวทําใหบริษัทฯ มีประวัติดานความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม และสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.8 การแขงขัน  
 
 อุตสาหกรรมโรงกลั่นนํ้ามันในประเทศไทย มีการแขงขันสูงมาก ปจจุบัน มีโรงกลั่นนํ้ามันขนาดใหญจํานวนเจ็ด
แหงในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โรงกลั่นเหลาน้ีมีกําลังการกลั่นรวมประมาณวันละ  1,094,000 บารเรล  โรง
กล่ันนํ้ามันขนาดใหญแหงอื่น ๆ ในประเทศไทย นอกเหนือจากบริษัทฯ คือ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) บริษัท สตาร
ปโตรเลียมรีไฟนน่ิง จํากัด บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 
 
 ผูประกอบธุรกิจในตลาดพาราไซลีนที่สําคัญมีอยูสามรายไดแก บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น บริษัท ไทย
พาราไซลีน จํากัด และบริษัทฯ ซึ่งการใชพาราไซลีนในประเทศสวนใหญเปนไปเพ่ือการผลิตกรดเทอรีพทาลิกบริสุทธิ์ 
(PTA) ผูผลิต PTA ในประเทศไทย คือ บมจ. ทีพีที ปโตรเคมีคอลส  บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด และ บมจ. อินโดรามา 
โพลีเมอรส  
 
 บริษัทฯ พยายามใชเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพดวยการคัดสรรโครงการลงทุน บริษัทฯ สามารถเขาถึงและขอรับ
การสนับสนุนจากเครือขายทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันเพ่ือการจัดหาวัตถุดิบและการจัดจําหนายผลิตภัณฑ 
ตลอดจนบริการทางวิศวกรรม การดําเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย บริษัทฯ เช่ือวาปจจัยตาง ๆ อาทิ ที่ต้ังที่มีความ
ไดเปรียบซึ่งอยูใกลกับตลาดสําคัญของผลิตภัณฑปโตรเลียมในกรุงเทพฯ และการสามารถเขาถึงเครือขายการจัดสง
ผลิตภัณฑที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ชวยใหบริษัทฯ สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิผล 
 
 ตลาดคาปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงมีการแขงขันสูงมาก คูแขงการคาปลีกรายสําคัญของบริษัทฯไดแก ปตท. (ซึ่งรวมถึง
สถานีบริการนํ้ามันโคโนโคที่ไดซื้อกิจการมา) เชลล เชฟรอน (คาลเท็กซ) และบางจากปโตรเลียม  รานสะดวกซื้อไทเกอร
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มารท และการเปนพันธมิตรกับรานสะดวกซื้อเทสโกโลตัสเอ็กซเพรส  ณ สถานีบริการนํ้ามันเอสโซ ไดชวยเพ่ิมรายไดจาก
การขายนํ้ามันเช้ือเพลิงและทําใหช่ือทางการคาของบริษัทฯ เปนที่นิยมมากขึ้นในตลาดคา 
  
3.9 สิ่งแวดลอม 
 
 การดําเนินงานของบริษัทฯ อยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญหลายฉบับ ซึ่งรวมถึง 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ 
พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542  ในป 2535 ประเทศไทยไดปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมใหเขมงวดย่ิงขึ้น เพ่ือที่จะสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน และคุมครองสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติใหดียิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยังมีบทบัญญัติเฉพาะเก่ียวกับความรับผิดชอบของรัฐบาลและสิทธิของ
ประชาชนในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 กฎหมายและกฎระเบียบสิ่งแวดลอมไดจํากัดประเภท ปริมาณและความเขมของสารตาง ๆ ที่จะปลอยออกสู
สภาพแวดลอมได ทั้งน้ี การดําเนินงานของบริษัทฯ ยังอยูภายใตบังคับของกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการผลิต 
การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การกําจัดและการบําบัดผลิตภัณฑปโตรเลียมและวัสดุสารเจือปนดวย กฎหมายและ
กฎระเบียบสิ่งแวดลอมเหลาน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการปลอยอากาศเสียและการปลอย
นํ้าออกจากหนวยผลิตและการดําเนินงานของบริษัทฯ มีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ ในเกือบทุกดาน ซึ่งรวมถึงการกล่ัน
นํ้ามัน การผลิตอะโรเมติกสและเคมีภัณฑ และการดําเนินงานสถานีบริการนํ้ามันคาปลีก หนวยงานหลักของรัฐที่กํากับดูแล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ทางดานสิ่งแวดลอมไดแก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
กรมควบคุมมลพิษซึ่งอยูภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยูภายใต
กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งอยูภายใตกระทรวงพลังงาน 
 
 บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากระบบการจัดการพลังงานที่ใชอยูในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันและ/หรือ
บริษัทในเครือ ทั่วโลก (ExxonMobil’s Global Energy Management System (“GEMS”)) ซึ่งเปนระบบท่ีมีความครอบคลุม
และเขมงวดตามแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน การบํารุงรักษา การออกแบบเพ่ือการบริหารจัดการทางดานพลังงาน 
กระบวนการน้ีเริ่มตนต้ังแตการประเมินหนวยผลิตโดยทีมผูเช่ียวชาญทางเทคนิคของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน ภายหลัง
จากน้ัน ผูแทนจากแตละหนวยผลิตจะทํางานรวมกับทีมงานของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือ ที่เขา
ตรวจเยี่ยม เพ่ือพัฒนาแผนการท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในการดําเนินงานและหนวยผลิต  
 
 บริษัทฯ ไดดําเนินมาตรการควบคุมมลพิษและลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เพ่ือที่จะควบคุมการปลอย
สารเจือปนตามที่กฎหมายที่เก่ียวของกําหนด ซึ่งรวมถึงการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือลดการปลอยสารเจือปนและสงวน
รักษาทรัพยากร เครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซสามเครื่องของบริษัทฯ มีการปลอยคารบอนไดออกไซดในระดับที่ตํ่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบด้ังเดิม บริษัทฯ ไดใชมาตรการตาง ๆ เพ่ือรักษาแหลงนํ้าจืดและบําบัดนํ้าเสีย ในการ
ดําเนินงานโรงกล่ันนํ้ามันของบริษัทฯ ยังไดมีการใชและรีไซเคิลนํ้าจืดที่ผลิตจากหนวยกลั่นนํ้าทะเลเปนนํ้ากล่ันทั้งสอง
หนวยของบริษัทฯ เพ่ือชวยรักษาทรัพยากรนํ้าตามธรรมชาติและพลังงาน ระบบบําบัดนํ้าของบริษัทฯ ประกอบดวยหนวย



                บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 ประจําป 2551 
   

สวนที่ 2 หนา 52  

แยกน้ํามันออกจากน้ํา รวมท้ังถังแยกนํ้ามัน เครื่องแยกน้ําปนนํ้ามัน และเครื่องเติมอากาศเพ่ือการกําจัดนํ้ามันออกจากน้ําเสีย 
และบอบําบัดนํ้าเสีย 
 
 บริษัทฯ ไดทําการประเมินอยางสมํ่าเสมอโดยต้ังเปาใหบรรลุถึงการปฏิบัติถูกตองตามนโยบายสิ่งแวดลอมของ
บริษทัฯ บริษัทฯ เช่ือวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบสิ่งแวดลอมที่สําคัญในทุกดานที่ใชบังคับกับบริษัทฯ  
 

รัฐบาลไดกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงขึ้นใหม โดยกําหนดใหมีการลดปริมาณกํามะถันและ
สารเบนซีนของนํ้ามันเบนซิน และลดปริมาณกํามะถันในนํ้ามันดีเซล ซึ่งบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้น
ใหมดังกลาวภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยบริษัทฯ ยังอยูในระหวางประเมินทางเลือกเก่ียวกับการปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดขึ้นใหมของคุณภาพนํ้ามันเช้ือเพลิงดังกลาว ทั้งน้ี เพ่ือที่บริษัทฯ จะยังคงสามารถขายนํ้ามันเบนซิน และ
นํ้ามันดีเซลในตลาดภายในประเทศได บริษัทฯ คาดวาบริษัทฯ อาจจะมีคาใชจายเพ่ือการลงทุนเปนจํานวนมาก กอนที่
มาตรฐานใหมที่กําหนดขึ้นใหมน้ีจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2555  
  
3.10 อุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม 
 
 หลักพ้ืนฐานของการกล่ันนํ้ามัน 
 
 (ก) ภาพรวมของกระบวนการกลั่นนํ้ามัน 
 
 การกล่ันนํ้ามันคือกระบวนการแยกโมเลกุลสารไฮโดรคารบอนที่อยูในนํ้ามันดิบ และแปรสภาพสารดังกลาวให
เปนผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มีมูลคาสูงกวา โรงกลั่นนํ้ามันไดรับการออกแบบใหสามารถกล่ันนํ้ามันดิบหลายประเภทรวมถึง
วัตถุดิบอื่น ๆ ใหเปนผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ที่ตองการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีคาการกลั่น (refining margin) สูงสุด และ
ตอบสนองความตองการ โดยทั่วไป หนวยผลิตตาง ๆ ของโรงกลั่นนํ้ามันจะทําหนาที่ไดอยางนอยอยางใดอยางหน่ึง
ดังตอไปน้ี 
 

• กล่ันแยกสารไฮโดรคารบอนประเภทตาง ๆ ที่อยูในนํ้ามันดิบออกเปนสวน ๆ 

• แปรสภาพสารไฮโดรคารบอนใหเปนผลิตภัณฑที่ตองการ 

• ปรับปรุงผลิตภัณฑดวยการแยกสารปนเปอน (impurities) ออก และ/หรือ 

• ผสมผลิตภัณฑขั้นก่ึงสําเร็จรูป (intermediate streams) ใหเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
 
 นํ้ามันดิบเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการกล่ันนํ้ามัน คุณภาพของนํ้ามันดิบที่ใชในการกล่ันและโครงสรางของโรง
กล่ันนํ้ามันมักจะมีอิทธิพลตอระดับของกระบวนการกล่ันและการแปรสภาพที่จําเปนเพ่ือใหไดผลิตภัณฑสําเร็จรูปชนิด   
ตาง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือความสะดวก นํ้ามันดิบจะถูกแบงประเภทตามความหนาแนน (density) (จากเบาไปหนัก) (light to 
heavy) และปริมาณกํามะถัน (จากตํ่าไปสูง) (sweet to sour) นํ้ามันดิบชนิดเบาซึ่งมีปริมาณกํามะถันตํ่า (light sweet crude oil) 
จะมีราคาสูงกวานํ้ามันดิบชนิดหนักซึ่งมีปริมาณกํามะถันสูง (heavy sour crude oil) เน่ืองจากนํ้ามันดิบชนิดเบาจําเปนตองมี
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การปรับปรุงคุณภาพนอยกวา และใหผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่มีราคาสูงกวาในสัดสวนที่มากกวา อาทิ นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันกาด
และน้ํามันดีเซล นํ้ามันดิบชนิดหนักมักจะขายโดยมีสวนลดเมื่อเปรียบเทียบกับนํ้ามันดิบชนิดเบา เน่ืองจากนํ้ามันดิบชนิด
หนักใหผลิตภัณฑที่มีมูลคาตํ่ากวาในสัดสวนที่สูงกวา และตองการกระบวนการกล่ันเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดผลิตภัณฑชนิดเบาที่มี
มูลคาสูงขึ้น ดังน้ัน ผูกล่ันนํ้ามันจึงพยายามเลือกกลั่นนํ้ามันดิบชนิดตาง ๆ ซึ่งเหมาะสมที่สุด โดยคํานึงถึงหนวยแปรสภาพ
โมเลกุลและหนวยปรับปรุงคุณภาพของแตละโรงกลั่น ราคาของผลิตภัณฑในปจจุบัน ราคาที่คาดการณในอนาคต ชนิดของ
ผลิตภัณฑที่ตองการ และราคาของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จัดหาได 
 
 ความซับซอน (complexity) ของโรงกลั่นนํ้ามัน หมายถึง ความสามารถของโรงกล่ันนํ้ามันที่จะแปรสภาพวัตถุดิบ
ที่มีราคาตํ่ากวา เชน นํ้ามันดิบที่มีความหนาแนนสูงและปริมาณกํามะถันสูง ใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงขึ้น ความซับซอน
ของโรงกลั่นนํ้ามันขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของหนวยแปรสภาพโมเลกุล (conversion unit) โดยทั่วไป ยิ่งโรงกลั่นนํ้ามัน
ที่มีความซับซอนมากขึ้นเทาใด ก็จะมีความคลองตัวในดานการคัดเลือกวัตถุดิบมากขึ้นเทาน้ัน นอกจากน้ี การใชเทคโนโลยี
การวิเคราะหนํ้ามันดิบก็สามารถชวยปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงกล่ันนํ้ามันที่จะแปรสภาพนํ้ามันดิบซึ่งยากตอ
กระบวนการกลั่นและมีราคาถูกกวาได ความซับซอนของโรงกล่ันนํ้ามันและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถทําใหโรง
กล่ันนํ้ามันอยูในฐานะท่ีไดเปรียบมากกวาจากการใชนํ้ามันดิบที่มีราคาถูก ซึ่งทําใหมีโอกาสไดรับกําไรข้ันตนสูงขึ้น 
 
 (ข) ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่สําคัญ 
 
 ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่สําคัญของโรงกลั่นนํ้ามันไดแก 
 

• กาซปโตรเลียมเหลว 

• นํ้ามันเบนซิน 

•  นํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันกาด  

• นํ้ามันดีเซล 

• นํ้ามันเตา  

• กํามะถัน และ 

• บิทูเมน 
 
 (ค) เศรษฐศาสตรการกล่ันนํ้ามัน (Economics of Refining) 
 
 การกล่ันนํ้ามันเปนธุรกิจที่ต้ังอยูบนฐานการมีกําไร (margin-based business) เปนสําคัญ โดยเปาหมายของผูกล่ัน
นํ้ามันคือการทําใหกระบวนการกล่ันมีประสิทธิภาพสูงสุดและใหผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑทั้งหมดซึ่งไดจาก
วัตถุดิบที่ใช ในโรงกลั่นนํ้ามันแบบพ้ืนฐาน (simple refinery) ผลิตภัณฑสําเร็จรูปสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑชนิดหนักซึ่งมี
มูลคาตํ่ากวา เชน นํ้ามันเตา กากนํ้ามันดิบ และบิทูเมน สวนที่เหลือจะเปนผลิตภัณฑชนิดเบา เชน กาซปโตรเลียมเหลวและ
นํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัว และน้ํามันสําเร็จรูปก่ึงหนักก่ึงเบา เชน นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน ผลิตภัณฑที่ได
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จะขึ้นอยูกับชนิดของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใช องคประกอบของนํ้ามันดิบมีความสําคัญเน่ืองจากเปนตัวกําหนด
โครงสรางของผลิตภัณฑของโรงกลั่นนํ้ามันและความสามารถในการทํากําไรของโรงกล่ัน คาการกลั่นของโรงกลั่นนํ้ามัน
แบบพ้ืนฐาน (simple refining margin) หมายถึง มูลคารวมของผลิตภัณฑสําเร็จรูป หักดวยตนทุนนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ 
และสาธารณูปโภคที่นําเขา โดยคาการกล่ันของโรงกลั่นนํ้ามันแบบคอมเพล็กซ (complex refining margin) แตกตางจากคา
การกล่ันของโรงกลั่นนํ้ามันแบบพ้ืนฐาน (simple refining margin) ตรงที่โรงกลั่นนํ้ามันแบบคอมเพล็กซจะผลิตผลิตภัณฑ
ชนิดหนักในสัดสวนที่ตํ่ากวา เน่ืองจากมีอุปกรณและเทคโนโลยีที่สามารถแปรสภาพผลิตภัณฑชนิดหนักที่มีมูลคาตํ่ากวาให
เปนผลิตภัณฑชนิดเบาที่มีมูลคาสูงกวาได โรงกลั่นนํ้ามันที่มีความซับซอนมากกวามักจะสรางผลตอบแทนที่สูงกวาเน่ืองจาก
สามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงกวาโดยใชนํ้ามันดิบหรือวัตถุดิบอื่น ๆ ในชนิดเดียวกันหรือที่มีราคาตํ่ากวา ดังน้ัน 
โดยทั่วไป คาการกล่ันของโรงกลั่นนํ้ามันแบบคอมเพล็กซจึงสูงกวาคาการกล่ันของโรงกลั่นนํ้ามันแบบพ้ืนฐาน  
 
 คาอางอิง (benchmarks) ตาง ๆ ที่ถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมเพื่อการวัดคากําไร (margin) ความซับซอนของโรง
กล่ันนํ้ามันและประสิทธิภาพ ไดแก 

• คาการกล่ัน (gross refining margin) 

• อัตราการใชกําลังการกลั่น (plant utilization rate) 

• อัตราสวนความสามารถในการกําจัดกํามะถันตอกําลังการกลั่น (hydrotreating-to-refining ratio) 

• คาใชจายในการดําเนินงานเปนเงินสด (non-energy, cash operating expenses) 

• ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพในการซอมบํารุง (maintenance index) ซึ่งสะทอนถึงตนทุนการบํารุงรักษา 
(maintenance costs)  

• ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใชพลังงาน (energy intensity index) และ 

• วัดความพรอมของหนวยผลิต (operational availability) 
 
 ความเคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมกล่ันนํ้ามันในประเทศไทย 
 
 (ก) การผลิต 
 
 ตามขอมูลของกระทรวงพลังงาน ในป 2551 ประเทศไทยมีการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมทั้งปรวมทั้งสิ้น 320,698 
พันบารเรล คิดเปนการเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.3 จาก 316,674 พันบารเรลในป 2550 ตารางดังตอไปน้ีแสดงการผลิต การนําเขา การ
สงออกและการใชผลิตภัณฑปโตรเลียมที่สําคัญในประเทศไทยสําหรับสามปลาสุด 
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 ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2549 2550 2551 

 (บารเรลตอวัน) 
กาซปโตรเลียมเหลว    
 การผลิต .................................................................................. 124,588  133,586 147,512 
 การนําเขา ................................................................................ 0  0 200 
 การสงออก ............................................................................. 18,390  8,857 677 
 อุปสงคในประเทศ .................................................................. 85,866  97,589 117,667 
น้ํามันเบนซิน    
 การผลิต .................................................................................. 156,638  149,969 145,594 
 การนําเขา ................................................................................ 0  2,793 0 
 การสงออก ............................................................................. 33,118  27,208 25,476 
 อุปสงคในประเทศ .................................................................. 124,331  126,428 122,699 
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน    
 การผลิต .................................................................................. 96,550  91,719 103,425 
 การนําเขา ................................................................................ 584  738 825 
 การสงออก ............................................................................. 17,530  7,737 23,208 
 อุปสงคในประเทศ .................................................................. 77,863  84,985 79,896 
น้ํามันกาด    
 การผลิต .................................................................................. 17,940  2,126 3,359 
 การนําเขา ................................................................................ 0  0 0 
 การสงออก ............................................................................. 586  641 1,871 
 อุปสงคในประเทศ .................................................................. 339  314 271 
น้ํามันดีเซล    
 การผลิต .................................................................................. 364,448  379,018 357,893 
 การนําเขา ................................................................................ 6,286  3,291 1,544 
 การสงออก ............................................................................. 50,671  46,346 66,194 
 อุปสงคในประเทศ .................................................................. 316,570  322,407 304,025 
น้ํามันเตา    
 การผลิต .................................................................................. 108,702  111,181 118,441 
 การนําเขา ................................................................................ 19,041  9,242 4,710 
 การสงออก ............................................................................. 24,445  42,701 62,454 
 อุปสงคในประเทศ .................................................................. 100,830  72,745 56,406 
รวมปริมาณการผลิต ................................................................... 868,865  867,600 876,223 
รวมปริมาณอุปสงคในประเทศ ................................................... 705,799  704,467 680,963 

 

ที่มา:  กระทรวงพลังงาน  
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ตารางตอไปน้ี แสดงอุปสงคโดยรวมในผลิตภัณฑตาง ๆ เปนอัตรารอยละสําหรับสามปลาสุด 

 
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

(รอยละ) 
 2549 2550 2551 

สวนผสมผลิตภัณฑสําหรับอุปสงคในประเทศ    
ชนิดเบา(1) .............................................................................  29.8 31.8 35.3 
ชนิดก่ึงหนักก่ึงเบา(2) .............................................................  55.9 57.9 56.4 

ชนิดหนัก(3) ...........................................................................  14.3 10.3 8.3 

รวมปริมาณอุปสงคในประเทศ .................................................  100.0 100.0 100.0 

 

ที่มา:  กระทรวงพลังงาน 
(1) ผลิตภัณฑชนิดเบา ไดแก กาซปโตรเลียมเหลว และน้ํามันเบนซิน (ไมรวมรีฟอรเมต) 
(2) ผลิตภัณฑชนิดก่ึงหนักก่ึงเบา ไดแก นํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน นํ้ามันกาด และน้ํามันดีเซล 
(3) ผลิตภัณฑชนิดหนัก ไดแก นํ้ามันเตา 
 
 (ข) อุปสงค 
  
 ในป 2551 ปริมาณอุปสงคในประเทศของผลิตภัณฑปโตรเลียมทั้งปเทากับ 249,232 พันบารเรล ซึ่งลดลงประมาณ
รอยละ 4 จากปที่แลว ในขณะที่อุปสงคในประเทศสําหรับผลิตภัณฑทุกชนิดลดลง ยกเวนกาซปโตรเลียมเหลว 
 
 การใชกาซปโตรเลียมเหลวเพ่ิมขึ้นในป 2551 สาเหตุบางสวนมาจากการท่ีผูขับรถยนตเปล่ียนมาใชกาซปโตรเลียม
เหลวเปนพลังงานทดแทน แทนนํ้ามันเบนซิน และนํ้ามันดีเซล เน่ืองจากความแตกตางทางดานราคาระหวางราคากาซ
ปโตรเลียมเหลว และนํ้ามันเบนซิน และดีเซลน้ันสูงมาก โดยเฉพาะในชวงครึ่งปแรกที่ราคานํ้ามันเพ่ิมสูงขึ้นอยางรุนแรง 
ในขณะที่ราคาของกาซปโตรเลียมเหลวยังคงอยูภายใตการควบคุมของกฎหมาย  
 
 การใชนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน และนํ้ามันเตาในป 2551 ลดลงรอยละ 3, 6, 6 และ 23  
ตามลําดับ  
 
 (ค) อุปทาน 
 
 ปจจุบัน มีโรงกลั่นนํ้ามันที่สําคัญเจ็ดแหงในประเทศไทย ซึ่งมีกําลังการกล่ันรวม 1,099 พันบารเรลตอวัน ไดแก 
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (“บางจาก”) บริษัทฯ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) (“พี
ทีทีเออาร”) บริษัท สตารปโตรเลียมรีไฟน่ิง จํากัด (“เอสพีอารซี”) บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (“ไทยออยล”) บริษัท 
ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (“ไออารพีซี”) และบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“อารพีซี”) โดย  บางจาก  เอส
โซ  ไออารพีซี และ อารพีซี เปนผูประกอบการท่ีมีสถานีบริการนํ้ามันคาปลีกเปนของตนเอง ซึ่งใชในการจัดจําหนาย
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ผลิตภัณฑปโตรเลียมของตน ตารางดังตอไปน้ีแสดงขอมูลกําลังการกลั่น ของบริษัทผูประกอบกิจการโรงกล่ันนํ้ามันทั้งเจ็ด
แหงในประเทศไทย 
 

โรงกล่ันน้ํามัน กําลังการกลัน่ปจจุบัน โครงสราง 

 (พันบารเรลตอวัน)  
บางจาก(1) .............. 120 แบบพื้นฐาน (Hydro-skimming) 
เอสโซ ................... 177 แบบคอมเพล็กซ 
พีทีทีเออาร(2) ......... 145 แบบคอมเพล็กซ 
เอสพีอารซี ............ 150 แบบคอมเพล็กซ 
ไทยออยล ............. 275 แบบคอมเพล็กซ 
ไออารพีซี ............. 215 คอนเดนเสท 
อารพีซี .................. 17 

 
เรสิดิวสปตเตอร (Residue 
Splitter) 

 รวม .................. 1,099  
 

ที่มา:  PTIT Focus Special Annual Report ประจําป 2550 และการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของบริษัทผูผลิต ยกเวน
ตัวเลขกําลังการกลั่นของของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามอัตรากําลังการกลั่นสูงสุดซึ่งคิดจากวันที่มีการการผลิตจริง 
(Stream Day) 

(1)   บางจากไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ (Product Quality Improvement Project) เสร็จสิ้น ณ สิ้นป 2551 ซึ่งทําให
โครงสรางโรงกล่ันเปล่ียนแบบพ้ืนฐานเปนแบบคอมเพล็กซ ซึ่งเริ่มดําเนินการในป 2552  

(2) กําลังการกล่ันของพีทีทีเออาร ไมรวมถึงกําลังการผลิตของหนวยกลั่นแยกคอนเดนเสท 65 พันบารเรลตอวัน ซึ่งผลิ
ตรีฟอรเมตเพ่ือสงไปยังโรงงานอะโรเมติกส  

 
 (ง) การกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศ 
 
 ราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ขายในประเทศไทยถูกขับเคล่ือนดวยสภาพตลาดและราคานําเขา (import parity 
price) ซึ่งนําไปสูราคาหนาโรงกล่ัน (ex-refinery price) สําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ขายในตลาดในประเทศจะคํานวณจาก
ราคาตลาดจรในสิงคโปร (Singapore spot market price) ของผลิตภัณฑที่เก่ียวของซึ่งเปนราคาเฉล่ียอางอิงของ Platt ที่
สิงคโปร (Mean of Platt’s Singapore (“MOPS”)) บวกคาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑน้ัน ๆ จากสิงคโปรมายังประเทศไทย 
เชน คาประกันภัย คาระวาง อากรนําเขา การสูญเสียของมวลนํ้ามันอันเกิดจากการขนสงสินคาทางทะเล (ocean losses) 
คาใชจายในการจัดการ และคาใชจายในการสํารอง (deemed strategic reserve cost) โดยอาจมีการเพ่ิมคาสวนเพ่ิมหรือหัก
สวนลดสําหรับผลิตภัณฑบางอยางเน่ืองจากความแตกตางในคุณสมบัติที่กําหนดทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ และสภาพตลาดเฉพาะภายในประเทศ รวมทั้งชองทางการจัดจําหนาย  
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 อุตสาหกรรมพาราไซลีนในประเทศไทย 
 
 พาราไซลีนเปนสารประกอบอะโรเมติกส และเปนหน่ึงในไอโซเมอรของไซลีน  พาราไซลีนใชเปนสารประกอบ
หนวยการสรางหลัก (main building block) ในการผลิตกรดเทเรฟทาลิก (Purified Terephthalic Acid (PTA)) ซึ่งเปนวัตถุดิบ
สําคัญสําหรับการผลิตพลาสติกและไฟเบอร เชน พลาสติก PET โพลีเอสเตอร และแผนฟลม  
 
 โครงสรางของโรงผลิตพาราไซลีนแหงตาง ๆ มีความแตกตางกันอยางมากขึ้นอยูกับวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต
และกระบวนการผลิต โดยทั่วไปแลวหนวยผลิตพาราไซลีนมักพวงอยูกับโรงกลั่นนํ้ามันหรือโรงงานอะโรเมติกส 
 
 กําไร (margin) ของผลิตภัณฑอะโรเมติกส และเคมีภัณฑอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงมิกซไซลีนและพาราไซลีน และ
ผลิตภัณฑพลอยไดปลายนํ้า (downstream derivative product) มักเปนไปตามวัฎจักรซึ่งไดรับอิทธิพลจากระดับของอุปทาน
และอุปสงค ในอดีต อุปสงคของผลิตภัณฑเหลาน้ีมักจะเปนไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยตัวกระตุนที่
สําคัญอยางอื่นของอุปสงคไดแก มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา และการใชพลาสติกและวัสดุ
สังเคราะหเพ่ือทดแทนวัสดุอื่น ๆ อยางตอเน่ือง วัฎจักรของกําไร (Margin Cycle) ยังไดรับอิทธิพลจากความคาดหมาย
เก่ียวกับกําลังการผลิตและอุปทานในอนาคตอีกดวย สวนปจจัยที่สําคัญซึ่งมีอิทธิพลตอกําลังการผลิตและอุปทานน้ันรวมถึง
การเริ่มตนดําเนินงานของโรงงานอะโรเมติกส และเคมีภัณฑอื่น ๆ แหงใหม และการปดดําเนินงานของโรงงานที่ไมมี
ประสิทธิภาพหรือไมสรางผลกําไร 
  

