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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากั ด มหาชน เข าจดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรั พย แ หง ประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่ 6
พฤษภาคม 2551 ปจจุ บันมี ทุนจดทะเบีย นที่ออกและชําระแล ว 17,075,181,200.40 บาท แบงเปนหุนสามั ญจํานวน
3,460,858,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.9338 บาท
บริษัทฯ เปนผูประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียม และจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) อีก
ทั้งบริษัทฯ ทําการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวของได
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากวา 100 ป บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมแกลูกคารายยอยผานทางเครือขายที่กวางขวาง
ของสถานีบริการน้ํามันคาปลีกภายใตชื่อการคาเอสโซ รวมทั้งขายโดยตรงใหแกลูกคาในภาคอุตสาหกรรม คาสง การบินและ
การเดิ น เรื อ นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ขายผลิ ต ภั ณ ฑ อ ะโรเมติ ก ส แ ละเคมี ภั ณ ฑ อื่ น ๆ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ผลิ ต ให แ ก ลู ก ค า ใน
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพื่อจําหนายไปยังตางประเทศ
บริษัทฯ เปนหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น (Exxon Mobil Corporation) โดยปจจุบันบริษัทใน
เครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นถือหุนสามัญของบริษัทฯ รวมกันในสัดสวนรอยละ 65.99 บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจอยางมีวินัยสูงของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งเนนที่ปจจัยพื้นฐานระยะยาวและการเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน
นอกจากนี้ ประโยชนอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไดรับจากการเปนหนึ่งในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ยังรวมถึง
ความเชี่ยวชาญในการบริการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบ เครือขายการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและเคมีภัณฑทั่วโลก
การบริการทางดานเทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และการมีสวนรวมในโครงการวิจัยและพัฒนาของเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากการใชเครื่องหมายการคา “เอส
โซ” และเครื่องหมายการคาอื่น ๆ ซึ่งไดรับการอนุญาตใหใชสิทธิจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือ
ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น รวมทั้งความชวยเหลือทางดานบุคลากรฝายบริหารจัดการและเทคนิค และการสนับสนุน
ทางดานธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งผลิตในประเทศไทย รวมถึงกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตาและยางมะตอย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑหลอลื่นจําหนาย นอกจาก
ผลิตภัณฑปโตรเลียมแลว บริษัทฯ มีผลิตภัณฑอะโรเมติกส ซึ่งประกอบดวยพาราไซลีนที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตกรด
เทเรฟทาลิก (Purified Terephthalic Acid (“PTA”)) ซึ่งจะนําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตแผนฟลมโพลีเอสเตอร บรรจุ
ภัณฑ เรซินและผาใยสังเคราะห สวนเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ ไดแก สารทําละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร
(plasticizers)
บริษัทฯ เปนเจาของและผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซ (complex refinery) ซึ่งมีกําลังการกลั่น
น้ํามันดิบ 177,000 บารเรลตอวัน และเปนเจาของและผูประกอบการโรงงานอะโรเมติกส (aromatics plant) ซึ่งมีกําลังการผลิต
พาราไซลีน 500,000 ตันตอป และหนวยผลิตสารทําละลายซึ่งมีกําลังการผลิต 50,000 ตันตอป โดยโรงงานแตละแหงนี้ได
เชื่อมโยงเขากับหนวยกลั่นน้ํามันและกระบวนการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ แบบครบวงจร ทั้งนี้ หนวยกลั่นน้ํามันดิบและ
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หนวยผลิตของบริษัทฯ มีที่ตั้งซึ่งมีความไดเปรียบเพราะอยูใกลกับทาเรือน้ําลึกแหลมฉบังที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอยูหาง
ไปเพียงประมาณ 120 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพฯ ซึ่งเปนตลาดหลักที่สําคัญของผลิตภัณฑปโตรเลียม
ของบริษัทฯ ความไดเปรียบของที่ตั้งโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ยังชวยลดตนทุนและกอใหเกิดความคลองตัวในการจัดสง
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ โดยผานทั้งทางทอสง ทางรถบรรทุกและทางเรือ
ในป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากการขายรวมจํานวน 222,234 ลานบาท และมีขาดทุนสุทธิจํานวน
6,864 ลานบาท มีสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุนรวม ณ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 55,070 ลานบาท 34,650 ลานบาท
และ 20,420 ลานบาท ตามลําดับ
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สวนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
ขอมูลทั่วไปของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน
ชื่อยอ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต
แผนกนักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท

E-mail

: ESSO
: ประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียม และจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมแบบครบวงจร
(integrated) รวมทั้งการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ
: 0107539000073
: เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: 0-2262-4000
: 0-2262-4800
: www.esso.co.th

: 0-2262-4788
: essoIR@exxonmobil.com
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ปจจัยความเสี่ยง

ขอมูลตอไปนี้อธิบายถึงความเสี่ยงที่สําคัญบางประการซึ่งอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ และมูลคาหุนของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจไมทราบถึงความเสี่ยงบางประการ และความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ เชื่อวายังไมมีนัยสําคัญ
อาจกลายเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอบริษัทฯ ได ความเสี่ยงทั้งหลายเหลานี้อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสาร
ฉบับนี้ เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือประมาณ
การทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ การดําเนินธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปลี่ ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ย วของในการประกอบธุร กิจของบริษัทฯ นโยบายของรัฐ และปจจั ย อื่น ๆ ซึ่งเปนการ
คาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็นของบริษัทฯ ในปจจุบันนั้น มิไดเปนการรับรองผลการประกอบการหรือ
เหตุการณในอนาคต ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได สําหรับ
ขอมูลที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ บริษัทฯ ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัด
ยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่น ๆ โดยที่บริษัทฯ มิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของ
ขอมูลดังกลาวแตประการใด
1.1

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.1

กําไร (margins) ในอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันและอะโรเมติกสมีความผันผวน

ผลประกอบการของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบโดยหลักจากสวนตาง หรือกําไร (margins) ระหวางราคาขายของ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑพาราไซลีน ของบริษัทฯ กับตนทุนในการจัดซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ในอดีตที่
ผานมา คาการกลั่นและกําไรของพาราไซลีนมีความผันผวน และมีแนวโนมวาจะยังคงมีความผันผวนตอไปในอนาคต ความ
ผันผวนที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากสวนตางระหวางราคาของ
ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ขาย และราคาของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ อาจลดลงจนทําใหกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทฯ ไม
เพียงพอตอความตองการของบริษัทฯ และอาจไมเพียงพอตอการชําระหนี้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปจจัยเฉพาะตาง ๆ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอคาการกลั่น (refining margin) และกําไรจากการผลิตพาราไซลีน (paraxylene margin) และผลประกอบการของ
บริษัทฯ ไดแก
• ความตองการโดยรวมของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม และผลิตภัณฑพาราไซลีน ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากปจจัยตาง ๆ อาทิ สภาพเศรษฐกิจของโลก ภูมิภาค และในประเทศ สภาพอากาศ ความผันผวนตาม
ฤดูกาล และความตองการผลิตภัณฑเฉพาะอยาง เชน น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
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• อุบัติเหตุ การหยุดชะงักในการขนสง สภาพอากาศที่รุนแรง หรือเหตุการณอื่น ๆ ซึ่งสงผลใหตองหยุดเดิน
เครื่องจักรนอกกําหนดการที่วางไวหรือซึ่งมีผลกระทบในทางลบอยางอื่นตอหนวยผลิต เครื่องจักร ทอสง
หรืออุปกรณของบริษัทฯ หรือของผูจัดหา (supplier) หรือลูกคาของบริษัทฯ
• การเปลี่ยนแปลงตนทุนหรือปริมาณน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และคาขนสงที่เกี่ยวของ โดยไมสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑพาราไซลีน
• การเปลี่ยนแปลงกําลังการกลั่นน้ํามันและการผลิตพาราไซลีนโดยรวม (aggregate refining and paraxylene
capacity) ในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และทั่วโลก
• การเปลี่ยนแปลงที่มิไดคาดหมายไวลวงหนาในโครงสรางการกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศ
ไทย
• การเปลี่ ย นแปลงที่ มิ ไ ด ค าดหมายไว ล ว งหน า ในคุ ณ สมบั ติ ที่ กํ า หนดของน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ตามกฎหมาย
สิ่งแวดลอมและกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณสมบัติที่กําหนดเกี่ยวกับสารออกซิเจนเนตและปริมาณ
กํามะถัน ซึ่งบริษัทฯ อาจตองแกไขหรือปรับปรุงหนวยผลิตและหรืออุปกรณตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญ โดยที่ไม
สามารถผลักภาระตนทุนในการปฏิบัติตามคุณสมบัติที่กําหนดดังกลาวดวยการปรับราคาของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
• คําตัดสิน คําพิพากษาหรือการทําความตกลงในคดีความและการดําเนินการตามกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง
คาใชจายที่มิไดคาดหมายไวลวงหนาในการแกไขความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือการปฏิบัติตามขอกําหนด
สิ่งแวดลอม ณ โรงงานการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนที่สูงกวาเงินสํารองที่ตั้งไว และการเรียกรองคาชดเชย
จากการบาดเจ็บของบุคคลใด ๆ
• กรณีและเหตุการณระหวางประเทศ ตลอดจนสภาวะทางการเมืองทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสภาวะและความไม
มั่นคงทางการเมืองในภูมิภาคของประเทศผูผลิตน้ํามัน เชน ตะวันออกกลางและตะวันออกไกล
• ความสามารถขององคกรรวมประเทศผูผลิตน้ํามันเพื่อการสงออก (Organization of Petroleum Exporting
Countries (“OPEC”)) และประเทศผูผลิตปโตรเลียมอื่น ๆ ที่จะกําหนดและรักษาระดับการผลิต ซึ่งมีอิทธิพล
ตอราคาตลาด
• กฎระเบี ย บของรั ฐ ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น และพลั ง งาน
โดยทั่วไป
• ระดับและขอบเขตของกิจกรรมของนักเก็งกําไรน้ํามัน
• ราคา ความพรอมและการเปนที่ยอมรับของผลิตภัณฑปโตรเลียมทดแทน เชน ไบโอดีเซล
• การประกาศใชหรือการแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ภาษีอากรตลอดจนกฎหมายและ
กฎเกณฑอื่น ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ และ
• ความผันผวนของคาเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
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ปจจัยตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตนสงผลใหคาการกลั่นและกําไรขั้นตนของพาราไซลีน (gross refining and
paraxylene margins) ของบริษัทฯ อาจลดลงได ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.2 ราคาตลาดของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและ
เคมีภัณฑอื่น ๆ มีความผันผวนและเปนวัฏจักร อีกทั้งไดรับผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ทั่วโลกที่ไมสามารถจะคาดการณได
ราคาที่บริษัทฯ ซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และราคาขายของผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและ
เคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ ถูกกําหนดโดยอางอิงกับราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดเหลานี้มีความผันผวนและคาดวาจะยังคงผัน
ผวนตอไป อีกทั้งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บางสวนจะสะทอนถึงความผันผวนและวัฏจักรของอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันและ
การผลิ ตอะโรเมติ กส ในอดี ตที่ ผา นมา อุ ตสาหกรรมกลั่ นน้ํา มัน และการผลิ ตอะโรเมติก สต อ งประสบกั บ ช ว งเวลาที่
หมุนเวียนของภาวะอุปทานตึงตัว (tight supply) ซึ่งสงผลใหราคาและอัตรากําไรเพิ่มขึ้น ติดตามดวยชวงระยะเวลาที่มีการ
เพิ่มกําลังการผลิตอยางสูง ซึ่งสงผลใหมีอุปทานลนตลาดและราคาและอัตรากําไรลดลง ความผันผวนที่มีนัยสําคัญในราคา
ตลาดของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ นาที่จะมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยที่สําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ประสบกับความผันผวนของราคาน้ํามันดิบเปนรายวัน โดยทั่วไปแลว บริษัทฯ จะมีชวงระยะเวลาที่หาง
กัน(lag time) ประมาณหนึ่งเดือนนับจากเวลาที่ซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ จนถึงเวลาที่ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งผลิต
จากวัตถุดิบดังกลาว ทั้งราคาของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมอาจเปลี่ยนแปลงไดในชวง
ระยะเวลาที่หางกันนี้ และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีผลกระทบตออัตรากําไรของบริษัทฯ และอาจสงผลกระทบที่มี
นัยสําคัญตอกิจการกลั่นน้ํามัน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แมวาการขึ้นหรือลดราคาของน้ํามันดิบหรือ
วัตถุดิบอื่น ๆ อาจสงผลใหมีการปรับขึ้นหรือปรับลดราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมตามกัน แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองได
วาราคาเหลานั้นจะปรับขึ้นหรือปรับลดในสัดสวนเดียวกันหรือไม การที่บริษัทฯ ไมสามารถผลักภาระจากการขึ้นราคาตลาด
ของน้ํามันดิบหรือวัตถุดิบได อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ตนทุนน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงภาษีสรรพสามิตและเงินกองทุนน้ํามันถือเปนสวนของ
ตนทุนที่สําคัญของตนทุนการขายของบริษัทฯ โดยคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 95 ของตนทุนการขายของบริษัทฯ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังตองสํารองน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมคงคลังไวตามที่กฎหมายไทยกําหนดดวย มูลคาของสินคาคงคลัง
เหลานี้ขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ จึงอาจสงผล
กระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ
อนึ่ง ราคาของน้ํามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหบริษัทฯ ตองเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น แมวาที่ผานมาบริษัทฯ ยังไม
เคยประสบปญหาในการจัดหาสินเชื่อทางการคาเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน แตหากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาสินเชื่อระยะสั้น
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ที่มีเงื่อนไขที่ดีไดอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ได
1.1.3 บริษัทฯ ตองพึ่งพาเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
สนับสนุนตาง ๆ และบุคลากรอาวุโสบางตําแหนง

และ/หรือบริษัทในเครืออยางมากสําหรับบริการ

บริษัทฯ ตองพึ่งพาเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือเปนอยางมากสําหรับ การดําเนินงานใน
ดานตาง ๆ ของบริษัทฯ โดยประโยชนที่ไดรับจากการเปนบริษัทในเครือที่ถือหุนขางมากโดยเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
และ/หรือบริษัทในเครือ ไดแก การเขาถึงความเชี่ยวชาญในการบริการจัดซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบ เครือขายการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑปโตรเลียมและเคมีภัณฑทั่วโลก การบริการทางดานเทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และ
โครงการวิจัยและพัฒนาของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับประโยชน
จากการใชเครื่องหมายการคา “เอสโซ” และเครื่องหมายการคาอื่น ๆ ซึ่งไดรับอนุญาตใหใชสิทธิจากเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น รวมทั้งความชวยเหลือทางดานบุคลากรฝายบริหาร
จัดการและเทคนิค รวมทั้งบุคลากรระดับอาวุโสของบริษัทฯ เชน กรรมการผูจัดการ ผูจัดการบัญชี ผูจัดการการเงิน และที่
ปรึกษากฎหมายและการสนับสนุนทางดานธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โม
บิล คอรปอเรชั่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑสําหรับชองทางพาณิชยกรรมในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ และผลิตภัณฑ
สงออกใหแกหรือผานบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งไดใหการสนับสนุนทางดานการตลาดและการขายแก
บริษัทฯ ภายใตสัญญาบริการตาง ๆ บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ
จะยังคงใหการสนับสนุนแกบ ริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ หากบริษั ทฯ สูญเสีย การสนับสนุนดังกลาวจากเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ หรือสัญญาที่มีนัยสําคัญใด ๆ ที่บริษัทฯ ทําไวกับ เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือ
บริษัทในเครือถูกบอกเลิก และบริษัทฯ ไมสามารถหาแหลงอื่น ๆ สําหรับบริการดังกลาวหรือไมสามารถหาบุคลากรที่สําคัญ
เพิ่มเติมได ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ก็อาจไดรับผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
สัญญาตาง ๆ ที่บริษัทฯ ทํากับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ สําหรับบริการเทคโนโลยี
เครื่องหมายการคา และการสนับสนุนอื่น ๆ มีขอกําหนดวาดวยการสิ้นสุดลงของสัญญาโดยอัตโนมัติหากเอ็กซอนโมบิล
คอรปอเรชั่น ไมไดเปนเจาของหรือไมมีอํานาจควบคุม ไมวาโดยตรงหรือโดยออม เปนจํานวนสูงกวารอยละ 50 ของสวนได
เสียในบริษัทฯ อีกตอไป เงื่อนไขบางอยางที่เกี่ยวกับบุริมสิทธิที่จะมีผลบังคับใชหากผูถือหุนเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
และ/หรือบริษัทในเครือประสงคที่จะลดสัดสวนการถือหุนโดยรวมของตนในบริษัทฯ จนต่ํากวารอยละ 50 อยางไรก็ตาม ผู
ถือหุนของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือไมผูกพันที่จะตองคงสวนไดเสียขั้นต่ําไวในบริษัทฯ และ
ภายหลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาการหามจําหนายจายโอนหุนที่กําหนดโดยเกี่ยวของกับการเสนอขายหุนแลว ผูถือหุนดังกลาว
อาจลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
1.1.4 อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ กับบริษัทฯ หรือระหวางผูถือหุน
รายใหญและผูถือหุนรายยอยของบริษัทฯ
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ปจจุบันบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นเปนผูถือหุนขางมากในบริษัทฯ ทั้งนี้อาจเกิดกรณีที่ทําใหผล
ประโยชนของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นหรือผลประโยชนของบริษัทที่เกี่ยวของของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่ น
แตกตางจากผลประโยชนของบริษัทฯ ทําใหผูบริหารของบริษัทฯ อาจตองเผชิญกับความขัดแยงทางผลประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการและผูบริหาร ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นนี้รวมถึง
เรื่องที่เกี่ยวของกับ
• รายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เชน รายการที่เกี่ยวกับการจัดหา
วัตถุดิบ หรือการขายผลิตภัณฑ
• การแขงขันหรือกิจการใหมที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจกลั่นน้ํามัน
• การอนุมัติการควบรวมหรือ เข าซื้อ กิจการที่อาจเกิดขึ้น การซื้อ ขายสินทรัพยและธุร กรรมทางบริษัท ที่มี
นัยสําคัญอื่น ๆ
• การออกหรือจําหนายหลักทรัพย
• การตัดสินใจลงทุนและคาใชจายเพื่อการลงทุนอื่น ๆ และ
• การบังคับสิทธิตามสัญญา การจายเงินปนผลและการจัดสรรอื่น ๆ และเรื่องที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบและ
กฎหมาย
แมบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดําเนินมาตรการตามที่สมควรเพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวและ
ปกปองผลประโยชนของบริษัทฯ ดวยในขณะเดียวกัน แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาผลประโยชนระหวางเอ็กซอน โม
บิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ หรือของบริษัทฯ จะเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ผลประโยชนของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครืออาจจะไมสอดคลองกับผลประโยชนของผู
ถือหุนรายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นอาจใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนและดําเนินการในฐานะผูถือ
หุนผานทางบริษัทในเครือ ซึ่งอาจขัดแยงและมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนรายอื่น ๆ ของบริษัทฯ เชน การ
จายเงินปนผลหรือการจัดสรรอื่น ๆ
1.1.5