 เอเชียเปนตลาดและผูผลิตที่สําคัญของพาราไซลีน และประเทศไทยเปนผูผลิตพาราไซลีนรายใหญที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ผูผลิตพาราไซลีนรายใหญสามรายในประเทศไทย ไดแก บมจ. ปตท. อะโรเมติกส และการกลั่น บริษัท 
ไทยพาราไซลีน จํากัด และบริษัทฯ การใชพาราไซลีนในประเทศสวนใหญเปนการใชเพ่ือผลิต PTA  ผูผลิต PTA ในประเทศ
ไทยไดแก บมจ. ทีพีที ปโตรเคมีคอลส  บริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จํากัด และ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส 
 
 กําลังการผลิตพาราไซลีน ของผูผลิตพาราไซลีนในประเทศรายสําคัญตามที่ไดรายงานไวเปนดังน้ี 
 

 กําลังการผลิตปจจุบัน (พันตันตอป) 

พีทีทีเออาร  ............................................................. 1,156 
บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด(1) .............................. 489 
บมจ. เอสโซ (ประเทศไทย)  ................................... 500 

 

ที่มา:  การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของบริษัทผูผลิต ยกเวนตัวเลขของเอสโซ ซึ่งเปนไปตามกําลังการผลิตสูงสุดของ
บริษัทฯ   

(1) บริษัทยอยของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
 
 พาราไซลีนและเคมีภัณฑอนุพันธของพาราไซลีน มีการคาขายกันอยูทั่วโลก โดยราคาและกําไร (margins) ขึ้นอยู
กับความสมดุลระหวางอุปทานและอุปสงคในตลาดโลก อาทิ ความเปล่ียนแปลงของกําลังการผลิตในตลาดโลกของพาราไซ
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ลีนหรืออนุพันธเคมีภัณฑของพาราไซลีน (PTA หรือ โพลีเอสเตอร) มีและเคยมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอกระแสการซื้อ
ขาย ราคาและกําไรของพาราไซลีน และเคมีภัณฑอนุพันธของพาราไซลีนทั่วโลกได 
  

อุตสาหกรรมการตลาดคาปลีก 
 
 การจัดจําหนายผลิตภัณฑเช้ือเพลิงคาปลีกในประเทศไทย อันไดแก นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเบนซิน ดําเนินการผาน
ทางเครือขายสถานีบริการนํ้ามันคาปลีก อุตสาหกรรมน้ีมีการแขงขันสูงมากและมีลักษณะกระจัดกระจาย โดยมีผูคาปลีกราย
ยอยและผูคาปลีกอิสระคิดเปนประมาณรอยละ 79 ของจํานวนสถานีบริการท้ังหมดในป 2551 อยางไรก็ดี ผูคาปลีกรายใหญ 
ไดแก ปตท. เอสโซ เชลล บางจาก และ เชฟรอน (คาลเท็กซ) มีสวนแบงตลาดรวมกันประมาณรอยละ 94.5 ของปริมาณการ
ขายทั้งหมดในป 2551 
 

จํานวนสถานีบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แบงตามผูคาปลีก ไดแก 

 ปตท. เอสโซ เชลล บางจาก เชฟรอน 
ผูคาปลีก
รายอ่ืน ๆ  

       
จํานวนสถานี ...............................       1,300           547           573      1,065 416     14,998  

 

ที่มา:  กรมธุรกิจพลังงาน ยกเวนเอสโซซึ่งเปนขอมูลที่มาจากบริษัท 

 
นอกจากผลิตภัณฑปโตรเลียม สถานีบริการนํ้ามันยังใหบริการเพ่ิมเติมตาง ๆ ในรูปของรานสะดวกซื้อ การขาย

อุปกรณรถยนตและน้ํามันหลอล่ืน ผลิตภัณฑหลอล่ืน บริการซอมแซมรถยนตและบริการลางรถ เพ่ือเปนการเสริมรายไดจาก
นํ้ามันเช้ือเพลิง เน่ืองจากคาการตลาดในบางชวงที่คอนขางตํ่า และเปนสาเหตุใหสถานีบริการนํ้ามันประสบภาวะขาดทุน 
 

3.11 กฏหมายและกฏเกณฑท่ีเก่ียวของกับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกล่ันปโตรเลียมในประเทศไทย  
  
 กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับโรงกล่ันนํ้ามัน  
 
 (ก) การกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและการรักษาระดับราคา 
 

ราคาขายผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศจะเปนไปตามกลไกตลาด และโดยทั่วไปจะเปนไปตามราคานําเขา 
(import parity) ซึ่งใชกําหนดราคาขายหนาโรงกลั่น (ex-refinery price) ของผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาดภายในประเทศ
ของประเทศไทย ซึ่งสะทอนราคาในตลาดจรสิงคโปร (Singapore Spot Market) ของผลิตภัณฑดังกลาวตาม MOPS บวกดวย
คาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑน้ัน ๆ จากประเทศสิงคโปรมายังประเทศไทย เชน คาประกันภัย คาขนสงสินคา อากรขาเขา 
การสูญเสียของมวลนํ้ามันอันเกิดจากการขนสงสินคาทางทะเล (ocean losses) และคาใชจายในการจัดการ ราคาของ
ผลิตภัณฑบางประเภทอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเน่ืองมาจากการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่แตกตางกันของตลาดของ
ทั้งสองประเทศ และการกําหนดเง่ือนไขทางการตลาดภายในประเทศเปนการเฉพาะ ตัวอยางเชน ในชวงที่ตลาด
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ภายในประเทศมีอุปทานเกินกวาอุปสงค หรืออุปทานในตลาดเอเชียมีอยูในระดับที่สูงมากจนทําใหยอดการสงออกจาก
ประเทศไทยลดลง ราคาหนาโรงกลั่นภายในประเทศไทยก็อาจจะมีราคาที่คอนขางตํ่า  
 
 โรงกลั่นนํ้ามันแตละแหงจะเปนผูกําหนดราคาหนาโรงกลั่น โดยราคาขายสงผลิตภัณฑปโตรเลียมจะประกอบดวย
ราคาหนาโรงกลั่น บวกภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล เงินสงเขากองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง และกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานซึ่งกําหนดโดยรัฐบาล และภาษีมูลคาเพ่ิม โดยภาษีและเงินสงเขากองทุนที่จัดเก็บโดยโรงกลั่นนํ้ามันแตละราย ซึ่ง
รวมถึงบริษัทฯ จะถูกนําสงใหแกหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของตอไป  
 
 โดยท่ัวไป การสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมจะมีกําหนดราคาตามราคาเทียบเทากับราคาสงออก (Export Parity 
Price) ซึ่งหมายความวาราคาหนาโรงกลั่นของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําหรับสงออกจะถูกกําหนดจากราคาของผลิตภัณฑ
ดังกลาวในตลาดจรสิงคโปรโดยอางอิงจาก MOPS บวกราคาสวนเพ่ิมหรือลบราคาสวนลดโดยขึ้นอยูกับสภาพตลาดในเวลา
น้ัน และการเจรจาตอรองกับผูซื้อ และความแตกตางของคุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียม 
 
 รัฐบาลไดขอความรวมมือใหโรงกลั่นนํ้ามันในประเทศชวยรักษาระดับราคาผลิตภัณฑนํ้ามันบางประเภทท่ี
จําหนายใหแกผูคาปลีกในประเทศเปนครั้งคราว ซึ่งในกรณีดังกลาว โรงกลั่นนํ้ามันจะถูกขอใหจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามัน
ใหแกผูซื้อในราคาท่ีตํ่ากวาราคาหนาโรงกล่ันซึ่งประกาศโดยรัฐบาล และกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงจะจายเงินชดเชยสําหรับ
สวนตางระหวางราคาหนาโรงกล่ันและราคาที่ควบคุมดังกลาว ซึ่งเปนกลไกที่เหมาะสมในการรักษาระดับราคาขายปลีก
ผลิตภัณฑปโตรเลียมในเวลาที่ราคาของผลิตภัณฑดังกลาวสูงขึ้นมากผิดปกติ โดยขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะน้ัน 
 
 นอกจากน้ี รัฐบาลยังมีการควบคุมราคาขายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ภายในประเทศ ซึ่งสวนใหญใชเปนกาซหุง
ตมในครัวเรือน  รัฐบาลไดกําหนดใหผูผลิตกาซปโตรเลียมเหลวทุกราย รวมถึงบริษัทฯ ตองขายกาซปโตรเลียมเหลวใหแก
ผูรับซื้อในราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุม ซึ่งรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 
โดย สํานักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเปนผูประกาศราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุมเปนครั้ง
คราว  
 

(ข) การจํากัดการสงออกกาซปโตรเลียมเหลว 
 

 นอกเหนือจากกฎระเบียบเก่ียวกับราคาขายสงของกาซปโตรเลียมเหลว รัฐบาลยังมีนโยบายที่จะกํากับดูแลการ
สงออกกาซปโตรเลียมเหลวโดยผูผลิตในประเทศใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพ่ือไมใหเกิดภาวะขาดแคลนกาซปโตรเลียม
เหลวภายในประเทศ โดยรัฐบาลไดประกาศปริมาณสูงสุดของกาซปโตรเลียมเหลวที่โรงกลั่นนํ้ามันสามารถสงออกไดเปน
คราว ๆ เน่ืองจากราคาขายในประเทศเปนราคาที่ถูกควบคุม ในขณะที่ผูผลิตอาจสงออกกาซปโตรเลียมเหลวไดในราคา
สงออกที่สูงกวา ดังน้ัน การจํากัดปริมาณกาซปโตรเลียมเหลวที่บริษัทฯ สามารถสงออกไดจึงอาจมีผลกระทบตอรายไดของ
บริษัทฯ 
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  (ค) การสํารองนํ้ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมาย 
 
 ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งประกาศใชเมื่อป 2549 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
การคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ไดกําหนดให ผูประกอบกิจการโรงกลั่นนํ้ามันแตละรายตองสํารองนํ้ามันดิบและวัตถุดิบ
อื่น ไดแก เรสซิดิว และแว็กซี่ ดิสทิลเลตที่นําเขามากล่ันเพ่ือผลิตสําหรับจําหนายในประเทศในปริมาณเทากับรอยละ 5 ของ
ปริมาณที่ใชทั้งหมดในแตละป นอกจากน้ี ในประกาศดังกลาวยังกําหนดใหตองมีการสํารองนํ้ามันสําเร็จรูปดวย โดยผู
ประกอบกิจการโรงกล่ันนํ้ามันแตละรายตองสํารองนํ้ามันสําเร็จรูปที่ผลิตได ทั้งน้ี อัตราที่ตองสํารองดังกลาวจะขึ้นอยูกับ
ชนิดของนํ้ามันสําเร็จรูปที่ผลิตได ซึ่งอัตราที่ตองสํารองของน้ํามันสําเร็จรูปชนิดนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันดีเซล คือ รอยละ 5 
ของปริมาณทั้งหมดในแตละป 
 
 (ง) กองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงและกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 
 กองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงไดจัดต้ังขึ้นตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนด
แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516 โดยกองทุนน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือรักษาเสถียรภาพของ
ระดับราคาขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงในประเทศ เพ่ือใหเกิดผลกระทบในทางลบตอเศรษฐกิจใหนอยที่สุด ในการน้ี ผูคานํ้ามัน
เช้ือเพลิงสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใชในประเทศ ซึ่งรวมถึงผูผลิตและนําเขาผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิง มีหนาที่ตองนําสงเงิน
เขากองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง พรอมการชําระภาษีสรรพสามิต หรือภาษีศุลกากร (แลวแตกรณี) โดยคิดเปนสัดสวนจากปริมาณ
นํ้ามันที่ผลิตหรือจําหนายไดตามอัตราที่ กพช. กําหนด การสงเงินเขากองทุนน้ีอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมสรรพสามิต 
กรมศุลกากร  
 
 กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานจัดต้ังขึ้นโดยอาศัยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 
2535 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงเงินทุนสําหรับการดําเนินงานและนําไปใชเปนคาใชจายเพ่ือชวยเหลือหรืออุดหนุน
กิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษพลังงาน ปองกัน บรรเทา และแกไขผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาและการใชพลังงาน โดย
ผูผลิตและจําหนายนํ้ามัน รวมถึงผูนําเขานํ้ามัน มีหนาที่นําสงเงินเขากองทุนในอัตราตามที่ กพช. กําหนด และมีกรม
สรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติเปนผูรับผิดชอบในการเรียกเก็บเงินเขากองทุน 
 
 (จ) คุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียม 
 
 รัฐบาลไดกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับสิ่งแวดลอมที่เขมงวดสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม กฎระเบียบตาง ๆ ซึ่งกรม
ธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปนหนวยงานที่ออกกฎระเบียบดังกลาวเปนครั้งคราวตามพระราชบัญญัติการคานํ้ามัน
เช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายที่จะใหมีการปรับเปลี่ยนคุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียม เชน การลด
ปริมาณสารตะก่ัวในนํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัวและนํ้ามนัดีเซล 
 

โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายที่จะใหมีการปรับเปลี่ยนคุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียม เชน การลดปริมาณสาร
ตะก่ัวในนํ้ามันเบนซิน และการลดปริมาณกํามะถันในนํ้ามันดีเซล เปนตน  ซึ่งในปจจุบันตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่
เก่ียวของกับการกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเบนซิน ไดกําหนดวา ปริมาณสารตะก่ัวในน้ํามันเบนซินซึ่งรวมถึง
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นํ้ามันแกสโซฮอลชนิดตาง ๆ  ไดแก นํ้ามันแกสโซฮอลอี 10 (ออกเทน 91) นํ้ามันแกสโซฮอลอี 10 (ออกเทน 95) และน้ํามัน
แกสโซฮอลอี 20 จะตองมีปริมาณสารตะก่ัวไมเกิน 0.013 กรัมตอลิตร และต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป ปริมาณ
สารตะก่ัวในนํ้ามันเบนซินตาง ๆ ดังกลาวจะตองมีไมเกิน 0.005 กรัมตอลิตร 

 
สําหรับนํ้ามันดีเซลน้ัน ประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่เก่ียวของกับการกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล 

ไดกําหนดวา สัดสวนของกํามะถันในนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งไดแก นํ้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 
5 จะตองมีไมเกินรอยละ 0.035 ของน้ําหนัก และต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป สัดสวนของกํามะถันในนํ้ามันดีเซล
หมุนเร็วจะตองมีไมเกินรอยละ 0.005 ของนํ้าหนัก  นอกจากน้ี ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานยังไดกําหนดอีกวา ต้ังแตวันที่ 
1 มกราคม 2555 เปนตนไป สัดสวนของโพลีไซคลิก อะโรเมติกส ไฮโดรคารบอนจะตองมีไมเกินรอยละ 11 ของน้ําหนัก ซึ่ง
ขอกําหนดดังกลาวยังไมมีการประกาศใชบังคับในปจจุบัน  

 
คุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียมขึ้นอยูกับชนิดและวัตถุประสงคที่ใช ตัวอยางเชน หากเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมที่

ผลิตเพ่ือการสงออก ก็อาจไดรับการยกเวนไมตองเปนไปตามขอกําหนดการควบคุมลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิง
ในประเทศท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
 
 ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรี ไดกําหนดยุทธศาสตรในการแกปญหาภาวะการขาดแคลนพลังงานของประเทศ โดยสงเสริม
การใชพลังงานจากแหลงทดแทนแทนการใชนํ้ามัน ซึ่งไดแก การสงเสริมการใชแกสโซฮอล และไบโอดีเซล รวมถึงกาซ
ธรรมชาติสําหรับใชกับยานพาหนะ  
 
 กฎระเบียบท่ีสําคัญเก่ียวกับการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 
 

(ก)  พระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 
 

 พระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 กําหนดใหผูคานํ้ามันซึ่งดําเนินกิจการคานํ้ามันโดยจัดต้ังเปน
สถานีบริการ ตองยื่นขอจดทะเบียนตออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และใหอธิบดีฯ เปนผูมีอํานาจกําหนด
ลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ผูคานํ้ามันจะจําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนาย เพ่ือใชบังคับทั่วราชอาณาจกัร  
 

(ข)  พระราชบัญญัติการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542  
 

 นอกจากการย่ืนขอจดทะเบียนเปนผูคานํ้ามันตามพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 แลว ตาม
พระราชบัญญัติการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของยังไดกําหนดใหการประกอบกิจการสถานี
บริการนํ้ามันเช้ือเพลิงเปนกิจการควบคุมที่ตองแจงหรือขออนุญาตจากหนวยงานของรัฐจึงจะประกอบกิจการดังกลาวได 
โดยผูประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติการควบคุมนํ้ามัน
เช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของดวย อาทิ การปฏิบัติตามหลักเกณฑในการควบคุมไอนํ้ามันเช้ือเพลิงใน
บริเวณสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ทั้งน้ี เพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหามลภาวะในอากาศ เปนตน 
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4. การวิจัยและการพัฒนา 
 
 บริษัทฯ ไมไดทําการวิจัยและพัฒนาดวยตนเอง แตอยางไรก็ดี บริษัทฯ ในฐานะท่ีเปนบริษัทในเครือเอ็กซอน โม
บิล คอรปอเรช่ัน สามารถเขาถึงเทคโนโลยีที่กาวหนาทันสมัย และความรูทางดานการดําเนินงานและวิศวกรรม โดยผาน
ระบบการแบงคาใชจายในการวิจัยและพัฒนากับบริษัท ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน  
  

โรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ ใชระบบฮารดแวรและซอฟตแวรควบคุมกระบวนการกลั่นที่ทันสมัย ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย 
Honeywell Hi-Spec Solutions ซึ่งเปนผูใหบริการขอมูลและรายละเอียดในการดําเนินงานโรงงาน เพ่ือชวยใหผูจัดการ
โรงงานและวิศวกรของบริษัทฯ สามารถควบคุมการดําเนินงานของโรงงาน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใชระบบโปรแกรมที่
ปรับเปลี่ยนกระบวนการกลั่นใหไดผลกําไรที่ดีที่สุด (real-time optimization modeling software) เพ่ือชวยพิจารณาการซื้อ
นํ้ามันดิบอยางเหมาะสมท่ีสุดตามขอมูลตาง ๆ ซึ่งไดพัฒนาข้ึนโดยเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันและติดต้ังอยูในระบบ
ของฮันน่ีเวลล 
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5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
 
5.1 ทรัพยสินถาวรหลัก 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายการและมูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของ
ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มี
รายละเอียดเปนดังน้ี 

 หนวย: ลานบาท 
รายการสินทรัพยถาวรหลัก มูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม

และคาเผ่ือการดอยคา ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  

 2551 

ที่ดิน 
อาคาร โรงงาน และอุปกรณ 
งานระหวางกอสราง 

5,276 
21,004 

849 

รวมมูลคาทรัพยสินถาวรหลักสุทธิ 27,129 

หมายเหตุ ที่ดินจํานวน 7 แปลงของบริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลคา 405 ลานบาท ไดนําไปคํ้าประกันกับ
กรมสรรพากรสําหรับหน้ีสินทางภาษีของบริษัทยอย 

 
 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย
ของบริษัทฯ ที่ตัดคาเสื่อมราคาครบตามอายุการใชงานแลวแตยังคงใชงานอยูมีมูลคาจํานวน 11,018 ลานบาท  
 
 สําหรับรายการและมูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสินถาวรหลักที่
ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งจําแนกตามสวนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนดังน้ี 

 หนวย: ลานบาท 
รายการสินทรัพยถาวรหลัก มูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม

และคาเผ่ือการดอยคา ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  

 2551 

สวนธุรกิจการกล่ันนํ้ามันและจัดจําหนายนํ้ามัน 
สวนธุรกิจปโตรเคมี  

20,209 
6,920 

รวมมูลคาทรัพยสินถาวรหลักสุทธิ 27,129 
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• รายละเอียดการเอาประกันภัยทรัพยสิน 
 
 กรมธรรมประกันภัยที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก การประกันสรรพภัยของทรัพยสิน ความรับผิดตอบุคคลภายนอก 
และการขนสงสินคาทางทะเล  กรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดทําไวกับ Ancon Insurance Company, Inc. ซึ่ง
เปนบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมไดทําประกันภัยสําหรับการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business 
Interruption) ทั้งน้ี บริษัทฯ จะทบทวนความคุมครองตามการประกันภัยเปนระยะ ๆ เพ่ือพิจารณาวา การประกันภัยที่มีอยูน้ัน
จะสามารถครอบคลุมความเสี่ยงตาง ๆ ที่บริษัทฯ ไดตระหนักหรือคาดหมายไวอยางเพียงพอหรือไม 
 
 ภายใตกรมธรรมประกันสรรพภัยของทรัพยสิน บริษัทฯ ไดเอาประกันภัยความสูญเสียสําหรับทรัพยสินที่มี
ความสําคัญบางรายการ ซึ่งรวมถึงโรงกล่ันนํ้ามันและหนวยผลิตตาง ๆ ของบริษัทฯ คลังนํ้ามันบางแหง สินคาคงคลังและ
อาคารสํานักงานบางแหง ตลอดจนอปุกรณและระบบท่ีสําคัญ ในวงเงินประกันรวมจํานวน 250 ลานดอลลารสหรัฐ  
 
 ในสวนของกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกของบริษัทฯ น้ัน ครอบคลุมความรับผิดตาม
กฎหมายและตามสัญญาที่บริษัทฯ มีตอบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความเสียหายของ
ทรัพยสินและการโฆษณา ซึ่งมีวงเงินประกันสําหรับความรับผิดทั่วไปตอบุคคลภายนอกรวมท้ังสิ้นเปนจํานวน 300 ลาน
ดอลลารสหรัฐตอป มีวงเงินประกันสําหรับความรับผิดที่เก่ียวกับการบิน (Aviation Related) รวมท้ังสิ้นเปนจํานวน 500 ลาน
ดอลลารสหรัฐตอป และมีวงเงินประกันสําหรับความรับผิดที่เก่ียวของกับอาชญากรรมและความเช่ือถือไววางใจ (Fidelity) 
เปนจํานวน 25 ลานดอลลารสหรัฐตอเหตุการณ  สําหรับการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล (Marine Open Cargo 
Insurance) ครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายในระหวางการลําเลียงและขนถายสินคาทั้งทางอากาศ ทางทะเล และ
ทางบก โดยมีวงเงินประกันเปนจํานวน 110 ลานดอลลารสหรัฐ 
 
 กรมธรรมประกันภัยขางตนทั้งหมดอยูภายใตเง่ือนไขความรับผิดสวนแรก (Deductibles) และการตออายุ
กรมธรรมเปนรายป  นอกเหนือไปจากขอยกเวนความคุมครองอื่น ๆ แลว การประกันภัยดังกลาวของบริษัทฯ บางสวนยังไม
ครอบคลุมถึงความรับผิดอันเกิดจากภัยสงครามหรือการกอการรายดวย   
 
5.2 สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายการและมูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนตามท่ี
ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายละเอียดเปนดังน้ี 
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 หนวย: ลานบาท 
รายการสินทรัพยไมมีตัวตน มูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาตัดจําหนาย 

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  

 2551 

คาสิทธิและใบอนุญาต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 

270 
272 

รวมมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 542 

 
 นอกเหนือจากคาสิทธิและใบอนุญาต และโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาวแลวขางตนแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2551 บริษัทฯ ยังมีรายการสินทรัพยไมมีตัวตนและสิทธิอื่น ๆ ที่สําคัญอีก ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 
 

5.2.1 สิทธิตามสัญญาเชาระยะยาว 
 

 ภายใตสัญญาเชาระยะยาวที่บริษัทฯ ทํากับบริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งไดแก บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม 
จํากัด บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด และบริษัท เพซเซตเตอรเอ็นเตอรไพรเซส จํากัด บริษัทฯ มีสิทธิครอบครองและใช
ประโยชนในที่ดินซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศไทย โดยมเีน้ือที่รวมกันประมาณ 550,000 ตารางเมตร   
  
 โดยในการเชาที่ดินระยะยาวจากบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด หรือบริษัท เพซเซตเตอรเอ็นเตอรไพรเซส 
จํากัดน้ัน บริษัทฯ ไดตกลงทําสัญญาเชาที่ดินแตละแปลงจากบริษัทยอยดังกลาว ซึ่งสวนใหญจะมีกําหนดระยะเวลาเชา
ประมาณ 30 ป โดยมีการจายคาเชาแบงเปน 2 ประเภท คือ คาเชาลวงหนา และคาใชจายในการจัดหาที่ดิน ซึ่งคาเชาทั้งสอง
ประเภทจะมีการกําหนดไวในสัญญาเชาที่ดินแตละฉบับ   
 
 ในขณะท่ีการเชาที่ดินระยะยาวจากบริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด สวนใหญแลวสัญญาเชาที่ดินที่
บริษัทฯ ทํากับบริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด จะมีกําหนดระยะเวลาเชาที่แตกตางกัน โดยจะเปล่ียนแปลงไป
ตามสัญญาเชาที่ดินแตละฉบับ และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะขอตออายุการเชาออกไปไดอีก เมื่อสิ้นสุดการเชาตามสัญญาเดิม โดย
อัตราคาเชาจะมีการจายชําระเปนรายป   
  

มูลคาสุทธิที่ดินตามบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สามารถสรุปได ดังน้ี 
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หนวย: ลานบาท 
รายการท่ีดิน 

(จําแนกตามบริษัท) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  

 2551 

บริษัทฯ 

บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด 

บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด 

บริษัท เพซเซตเตอรเอ็นเตอรไพรเซส จํากัด 

684 
10 

3,195 
1,387 

รวมมูลคาท่ีดินสุทธิ 5,276 

 
5.2.2 เคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมายบริการ 
 

 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคากับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย จํานวน 1 เครื่องหมาย 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 

ทะเบียนเลขท่ี รูปเคร่ืองหมายการคา ลักษณะการนําไปใช วันท่ีจดทะเบียน 

ค8507 
 

 

สําหรับสินคา นํ้ามันและนํ้ามัน
ชนิดหนาที่ใชในอุตสาหกรรม 
(เวนแตนํ้ามันที่มีไขมัน และน้ํามัน
หอมระเหย) นํ้ามันหลอล่ืน สาร
นํ้าเบนซิน จาระบี 

 วันที่ 22 ธันวาคม 2526 
 ครบกําหนดตออายุ

ค รั้ ง ต อ ไป วั นที่  3 1 
ธันวาคม 2556 

 
ทั้งน้ี การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  มีอายุ 10 ป และ

อาจตออายุไดทุก 10 ป 
 
 นอกจากเครื่องหมายการคาดังกลาวขางตนแลว  บริษัทฯ ไมไดเปนเจาของเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมาย
บริการ และไมไดเปนผูทรงสิทธิบัตรอื่นใด ๆ อีก  ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาและเครื่องหมาย
บริการท่ีบริษัทฯ ใชอยูในปจจุบันจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันตามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยัง
ไดรับอนุญาตใหใชเทคโนโลยีซึ่งมีใชอยูในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอกอีกหลายราย อาทิ ฮันน่ีเวลล 
(Honeywell) สําหรับโปรแกรมระบบควบคุมกระบวนการกล่ันของบริษัทฯ  และ UOP LLC (เปนบริษัทหน่ึงของฮันน่ีเวลล) 
สําหรับหนวยเพ่ิมออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยาโดยการเปล่ียนสภาพโมเลกุล (reforming unit) และโรงงานอะโรเมติกส   
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับอนุญาตใหใชโปรแกรมท่ีปรับเปล่ียนกระบวนการกล่ันใหไดผลกําไรที่ดีที่สุด (real time 
optimization modeling software) จาก ExxonMobil Research and Engineering Company ซึ่งเปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน 
โมบิล คอรปอเรช่ันดวย 
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5.2.3 สิทธิและประโยชนท่ีไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 

 บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับการประกอบกิจการการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม และกิจการผลิต
พาราไซลีน (Paraxxylene) ประเภทการผลิตผลิตภัณฑเคมีจากปโตรเลียมในประเทศไทย จากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดวางไวโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520  
 
 ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สําหรับการลงทุนในกิจการผลิต
ผลิตภัณฑปโตรเลียมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2535 โดยใหมีกําลังการกล่ันนํ้ามันดิบวันละประมาณ 82,000 บารเรล โดยสิทธิ
และประโยชนตาง ๆ ที่บริษัทฯ ไดจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับกิจการในสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
น้ี ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน มีอาทิ 
 

• สิทธิในการนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ และผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักร เพ่ือมาทํางานใน
กิจการที่ไดรับการสงเสริม 