บริษัทฯ ตองพึ่งพาแหลงน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ จากตางประเทศ

วัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ คือน้ํามันดิบ และบริษัทฯ ตองอาศัยน้ํามันดิบที่พรอมจัดหาได
สําหรับความตองการในการผลิตเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความสามารถกลั่นน้ํามันดิบไดหลายประเภทจากทั่ว
โลก ซึ่งรวมถึงน้ํามันดิบจากตะวันออกไกล ตะวันออกกลางและแอฟริกาตะวันตก โดยที่การคัดเลือกวัตถุดิบของบริษัทฯ
จากแหลงใดนั้น จะขึ้นอยูกับราคาและปริมาณของผลิตภัณฑ บริษัทฯ จัดหาน้ํามันดิบผาน และจัดหาจาก ExxonMobil Asia
Pacific Pte. Ltd. และ ExxonMobil Sales and Supply LLC ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และทํา
หนาที่ชวยเหลือบริษัทฯ ในการจัดหาและในการจัดซื้อดังกลาว การนําเขาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ อยูภายใตปจจัย ตาง ๆ
ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงและความไมมั่นคงทางการเมืองในภูมิภาคที่เปนแหลง
ผลิตปโตรเลียม โดยเฉพาะอยางยิ่งในตะวันออกกลาง กฎระเบียบของรัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมน้ํามันและพลังงานใน
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ภูมิภาคเหลานั้น สภาพอากาศและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในภูมิภาคเหลานั้น แมวาจนถึงปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมเคยประสบ
ปญหาที่สําคัญในการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความตองการในการผลิต แตบริษัทฯ ไมสามารถ
รับรองไดวาในอนาคตบริษัทฯ จะยังคงความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามันดิบ สําหรับโรงกลั่น
น้ํามันของบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอสําหรับการกลั่นที่ ณ ระดับปจจุบันในราคาซึ่งเปนที่ยอมรับได และเปนไปตามเงื่อนไขที่
นาพึงพอใจ หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ไดอยางเพียงพอ หรือสามารถจัดหาไดเพียงพอแตใน
ราคาที่ไมนาพึงพอใจ ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับ
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
1.1.6 การหยุด ชะงักในการดําเนิ นงานของโรงกลั่นน้ํามันและโรงงานอะโรเมติกสอยางมีนัยสําคัญ อาจมี
ผลกระทบตอการผลิตของบริษัทฯ
หนวยผลิตทั้งหมดของบริษัทฯ ตั้งอยูที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี การกลั่น การขนสงและการจัดเก็บน้ํามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ มีความเสี่ยงภัยที่สําคัญหลายอยาง
ซึ่ งอาจกอให เกิ ดอัค คีภัย การระเบิ ด การหกรั่ว ไหล และสภาพที่เปนอั นตรายหรือ ไมคาดหมาย อื่น ๆ หรือ อุบัติเหตุ
เหตุการณแทรกแซงที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทฯ (ไมวาโดยตรงหรือโดยออม) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทาง
อุตสาหกรรม สภาพอากาศที่รุนแรงหรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบและมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ตองหยุดเดินเครื่องจักรในสวนตาง ๆ ของหนวยผลิตเพื่อการบํารุงรักษาตามกําหนดการประจําเปนครั้ง
คราว ในระหวางการหยุดเดินเครื่องจักรนี้ สวนที่หยุดเดินเครื่องจักรและสวนอื่น ๆ ที่ตองพึ่งพาสวนนี้อาจไมสามารถผลิต
หรืออาจทําใหมีระดับการผลิตในอัตราที่ต่ําลง การหยุดเดินเครื่องจักรเปนระยะเวลานาน แมวาจะเปนการหยุดเดินเครื่องจักร
เพื่อการบํารุงรักษาประจําหรือการบํารุงรักษาตามกําหนดการที่วางไวก็ตาม อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
หนวยผลิตของบริษัทฯ อาจตองหยุดเดินเครื่องจักรนอกกําหนดการที่วางไว เนื่องจากความชํารุดบกพรองของ
เครื่องจักรและอุปกรณ ในกรณีดังกลาวนี้ หนวยกลั่นน้ํามันที่ไมเสียหายแตอาจตองพึ่งพาหรือทํางานรวมกับหนวยที่เสียหาย
อาจตองหยุดเดินเครื่องจักรไปดวย หากมีกรณีเหลานี้เกิดขึ้น กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตของบริษัทฯ อาจไดรับ
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ
1.1.7 บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปนเปอนของผลิตภัณฑ และการขายผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตาม
คุณสมบัติที่กําหนด
การสงมอบผลิตภัณฑที่ถือวาไมเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนด หรือมีการปนเปอนหรือเสื่อมสภาพ ไมวาจะ
เกิดขึ้นจริงหรือเพียงถูกกลาวหา หรือไมวาโดยตั้งใจหรือโดยอุบัติเหตุ อาจทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและธุรกิจของ
บริษัทฯ การสงมอบผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนด หรือมีการปนเปอนหรือเสื่อมสภาพ อาจสงผลใหบริษัท
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ฯ ตองเรียกผลิตภัณฑกลับคืน และ/หรือมีความรับผิดทางอาญาหรือทางแพง รวมถึงจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ที่จะขาย
ผลิตภัณฑได ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ
1.1.8

การประกันภัยของบริษัทฯ อาจใหความคุมครองไมเพียงพอตอความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

การดําเนินงานของบริษัทฯ อยูภายใตความเสี่ยงและอันตรายตาง ๆ จากการกลั่นน้ํามัน รวมทั้งการขนสงและการ
จัดเก็บน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ เชน อัคคีภัย
การระเบิด การแตกราวของทอสงและการหกรั่วไหล การรั่วของถังเก็บ การหกรั่วไหลของเคมีภัณฑ การปลอยสารอันตราย
หรือกาซ และความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ความชํารุดบกพรองทางจักรกลของอุปกรณที่หนวยผลิตของบริษัทฯ
และภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ ความเสี่ยงภัยในการดําเนินงานและความเสี่ยงภัยอื่น ๆ เหลานี้อาจกอใหเกิดการไดรับบาดเจ็บ
และการเสี ย ชีวิต ความเสี ย หายที่ รายแรงหรือ การถูกทํ าลายของทรัพย สิ น ของบริษั ท ฯ และของบุค คลอื่น รวมทั้ ง การ
กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม และอาจสงผลใหตองระงับการดําเนินงานและกอใหเกิดความรับผิดทางแพงหรือทางอาญา
ในขณะที่บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ ไดทําประกันภัยไวอยางเพียงพอ แตหากหนวยผลิตหนวยใดหนวยหนึ่งหรือทุก
หนวยเสียหาย ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และการดําเนินงานของบริษัทฯ ตองหยุดชะงักเปนระยะเวลาหนึ่ง บริษัทฯ ไม
สามารถรับรองไดวากรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ จะคุมครองความสูญเสียที่อาจเกิดจากการหยุดชะงักดังกลาว หรือ
ชดเชยค า ใชจ า ยในการซ อ มแซมหรือ ทดแทนหนว ยผลิต ที่ เ สี ย หายได อ ยา งเพีย งพอ บริ ษัท ฯ ไม มี ก ารประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ
หยุดชะงัก หากบริษัทฯ ไดรับความสูญเสียที่ไมไดเอาประกันเปนจํานวนมาก หรือหากความสูญเสียที่เอาประกันของบริษัทฯ
มีจํานวนสูงกวาความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยอยางมีนัยสําคัญ ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ อนึ่ง กรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ
ไมไดครอบคลุมเบี้ยปรับหรือคาปรับ หรือการชําระเงินอื่น ๆ ใหแกรัฐบาลอันเนื่องจากความเสี่ยงภัยใด ๆ เหลานี้
1.1.9 การปฏิ บั ติต ามกฎหมายและกฎระเบีย บเกี่ ยวกับ สิ่งแวดล อม และการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและ
กฎระเบียบดังกลาว อาจทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายจํานวนมาก
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ ตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายและกฎระเบียบและมาตรฐานทางดาน
สิ่งแวดลอมที่เพิ่มความเขมงวดขึ้นอยูเสมอ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งที่ถูกปลอยออกมาทางอากาศ เชน สารซัลเฟอร ออกไซด
(sulfur oxides (“Sox”)) สารไนโตรเจน ออกไซด (nitrogen oxides (“NOx”)) และอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับการหกรั่วไหลโดยอุบัติเหตุหรือการปลอยปโตรเลียมหรือวัตถุอันตราย หรือมลพิษอื่น ๆ เขาสูสิ่งแวดลอม การ
จัดการของเสีย การจัดการ การใช การจัดเก็บ การขนสงและการกําจัดผลิตภัณฑที่ผลิตจากปโตรเลียม การปองกันมลพิษ การ
แกไขพื้นที่ซึ่งปนเปอน และการกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล นอกจากนี้ กฎหมายและ
กฎระเบียบบางฉบับยังกําหนดใหโรงงานของบริษัทฯ ตองประกอบการตามใบอนุญาตซึ่งตองตออายุหรืออาจมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงได กฎหมาย กฎระเบียบ และใบอนุญาตเหลานี้อาจกําหนดใหติดตั้งเครื่องควบคุมมลพิษหรือเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงานเพื่อจํากัดผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและ/หรือสุขอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้
บริษัทฯ มีคาใชจายเพื่อการลงทุนอยางตอเนื่อง เพื่อการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การฝาฝน
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กฎหมายและกฎระเบียบหรือเงื่อนไขของใบอนุญาตเหลานี้มีโทษปรับสูง รวมถึงโทษทางอาญา การเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ และการบังคับปดสถานประกอบการ
การรั่วไหลของน้ํามัน กาซหรือมลพิษอื่น ๆ ออกสูอากาศ ดินหรือน้ํา อันอาจทําใหบริษัทฯ มีความรับผิดตอรัฐบาล
หรือบุคคลภายนอก อีกทั้งเกิดคาใชจายในการแกไขความเสียหายจากการรั่วไหลดังกลาว หากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม บริษัทฯ อาจถูกดําเนินการทางปกครอง ทางแพงและทางอาญา
โดยหนวยงานของรัฐ อีกทั้งอาจถูกดําเนินการทางแพงโดยกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งอาจสงผลใหเกิด
คาปรับและความรับผิดจํานวนมากตอบริษัทฯ รวมทั้งคําสั่งซึ่งอาจจํากัดหรือระงับการประกอบกิจการของบริษัทฯ ได
อนึ่ง การประกาศใชกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมฉบับใหม การตีความกฎหมายเดิมใหมหรือการ
ยกเลิกกฎหมายเดิม คุณสมบัติที่กําหนดเพิ่มเติมของรัฐบาลหรือพัฒนาการอื่น ๆ ในภายหนาอาจสงผลใหบริษัทฯ ตองมี
คาใชจายเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมหรือเกิดคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มเติมเพื่อที่จะรักษาระดับการประกอบการในระดับ
ปจจุบัน ลดกิจกรรมการผลิตหรือดําเนินการอื่น ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตัวอยางเชน รัฐบาลไดกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นใหม
โดยกําหนดใหมีการลดปริมาณกํามะถันและสารเบนซีนของน้ํามันเบนซิน และลดปริมาณกํามะถันในน้ํามันดีเซล ซึ่งบริษัท
ฯ จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมดังกลาวภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 แมวาในปจจุบัน บริษัทฯ ยังอยูใน
ระหวางประเมินทางเลือกเกี่ยวกับการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมของคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว
ทั้งนี้ เพื่อที่บริษัทฯ จะยังคงสามารถขายน้ํามันเบนซิน และน้ํามันดีเซลในตลาดภายในประเทศได บริษัทฯ คาดวาบริษัทฯ
อาจจะมีคาใชจายเพื่อการลงทุนเปนจํานวนมาก กอนที่มาตรฐานใหมที่กําหนดขึ้นใหมนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม
2555
นอกจากนี้ มาตรฐานและขอกําหนดทางสิ่งแวดลอมฉบับใหมที่อาจมีการประกาศใชบังคับอาจทําใหบริษัทฯ ไมมี
ระยะเวลาเพียงพอเพื่อการปฏิบัติตาม และบริษัทอาจไมสามารถขอยกเวนหรือขอระงับชั่วคราว หากบริษัทไมสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและขอกําหนดดังกลาวไดภายในกําหนดเวลา ซึ่งในกรณีเชนนั้น บริษัทฯ อาจตองปดดําเนินการหรือ
หยุดดําเนินการในสวนงานที่ไดรับผลกระทบ บริษัทฯ คาดวา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะกําหนด
มาตรฐานใหมสําหรับการปลอยสารทางอากาศสําหรับธุรกิจกลั่นน้ํามัน โดยบริษัทฯ ยังไมแนใจวา มาตรฐานใหมเหลานี้จะ
มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในทางใดบาง
บริษัทฯ ไมเคยถูกดําเนินคดีที่มีนัยสําคัญหรือตองจายคาปรับและเบี้ยปรับที่มีนัยสําคัญ และเทาที่บริษัทฯ ทราบ
บริษัทฯ ไมเคยถูกตรวจสอบในเรื่องสิ่งแวดลอมและเรื่องที่เกี่ยวของที่มีนัยสําคัญ แตอยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมสามารถรับรอง
ไดวา จะไมมีการดําเนินคดีหรือกระบวนพิจารณาอื่น ๆ ตอบริษัทฯ ในอนาคต หรือบริษัทฯ จะตองรับผิดในการดําเนินคดี
หรือกระบวนพิจารณาในอนาคตดังกลาว ซึ่งอาจมีคาใชจายที่สูง คาใชจายในการทําความสะอาดและแกไขสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่ของบริษัทฯ และการดําเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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1.1.10 บริ ษั ท ฯ อาจไม ส ามารถดํ า เนิ น โครงการในอนาคตได สํ า เร็ จ ภายในกํ า หนดเวลาและงบประมาณที่
คาดการณไว
บริษัทฯ คาดวา บริษัทฯ จําเปนจะตองมีคาใชจายเพื่อการลงทุนเปนจํานวนมากจากการที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงใหมที่ กําหนดใหลดปริมาณกํามะถันและสารเบนซีนในน้ํามันเบนซิน และลดปริมาณกํามะถันใน
น้ํามันดีเซล ดังรายละเอียดในปจจัยความเสี่ยงหัวขอขางตน ซึ่งหากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ มีไม
เพียงพอ บริษัทฯ อาจตองจัดหาเงินทุนบางสวนสําหรับโครงการดังกลาวจากการกูยืมธนาคารหรือการขายหลักทรัพยที่ถืออยู
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะสามารถจัดหาเงินทุนไดอยางเพียงพอภายใตเงื่อนไขซึ่งเปนที่ยอมรับ
ไดในเชิงพาณิชย หรืออาจไมสามารถจัดหาไดเลย
กําหนดเวลาและความสําเร็จของโครงการนี้และโครงการอื่น ๆ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากปจจัยตาง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวของโดยทั่วไปกับโครงการกอสรางและขยายธุรกิจขนาดใหญ ปจจัยเหลานี้ไดแก การขาดแคลน หรือการเปลี่ยนแปลง
ของราคาอุปกรณหรือวัสดุ ความบกพรองในการออกแบบหรือการกอสราง สภาพอากาศที่แปรปรวน ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ
และสถานการณแ ละปญหาที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา ปจจัยใด ๆ เหลานี้ อาจสงผลใหโครงการทั้งหมดหรือ
บางสวนสําเร็จลาชาออกไป ซึ่งสงผลใหตนทุนทางการเงินที่เกี่ยวของกับโครงการดังกลาวเพิ่มขึ้น และอาจทําใหบริษัทฯ ไม
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.11 การแทรกแซงของรัฐบาลในการตัดสินใจกําหนดราคา และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ของรัฐบาลอาจ
มีผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
บริษัทฯ และผูประกอบการปโตรเลียมอื่น ๆ ในประเทศไทย ดําเนินกิจการในสภาพแวดลอมที่อยูภายใตการกํากับ
ดูแลที่เขมงวดของรัฐบาล ธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของรัฐบาลหรือการเปลี่ยนแปลงใน
นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐบาลอาจแทรกแซงการตัดสินใจกําหนดราคาของโรงกลั่นน้ํามันและผูคาปลีกเพื่อ
วัตถุประสงคทางดานเศรษฐศาสตรมหภาคและสังคมของประเทศไทย
ในอดีตรัฐบาลเคยประกาศเพดานราคาขายปลีกและขายสงสูงสุดสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม และในอนาคต
รัฐบาลอาจจะมีการประกาศดังกลาวอีกก็ได บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวารัฐบาลจะไมแทรกแซงการตัดสินใจกําหนด
ราคาของบริษัทฯ ในอนาคต การแทรกแซงการกําหนดราคาของรัฐบาลอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ รัฐบาลไดดําเนินการอยางตอเนื่องในการควบคุมราคาขายสงของกาซปโตรเลียมเหลวซึ่งสวนใหญใช
เปนกาซหุงตมอยูในครัวเรือน และเพื่อควบคุมราคาขายของกาซปโตรเลียมเหลว รัฐบาลไดกําหนดใหผูผลิตกาซปโตรเลียม
เหลวทุ ก รายรวมทั้ ง บริ ษั ท ฯ ต อ งขายก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวให แ ก ผู รั บ ซื้ อ ในราคาขายส ง ซึ่ ง ถู ก ควบคุ ม ที่ ไ ด ร วมภาษี
สรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมูลคาเพิ่มที่เกี่ยวของแลว ตามที่จะไดมีการประกาศเปนครั้งคราว
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นอกจากการควบคุมราคาขายสงของกาซปโตรเลียมเหลว รัฐบาลยังไดจํากัดการสงออกกาซปโตรเลียมเหลวโดย
ผูผลิตในประเทศ เพื่อปองกันการขาดแคลนกาซปโตรเลียมเหลวในประเทศ สําหรับแตละโรงกลั่นน้ํามันซึ่งเปนผูผลิตกาซ
ปโตรเลียมเหลว รัฐบาลไดมีการออกประกาศเปนครั้งคราวเพื่อกําหนดปริมาณสูงสุดของกาซปโตรเลียมเหลวที่โรงกลั่น
น้ํามันแตละแหงจะสามารถสงออกได เนื่องจากราคาในประเทศถูกควบคุม บริษัทฯ อาจจะสามารถสงออกกาซปโตรเลียม
เหลวในราคาสงออกที่สูงกวาได ดังนั้น การจํากัดจํานวนกาซปโตรเลียมเหลวที่บริษัทฯ สามารถสงออกไดจึงมีผลกระทบตอ
รายไดของบริษัทฯ
นอกจากนี้ความสามารถในการดําเนินงานในฐานะที่เปนบริษัทผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทยยัง
จําเปนจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากทางรัฐบาล ซึ่งตองมีการตออายุทุกหาป นอกจากนี้ ยังขึ้นอยูกับ
สั ญ ญาขยายและประกอบกิ จ การโรงกลั่ น ป โ ตรเลี ย มซึ่ ง บริ ษั ท เข า ทํ า กั บ กระทรวงอุ ต สาหกรรม (ซึ่ ง ต อ มาได มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตัวคูสัญญาเปนกระทรวงพลังงานแทน) ดังนั้น หากใบอนุญาตของบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุ ไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม หรือในกรณีที่บริษัทมีความขัดแยงกับกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับสัญญาที่กลาวมาขางตน หรือมีการผิด
สัญญาหรือบอกเลิกสัญญา บริษัทฯ อาจไมสามารถดําเนินงานโรงกลั่นตอไปและอาจสงผลในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.12 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกลั่นน้ํามันและการผลิตอะโรเมติกส ซึ่งมีการแขงขันสูง และคูแขงมีชองทางการ
ขายปลีกที่กวางขวางมากกวา หรือมีแหลงเงินทุนที่พรอมกวา อันอาจทําใหไดเปรียบในการแขงขัน
อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันและอุตสาหกรรมอะโรเมติกสมีการแขงขันสูงมากในแงการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมใน
ประเทศ และการขายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยสวนใหญแลว
บริษัทฯ ตองแขงขันกับผูประกอบการโรงกลั่นปโตรเลียมในประเทศอีกหกรายทั้งในดานการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น
ๆ และในดานลูกคาของผลิตภัณฑปโตรเลียม ความตองการของผลิตภัณฑปโตรเลียมไมสอดคลองกับ กําลังการผลิตที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลใหเกิดกําลังการผลิตสวนเกิน (overcapacity) ของผลิตภัณฑปโตรเลียมหลักบางชนิด ความไมสมดุลยกัน
ระหวางอุปทานและอุปสงคสําหรับผลิตภัณฑกลั่นบางอยางของตลาดในประเทศที่ยังคงมีอยูตอไปอาจทําใหเกิดแรงกดดัน
ตอราคาในตลาดในประเทศ และเปนการบังคับใหบริษัทฯ ตองขายผลผลิตสวนเกินในตลาดสงออกซึ่งโดยปกติมีอัตรากําไร
ที่ต่ํากวา อันอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกําไรจากการดําเนินงาน (operating margins) และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
เนื่องจากผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนใหญมีลักษณะเปนสินคาโภคภัณฑ การแขงขันในตลาดในประเทศและตลาด
ระหวางประเทศของผลิตภัณฑปโตรเลียมจึงขึ้นอยูกับราคาเปนสําคัญ โดยราคานี้จะถูกปรับเปลี่ยนตามคุณสมบัติที่กําหนด
ของผลิตภัณฑและตนทุนการขนสง ดังนั้น โดยทั่วไป บริษัทฯ จึงไมสามารถสรางความไดเปรียบทางการคา ดวยความ
แตกตางของผลิตภัณฑ (product differentiation) และไมสามารถผลักภาระตนทุนที่เกิดขึ้นดวยการขึ้นราคาสินคา อีกทั้ง
บริษัทฯ ยังอาจเผชิญกับการแขงขันสูงขึ้นจากการที่คูแขงของบริษัทฯ ไดมีการเพิ่มปริมาณการผลิตหรือกําลังการกลั่นอีกทั้ง
บริษัทฯ ตองแขงขันกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งเปนผูจัดหาทางเลือกอื่นเพื่อตอบสนองความตองการทางดานพลังงานและ
เชื้อเพลิงของผูรับซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ 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 และที่ตั้งของสถานีบริการน้ํามัน และบริษัทฯ ยังไดแขงขันใน
ดานตัวแทนจําหนายดวย บริษัทฯ เผชิญการแขงขันอยางสูงจากบริษัทน้ํามันแบบครบวงจร เชน บมจ. ปตท. ซึ่งมีผูถือหุน
รายใหญ คือ รัฐบาล ซึ่งเพิ่มความพยายามที่จะรุกสวนแบงตลาดคาปลีกในชวงปที่ผานมา บมจ. ปตท. มีเครือขายคาปลีกที่
มากกวาบริษัทฯ และมีสวนแบงการตลาดที่สูงกวามาก และมักจะเปนผูคาปลีกที่ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามัน โดยทั่วไป
บริษัทฯ จะลดราคาตามการเปลี่ยนแปลงที่คูแขงกําหนดซึ่งรวมถึง บมจ. ปตท. เพื่อปองกันการสูญเสียยอดขาย เมื่อทาง
บริษัทฯ ตอบสนองตอราคาที่ต่ําที่กําหนดโดยคูแขงของบริษัทฯ หรือหากวาคูแขงของบริษัทฯไมตอบสนองอยางรวดเร็วตอ
ราคาน้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้นโดยการขึ้นราคาขายปลีกเชื้อเพลิง หรือตั้งราคาต่ํากวาความเปนจริง กําไร (ในสวนคาปลีก) ของ
บริษัทฯ อาจลดลงหรือมีผลขาดทุนได
คูแขงบางรายของบริษัทฯ มีแหลงเงินทุนหรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่พรอมกวาบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ คูแขงเหลานี้มี
ความสามารถที่จะรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในทุกวัฎจักรของอุตสาหกรรมไดมากกวา นอกจากนี้ บริษัทฯ ตองแขงขันกับ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งเปนผูจัดหาพลังงานทางเลือกเพื่อตอบสนองความตองการทางดานพลังงานและเชื้อเพลิงของลูกคา
ภาคพาณิชยกรรมและคาปลีกของบริษัทฯ
1.1.13 เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือไมผูกพันที่จะใหการสนับสนุนทางการเงินใน
อนาคต
ในชวงระยะเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเงินในเอเชียเมื่อป 2540 และหลังจากนั้น เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/
หรือบริษัทในเครือ ไดใหเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยไมมีหลักประกันแกบริษัทฯ ในปจจุบัน เอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือไดใหวงเงินสินเชื่อชนิดที่ผูใหกูมีสิทธิจะใหผูกูเบิกถอนหรือไมก็ได (uncommitted credit
facilities) แกบริษัทฯ โดยเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ ไมผูกพันที่จะตองใหเงินกูยืมหรือใหการ
สนับสนุนทางการเงินแกบริษัทฯ และบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ จะ
ใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาการสนับสนุนทางการเงินที่จําเปน
จากแหลงภายนอกโดยมีเงื่อนไขเปนที่ยอมรับไดในอนาคต อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงิน
สด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.14 ความสําเร็จในอนาคตของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับบุคลากรที่สําคัญ
ความสําเร็จของบริษัทฯ อาจขึ้นอยูกับการสนับสนุนอยางตอเนื่องของผูบริหารอาวุโสและบุคลากรที่สําคัญคนอื่น
ๆ เชน บุคลากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพทองถิ่นของประเทศที่ตนปฏิบัติงาน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่ง
มีบุคคลหลายคนในจํานวนนี้ที่บริษัทฯ อาจไมสามารถหาผูที่จะมาทดแทนไดโดยงาย บุคลากรที่สําคัญเหลานี้ รวมถึง
ผูจัดการโรงกลั่น ผูจัดการฝายปฏิบัติการกลั่น และผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ ซึ่งไดรับการฝกอบรมและพัฒนาอยางเขมขน
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จากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือ บริษัทในเครือผานทางโครงการฝกอบรม การใหความรูเพิ่มเติม และการ
หมุนเวียนงาน การปฎิบัติงานของผูบริหารอาวุโส และบุคลากรที่สําคัญของบริษัทฯ ยังเปนการจัดหามาหรือมอบหมายให
มาชวยงานที่บริษัทฯ โดยเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนทางดาน
บริการของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ หรือเปนการหมุนเวียนตําแหนงในระหวางบริษัทในเครือ
ของเอ็กซอนโมบิล คอรปอเรชั่น การดําเนินงานของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการสูญเสียบุคคลใดบุคคลหนึ่งใน
คณะผูบริหารอาวุโสหรือบุคลากรที่สําคัญดังกลาวโดยสาเหตุใดก็ตาม
ซึ่งรวมถึงการหมุนเวียนตําแหนงหรือมอบหมาย
ตําแหนง หากบริษัทฯ ไมสามารถหาผูที่จะมาทดแทนได นอกจากนี้ ความสําเร็จของบริษัทฯ ยังขึ้นอยูกับการที่บริษัทฯ จะ
สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไวได การแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
อุตสาหกรรมน้ํามันมีความรุนแรง และจํานวนของบุคลากรซึ่งมีความรูและประสบการณในอุตสาหกรรมน้ํามันในประเทศ
ไทยมีอยูจํากัด หากบริษัทฯ ไมสามารถดึงดูดหรือรักษาผูบริหารอาวุโสไวได หรือหากผูบริหารอาวุโสไมสามารถหรือไม
ยินดีที่จะอยูในตําแหนงปจจุบันตอไป หรือไปเขารวมงานกับคูแขงหรือจัดตั้งบริษัทที่แขงขันกันขึ้นใหม บริษัทฯ อาจไม
สามารถหาบุคลากรมาทดแทนไดทันทีหรืออาจจะไมสามารถหาบุคลากรมาทดแทนไดเลย นอกจากนี้ ความพยายามที่จะ
รักษาหรือดึงดูดบุคลากรที่สําคัญไวอาจกอใหเกิดคาใชจายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดทําการประกันภัย “บุคลากรที่สําคัญ” ซึ่งจะใหคาชดเชยแก
บริษัทฯ ในกรณีการเสียชีวิตหรือพิการของบุคลากรคนใด นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ไมไดเปนหนึ่งในบริษัทในเครือของเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เนื่องจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือไมไดถือหุนขางมากในบริษัทฯ
บริษัทฯ อาจไมสามารถดํารงหรือไดมาซึ่งบุคลากรที่สําคัญเหลานั้นจากบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น อีก
ตอไป เหตุการณใด ๆ ที่กลาวมานี้อาจทําใหธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
1.1.15 บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของคาเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงิน
ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
สกุลเงินที่ใชในงบการเงินของบริษัทฯ คือสกุลเงินบาท ในขณะที่รายไดจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมและการ
ซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ อยูในสกุลเงินตางประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การลดคาของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดอลลารสหรัฐ มีผลกระทบ
ในทางลบตอบริษัทฯ เนื่องจาก
• การเพิ่มขึ้นของจํานวนเงินบาทที่ตองใชในการซื้อน้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง วัตถุดิบที่นําเขา อุปกรณและ
บริการ เชน การขนสงจากแหลงตางประเทศซึ่งเปนตนทุนที่อยูในรูปของสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก
• การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในบัญชีเจาหนี้คาน้ํามันดิบ เนื่องจากบริษัทฯ ลงบันทึก
ตนทุนโดยประมาณของการซื้อน้ํามันดิบ ณ วันที่ของใบตราสงสินคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันดังกลาว
แตไดรับใบแจงหนี้ซึ่งจะแปลงเปนสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจแตกตางไปจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ของใบตราสง ทั้งนี้ โดยทั่วไปบริษัทฯ จะไดรับใบแจงหนี้ในวันทําการที่ 4 ในเดือนถัดจากวันที่ของ
ใบตราสงสินคา
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• การเพิ่มขึ้นของจํานวนเงินบาทที่จําเปนตองใชเพื่อชําระหนี้เงินกูยืมในสกุลเงินตางประเทศ และ
• การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสําหรับหนี้สินในสกุลเงินตางประเทศ
สภาวะเศรษฐกิจที่ไมเอื้ออํานวยในประเทศไทยอันเนื่องมาจากการลดคาของเงินบาทยังอาจทําใหราคาพลังงานใน
ประเทศไทยและราคาน้ํามันดิบที่ใชในกระบวนการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ สูงขึ้น และสงผลใหความตองการผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ และความตองการของลูกคาโดยรวมลดลง แมวาที่ผานมาบริษัทฯ สามารถผลักภาระสวนใหญจากการเพิ่มขึ้นของ
ตนทุนน้ํามันดิบเนื่องจากการลดคาของเงินบาทได แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะยังคงทําเชนนั้นตอไปใน
อนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
การขายผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ในกลุมพาณิชยกรรมในประเทศ และการ
ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมในกลุมการคาปลีก จะอางอิงกับราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในภูมิภาค ซึ่งอยูในสกุลดอลลารสหรัฐ
ในขณะที่บริษัทฯ มีการเสนอราคาและออกใบแจงหนี้คาสินคาดังกลาวในสกุลเงินบาท อยางไรก็ดี ถาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ
แข็งคาขึ้นอยางมาก บริษัทฯ อาจไมสามารถผลักภาระตนทุนที่สูงขึ้นนี้ไดเนื่องจากการแขงขันในตลาด หรือการที่รัฐบาล
อาจจะมีการแทรกแซงราคา ในทางกลับกัน การออนคาของดอลลารสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินบาทจะมีผลกระทบ
ในทางลบตอรายไดซึ่งมีการบันทึกเปนสกุลเงินบาท เพราะคาเงินบาทจากรายไดของบริษัทฯ ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐจะ
ลดลง
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไมมีสัญญาซื้อขายลวงหนา (Forward Contract) ที่กําหนดใหมีการชําระ
เงินที่คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน และไมมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Swap Contract) คางชําระแตอยางใด
ด วยเหตุดังกลาว การผันผวนของคาเงิ นบาทเมื่อ เปรียบเทีย บกับ สกุลเงินดอลลารส หรัฐไดมีผลกระทบและจะยัง คงมี
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 และมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ประมาณ 1.4 เทา ในกรณีที่บริษัทฯ มีความตองการที่จะกูยืม
เพิ่มเติมในอนาคต ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะกอเงินกูยืมเพิ่มเติมอาจถูกจํากัดโดยสินเชื่อธนาคารพาณิชยที่เปนผูใหกูใน
ปจจุบัน ระดับเงินกูยืมของบริษัทฯ จะมีผลกระทบที่สําคัญหลายประการตอการดําเนินกิจการในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่ง
รวมถึงผลกระทบดังตอไปนี้
• กระแสเงินสดจากการดําเนินงานในสัดสวนที่มีนัยสําคัญจะถูกนําไปชําระเงินตนและดอกเบี้ยของหนี้เงินกูที่มี
อยู และไมสามารถนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ได
• ขอตกลงเกี่ยวกับหนี้ที่มีอยูในปจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ กําหนดใหบริษัทฯ ตองผานเงื่อนไขทาง
การเงินบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความคลองตัวของบริษัทฯ ในการวางแผนและดําเนินการเพื่อตอบ
รับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ ซึ่งรวมถึงโอกาสการเขาซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น
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• ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะจัดหาสินเชื่อเพิ่มเติมสําหรับเงินทุนหมุนเวียน คาใชจายเพื่อการลงทุน การเขา
ซื้อกิจการ หรือเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจและอื่น ๆ โดยทั่วไป อาจถูกจํากัด
• บริษัทฯ อาจเสียเปรียบในการแขงขันกับคูแขงที่มีภาระผูกพันนอยกวา และ
• บริษทั ฯ อาจไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ไมเอื้ออํานวย
ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชําระหนี้และลดหนี้สินโดยรวมของบริษัทฯ จะขึ้นอยู
กับผลประกอบการในอนาคตของบริษัท ฯ ทั้งนี้ ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ อยูภายใตเงื่อนไขของสภาวะ
เศรษฐกิจ วัฎจักรอุตสาหกรรมและปจจัยทางการเงิน ธุรกิจและปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอการประกอบการของบริษัทฯ
ซึ่งปจจัยหลายอยางนี้อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาธุรกิจของบริษัทฯ จะยังคง
สามารถสรางกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไดอยางเพียงพอสําหรับการชําระหนี้สิน หากบริษัทฯ ไมสามารถสรางกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานไดอยางเพียงพอ บริษัทฯ อาจตองขายสินทรัพย กูยืมเงินใหมเพื่อชําระหนี้เดิม (refinance) ทั้งหมด
หรือบางสวน หรือจัดหาสินเชื่อเพิ่มเติม การกูยืมเงินใหมเพื่อชําระหนี้เดิมอาจเปนไปไมได และบริษัทฯ อาจจะไมสามารถ
จัดหาสินเชื่อเพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไขเปนที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย
สิ น เชื่ อ ธนาคารพาณิ ช ย บ างรายการของบริ ษั ท ฯ มี ข อ จํ า กั ด ทางการเงิ น และข อ จํ า กั ด อื่ น ๆ ต อ บริ ษั ท ฯ โดย
ขอกําหนดที่กําหนดไวในสินเชื่อและที่เกี่ยวของกับหนี้สินอื่น ๆ บางอยางของบริษัทฯ ไดจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ที่
จะกอหนี้สิน และไดกําหนดใหตองมีการดํารงอัตราสวนทางการเงินบางตัว การไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวอาจสงผล
เปนการผิดนัดในสวนของหนี้สินที่เกี่ยวของภายใตสินเชื่อ หรือหนี้สินอื่น ๆ และอาจทําใหเกิดการเรงรัดชําระหนี้สิน
ดังกลาวหรือตราสารใด ๆ ที่เปนหลักฐานแหงหนี้ ในกรณีดังกลาว บริษัทฯ อาจจะไมสามารถกูยืมเงินใหมเพื่อชําระหนี้เดิม
หรือชําระหนี้ดังกลาวโดยวิธีการอื่นใดได และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.17 แรงงานในโรงกลั่นน้ํามันสวนใหญของบริษัทฯสวนใหญ เปนสมาชิกสหภาพ และบริษัทฯ อาจมีปญหา
แรงงานซึ่งกระทบตอการดําเนินงานของโรงกลั่นน้ํามัน
แรงงานในโรงกลั่นน้ํามันสวนใหญเปนสมาชิกสหภาพและอยูภายใตขอตกลงสภาพการจางแรงงาน บริษัทฯ ไม
เคยประสบปญหาการหยุดงานเนื่องจากขอพิพาททางอุตสาหกรรม กฎหมายแรงงานในประเทศไทยไดกําหนดกลไกเพื่อการ
ระงับขอพิพาททางแรงงานในอุตสาหกรรมปโตรเลียมไวอยางชัดเจน ซึ่งรวมถึง กระบวนการคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน ที่ผานมาบริษัทฯ ไดเคยทําความตกลงกับสหภาพแรงงานซึ่งประกอบดวย
พนักงานชั่วคราวผานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธดังกลาวและไดขอตกลงสภาพการจางใหมที่เปนที่นาพอใจ อยางไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงในแนวโนมและมุมมองทางดานแรงงานอาจสงผลใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธที่อาจมี
ขึ้นในภายหนาเอื้อประโยชนใหแกบริษัทฯ นอยลง ซึ่งจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอตนทุนแรงงาน ขอพิพาทแรงงาน
ในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทาง
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1.1.18 คดีความที่คางพิจารณาอยูหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ
บริษัทฯ เปนจําเลยในคดีความซึ่งเปนคดีทางการคาปกติของบริษัทฯ หลายคดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทฯ ไดยื่น
อุทธรณคําพิพากษาที่ใหบริษัทฯ ชําระเงินคาปรับจํานวน 436 ลานบาทในป 2548 ในคดีอาญาที่มีขึ้นตอบริษัทฯ ในขอ
กลาวหาเรื่องการสําแดงเท็จและชําระภาษีศุลกากรต่ํากวาที่จะตองชําระ ในป 2551 ศาลอุทธรณไดพิพากษายืนยันคําพิพากษา
ตามศาลชั้นตน ผูบริหารยังคงมีความเชื่อมั่นอยางสูงในขอตอสูคดี และบริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาล
ฎีกาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 บริษัทไมไดบันทึกคาปรับดังกลาวเปนหนี้สินในงบการเงิน ถึงแมบริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ มี
ขอตอสูที่แข็งแกรงหลายประการสําหรับขอเรียกรองในคดีเหลานั้น และไดมีการยื่นอุทธรณไปยังศาลฎีกาแลว ซึ่งบริษัทฯ
ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะชนะในการยื่นอุทธรณ ทั้งนี้ คดีความสําคัญใหม ๆ ที่มีผลออกมาในทางที่ไมเปนคุณกับ
บริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาส
ทางธุรกิจตอบริษัทฯ
1.1.19 บริษัทฯ มีความเสี่ยงตอความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินกูยืมทั้งสิ้นประมาณ 27,971 ลานบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว บริษัทฯ
ไมสามารถรับรองไดวาอัตราดอกเบี้ยจะไมปรับขึ้นในอนาคต การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่ใชอยูในปจจุบันอยางมี
นัยสําคัญจะเปนการเพิ่มตนทุนอยางมีนัยสําคัญตอการกูยืมของบริษัทฯ ที่มีอยูในปจจุบันซึ่งอิงกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือ
เงินกูยืมใหมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือเงินกูยืมอื่น ๆ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่สูงขึ้น อันอาจสงผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.20 บริษัทฯ พึ่งพาผูจัดหาเพียงรายเดียวในการจัดหากาซธรรมชาติ ซึ่งสําคัญตอการผลิตไฟฟาที่บริษัทฯ
จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานหนวยผลิตของบริษัทฯ
บริษัทฯ ใชกาซธรรมชาติเปนแหลงเชื้อเพลิงในเครื่องจักรผลิตไฟฟาและไอน้ํา บมจ. ปตท. เปนผูจัดหาและผูจัด
จําหนายกาซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศไทย และเปนผูจัดสงกาซธรรมชาติใหแกบริษัทฯ โดยผานทางระบบทอสง
กาซภายใตสัญญาที่ทํากับบริษัทฯ โดยที่เครื่องจักรผลิตไฟฟาและไอน้ําของบริษัทฯ ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก แม
หากบริษัทฯ ประสบปญหาการจัดหากาซธรรมชาติ บริษัทฯ ยังสามารถใชกาซเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นภายในบริษัทฯ หรือบริษัท
ฯ อาจซื้อไฟฟาจากบุคคลภายนอก เชน จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนแหลงเชื้อเพลิงสํารองได แตอยางไรก็ดี
การใช ก า ซเชื้ อ เพลิ ง ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ภายในบริ ษั ท ฯ จะลดรายได ข องบริ ษั ท ฯ เนื่ อ งจากก า ซเชื้ อ เพลิ ง นี้ ส ามารถขายให แ ก
บุคคลภายนอกได ทั้งนี้ การใชไฟฟาที่ซื้อจากบุคคลภายนอกเปนการเพิ่มตนทุนการขายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจ
ไมสามารถเดินเครื่องหนวยผลิตที่ระดับปจจุบันไดโดยอาศัยแหลงเชื้อเพลิงเพียงแหลงเดียวจากกาซเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ผลิต
ขึ้นเอง หรือจากไฟฟาที่ซื้อจากบุคคลภายนอก ดังนั้น หากเกิดปญหาในการจัดหากาซธรรมชาติโดย บมจ. ปตท.ใหแกบริษัท
ฯ ก็อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทาง
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1.1.21 บริษัทฯ พึ่งพาระบบทอสงที่เปนเจาของและดําเนินการโดยบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด และ
พึ่งพาบุคคลภายนอก เพื่อการจัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียม
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ จํานวนกวารอยละ 50 จะถูกจัดสงไปทั่วประเทศไทย โดยเปนการจัดสงจากโรง
กลั่ น น้ํ า มั น ของบริ ษั ท ฯ ผ า นทางระบบท อ ส ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ร วมซึ่ ง บริ ษั ท ท อ ส ง ป โ ตรเลี ย มไทย จํ า กั ด เป น เจ า ของและ
ผูดําเนินการ ผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนที่เหลือจะถูกจัดสงโดยทางเรือชายฝงหรือรถบรรทุก บริษัทฯ สงออกน้ํามันเตาที่จะ
สงออกโดยทางทาขนถายน้ํามันซึ่งเปนของบุคคลภายนอกคือ บมจ. ปตท. การทํางานของทอสงอาจไดรับผลกระทบจาก
ความบกพรองของอุปกรณการปนเปอนของผลิตภัณฑ การระเบิดหรืออุบัติเหตุ เหตุแทรกแซงในการใชทอสง หรือความ
เสียหายตาง ๆ ในคลังน้ํามันอาจทําใหการจัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ หยุดชะงัก และหากบริษัทฯ จําเปนตอง
เพิ่มการใชวิธีการจัดสงที่มีคาใชจายที่สูงกวา เชน เรือชายฝงและรถบรรทุก อาจสงผลใหตนทุนขายของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ หากมีขอพิพาทกับบุคคลภายนอกที่รับจางขนสงผลิตภัณฑของบริษัทฯ โดยทางเรือชายฝงหรือรถบรรทุก การ
จัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ก็อาจหยุดชะงัก และหากมีขอพิพาทกับ บมจ. ปตท. เกี่ยวกับการใชทุนขนถายน้ํามัน
ในทะเลเพื่อการสงออกการสงออกน้ํามันเตาก็อาจหยุดชะงักดวยเชนกัน 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 ขอกําหนดเกี่ยวกับการใหสวนลด
และการขายผลิตภัณฑที่ไมใชผลิตภัณฑของเอสโซ ภายใตชื่อทางการคาของบริษัทฯ ถึงแมวา ขอขัดแยงในอดีตเหลานี้ไมได
มีผลกระทบในทางลบตอธุร กิจ ของบริษัท ฯ แตบ ริษัทฯ ก็ไมอาจรับรองไดวา ขอขัดแยงที่อาจมีในอนาคตกับตัวแทน
จําหนายรายใดรายหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่งรายจะไมมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานคาปลีกน้ํามัน
ของบริษัทฯ
1.1.23 บริษัทฯ อาจจะไมสามารถจายเงินปนผลได
ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะประกาศจายเงินปนผล ขึ้นอยูกับผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของบริษัทฯ
โดยผลประกอบการทางการเงินดังกลาวก็ขึ้นอยูกับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
ปจจัยทางดานการเงิน การแขงขัน กฎระเบียบ วิทยาการและอื่น ๆ สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป อุปสงคและราคาขายของ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ตนทุนวัตถุดิบและปจจัยเฉพาะอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมหรือโครงการเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญ
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
2.1.1