• สิทธิที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ ในที่ ดินเ พ่ือประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม  ตามจํานวนที่
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเง่ือนไขวา ที่ดินที่จะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์
ตามบัตรสงเสริม จะตองใชเพ่ือประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเทาน้ัน   ซึ่งบริษัทฯ ไดใชสิทธิถือ
ครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวเพ่ือถือครองบางสวนของที่ดินอันเปนที่ต้ังโรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ  

• สิทธิที่จะไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กําหนด  โดยมีเง่ือนไขวา เครื่องจักรซึ่งไดรับยกเวนอากรขาเขาน้ัน จะตองนําเขามาในป 2538 เวนแตจะ
ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการนําเขาจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อยางไรก็ดี ในปจจุบันสิทธิ
ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรดังกลาวของบริษัทฯ ไดสิ้นสุดลงไปแลว 

• สิทธิที่จะไดรับอนุญาตใหนําเขาหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได 
 

 ในป 2550 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมขางตนสําหรับการนําเขาเครื่องจักรที่ใช
ขจัดหรือปองกันมลภาวะแวดลอม ภายในชวงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 จนถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 
 
 สําหรับกิจการผลิตพาราไซลีนในสวนของโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2541 ใหดําเนินการกอสรางโรงงานอะโรเมติกสในบริเวณ
ใกลเคียงกับโรงกลั่นนํ้ามันที่ศรีราชา โดยมีกําลังการผลิตพาราไซลีนประมาณ 350,000 ตันตอป (เวลาทํางาน 24 ช่ัวโมงตอ
วัน และวันทํางาน 365 วันตอป) ซึ่งตอมาบริษัทฯ ไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหไดรับการ
สงเสริมการลงทุนสําหรับการขยายกําลังการผลิตเปน 420,000 ตันตอป และ 540,000 ตันตอป เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2544 
และวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ตามลําดับ  โดยสิทธิและประโยชนตาง ๆ ที่บริษัทฯ ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนที่สําคัญประกอบดวย  
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• สิทธิในการนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ และผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักร เพ่ือมาทํางานใน
กิจการที่ไดรับการสงเสริม 

• สิทธิที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ ในที่ ดินเ พ่ือประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม  ตามจํานวนที่
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเง่ือนไขวา ที่ดินที่จะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์
ตามบัตรสงเสริม จะตองใชเพ่ือประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเทาน้ัน   

• สิทธิที่จะไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติ โดยมี
เง่ือนไขวา เครื่องจักรซึ่งไดรับยกเวนอากรขาเขาน้ัน จะตองนําเขามาภายในวันที่ 16 มกราคม 2543 เวน
แตจะไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการนําเขาจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ซึ่งตอมา บริษัทฯ ไดรับ
อนุญาตใหขยายระยะเวลานําเขาเครื่องจักรเฉพาะสวนที่เพ่ิมกําลังการผลิตออกไปต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 
2547 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2548  ภายใตขอกําหนดวา จะตองเปดดําเนินการครบตามโครงการภายในวันที่ 
30 ตุลาคม 2548  ทั้งน้ี ในปจจุบันสิทธิไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรดังกลาวของบริษัทฯ ได
สิ้นสุดลงไปแลว 

• สิทธิที่จะไดรับอนุญาตใหนําเขาหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได 

 
5.3 นโยบายการลงทุนและการควบคุมในบริษัทยอยและบริษัทในเครือ 
 

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทในเครือ เฉพาะกรณีที่การลงทุนดังกลาวเปนการสนับสนุน หรือสงเสริม 
หรือเก่ียวของกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือเปนการเพ่ิมรายไดและความสามารถในการทํากําไรใหกับบริษัทฯ 
 

สําหรับการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทในเครือของบริษัทฯ บริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนจะแตงต้ังผูแทนไป
รวมประชุมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย และบริษัทในเครือดังกลาว และผูแทนของบริษัทฯ มีหนาที่ในการออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมใหญผูถือหุนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหหลักการหรือแนวทางไว โดยบริษัทฯ ในฐานะผูถือ
หุนมีสิทธิเชนเดียวกับผูถือหุนอื่น ๆ เชน สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เวนแตสิทธิบาง
ประการ เชน สิทธิในการไดรับเงินปนผล และสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการในกรณีที่ขอบังคับของ
บริษัทยอยน้ัน ๆ แบงหุนออกเปนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ หรือแบงหุนสามัญออกเปนหลายกลุมและกําหนดสิทธิของผู
ถือหุนในแตละประเภทหรือแตละกลุมใหแตกตางกัน  

  
สําหรับบริษัทในเครือ  บริษัทฯ อาจใชดุลพินิจในการเสนอช่ือบุคคลเขาไปเปนกรรมการของบริษัทในเครือ 

ภายใตขอบเขตที่บริษัทฯ สามารถทําได 
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6. โครงการในอนาคต 
 
 ในป 2552 บริษัทฯ จะมีเพียงคาใชจายเพ่ือการลงทุนเบื้องตนสําหรับโครงการยูโร 4 (Euro IV) การดูแลและ
บํารุงรักษาทั่วไปในโรงกล่ันนํ้ามันและโรงงานอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ รวมถึงสถานีบริการนํ้ามันเพ่ือการ
ปรับเปล่ียนและการปรับปรุงใหดีขึ้น โดยบริษัทฯ ประสงคที่จะจัดหาเงินทุนสําหรับคาใชจายเพ่ือการลงทุนเหลาน้ีจาก
เงินทุนหมุนเวียนและสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย 
 

รัฐบาลไดกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงขึ้นใหม โดยกําหนดใหมีการลดปริมาณกํามะถันและ
สารเบนซีนของนํ้ามันเบนซิน และลดปริมาณกํามะถันในนํ้ามันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 4 (Euro IV) ซึ่งบริษัทฯ จะตอง
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมดังกลาวภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 แมวาในปจจุบัน บริษัทฯ ยังอยูในระหวาง
ประเมินทางเลือกเกี่ยวกับการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดขึ้นใหมของคุณภาพนํ้ามันเช้ือเพลิงดังกลาว ทั้งน้ี 
เพ่ือที่บริษัทฯ จะยังคงสามารถขายน้ํามันเบนซิน และน้ํามันดีเซลในตลาดภายในประเทศได บริษัทฯ คาดวาบริษัทฯ อาจจะ
มีคาใชจายเพ่ือการลงทุนเปนจํานวนมาก กอนที่มาตรฐานใหมที่กําหนดขึ้นใหมน้ีจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2555  
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีขอพิพาททางกฎหมายหลายคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริษัทฯ โดยนอกเหนือจากคดีขอพิพาทท่ีจะไดอธิบายขางลางแลว บริษัทฯ ไมไดเขาเก่ียวของในคดีความหรือการ
ดําเนินการทางกฎหมายอื่นใดที่บริษัทฯ เช่ือวา จะมีผลกระทบในดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ ที่เปนจํานวนสูงกวารอย
ละ 5 ของสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 
 สําหรับคดีขอพิพาทท่ีสําคัญที่บริษัทฯ ถูกฟองเปนจําเลย ไดแก คดีขอพิพาท กับกรมศุลกากร ซึ่งเปนคดีที่สืบเน่ือง
จากในชวงป 2530 ถึงป 2531 บริษัทฯ ไดมีการนําเขาสารต้ังตนผลิตภัณฑหลอล่ืนเพ่ือใชในการผลิตผลิตภัณฑหลอล่ืน โดย
กรมศุลกากรไดทําการประเมินอากรสําหรบัสินคาที่นําเขาน้ีและบริษัทฯ ไดชําระอากรดังกลาวไปแลว หลังจากนั้นอีกหลาย
ป กรมศุลกากรกลาวหาวา บริษัทฯ ควรจะสําแดงสารต้ังตนที่มีช่ือทางการคาโดยพื้นฐานวาสารต้ังตนดังกลาวมีคุณสมบัติ
เดียวกันกับสารต้ังตนที่มีช่ือทางการคาของบริษัทฯ และกรมศุลกากรจึงไดประเมินอากรเพ่ิมเติมโดยพ้ืนฐานดังกลาว ซึ่ง
บริษัทฯ ไดจายชําระเงินจํานวน 17 ลานบาทสําหรับคดีแพงในเรื่องน้ีแลว  และตอมาในป 2542 บริษัทฯ ยังถูกยื่นฟองเปน
คดีอาญาในขอหาสําแดงเท็จเก่ียวกับการนําเขาสินคาอีก โดยศาลอาญากรุงเทพใตไดพิพากษา ลงโทษปรับบริษัทฯ เปน
จํานวนเงิน 436,000,000 บาท  อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดปฏิเสธขอกลาวหาการกระทําความผิดดังกลาว และไดยื่นอุทธรณคํา
ตัดสินของศาลอาญากรุงเทพใตตอศาลอุทธรณ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 ซึ่งในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ศาล
อุทธรณไดพิพากษายืนยันคําพิพากษาตามศาลช้ันตน ผูบริหารของบริษัทฯ ยังคงมีความเช่ือมั่นอยางสูงในขอตอสูคดี   จาก
ขอพิจารณาดังกลาว  โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาลฎีกาในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551  ในขณะนี้
คดีกําลังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา บริษัทฯ เช่ือวาบริษัทฯ มีขอตอสูที่ดี และบริษัทฯ ไมไดบันทึกคาปรับ
ดังกลาวเปนหน้ีสินในงบการเงิน 
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8. โครงสรางเงินทุน 
 
8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ 

 
8.1.1. หุนสามัญ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 17,110,007,246.7108 บาท และทุนชําระแลวจํานวน 

17,075,181,200 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 3,460,858,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 4.9338 บาท  
 
8.1.2. ต๋ัวแลกเงิน 
 

 บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหออกและเสนอขายตรา
สารหน้ีระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

ประเภทของตราสารหน้ี : ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น  ระบุช่ือผูถือ ไมมีหลักประกัน 
อายุของต๋ัวแลกเงิน : ไมเกิน 270 วัน 
มูลคาการเสนอขาย : โดยมีมูลคาคงคางรวมในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งไมเกิน 

8,000,000,000-บาท (แปดพันลานบาท) 
มูลคาที่ตราไวตอฉบับ : ไมตํ่ากวา 10,000,000-บาท (สิบลานบาท) 
ราคาขายของตราสารหน้ี : ราคาตามหนาต๋ัวแลกเงินระยะสั้น หักสวนลด 
วันออกต๋ัวแลกเงิน : ตามวันที่ระบุหนาต๋ัวแลกเงินหนาต๋ัวแลกเงิน 
วันครบกําหนดไถถอนต๋ัวแลกเงิน : ตามท่ีระบุไวในต๋ัวแลกเงินระยะสั้น (ครบกําหนด 270 วัน 

นับจากวันออกต๋ัวแลกเงินระยะสั้น) หากวันครบกําหนด
ไถถอนต๋ัวแลกเงินตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย จะ
เล่ือนวันครบกําหนดออกไปเปนวันทําการถัดไป 

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 
การไถถอนต๋ัวแลกเงิน : บริษัทจะไถถอนต๋ัวแลกเงินระยะสั้น ณ วันครบกําหนด

ของต๋ัวแลกเงินระยะสั้น โดยผานทางตัวแทนการชําระเงิน 
หลักประกัน : ไมมี 

 
การจัดอันดับความนาเช่ือถือ : อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น F1 (tha) โดยบริษัท 

ฟทช เรทติงส (ประเทศไทย) จํากัด และอันดับเครดิต
องคกร ที่ระดับ A+ โดยบริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด 

ยอดหน้ีคงคางของต๋ัวแลกเงิน 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551) 

: ไมมี 
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8.2 ผูถือหุน 
 
รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 15 กันยายน 2551 มีดังน้ี  

 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 
(หุน) 

สัดสวนการถือหุน 
(รอยละ) 

ExxonMobil International Holdings Inc. 2,264,499,994 65.43 
กระทรวงการคลัง 253,750,000 7.33 
Littledown Nominees Limited 9 68,060,500 1.97 
RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 40,668,900 1.18 
Morgan Stanley & Co. International Plc. 30,887,500 0.89 
Chase Nominees Limited 27,455,800 0.79 
American International Assurance Company Limited – 
TIGER 20,600,000 0.60 

American International Assurance Company Limited – 
APEX 20,000,000 0.58 

HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. 18,885,400 0.55 
Brown Brothers Harriman & Co-Oppenheimer Quest 
International Value Fund, Inc. 16,297,500 0.47 

รวม 2,761,105,594 79.78 

* ไมรวมผูถือหุนรายยอยทีถ่ือในนามบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด จํานวน 32,085,993 หุน คิดเปนรอยละ 0.93 ของการถือหุน  

 
8.3  นโยบายการจายเงินปนผล  
 
 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจายเงินปนผลประจําปของบริษัทฯ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนของบริษัทฯ  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทอาจจายเงินปนผลระหวางกาลไดเปนครั้งคราว และจะรายงานใหที่ประชุมผูถือ
หุนทราบตามที่กฎหมายกําหนด  
 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของ
กําไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสํารองตางๆ ทุกประเภท และขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน กฎหมายที่เก่ียวของ
และขอพิจารณาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ อยางไรก็ตาม  อัตราการจายเงินปนผลที่แทจริงอาจมีความแตกตาง โดยอาจสูงหรือตํ่ากวา
อัตราที่กําหนดไวในนโยบายดังกลาวขางตน ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยความเสี่ยงเรื่องตาง 
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9. การจัดการ 
 
9.1  โครงสรางองคกร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

 
9.2 โครงสรางการจัดการ 
 
 โครงสรางองคกรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย คณะกรรมการจํานวน 3 ชุด ไดแก 
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการประเมินผลงาน 
 
 9.2.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 ทาน ดังน้ี 
 

1. นายแดเนียล อี. ไลออนส ประธานกรรมการ 
2. นางพรธดิา บุญสา กรรมการ 
3. นายมารค เอล นอรธคัท* กรรมการ 
4. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน 
5. นายกวอก ยิว เมง*    กรรมการ 
6. นายอดิศักด์ิ แจงกมลกุลชัย กรรมการ 
7. นายสมเจตน สายฝน กรรมการ 
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8. นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ 
9. นายวัฒนา จันทรศร กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน 
10. นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน / 

กรรมการตรวจสอบ  
12. นางวัธนี พรรณเชษฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

นายมารค เอล นอรธคัท และนายกวอก ยิว เมงไดรับแตงต้ังเปนกรรมการต้ังแต สิงหาคม 2551 แทนนายปรุต จาติกวนิช และ
นายยิว คี ไว ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ 
  
นายจิม โมฮ้ัน แองโชนี และนางอังสนา พิเรนทร เปนเลขานุการบริษัทฯ  
  
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายแดเนียล อี. ไลออนส กรรมการผูจัดการลงลายมือช่ือและ
ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือ นางพรธิดา บุญสา นายมารค เอล นอรธคัท นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายกวอก ยิว 
เมง นายอดิศักด์ิ แจงกมลกุลชัย นายสมเจตน สายฝน กรรมการสองในหกคนน้ีลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัทฯ  
 
 และเฉพาะอํานาจในการใชสิทธิและดําเนินการตาง ๆ ทางศาล อัยการ ตํารวจ และเจาพนักงานคนอื่น ๆ ของรัฐ ให 
นางพรธิดา บุญสา นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายอดิศักด์ิ แจงกมลกุลชัย นายสมเจตน สายฝน กรรมการคนใดคนหน่ึงลง
ลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  
 
 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค 
และขอบังคับของบริษัทฯ และตามมติของคณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนกฎหมายท่ีใชบังคับ 
 
 องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 องคประกอบและการแตงต้ัง ถอดถอน หรือการพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ น้ัน ไดมีการกําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสาํคัญไดดังน้ี 
 

1. ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน 
โดยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะตองมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 

 
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปน้ี 



                บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 ประจําป 2551 
   

สวนที่ 2 หนา 76 

(1) ในการเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แตละคน ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่
ตนถืออยูในการเลือกต้ังกรรมการแตละตําแหนง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกบุคคลมากกวาหน่ึงคนในการเลือกต้ังกรรมการ
แตละตําแหนงไมได 

(3)  บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหประธานที่
ประชุมที่เลือกต้ังกรรมการคราวนั้นเปนผูมีสิทธิออกเสียงช้ีขาดหากประธานในที่ประชุมเปนผู
ถือหุนของบริษัทดวย หรือใหใชวิธีการจับฉลากเพ่ือใหไดกรรมการท่ีพึงจะมีหากประธานในที่
ประชุมไมใชผูถือหุนของบริษัท 

 
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสามเปนอัตรา 

ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงใน
สาม ทั้งน้ี กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

 
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงตองทําหนังสือลาออก โดยการลาออกดังกลาวน้ันจะมีผลนับแต

วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ 
 
5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะ (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
 การคัดเลือกกรรมการอิสระ 
 
 กรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากจะตองมคีุณสมบัติตามท่ีอธิบายในหัวขอ  “การสรรหากรรมการบริษัทฯ และ
ผูบริหาร” แลว  ยังจะตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังตอไปน้ี 
 

(ก) ถือหุนไดไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง 

 
(ข) ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
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(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอย 

 
(ง) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมีลักษณะอื่นใดท่ี
ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังสิ้น 6 ครั้งโดยมี
รายละเอียดของกรรมการท่ีเขาประชุม ดังน้ี 
 

ชื่อ รอบปบัญชีสิ้นสุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม 

1. นายแดเนียล อี. ไลออนส 6/6 
2. นางพรธิดา บุญสา 4/6 
3. นายมารค เอล นอรธคัท(1) 1/1 
        นายปรุต จาติกวนิช 3/5 

4. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล 5/6 
5. นายกวอก ยิว เมง(2) 1/1 
        นายยิว คี ไว 3/4 

6. นายอดิศักด์ิ แจงกมลกุลชัย 2/6 
7. นายสมเจตน สายฝน  5/6 
8. นายคุรุจิต นาครทรรพ  6/6 
9. นายวัฒนา จันทรศร  3/6 
10. นายสมภพ อมาตยกุล  6/6 
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ  6/6 
12. นางวัธนี พรรณเชษฐ 2/6 
_________________ 
(1) นายมารค เอล นอรธคัท ไดรับการแตงต้ังโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการใหเปนกรรมการแทนนายปรุต จาติกวนิช 

เมื่อเดือนสิงหาคม 2551 
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(2) นายนายกวอก ยิว เมงไดรับการแตงต้ังโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการใหเปนกรรมการแทนนายนายยิว คี ไวเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2551 

  
  
 9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 
 

ชื่อ ตําแหนง 
1. นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
3. นางวัธนี พรรณเชษฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เปนกรรมการผูมีความรู

ดานการบัญชีและการเงิน) 

 โดยมีนายชัย แจงศิริกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และมี นายอัมพร จรรยางาม เปนผูประสานงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
4.  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ 
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยขอมูลในรายงานประจําป

ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
 

ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน โดยแตงต้ังจากกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ
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ระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีกําหนดวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทั้งน้ีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและการเงิน โดยแตละทานจะมีวาระ

การดํารงตําแหนงคราวละสองป ภายใตเง่ือนไขที่จะตองดํารงคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทฯ 
 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดการประชุมรวม 5 ครั้ง ตามรายละเอียด
การเขารวมประชุมดังน้ี  
 

ชื่อ รอบปบัญชีสิ้นสุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม 

1.    นายสมภพ อมาตยกุล 4/5 
2.    นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ 5/5 
3. นางวัธนี พรรณเชษฐ 5/5 

 

9.2.3 คณะกรรมการประเมินผลงาน 

 
ชื่อ ตําแหนง 

1. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน 
2. นายวัฒนา จันทรศร กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน 
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน  

 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประเมินผลงาน 
 
คณะกรรมการประเมินผลงานจะรวมกันกําหนดตัวช้ีวัดในการประเมินผลงาน (Key Performance Indicators)  และ

วิธีการในการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ พรอมกับทําการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการตามที่กําหนดใน
ตัวช้ีวัดในการประเมินผลงาน และวิธีการในการประเมินผลงานดังกลาว และพิจารณาการทํางานของกรรมการผูจัดการ
รวมกับคณะกรรมการบริษัทฯ และใหขอมูลเก่ียวกับการทํางานของกรรมการผูจัดการดังกลาวในระหวางรอบการ
ประเมินผลงานปกติของกรรมการผูจัดการแกบริษัทตนสังกัดของกรรมการผูจัดการ สําหรับผูบริหารคนอื่นจะไดรับการ
ประเมินผลงานโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ  

 
 9.2.4  คณะผูบริหาร 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะผูบริหารประกอบดวยผูบริหารจํานวน 12 ทาน ดังน้ี 
 

ชื่อ ตําแหนง 
1. นายแดเนียล อี. ไลออนส ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
2. นายมารค เอล นอรธคัท กรรมการและผูจัดการโรงกลั่น 
3. นายสมเจตน สายฝน กรรมการและผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ 
4. นายชาญณรงค เจนจิตมั่น ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรมและขายสง 
5. นายชัย แจงศิริกุล ผูจัดการบัญชี 
6. นางราตรีมณี ภาษีผล ผูจัดการการเงิน 
7. นายอภิชาติ เรี่ยมรัตนากร ผูจัดการฝายลําเลียงและทอสง  
8. นายซารโก พาฟโลวิค ผูจัดการผลิตภัณฑหลอล่ืน 
9. นายกวอก ยิว เมง กรรมการและผูจัดการการตลาดขายปลีก 
10. นายมงคลนิมิต เอื้อเชิดกุล กรรมการและผูจัดการฝายประชาสัมพันธ 
11. นายอดิศักด์ิ แจงกมลกุลชัย กรรมการและผูจัดการฝายปฏิบัติการกล่ัน 
12. นางพรรณทิพา รสานนท ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ 

หมายเหตุ  1. นายแดเนียล อี. ไลออนส นายชัย แจงศิริกุล นางราตรีมณี ภาษีผล และนายมงคลนิมิต เอื้อเชิดกุล เปน
ผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด ใหมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ  

2. นายมารค เอล นอรธคัท ไดรับแตงต้ังแทนนายปรุต จาติกวนิช เมื่อเดือนสิงหาคม 2551 
3. นายกวอก ยิว เมง ไดรับแตงต้ังแทนนานยิว คี ไว เมื่อเดือนสิงหาคม 2551 
4. นายซารโก พาฟโลวิค ไดรับแตงต้ังแทนนายรัสเซล เอิรล แคนฟลด เมื่อเดือนกันยายน 2551 
5. นางพรรณทิพา รสานนท ไดรับแตงต้ัง เมื่อเดือนกรกฏาคม 2551 

 
 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ 
 

 กรรมการผูจัดการมีอํานาจหนาที่เต็มในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค 
ขอบังคับของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนกฎหมายท่ีใชบังคับ ทั้งน้ี กรรมการผูจัดการจะตองไมใช
อํานาจหนาที่ของตนในกรณีที่ตนอาจมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนขัดแยงอื่นใดกับบริษัทฯ  
  

ในกรณีที่กรรมการผูจัดการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนตนเอง ขอบเขตการมอบอํานาจของบุคคล
ดังกลาวน้ัน จะตองไมรวมถึงการอนุมัติใหทํารายการท่ีผูรับมอบอํานาจอาจมีสวนไดเสีย หรืออาจมีผลประโยชนขัดแยงอื่น
ใดกับบริษัทฯ  
 
 นอกจากน้ี ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการจํากัดขอบเขตการใชอํานาจบางประการของกรรมการบริษัทฯ 
ซึ่งรวมถึงอํานาจของนายแดเนียล อี. ไลออนส ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการดวย อาทิเชน นายแดเนียล อี. ไลออนส เพียงคน
เดียวจะมีอํานาจลงนามในการสั่งจายเช็คหรือดราฟไดในจํานวนเงินไมเกิน 1 ลานบาท 
 



                บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 ประจําป 2551 
   

สวนที่ 2 หนา 81 

9.3  การสรรหากรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร 
 
 วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ น้ัน แมวาบริษัทฯ จะไมมีการจัดต้ังคณะกรรมการสรร
หา (Nominating Committee) อยางเปนทางการ แตในทางปฏิบัติแลว กรณีมีเหตุจําเปนที่จะตองแตงต้ังกรรมการแทน
ตําแหนงที่วาง บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงในปจจุบัน จะมีการหารือรวมกัน เพ่ือกําหนดตัวบุคคลที่
มีความเหมาะสมท้ังดานประสบการณ ความรู ความสามารถท่ีจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ เขามาเปนกรรมการ ทั้งน้ี บุคคล
ที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) และตองไมมีลักษณะตองหามตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 5/2548 เรื่องขอกําหนดเก่ียวกับผูบริหารของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย (รวมท้ังที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ดวย ทั้งน้ี กรณีที่เปนการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ หรือการ
แตงต้ังกรรมการเพ่ิม ภายหลังจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แลว จะมีการเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ ดังที่กําหนดไวในหัวขอ  “องคประกอบและ
การแตงต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ” 
 
9.4  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 
 9.4.1  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
 

(ก) คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ 
 
คาตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดเปนดังตอไปน้ี 

1. กรรมการผูซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย จะไดรับคาตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 
บาท 

2. กรรมการผูซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย จะไดรับคาตอบแทนกรรมการเดือนละ 
133,334 บาท 

3. โดยไมคํานึงถึงความในขอ 1. และ 2. ขางตน กรรมการผูซึ่งไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัทฯ หรือ
บริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน สําหรับการทํางานเต็มเวลาประเภทใด ๆ จะไมมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนกรรมการ 

 
ทั้งน้ี คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายละเอียดเปนดังน้ี 

 

ชื่อ 
รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
จํานวนคาตอบแทน (บาท) 

1. นายแดเนียล อี. ไลออนส (1) - 
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ชื่อ 
รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
จํานวนคาตอบแทน (บาท) 

2. นางพรธิดา บุญสา (1) - 
3. นายปรุต จาติกวนิช(1) - 
4. นายมารค เอล นอรธคัท(1) - 
5. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (1) - 
6. นายยิว คี ไว(1) - 
7. นายกวอก ยิว เมง (1)  

8. นายอดิศักด์ิ แจงกมลกุลชัย (1) - 
9. นายสมเจตน สายฝน (1) - 
10. นายคุรุจิต นาครทรรพ (2) 1,600,008 
11. นายวัฒนา จันทรศร (1) - 
12. นายสมภพ อมาตยกุล (2) 2,000,004 
13. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ (2) 2,000,004 
14. นางวัธนี พรรณเชษฐ(2) 2,000,004 
_________________ 
(1) เปนกรรมการผูซึ่งไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร

ปอเรช่ัน สําหรับการทํางานเต็มเวลาใหแกบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน แลว 
จึงไมไดรับคาตอบแทนกรรมการอีก 

 (2) คาตอบแทนกรรมการท่ีไดรับจากบริษัทฯ ไดแก คาตอบแทนรายเดือนเทาน้ัน 
 
(ข) คาตอบแทนรวมของผูบริหารของบริษัทฯ 
 
คาตอบแทนของผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 15 คน (รวมผูบริหาร 3 ทานที่ไดลาออกจากตําแหนงระหวางป 

2551) ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทน อันประกอบดวย เงินเดือน เงินไดพิเศษ
ประจําป และเงินบําเหน็จบํานาญ เปนเงินรวมทั้งสิ้น 121.2 ลานบาท 
 
9.5  บุคลากร 
 
 9.5.1 จํานวนพนักงาน 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีพนักงาน 3,043 คน 
 
 ตารางดังตอไปน้ีแสดงจํานวนพนักงาน โดยจําแนกตามหนาที่ความรับผิดชอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  
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บริหารงานองคกร ........................................................  9 
การกลั่นและจัดจําหนาย(1) ............................................  514 
คาปลีกและผลิตภัณฑหลอล่ืน(2)...................................  120 
เคมีภัณฑ ......................................................................  16 
รวมพนักงานของบริษัทฯ  .......................................  659 

บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด(3) ...................................  2,384 

รวม 3,043 

____________ 
(1) เปนจํานวนที่รวมวิศวกร ชางเทคนิค ผูปฏิบัติการที่โรงกล่ันนํ้ามันศรีราชา และรวมถึงพนักงานฝายการพาณิชยก

รรมและการสงออก 
(2) เปนจํานวนที่รวมพนักงานฝายการตลาดขายปลีกและการขายผลิตภัณฑหลอล่ืน 
(3) พนักงานเหลาน้ีสวนใหญเปนพนักงานในสถานีบริการนํ้ามัน 
 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจางบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน ดําเนินงานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงงานทรัพยากร
บุคคล การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซื้อ การขายและการบริหารจัดการบางอยาง  