แบบ 56-1 ประจําป 2551

ความเปนมา

บริษัทฯ เปนบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งและมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้ง
ขึ้นในป 2508 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวของประกอบธุรกิจในประเทศไทยมาเปนระยะเวลา 114 ป
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทเอกชนจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2539 และเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ปจจุบันบริษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่นถือหุนรวมกันในบริษัทฯ เปนจํานวนรอยละ 65.99 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ กระทรวงการคลังถือ
หุนในบริษัทฯ เปนจํานวนรอยละ 7.33
โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินงานในป 2514 และตอมาบริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหขยายโรงงานและ
ประกอบกิจการโรงงานกลั่นน้ํามันแรขนาดใชน้ํามันดิบวันละไมเกิน 35,000 บารเรล ภายใตสัญญาประกอบกิจการโรงกลั่น
น้ํามันปโตรเลียมและเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียมระหวางกระทรวงอุตสาหกรรมกับบริษัทฯ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2516
และในป 2528 รัฐบาลไดอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มกําลังกลั่นน้ํามันดิบเปนวันละ 63,000 บารเรล จากการปรับเพิ่มปริมาณการ
ผลิต (debottleneck) หลังจากนั้น ในป 2534 รัฐบาลไดอนุมัติการเพิ่มกําลังกลั่นน้ํามันดิบที่ไดรับอนุญาตของโรงกลั่นน้ํามัน
ของบริษัทฯ เปนวันละ 185,000 บารเรล บริษัทฯ ไดทยอยเพิ่มกําลังกลั่นน้ํามันดิบของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ดวยการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง จนมีกําลังกลั่นน้ํามันดิบ ในปจจุบันที่วันละ 177,000 บารเรล
ในป 2541 บริษัทฯ เริ่มกอสรางโรงงานอะโรเมติกส ณ พื้นที่โรงกลั่นน้ํามันศรีราชาของบริษัทฯ การกอสราง
โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ ไดดําเนินการแลวเสร็จในป 2542 โดยมีกําลังการผลิตพาราไซลีนปละ 350,000 ตัน นับแต
วันเริ่มดําเนินการ (start-up) การดําเนินงานของโรงงานอะโรเมติกสไดถูกประสานเชื่อมโยงเขากับโรงกลั่นน้ํามันแบบครบ
วงจร ในป 2547 บริษัทฯ ไดเพิ่มกําลังการผลิตเปนปละ 500,000 ตัน โดยโครงการเพิ่มกําลังการผลิตดวยตนทุนต่ํา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบพาราไซลีน (paraxylene feedstock) ของบริษัทฯ เองดวยการ
แปลงหนวย Powerformer ที่ไมไดใชงานใหเปนหนวยผลิตวัตถุดิบพาราไซลีน หนวยผลิตนี้ใชปฏิกิริยาทรานสอัลคีเลชั่น
(Transalkylation) เพื่อไปทําการปรับปรุงสารอะโรเมติกสหนัก (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
และสืบเนื่องจากการปรับปริมาณกระบวนการผลิต (debottleneck) หลายครั้ง สงผลใหในปจจุบันหนวยผลิตสารทําละลายนี้
มีกําลังการผลิตปละ 50,000 ตัน โดยหนวยผลิตดังกลาวไดถูกประสานเชื่อมโยงเขากับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ดวย
เชนกัน
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2.1.2

แบบ 56-1 ประจําป 2551

พัฒนาการที่สําคัญ

พัฒนาการที่สําคัญที่ผานมาของบริษัทฯ สามารถสรุปโดยสังเขปไดดังนี้
ป 2535 -

กระทรวงการคลังเขาถือหุนในบริษัทฯ ดวยสัดสวนรอยละ 12.5 ในวันที่ 2 มีนาคม 2535

ป 2539 -

บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทเอกชนจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา
“บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2539
บริษัทฯ ไดกอสรางหนวยผลิตยางมะตอยน้ํา ในบริเวณคลังศรีราชาแลวเสร็จสมบูรณในเดือ น
พฤษภาคม
บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงินในเอเชียในชวงป 2540 และปจจัยสภาวะ
แวดลอมที่ไมเอื้อประโยชนตออุตสาหกรรมเชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันรายอื่น ๆ
ในประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่รัฐบาลไดประกาศเปลี่ยนระบบเงินตราตางประเทศเปนแบบ
ลอยตัว บริษัทฯ มีผลขาดทุนที่รับรูแลวและยังไมไดรับรูจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สําหรับหนี้สินในสกุลดอลลารสหรัฐ จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนจํานวน 15,500 ลานบาท

ป 2540 -

-

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

ป 2541 -

วันที่ 24 มีนาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตรา
ครุฑแกบริษัทฯ ใหเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจปโตรเลียมในประเทศไทยโดยไดรับพระบรมราชานุญาต
บริษัทฯ เริ่มการกอสรางโรงงานอะโรเมติกสขึ้นในบริเวณโรงกลั่นน้ํามันเอสโซศรีราชา

ป 2542 -

ป 2543 -

จากการที่บริษัทฯ ตองมีภาระหนี้สินเปนจํานวนมากอันเปนผลมาจากการประกาศเปลี่ยนระบบ
เงินตราตางประเทศเปนแบบลอยตัวของรัฐบาลในป 2540 และผลกระทบที่ตอเนื่องจากเหตุการณ
ดังกลาว ในระหวางป 2542 ถึงป 2544 บริษัทฯ จึงไดออกตั๋วสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้งเดียว
เมื่อครบกําหนด (Zero coupon bonds) ซึ่งจะครบกําหนดในชวงเวลาระหวางป 2552 ถึงป 2555
ใหแกบริษัทอื่นในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดรับนั้น
ไปชําระคืนหนี้เดิม และยืดระยะเวลาในการชําระหนี้ของบริษัทฯ ออกไป
โรงงานอะโรเมติกสทดลองเดินเครื่องครั้งแรก และเริ่มการผลิตในเดือนสิงหาคม
ในเดื อ นธั น วาคม 2543 เพื่ อ เพิ่ ม สภาพคล อ งของบริ ษั ท ฯ ทางบริ ษั ท ฯ จึ ง ได เ ข า ทํ า สั ญ ญาขาย
สินทรัพยและสัญญาเชาสินทรัพยกับบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด โดยบริษัทฯ
ไดขายอุปกรณและเครื่องจักรของโรงกลั่นน้ํามันรวมทั้งสินทรัพยอื่นที่เกี่ยวของใหแกบริษัท เอ็ก
ซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวนเงินประมาณ 20,834 ลานบาท โดยราคาของ
สินทรัพยกําหนดดวยมูลคาตลาดปจจุบัน (Fair market value) ซึ่งประเมินโดยผูประเมินสินทรัพย
อิสระ และในวันเดียวกันนั้น บริษัทฯ ไดเชาอุปกรณและสินทรัพยตาง ๆ เหลานั้นกลับคืนภายใต
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แบบ 56-1 ประจําป 2551

เงื่อนไขของสัญญาเชาสินทรัพยเปนระยะเวลา 12 ป โดยบริษัทฯ ไดบั นทึ กเปนสัญญาเชาทาง
การเงิน
ป 2544 -

บริษัทฯ ไดรวมกิจการกับสิทธิและประโยชนของบริษัท โมบิลออยลไทยแลนด จํากัด ดําเนินธุรกิจ
ภายใตชื่อของบริษัทฯ

ป 2547 -

บริษัทฯ ไดเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบพาราไซลีน (paraxylene feedstock) ของบริษัท
ฯ ดวยการแปลงหนวย Powerformer ที่ไมไดใชงานใหเปนหนวยผลิตวัตถุดิบพาราไซลีน หนวย
ผลิตนี้ใชปฏิกิริยาทรานสอัลคีเลชั่น (Transalkylation) เพื่อไปทําการปรับปรุงสารอะโรเมติกสหนัก
(heavy aromatics streams) ใหเปนวัตถุดิบไซลีน (xylene feedstocks) โดยมีกําลังการผลิตเทียบเทา
พาราไซลีน (paraxylene equivalent) ประมาณปละ 120,000 ตัน

ป 2550 -

บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางกิจการและโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย (ก)
การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการยกเลิกสัญญาเชาทางการเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพยโรงกลั่นน้ํามัน
เพื่อนําเงินไปชําระหนี้เงินกูเดิม (ข) การรับโอนกิจการของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศ
ไทย) จํากัด เขามาเปนสวนหนึ่งของบริษัทฯ (ค) การลางผลขาดทุนสะสม และ (ง) การจัดหาแหลง
เงินกูใหมเพื่อนํามาชําระคืนหนี้สินระยะยาวที่มีอยูเดิม
บริษัทออกหุนสามัญ เพื่อเสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยหุนของบริษัทเริ่มมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.
2551

ป 2551 -

2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปนผูประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียม และจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated)
อีกทั้งบริษัทฯ ทําการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมแกลูกคา
รายยอยผานทางเครือขายที่กวางขวางของสถานีบริการน้ํามันคาปลีกภายใตชื่อการคาเอสโซ รวมทั้งขายโดยตรงใหแกลูกคา
ในภาคอุตสาหกรรม คาสง การบินและการเดินเรือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ที่
บริษัทฯ ผลิตใหแกลูกคาในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพื่อจําหนายไปยังตางประเทศ
บริษัทฯ เปนหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น (Exxon Mobil Corporation) ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัท
พลังงานที่ใหญที่สุดของโลก บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการดําเนินธุรกิจอยางมีวินัยสูงของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งเนน
ที่ปจจัยพื้นฐานระยะยาวและการเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน นอกจากนี้ ประโยชนอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไดรับจากการเปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ยังรวมถึงความเชี่ยวชาญในการบริการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบ เครือขาย
การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและเคมีภัณฑทั่วโลก การบริการทางดานเทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมที่
ทันสมัย และโครงการวิจัยและพัฒนาของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับ
ประโยชนจากการใชเครื่องหมายการคา “เอสโซ” และเครื่องหมายการคาอื่น ๆ ซึ่งไดรับการอนุญาตใหใชสิทธิจากเอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น รวมทั้งความชวยเหลือทางดานบุคลากรฝาย
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บริหารจัดการและเทคนิค และการสนับสนุนทางดานธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือของเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งผลิตในประเทศไทย รวมถึงกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตาและยางมะตอย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑหลอลื่นจําหนาย นอกจาก
ผลิตภัณฑปโตรเลียมแลว บริษัทฯ มีผลิตภัณฑอะโรเมติกส ซึ่งประกอบดวยพาราไซลีนที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตกรด
เทเรฟทาลิก (purified terephthalic acid (“PTA”)) ซึ่งจะนําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตแผนฟลมโพลีเอสเตอร บรรจุ
ภัณฑ เรซินและผาใยสังเคราะห สวนเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ ไดแก สารทําละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร
(plasticizers)
บริษัทฯ เปนเจาของและผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซ (complex refinery) ซึ่งมีกําลังการกลั่น
น้ํามันดิบ 177,000 บารเรลตอวัน และเปนเจาของและผูประกอบการโรงงานอะโรเมติกส (aromatics plant) ซึ่งมีกําลังการ
ผลิตพาราไซลีน 500,000 ตันตอป และหนวยผลิตสารทําละลายซึ่งมีกําลังการผลิต 50,000 ตันตอป โดยโรงงานแตละแหงนี้
ไดเชื่อมโยงเขากับหนวยกลั่นน้ํามันและกระบวนการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ แบบครบวงจร ทั้งนี้ หนวยกลั่นน้ํามันดิบและ
หนวยผลิตของบริษัทฯ มีที่ตั้งซึ่งมีความไดเปรียบเพราะอยูใกลกับทาเรือน้ําลึกแหลมฉบังที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอยู
หางไปเพียงประมาณ 120 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใตข องกรุงเทพฯ ซึ่งเปนตลาดหลักที่สําคัญของผลิ ตภัณฑ
ปโตรเลียมของบริษัทฯ ความไดเปรียบของที่ตั้งโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ยังชวยลดตนทุนและกอใหเกิดความคลองตัวใน
การจัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ โดยผานทั้งทางทอสง ทางรถบรรทุกและทางเรือ
2.3

การประกอบธุรกิจของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัทฯ เปนหนึ่งในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น บริษัทอื่น ๆในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น 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 ดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ํามันที่จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมภายใตตราสินคาเอสโซและโมบิล และดําเนินธุรกิจ
รานสะดวกซื้อที่จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคอื่น ๆ
บริ ษั ท โมบิ ล เอ็ น เทอร ไ พรซิ ส (ประเทศไทย) จํ า กั ด ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารจํ า หน า ยและขนส ง ผลิ ต ภั ณ ฑ
ปโตรเลียม แตอยางไรก็ดี ในปจจุบัน บริษัทดังกลาวไมไดประกอบธุรกิจแลว
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นอกจากนี้บริษัทฯ ไดถือหุนในบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด และ บริษัทเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) โดยบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด เปนบริษัทรวมทุน (Joint Venture) ระหวางบริษัทฯ และผูประกอบกิจการ
น้ํามันรายอื่น ๆ เพื่อทําการกอสรางและดําเนินกิจการระบบทอสงผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งขนสงผลิตภัณฑน้ํามันใส (clean
products) จากทั้งโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ และโรงกลั่นน้ํามันของ บมจ. ไทยออยล ในศรีราชาไปยังทาอากาศยานกรุงเทพ
(ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ) และคลังน้ํามันในอําเภอลําลูกกา และในจังหวัดสระบุรี และบริษัทเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจทางดานการบริหารการจัดเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และใหบริการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงแก
อากาศยาน
แผนภูมิตอไปนี้แสดงถึงโครงสรางการถือหุนในบริษัทตาง ๆ ที่บริษัทฯ ถือหุนไมวาโดยตรงหรือโดยออม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551

2.4

โครงสรางรายได

รายไดจากการขาย ประกอบดวยสวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน (Downstream Segment) และสวน
ธุรกิจปโตรเคมี (Petrochemical Segment) โดยสวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน ประกอบดวยยอดขายจาก
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงน้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา (ประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลว และน้ํามันเบนซิน)
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา (ประกอบดวยน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด และน้ํามันดีเซล) และน้ํามันสําเร็จรูป
ชนิดหนัก (ประกอบดวยน้ํามันเตาและยางมะตอย) และผลิตภัณฑหลอลื่น และธุรกิจปโตรเคมี ประกอบดวยรายไดจากการ
ขายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงพาราไซลีน สารเบนซีนเขมขน สารทําละลายและสาร
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พลาสติกไซเซอร ทั้งนี้ ราคาขายของบริษัทฯ ไดรวมภาษีสรรพสามิตและเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไวดวย ซึ่งบริษัท
ฯ มีหนาที่จัดเก็บและนําสงตอใหแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตอไป
ตารางดังตอไปนี้แสดงรายไดจากการขายของบริษัทฯ สําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม และรายไดจากการขายจาก
ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ สําหรับชวงระยะเวลาที่ระบุ
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ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550
2551
รายไดจากการ รอยละของ รายไดจากการ รอยละ ของ รายไดจากการ รอยละ ของ
ขาย
รายไดจากการ
ขาย
รายไดจากการ
ขาย
รายไดจากการ
ขายรวม
ขายรวม
ขายรวม
2549

(ลานบาท ยกเวนอัตรารอยละ)

สวนธุรกิจการกลัน่ น้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน:
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา
กาซปโตรเลียมเหลว .......................................
น้ํามันเบนซิน(1) ...............................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา........................
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด .............
น้ํามันดีเซล .....................................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา .......
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก
น้ํามันเตา.........................................................
ยางมะตอย ......................................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก .....................
ผลิตภัณฑหลอลืน่
น้ํามันหลอลืน่ และจารบี.....................................

4,683
53,788
58,471

2.4
27.5
29.9

4,072
57,339
61,411

2.0
28.7
30.7

3,995
62,253
66,248

1.8
28.0
29.8

15,478
77,138
92,616

7.9
39.5
47.4

14,806
81,334
96,140

7.4
40.7
48.1

18,244
91,979
110,223

8.2
41.4
49.6

15,699
1,828
17,527

8.0
0.9
9.0

13,347
1,877
15,224

6.7
0.9
7.6

17,866
1,742
19,608

8.0
0.8
8.8

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) ...................................
รวมรายไดจากการขายสวนธุรกิจการ
กลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้าํ มัน ...........

452

0.2

476

0.2

517

0.2

177,115

90.7

181,098

90.6

203,691

91.7

17,339
845
6

8.9
0.4
-

15,999
1,235
941
553
78

8.0
0.6
0.5
0.3
0.0

11,988
1,065
3,412
2,078
0

5.4
0.5
1.5
0.9
0.0

18,190

9.3

18,806

9.4

18,543

8.3

195,305

100.0

199,904

100.0

222,234

100.0

สวนธุรกิจปโตรเคมี:
พาราไซลีน .....................................................
สารเบนซีนเขมขน .........................................
สารทําละลาย..................................................
สารพลาสติกไซเซอร......................................
อื่น ๆ(4) ...........................................................
รวมรายไดจากการขายสวนธุรกิจปโตร
เคมี ........................................ ................
รวมรายไดจากการขาย ......................................

(1)

รายไดจากการขายน้ํามันเบนซินไดรวมรายไดจากการขายแนฟทาและรีฟอรเมตไวดวย
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(4)

รายไดอื่น ๆ โดยหลักแลวเปนรายไดจากการขายน้ํามันดิบ ซึ่งบริษัท ฯ ไดซื้อมาจากบริ ษั ท ในเครือ แต ตอ มา
ตัดสินใจที่จะไมใชและไดขายตอใหแกบริษัทอื่นในเครือกอนที่จะนําเขาสูกระบวนการกลั่น และยังรวมถึงสินคาที่
จัดจําหนายในรานสะดวกซื้อ
รายไดสุทธิจากบริการ โดยหลักประกอบดวย คาใชสิทธิ (franchise fee) จากตัวแทนจําหนาย คาจัดการผลิตภัณฑ
และคาเก็บรักษาสินคาจากลูกคาในธุรกิจการบิน และคาเชาจากบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (สําหรับ
รานเทสโกโลตัสเอ็กซเพรส)
รายไดอื่น ๆ จากการขายผลิตภัณฑปโตรเคมีอื่น ๆ

2.5

ขอไดเปรียบในการแขงขัน

(3)

บริษัทฯ เชื่อวา บริษัทฯ มีขอไดเปรียบในการแขงขันที่สําคัญดังนี้
โรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซของบริษัทฯ ชวยใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได
โรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีความคลองตัวอยางสูงในการแปลงน้ํามันดิบที่รับเขา
มาเพื่ อ ใหเปนผลิ ตภัณฑที่มีมูลคาสูงในปริมาณที่มากกว า ดวยความสามารถการใชน้ํามันดิบที่ยากตอการกลั่น(น้ํามัน
ประเภทที่ยากตอการกลั่นซึ่งมักจะมีราคาต่ํากวาน้ํามันโดยทั่วไป) มากกวาและตนทุนต่ํากวา โดยยังสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาได ในขณะที่บริษัทฯ ก็สามารถเพิ่มผลกําไรไดอยางเต็มที่ โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ไดรับการออกแบบ
ใหมีอัตราสวนความสามารถในการกําจัดกํามะถันตอกําลังการกลั่น (hydro-treating-to-refining ratio) ที่สูง โดยคิดเปนรอย
ละ 83 ซึ่งอัตราสวนนี้อยูในระดับที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับโรงกลั่นน้ํามันแหงอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค โดยเปรียบเทียบ
จากขอมูลของ Oil and Gas Journal Worldwide Refining Survey ป 2550 และทําใหบริษัทฯ มีความคลองตัวมากขึ้นในการ
เลือกใชน้ํามันดิบที่มีกํามะถันสูง และเพิ่มความสามารถในการผลิตน้ํามันดีเซลที่มีกํามะถันต่ําไดมากขึ้นดวย
บริ ษั ทฯ ไดรับประโยชนจากการมีคาใชจายในการดํา เนินงานที่เ ปนเงิน สดและตนทุนการบํารุงรักษาที่ต่ํา ในขณะที่มี
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy Efficiency) และมีความพรอมของหนวยผลิต (Operational Availability) ที่สูง
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานที่เปนเงินสดและตนทุนการบํารุงรักษาที่คอนขางต่ํา
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงกลั่นน้ํามันแหงอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ทั้งนี้จากโรงกลั่นน้ํามันจํานวน 60 แหงในภูมิภาค
เอเซียแปซิฟคที่เขารวมในการสํารวจประจําป 2549 ซึ่งดําเนินการโดย Solomon Associates ซึ่งจัดทําขึ้นทุก ๆ สองป บริษัท
ฯ ไดรับการจัดอันดับอยูในกลุมที่ดีที่สุดของการจัดอันดับที่จัดแบงออกเปนสี่กลุมยอย (top quartile) ในดานการมีคาใชจาย
ในการดําเนินงานที่เปนเงินสดโดยรวม (total cash operating expenses) คาใชจายในการดําเนินงานเปนเงินสดซึ่งไมรวม
คาใชจายเกี่ยวกับพลังงาน (non-energy cash operating expenses) และตนทุนการบํารุงรักษา (maintenance costs) ที่ต่ําที่สุด
ในขณะที่บริษัทฯ มีคาประสิทธิภาพในการใชพลังงาน (energy efficiency) อยูในระดับสูงที่สุด (ตามที่ปรากฎจากดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน (energy intensity index)) และ โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีความพรอมของหนวยผลิต (โดย
พิจารณาถึงการปดโรงกลั่นน้ํามันนอกกําหนดการ) ที่สูงที่สุด
การดําเนินงานทางดานการกลั่นน้ํามันดิบ การผลิตอะโรเมติกสและการตลาดที่มีการเชื่อมโยงกันแบบครบวงจร
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บริษัทฯ เปนผูดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามันดิบและโรงงานอะโรเมติกสที่ครบวงจร รวมทั้งเครือขายสถานีบริการ
น้ํามันคาปลีกที่มากที่สุดในกลุมบริษัทผูคาน้ํามันระหวางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย การดําเนินงานแบบครบ
วงจรนี้ทําใหบริษัทฯ มีกําไร (margin) ที่สูง โดยบริษัทฯ จะเลือกผลิตผลิตภัณฑที่มีผลตอบแทนสูงกวาระหวางกิจการโรง
กลั่นน้ํามันและกิจการผลิตอะโรเมติกส ทั้งนี้ ดวยความชวยเหลือจากโปรแกรมซอฟตแวรที่ทันสมัยซึ่งสามารถชวยในการ
กําหนดสัดสวนการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดไดอยางเหมาะสม
การดําเนินงานที่ครบวงจรนี้ยังสามารถชวยลดตนทุนการดําเนินงานดวย อันเปนผลเนื่องมาจากการรวมกันแบงรับตนทุน
คงที่ระหวางกิจการโรงกลั่นน้ํามันและกิจการผลิตอะโรเมติกส นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อวาการดําเนินงานทางดานการตลาด
ของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมชองทางการพาณิชย (รวมถึงลูกคาในกลุมอุตสาหกรรม ผูคาสง อุตสาหกรรมการบินและการ
เดินเรือ) การคาปลีกและการสงออก ทําใหบริษัทฯ มีความหลากหลายในการจัดจําหนายมากกวา อีกทั้งยังเปนการเสริม
ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะเลือกผลิตผลิตภัณฑซึ่งใหผลตอบแทนที่สูงกวา บริษัทฯ เชื่อวา การดําเนินงานแบบครบ
วงจรจะชวยทําใหบริษัทฯ สามารถแขงขันไดในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีการแขงขันที่สูง
ความสัมพันธที่แข็งแกรงกับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และบริษัทในเครือ
บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ไดนําแนวทางที่มีความเปนระเบียบวินัย
อยางสูงของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นมาใชแกธุรกิจและการดําเนินงาน รูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุงเนนที่
ปจจัยพื้นฐานระยะยาวและการเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน บริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนทางดานการดําเนินงาน เทคโนโลยีและ
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น บริษัทฯ สามารถใชประโยชนจากความสามารถใน
การจัดหาน้ํามันดิบทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เพื่อการจัดหาน้ํามันดิบอยางมีประสิทธิภาพทางดานตนทุนและ
มีแหลงวัตถุดิบที่แนนอนเพื่อการดําเนินการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
และยังสามารถใชเครือขายขอมูลการขายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมและเคมีภัณฑที่มีอยูทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เพื่อใหไดผลประโยชนสูงสุดในการจําหนาย
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ และเนื่องจากบริษัทฯ เขาเปนคูสัญญาในสัญญาวิจัยพื้นฐาน (Standard Research Agreement) กับ
บริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น บริษัทฯ จึงมีสิทธิในโครงการวิจัยและพัฒนาที่ดําเนินการโดยบริษัทในเครือ
ของเอ็กซอนโมบิล คอรปอเรชั่น และทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นซึ่งใหการสนับสนุนทางดานธุรกิจและ
เทคโนโลยี เพื่ อ ใหมีประสิท ธิภาพทางดานตนทุน รวมทั้งการบัญ ชี การบริการลูกคา งานทรัพยากรบุค คลและบริก าร
สารสนเทศ ฯลฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากการใชเครื่องหมายการคา “เอสโซ” และเครื่องหมายการคาอื่น ๆ ซึ่ง
ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น รวมทั้ง
ความชวยเหลือทางดานบุคลากรฝายบริหารจัดการและเทคนิค และการสนับสนุนทางดานธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
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ดวยความสัมพันธที่แข็งแกรงที่มีกับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และบริษัทในเครือ บริษัทฯ จึงสามารถสรรหา
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเปนเลิศ และสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญของพนักงานไดอยางตอเนื่อง มีการหมุนเวียนใหพนักงาน
ไปทํางานกับบริษัทตาง ๆ ในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เพื่อใหมีประสบการณกวางไกลยิ่งขึ้น และเพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญ บริษัทฯ เชื่อวาการแลกเปลี่ยนพนักงานชวยใหบริษัทฯ สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความโดดเดนไวได อีก
ทั้งทําใหมั่นใจวา บริษัทฯ จะสามารถดํารงรักษามาตรฐานขั้นสูงของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นได
ความไดเปรียบของสถานที่ตั้ง
โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ตั้งอยูใกลทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยูทางทิศตะวันออก
เฉียงใตของกรุงเทพฯ ซึ่งอยูหางเปนระยะทางเพียงประมาณ 120 กิโลเมตร โดยที่ตั้งดังกลาว ทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชน
จากความพรอมในการเขาถึงทาเรือน้ําลึก เครือขายถนนและแนวทอสงผลิตภัณฑที่สามารถขนสงไดหลายชนิด (multiproduct transmission pipeline) รวมถึงการตั้งอยูใกลกับสถานที่จัดจําหนายและศูนยกลางความตองการที่สําคัญ ซึ่งเปนการ
ชวยลดตนทุนในการขนสง และเอื้อประโยชนหลายประการทางดานการจัดสง และการกระจายผลิตภัณฑ
ดวยขอไดเปรียบของสถานที่ตั้ง บริษัทฯ จึงสามารถรับการสงมอบน้ํามันดิบไดทั้งโดยทางทุนรับน้ํามันดิบแบบ
หลายจุด (multiple point buoy mooring facilities) ของบริษัทฯ รับเรือบรรทุกน้ํามันดิบไดถึง 120,000 เดทเวทตัน (dwt) และ
สําหรับเรือบรรทุกน้ํามันดิบขนาดใหญ (very large crude carriers (“VLCC”)) จะรับผานทางทุนรับน้ํามันดิบแบบจุดเดียว
(single buoy mooring facilities) ของ บมจ. ไทยออยล ซึ่งบริษัทฯ เขาใชประโยชนจากทุนรับน้ํามันของ บมจ. ไทยออยล
ตามสัญญาที่มีกับ บมจ. ไทยออยล
บริษัทฯ มีหนวยกลั่นน้ําทะเลเปนน้ําจืดและหนวยกรองน้ําระบบรีเวิรสออสโมซิส (desalination and reverse
osmosis facilities) ซึ่งมีกําลังการผลิตน้ํารวมชั่วโมงละ 140 ตัน รวมทั้งเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซสามเครื่อง และหมอไอ
น้ําเสริมสองเครื่อง ซึ่งใชกาซที่ผลิตจากโรงกลั่นน้ํามันและสามารถผลิตไอน้ําไดชั่วโมงละ 120 ตันเพื่อการดําเนินงานโรง
กลั่นน้ํามันของบริษัทฯ หนวยกลั่นน้ําทะเลเปนน้ําจืดและหนวยกรองน้ําระบบรีเวิรสออสโมซิส เครื่องกําเนิดพลังงานรวม
และหมอไอน้ําของบริษัทฯ สามารถผลิตน้ําจืด ไฟฟาและไอน้ําสําหรับใชในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ
2.6