 
9.5.2 ขอพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญในชวง 3 ปท่ีผานมา 
 

 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 พนักงานจํานวน 213 คนของบริษัทฯ เปนสมาชิกของสหภาพ ซึ่งพนักงานเหลาน้ีสวน
ใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงกล่ันนํ้ามันศรีราชา  มีพนักงานของบริษัทฯอีกจํานวนไมมากเปนสมาชิกของอีก
สหภาพ ซึ่งปจจุบันสหภาพดังกลาวไมไดมีการดําเนินการใด ๆ แลว 
 
9.6  คาตอบแทนบุคลากร 
 
 9.6.1  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
 
 คาตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ มีจํานวน 1,644 ลานบาท ในป 2551 การปรับขึ้นเงินเดือนประจําปของพนักงาน
แตละคนขึ้นอยูกับความดีความชอบและการประเมินผลการทํางานประจําปของพนักงาน  
 
 9.6.2  คาตอบแทนอ่ืน 
 
 ผลประโยชนอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ใหแกพนักงานไดแก การหยุดพักผอนประจําป การลาคลอดบุตร การประกันภัย
กรณีพิการ และแผนประกันสุขภาพรวม นอกจากน้ี พนักงานและผูบริหารบางทานของบริษัทฯ ยังไดเขารวมในโครงการให
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ผลประโยชนตอบแทนในรูปของหุนทุน (Equity Incentive Plan) ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน เพ่ือสรางแรงจูงใจให
พนักงาน บริษัทฯ เช่ือวาระดับคาตอบแทนและผลประโยชนของบริษัทฯ มีความทัดเทียมกับระดับคาตอบแทนและ
ผลประโยชนอุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมปโตรเลียมและอะโรเมติกสอื่น ๆ  นอกจากน้ี ในป 2551  บริษัทฯ 
ไดมีการศึกษาและจัดต้ังโครงการออมทรัพยสําหรับพนักงาน (Employee Saving Plan) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 
มกราคม 2552 เปนตนไป โครงการดังกลาวจัดต้ังขึ้นเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการออมเงินระยะยาวของพนักงานโดยบริษัทฯ จะ
สะสมเงินเปนจํานวนรอยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกคน รวมท้ังใหดอกเบี้ยบนเงินสะสมดังกลาว โดยมีเง่ือนไขการ
เบิกถอนเงิน ซึ่งพนักงานสามารถเบิกถอนไดหลังจากเงินออมน้ันมีระยะเวลา 3 ปขึ้นไป  
 
 9.6.3  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 
 บริษัทฯ มีกองทุน (defined contribution plan) สําหรับพนักงานที่เขารวมงานกับบริษัทฯ ภายหลังจากป 2540 ตาม
แผนน้ี บริษัทฯ จะสมทบเงินเปนจํานวนรอยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือนของพนักงานเขากองทุน และพนักงานจะตองสมทบ
เงินเปนจํานวนขั้นตํ่ารอยละ 3 ของเงินเดือนของตน สําหรับพนักงานที่เขารวมงานกับบริษัทฯ กอนหนาป 2540 พนักงานมี
สิทธิเลือกที่จะเขารวมในแผนการสมทบเงินกองทุนพนักงานหรือแผนการใหประโยชนพนักงาน (defined benefit plan) ซึ่ง
สําหรับแผนการใหประโยชนแกพนักงาน บริษัทฯ ไดลงบัญชีจํานวนเงินตามการคํานวณจริงสําหรับแผนการให
ผลประโยชนแกพนักงาน (defined benefit plan) ไวในงบดุล โดยคิดตามจํานวนปที่ทํางานและเงินเดือนของพนักงาน ณ 
เวลาน้ัน สําหรับแผนการใหผลประโยชนแกพนักงาน (defined benefit plan) น้ี บริษัทฯ ไดรับรูรายการดังกลาวเปนคาใชจาย
เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 85 ลานบาทในป 2551 ดังปรากฏในงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ 
 
 9.6.4  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 
 บริษัทฯ เช่ือวาบริษัทฯ มีพนักงานที่มีประสบการณและไดรับการฝกอบรมอยางดี บริษัทฯ ไดลงทุนทรัพยากร
จํานวนมากในโครงการฝกอบรมและใหความรูแกพนักงานอยางกวางขวาง รวมทั้งการปฐมนิเทศน โครงการฝกอบรม
ทางดานเทคนิคและการเปนผูนํา บริษัทฯ ใหพนักงานไดมีการหมุนเวียนงานระหวางแผนกหรือไปยังบริษัทในเครือเอ็กซอน 
โมบิล คอรปอเรช่ัน ทั่วโลก  
 
9.7  การกํากับดูแลกิจการ 
 
 บริษัทฯ ไดรับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการมาปฏิบัติ โดยเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Corporate Governance) ดังตอไปน้ี 
 

(1) สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผูถือหุนทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุนอยางเปนอิสระ การเขารวม
ประชุม การแสดงความคิดเห็น การเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการ
พิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมากร และการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องเก่ียวกับการแตงต้ังหรือ
ถอดถอนกรรมการ คาตอบแทนกรรมการ การแตงต้ังผูสอบบัญชี จํานวนเงินคาสอบบัญชี การประกาศจายเงินปนผล การ
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กําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมัติรายการพิเศษที่ตองใชมติที่
ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติ เปนตน   

ผูถือหุนจะไดรับขอมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอพรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับการ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนแตละครั้งอยางเพียงพอตามกําหนดเวลา ทั้งน้ี เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนนไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ 

• ในเรื่องเก่ียวกับแตงต้ังกรรมการ บริษัทฯ จะไดจัดใหมีขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอแตงต้ัง ซึ่งรวมถึง
การศึกษา ประสบการณ การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 

• ในเร่ืองเก่ียวกับการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะไดจัดใหผู ถือหุนไดรับขอมูลเก่ียวกับ
องคประกอบและจํานวนคาตอบแทนที่เสนอเพ่ือขอมติที่ประชุมผูถือหุน 

• ในเรื่องเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี บริษัทฯ จะไดจัดใหผุถือหุนไดรับ
ขอมูลเก่ียวกับช่ือผูสอบบัญชีที่นําเสนอและช่ือสํานักงานสอบบัญชี คาสอบบัญชีที่เสนอ จํานวนปที่ทําหนาที่ให
บริษัทฯ (ในกรณีที่เปนการแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิม) 

• ในเรื่องเก่ียวกับการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะไดจัดใหมีคําอธิบายโดยยอเพ่ือประกอบการตัดสินใจในเรื่องการ
จายเงินปนผลที่เสนอ 

• ในเรื่องเก่ียวกับการพิจารณาเรื่องสําคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตัวอยางเชน การเพ่ิมทุน การลดทุน การแกไขขอบังคับ 
การขาย เลิก หรือโอนกิจการหลักของบริษัทฯ การควบรวมกิจการ บริษัทฯ จะไดจัดใหมีขอมูลที่เพียงพอ
เก่ียวกับวัตถุประสงคของเรื่องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบตอบริษัทฯ และผูถือหุนดวย 

ทั้งน้ี นอกจากขอมูลขางตนแลว บริษัทฯ จะสนับสนุนจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการเพ่ือนําไปใชประกอบ
กับวาระที่สําคัญแตละวาระ เพ่ือชวยใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได 

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอกําหนดที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีใชบังคับในเรื่องเก่ียวกับการ
จัดการประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการจัดสงหนังสือนัดประชุมที่เหมาะสม รวมถึงขอปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน
ดังกลาวและวาระการประชุมตาง ๆ ลวงหนาตามท่ีกฎหมายกําหนด  

บริษัทฯ จะเปดโอกาสอยางเหมาะสมใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามในที่ประชุม โดยจะมีผูบริหาร
ที่มีความรูและเก่ียวของเขารวมประชุมเพ่ือตอบคําถามในที่ประชุม และจะไดมีการจัดทํารายงานการประชุมอยางเหมาะสม 
ซึ่งรวมถึงการบันทึกรายช่ือกรรมการท่ีเขารวมประชุม สรุปคําถามที่สําคัญ คําอธิบายและคําช้ีแจงที่ใหไว ขอคิดเห็นที่สําคัญ
ที่มีการเสนอขึ้น วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุมซึ่งแยกเปนคะแนนที่เห็นดวย คะแนนท่ีไมเห็นดวย และงด
ออกเสียง เปนตน  

 
(2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เปน
สวนหน่ึงในมาตรฐานการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Standards of Business Conduct) โดยทั่วไปแลว นโยบายดังกลาว
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กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเล่ียงมิใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวของ
บุคคลดังกลาวกับผลประโยชนของบริษัทฯ  โดยการขัดกันน้ีอาจจะเกิดขึ้นไดเมื่อกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานกระทํา
การอยางใด ๆ หรือมีผลประโยชนสวนตัวอันขดัหรือแยงกับวัตถุประสงคและการปฏิบัติหนาที่เพ่ือบริษัทฯ ตัวอยางเชน การ
ที่กรรมการ ผูบริหารและพนักงานถูกคาดหมายใหหลีกเล่ียงการขัดกันแหงผลประโยชนในการทําธุรกิจกับผูสงสินคา ลูกคา 
คูแขง หรือบุคคลอื่น นอกจากน้ี กรรมการ ผูบริหารและพนักงานยังถูกคาดหมายใหละเวนจากการหาผลประโยชนใหตนเอง
โดยใชโอกาสที่ไดมาจากทรัพยสินของบริษัทฯ หรือจากการดํารงตําแหนงภายในบริษัทฯ  อีกทั้ง กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานยังถูกคาดหมายใหหลีกเล่ียงการซื้อขายหลักทรัพยโดยการอาศัยขอมูลภายในซึ่งมิไดเปนขอมูลสาธารณะที่
กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาวไดมาโดยการอาศัยตําแหนงหนาที่ในบริษัทฯ ดวย โดยในดานการกํากับดูแลการ
ใชขอมูลภายในน้ัน บริษัทฯ จะดําเนินการดังตอไปน้ี 

• ใหความรูแกผูบริหารของบริษัทฯ เก่ียวกับหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร ในการรายงานการถือหุนของ
บริษัทฯ และบทลงโทษในกรณีไมเปดเผยขอมูลภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• ใหคําแนะนําแกผูบริหารของบริษัทฯ เก่ียวกับการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหุนของบริษัทฯ ตอ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 

• ใหคําแนะนําแกผูบริหารของบริษัทฯ เก่ียวกับการใชขอมูลของบริษัทฯ อันจะสงผลตอราคาหุนของบริษัทฯ 
ทั้งน้ี ในชวง 1 เดือนกอนที่จะมีการเปดเผยงบการเงินของบริษัทฯ (รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส) บริษัทฯ จะ
หามพนักงานที่เก่ียวของเปดเผยขอมูลที่สําคัญกอนการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ 

• หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่ รวมถึงคูสมรสและผูอยูในอุปการะของบุคคลดังกลาว ใชขอมูล
ของบริษัทฯ เพ่ือขาย ซื้อ โอนหรือรับโอนหุนของบริษัทฯ กอนที่จะมีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน การใช
ขอมูลในลักษณะดังกลาวอาจเปนการละเมิดกฎหมายที่ใชบังคับ และพนักงานที่ละเมิดอาจถูกบริษัทฯ ลงโทษ
ทางวินัย 

 
(3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญตอสิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ เชน พนักงานและผูบริหาร
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทฯ ตลอดจนผูซึ่งมีความสัมพันธเชิงพันธะสัญญากับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติ
ตามภาระหนาที่ที่บริษัทฯ มีอยูตามขอกําหนดในสัญญาน้ัน ๆ 

บริษัทฯ จะจัดใหมีมาตรการในการแจงเบาะแสตอคณะกรรมการในประเด็นที่เก่ียวกับการทําผิดกฎหมาย ความไม
ถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการกระทําผิดจรรยาบรรณ  

บริษัทฯ ตระหนักดีวาสังคมและสิ่งแวดลอมมีความสําคัญกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทฯ จึงมี
นโยบายที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของทั้งหมด รวมถึงการใหความเคารพตอวัฒนธรรม
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แหงชาติและของทองถ่ินน้ันๆ สิ่งสําคัญเหนือวัตถุประสงคอื่นใดก็คือ บริษัทฯ มุงมั่นดําเนินงานดวยความปลอดภัยและ
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

 
(4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯ คาดหมายใหพนักงานทั้งหมดในองคกรปฏิบัติตามมาตรฐานความซ่ือตรงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม
ยอมรับพนักงานผูที่ไดผลงานมาโดยการละเมิดกฏหมาย หรือนโยบายของบริษัทฯ หรือโดยการกระทําที่ไรจรรยาบรรณ 
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สนับสนุน และคาดหมายใหพนักงานแตละคนใหกําลังใจและยกยองเพ่ือนพนักงานที่
ปฏิเสธการรับผลประโยชนที่ไมถูกตอง เพ่ือดํารงไวซึ่งมาตรฐานทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

เปนนโยบายของบริษัทฯ ตลอดมาวา ธุรกรรมทุกอยางจะตองถูกบันทึกอยางถูกตองลงในบันทึกและสมุดบัญชี ซึ่ง
หมายความวา การลงขอความไมตรงตามที่เปนจริงในสมุดบัญชีและเอกสารบันทึกตาง ๆ หรือการเปดบัญชีธนาคารหรือมี
บัญชีธนาคารไวแตไมลงบันทึกในสมุดบัญชีของบริษัทฯ เปนเรื่องที่หามกระทําอยางเด็ดขาด โดยพนักงานของบริษัทฯ ถูก
คาดหมายใหทําการจดบันทึกการดําเนินงานอยางถูกตองในบันทึกและสมุดบัญชีของบริษัทฯ และมีความซื่อตรง 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ตองการใหขอมูลที่เปดเผยในรายงานหรือเอกสารท่ีบริษัทฯ สงใหแกหนวยงาน
ของรัฐหรือหนวยงานที่มีอํานาจควบคุมและในการสื่อสารกับสาธารณชนเปนไปอยางสมบูรณ ถูกตอง เหมาะสม ตรงตาม
เวลาและสามารถเขาใจได พนักงานทุกคนมีหนาที่ที่จะตองรายงานขอมูลที่มีสาระสําคัญซึ่งตนไดทราบมาตอผูบริหาร
เพ่ือใหผูบริหารสามารถใชในการพิจารณาตัดสินใจในการเปดเผยขอมูลได  

ในรอบป 2551 ที่ผานมา บริษัทฯ มีการรายงานขอมูลเมื่อมีเหตุการณสําคัญตามตามกฎระเบียบรวม 9 เรื่องถึงตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในกําหนดเวลา อีกทั้งยังไดเผยแพรงบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนขอมูลตางๆ ในเว็บไซตของทางบริษัทฯ อีกทางหน่ึงดวย 

อน่ึง บริษัทฯ ไดจัดต้ังแผนกนักลงทุนสัมพันธเพ่ือสื่อสารและใหขอมูลกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหทาง
การเงิน หรือผูเก่ียวของทั่วไป ผานชองทางตางๆ อาทิเชน เว็บไซตของบริษัทฯ การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห
ทางการเงิน การประชุมกับนักลงทุน กิจกรรมอื่นๆ และสามารถติดตอกับแผนกนักลงทุนสัมพันธไดโดยตรงที่หมายเลข
โทรศัพท 02 262-4788 หรืออีเมล  essoIR@exxonmobil.com  

 

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เก่ียวของที่จะชวยพัฒนาและกําหนด
ทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายท่ีใชบังคับ และการ
ตัดสินใจท่ีสมเหตุสมผล 
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นอกจากการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับกรรมการของบริษัทฯ แลว บริษัทฯ จะจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
ผูบริหารของบริษัทฯ ในสวนที่เก่ียวกับการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ และ/หรือผูบริหารในบริษัทอื่นในเครือเอ็กซอน โม
บิล คอรปอเรช่ัน ของผูบริหารแตละทานดวย 

(ก) กรรมการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 12 ทานประกอบดวย 

• กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 6 ทาน 

• กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร จํานวน 6 ทาน 

• กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบดวย จํานวน 3 ทาน  

• กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการประเมินผลงานดวย จํานวน 3 ทาน  

ทั้งน้ี ประธานกรรมการของบริษัทฯ ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ดวย 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ โดยมีหนาที่ชวยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ 
การจัดสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหนาที่อื่น ๆ  ซึ่งเปนหนาที่ตามปกติของ
เลขานุการบริษัทรวมถึงการจัดเก็บขอมูลสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารและผูเก่ียวของของบุคคลดังกลาว 

(ข) คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทฯ ยังไดแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานและใหความเห็นเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ 

(ค) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดตามที่กําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ โดยทําหนาที่พิจารณา
และใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และเช่ือมั่นในหลักการสําคัญ ดังน้ี 

• การปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถเพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานดวยความ
รอบคอบและระมัดระวัง และมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 

• การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส โดยมกีารเปดเผยที่เพียงพอตอบุคคลที่เก่ียวของ 

• การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
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• กําหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับกรรมการ และพนักงานไดถือปฏิบัติ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจกรรมและผลประกอบการทาง
การเงินของบริษัทฯ เพ่ือเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีนโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เปน
สวนหน่ึงในมาตรฐานการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Standards of Business Conduct) 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน 
ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดกําหนดการควบคุมภายในและขั้นตอนที่ครอบคลุม รวมถึงที่ไดกําหนดไวในระบบการควบคุมการ
จัดการ (System of Management Controls) – มาตรฐานพ้ืนฐาน (Basic Standards) – ระบบจัดการการควบคุมใหมี
ประสิทธิภาพ (Controls Integrity Management System) และคูมือการมอบหมายอํานาจหนาที่ (Delegation of Authority 
Guide) และบริษัทฯ มีวิธีการท่ีเหมาะสมในการแบงแยกหนาที่ตามที่จําเปนเพ่ือใหมั่นใจไดวามีการถวงดุลในการตรวจสอบ
และวิเคราะห ตัวอยางเชน พนักงานของบริษัทฯ จะไมสามารถอนุมัติรายการคาใชจายที่ตนเองเปนผูจายเองได แมจะอยูใน
ขอบเขตอํานาจที่จะสามารถอนุมัติได นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการกําหนดขอบเขตอํานาจในการอนุมัติของพนักงานในแต
ละระดับไวดวย 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในจะมีโครงสรางที่เอื้ออํานวยตอการเช่ือมโยง/ประสานกันระหวางทีมผู
ตรวจสอบภายในจากระดับภูมิภาค ที่ปรึกษาดานการควบคุม (Control Advisor) ผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ระบบน้ีจะทําใหรายงานและขอเท็จจริงที่ตรวจพบจากการตรวจสอบที่เก่ียวของกับ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งดําเนินการโดยทีมผูตรวจสอบจากระดับภูมิภาคและที่ปรึกษาดานการควบคุม สามารถสงถึง
คณะกรรมการตรวจสอบผานทางผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ  และทําใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถรอง
ขอผานทางผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหมีการตรวจสอบเฉพาะดานในสวนที่ยังมิไดไดรับการตรวจสอบ
อยางเพียงพอในรอบการตรวจสอบน้ัน ๆ ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย   

บริษัทฯ จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและใหความเห็นเก่ียวกับธุรกรรมท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กําหนดใหมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เชน รายการระหวางกัน รายการที่เก่ียวโยงรายการท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน เปนตน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการหรือผูถือหุน
แลวแตกรณี เพ่ือใหมั่นใจวาการเขาทํารายการตามที่เสนอนั้นเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะ
เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการทํารายการดังกลาวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รวมท้ัง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ  

(ง) การประชุมคณะกรรมการ 

ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการมีการประชุมอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุม
เพ่ิมเติมตามความจําเปน ทั้งน้ี จะมีการสงหนังสือนัดประชุมไปถึงกรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม อยางไรก็ดี 
ในกรณีรีบดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจะแจงการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว จะมีการกําหนดวาระการประชุม
ที่ชัดเจน ตลอดจนมีเอกสารประกอบวาระการประชุมที่เพียงพอ โดยจะจัดสงไปยังคณะกรรมการลวงหนา เพ่ือให
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คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมการประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการ
สามารถแสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผล และจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในขอปรึกษาที่สําคัญในการประชุม 
และจะมีการเสนอรายงานการประชุมดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพ่ือพิจารณารับรอง และจัดเก็บ
รายงานการประชุมน้ันเพ่ือใหผูที่เก่ียวของตรวจสอบได   

นอกจากการประชุมคณะกรรมการแลว กรรมการอิสระอาจมีการประชุมกันเองโดยที่ไมมีฝายจัดการของบริษัทฯ 
เขารวมประชุมดวย เพ่ืออภิปรายปญหาตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ และจะแจงใหคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบผลการประชุมดวย 

(จ) คาตอบแทน 

คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ผูซึ่งไมไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ 
สําหรับการทํางานเต็มเวลาประเภทใด ๆ สามารถเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ สําหรับกรรมการผู
ซึ่งไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ สําหรับการทํางานเต็มเวลาประเภทใด ๆ จะไมมี
สิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ แตจะยังคงมีสิทธิไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนตามปกติในฐานะพนักงาน หรือ
คาบริการ (แลวแตกรณี) ทั้งน้ีบริษัทฯ จะเปดเผยคาตอบแทนรวมที่จายใหแกกรรมการและผูบริหารตามแบบที่กฎหมาย
กําหนด 

(ฉ) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ สนับสนุนใหกรรมการเขารวมหลักสูตรการอบรมท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีความตระหนักในบทบาท หนาที่
และความรับผิดตาง ๆ ของกรรมการ เชน หลักสูตรตาง ๆ  ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
of Directors Association (“IOD”))  
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10. การควบคุมภายใน 
 
10.1 ระบบการควบคุมภายใน 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะทําการประเมินและตรวจวัดผลประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ของทีมงานผูตรวจสอบภายในบริษัทฯ อยูเสมอ จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นวา  ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปจจุบันน้ี มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถทําใหการดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดวยขอสรุปในดานตางๆ ดังน้ี  
 
 10.1.1 องคกรและสภาพแวดลอม 
 
 บริษัทฯ  เ ชื่ อ ว า  รูปแบบการจัดโครงสรางองคกรที่ใชอยูในปจจุบันน้ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอัน
สอดคลองกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  อน่ึง บริษัทฯ ยังมีขอกําหนดเก่ียวกับจรรยาบรรณในการปฎิบัติงาน 
รวมถึงขอกหนดเพ่ือปองกันมิใหฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับกิจการของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่ดี โดยคํานึงถึงการปฎิบัติที่เปนธรรมระหวาง
พนักงานและตอคูคาของบริษัทฯ ดวย  
 
 10.1.2 การบริหารความเสี่ยง 
 
 บริษัทฯ มีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกสวนของธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีวิธีการและขั้นตอนท่ีดีใน
การวิเคราะหและประเมินปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญอันอาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ รวมถึงมาตรการในการจํากัดหรือลด
ความรุนแรงจากผลกระทบดังกลาว อีกทั้ง มีการวิเคราะหถึงปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนมีการ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงน้ัน 
 
 10.1.3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 
 บริษัทฯ มีการกําหนดและใชคูมือการมอบหมายอํานาจและวงเงินอํานาจอนุมัติรายการของผูบริหาร (Delegation 
of Authority Guide) ซึ่งระบุวงเงินและวิธีการอนุมัติในแตละประเภทรายการตางๆ ของผูบังคับบัญชาในแตละรับช้ันอยาง
ชัดเจน ทําใหการอนุมัติเปนไปโดยบุคลากรที่มีทักษะและความรูที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงหลักการพิจารณาอนุมัติเพ่ือ
ประโยชนของบริษัทฯ และการแบงแยกหนาที่เพ่ือการตรวจทานการอนุมัติน้ันใหถูกตองและเหมาะสม   
 
 10.1.4 สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
 
 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในแตละครั้ง บริษัทฯ มีการใหขอมูลตาง ๆ ที่สําคัญเพ่ือขวย
ในการพิจารณาตัดสินเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ บริษัทฯ มีการบันทึกความเห็นและขอสังเกตของกรรมการไวในรายงาน
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การประชุม ซึ่งถูกจัดเก็บไวอยางดีเพ่ือใหผูเก่ียวของสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการได 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดการขอมูล (Information Management System) ที่มีวิธีการบันทึกและจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพอีกดวย 
 
 10.1.5 การติดตามและวัดประเมินผล  
 
 บริษัทฯ จัดใหมีการสื่อสารและอบรมเก่ียวกับการควบคุมใหแกพนักงานของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง และมีทีมงานผู
ตรวจสอบภายในบริษัทฯ ที่มีความเปนอิสระ ทําการตรวจสอบและวัดประเมินผลของแตละหนวยงานเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตางๆ น้ันเปนไปตามนโยบายและแนวปฎิบัติภายใตระบบการควบคุมที่รัดกุม   ในกรณีที่เกิดการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
ผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณที่อาจขัดตอแนวทางการดําเนินธุรกิจ ทางบริษัทฯ ไดจัดใหมีวิธีการรายงานเรื่องดังกลาวตอฝาย
บริหาร และมีการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกทีหน่ึง  นอกจากน้ี ยังมีการติดตามผลความคืบหนาของการ
ปฎิบัติตามขอแนะนําตางๆ จากผลรายงานการตรวจสอบภายในของทีมงานผูตรวจสอบภายในบริษัทฯ โดยฝายบริหารของ
แตละหนวยงาน อีกทั้งยังตองรายงานผลการติดตามดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบดวย   
 
10.2 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
 
 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดนําแนวปฏิบัติเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เครงครัดของเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรช่ัน มาใชในการดําเนินธุรกิจของทั้งบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยเนนใหความสําคัญตอการกระจายบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของทุก ๆ หนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน
เปนไปอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได 
 

10.2.1 ระบบการควบคุมภายใน 
 

 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย ต้ังอยูบนมาตรฐานของระบบควบคุมการจัดการ (System of 
Management Control) เพ่ือกําหนดหลักการพ้ืนฐาน แนวทางปฎิบัติและมาตรฐานสําหรับระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ทั้งน้ีเพ่ือใหการปฎิบัติงานของแตละหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับเปาหมาย
ทิศทางของฝายบริหาร และคงไวซึ่งสิทธิประโยชนของผูที่เก่ียวของตางๆ 
 

ระบบการควบคุมการจัดการ ประกอบดวยหลักการที่สําคัญ 7 ประการ ไดแก การกระจายอํานาจ 
(Decentralization) การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ (Segregation) การจดบันทึกเอกสาร (Documentation) การกํากับและ
สอบทาน (Supervision and Review) ประสิทธิภาพในการจัดการดานเวลา (Timeliness) การจัดการใหเหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยง (Relevance to Risk) และความเปนอิสระของการควบคุม (Independence of Control)  
 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการตาง ๆ เหลาน้ี และไดวางแนวทางปฏิบัติตาง ๆ รวมทั้งไดมีการ
สื่อสารกับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยางตอเน่ืองเพ่ือใหแนใจวาหลักการทั้งหมดไดนําไปใชในการปฏิบัติงาน
ทุก ๆ ดานอยางเครงครัด อาทิ การจัดใหมีคูมือมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) ซึ่งประกอบดวย
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นโยบายพ้ืนฐานและหลักการ 16 ประการ เชน นโยบายดานจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายดานผลประโยชนทับซอน 
นโยบายดานสินทรัพยของบริษัทฯ นโยบายดานสิ่งแวดลอม นโยบายดานความปลอดภัย เปนตน ทั้งน้ี กรรมการ และ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทุกคนจะตองเขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดจัดให
มีการอบรมเพ่ือทบทวนนโยบายหลักเหลาน้ีเปนระยะ ๆ หรือประมาณทุก ๆ 2-4 ป นอกจากน้ีบริษัทฯ และบริษัทยอย ยังได
เปดโอกาสใหพนักงานสามารถเขามาปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี (Procedures of open door 
communication) เพ่ือสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวม และมีชองทางในการรายงานเรื่องที่อาจจะเปนปญหา หรือไมเปนไป
ตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว  
 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดใชระบบบริหารการดําเนินงานเพ่ือการควบคุม (Control Integrity Management System 
หรือ CIMS) เปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายใน โดยคูมือ CIMS จะเปนเคร่ืองมือสําคัญ
ระดับปฎิบัติการเพ่ือประเมินความเสี่ยงและหาทางกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือหลีกเล่ียงความเสี่ยงหรือปญหาขอผิดพลาดท่ี
อาจจะเกิดขึ้น ครอบคลุมในทุกสวนของงาน ทั้งดานการปฎิบัติงาน การเงินหรืองานธุรการ รวมไปถึงการรายงานความ
ผิดปกติ ขอบกพรองของการควบุคม และประเด็นอันอาจขัดตอแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอฝายบริหาร ทั้งน้ี ก็
เพ่ือทําใหเกิดความม่ันใจวา นโยบาย หลักการและมาตรฐานของระบบการควบุคม การจัดการ ตลอดจนวิธีการควบคุม
ภายในหนวยงาน ไดถูกนําไปประยุกตปฎิบัติใชจริงและยังคงความมีประสิทธิภาพตลอดเวลา     
 