กลยุทธในการประกอบธุรกิจ

รูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนนความมีวินัยและประกอบธุรกิจอยางตรงไปตรงมา โดยคํานึงถึงโอกาสใน
ระยะยาวและเนนที่การเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนในขณะที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมควบคูไปดวย โดยกลยุทธ
สําคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นทั่ว
โลก ที่จะยังคงถือปฏิบัติตอไป มีดังนี้
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2.6.1

แบบ 56-1 ประจําป 2551

การดําเนินงานดวยความปลอดภัยและมีสภาพแวดลอมที่ดี

บริษัทฯ ถือวาความปลอดภัยเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ มีประวัติดานความ
ปลอดภัยที่ดีเยี่ยมในประเทศไทย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตองปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบที่มีผลบังคับใชทั้งหมด
และบริษัทฯ จะรักษาประวัตินี้ไว ความมุงมั่นของบริษัทฯ ที่มีตอความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม เปนการสราง
รากฐานที่ดีสําหรับธุรกิจทุกดาน
2.6.2

การรักษามาตรฐานขั้นสูง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบรรษัทภิบาล การกํากับดูแลธุรกิจอยางเครงครัด ความซื่อสัตยสุจริตและ
มาตรฐานจริยธรรมขั้นสูง มาตรฐานเหลานี้ไดถูกนํามาใชเปนมาตรฐานในการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคน
ของบริษัทฯ ตองปฏิบัติ บริษัทฯ เชื่อวา มาตรการที่บริษัทฯ จะใชเพื่อใหบรรลุผลลัพธดังกลาวมีความสําคัญเทียบเทากับ
ผลลัพธที่จะได
รูปแบบการประกอบธุรกิจที่ดําเนินอยางตรงไปตรงมา มาตรฐานทางดานจริยธรรม และวัฒนธรรมความซื่อสัตย
สุจริต นโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบเปนปจจัยพื้นฐานของธุรกิจของบริษัทฯ และเปนสิ่งที่
จําเปนตอความสําเร็จของบริษัทฯ
2.6.3

การลงทุนอยางมีวินัย

บริษัทฯ พยายามที่จะแสวงหาโอกาสการลงทุนที่มีคุณภาพ ภายใตแนวทางที่จะดําเนินการเลือกเฟนอยางมีวินัย
โอกาสการลงทุนตาง ๆ จะถูกทดสอบภายใตแบบจําลองผลตอบแทนทางธุรกิจในสถานการณตาง ๆ อยางรอบดาน เพื่อ
ความยืดหยุนตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังจากการลงทุน บริษัทฯ จะทําการประเมินโครงการที่สําคัญทั้งหมด
อยางเครงครัด ความรูนี้จะถูกผนวกเขากับการวางแผนและออกแบบโครงการในอนาคต เพื่อเพิ่มมูลคาของสินทรัพยอยาง
สูงสุด

2.6.4

การมุงสูความเปนเลิศในการดําเนินงาน

ระบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองคกรของบริษัทฯ สะทอนใหเห็นวาบริษัทฯ มีความมุงมั่นอยางแนวแนที่
จะดํารงความปลอดภัยในการดําเนินงานและความมีเอกภาพ บริษัทฯ พยายามที่จะดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ขั้นสูงสุดในทุกดาน
เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายนี้ บริษัทฯ ดําเนินการตามระบบการจัดการตาง ๆ ซึ่งไดรับการพิสูจนแลวอยางกวางขวาง
ระบบเหลานี้ใชแนวทางการดําเนินการในเชิงรุก (proactive approach) และครอบคลุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ในทุกดาน
ที่สําคัญ เริ่มตั้งแตความปลอดภัย จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การเงิน การดําเนินและประเมินโครงการ จนถึงการกํากับ
ดูแลธุรกิจ การรักษาความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม และการดําเนินการเพื่อปรับปรุงผลกําไร
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แบบ 56-1 ประจําป 2551

บริษัทฯ ใชระบบบริหารการปฏิบัติงานใหมีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System
(“OIMS”)) ซึ่งเปนระบบที่เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นไดพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงการจัดการ
ความเสี่ยงทางดานการรักษาความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ระบบนี้ทําใหบริษัทฯ สามารถวัดความกาวหนาใน
งาน และมั่นใจไดในการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุผลในดานเหลานี้
บริษัทฯ พยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (energy efficiency) อยางตอเนื่อง และไดใชระบบการ
บริหารจัดการพลังงานระดับโลก (Global Energy Management System (“GEMS”)) ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่ง
เนน ที่ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการใชพ ลัง งานโดยผ า นระบบที่มี ค วามครอบคลุ ม และเข ม งวดตามแนวปฏิ บัติ ที่ดี ใ นการ
ดําเนินงาน การบํารุงรักษา การออกแบบและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการบริหารจัดการทางดานพลังงาน
บริ ษั ท ฯ ได ใช โ ปรแกรม “self-help” ซึ่ งเป นความร วมมื อ ระหว า งเครือ ข ายทั่ วโลกของเอ็ กซอน โมบิ ล คอร
ปอเรชั่น เพื่อชวยในการบงชี้ถึงสิ่งที่สามารถปรับปรุงใหดีขึ้นได โดยอางอิงจากวิธีปฏิบัติที่ดีซึ่งเปนสากล (global best
practices)โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการกระจายความหลากหลายของวัตถุดิบ โอกาสในการใชกระบวนการจัดการน้ํามันดิบ
ที่คิดคนขึ้นใหม โอกาสในการเพิ่มเติมประสิทธิภาพ ทางเลือกในการใชประโยชนจากโอกาสทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
การปรับขยายกระบวนการผลิต (debottleneck) ในหนวยที่สรางผลกําไร บริษัทฯ ใชโปรแกรม “self-help” เพื่อชวยเพิ่มกําไร
ของบริษัทฯ โดยแนวทางสําหรับการเพิ่มกําไรของบริษัทฯ รวมถึงการกลั่นน้ํามันดิบที่ยากตอการกลั่น (challenged crude)
การใชหนวยแปรสภาพน้ํามันหนักใหเปนน้ํามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit : FCCU)
อยางเต็มที่เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต การสรางรายไดจากน้ํามันเชื้อเพลิงสํารองผานทางเครือขายของเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น และการพัฒนาประสิทธิภาพในการใชพลังงานใหดียิ่งขึ้น
2.6.5

การสรางผลประกอบการสูงสุดโดยการประสานเชื่อมโยงหนวยผลิต

บริษัทฯ เปนผูประกอบการในสวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน ซึ่งรวมถึงธุรกิจคาปลีกน้ํามัน และ
ธุรกิจอะโรเมติกสที่มีการเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวกันแบบครบวงจร บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการประสานเชื่อมโยงกัน
ของหนวยผลิตแบบครบวงจร (integration) ภายในกิจการของบริษัทฯ โดยการประสานเชื่อมโยงกันทั้งทางดานกายภาพของ
หนวยผลิตตาง ๆ และการประสานเชื่อมโยงกันผานทางการเขาถึงเครือขายที่กวางขวางของผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค
ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือ การประสานเชื่อมโยงกันของหนวยกลั่นน้ํามันดิบและหนวย
ผลิตอะโรเมติกสนี้เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพทางดานตนทุน ดวยการเลือกใชวัตถุดิบและการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑให
เปนไปอยางเหมาะสมที่สุด
การประสานกันของธุรกิจกลั่นน้ํามัน ธุรกิจคาปลีกและธุรกิจขายในเชิงพาณิชยเปนการเสริมประโยชนตอบริษัทฯ
ดวยเชนกัน บริษัทฯ จะเนนที่การใหความสําคัญกับการนําเสนอผลิตภัณฑใหแกกลุมลูกคาที่หลากหลาย เพื่อที่จะสราง
มูลคาสูงสุดสําหรับผลิตภัณฑกลั่นของบริษัทฯ
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2.6.6

แบบ 56-1 ประจําป 2551

การเพิ่มประสิทธิภาพและการเขาถึงเทคโนโลยีผานทางความสัมพันธที่มีกับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น

เพื่อการสรางผลการดําเนินงานที่ดีเยี่ยมภายในสภาพแวดลอมของสินคาโภคภัณฑที่มีลักษณะเปนวัฏจักร บริษัทฯ
ไดพยายามศึกษาและดําเนินตามแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งบริษัทฯ เชื่อวาเปนประโยชนตอทุกขั้นตอนของวงจรของตลาดสินคา
โภคภัณฑ บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงธุรกิจของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เพื่อที่จะชวยใหสามารถระบุถึงขอมูลและความเสี่ยงที่
เปนจุดวิกฤตไดอยางทันทวงที โดยมีการแบงปนความรู เทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติท่ีดีระหวางกันภายในเครือขาย
ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นทั่วโลก รวมถึงแนวทางการแกปญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อใหสามารถจัดการกับ
สถานการณเฉพาะหนาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ เชื่อวา การไดเขาถึงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการที่เอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือเปนเจาของทําใหบริษัทฯ มีขอไดเปรียบในการแขงขัน บริษัทฯ มุงที่จะใชประโยชนจาก
ผลงานที่คิดคนขึ้นใหมของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือตอไป เพื่อเพิ่มอัตราการใชกําลังการกลั่น
และอัตราการใชกําลังการผลิต (utilization rate) ตลอดจนอัตราผลผลิต (throughput) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยการปรับปรุง
ความมีเสถียรภาพ การขจัดขอจํากัดตาง ๆ การกําหนดระยะเวลาที่จําเปนตองใชในการซอมบํารุงใหญ และการปรับชวง
ระยะเวลาระหวางการหยุดเดินเครื่องจักร (downtimes) ใหดีที่สุด การปรับปรุงตาง ๆ ของบริษัทฯ ลวนไดรับการขับเคลื่อน
จากการใชระบบการบริหารจัดการที่มีวินัย เชน ระบบ Global Reliability System ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ
ระบบ Molecule Management Program ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถลดตนทุนวัตถุดิบ เพิ่ม
ผลตอบแทน และมูลคาผลิตภัณฑใหไดสูงสุด
บริษัทฯ ยังไดใชประโยชนจากประสบการณคาปลีกและการวิจัยผูบริโภคและตลาดที่มีอยูอยางหลากหลายของเอ็ก
ซอน โมบิ ล คอร ป อเรชั่ น และ/หรื อ บริ ษั ท ในเครื อ ในการนํ า เสนอรู ป แบบการค า ปลี ก แบบใหม และผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ จ ะ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาอยางครบถวน โดยนําเสนอความสะดวก คุณภาพ และมูลคา นอกจากนี้
บริษัทฯ พยายามที่จะเพิ่มรายไดจากสินคาซึ่งไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง และรานคาสะดวกซื้อ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํา
กําไรของสถานีบริการน้ํามันของบริษัทฯ ใหสูงสุดดวย
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3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1

ผลิตภัณฑ

แบบ 56-1 ประจําป 2551

ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ ไดแก
1.

ผลิตภัณ ฑ ปโ ตรเลีย มจากกระบวนการกลั่ น แยกสว น (fractionation) และการกลั่ นน้ํามัน ดิบ ซึ่ ง
ประกอบด ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลั ก คื อ ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว น้ํ า มั น เบนซิ น น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง อากาศยาน/
น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตาและยางมะตอย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดจําหนายผลิตภัณฑหลอ
ลื่นดวย และ

2.

ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑ ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑหลักคือ พาราไซลีน สารเบนซีนเขมขน
และสารทําละลายซึ่งบริษัทฯ เปนผูผลิต รวมทั้งสารพลาสติกไซเซอร (plasticizers) ซึ่งผลิตโดยผูรับจาง
ผลิตภายนอกโดยใชวัตถุดิบที่บริษัทฯ เปนผูจัดหา

3.1.1

ผลิตภัณฑปโตรเลียม

โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ สามารถกลั่นน้ํามันดิบประเภทตาง ๆ ซึ่งบริษัทฯ จัดหามาจากตะวันออกกลาง เอเชีย
ตะวันออกไกลและแอฟริกาตะวันตก การเลือกวัตถุดิบและสัดสวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิด (product slate) ของ
บริษัทฯ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะขึ้นอยูกับราคาและปริมาณผลิตภัณฑที่ตองการ บริษัทฯ จะทําการตัดสินใจในเรื่องสัดสวน
การผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดรวมกับบุคลากรที่รับผิดชอบทางดานการขายและการตลาดของบริษัทฯ โดยยึดจากการ
ประเมินของบริษัทฯ ถึงความตองการและประมาณการราคาสําหรับผลิตภัณฑตาง ๆ ที่บริษัทฯ สามารถผลิตได ซึ่งโดยปกติ
จะดําเนินการประมาณสามเดือนกอนหนาคําสั่งซื้อที่ไดคาดการณไว
ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงปริมาณการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
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ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550

2549

การผลิต

2551

ปริมาณการ รอยละ ของ ปริมาณการ รอยละ ของ ปริมาณการ รอยละ ของ
ผลิต
ปริมาณการ
ผลิต
ปริมาณการ
ผลิต
ปริมาณการ
ผลิตรวม
ผลิตรวม
ผลิตรวม
(พันบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ)

น้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา
กาซปโตรเลียมเหลว ..............................................
น้ํามันเบนซิน .........................................................
แนฟทา...................................................................
รีฟอรเมต................................................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา ................................
น้ํามันสําเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด ....................
น้ํามันดีเซล.............................................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา .....................
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก
น้ํามันเตา ................................................................
ยางมะตอย..............................................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก............................
อื่น ๆ(1) .....................................................................
เชื้อเพลิงโรงกลั่น (2) .................................................

3,062
12,621
2,429
7,290
25,402

5.0
20.7
4.0
12.0
41.7

2,829
12,841
1,654
7,070
24,394

4.8
21.8
2.8
12.0
41.5

2,548
11,652
2,533
7,970
24,703

4.5
20.5
4.5
14.0
43.5

4,731
20,181
24,912

7.8
33.1
40.9

4,422
21,160
25,582

7.5
36.0
43.5

4,642
19,223
23,865

8.2
33.9
42.0

7,874
758
8,632
553
1,437
60,936

12.9
1.2
14.2
0.9
2.4
100.0

6,317
837
7,154
322
1,336
58,789

10.7
1.4
12.2
0.5
2.3
100.0

6,199
397
6,596
259
1,338
56,761

10.9
0.7
11.6
0.5
2.4
100.0

รวม ..........................................................................
____________
(1)
ประกอบดวยกํามะถัน ไฮโดรเจน และ Low Sulfur Waxy Residue เปนหลัก
(2)
เชื้อเพลิงโรงกลั่นน้ํามันสวนใหญที่บริษัทฯ ผลิต นําไปใชเปนเชื้อเพลิงในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ

บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑหลอลื่นเพื่อใชในยานยนต เครื่องจักรและงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ภายใตชื่อการคา โม
บิล และ เอสโซ เปนหลัก รวมถึงการผลิตภายใตชื่อของพันธมิตรทางการคาดวย โดยผลิตภัณฑหลอลื่นของบริษัทฯ ไดมา
จากการนําเขา หรือการนําวัตถุดิบมาผลิตภายในประเทศโดยใชผูรับจางผลิตภายนอก ผลิตภัณฑจะนําไปจําหนายใหแกผูจัด
จําหนายที่ไดรบั อนุญาต และสถานีบริการ รวมทั้งขายโดยตรงใหแกลูกคา
3.1.2

ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ

สวนที่ 2 หนา 32

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2551

บริษัทฯ ผลิตสารอะโรเมติกสในรูปของพาราไซลีนเปนหลัก รวมทั้งสารเบนซีนเขมขนซึ่งในเบื้องตนจะนําสวน
หนึ่งไปใชในโรงกลั่นในหนวยทรานสอัลคีเลชั่น (Transalkylation) เพื่อผลิตเปนวัตถุดิบของพาราไซลีน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังผลิตสารทําละลายประเภทตาง ๆ โดยบริษัทฯ จัดหาวัตถุดิบนําสงใหแกผูรับจางผลิตภายนอกผานทางสัญญาการผลิต เพื่อ
นําไปใชผลิตสารพลาสติกไซเซอร (plasticizers) ใหแกบริษัทฯ โดยตารางดังตอไปนี้แสดงปริมาณการผลิตผลิตภัณฑอะโร
เมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2549
2550
2551
(พันตัน ยกเวนอัตรารอยละ)
ปริมาณ รอยละของ ปริมาณ รอยละของ ปริมาณ รอยละของ
การ ปริมาณการ การ ปริมาณการ การ
ปริมาณการ
ผลิต
ผลิตรวม
ผลิต
ผลิตรวม
ผลิต
ผลิตรวม
ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ
พาราไซลีน .............................................................
สารเบนซีนเขมขน(1)...............................................
สารทําละลาย(2).......................................................
สารพลาสติกไซเซอร(2)(3) .......................................

421
29
450

93.6
6.4
100.0

408
27
16
9
460

88.7
5.9
3.5
2.0
100.0

316
44
40
36
436

72.5
10.1
9.2
8.2
100.0

รวม ........................................................................
__________
(1)
ผลิตภัณฑสารเบนซีนเขมขน (benzene concentrate stream) ซึ่งรวมถึงสารเบนซีนเขมขน และผลิตภัณฑอื่น ไม
รวมผลิตภัณฑสารเบนซีนเขมขน (benzene concentrate stream) ซึ่งบริษัทฯ ใชในการผลิตพาราไซลีน
(2)
สารทําละลายและสารพลาสติกไซเซอรผลิตและจําหนายโดยบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
กอนที่บริษัทฯ จะไดรับโอนผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี
(ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 เพื่อประโยชนทางบัญชี 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
นําไปผานกระบวนการตอไปเพื่อผลิตพาราไซลีน และสวนที่เหลือจะขายใหกับบริษัทในเครือและลูกคาทั่วไป
ปริมาณการผลิตพาราไซลีนของบริษัทฯ โดยหลักจะถูกกําหนดดวยปริมาณการสั่งซื้อตามสัญญาที่บริษัทฯ ผูกพัน
ตองสงมอบ ความคุมคาของการผลิตและขายพาราไซลีนซึ่งจะขึ้นอยูกับจํานวนของวัตถุดิบที่ไดจากโรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ ราคาตลาดของวัตถุดิบจากภายนอกและราคาตลาดของพาราไซลีน ปริมาณการผลิตพาราไซลีนของบริษัทฯ จะถูก
นํามาพิจารณาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการกําหนดสัดสวนน้ํามันดิบ (crude oil slate) และสัดสวนการผลิตผลิตภัณฑแต
ละชนิด (product slate) ของบริษัทฯ โดยใชโปรแกรมการจําลองประสิทธิภาพสูงสุด (optimization modeling software)
บริษัทฯ มักไมเดินการผลิตโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ ที่อัตราเต็มกําลังการผลิต เนื่องจากกําไรที่คาดหมายจะไดรับ
(projected margin) จากการผลิตโดยซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมจากภายนอกในเวลานั้น ๆ ไมคุมคาที่จะทํา
(ข)

สารทําละลาย

หนวยผลิตสารทําละลาย (solvent production unit) ของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตปละ 50,000 ตัน และผลิต
ผลิตภัณฑดังตอไปนี้เปนหลัก (1) สารทําละลายไฮโดรคารบอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เฮกเซน (hexane) ซึ่งใชในการสกัดเมล็ด
พืชที่ใหน้ํามันซึ่งบริโภคไดและใชเปนสารนําพา (carrier) ในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีเปนหลัก (2) ตัวทําละลายยาง
(rubber solvent) ซึ่งนําไปใชเปนกาวยาง และ rubber cement ซึ่งใชในการผลิตยางรถยนต (3) white spirit ใชใน
อุตสาหกรรมเคลือบสีและพนสีเปนหลัก และ (4) Exxosol D80 ซึ่งมีอยูในเคมีภัณฑที่ใชในครัวเรือน และอุตสาหกรรม
รวมทั้งงานโลหะตาง ๆ เปนหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการนําเขาเพื่อจําหนายตอผลิตภัณฑสารทําละลายประเภท high
aromatics ซึ่งใชในอุตสาหกรรมพนสีรถยนต และอุตสาหกรรมยาฆาแมลง รวมทั้ง oxygenated solvents ไดแก isopropyl
alcohol ซึ่งใชในอุตสาหกรรมสี และเรซิน
(ค)

สารพลาสติกไซเซอร (Plasticizers)

บริษัทฯ ผลิตและขายสาร phthalate ester plasticizer ซึ่งใชเปนสารเติมแตง (additives) เพื่อเพิ่มความยืดหยุนของ
โพลิไวนิลคลอไรด บริษัทฯ วาจางผูรับจางผลิตภายนอกเพื่อทําการผลิตสารพลาสติกไซเซอร บริษัทฯ เปนผูซื้อและจัดหา
วัตถุดิบสําหรับการผลิตสารพลาสติกไซเซอรใหแกผูรับจางผลิตภายนอก บริษัทฯ จําหนายสารพลาสติกไซเซอรภายใตชื่อ
การคาเจยเฟล็กซ (Jayflex) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดนําเขาและขายตอผลิตภัณฑพลาสติกไซเซอรตาง ๆ ดวย
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3.2
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การขายและการตลาด

บริษัทฯ ทําการตลาดและขายผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑหลอลื่นโดยผานชองทางสามชองทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับผลิตภัณฑ กลาวคือ ชองทางพาณิชยกรรม การคาปลีก และการสงออก โดยบริษัทฯ ขายผลิตภัณฑสําหรับชองทางพาณิชยกรรมในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ และผลิตภัณฑสงออกใหแกหรือผานบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น บริษัทฯ ทํา
การตลาดผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงคาปลีกและผลิตภัณฑหลอลื่นบางชนิดผานทางสถานีบริการน้ํามันเอสโซ
3.2.1

ผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑหลอลื่น

ตารางดังตอไปนี้แสดงปริมาณการขายผลิตภัณฑปโตรเลียม (ซึ่งไมรวมผลิตภัณฑที่ใชตอในการกลั่น) โดยจําแนก
ตามชองทางตาง ๆ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2549
ปริมาณ
การขาย

พาณิชยกรรม ...........................................................
คาปลีก(1)..................................................................
สงออก.....................................................................
รวมปริมาณการขาย .................................................

(1)

29,539
17,823
7,033
54,395

2550

รอยละของ
ปริมาณการ
ขายรวม

2551

ปริมาณ
การขาย

รอยละของ ปริมาณการ รอยละของ
ปริมาณการ
ขาย
ปริมาณการ
ขายรวม
ขายรวม
(พันบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ)
54.3 29,801
55.9
26,472
52.0
32.8 18,168
34.1
16,421
32.2
12.9
5,335
10.0
8,045
15.8
100.0 53,304
100.0
50,938
100.0

รวมปริมาณการขายผลิตภัณฑหลอลื่น จํานวนประมาณ 2 พันบารเรล, ประมาณ 3 พันบารเรล และประมาณ 7 พัน
บารเรล ในป 2549, 2550 และ 2551 ตามลําดับ
ตารางดังตอไปนี้แสดงปริมาณการขายสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ ของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
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ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม,
2550

2549
รอยละของ
ปริมาณการ ปริมาณการ
ขาย
ขายทั้งหมด
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา
กาซปโตรเลียมเหลว ................................
น้ํามันเบนซิน ...........................................
แนฟทา .....................................................
รีฟอรเมต ..................................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา.....................
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด ......
น้ํามันดีเซล ...............................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา ....
น้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก
น้ํามันเตา ..................................................
ยางมะตอย ...............................................
รวมน้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก ..................
ผลิตภัณฑหลอลื่น
ผลิตภัณฑหลอลื่น ....................................
อื่น ๆ * ....................................................

2551

รอยละของ
ปริมาณการ ปริมาณการ ปริมาณ
ขาย
ขายทั้งหมด การขาย
(พันบารเรล ยกเวนอัตรารอยละ)

รอยละของ
ปริมาณการ
ขายทั้งหมด

3,164
12,831
2,136
471
18,602

5.5
23.6
3.9
0.9
34.2

2,922
13,191
1,867
341
18,321

5.5
24.7
3.5
0.6
34.4

2,697
12,284
2,768
354
18,103

5.3
24.1
5.4
0.7
35.5

5,002
20,944
25,946

9.2
38.5
47.7

5,008
21,888
26,896

9.4
41.1
50.5

4,634
20,464
25,098

9.1
40.2
49.3

8,054
863

14.8
1.6

6,549
937

12.3
1.8

8,917

16.4

7,486

14.0

6,694
604
7,298

13.1
1.2
14.3

433
497
54,395

0.8
0.9
100.0

354
247
53,304

0.7
0.5
100.0

273
166
50,938

0.5
0.3
100.0

รวม .........................................................
* อื่น ๆ โดยหลักแลว รวมถึงกํามะถัน (sulfer) ไฮโดรเจน และแว็กซี่ เรสซิดิว ที่มีกํามะถันต่ํา (low sulfer waxy residue)
(ก)

พาณิชยกรรม

ชองทางพาณิชยกรรมนี้ไดแก การขายใหแกผูใชขั้นปลายในอุตสาหกรรม ผูคาสง ตลอดจนลูกคาในอุตสาหกรรม
การบินและการเดินเรือ ยอดขายใหแกลูกคาในอุตสาหกรรมและผูคาสงประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันดีเซล
น้ํามันเตาและผลิตภัณฑหลอลื่นเปนหลัก บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑหลอลื่นเพื่อใชในยานยนต และงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ใน
ประเทศไทยเปนหลัก โดยสวนใหญอยูภายใตชื่อการคา โมบิล และ เอสโซ รวมถึงการผลิตภายใตชื่อของพันธมิตรทาง
การคา
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ผลิตภัณฑที่ขายใหแกลูกคาในอุตสาหกรรมการเดินเรือไดแกน้ํามันเตาเปนหลัก ในขณะที่ผลิตภัณฑที่ขายใหแก
ลูกคาในอุตสาหกรรมการบินไดแกน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน โดยเปนการขายใหแกสายการบินตาง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทํา
การจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานผานทางทอสงน้ํามันใหแกสายการบินนานาชาติและสายการบินในประเทศประมาณ 20
สายการบินที่ทาอากาศยานพาณิชยหลักสองแหงในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
บริษัทฯ จะเขาทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑระยะสั้นมีกําหนดระยะเวลาไมเกินหนึ่งปเปนครั้งคราว อยางไรก็ดี
บริษัทฯ มิไดมีสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑระยะยาวสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑหลอลื่น
(ข)

การคาปลีก

บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูคาปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรายใหญหกรายในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีเครือขาย
สถานีบริการภายใตชื่อการคาเอสโซจํานวน 547 แหงทั่วประเทศ
สถานีบริการน้ํามันภายใตชื่อการคาเอสโซ รวมถึงสถานีบริการน้ํามันที่ดําเนินการโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ คือ
บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด และสถานีบริการน้ํามันที่ดําเนินการโดยตัวแทนจําหนายภายนอก
• ดําเนินการโดยบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด สถานีบริการน้ํามันเหลานี้ดําเนินงานโดยบริษัท ไทย ซี-เซ็น
เตอร จํากัด และสามารถควบคุมมาตรฐานการใหบริการไดอยางเต็มที่
• ดําเนินการโดยตัวแทนจําหนาย สถานีบริการน้ํามันเหลานี้ไดรับอนุญาตใหใชชื่อการคาเอสโซ บริษัทฯ และ/
หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ ในประเทศไทยเปนเจาของ หรือมีสิทธิการเชาในที่ดินซึ่งสถานีบริการน้ํามัน
บางแหงตั้งอยู โดยตัวแทนจําหนายตองชําระคาใชสิทธิ (franchise fee) รายเดือน ทั้งนี้ ตัวแทนจําหนายแตละ
รายไดเขาทําสัญญาตัวแทนจําหนาย ซึ่งกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทฯ อยูดวย สัญญาตัวแทน
จําหนายเหลานี้โดยมากแลวมีระยะเวลาหนึ่งปถึงหาป และอาจตออายุสัญญาได
ตารางดังตอไปนี้แสดงรายละเอียดของสถานีบริการน้ํามันประเภทตาง ๆ ณ วันที่ที่ระบุไว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550

2549

สถานีบริการเอสโซ
ดําเนินงานโดยบริษัทไทย ซี-เซ็นเตอร
จํากัด .............................................................
ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนาย .....................
รวมสถานีบริการน้ํามัน .................................

จํานวน
สถานี

163
440
603

รอยละของ
จํา
นวนสถานี
ทั้งหมด

27.0
73.0
100.0

จํานวน
สถานี

160
423
583

2551

รอยละของจํา
นวนสถานี
ทั้งหมด

27.4
72.6
100.0

จํานวน
สถานี

159
388
547

รอยละของจํา
นวนสถานี
ทั้งหมด

29.1
70.9
100.0
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บริษัทฯ มีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 16 ในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากปริมาณการขายปลีก (throughput)
น้ํามันดีเซล และน้ํามันเบนซิน ในป 2551 ตามขอมูลที่เผยแพรโดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงคาปลีกของบริษัทฯ ประกอบดวยน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลซึ่งปจจุบันมี
2 เกรด ไดแก ชนิดที่มีสวนผสมไบโอดีเซล รอยละ 2 และ รอยละ 5 น้ํามันเบนซินมี 3 เกรด ไดแก น้ํามันเบนซินไรสาร
ตะกั่ว 91 แกสโซฮอล 91 และแกสโซฮอล 95
บริษัทฯ พยายามที่จะเพิ่มยอดขายน้ํามันเชื้อเพลิงคาปลีกที่สถานีบริการน้ํามันที่อยูภายใตชื่อการคาเอสโซ บริษัทฯ
ยังเสาะหาวิธีเพิ่มรายไดที่มิใชจากน้ํามันเชื้อเพลิงผานทางกลยุทธตาง ๆ ซึ่งรวมถึงกลยุทธดังตอไปนี้
•

รานสะดวกซื้อ

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

พันธมิตร

บริษัทฯ มีสัญญาความรวมมือกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด เพื่อการจัดตั้งรานเทสโกโลตัสเอ็กซ
เพรสที่สถานีบริการน้ํามันภายใตชื่อการคาเอสโซในประเทศไทย ภายใตสัญญานี้ รานเทสโกโลตัสเอ็กซเพรสซึ่งตั้งอยูที่
สถานีบริการในประเทศไทยตองอยูภายใตสถานีบริการน้ํามันเอสโซในประเทศไทยเทานั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีราน
เทสโกโลตัสเอ็กซเพรสจํานวน 53 แหงที่ตั้งอยูที่สถานีบริการน้ํามันภายใตชื่อการคาเอสโซ บริษัทฯ ไดรับคาธรรมเนียมจาก
เทสโกโลตัสเอ็กซเพรสซึ่งแปรผันตามรายไดจากการขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีพันธมิตรอื่นซึ่งใหบริการเสริมแกผูใช
รถยนต อาทิ บริษัท บี-ควิก เซอรวิส จํากัด ซึ่งใหบริการซอมรถยนต และบริษัท คารแลค (ไทย-เยอรมัน) จํากัด ซึ่งเปนผู
ใหบริการบํารุงรักษารถยนต รวมถึงบริการลางรถยนต นอกจากนี้ ในป 2551 บริษัทฯ ไดรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจราย
ใหมคือ ศูนยบริการลางรถวิซารด (Wizard car wash) บริษัทฯ เก็บคาธรรมเนียมหลายรูปแบบจากพันธมิตรเหลานี้ ซึ่ง
อาจเปนอัตราคงที่ และ/หรืออัตราที่ผันแปร
ตารางดังตอไปนี้แสดงจํานวนรานสะดวกซื้อไทเกอรมารทและรานเทสโกโลตัสเอ็กซเพรสที่สถานีบริการน้ํามัน
ภายใตชื่อการคาเอสโซ ในประเทศไทย ณ วันที่ที่ระบุไว
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จํานวนสถานีบริการ
ภายใตชื่อการคาเอสโซ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ดําเนินงานโดยบริษัทไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ...........
ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนาย ...............................
รวม ..........................................................................
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ดําเนินงานโดยบริษัทไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ...........
ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนาย ...............................
รวม ..........................................................................
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ดําเนินงานโดยบริษัทไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ...........
ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหนาย ...............................
รวม ..........................................................................
3.2.2

จํานวนราน
ไทเกอรมารท

จํานวนรานเทสโก
โลตัสเอ็กซเพรส

159
388
547

99
137
236

53
0
53

160
423
583

102
148
250

53
1
54

163
440

103
176

53
1

603

279

54

การสงออก

ผลิตภัณฑเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ ที่สงออก ไดขายใหแกหรือผานทาง ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. โดย
มีการสงออกผลิตภัณฑน้ํามันเตาเปนหลัก
3.2.3

ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ

ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ จําหนายในประเทศใหแกลูกคาในพาณิชยกรรม และ
สงออก
ตารางดังตอไปนี้แสดงยอดขายในประเทศและยอดขายสงออกสําหรับผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ
สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
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ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2549
ยอดขาย

ผลิตภัณฑอะโรเมติกส และเคมีภัณฑอื่น ๆ

2550

รอยละ
ของยอด
ขายรวม

ยอดขาย

2551

รอยละ
ของยอด
ขายรวม

ยอด ขาย

รอยละ
ของยอด
ขายรวม

(พันตัน ยกเวนอัตรารอยละ)

ในประเทศ ...........................................................
สงออก .................................................................
รวมยอดขาย ........................................................

420
28
448

93.8
6.2
100.0

465
16
481

96.7
3.3
100.0

438
36
474

92.4
7.6
100.0

ตารางดังตอไปนี้แสดงยอดขายสําหรับผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2550

2549
ผลิตภัณฑอะโรเมติกส และ
เคมีภัณฑอื่น ๆ

ยอดขาย

รอยละของ
ยอดขายรวม

ยอดขาย

2551

รอยละของ
ยอดขายรวม

ยอดขาย

รอยละของ
ยอดขายรวม

(พันตัน ยกเวนอัตรารอยละ)

พาราไซลีน .................................
สารเบนซีนเขมขน .....................
สารทําละลาย(1) ..........................
สารพลาสติกไซเซอร(1) .............
อื่น ๆ(2)........................................