 ระบบบริหารการดําเนินงานเพ่ือการควบคุมจะครอบคลุม 7 หัวขอ ไดแก การกํากับดูแลของฝายบริหาร 
(Management, Leadership, Commitment & Accountability) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) แนวปฎิบัติเพ่ือ
จัดการความเสี่ยง (Business Procedure Management & Improvement) การสื่อสารและอบรม (Personnel & Training) การ
จัดการเพ่ือนําไปปฎิบัติ (Management of Change) การรายงานและการจัดการขอบกพรองของการควบคุม  (Reporting & 
Resolution of Control Weakness) และ การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม (Controls Integrity Assessment)  โดยใน
แตละหัวขอจะประกอบดวยรายละเอียด 5 หัวขอยอยคือ วัตถุประสงค (objective) มาตรฐาน (Standards) ขั้นตอนการปฎิบัติ 
(Procedures) ผลที่คาดวาจะไดรับ (Expected Results) และ วิธีการสอบทาน (Verification & Feedback Mechanism)   
 
 สําหรับในสวนของขอบเขตอํานาจหนาที่และอํานาจอนุมัติน้ัน บริษัทฯ ไดมีการกําหนดเอาไวอยางชัดเจนในคูมือ
การมอบหมายอํานาจหนาที่ (Delegation of Authority Guide) นอกจากน้ี ทุก ๆ หนวยงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ยังมี
คูมือการควบคุม (Control Catalog) ซึ่งระบุรายละเอียดขั้นตอนตาง ๆ ของการควบคุมสําหรับทุก ๆระบบงาน (Business 
Process) ในระดับปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุม การประเมินขอบกพรองของ
ระบบ แผนงานในการแกไขขอบกพรองน้ัน ๆ และผูที่รับผิดชอบ 
 

10.2.2 การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  
 
  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบการตรวจสอบและวัดผลประสิทธิภาพในระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ 
โดยไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต (External Audit)  และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทีมงาน
ผูตรวจสอบภายในจากระดับภูมิภาคของบริษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ันที่มีความเปนอิสระในรอบ
ระยะเวลาทุก ๆ 3 ปเปนอยางนอย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงของแตละหนวยงาน  นอกจากน้ี แตละหนวยงานจะมีการ
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แตงต้ัง ที่ปรึกษาดานการควบคุม (Control Advisor) ของหนวยงานเพ่ือใหแนวทางการควบคุมและทําการตรวจประเมินการ
ควบคุมภายในของหนวยงานกันเอง (Unit Internal Assessment หรือ UIA)  ในลักษณะที่เปนการตรวจสอบประเมินระบบ
การควบคุมภายในของตนเอง (Controls Self Assessment)  สําหรับทุก ๆ ครึ่งรอบระยะเวลาของการตรวจสอบภายในจาก
ทีมผูตรวจสอบภายในจากระดับภูมิภาคดังกลาวขางตน  โดยผลของการตรวจประเมินภายในของหนวยงาน และผลของการ
ตรวจสอบโดยทีมงานผูตรวจสอบภายในบริษัทฯ จะมีการรายงานอยางเปนทางการตอฝายบริหารของหนวยงานนั้น เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขและติดตามผลความคืบหนาของการปฎิบัติตามขอแนะนําตางๆ ตอไป    
 
 ทั้งน้ี ในการรายงานผลการตรวจสอบดังกลาว นอกจากจะตองมีการสงใหแกหัวหนาหนวยงานเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการแกไขแลว บริษัทฯ ยังไดกําหนดใหตองมีการสงถึงผูจัดการระดับสูงขึ้นไป และถึงกรรมการผูจัดการ รวมท้ังให
สงถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Coordinator) ซึ่ง
จะทําหนาที่รายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตอไป ซึ่งในการน้ีบริษัทฯ ไดมีการ
แตงต้ังผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบข้ึนมาโดยเฉพาะ ดวยการใหแยกออกมาเปนอิสระจากฝายบัญชี และให
รายงานตรงตอกรรมการผูจัดการ เพ่ือทําหนาที่ประสานงานโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอยตาง ๆ  ซึ่งแผนภูมิขางลางน้ีแสดงถึงโครงสรางผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยโครงสรางดังกลาวไดรับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ 

หนวยงานตาง ๆ 
(Business Functions) 

ที่ปรึกษาดานการควบคุม 

ผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee Coordinator) 
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                         เปนการแสดงถึง สายการบังคับบัญชาที่มีตอผูบริหารภายในบริษัทฯ 
                         เปนการแสดงถึง สายการรายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในที่มีไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ทั้งน้ี ผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นอกจากจะไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบในการ

ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอยตาง ๆ ดวยการรับคําสั่งโดยตรงจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว  ผูประสานงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบยังมีหนาที่ในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทีมผูตรวจสอบภายในจากระดับ
ภูมิภาค และที่ปรึกษาดานการควบคุม (Control Advisor) ซึ่งมีประจําอยูในทุกหนวยงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมท้ัง
มีหนาที่ในการดูแลจัดใหมีการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่
ไดกําหนดไว และทําการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ี ผู
ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบยังมีหนาที่ในการดูแลแผนการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน
ประจําปของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ    

 
และเพ่ือใหการควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถจะพิจารณากําหนดใหผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการ
ใด ๆ เพ่ิมเติม รวมถึงการจัดใหมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในบางหนวยงาน นอกเหนือไปจากการตรวจประเมินระบบการ
ควบคุมภายในที่ไดจัดใหมีเปนประจําตามปกติอยูแลวอีกก็ได ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร 
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11.  รายการระหวางกัน 
 

บริษัทฯ ในฐานะที่เปนหน่ึงในบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลไดเขาทําสัญญาตางๆ กับเอ็กซอนโมบิลและบริษัทใน
เครือ  เพ่ือที่บริษัทฯ จะไดรับประโยชนและเขาถึงความเช่ียวชาญดานการปฎิบัติการและบริการสนับสนุนอื่นๆ ของเอ็กซอน
โมบิล โดยที่สัญญาเหลาน้ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ และมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน
ของเอ็กซอนโมบิล  เง่ือนไขและขอตกลงในสัญญาดังกลาว ต้ังอยูบนพ้ืนฐานเดียวกันกับเง่ือนไขและขอตกลงของคูสัญญา
รายอื่นๆ ที่เปนบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรช่ัน ทั่วโลก  ทั้งน้ี บริษัทฯ เช่ือวาสัญญาดังกลาวมีลักษณะเดียวกัน
กับที่ทํากับบุคคลภายนอกโดยมีเง่ือนไขขอตกลงท่ีเปนธรรมและสมเหตุสมผล  ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
สัญญาระหวางกันเหลาน้ีแลว  
 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการระหวางกัน 

 

การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ ภายใตสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของทั้งหมดในปที่ผานมา  เปนการทํารายการเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ  ทั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณาขอมูลตาง ๆ ประกอบกัน แลวมีความเห็นวา ธุรกรรม
เหลาน้ันเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ และเทาเทียมกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)  และมี
การเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางเหมาะสม 

  
มาตรการขั้นตอนในการอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกัน  
 

สัญญาระหวางกันทั้งหมดของบริษัทฯ ทําขึ้นเพ่ือการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ขั้นตอนการอนุมัติมีความ
สอดคลองกับแนวทางและกฎระเบียบที่เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทั้งน้ี ในกรณีที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนเกิดขึ้นจากการเขาทําสัญญาระหวางกันกับบุคคลที่เปนผูถือหุน กรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทฯ บุคคล
ที่เปนผูถือหุน กรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทฯ ดังกลาวจะไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญาดังกลาว 

 

อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมบริษัทไดอนุมัติในหลักการใหบริษัทฯ และบริษัท
ยอยเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันบางประเภทกับกรรมการ ผูบริหารและ/หรือบุคคลที่มีความเก่ียวของ (ตามที่ไดหรือจะไดให
คํานิยามไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) หากธุรกรรมเหลาน้ันเปนธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคา
ในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกันดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวของแลวแตกรณี หรือหากธุรกรรมเหลาน้ัน
เปนธุรกรรมที่มีการคิดราคาในราคาที่เปนธรรมหรือราคาตลาด หรือหากธุรกรรมเหลาน้ันเปนธุรกรรมที่มีการคิดราคาใน
ราคาทุนหรือราคาทุนบวกคาบริการตามที่ตกลงกันไวในสัญญาระหวางบริษัทกับบริษัทในเครือ 
หรือหากราคาอยูบนพ้ืนฐานเดียวกันกับราคาที่เรียกเก็บจากหรือเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือทั่วโลกสําหรับการใหบริการ
หรือการซื้อขายสินคาประเภทเดียวกัน หรือหากอัตราดอกเบี้ยจายที่เกิดจากเงินกูยืมระหวางบริษัทและบริษัทในเครืออื่นได
คิดตามอัตราที่เปนธรรม (Fair rate) หรืออัตราตลาด (Market Rate) 
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นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 

สําหรับการเขาทําสัญญาระหวางบริษัทฯ กับบริษัทที่เก่ียวของที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติใหเปนไป
ตามมติของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ตามสาระสําคัญขางตน รวมถึงตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีผลใชบังคับ   
 

 หากบริษัทฯ ประสงคจะเขาทําสัญญาระหวางกัน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทําการ
สอบทานและใหความเห็นเก่ียวกับสัญญาดังกลาว โดยที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุนแลวแตกรณี เพ่ือใหมั่นใจวาการเขาทําสัญญาตามที่เสนอน้ันเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ 
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11.1 มูลคาและลักษณะของรายการระหวางกันที่บริษัทฯ เขาทํากับบริษัทที่เกี่ยวของ 
 

สัญญาระหวางกันที่บริษัทฯ เขาทํากับบริษัทที่เกี่ยวของ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 สรุปรวมไดดังนี้    

   รายการระหวางกันในรอบปบัญชี 2551 (ลานบาท) 

ชื่อสัญญา บริษัทที่เกี่ยวของ ลักษณะของรายการ รายไดจากการ
ขาย 

รายจายจาก
การซื้อ 

รายไดจากการ
ใหบริการ 

รายจายจาก
การรับบริการ 

สินคาและบริการ 
สัญญาจัดหาน้ํามันดิบ กาซ
ปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑและ
วัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับ
การผลิตผลิตภัณฑหลอลื่น (Crude 
oil, LPG, Products and Feedstock, 
and Lube Basestock Supply 
Agreement) 

ExxonMobil Asia 
Pacific Pte.Ltd. 
(“EMAPPL”) 

EMAPPL เปนหนึ่ง
ในบริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100   

EMAPPL จะขายหรือจัดหาน้ํามันดิบสําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟคใหแกบริษัทฯ อีก
ทั้งจะขายหรือจัดหา กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ และสารพื้นฐาน
สําหรับการผลิตผลิตภัณฑหลอลื่น และบริษัทฯ จะทําการขายน้ํามันดิบ กาซ
ปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ
หลอลื่น ซึ่งบริษัทฯ ประสงคจะสงออก ใหกับ EMAPPL   
 

24,592 99,513   

สัญญาจัดหาและรับซื้อพาราไซลีน
และสารเบนซีนเขมขน (Paraxylene 
and Benzene concentrate Supply 
and Offtake Agreement) 

EMAPPL บริษัทฯ จะทําการขายพาราไซลีนและสารเบนซีนเขมขนที่ผลิตไดจากโรงงานฯ ของ
บริษัทฯใหกับ EMAPPL 

สัญญาจัดหาน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ
และวัตถุดิบ (Crude oil, Products 
and Feedstocks Supply 
Agreement) 

ExxonMobil Sales 
and Supply 
(“EMS&S”) 

EMS&S จะขายหรือจัดหาน้ํามันดิบ นอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟคใหแกบริษัทฯ 
นอกเหนือจากน้ํามันดิบ EMS&S  จะขายหรือจัดหาผลิตภัณฑและวัตถุดิบใหแก
บริษัทฯ และบริษัทฯ จะทําการขายน้ํามันดิบ กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑและ
วัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรบัการผลิตผลิตภัณฑหลอลื่น ซึ่งบริษัทฯ ประสงคจะ

2,705 77,820   
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EMS&S เปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100   

สงออก ใหกับ EMS&S  
 

สัญญาบริการ “ศูนยสนับสนุน
ธุรกิจกรุงเทพฯ” (“Bangkok 
Business Support Center” Master 
Service Agreement) 

ExxonMobil 
Limited (“EML”) 

EML เปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น และเปน
บริษัทยอยของ  
ExxonMobil 
International 
Holdings Inc.  

EML จะใหบริการตางๆ ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การ
ปฎิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจแตละ
ประเภทและการดําเนินงานของบริษัทฯ อาทิเชน บริการใหคําปรึกษาและจัดการ
ทางดานภาษี การเงิน ประชาสัมพันธ เปนตน  

   1,236 

สัญญาบริการสํานักงานใหญ
ภูมิภาค/บริษัทในเครือ-ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟค (Downstream 
Regional Headquarters/Affliliate 
Master Service Agreement) 

EMAPPL EMAPPL และบริษัทฯ จะใหบริการซึ่งกันและกัน ในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ การปฎิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับธุรกิจปลายน้ําของบริษัทฯ อาทิเชน การตลาดน้ํามันเชื้อเพลิง การกลั่น
น้ํามนั การจัดหาสินคา เปนตน  
 

  

6 608 

สัญญาบริการสํานักงานใหญ
ภูมิภาค/บริษัทในเครือสําหรับธุรกิจ

EMAPPL EMAPPL และบริษัทฯ จะใหบริการซึ่งกันและกัน ในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ การปฎิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่

  



                   บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจําป 2551 
   
 

สวนที่ 2 หนา 100 

เคมีภัณฑ (Chemical Regional 
Headquarters/Affiliate Service 
Agreement) 

เกี่ยวของกับธุรกิจเคมีภัณฑของบริษัทฯ  อาทิเชน บริการดานบัญชี กฎหมาย ภาษี 
ทรัพยากรบุคคล พื้นที่สํานักงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับเสมียน บริการเครือขาย
คอมพิวเตอร และบริการจัดซื้อจัดหา 

สัญญาบริการ (Master Service 
Agreement) 

ExxonMobil Global 
Services Company 
(“EMGSC”) 

EMGSC เปนหนึ่ง
ในบริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
โดยตรง รอยละ 100  

EMGSC จะใหบริการใหคําแนะนําและชวยเหลือบริษัทฯ เกี่ยวกับ  (ก) บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) บริการจัดซื้อจัดหาในดานตางๆ (ค) บริการ
อสังหาริมทรัพยและบริการสิ่งอํานวยความสะดวก 

   37 

สัญญาการสนับสนุนธุรกิจของเอ็ก
ซอนโมบิล ปโตรเลียม แอนด เคมิ
คอล (ExxonMobil Petroleum & 
Chemical Master Business Support 
Agreement) 

ExxonMobil 
Petroleum & 
Chemical 
(“EMPC”) 

EMPC เปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100  

EMPC จะใหบริการสนับสนุนดานตางๆ อาทิเชนดานบัญชี งานธุรการ เปนตน ผาน
ทางบุคลากรที่อยูนอกศูนยธุรกิจซึ่งไมไดตั้งอยูในประเทศไทย  

   1 

สัญญาซื้อขาย (Sale Agreement) ExxonMobil 
Chemical Asia 

EMCAP จะทําการขายเคมีภัณฑใหแกบริษัทฯ ในปริมาณที่บริษัทฯ ไดมีหนังสือแจง
ตกลงกันในแตละครั้ง    3,104  75 
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Pacific 
(“EMCAP”*)  ซึ่ง
เปนหนวยงาน
ภายในของ 
EMAPPL 

EMCAP เปนหนึ่ง
ในบริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100   

ธุรกรรมการขายไอซอม เบนซีน 
(Isom Benzene) (spot) 

EMCAP   บริษัทฯ จะขายไอซอม เบนซีน ใหแก EMCAP 
  

สัญญาบริการ (EssoAir Service 
Agreement) 

ExxonMobil 
Aviation 
International  Ltd. 
(“EMA”) 

EMA เปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100   

EMA จะใหบริการเกี่ยวกับการตลาด ความชวยเหลือทางเทคนิคที่เหมาะสมตอการ
ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานของบริษัทฯ รวมถึงการสงเสริมการขาย
และการใหบริการคําปรึกษาอื่นที่เกี่ยวของ   

   54 

สัญญาขนสงทางทะเลระหวาง Standard Tankers STB จะใหบริการเกี่ยวกับ (ก) กิจการเรือขนสงกองกลางและการขนสงน้ํามันดิบ  3,475  2 
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บริษัทในเครือ (Inter Affiliate 
Marine Transportation Services 
Agreement) 

Bahamas Ltd 
(“STB”) 

STB เปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100   

ผลิตภัณฑปโตรเลียม และเคมีภัณฑ (ข) การเชาเรือและการบริการสนับสนุนการ
ขนสง (ค) บริการตรวจสอบเรือ (ง) บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเรือขนสงกองกลาง 
รวมทั้งกิจกรรมการขนสงทางน้ําประเภทอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ  

สัญญาวิจัยมาตรฐาน (Standard 
Research Agreement) 

ExxonMobil 
Research and 
Engineering 
Company 
(“EMRE”) 

EMRE เปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
โดยตรง รอยละ 100 

สัญญานี้ทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (ก) การสรางสรรค การไดมา และการบริหาร
จัดการขอมูลทางเทคนิค และการคุมครองสิทธิบตัรและลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชนใน
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปโตรเลียมและเคมีภัณฑ (ข)  การเขาถึงขอมูลทางเทคนิค 
และการใชความคุมครองสิทธิบตัรและลิขสิทธิ์ที่ไดรับสําหรับขอมูลทางเทคนิค
ดังกลาว (ค) ความชวยเหลือทางดานวิศวกรรมและงานวิจัยพิเศษ และ (ง) การรักษา
และบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและขอมูลทางเทคนิคที่ไดมาหรือเปดเผยตาม
สัญญานี้เพื่อประโยชนของบริษัทฯ 
  

   672(1)  

กรมธรรมประกันภัย (Insurance 
Policy) 

Ancon Insurance 
Company, Inc 
(“ANCON”) 

ANCON เปนหนึ่ง
ในบริษัทในเครือเอ็ก

ANCON ในฐานะผูรับประกันภัยตกลงรับประกันภัยใหกับบริษัทฯ สําหรับทรัพย
สินบนฝงที่อยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ความรับผิดตอบุคคลภายนอก และ
ความสูญหายหรือเสียหายซึ่งเกิดระหวางการขนสงทางอากาศยาน ทางทะเล หรือ
ทางบก  

   140 
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ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100   

สัญญาเชาตัวเรงปฎิกิริยา (Catalyst 
Lease Agreement) 

ExxonMobil 
Catalyst 
Technologies LLC 
(“EMCT”) 

EMCT เปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100   

EMCT ในฐานะผูใหเชาจะจัดหาและใหบริษัทฯ เชาตัวเรงปฎิกิริยา ไดแก  EM-4600  
EM-1000 และ EM-3200R   

   63 

สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิใน
เครื่องหมายการคาสําหรับ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมคาปลีก 
(Petroleum Retail Products 
Trademark License Agreement)  

Exxon Mobil 
Corporation  
(“EMC”) 

EMC เปนบริษัทแม
ของบริษัทในเครือ
และบริษัทยอยตางๆ 
ในเครือเอ็กซอน โม
บิล คอรปอเรชั่น 

EMC ตกลงใหบริษัทฯ มีสิทธิใชเครื่องหมายการคา ESSO, EXXON และ ESSO 
Oval สําหรับผลิตภัณฑคาปลีกที่ขายในประเทศไทย  
 

   

8 

สัญญาเฉลี่ยคาใชจายเครื่องหมาย
การคา (Trademark Cost Sharing 

EMC บริษัทฯ ตกลงเขาทําสัญญานี้เพื่อการเฉลี่ยคาใชจายในการรักษา ปรับปรุง และพัฒนา
เครื่องหมายการคาสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมคาปลีก  นอกเหนือจากเครื่องหมาย
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Agreement) การคาที่กําหนดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคาสําหรับผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมคาปลีก 

สัญญาบริการตัดยอดหนี้สิน
ระหวางกัน (Clearing House 
Service Agreement) 

EMC EMC จะใหบริการ Trade Central Clearing House Sub-Account และ Other Central 
Clearing House Sub-Account เพื่ออํานวยความสะดวกในการตัดยอดหนี้สินระหวาง
กัน เพื่อการชําระราคาของธุรกรรมตางๆ  

   

สัญญาบริการ (Service Agreement) ExxonMobil Hong 
Kong Limited 
(“EMHKL”) 

EMHKL เปนหนึ่ง
ในบริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100   

EMHKL และบริษัทฯ จะใหบริการซึ่งกันและกัน ในบริการเกี่ยวกับการจัดการ 
วิชาชีพ และการบริหารเกี่ยวกับการปฎิบัติการ รวมถึงการปรึกษาเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานขององคกรโดยรวม   

   18 

สัญญาบริการ (Service Agreement) ExxonMobil 
Catalyst Services 
Inc. (“EMCSI”) 

EMCSI เปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
โดยตรง รอยละ 100    

ESCSI จะใหบริการตางๆ ซึ่งรวมถึงการจัดหาโลหะมีคาเพื่อดําเนินการผลิต เพิ่ม 
หรือเปลี่ยนตัวเรงปฎิกิริยาตามประเภทของโลหะ และการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ตัวเรงปฎิกิริยา 

   7 

สัญญาบริการ (Service Agreement)  ExxonMobil บริษัทฯ จะใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดในประเทศไทย     2  
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Chemical Company 
(“EMCC”) 

EMCC เปน
หนวยงานภายใน
ของเอ็กซอน โมบิล 
คอรปอเรชั่น 

รายการอื่นๆ    1,921 (2) 256 0 239 

ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 33) 29,218 184,168 (3) 8 3,160 

(1) ในคาใชจายทั้งหมดที่ไดจายใหกับ ExxonMobil Research and Engineering Company เปนคาใชจายในการลงทุนจํานวน 375 ลานบาท 
(2) รายการเหลานี้เปนรายการที่เกิดขึ้นโดยไมมีการทําสัญญา โดยราคาจะเปนไปตามราคาตลาด ณ วันที่เขาทํารายการนั้นๆ หรือวันที่สงมอบ โดยในจํานวนนี้รวมถึงรายไดจํานวน 1,913 ลานบาท จากการสง

มอบผลิตภัณฑใหกับลูกคาในอุตสาหกรรมการเดินเรือ ผานทาง ExxonMobil Marine Limited ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งถือหุนโดยตรงหรือทางออม รอยละ 100 
(3) จํานวนนี้ไมรวมคาบริการที่จายใหกับบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด เปนจํานวน 540 ลานบาท  

   รายการระหวางกันในรอบปบัญชี 2551 (ลานบาท) 

ชื่อสัญญา บริษัทที่เกี่ยวของ ลักษณะของรายการ ยอดเงินกู ณ 
สิ้นงวด 

ยอดเงินใหกู 
ณ สิ้นงวด 

ดอกเบี้ยจาย ดอกเบี้ยรับ 

ความชวยเหลือทางการเงิน 
สัญญากูยืมและฝากเงินแบบ
เดินสะพัด (Loan and Current 
Account Agreement) 

EML บริษัทฯ ในฐานะผูใหกู ตกลงให  EML กูเงินจํานวนไมเกิน  3,000 ลานบาท โดย 
EML จะทําการโอนเงินเขาบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิเบิกเงินดังกลามาใช
ประโยชนได แตตองชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากจํานวนดังกลาว   

 194  21 

ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 33) 0 194 0 21 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
12.1 งบการเงินรวม 
 
 12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 
 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (โดยมีนายประสัณห เช้ือพานิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3501 เปนผูสอบบัญชี) ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย สําหรับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมี
เง่ือนไขตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ที่ไดตรวจสอบวามีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 

12.1.2  คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชีที่จายใหแกผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส 
จํากัด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2551 เปนจํานวนเงิน 4,300,000 บาท  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจายคาบริการอื่นจํานวน 
21,673,500 บาท ใหแกผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนคาบริการท่ีเก่ียวกับ
การแสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปครั้งแรก ในป 2551  

 
12.1.3 ตารางสรุปงบการเงินรวมสําหรับระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา   

 
 (ก)  งบดุล 

หนวย: ลานบาท 

สินทรัพย 

ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 

สินทรัพยหมุนเวียน    
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6,143  1,239  642  
  ลูกหน้ีการคา 4,428  9,770  3,491  
  เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 784  417  194  
  สินคาคงเหลือ 16,118  20,869  12,724  
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7,080  4,187  1,383  
     การลงทุนระยะสั้น 150  171  66  
     ลูกหน้ี - อื่นๆ 81  191  199  
     ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 2,682  10  42  
     ภาษีขอคืน 3,589  3,012  682  
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     คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี 578  803  394  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 34,553  36,482  18,434  

สินทรัพยไมหมุนเวียน       
  ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 4,980  3,881  7,120  
  สินทรัพยไมมีตัวตน 595  595  542  
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 32,431  27,940  27,129  
  คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี 1,725  1,446  1,334  
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 381  470  511  
     เงินลงทุนในบริษัทรวม 0  0  193  
     สินทรัพยทางการเงินถือไวเผ่ือขาย 318  406  194  
     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 63  64  124  
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 40,112  34,332  36,636  

รวมสินทรัพย 74,665  70,814  55,070  
 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 

ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 

หน้ีสินหมุนเวียน       
  เงินกูยืม 7,577  23,710  27,971  
  เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 3,148  3,410  2,338  
  เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 128  0  0  
  เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 10,712  7,288  3,373  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 21,565  34,408  33,682  

หน้ีสินไมหมุนเวียน       
  เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน 37,953  0  0  
  เงินกูยืม 0  11,000  0  
  หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 14,280  0  0  

  กําไรรอตัดบัญชีจากการขายและเชาสินทรัพยกลับคืน 3,180  0  0  

  สํารองเงินบําเหน็จและผลประโยชนพนักงาน - สุทธ ิ 607  681  736  
  หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 609  331  232  
     หน้ีสินสุทธิในบริษัทรวม 209  25  0  
     หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 400  306  232  
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 56,629  12,012  968  

รวมหน้ีสิน 78,194  46,420  34,650  

สวนของผูถือหุน       
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  ทุนเรือนหุน       
  ทุนจดทะเบียน 6,375  17,110  17,110  

  
- หุนสามัญจํานวน 637,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 
บาท ในงวด 2549       

  
- หุนสามัญจํานวน 3,467,916,666 หุน มูลคาหุนละ 
4.9338 บาท ในงวด 2550-2551       

         
  ทุนที่ออกชําระแลว 5,100  12,877  17,075  

  
- หุนสามัญจํานวน 510,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 
บาท ในงวด 2549       

  
- หุนสามัญจํานวน 2,610,000,000 หุน มูลคาหุนละ 
4.9338 บาท ในงวด 2550       

  
- หุนสามัญจํานวน 3,460,858,000 หุน มูลคาหุนละ 
4.9338 บาท ในงวด 2551       

         
  สวนเกินมูลคาหุน 3,686  0  4,032  
  กําไรขาดทุนสะสม       
     สํารองตามกฎหมาย 11  344  344  
     ยังไมไดจัดสรร (12,720) 10,909  (1,146) 
  สวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรม 285  257  108  
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ (3,638) 24,387  20,413  
สวนของผูถือหุนสวนนอย 109  7  7  
รวมสวนของผูถือหุน (3,529) 24,394  20,420  

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 74,665  70,814  55,070  
 

 (ข) งบกําไรขาดทุน 
 หนวย: ลานบาท 

  

ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 

รายได       
 รายไดจากการขาย  195,305  199,904  222,234  
 ตนทุนขาย  185,551  184,856  226,393  
กําไรขั้นตน 9,754  15,048  (4,159) 
คาใชจายในการขายและ
บริหาร  4,161  4,426  4,874  
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กําไรจากการขาย 5,593  10,622  (9,033) 
รายไดอื่น 96  111  87  
กําไรจากการดําเนินงาน 5,689  10,733  (8,946) 
รายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงาน 646  431  0  
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 106  184  218  
กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 6,441  11,348  (8,728) 
ดอกเบี้ยรับ 136  146  55  
ดอกเบี้ยจาย 5,476  3,448  1,244  
กําไรกอนภาษีเงินได 1,101  8,046  (9,917) 
ภาษีเงินได (คาใชจาย)/รายได 473  (992) 3,053  
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,574  7,054  (6,864) 

(กําไร) ขาดทุนสุทธิของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย (1) (1) (1) 

กําไรสุทธิสําหรับป สวนท่ีเปนของบริษัท   1,573  7,053  (6,865) 
 

 (ค) งบกระแสเงินสด 
หนวย: ลานบาท 

  

ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       
  กําไรสุทธิสําหรับป 1,574  7,054  (6,864) 
         
  รายการปรับปรุง:       
  คาเส่ือมราคา 1,926  1,912  1,905  
  คาตัดจําหนาย 70  68  70  
  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (49) (20) (54) 
  ลดมูลคาสินคาคงเหลือเพื่อแสดงมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 0  0  136  
  ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ 31  232  15  

  
คาตัดจําหนายจากกําไรรอตัดบัญชีจากการขายและเชา
สินทรัพยกลบัคืน (646) (431) 0  

  สวนแบงกําไรจากบริษทัรวม (106) (184) (218) 
  ดอกเบี้ยรับ   (146) (55) 
  คาใชจายภาษีเงินได (รายได) (473) 992  (3,053) 
  ดอกเบี้ยจาย   3,448  1,244  
  ดอกเบี้ยจายจากต๋ัวสัญญาใชเงิน (Zero Coupon Bond) 3,408  0  0  
  ดอกเบี้ยจายในการขายและเชาสินทรัพยกลับคืน 1,592  0  0  
  กําไรจากการยกเลิกสัญญาขายและเชากลับคืน 0  0  0  
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(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 22  (4) (78) 

  หุนปนผลรับ 0  (6) 0  
  กระแสเงินสดกอนการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 7,349  12,915  (6,952) 
         
  การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน       
  (ไมรวมผลกระทบของการซ้ือกิจการ)       
  สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง       
  เงินลงทุนระยะส้ัน 1  (21) 105  
  ลูกหนี้การคา 1,946  (2,354) 6,333  
  ลูกหนี้กิจการที่เกีย่วของกัน (1,174) 2,673  (31) 
  สินคาคงเหลือ 1,591  (4,298) 8,009  
  ภาษีขอคืน (959) 577  2,330  
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 268  (318) 400  
  คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตดับัญช ี 172  278  112  
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 11  5  (60) 
         
  หนี้สินดําเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)       
  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (88) 165  (1,027) 
  เจาหนี้กิจการที่เกีย่วของกัน 231  (2,946) (3,854) 
  สํารองเงินบําเหนจ็พนักงานและผลประโยชนพนักงาน 60  43  55  
  หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่น (4) (165) (61) 

เงินสด (ใชไป) / รบัจาก กิจกรรมดําเนินงาน 9,404  6,554  5,359  

  ดอกเบี้ยจาย (2,863) (18,884) (1,246) 
  ภาษีเงินไดจาย (48) (25) (40) 

เงินสดสุทธิ (ใชไป) / รบัจาก กิจกรรมดําเนนิงาน 6,493  (12,355) 4,073  
 

  

ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

  
เงินสดรับ (จาย) จากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่
เกี่ยวของกัน 486  383  222  

  เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน 0  (69) 0  
  เงินสดจายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอปุกรณ (537) (699) (1,164) 
  เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะยาว (2) 0  0  
  เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอยและบริษัทรวม 0  (15) 0  
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  ดอกเบี้ยรับ   150  55  
  เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ 87  42  38  
  เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไมมีตัวตน 1  2  0  
  เงินสดรับสุทธิจากการโอนธุรกิจ 0  158  0  

เงินสดสุทธิ (ใชไป) / รบัจาก กิจกรรมลงทุน 35  (48) (849) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
  เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 0  17,319  8,110  
  เงินสดรับ (จายคืน) สุทธิจากเงินกูยืม 90  26,550  (6,745) 

  
เงินสดรับ (จายคืน) สุทธิจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกจิการที่
เกี่ยวของกัน 128  173  0  

  เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (1,279) (36,065) 0  
  เงินสดจายหนี้สินภายใตสัญญาเชาระยะยาว (861) (460) 0  
  เงินปนผลจายใหแกผูถอืหุนบริษัท     (5,191) 
  เงินปนผลจายใหแกผูถอืหุนสวนนอย 0  (1) (1) 

เงินสดสุทธิ (ใชไป) / รบัจาก กิจกรรมจัดหาเงิน (1,922) 7,516  (3,827) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 4,606  (4,887) (603) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 1,520  6,126  1,239  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 6,126  1,239  636  
 

12.1.4 ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

  หนวย 

ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2549 2550 2551 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)         
  อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.6  1.1  0.5  
  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.5  0.3  0.1  
  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (1) เทา 0.4  0.2  0.2  
  อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา เทา 35.3  27.7  33.1  
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 10.2  13.0  10.9  
  อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ เทา 11.0  10.0  13.5  
  ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 32.8  36.0  26.7  
  อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้การคา เทา 14.8  15.1  27.6  
  ระยะเวลาชาํระหน้ี วัน 24.3  23.9  13.0  
  Cash Cycle วัน 18.7  25.1  24.6  
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability 
Ratio)         
  อัตรากําไรข้ันตน รอยละ 5.0  7.5  (1.9) 
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  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (2) รอยละ 2.9  5.3  (4.1) 
  อัตรากําไรอืน่ (3) (4) รอยละ 0.1  0.1  0.1  
  อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (1) (2) รอยละ 167.3  61.5  (58.9) 
  อัตราสวนกาํไรสุทธิ (3) รอยละ 0.8  3.5  (3.1) 
  อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน รอยละ * * (33.6) 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency 
Ratio)         
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ 2.1  9.7  (10.9) 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (5) รอยละ 10.5  29.8  (18.0) 
  อัตราการหมุนของสินทรัพย (3) เทา 2.6  2.8  3.5  

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)         
  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน เทา * 1.9  1.7  
  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถอืหุน เทา * 1.4  1.4  
  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 1.6  2.2  1.8  
  อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis)(1) (6) (7) เทา 1.7  0.2  0.6  
  อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (8) รอยละ 0.0  0.0  n.m 
 
* ไมสามารถคํานวนไดเนือ่งจากสวนของผูถือหุนเปนลบในชวงป 2548-2549 
(1) กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย 
(2) กําไรจากการดําเนินงานคํานวนจากกําไรข้ันตนหักดวยคาใชจายในการขายและบริหาร 
(3) รายไดรวมไมรวมถึงรายไดอื่นที่มิไดเกดิจากการดําเนินงาน 
(4) รายไดอื่นคํานวนโดยไมนบัรวมรายไดอืน่ที่มิไดมาจากการดําเนินงาน 
(5) สินทรัพยถาวรคํานวนจากที่ดนิ อาคารและอุปกรณ สุทธิ 
(6) ภาระผูกพนัจากการชําระหน้ีคํานวนโดยไมหักสวนที่มาจากการจดัหาเงินกูใหมและการเพิ่มทนุใหมเพื่อทดแทนเงินกูเดิม 
จึงทําใหอัตราสวนความสามารถชาํระภาระผูกพนัลดลงอยางมากในป 2550 และ 2551 
(7) ภาระผูกพนัจากการชําระหน้ีรวมรายการดอกเบี้ยจาย 
(8) ในป 2551 บริษัทมียอดขาดทุนสุทธิ จึงทําใหอัตราสวนเปนคาลบซ่ึงส่ือความหมาย  

 
 12.1.5 ผลการดําเนินงานในป 2551 
 
ธุรกิจการกล่ันนํ้ามันปโตรเลียมและปโตรเคมี 
 

เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีเปนไปอยางครบวงจรและไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุด บริษัทฯ 
ไดใชหลักเศรษฐศาสตรการกล่ันนํ้ามันและเคมีภัณฑโดยรวมในการกําหนดระดับการผลิตของผลิตภัณฑทั้งสองประเภท  
ผลจากการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรน้ี ทําใหบริษัทฯ มีความสามารถที่จะเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑไดมากข้ึน และสามารถ
ดําเนินการผลิตไดอยางเหมาะสมท่ีสุด ตลอดจนสามารถลดคาใชจายจากการท่ีหนวยผลิตทั้งสองต้ังอยูดวยกัน 
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ในป 2551 บริษัทฯ มีปริมาณนํ้ามันดิบและวัตถุดิบที่นําเขากล่ันโดยเฉล่ียอยูที่ 138,000 บารเรลตอวัน ระดับการ
ผลิตดังกลาวเปนผลมาจากความตองการใชผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศโดยรวมท่ีลดลง ประกอบกับการที่บริษัทฯ 
จําเปนตองหยุดเดินเครื่องหนวยลดกํามะถันสําหรับนํ้ามันดีเซล  (Gas Oil Hydrofiner unit) และหนวยกําจัดกํามะถัน
สําหรับแนฟทา (Naptha Hydrofiner unit) เพ่ือซอมบํารุงตามกําหนดเปนเวลา 10 วัน ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดเล่ือนเวลาการซอม
บํารุงดังกลาวจากไตรมาสท่ี 2 มาเปนครึ่งปหลัง เพ่ือที่จะไดรับประโยชนจากคาการกล่ันที่สูงกวาในไตรมาสท่ี 2  
 

ในสวนของผลิตภัณฑพาราไซลีน บริษัทฯ ผลิตพาราไซลีนไดทั้งสิ้น 316,000 ตันในป 2551 ซึ่งเปนผลมาจาก
ความตองการและกําไรขั้นตนของพาราไซลีนที่ลดลงโดยเฉพาะในชวงครึ่งหลังของป และเพ่ือใหสอดคลองตามสภาวะ
การตลาดที่ถดถอยของธุรกิจพาราไซลีน บริษัทฯ ไดกําหนดระดับการผลิตที่เหมาะสมตอสภาวะการณดังกลาวโดยคํานึงถึง
มูลคาผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตรคูกันไปกับการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมเพ่ือใหไดมูลคารวมสูงสุด  นอกจากน้ี บริษัทฯ 
ยังไดถือโอกาสที่โรงกลั่นหยุดเดินเครื่องจักรเพื่อซอมบํารุงดังกลาวขางตน ทําการเปล่ียนตัวเรงปฏิกิริยา (catalyst) ในหนวย
ผลิตพาราไซลีน โดยตัวเรงปฏิกิริยาน้ีเปนเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะของเอ็กซอนโมบิล ซึ่งจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ผลิตพาราไซลีน ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานและเพ่ิมประสิทธิผลในการผลิต 
 

นอกจากปริมาณการผลิตแลว กําไรจากการกลั่นเปนปจจัยหลักอีกปจจัยหน่ึงที่มีผลกระทบตอผลประกอบการของ
บริษัทฯ     และถึงแมวากําไรจากการกลั่นจะมีความผันผวนตามแนวโนมของสภาวะอุตสาหกรรม ซึ่งเปนสิ่งที่นอกเหนือ
ความสามารถที่บริษัทฯ จะควบคุมไดก็ตาม บริษัทฯ ก็มิไดหยุดยั้งความพยายามท่ีจะเพ่ิมผลกําไร ดวยการเพ่ิมผลิตผลของ
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงใหมากขึ้นและลดตนทุนวัตถุดิบลงเทาที่จะทําได โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมการใชนํ้ามันดิบที่ยากตอ
การกล่ันซึ่งมีราคาถูกกวา และการใชเทคโนโลยีตางๆ มาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการ
ปฎิบัติงานเพ่ือลดคาใชจายในการผลิต ภายใตโปรแกรม “Self-help” ซึ่งบริษัทฯ ไดประโยชนจากการเปนบริษัทในเครือเอ็ก
ซอนโมบิล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
 นํ้ามันดิบและวัตถุดิบที่ยากตอการกล่ัน:  บริษัทฯ ใชนํ้ามันดิบและวัตถุดิบที่ยากตอการกลั่นซึ่งมีราคาถูกกวา

วัตถุดิบทั่วไปในตลาดและตองใชกระบวนการกล่ันที่ยากกวาวัตถุดิบโดยทั่วไป ปริมาณของวัตถุดิบดังกลาว
คิดเปนประมาณรอยละ 30 ของปริมาณนํ้ามันดิบที่นําเขากล่ันทั้งหมดซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2550 โดยบริษัทฯ 
ไดรับการสนับสนุนในการจัดหาวัตถุดิบดังกลาวจากเครือขายการจัดหานํ้ามันดิบของเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก 

 
 เทคโนโลยีเฉพาะของเอ็กซอนโมบิล: บริษัทฯ ไดมีการนําเอาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโมเลกุลของ

นํ้ามันดิบ(Molecule Management Technology) อันทันสมัยและพิเศษเฉพาะตัวของเอ็กซอนโมบิลมาใช โดย
เทคโนโลยีน้ีทําใหสามารถวิเคราะหลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบแตละชนิด และสามารถนํามา
ประเมินผลการผลิตไดในทันทีที่วัตถุดิบถูกปอนเขากระบวนการกลั่น จึงทําใหบริษัทฯ สามารถจัดหาและ
เลือกสรรนํ้ามันดิบที่มีคุณสมบัติที่จะไดมาซึ่งสัดสวนของผลิตภัณฑที่สรางมูลคาสูงสุดไดอยางแมนยํายิ่งขึ้น  
นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดใชเทคโนโลยีการปอนวัตถุดิบ (Feed Injection Technology) ของเอ็กซอนโมบิล มา
ชวยเพ่ิมความสามารถของหนวยเปล่ียนสภาพโมเลกุล (Cracking unit) ในการแปลงผลิตภัณฑชนิดหนักให
เปนผลิตภัณฑนํ้ามันที่มีมูลคาสูงขึ้น รวมท้ังใหเปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานอะโรเมติกส 
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 โครงการปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงานภายใตโปรแกรม “Self-Help”: บริษัทฯ ไดสืบสานโครงการดังกลาว และ
ใชความรูที่ไดจากเครือขายเอ็กซอนโมบิลในการปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงานของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เก่ียวกับการใชวัตถุดิบที่หลากหลาย กระบวนการจัดการนํ้ามันดิบที่คิดคนขึ้นใหม 
และการใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยในการปรับขยายกระบวนการผลิต (debottleneck) ในหนวยที่สรางผลกําไร  
โดยที่ผานมา บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีแบบออนไลนมาใชในการทําความสะอาด
เตาเผา (Online Furnace Decoking) ซึ่งชวยลดเวลาการหยุดเดินเครื่องจักรเพื่อซอมบํารุงและทําใหการควบคุม
อุณหภูมิความรอนเปนไปอยางตอเน่ือง รวมถึงการคิดคนนําวิธีการใหมๆ มาใชในการบริหารจัดการการใช
พลังงานไอนํ้าในกระบวนการกล่ันอยางคุมคา (Steam Optimization Initiatives) อันเปนผลทําใหการใช
พลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด   

 
ธุรกิจการตลาด 
 

บริษัทฯ ไดจัดจําหนายนํ้ามันสําเร็จรูปไปยังแหลงตางๆ ทั้งการคาปลีก พาณิชยกรรม และการสงออก โดยคํานึงถึง
มูลคาสูงสุดที่จะไดรับจากแหลงจําหนายที่หลากหลายน้ี 

 
สถานีบริการนํ้ามันเอสโซถือเปนแหลงจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิงของบริษัทฯ ที่มั่นคง และชวยใหธุรกิจ

ของบริษัทฯ สามารถดํารงอยูไดอยางเขมแข็งในสภาวะที่อุตสาหกรรมมีความผันผวนและการแขงขันสูง  โดยในป 2551 
บริษัทฯ มียอดจําหนายการคาปลีกคิดเปนรอยละ 32 ของยอดจําหนายรวม 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสถานีบริการนํ้ามันจํานวนทั้งสิ้น 547 สถานี โดยมีสวนแบงการตลาดของ

ยอดจําหนายรอยละ 15.5 คงที่เปนอันดับ 2 ของธุรกิจคาปลีกของประเทศไทย  บริษัทฯ มุงเพ่ิมผลกําไรดวยคาใชจายลงทุนที่
ตํ่า ผานเครือขายสถานีบริการนํ้ามันอยางตอเน่ือง โดยไดดําเนินการติดต้ังระบบจายเงินอัตโนมัติที่สถานีบริการนํ้ามันทุก
แหงที่บริหารโดยบริษัทฯ ซึ่งระบบน้ีไดชวยเพ่ิมประสิทธภิาพในการปฎิบัติงานของสถานีบริการนํ้ามันใหรวดเร็วขึ้น  

 
นอกเหนือจากรายไดหลักจากการจําหนายนํ้ามันของสถานีบริการนํ้ามันแลว บริษัทฯ ยังคงมุงสรางรายไดเสริม

ทางอื่นผานรานสะดวกซื้อ “ไทเกอรมารท” ซึ่งมีการจัดรายการสงเสริมการขายเปนประจําทุกเดือน รวมถึงการสราง
ความสัมพันธกับตัวแทนจําหนายนํ้ามันและพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ อาทิเชน เทสโก แมคโดนัลด และบี-ควิก เพ่ือชวย
เสริมสรางภาพลักษณอันแข็งแกรงและสรางรายไดเพ่ิมใหกับสถานีบริการนํ้ามัน ในป 2551 บริษัทฯ ไดรวมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจรายใหมคือ ศูนยบริการลางรถวิซารด (Wizard car wash) ซึ่งไดเริ่มเปดใหบริการในสถานีบริการนํ้ามันของบริษัท
ฯ เปนจํานวน 5 แหง     

 
ในดานการคาพาณิชยกรรม ซึ่งประกอบดวยการจําหนายใน 3 ภาคธุรกิจ ไดแก ภาคอุตสาหกรรม การบิน และการ

เดินเรือ มียอดจําหนายในป 2551 คิดเปนรอยละ 52 ของยอดจําหนายรวม  บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงความมี
ประสิทธิภาพของเครือขายการจําหนายอยางตอเน่ือง โดยในป 2551 บริษัทฯ ไดริเริ่มโครงการ Global Professional Sales 
Process เพ่ือชวยเพ่ิมทักษะของพนักงานการตลาดในการวิเคราะหความตองการของลูกคาอยางมีระบบ เพ่ือชวยในการ
บริหารการตอบสนองความตองการของลูกคา อันเปนการเสริมสรางความสัมพันธทางธุรกิจในระยะยาว   
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สําหรับยอดจําหนายที่เหลืออีกรอยละ16 ของยอดจําหนายรวม เปนการสงออกไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟคเปน

สวนมาก 
 
ในดานผลิตภัณฑหลอล่ืนของบริษัทฯ น้ัน  นํ้ามันหลอล่ืนโมบิลวัน (Mobil 1)  ถือเปนผลิตภัณฑหลอล่ืน

สังเคราะหช้ันนําของโลก ซึ่งไดรับการรับรองคุณภาพโดยองคกรการแขงรถฟอรมูลาวัน และองคกรผูผลิตช้ินสวนรถยนต
ตนฉบับ (Original Equipment Manufacturer - OEM)  ในป 2551 บริษัทฯ ไดริเริ่มโครงการจัดต้ังศูนยโมบิลวันในประเทศ
ไทยเพื่อใหบริการเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่องที่มีมาตรฐานสูงจํานวน 8 แหง และมีแผนที่จะขยายศูนยดังกลาวตอไป  ในสวน
ของผลิตภัณฑหลอล่ืนอื่นๆ บริษัทฯ มีการจําหนายโดยตรงไปยังลูกคารายใหญ และจําหนายใหลูกคารายยอยผานสถานี
บริการนํ้ามันของบริษัทฯ 

 
สําหรับการจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกส ซึ่งไดแก พาราไซลีนและเบนซีนน้ัน บริษัทฯ มีการจําหนายใหลูกคา

เชิงพาณิชยในประเทศ มากกวารอยละ 90  สวนเคมีภัณฑอื่นๆ ซึ่งไดแก สารทําละลาย (solvent) และพลาสติกไซเซอร 
(plasticizer) น้ัน บริษัทฯ จําหนายใหลูกคาเชิงพาณิชยในประเทศท้ังหมด 
 
ความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพ 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับความปลอดภัยเปนอันดับแรก และดําเนินธุรกิจดวยความปลอดภัยและรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม บริษัทฯไดนําระบบบริหารการปฏิบัติงานใหมีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System) มา
ใชเปนเครื่องมือในการประเมินและบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และรักษาสิ่งแวดลอม การบริหารความ
ปลอดภัยดวยระบบน้ีเปนไปอยางแข็งขัน โดยมุงเนนวาบุคลากรของบริษัทฯ จะตองแสดงพฤติกรรมซึ่งสะทอนถึงความ
ตระหนักเรื่องความปลอดภัยอยูเสมอ เชนเดียวกับการเสริมสรางความปลอดภัยใหกับสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ ระบบ และ
ศักยภาพขององคกร 

 
ถึงแมวา บริษัทฯ จะมีผลประเมินดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ไดมาตรฐาน แตบริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะ

พัฒนาปรับปรุงเพ่ือจะทําใหสถานประกอบการทุกแหงของบริษัทฯ ปลอดจากอุบัติเหตุ และมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่
ไมมีใครไดรับบาดเจ็บ  (Nobody Gets Hurt) อันเปนเปาหมายรวมกันของทุกคน 

 
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอยางเขมงวดทุกขั้นตอน นับต้ังแตกระบวนการผลิตที่โรงกลั่น

จนถึงผูบริโภค  ทุกๆ เที่ยวของผลิตภัณฑที่ถูกลําเลียงออกจากโรงกลั่น มีการตรวจรับรองคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑอยางใกลชิดวายังคงเกณฑมาตรฐาน และยังมีทีม
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเคล่ือนที่ซึ่งทําหนาที่ดูแลและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเพ่ือใหมั่นใจวาผลิตภัณฑของบริษัท
ฯ ที่จําหนายใหแกผูบริโภค มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดเหมือนกันทั่วประเทศ 
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ความใสใจสิ่งแวดลอม 
 

บริษัทฯ ไดทําการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฏหมาย 
ขอบังคับ และมาตรฐานที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ไดมีการกําหนดวิธีการและ
มาตรการหลายประการเพ่ือควบคุมมลพิษและบริหารจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเน่ืองมาจากการปลอยของเสีย โดย
บริษัทฯ ไดนําเทคโนโลยีอันทันสมัยของเอ็กซอนโมบิลมาประยุกตเพ่ือประหยัดทรัพยากรและลดการปลอยของเสีย ดัง
ตัวอยางที่สําคัญตอไปน้ี 

 
 เครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซ 3 เครื่องซึ่งติดต้ังที่โรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ ไดถูกออกแบบใหมีการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดและกาซไนโตรเจนในระดับที่ตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบด้ังเดิม 
 
 โรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ มีหนวยกล่ันนํ้าทะเลเปนนํ้ากล่ันเพ่ือผลิตนํ้าจืดจากการกล่ันนํ้าทะเลมาใชใน

กระบวนการผลิตเอง และมีหนวยกรองนํ้าระบบการกรองแบบดูดซึมยอนกลับเพ่ือกรองเอานํ้าจืดที่ใชแลวนํา
กลับมาใชใหม ซึ่งชวยลดปริมาณการใชทรัพยากรนํ้าจากธรรมชาติลง 

 
 บริษัทฯ มีระบบการจัดการพลังงาน (Global Energy Management System) ซึ่งชวยใหการใชพลังงานของ

บริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และชวยในการประเมินหาสวนที่สามารถปรับปรุงการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการใชพลังงานทดแทน โดยมีการจําหนายนํ้ามันไบโอดีเซล 2% 

ที่สถานีบริการนํ้ามันของบริษัทฯ ทุกแหงต้ังแต เดือนกุมภาพันธ 2551 เปนตนมา และไดทยอยจําหนายนํ้ามันแกสโซฮอล
ออคเทน 91 เพ่ือทดแทนการจําหนายนํ้ามันเบนซินออคเทน 91  พรอมกับปรับปรุงอุปกรณ ณ คลังจายนํ้ามันของบริษัทฯ 
เพ่ือใหสามารถรองรับการจําหนายนํ้ามันแกสโซฮอล รวมท้ังติดต้ังหนวยควบคุมไอระเหยนํ้ามัน (Vapor Recovery Unit) 
เพ่ิมเติม เพ่ือชวยปองกันไอระเหยของน้ํามันที่จะออกสูบรรยากาศ 
 
ธุรกรรมการเงิน 
 

บริษัทฯ มีแหลงเงินทุนหลายทางและมีสภาพคลองทางการเงินที่มั่นคง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ 
และบริษัทยอยมีวงเงินสินเช่ือแบบไมผูกพันกับสถาบันการเงินในประเทศ สถาบันการเงินประเทศ และบริษัทในเครือเอ็ก
ซอนโมบิล ที่ยังไมไดเบิกใชเปนวงเงินรวมกันทั้งสิ้น 63,000 ลานบาท  

 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สําหรับ

โครงการเสนอขายต๋ัวแลกเงินระยะสั้นในวงเงิน 8 พันลานบาทตอนักลงทุนประเภทสถาบัน นักลงทุนรายใหญ และ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือใชเปนเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ อน่ึงโครงการน้ีไดรับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัทฟทชเรตต้ิงใน
อันดับ F-1 (Tha) และอันดับเครดิตองคกร A+ จากบริษัททริสเรตต้ิง จํากัด   
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สําหรับยอดเงินกูคงคางจํานวน 8 พันลานบาท ซึ่งครบกําหนดชําระในเดือนธันวาคม 2551 น้ัน บริษัทฯ ไดทําการ
จัดหาเงินกูใหมเพ่ือชําระคืนเงินกูเดิมเปนที่เรียบรอยแลว 
 
บุคลากรคุณภาพ 
 

บริษัทฯ เช่ือวาองคประกอบหลักที่นําบริษัทฯ ไปสูความสําเร็จคือการมีบุคลากรท่ีมีความสามารถและทุมเทในการ
ทํางาน บริษัทฯ มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ซับซอน โดยเช่ือมโยงการประเมินผลงาน การใหผลตอบแทน และการพัฒนา
บุคคลไวในระบบเดียวกัน เพ่ือใหแนใจวาพนักงานที่มีความสามารถซึ่งทํางานอยางทุมเทและพรอมที่จะไดรับการสนับสนุน
จะไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนอยางตอเน่ือง   นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังมุงมั่นที่จะคงไวซึ่งความหลากหลายของบุคลากร
และบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางาน โดยเปดโอกาสใหพนักงานสามารถขอรับคําปรึกษาและแสดงความคิดเห็นโดยเสรี ทั้งน้ี 
เพ่ือสรางความไววางใจ และแสดงถึงการปฏิบัติตอทุกคนอยางทัดเทียมกัน 
 

บริษัทฯ พิถีพิถันในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทํางาน และจัดใหพนักงานไดรับการ
ฝกอบรมในดานตางๆ ประกอบกับมีระบบการโยกยายตําแหนงงานเพื่อใหพนักงานไดมีประสบการณที่หลากหลาย เพ่ือ
พัฒนาความเปนมืออาชีพและความเปนผูนํา รวมทั้งเพ่ือใหพนักงานที่มีศักยภาพไดกาวขึ้นเปนผูบริหารรุนตอไปในอนาคต   
ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากเครือขายเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก ในการสงพนักงานเขารวมการฝกอบรมดานตางๆ รวมถึง
การคัดเลือกพนักงานบางรายใหมีโอกาสไปทํางานในบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในตางประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ
และทักษะในการทํางาน นอกจากน้ี ยังมีสวัสดิการใหการสนับสนุนพนักงานที่ตองการศึกษาตออีกดวย 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามผลงานและการพัฒนาความกาวหนาในระยะยาว
ของพนักงาน บริษัทฯ ไดกําหนดวาหัวหนาและผูจัดการทุกคนจะตองมีความรับผิดชอบในการสรางบรรยากาศการทํางานที่
เอื้อตอการพัฒนา และจะตองสื่อสารใหพนักงานเขาใจอยางสม่ําเสมอถึงความคาดหมายของบริษัทฯ ที่มุงเนนใหพนักงาน
ปฎิบัติงานอยางมีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ซึ่งนับไดวาเปนวัฒนธรรมองคกรที่มีการรับรูผลงานของ
พนักงานแตละคน และใหรางวัลตอผลงานเหลาน้ัน ไมวาจะเปนผลงานของแตละบุคคลหรือผลงานของทีม 
 

12.1.6 คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงินและผลการดําเนินงาน  
 

ผลประกอบการตามงบการเงินรวมสําหรับป 2551 

 

งบกําไร-ขาดทุน 2551 
2 5 5

0 
(ลานบาท)   
รายไดจากการขาย 222,2

34 
199,

904 
กําไรจากการขาย 
ธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและจัดจําหนายนํ้ามัน 

(9,03
3) 

10,6
23 
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ธุรกิจปโตรเคมี (7,16
9) 

(1,86
4) 

8,97
0 

1,65
3 

กําไรข้ันตนกอนดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนาย  (EBITDA) 

 
(7,05

8) 

 
12,6

03 
ดอกเบี้ยจาย  (1,244) (3,448) 
คาใชจายภาษีเงินได  3,053 (992) 
กําไรสุทธิ  (6,864) 7,054 
กําไรตอหุนปรับปรุง*  (บาทตอหุน)  (2.0) 2.0 
คํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ ปจจุบัน 3,461 ลานหุน    

 
ในป 2551 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายเพ่ิมขึ้นรอยละ 11 จากป 2550 เปนผลมาจากราคาผลิตภัณฑโดยรวมเฉล่ีย

สูงขึ้น แมวาปริมาณการขายจะลดลง สําหรับราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและราคาน้ํามันดิบน้ันมีความผันผวนเปนอยางมาก
ในชวงป 2551 โดยราคาไดปรับตัวสูงขึ้นในชวงครึ่งปแรกกอนที่จะมีการปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วในชวงครึ่งปหลัง  สวน
ปริมาณการขายของบริษัทฯ ที่ลดลงน้ัน มีผลมาจากความตองการใชผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ลดลง อันเปนผลมาจากราคา
ผลิตภัณฑอยูในระดับที่สูงในชวงคร่ึงปแรก ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่สงผลใหการบริโภคนํ้ามันชะลอตัวลง  ทําให
ปริมาณการใชผลิตภัณฑปโตรเลียมโดยรวมของประเทศในป 2551 ลดลงรอยละ 4  โดยที่ปริมาณรวมของการใชนํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน และน้ํามันเตาลดลงรอยละ 7  ในขณะที่ปริมาณการใชกาซปโตรเลียมเหลว
เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 17 เน่ืองมาจากราคากาซปโตรเลียมเหลวที่จําหนายในประเทศซึ่งเปนราคาที่รัฐบาลกําหนดน้ันมีความ
แตกตางจากราคาตลาดเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงคร่ึงปแรก จึงทําใหผูบริโภคเปล่ียนไปใชกาซปโตรเลียมเหลว
แทนนํ้ามันเบนซินและดีเซล  

 
ราคานํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ ($/bbl) 

 
 
 
 
บริษัทฯ ขาดทุนจากการขาย เน่ืองมาจากการลดลงของคาการกล่ัน (Gross Refining Margin) และกําไรข้ันตนของ

พาราไซลีน (Gross Paraxylene Margin) โดยคาการกลั่นมีผลขาดทุนอยูที่ 2.32 ดอลลารตอบารเรล สวนพาราไซลีนมีผล
ขาดทุนขั้นตนอยูที่ 81 ดอลลารตอตัน เทียบกับผลกําไรของคาการกล่ันที่ 7.29 ดอลลารตอบารเรล และกําไรข้ันตนของพารา
ไซลีนที่ 178 ดอลลารตอตันในป 2550  การลดลงของคาการกล่ันเปนผลมาจากราคานํ้ามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมที่
ลดลงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงคร่ึงปหลังที่ราคาผลิตภัณฑปรับตัวลดลงมากกวาราคาน้ํามันดิบที่ลดลง  ประกอบกับ
การที่บริษัทฯ ตองเก็บสต็อกนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑตามขอกําหนดในการเก็บสํารองนํ้ามันตามกฎหมาย ทําใหความผัน
ผวนของราคานํ้ามันดิบและผลิตภัณฑเปนอยางมากน้ันไดสงผลกระทบในเชิงลบตอผลประกอบการของบริษัทฯ อยาง

Dubai 

Gasoline 

Jet 

Diesel 

Fuel Oil 
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หลีกเล่ียงไมได โดยทั่วไปแลว บริษัทฯ จะมีกําไรจากสต็อกนํ้ามันเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น และจะขาดทุนจากสต็อกนํ้ามันเมื่อ
ราคาปรับตัวลดลง  ถึงแมวา บริษัทฯ มีกําไรจากสต็อกนํ้ามันในชวงคร่ึงปแรกที่ราคานํ้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้นจาก 90 ดอลลาร
ตอบารเรล ไปอยู 

 

บริษัทฯ ขาดทุนจากการขาย เน่ืองมาจากการลดลงของคาการกลั่น (Gross Refining Margin) และกําไรข้ันตนของพารา
ไซลีน (Gross Paraxylene Margin)  การลดลงของคาการกลั่นเปนผลมาจากราคานํ้ามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ลดลง
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงคร่ึงปหลังที่ราคาผลิตภัณฑปรับตัวลดลงมากกวาราคาน้ํามันดิบที่ลดลง  ประกอบกับการที่
บริษัทฯ ตองเก็บสต็อกนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑตามขอกําหนดในการเก็บสํารองนํ้ามันตามกฎหมาย ทําใหความผันผวนของ
ราคานํ้ามันดิบและผลิตภัณฑเปนอยางมากน้ันไดสงผลกระทบในเชิงลบตอผลประกอบการของบรษิัทฯ อยางหลีกเล่ียง
ไมได โดยทั่วไปแลว บริษัทฯ จะมีกําไรจากสต็อกนํ้ามันเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น และจะขาดทุนจากสต็อกนํ้ามันเมื่อราคา
ปรับตัวลดลง  ถึงแมวา บริษัทฯ มีกําไรจากสต็อกนํ้ามันในชวงคร่ึงปแรกที่ราคานํ้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้นจาก 90 ดอลลารตอ
บารเรล ไปอยูที่ 140 ดอลลารตอบารเรลในเดือนกรกฎาคมก็ตาม แตการท่ีราคานํ้ามันดิบลดลงเปนอยางมากในคร่ึงปหลัง 
จนมาอยูที่ 40 ดอลลารตอบารเรล ซึ่งเปนระดับราคาตํ่าสุดในรอบ 4 ปน้ัน ไดทําใหการขาดทุนจากสต็อกนํ้ามันมีมูลคา
มากกวากําไรจากสต็อกนํ้ามันที่เกิดขึ้นในครึ่งปแรกเปนอยางมาก  จนทําใหบริษัทฯ ขาดทุนจากการขายสําหรับป 2551  ใน
สวนของคาใชจายในการขายและบริหารซึ่งเพ่ิมสูงขึ้น 448 ลานบาท หรือรอยละ 10 เปนคาใชจายของธุรกิจเคมีภัณฑซึ่งเดิม
ดําเนินการโดยบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทฯ ไดรับโอนธุรกิจดังกลาวมาในเดือนกันยายน 
2550 รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการซอมบํารุงและคาใชจายในการสงเสริมการขาย 

 

หากไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายในยอดกําไร/ขาดทุนจากการขาย กําไรข้ันตนกอนดอกเบี้ย ภาษี และคา
เสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) มีผลขาดทุนเปนจํานวน 7,058 ลานบาท เทียบกับผลกําไร 12,603 ลานบาทในป 
2550 

 
บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจายลดลงอยางมากเปนจํานวน 2,204 ลานบาท เน่ืองมาจากยอดหนี้สินที่ลดลงจากการชําระคืน

หน้ีสินดังกลาวดวยเงินที่ไดจากการเพ่ิมทุนในเดือนกันยายน 2550 รวมกับเงินจากการระดมทุนผานการขายหุนสามัญตอ
ประชาชนทั่วไปครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2551 และเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน อีกทั้ง อัตราดอกเบี้ยเงินกูของ
บริษัทฯ ลดลงมาก อันเปนผลมาจากการจัดหาเงินกูใหมเพ่ือทดแทนเงินกูเดิม (refinance) ในเดือนธันวาคม 2550 

 
เน่ืองจากในป 2551 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิ ทําใหบริษัทฯ มียอดเครดิตภาษีเงินไดจํานวน 3,053 ลานบาท สวน

ยอดภาษีเงินไดในป 2550 ซึ่งตํ่าน้ัน มีสาเหตุหลักมาจากการกลับรายการสํารองภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและรายไดสําหรับ
ธุรกิจอะโรเมติกสซึ่งไดรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินได ซึ่งสิทธิประโยชนน้ีไดสิ้นสุดลง ณ วันที่ 10 กันยายน 2550 

 
บริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิ 6,864 ลานบาท (ขาดทุน 2.0 บาทตอหุน) ในป 2551 เปรียบเทียบกับยอดกําไรสุทธิ 

7,054 ลานบาท (กําไร 2.0 บาทตอหุน) ในป 2550 
  

งบดุล  2551 2550 
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(ลานบาท)    

รวมสินทรัพย  55,070 70,814 

รวมหน้ีสิน  34,650 46,419 
รวมสวนของผูถือหุน  20,420 24,395 

 
สินทรัพยรวมลดลง 15,744 ลานบาท เปนผลมาจากการลดลงของราคานํ้ามันดิบและผลิตภัณฑซึ่งทําใหมูลคา

ลูกหน้ีการคาและสินคาคงเหลือลดลง 14,425 ลานบาท รวมกับยอดภาษีขอคืนที่ลดลงเน่ืองมาจากการรับเงินจากภาษีที่ขอคืน
จํานวน 2,330 ลานบาท หักดวยยอดภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพ่ิมขึ้นอีก 3,239 ลานบาทจากผลขาดทุนในป 2551  

 
หน้ีสินรวมลดลง 11,769 ลานบาท เปนผลมาจากราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวลดลงซึ่งทําใหมูลคาเจาหน้ีการคาลดลง 

4,987 ลานบาท รวมกับยอดเงินกูที่ลดลง 6,739 ลานบาท โดย ณ สิ้นป บริษัทฯ มียอดเงินกูระยะสั้น 19,721 ลานบาท และ
ยอดเงินกูระยะยาว 8,250 ลานบาท  เงินกูระยะยาว 8,250 ลานบาทน้ันตามงบดุลในงบการเงินไดแสดงอยูในประเภทหน้ีสิน
ระยะสั้น ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 ดังคําอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 16 ซึ่งบริษัทคาด
วาจะสามารถจัดประเภทเงินกูยืมดังกลาวกลับไปเปนหน้ีสินระยะยาวไดภายในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2552 

 
สวนของผูถือหุนรวมลดลง 3,975 ลานบาท เน่ืองมาจากยอดขาดทุนสุทธิ 6,864 ลานบาท การจายเงินปนผล (1 

บาทตอหุนในเดือนมิถุนายน และ 0.5 บาทตอหุนในเดือนกันยายน) จํานวน 5,191 ลานบาท หักกลบดวยสวนของทุนที่
เพ่ิมขึ้นจากการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) จํานวน 8,230 ลานบาท 

 

กระแสเงินสด  2551 2550 
(ลานบาท)    

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน   5,359 6,554 

-  เงินสดสุทธิรรับจาก/(ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (หัก
ดอกเบี้ยและภาษีเงินได) 

 4,073 (12,355) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (849) (48) 

เงินสดสุทธิรับจาก/(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  (3,827) 7,516 
เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)  (603) (4,887) 

 
ถึงแมวาบริษัทฯ จะมีผลขาดทุนอันเน่ืองมาจากการขาดทุนจากสต็อกนํ้ามัน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจาก

กิจกรรมดําเนินงานถึง 5,359 ลานบาท สําหรับเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 849 ลานบาท สวนใหญเปนคาใชจาย
ลงทุนเบื้องตนสําหรับโครงการยูโร 4 (Euro IV) การปรับปรุงคลังนํ้ามันเพ่ือใหสามารถรองรับผลิตภัณฑไบโอดีเซลและ
แกสโซฮอล และการปรับปรุงถังเก็บนํ้ามันใตดินตามสถานีบริการนํ้ามัน สวนเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,827 
ลานบาทนั้น เปนเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปครั้งแรกจํานวน 8,110 ลานบาท หักดวยเงินปน
ผลจายจํานวน 5,191 ลานบาทและการชําระคืนเงินกูจํานวน 6,745 ลานบาท  
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13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

 - ไมมี - 
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สวนท่ี 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอัน
ควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายชัย แจงศิริกุล หรือ นางราตรีมณี ภาษีผล หรือ นางพรรณทิพา รสานนท หรือ นางวรญา โกสาลา
ทิพย  เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายชัย แจงศิริกุล หรือ นางราตรีมณี 
ภาษีผล หรือ นางพรรณทิพา รสานนท หรือ นางวรญา โกสาลาทิพย   กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบ
ทานแลวดังกลาวขางตน 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายวัฒนา จันทรศร กรรมการ -นายวัฒนา จันทรศร- 

นางพรธิดา บุญสา กรรมการ -นางพรธิดา บุญสา- 

นางวัธนี พรรณเชษฐ กรรมการ นางวัธนี พรรณเชษฐ- 

นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการ -นายคุรุจิต นาครทรรพ- 

นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการ -นายสมภพ อมาตยกุล- 

นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ กรรมการ -นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ- 

   
                                           

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
ผูรับมอบอํานาจ นายชัย แจงศิริกุล ผูจัดการบัญชี -นายชัย แจงศิริกล- 
ผูรับมอบอํานาจ นางราตรีมณี ภาษีผล ผูจัดการการเงิน -นางราตรีมณี ภาษีผล- 
ผูรับมอบอํานาจ นางพรรณทิพา รสานนท ผูจัดการนักลงทุนสัมพันธ -นางพรรณทิพา รสานนท- 
ผูรับมอบอํานาจ นางวรญา โกสาลาทิพย นักวิเคราะหอาวุโส    -นางวรญา โกสาลาทิพย- 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

 (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

 (2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล
ในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

 (3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วันที่  25 กุมภาพันธ 2552  ตอ ผู สอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมท้ังการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาได
มอบหมายให นายชัย แจงศิริกุล หรือ นางราตรีมณี ภาษีผล หรือ นางพรรณทิพา รสานนท หรือ นางวรญา โกสาลาทิพย เปนผูลง
ลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือ  นายชัย แจงศิริกุล หรือ นางราตรีมณี ภาษีผล หรือ นาง
พรรณทิพา รสานนท หรือ นางวรญา โกสาลาทิพย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาว
ขางตน 

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายแดเนียล อี. ไลออนส ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ -นายแดเนียล อี. ไลออนส- 

นายมารค เอล นอรธคัท กรรมการและผูจัดการโรงกลั่น -นายมารค เอล นอรธคัท- 

นายกวอก ยิว เมง กรรมการและผูจัดการการตลาดขายปลีก -นายกวอก ยิว เมง- 

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผูจัดการฝายประชาสัมพันธ -นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล- 
นายสมเจตน สายฝน กรรมการและผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ -นายสมเจตน สายฝน- 
นายอดิศักด์ิ แจงกมลกุลชัย กรรมการและผูจัดการฝายปฏิบัติการกล่ัน -นายอดิศักด์ิ แจงกมลกุลชัย- 
นายชัย แจงศิริกุล ผูจัดการบัญชี -นายชัย แจงศิริกุล- 
นางราตรีมณี ภาษีผล ผูจัดการการเงิน    -นางราตรีมณี ภาษีผล- 
 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
ผูรับมอบอํานาจ นายชัย แจงศิริกุล ผูจัดการบัญชี -นายชัย แจงศิริกล- 
ผูรับมอบอํานาจ นางราตรีมณี ภาษีผล ผูจัดการการเงิน -นางราตรีมณี ภาษีผล- 
ผูรับมอบอํานาจ นางพรรณทิพา รสานนท ผูจัดการนักลงทุนสัมพันธ -นางพรรณทิพา รสานนท- 
ผูรับมอบอํานาจ นางวรญา โกสาลาทิพย นักวิเคราะหอาวุโส    -นางวรญา โกสาลาทิพย- 
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เอกสารแนบ 1  

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

ชื่อ-สกุล  
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

1. นายแดเนียล อี.ไลออนส 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

46 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย
แหงชิคาโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา / หลักสูตร 
Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
 

- - 2548 – ปจจุบัน 
 
 
 
 

2547 – 2548 
 
 

2545 – 2547 

ประธาน
กรรมการและ
กรรมการ
ผูจัดการ 
 
ผูจัดการฝาย
การเงิน 
 
ผูจัดการฝาย
การเงิน 

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด 
ประเทศไทย 
 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล 
โปรดัคชั่น สหราชอาณาจักร 
 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล ดีเวลล็อป
เมนท ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

2. นางพรธิดา บุญสา 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

42 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการเงินและการบัญชี 
วอรตันสคูล มหาวิทยาลัย
เพนซิลวาเนีย ประเทศ

- คูสมรสของนายชัย 
แจงศิริกุล (ผูจัดการ
บัญชี) 

2550 – ปจจุบัน 
 
 

2548 – ปจจุบัน 

กรรมการ 
 
 
กรรมการและ

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 
ฝายการเงิน / บริษัท เอ็กซอน 



                         บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                       แบบ 56-1 ประจําป 2551 
     
 

เอกสารแนบ 1 หนา 2  

ชื่อ-สกุล  
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

สหรัฐอเมริกา / หลักสูตร 
Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
 

 
 
 
 

2548 – ปจจุบัน 
 
 

2547 – 2548 
 
 
 

2546 – 2547 
 
 
 

2545 – 2546 
 
 
 

ผูจัดการการเงิน
ภาคพื้นเอเชียแป
ซิฟค 
  
กรรมการ 
 
 
ผูบริหาร
โครงการ 
 
 
ผูจัดการฝาย
พัฒนาธุรกิจ 
 
 
ที่ปรึกษาฝาย
วางแผน 
 
 

โมบิล เอเชียแปซิฟค จํากัด 
ประเทศสิงคโปร 
 
  
หลายบริษัทในเครือเอ็กซอนโม
บิล 
 
ฝายการเงิน / บริษัท เอ็กซอน 
โมบิล คอรปอเรชั่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
ฝายกลั่นและจัดหา/บริษัท 
 เอ็กซอนโมบิล เอเชียแปซิฟค 
จํากัด ประเทศสิงคโปร 
 
ฝายกลั่นและจัดหา/บริษัท  
เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
 



                         บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                       แบบ 56-1 ประจําป 2551 
     
 

เอกสารแนบ 1 หนา 3  

ชื่อ-สกุล  
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

2543 – 2545 ผูจัดการการเงิน ฝายการเงิน/บริษัท เอสโซ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

3. นายมารค เอล นอรธคัท 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

46 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

           -               - 2551 – ปจจุบัน 
 
 
 

2549 – 2551   
 
 
 

2547 – 2549 
 
 
 

2544 – 2547 

กรรมการ และ
ผูจัดการโรงกลั่น 
 
 
ผูบริหาร
โครงการและ
วางแผนการกลั่น 
 
ผูจัดการการผลิต
ระดับโลก 
 
 
ผูจัดการแผนก
ปฎิบัติการกลั่น 

โรงกลั่นน้ํามันเอสโซศรีราชา 
บริษัทเอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่ง
แอนดซัพพลาย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่ง
แอนดซัพพลาย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
โรงกลั่นน้ํามันบาตัน รูจ  บริษัท 
เอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่งแอนด
ซัพพลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 



                         บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                       แบบ 56-1 ประจําป 2551 
     
 

เอกสารแนบ 1 หนา 4  

ชื่อ-สกุล  
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

4. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

49 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยซินซินเนติ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  / 
หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 
 

- - 2550 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
 

2549 – ปจจุบัน 
 
 
 

2546 – 2548 
 
 
 

2544 – 2547 

กรรมการ 
กรรมการ
ประเมินผลงาน 
และผูจัดการฝาย
ประชาสัมพันธ 
 
กรรมการ และ
ผูจัดการฝาย
ประชาสัมพันธ 
 
ผูจัดการ
ประสานงานโรง
กลั่น 
 
ผูจัดการ
ประสานงาน
ผลิตภัณฑ 

 ฝายประชาสัมพันธ  บริษัท 
เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
 
 
 
ฝายประชาสัมพันธ  บริษัท 
เอ็กซอนโมบิล จํากัด  
 
 
โรงกลั่นน้ํามันเอสโซศรีราชา 
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 
โรงกลั่นน้ํามันเอสโซศรีราชา 
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 

5. นายกวอก ยิว เมง 39 สังคมศาสตรบัณฑิต - - 2551 – ปจจุบัน กรรมการและ ฝายการตลาดผลิตภัณฑ



                         บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                       แบบ 56-1 ประจําป 2551 
     
 

เอกสารแนบ 1 หนา 5  

ชื่อ-สกุล  
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยแหงชาติของ
ประเทศสิงคโปร ประเทศ
สิงคโปร 

 
 
 
 

2550 - 2551 
 
 
 

2547 – 2550 
 
 
 
 

2544 - 2547 
 

ผูจัดการ
การตลาดขาย
ปลีก 
 
ผูจัดการฝาย
วางแผน 
 
 
ผูจัดการระดับ
ภาคพื้นเอเชียแป
ซิฟคดานราคา
ขายปลีก 
 
นักวิเคราะหกล
ยุทธ 

เชื้อเพลิง/บริษัท เอสโซ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
 
บรษิัท ซิโนเปค เซนไม (ฟู
เจียน) ปโตรเลียม จํากัด 
ประเทศจีน 
 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล ออยล 
สิงคโปร จํากัด ประเทศ
สิงคโปร 
 
 
บริษัท เอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  



                         บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                       แบบ 56-1 ประจําป 2551 
     
 

เอกสารแนบ 1 หนา 6  

ชื่อ-สกุล  
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

6. นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

45 
 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยทัลซา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  / 
หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP)  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

          - - 2549 – ปจจุบัน 
 
 
 

2548 – 2549 
 
 
 
 

2546 – 2548 
 
 
 
 

2544 – 2546 
 
 

กรรมการและ 
ผูจัดการฝาย
ปฎิบัติการกลั่น 
 
ผูจัดการแผนก
ปฎิบัติการกลั่น 
 
 
 
ผูจัดการแผนก
เทคนิค 
 
 
 
ที่ปรึกษาระดับ
ภาคพื้นเอเชียแป
ซิฟคทางดาน
ธุรกิจการกลั่น 

โรงกลั่นน้ํามันเอสโซศรีราชา 
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 
โรงกลั่นน้ํามันเบยทาวน 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล  
รีไฟนิ่งแอนดซัพพลาย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
โรงกลั่นน้ํามันเบยทาวน 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล  
รีไฟนิ่งแอนดซัพพลาย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่ง
แอนดซัพพลาย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  
 
 



                         บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                       แบบ 56-1 ประจําป 2551 
     
 

เอกสารแนบ 1 หนา 7  

ชื่อ-สกุล  
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

7. นายสมเจตน สายฝน 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

51 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาอุตสา
หการและบริหารสถาบัน
วิทยาลัยแหงเอเชีย /  
หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP)  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- - 2550 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

2548 – 2550 
 
 
 
 

2543 – 2548 

กรรมการและ
ผูจัดการฝายขาย
เคมีภัณฑ 
 
ผูชําระบัญชี  
 
 
กรรมการ และ
ผูจัดการฝายขาย
ผลิตภัณฑ
ของเหลว 
 
ผูจัดการฝายเคมี 

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล เคมี 
(ประเทศไทย) จํากัด 
 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล เคมี 
(ประเทศไทย) จํากัด 
 
 
 
โรงกลั่นน้ํามันเอสโซศรีราชา 
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 

8. นายคุรุจิต นาครทรรพ 53 วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ปโตรเลียม มหาวิทยาลัยรัฐ

- - 2550 –  ปจจุบัน 
 
 

 กรรมการอิสระ 
 
 

 บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 



                         บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                       แบบ 56-1 ประจําป 2551 
     
 

เอกสารแนบ 1 หนา 8  

ชื่อ-สกุล  
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

โอกลาโฮมา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา / หลักสูตร 
Director Accreditation 
Program (DAP)  สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

2551 - ปจจุบัน 
 
 
 

2549 – 2551 
 
 

2549 
 
 
 

2547 – 2549 
 
 
 
 

2543 – 2547 
 

อธิบดีกรม
เชื้อเพลิง
ธรรมชาติ 
 
รอง
ปลัดกระทรวง 
 
รองอธิบดีกรม
เชื้อเพลิง
ธรรมชาติ 
 
ผูอํานวยการ
สํานักความ
รวมมือระหวาง
ประเทศ 
 
หัวหนาเจาหนาที่
ฝายบริหาร
องคกรรวมไทย-

กระทรวงพลังงาน 
 
 
 
กระทรวงพลังงาน 
 
 
กระทรวงพลังงาน 
 
 
 
กระทรวงพลังงาน 
 
 
 
  
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 



                         บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                       แบบ 56-1 ประจําป 2551 
     
 

เอกสารแนบ 1 หนา 9  

ชื่อ-สกุล  
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

มาเลเซีย ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร 
 

9. นายวัฒนา จันทรศร 61 วิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เคมี สถาบันเทคโนโลยี
อิลลินอยส ชิคาโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- - 2550 – ปจจุบัน 
  
 
 

2549 – 2550 
 
 
 

2547 – 2549 
 
 
 

2545 – 2547 
 

กรรมการ และ
กรรมการ
ประเมินผลงาน 
 
ที่ปรึกษาธุรกิจ
การกลั่น ภาคพื้น
เอเซียแปซิฟค 
 
ที่ปรึกษาธุรกิจ
การกลั่น ภาคพื้น
เอเซียแปซิฟค 
 
ผูจัดการโรงกลั่น
ศรีราชา 

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด 
 
 
 
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 

10. นายสมภพ อมาตยกุล 68 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 0.0001  2550 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
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เอกสารแนบ 1 หนา 10  

ชื่อ-สกุล  
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

สาขาพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร / 
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาบริหารธุรกิจ   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร / หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

 
 
 
 

ปจจุบัน 
 
 
 
 
 

ปจจุบัน 
 
 

ปจจุบัน 
 
 

ปจจุบัน 
 
 

และประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 
 
รองประธาน
กรรมการและ
ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการและ
กรรมการ
ตรวจสอบ 

จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
บริษัทสหยูเนี่ยน จํากัด 
(มหาชน) 
 
 
 
 
คณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (ก.พ.) 
 
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) 
 
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทไทย 3 แหง 
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เอกสารแนบ 1 หนา 11  

ชื่อ-สกุล  
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

 
ปจจุบัน 

 
 

ปจจุบัน 
  

กอนป 2546 

 
ประธาน 
 
 
รองประธาน 
 
รัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวง 
 
ประธาน 
 
ประธาน 
 
ผูจัดการใหญ 

 
มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษา
วิชาการจัดการแหงประเทศไทย 
 
หอการคาไทย 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) 
 
การรถไฟแหงประเทศไทย 
 
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย 
จํากัด 
 

11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ 69 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ  

- - 2550 – ปจจุบัน 
 
 

กรรมการอิสระ  
ประธาน
คณะกรรมการ

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 หนา 12  

ชื่อ-สกุล  
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรัฐโอกลาโฮมา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา / 
หลักสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) / หลักสูตร Finance 
for Non-Finance Director 
(FN) สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 
 

 
 
 
 

2548 – 2550  
 
 

2544 – 2546 

ประเมินผลงาน 
และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
ที่ปรึกษา 
 
 
รองผูจัดการใหญ
บริหารสายงาน
ปฏิบัติการ 

 
 
 
 
บริษัท เบทาโกร อโกรกรุป 
จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมี
กัลไทย จํากัด (มหาชน) 

12. นางวัธนี พรรณเชษฐ 71 บัญชีมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยอลาบามา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา / 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต / 
หลักสูตร Director 
Certification Program 
(DCP ) / หลักสูตร Audit 
Committee Program (ACP) 
/ หลักสูตร DCP Refresher 

- - 2550 – ปจจุบัน 
 
 
 

2542 – ปจจุบัน 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระ 

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด 
(มหาชน) 
 
 
บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน 
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เอกสารแนบ 1 หนา 13  

ชื่อ-สกุล  
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 
 
 
 
 
 
 

2546 – 2549 
 
 

2542 – 2548 
 

และกรรมการ
ตรวจสอบ  
 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการ
ตรวจสอบ  
 
กรรมการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด 
(มหาชน) 
 
 
คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
บริษัท เดลตาอิเลคโทรนิคส  
จํากัด (มหาชน) 
 

 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง  อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา  สัดสวนการถือ ความสัมพันธ ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
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เอกสารแนบ 1 หนา 14  

 (ป)  หุนในบริษัท 
(%)  

 

ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ  

1. นางราตรีมณี ภาษีผล 41 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยแหงวอชิงตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

0.0003 - 2550 – ปจจุบัน 
 
 

2547 – ปจจุบัน 
 
 

2545 – 2547 

ผูจัดการการเงิน 
 
 
ผูจัดการการเงิน 
 
 
ผูชวยผูจัดการ
การเงิน 

ฝายการเงิน / บริษัท เอสโซ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
ฝายการเงิน / บริษัท เอ็กซอน 
โมบิล จํากัด 
 
ฝายการเงิน  / บริษัท เอ็กซอน
โมบิล จํากัด 
 

2. นายชัย แจงศิริกุล 51 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- คูสมรสนางพรธิดา 
บุญสา (กรรมการ

บริษัท) 

2550 – ปจจุบัน 
 
 

2550 - ปจจุบัน 
 
 

2548 – 2550 
 
 
 
 

ผูจัดการบัญชี 
 
 
ผูจัดการบัญชี 
 
 
ผูจัดการควบคุม
และบัญชีกลุม
ผลิตภัณฑหลอ
ลื่นภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟค 

ฝายบัญชี / บริษัท เอสโซ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
ฝายบัญชี / บริษัท เอ็กซอน 
โมบิล จํากัด 
 
ฝายบัญชี / บริษัท เอ็กซอน 
โมบิล เอเชียแปซิฟค ประเทศ
สิงคโปร 
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เอกสารแนบ 1 หนา 15  

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง  
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  
 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ  

 
2545 – 2548 

  

 
ผูจัดการฝายการ
บัญชีการเงิน 

 
ฝายบัญชี / บริษัท เอ็กซอน 
โมบิล จํากัด 
 

3. นายซารโก พาฟโลวิค 47 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัย
แหงเบลเกรด ประเทศเซอ
เบีย 

- - 2551 – ปจจุบัน 
 
 
 

2548 – 2551 
 

ผูจัดการ
ผลิตภัณฑหลอ
ลื่น 
 
ผูจัดการฝายขาย
กลุมประเทศ
อินเดีย  
 

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล ลูบริ
แคนท จํากัด ประเทศอินเดีย    

4. นายชาญณรงค เจนจิตมั่น 54 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- - ปจจุบัน 
 
 
 

2547 – 2550 
 
 

ผูจัดการฝายขาย
อุตสาหกรรม
และขายสง 
 
กรรมการ 
 
 

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 หนา 16  

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง  
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  
 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ  

2545 – 2550 ผูจัดการฝายขาย
อุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม 
 

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 

5. นายอภิชาติ เรี่ยมรัตนากร 51 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- - 2547 – ปจจุบัน 
 
 
 

2543 – 2547 

ผูจัดการฝาย
ลําเลียงและทอ
สง  
 
ผูจัดการฝายซอม
บํารุง 

 บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 
 
โรงกลั่นน้ํามันเอสโซศรีราชา 
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 

6. นางพรรณทิพา รสานนท 54 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ แคนซัส 
ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- - 2551 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
 

2548 – 2551 

ผูจัดการฝายนัก
ลงทุนสัมพันธ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการและ

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด 
 
 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด 
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ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง  
 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%)  
 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง 
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ  

 
 
 
 
 

2546 – 2548 

ผูจัดการ
ศูนยบริการ
กรุงเทพฯและ
เซี่ยงไฮ 
 
ผูจัดการโครงการ
ขยายศูนยบริการ
ธุรกิจกรุงเทพฯ   
 

 
 
 
 
 
ฝายบุคคล / บริษัท เอ็กซอนโม
บิล จํากัด 
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รายช่ือบริษัท 
รายช่ือ 

บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทที่
เก่ียวของ 

 1 2 3 4 5 6 
1. นายแดเนียล อี.ไลออนส* x, /, // /      
2. นางพรธิดา บุญสา* /       
3. นายมารค เอล นอรธคัท* /, //       
4. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล* /, //       
5. นายกวอก ยิว เมง* /, //       
6. นายอดิศักด์ิ แจงกมลกุลชัย* /, //       
7. นายสมเจตน สายฝน* /, //       
8. นายคุรุจิต นาครทรรพ /       
9. นายวัฒนา จันทรศร /       
10. นายสมภพ อมาตยกุล /       
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ /       
12. นางวัธนี พรรณเชษฐ /       
13. นายชัย แจงศิริกุล //       
14. นางราตรีมณี ภาษีผล //       

15. นายซารโก พาฟโลวิค //       

16. นายชาญณรงค เจนจิตมั่น //       

17. นายอภิชาติ เรี่ยมรัตนากร * //      / 
18. นางพรรณทิพา รสานนท //       

 
1. บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด  
2. บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด 
3. บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด 
4. บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด 
5. บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด  
6. บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด 

  
 หมายเหตุ  
 /   = กรรมการ 
 // =  ผูบริหาร 
 X = ประธานกรรมการ 
 * = กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 

 

- ไมมี - 
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อภิธานศัพท 
 
บารเรล (barrel หรือ bbl) บารเรล (1 บารเรล = 158.984 ลิตร) 

 
บิทูเมน (bitumen) นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดหนัก ซึ่งปกติใชสําหรับเทลาดและกอสรางถนน 

 
ไบโอดีเซล (biodiesel) เช้ือเพลิงจากแหลงทดแทนตามธรรมชาติ เชน นํ้ามันพืชและไขมันสัตวทั้ง

ของใหมและที่ใชแลว สําหรับใชกับเครื่องยนตดีเซล ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติ
ทางกายภาพคลายกับเช้ือเพลิงดีเซลที่ไดจากปโตรเลียม แตมีคุณสมบัติที่
ดีกวาในดานสิ่งแวดลอม  
 

นํ้ามันดิบที่ยากตอกระบวนการกล่ัน 
(challenged crude) 

นํ้ามันดิบที่มีคุณสมบัติหน่ึงหรือหลายอยาง ซึ่งในขณะที่กล่ันจําเปนตองมี
การควบคุม ปรับปรุงคุณภาพหรือจัดการเปนพิเศษเพ่ือใหมั่นใจถึงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ เสถียรภาพของการดําเนินงาน ความปลอดภัยในการกลั่น
นํ้ามัน รวมถึงสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม และเสถียรภาพทางดานโลหะวิทยา
ของอุปกรณในโรงกลั่นนํ้ามัน คุณสมบัติที่สําคัญซึ่งเก่ียวของกับนํ้ามันดิบที่
ยากตอกระบวนการกล่ันไดแก คาความเปนกรด (total acid number หรือ 
TAN) ความหนืดและปริมาณของโลหะ  กํามะถัน ไนโตรเจน และเกลือ 
 

โรงกลั่นนํ้ามันแบบคอมเพล็กซ (complex 
refinery) 

โรงกลั่นนํ้ามันที่มีกระบวนการผลิต (หนวยแปลงหรือเพ่ิมคุณภาพนํ้ามัน) ซึ่ง
สามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑไฮโดรคารบอนที่มีมูลคาตํ่ากวา 
รวมถึงนํ้ามันดิบที่ยากตอกระบวนการกล่ัน ใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงกวา
ได โดยประเภทของหนวยกล่ันเปนตัวบงช้ีระดับความซับซอนของโรงกลั่น
นํ้ามัน 
 

คอนเดนเซท (condensate) 
 

ของเหลวซึ่งกอตัวขึ้นเมื่อไอนํ้ามันเย็นตัวลง 
 

หนวยเพ่ิมออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา 
(continuous catalyst regeneration reformer 
หรือ CCR) 

หนวยกล่ันนํ้ามันซึ่งเปล่ียนโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบนํ้ามัน
เบนซินที่มีคาออกเทนตํ่าใหเปนสารประกอบนํ้ามันเบนซินที่มีคาออกเทนสูง
ขึ้นโดยใชอุปกรณฟนฟูตัวเรงปฏิกิริยาในระหวางกระบวนการกลั่น (online 
catalyst regeneration facility) 
 

หนวยเพ่ิมคุณภาพนํ้ามัน (conversion unit 
หรือ upgrading unit) 

 

หนวยผลิตซึ่งทําการเปล่ียนแปลงทางเคมีของโครงสรางของโมเลกุล
ไฮโดรคารบอนที่มีมูลคาตํ่า ใหเปนโมเลกุลไฮโดรคารบอนที่มีมูลคาสูงกวา 
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เดทเวทตัน (deadweight ton หรือ dwt) 
 

จํานวนของสินคา เช้ือเพลิง นํ้า เสบียงและลูกเรือที่เรือบรรทุกนํ้ามันสามารถ
บรรทุกไดเมื่อทําการบรรทุกเต็มที่ 
 

นํ้ามันดีเซล (diesel) คําที่ใชเรียกนํ้ามันเช้ือเพลิงซึ่งใชในเครื่องยนตดีเซล (เครื่องยนตที่จุดระเบิด
ดวยการอัด) 
 

ผลิตภัณฑจากหอกล่ัน (distillate fuels) นํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล และน้ํามันเพ่ือการทําความ
รอน (domestic heating oil) 
 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
(energy intensity index) 

หนวยวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานของ Solomon Associates เปนอัตรา
ของการใชพลังงานที่แทจริง และมาตรฐานการใชพลังงานของโรงกลั่น
นํ้ามันของ Solomon Associates สําหรับโรงกลั่นนํ้ามัน ซึ่งคิดคํานวณโดยใช
วิธีการของ Solomon Associates 
 

ราคาเทียบเทาราคาสงออก (export parity) เปนคําศัพทที่ใชอธิบายถึงวิธีการในการกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมที่สงออก โดยอางอิงกับราคาตลาดจรในสิงคโปร (Singapore 
sport market price) ของผลิตภัณฑที่เก่ียวของซึ่งประกาศใน MOPS บวก
สวนเพ่ิมหรือหักสวนลด ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพตลาด และการเจรจาตอรองกับผู
ซื้อ 
 

นํ้ามันดิบจากตะวันออกไกล (Far East 
crude) 
 

นํ้ามันดิบนําเขาจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกไกล เชน อินโดนีเซีย 
เวียดนาม ไทย มาเลเซีย บรูไน จีน ออสเตรเลีย และรัสเซีย 
 

วัตถุดิบ (feedstocks) สารประกอบไฮโดรคารบอน เชน นํ้ามันดิบ และกากนํ้ามันนําเขา ที่ใช
ปอนเขาหนวยผลิตและ/หรือผสมกับผลิตภัณฑที่ไดจากการกล่ัน (refined 
products) 
 

หนวยแปรสภาพนํ้ามันหนักใหเปนนํ้ามัน
เบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (fluidized 
catalytic cracking unit หรือ FCCU) 

หนวยกลั่นนํ้ามันซึ่งจะทําการยอยสลายโมเลกุลขนาดใหญของนํ้ามันหนักให
เปนโมเลกุลขนาดเล็กลงโดยการใชความรอน และใชตัวเรงปฏิกิริยาเปนตัว
ชวย 
 

กระบวนการกล่ันแยกสวน (fractionation) กระบวนการแยกนํ้ามันดิบออกเปนสารประกอบหรือสวนตาง ๆ ซึ่งแตละ
สวนมีจุดเดือดที่ตางกัน ดวยการใหความรอนกับนํ้ามันดิบที่อุณหภูมิหน่ึง 
และสงไปยังหอกล่ันแยกสวน 
 

นํ้ามันเตา (fuel oil) สวนของผลผลิตที่ออกมาจากสวนลางของหอกล่ันนํ้ามันดิบ ซึ่งเปนนํ้ามันที่
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โดยท่ัวไปจะใชเปนนํ้ามันเตา นอกจากน้ียังมีการนํามาใชเปนแหลงพลังงาน
หลักของเครื่องกําเนิดไฟฟาอยางแพรหลายดวย 
 

แกสโซฮอล (gasohol) สวนผสมของนํ้ามันเบนซินรอยละ 90 และเอทานอลรอยละ 10 แกสโซฮอล
มีคุณสมบัติทางออกเทน หรือการกันกระตุก (antiknock) สูงกวานํ้ามัน
เบนซิน และเผาไหมไดสมบูรณกวา จึงทําใหมีการปลอยสารมลพิษออกมา
นอยกวา 
 

คาการกล่ัน (gross refining margin) 
 

มูลค าของการผลิต  หักดวยตนทุนของวัตถุ ดิบที่ นํ า เข าก ล่ันและค า
สาธารณูปโภคที่ซื้อมาใช  ทั้งน้ี คาการกล่ันที่ใชในอุตสาหกรรมกล่ันนํ้ามัน
โดยทั่วไปอาจแตกตางไปจากวิธีท่ีบริษัทฯ ใชในการคํานวณคาการกล่ันของ
บริษัทฯ  
 

นํ้ามันชนิดหนัก (heavy oil) นํ้ามันดิบชนิดหนักที่ยังคงเหลืออยูภายหลังจากที่ นํ้ามันเตาและไฮโดร-
คารบอนซึ่งเบากวาถึงจุดเดือดในกระบวนการกลั่นนํ้ามันแลว  นํ้ามันชนิด
หนักใชสําหรับผลิตไฟฟา นํ้ามันเช้ือเพลิงเรือ และใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ 
 

นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดหนัก (heavy products) 
 

นํ้ามันเตา กากนํ้ามันดิบและบิทูเมน 
 

กระบวนการกําจัดกํามะถันในนํ้ามันโดย
ใชไฮโดรเจนรวม (hydrodesulfurizer หรือ 
HDS) 
 

หนวยกล่ันนํ้ามันที่ทําการกําจัดกํามะถันจากนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันดีเซล
โดยใชตัวเรงปฏิกิริยาและไฮโดรเจนรวม 
 
 

กระบวนการกําจัดกํามะถันในนํ้ามันโดย
ใชไฮโดรเจนรวม (hydrotreating) 
 

กระบวนการกําจัดกํามะถันและสารปนเปอนอื่น ๆ เชน ไนโตรเจนและ
ออกซิเจน จากนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันดีเซลโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาและ
ไฮโดรเจนรวม  
 

อัตราสวนความสามารถในการกําจัด
กํามะถันตอกําลังการกล่ัน (hydrotreating-
to-refining ratio) 

อัตราสวนที่คํานวณจากผลรวมของประสิทธิภาพการแปลงสภาพโมเลกุล 
(hydrocracking) การกําจัดกํามะถันและสารปนเปอน (hydrotreating) ซึ่งสูง
กวากําลังการกล่ันนํ้ามันดิบทั้งหมด อัตราสวนน้ีแสดงถึงประสิทธิภาพของ
โรงกล่ันนํ้ามันที่จะสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดการลดสารกํามะถันใน
อนาคตได 
 

ราคาเทียบเทาราคานําเขา (import parity) เปนคําศัพทที่ใชอธิบายถึงวิธีการในการกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมที่ขายในประเทศ  โดยอางอิงกับราคาตลาดจรในสิงคโปร 
(Singapore sport market price) ของผลิตภัณฑที่เก่ียวของซึ่งเปนราคาเฉล่ีย
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อางอิงของ Platt ที่สิงคโปร (MOPS) บวกคาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑ
น้ัน ๆ จากสิงคโปรมายังประเทศไทย เชน คาประกันภัย คาระวาง การ
สูญเสียของมวลนํ้ามันจากการขนสงสินคาทางทะเล (ocean losses) คาใชจาย
ในการจัดการ และรวมถึงคาอากรนําเขา (deemed import duty) และคาใชจาย
ในการสํารองตามกฎหมาย (cost of deemed legal reserve)  
 

นํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน (jet fuel) ผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งใชทั้งในการบินพาณิชยและอากาศยานทหาร 
คุณสมบัติที่กําหนด (specifications) ของน้ํามันเช้ือเพลิงอากาศยานมีความ
หลากหลาย นํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยานเรียกอีกอยางหน่ึงวานํ้ามันเครื่องบิน
ใบพัด (turbine fuel) วัตถุดิบที่สําคัญของสวนผสมของนํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศ
ยานคือนํ้ามันกาดจากหนวยกล่ันนํ้ามันดิบและหนวยแปรสภาพนํ้ามันหนัก
ใหเปนนํ้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (fluidized catalytic cracking 
unit) 
 

พันบารเรลตอวัน (thousand barrels per 
day หรือ kdpd) 
 

พันบารเรลตอวันปฏิทิน 
 
 

นํ้ามันกาด (kerosene) ผลิตภัณฑปโตรเลียมชนิดก่ึงหนักก่ึงเบาซึ่งใชสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศ
ยาน การหุงตม การทําความรอน การใหแสงสวาง สารทําละลาย และการ
ผสมเขากับนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเตา 
 

นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดเบา (light products) 
 

กาซปโตรเลียมเหลว นํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัว รีฟอรเมตและไอโซเมอเรต 
 

กากนํ้ามันดิบ (long residue) นํ้ามันเตาสีดําที่ผลิตโดยหนวยกลั่นนํ้ามันดิบ (crude distillation unit) ซึ่งมัก
ขายเปนนํ้ามันเตาสําหรับโรงกล่ันนํ้ามันแบบพ้ืนฐาน สําหรับโรงกล่ันนํ้ามัน
แบบคอมเพล็กซ กากนํ้ามันดิบจะถูกนํามาผานกระบวนการตอไปในหนวย
เพ่ิมคุณภาพนํ้ามันเพ่ือผลิตผลิตภัณฑนํ้ามันที่มีมูลคาสูงกวา 
 

การบาดเจ็บที่สูญเสียเวลาทํางาน (loss time 
injury) 
 

การบาดเจ็บที่เกิดกับพนักงานในที่ทํางาน ซึ่งทําใหสูญเสียเวลาทํางานในวัน
ทํางานถัดไป หรือทําใหไมสามารถกลับมาทํางานไดในวันทํางานถัดไป  
 

กาซปโตรเลียมเหลว (liquefied petroleum 
gas หรือ LPG) 

กาซปโตรเลียมเหลวซึ่งประกอบดวยโพรเพนและบิวเทนเปนหลัก และผลิต
ขึ้นเพ่ือใชในการหุงตม การทําความรอนในบานและเปนสินคาขั้นกลาง 
(intermediate material) ในการผลิตปโตรเคมี 
 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพในการซอมบํารุง ดัชนีตัวหน่ึงที่ใชวัดความมีประสิทธิภาพของคาใชจายในการซอมบํารุง 
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(Maintenance Index) 
 

 
 

คาเฉล่ียราคาอางอิงของ Platt ที่สิงคโปร 
(Means of Platt’s Singapore หรือ MOPS) 
 

คาเฉล่ียของราคาที่เสนอโดย Platt สําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงเกรดน้ัน ๆ ที่
สิงคโปร 
 

สารเพ่ิมออกเทน MTBE (methyl tertiary 
butyl ether หรือ MTBE) 
 

สารออกซิจิเนต (oxygenate) เพ่ือเพ่ิมคาออกเทนในนํ้ามันเบนซินไรสาร
ตะก่ัว 
 

นํ้ามันสําเร็จรูปก่ึงหนักก่ึงเบา (middle 
distillates) 
 

นํ้ามันดีเซล (หรือนํ้ามันยานยนตและน้ํามันอุตสาหกรรม) และน้ํามัน
เช้ือเพลิงอากาศยาน 
 

นํ้ามันดิบจากตะวันออกกลาง (Middle 
East crude) 
 

นํ้ามันดิบนําเขาจากประเทศตะวันออกกลาง อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
โอมานและเยเมน 
 

เมกกะวัตต (megawatt หรือ MW) 
 

เมกกะวัตต (หน่ึงลานวัตต) ซึ่งเปนหนวยวัดไฟฟา 
 

แนฟทา (naphtha) คําศัพทที่ใชโดยทั่วไปสําหรับไฮโดรคารบอนสวนที่มีจุดเดือดตํ่า (และคา
ออกเทนตํ่า) ซึ่งเปนผลผลิตของการกล่ันนํ้ามันดิบหรือคอนเดนเซท 
โดยทั่วไป แนฟทาใชเปนวัตถุดิบสําหรับหนวยเพ่ิมออกเทน (catalytic 
reforming unit) และโรงงานเอทิลีน นอกจากนี้ ยังใชเปนสวนผสมนํ้ามัน
เบนซิน 
 

กาซธรรมชาติ (natural gas) กาซไฮโดรคารบอนที่ติดไฟงายและไรสี ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติพรอมกับ
นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติประกอบดวย มีเทนและกาซไฮโดรคารบอนชนิด
หนัก เชน โพรเพน เปนหลัก 
 

ดัชนีวัดความซับซอนของเนลสัน (Nelson 
Complexity Index) 

เปนดัชนีที่คํานวณตามประเภทและกําลังการกลั่นนํ้ามันของหนวยกล่ัน
นํ้ามันทั้งหมดในโรงกล่ันนํ้ามัน เปรียบเทียบกับกําลังการกลั่นนํ้ามันของ
หนวยกล่ันนํ้ามันดิบซึ่งเปนหนวยการผลิตขั้นแรก และโดยปกติแลว ยิ่งดัชนี
ดังกลาวมีคามากเทาใด ก็จะยิ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการแปร
สภาพนํ้ามันดิบใหเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มีมูลคาสูงขึ้นไดมากเทาน้ัน 
 

คาใชจายในการดําเนินงานซึ่งเปนเงินสด 
(non-energy cash operating expenses) 
 

คําศัพทที่กําหนดโดย Solomon Associates ซึ่งหมายถึง คาใชจายในการ
ดําเนินงานซึ่งเปนเงินสดและคาใชจายการซอมใหญรายปทั้งสิ้น หารดวย
กําลังการกล่ันเทียบเทาที่ใชจริง ซึ่งไมรวมคาสาธารณูปโภคและเช้ือเพลิงที่
ซื้อทุกรูปแบบ 
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คาออกเทน (octane number) ตัวเลขที่ระบุคุณสมบัติกันการกระตุก (การจุดระเบิดดวยตัวเอง) ของน้ํามัน

เบนซิน ยิ่งคาออกเทนสูงขึ้นเทาใด นํ้ามันเบนซินยิ่งมีคุณสมบัติกันการ
กระตุกสูงขึ้นเทาน้ัน สารประกอบเบนซินที่ผลิตจากหนวยกล่ันนํ้ามันดิบ 
(crude distillation unit) มีคาออกเทนคอนขางตํ่า และมีมูลคาตํ่าสําหรับการ
ผสมนํ้ามันเบนซิน 
 

ความพรอมของหนวยผลิต (operational 
availability) 

คําศัพทที่กําหนดโดย Solomon Associates ซึ่งใชวัดเวลาโดยเฉลี่ยรายปที่
โรงงานมีความพรอมในการผลิต โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการ
บํารุงรักษาตามกําหนดการ การบํารุงรักษานอกกําหนดการที่วางไว และ
ชวงเวลาการหยุดเครื่องจักร (downtime) ตามกฎระเบียบหรือกระบวนการ
ผลิต 
 

ปโตรเคมี (petrochemicals) ผลิตภัณฑเคมีที่ไดมาจากปโตรเลียมหรือกาซธรรมชาติ ซึ่งมีเกือบ 200 ชนิด 
โดยผลิตภัณฑบางอยางที่ไดจากการกล่ันนํ้ามันจะใชเปนวัตถุดิบปโตรเคมีใน
การผลิตพลาสติก ไฟเบอรสังเคราะห ยางสังเคราะห และผลิตภัณฑอื่น ๆ 
 

อัตราการใชกําลังการผลิต (plant 
utilization rate) 

การวัดสัดสวนของกําลังการผลิตที่ใชในการผลิตของหนวยผลิตหน่ึง ซึ่ง
แสดงเปนอัตราสวนของวัตถุดิบที่นําเขาผลิตจริง (actual intake) (หรือการ
ผลิต) ตอกําลังการกล่ันในชวงระยะเวลาที่ระบุ ทั้งน้ี อัตราการใชกําลังการ
ผลิตที่ใชในอุตสาหกรรมกลั่นนํ้ามันโดยทั่วไปอาจแตกตางไปจากวิธีที่
บริษัทฯ ใชในการคํานวณอัตราการใชกําลังการผลิตของบริษัทฯ  
 

หนวยเพ่ิมออกเทน (powerformer unit) 
 

หนวยกล่ันนํ้ามันซึ่งเปล่ียนโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบนํ้ามัน
เบนซินที่มีคาออกเทนตํ่าใหเปนนํ้ามันเบนซินที่มีคาออกเทนสูง 
 

ppm (part per million) 
 

หน่ึงสวนในลานสวน 
 

การกลั่นนํ้ามัน (refining) การแปรสภาพนํ้ามันดิบเปนผลิตภัณฑปโตรเลียม เชน นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
เช้ือเพลิงอากาศยาน นํ้ามันดีเซล และแนฟทาซึ่งเปนวัตถุดิบที่สําคัญที่สุด
สําหรับอุตสาหกรรมอะโรเมติกส  กระบวนการกล่ันนํ้ามันโดยทั่วไปเริ่มตน
ที่การแยกนํ้ามันดิบออกเปนสวนตาง ๆ ดวยการกล่ัน ผลผลิตสวนตาง ๆ จะ
ถูกปรับปรุงคุณภาพตอไปเพ่ือแปรสภาพใหเปนสวนผสมของผลิตภัณฑที่มี
ประโยชนมากกวา โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การเปล่ียนสภาพโมเลกุลใหเล็ก
ลง การปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการอัลคีเลช่ัน (alkylation) กระบวนการ
โพลิเมอไรเซช่ัน (polymerization) และกระบวนการไอโซเมอไรเซช่ัน 
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(isomerization) สวนผสมของสารประกอบชนิดใหมเหลาน้ีจะถูกแยกโดยใช
วิธีการตางๆ เชน การแยกสวน (fractionation) และการสกัดสารทําละลาย 
 

กําลังการกล่ันนํ้ามัน (refining capacity) กําลังการกล่ันที่ออกแบบ (designed capacity) ของโรงกลั่นนํ้ามันตอวันที่มี
การดําเนินการผลิตจริง (stream day) บนสมมุติฐานวามีการใชนํ้ามันดิบชนิด
ที่กําหนดไว โดยโรงกล่ันนํ้ามันอาจจะทําการกล่ันไดสูงกวากําลังการกล่ันที่
ออกแบบหากมีการปรับปรุงสภาพการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงชนิดของ
นํ้ามันดิบแตกตางไปจากชนิดที่ได กําหนดไวสําหรับกําลังการกล่ันที่
ออกแบบ หรือการปรับปรุงอยางตอเน่ืองในอุปกรณการผลิต  ทั้งน้ี กําลังการ
กล่ันนํ้ามันที่ใชในอุตสาหกรรมกลั่นนํ้ามันโดยทั่วไปอาจแตกตางไปจากวิธี
ที่บริษัทฯ ใชในการคํานวณกําลังความสามารถของหนวยผลิตของบริษัทฯ 
 

รีฟอรเมต (reformate)  
 

แนฟทาที่มีการปรับปรุงคุณภาพดวยการเพ่ิมคาออกเทน 
 
 

ทุนผูกเรือนํ้าลึกแบบทุนเด่ียวกลางทะเล 
หรือจุดขนถายนํ้ามันในทะเล (single point 
mooring หรือ SPM) 
 

ใชสําหรับขน (ถาย) นํ้ามันลงเรือบรรทุกนํ้ามัน (ถังเก็บนํ้ามัน) ในทะเลเปด 
โดยมีหลักการ คือ เรือสามารถทําการเทียบทาเพ่ือการขน (ถาย)  นํ้ามันไดไม
วาทิศทางของลมหรือกระแสนํ้าเปนอยางไร และสามารถแกวงตัวไดที่ทุนผูก
เรือเพ่ือใหมีความตานทานนอยที่สุดตอสภาวะในขณะนั้น 
 

วันที่มีการดําเนินการผลิตจรงิ (stream day) 
 

จํานวนวันที่มีการดําเนินงานจริงของหนวยผลิต 
 

ทรานสอัลคีเลช่ัน (transalkylation) 
 

กระบวนการแปลงสารโทลูอีน เบนซีน และอโรเมติกสหนักใหเปนมิกซไซ
ลีน โดยใชตัวเรงปฏิกิริยา 
 

กระบวนการกําจัดสารปนเปอน หรือ
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ (treating) 

กระบวนการกําจัดสารปนเปอน เชน ไนโตรเจนและกํามะถัน จากผลผลิต
ของน้ํามันดิบ และการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ เชน เสถียรภาพใน
ดานความรอนและสี โดยสวนใหญแลว กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
จําเปนตองอาศัยปฏิกิริยาเคมี (catalytic reaction) 
 

นํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัว (unleaded 
gasoline) 
 

นํ้ามันเบนซินสําหรับยานยนตซี่งไมไดมีการเพ่ิมสารตะก่ัวเพ่ือเพ่ิมคาออก
เทน 
 

เรือบรรทุกนํ้ามันดิบขนาดใหญ (very large 
crude carriers หรือ VLCC) 

เรือบรรทุกนํ้ามันขนาดใหญขนาดระหวาง 160,000 – 320,000 เดทเวทตัน 
(dwt) 
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