418
30
448

93.2
6.8
100.0

410
27
28
10
6
481

85.2
5.7
5.8
2.1
1.2
100.0

316
40
82
36
0
474

รวม.............................................
(1)
สารทําละลายและสารพลาสติกไซเซอรผลิตและจําหนายโดยบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
กอนที่บริษัทฯ จะไดรับโอนผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี
(ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 เพื่อประโยชนทางบัญชี ทั้งนี้ 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 เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตแผนฟลมโพลีเอ
สเตอร บรรจุ ภั ณ ฑ เ รซิ น และผ า ใยสั ง เคราะห ทั้ ง นี้ สั ด ส ว นผลิ ต ภั ณ ฑ พ าราไซลี น ที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม ไ ด ข ายให แ ก ลู ก ค า
ภายในประเทศ บริษัทฯ สามารถจะขายผานชองทางการสงออก หรือเลือกปรับสัดสวนของผลิตภัณฑใหเปนผลิตภัณฑชนิด
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อื่นที่ตลาดมีความตองการได เชน น้ํามันเบนซิน เปนตน ขึ้นอยูกับความคุมคาของการผลิตและขายพาราไซลีนซึ่งจะขึ้นอยู
กับจํานวนของวัตถุดิบที่ไดจากโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ราคาตลาดของวัตถุดิบจากภายนอกและราคาตลาดของพาราไซ
ลีน ปริมาณการผลิตพาราไซลีนของบริษัทฯ จะถูกนํามาพิจารณาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการกําหนดสัดสวนน้ํามันดิบ
(crude oil slate) และสัดสวนการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิด (production slate) ของบริษัทฯ โดยใชโปรแกรมการจําลอง
ประสิทธิภาพสูงสุด (optimization modeling software) บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑสารทําละลายและสารพลาสติกไซเซอร
ทั้งหมดภายในประเทศ
3.2.4

การกําหนดราคาผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑท้ังหมดของบริษัทฯ มีการกําหนดราคาตามตลาด โดยทั่วไป ผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศไทยจะถูก
กําหนดราคาโดยอางอิงกับราคาตลาดจรในสิงคโปรของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนราคาเฉลี่ยอางอิงของ Platt ที่สิงคโปร
(Mean of Platt’s Singapore (“MOPS”)) ราคา MOPS จะสะทอนถึงอุปทานและอุปสงคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รวมทั้งระดับราคาน้ํามันดิบ และโดยทั่วไป จะมีการประกาศเปนรายวันในสกุลดอลลารสหรัฐ
ราคาตลาดของผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาดในประเทศเปนไปตามกลไกตลาด และเคลื่อนไหวตามราคานําเขาที่
เสมอภาค ซึ่งอางอิงกับราคาหนาโรงกลั่น (ex-refinery price) ของผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาดในประเทศของประเทศไทย
โดยได ม าจากราคาตลาดจรในสิ งคโปร ข องผลิ ตภั ณ ฑที่ เ กี่ ย วข อ งอ า งอิ ง ตามราคา MOPS บวกค า ใช จา ยในการขนส ง
ผลิตภัณฑนั้น ๆ จากสิงคโปรมายังประเทศไทย เชน คาประกันภัย คาระวาง อากรนําเขา การสูญเสียมวลน้ํามันอันเกิดจาก
การขนสงสินคาทางทะเล (ocean losses) และการจัดการ โดยอาจมีการบวกสวนเพิ่มหรือหักสวนลดสําหรับผลิตภัณฑ
บางอยางเนื่องจากความแตกตางในคุณสมบัติที่กําหนด (specifications) ทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑระหวางประเทศ และ
สภาพตลาดทองถิ่นเฉพาะแหง ตัวอยางเชน ในชวงที่ตลาดภายในประเทศมีอุปสงคสวนเกิน หรือในชวงที่ปริมาณของ
อุปทานในตลาดเอเชียอยูในระดับที่สูงซึ่งจะสงผลใหปริมาณการสงออกจากประเทศไทยลดลง ราคาหนาโรงกลั่นในตลาด
ในประเทศของประเทศไทยอาจลดลงอยางมีนัยสําคัญ การสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะอางอิง
ราคา MOPS และบวกสวนเพิ่ม (Premium) หรือหักสวนลดตามสภาพตลาด การเจรจาตอรองกับผูซื้อ และความแตกตาง
ทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑ
โดยส ว นใหญ ราคาของพาราไซลี น สะท อ นราคาตลาดของพาราไซลี น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ก และได รั บ
ผลกระทบจากระดับอุปทาน และอุปสงค รวมถึงราคาของน้ํามันดิบโดยทางออม นอกจากนี้ ราคาของพาราไซลีนยังไดรับ
ผลกระทบจากการคาดการณกําลังการผลิตในอนาคต ราคาผลิตภัณฑอะโรเมติกสของบริษัทฯ มีการเจรจาตอรองกับลูกคา
ของบริษัทฯ และโดยทั่วไปจะสะทอนราคาตลาดของพาราไซลีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
3.3

หนวยผลิตและกระบวนการผลิต

หนวยผลิตของบริษัทฯ ตั้งอยูใกลกับทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประมาณ 120 กิโลเมตรทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพฯ โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ประกอบดวยหนวยผลิตหลักดังตอไปนี้
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• หอกลั่นบรรยากาศ (Atmospheric Pipestill (“APS”)) จํานวนสองหนวย ซึ่งทําหนาที่กลั่นน้ํามันดิบใหเปน
ผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ หนวย APS 1 มีกําลังการผลิตวันละ 82,000 บารเรล และหนวย APS 2 มีกําลังการ
ผลิตวันละ 95,000 บารเรล
• หนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer (“CCR”)) จํานวนหนึ่ง
หนวย ซึ่งมีกําลังการผลิตวันละ 27,000 บารเรล และทําหนาที่แปรสภาพน้ํามันเชื้อเพลิงออกเทนต่ําใหเปน
น้ํามันเชื้อเพลิงออกเทนสูงสําหรับการผลิตน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วเกรดตาง ๆ
• หอกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Pipestill (“VPS”)) จํานวนหนึ่งหนวย ซึ่งมีกําลังการผลิตวันละ 47,000 บารเรล
และทําหนาที่ผลิตยางมะตอยจากน้ํามันชนิดหนัก (heavy oil) ซึ่งไดจากหอกลั่นบรรยากาศ น้ํามันชนิดที่เบา
กวาจะถูกสงไปยังหนวยแปรสภาพน้ํามันหนักใหเปนน้ํามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized
Catalytic Cracking Unit (“FCCU”))
• หนวยลดกํามะถันสําหรับน้ํามันดีเซล (Gasoil Hydrodesulfurizer Unit (“GOHF”)) จํานวนสามหนวย ซึ่งทํา
หนาที่กําจัดกํามะถันในน้ํามันดีเซล เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของรัฐบาลซึ่งกําหนดไวที่ 350 ppm หนวย
เหลานี้มีกําลังการผลิตรวมวันละ 74,800 บารเรล
• หนวยแปรสภาพน้ํามันหนักใหเปนน้ํามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit
(“FCCU”)) ซึ่งทําหนาที่แปรสภาพน้ํามันเตาใหเปนน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินที่เบากวา หนวยนี้มีกําลัง
การผลิตวันละ 42,000 บารเรล
• โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตพาราไซลีนปละ 500,000 ตัน โดยเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
เขากับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ แบบครบวงจร โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ ไดรวมเทคโนโลยีโอลกอน (Olgone) ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นไวดวย ซึ่งเปนกระบวนการกําจัดสารโอเลฟนสจากวัตถุดิบรี
ฟอรเมตที่ใชแทนกระบวนการที่ใชดินในการกําจัด (clay treatment process) แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังใชกระบวนการ XyMax-2 ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งทําใหมีการแปรสภาพไซลีนในรูปแบบอื่น
ๆ เปนพาราไซลีนซึ่งเปนผลิตภัณฑสุดทายได และ
• หนวยทรานสอัลคีเลชั่น (Transalkylation) ซึ่งรวมเทคโนโลยีและกระบวนการเฉพาะของเอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชั่นเพื่อการเพิ่มผลผลิตพาราไซลีน โดยกระบวนการเฉพาะนี้ทําใหบริษัทฯ มีความยืดหยุนในดาน
วัตถุดิบและการคัดเลือกผลิตภัณฑสูงขึ้น โดยการแปรสภาพสารอะโรเมติกสหนักและโทลูอีน/สารเบนซีนให
เปนมิกซไซลีนซึ่งมีมูลคาสูงกวาไดอยางมีประสิทธิภาพดวยตนทุนที่ต่ํา ภายหลังจากนั้น มิกซไซลีนดังกลาว
จะถูกนําไปผลิตพาราไซลีน
หนวยผลิตสารทําละลายของบริษัทฯ ซึ่งเชื่อมโยงกระบวนการผลิตเขากับโรงกลั่นน้ํามัน ประกอบดวยหอกลั่น
แยกและเครื่องปฏิกรณ (reactor) เปนหลัก เพื่อทําการเติมไฮโดรเจน (hydrogenate) ใหกับวัตถุดิบภายหลังจากการกลั่นแยก
แผนภูมิดังตอไปนี้แสดงกระบวนการกลั่นปโตรเลียมและการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตของโรงงานอะโรเมติกส
เขากับโรงกลั่นน้ํามัน
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โครงสรางโรงงาน

การกลั่น

การปรับปรุง

การปรับสภาพและแปรสภาพ

อะโรเมติกส / สารทําละลาย

ผลิตภัณฑและการผสมผติตภัณฑ

สารทําละลาย

SOL

กาซปโตรเลียมเหลว
LE
1-2

CCR

น้ํามันเบนซินเกรดพรีเมี่ยม
น้ํามันเบนซินเกรดธรรมดา
AP

NHF
1-2

พาราไซลีน
สารเบนซีนเขมขน

TAU

น้ํามันอากาศยาน

KHF
1-2
APS
1-2

น้ํามันดิบ

น้ํามันกาด
GOHF
1-2-3

VPS

น้ํามันดีเซล

FCCU

น้ํามันเตา
ยางมะตอย

APS

หอกลั่นบรรยากาศ (Atmospheric Pepestill)

CCR

หนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา Continuous Catalytic
Regeneration Reformer

LE

หนวย Light End

FCCU

หนวยแปรสภาพน้ํามันหนักใหเปนน้ํามันเบาโดยการแปร
สภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit)

KHF

หนวย Kerosene Hydrofiner

AP

โรงงานอะโรเมติกส (Aromatics Plant)

GOHF หนวย Gas Oil Hydrofiner

TAU

หนวยทรานสอัลคีเลชั่น (Transalkylation)

VPS

หนวยกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Pipestill)

NHF

หนวย Naphtha hydrofiner

SOL

หนวยผลิตสารทําละลาย
3.3.1

ภาพรวมของกระบวนการกลั่นน้ํามัน

การทําใหน้ํามันดิบมีความรอนถึงอุณหภูมิในระดับหนึ่งและสงไปยังหอกลั่นบรรยากาศจะทําใหสามารถแยก
น้ํามันดิบออกเปนสวนตาง ๆ ได โดยแตละสวนจะมีจุดเดือดเฉพาะสําหรับสวนนั้น ๆ หอกลั่นแตละหนวยประกอบดวยหอ
สูงซึ่งมีถาดปรุ (perforated trays) เปนชั้น ๆ น้ํามันดิบที่ผานความรอนจากเตาเผาจะเขาไปในสวนลางของหอกลั่น น้ํามัน
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เดือดสวนที่มีน้ําหนักเบากวาจะลอยขึ้นไปดานบนของหอกลั่น ในขณะที่น้ํามันเดือดสวนที่หนักกวาจะตกลงไปดานลาง เมื่อ
สวนที่เบากวาไหลผานถาดปรุ อุณหภูมิน้ํามันจะคอย ๆ ลดลงและไอจะเกิดการควบแนนบนถาด การกลั่นไอน้ํามันที่
อุณหภูมิตางกันจะไดผลิตภัณฑปโตรเลียมประเภทตาง ๆ เชน กาซปโตรเลียมเหลว แนฟทา น้ํามันกาด น้ํามันดีเซลและ
น้ํามันเตา
น้ํามันชนิดเบาจากสวนบนของหอกลั่นบรรยากาศจะถูกสงไปยังหนวย Naphtha Hydrofiner เพื่อกําจัดกํามะถัน
จากนั้นจะไหลไปยังหอตาง ๆ ซึ่งเรียกวา Light End Units ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ถูกแยกออกจะประกอบดวยกาซ (gas stream)
(ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงในโรงกลั่นน้ํามัน) กาซปโตรเลียมเหลวและแนฟทา โดยแนฟทาจะถูกแยกตอไปอีกเปนแนฟทาเบา
และแนฟทาหนัก แนฟทาเบาจะถูกสงไปยังหนวยผสมน้ํามันเบนซิน (gasoline-blending unit) แนฟทาหนักซึ่งมีออกเทนต่ํา
จะถูกสงไปยังหนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer Unit (“CCR”)) เพื่อเพิ่ม
ออกเทนดวยการปรับสภาพโมเลกุลน้ํามัน น้ํามันนี้สวนหนึ่งจะถูกสงไปยังโรงงานอะโรเมติกสเพื่อใชในการผลิตพาราไซ
ลีน อีกสวนหนึ่งจะถูกสงไปใชผลิตน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วเกรดตาง ๆ
น้ํามันจากผลผลิตสวนแรก (first side stream) ของหอกลั่นบรรยากาศจะถูกสงไปยังหนวย Kerosene Hydrofiner
เพื่อกําจัดกํามะถัน น้ํามันนี้สวนใหญจะถูกผสมสารเติมแตงเพื่อผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และสวนที่เหลือจะใชผลิต
น้ํามันกาด น้ํามันจากผลผลิตสวนที่สอง (second side stream) ของหอกลั่นบรรยากาศจะถูกปรับสภาพ (hydrofined) และ
ผสมกับ hydrofined oil จากผลผลิตสวนที่สาม (third side stream) เพื่อผลิตน้ํามันดีเซล น้ํามันสวนหนึ่งจากตอนลางของหอ
กลั่นบรรยากาศจะถูกสงไปยังหอกลั่นสุญญากาศเพื่อผลิตยางมะตอยหรือน้ํามันเตา ผลผลิต (side stream) จากหอกลั่น
สุญญากาศจะถูกสงไปยังหนวยแปรสภาพน้ํามันหนักใหเปนน้ํามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic
Cracking Unit (“FCCU”))
หนวยแปรสภาพน้ํามันหนักใหเปนน้ํามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit
(“FCCU”)) จะทําหนาที่แปรสภาพน้ํามันจากผลผลิต (side stream) จากหอกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Pipestill)ใหเปนน้ํามัน
ที่ เ บากวา ดว ยการแปรสภาพโมเลกุลให เล็ ก ลง ภายหลัง จากการแปรสภาพ กระบวนการกลั่ นเฉพาะจะถูก ใชเพื่ อ แยก
องคประกอบตาง ๆ ใหเปนกาซที่ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงกลั่นน้ํามัน กาซปโตรเลียมเหลว และแนฟทาซึ่งบางสวนจะถูกผสม
กลั บ เพื่ อ นํ า ไปใช ผ ลิ ต น้ํ า มั น เบนซิ น และบางส ว นจะถู ก ส ง ไปยั ง หน ว ยเพิ่ ม ออกเทนด ว ยตั ว เร ง ปฎิ กิ ริ ย า (Continuous
Catalystic Regeneration Reformer Unit (“CCR”)) น้ํามันจากผลผลิต (side stream) ของหอกลั่นจะถูกสงไปยังหนวยลด
กํามะถันสําหรับน้ํามันดีเซล (Gasoil Hydrofiner) และใชในการผลิตน้ํามันดีเซล จากนั้น น้ํามันจากตอนลางของหอกลั่นจะ
ถูกสงไปผลิตเปนน้ํามันเตา
3.3.2

การบํารุงรักษาโรงงาน

เชนเดียวกับโรงกลั่นน้ํามันทุกแหง บริษัทฯ จะหยุดโรงกลั่นน้ํามันตามระยะเพื่อการบํารุงรักษาตามกําหนดการ
และการซอมแซมแกไขนอกกําหนดการที่วางไวหรือการซอมบํารุงฉุกเฉิน แมวาการหยุดโรงกลั่นน้ํามันเพื่อบํารุงรักษาเปน
การลดอั ต ราการใช กํ า ลั ง การกลั่ น ของโรงกลั่ น น้ํ า มั น แต ก็ จ ะเป น การเพิ่ ม ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย และ
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ประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ํามัน การลดโอกาสที่จะตองหยุดโรงกลั่นน้ํามันนอกกําหนดการที่วางไวในอนาคตหรือการลด
ความชํารุดบกพรองที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรง รวมทั้งเปนการยืดอายุของโรงกลั่นน้ํามัน
บริษัทฯ สามารถขอรับการสนับสนุนและการบริการใหความชวยเหลือในการดําเนินงาน (operational services)
จากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งมีสํานักงานวิศวกรรมประจําภูมิภาคที่ตั้งอยูในประเทศสิงคโปร พรอมทั้งผูใหคําแนะนํา
ปรึกษาดานวัสดุและอื่น ๆ ซึ่งทําหนาที่ใหการสนับสนุนแกโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ทั้งเกาแหงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
โดยปกติ การบํารุงรักษาโรงกลั่นน้ํามันและโรงงานอะโรเมติกสครั้งใหญตามกําหนดการของบริษัทฯ จะใชเวลา
ประมาณ 40 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําการบํารุงรักษาครั้งใหญตามการกําหนดการสองครั้งลาสุดในป 2541 และ 2547
ในชวงระยะเวลาระหวางรอบของการหยุดโรงกลั่นน้ํามันเพื่อการบํารุงรักษาครั้งใหญตามกําหนดการ บริษัทฯ ไดวางแผน
การบํารุงรักษายอยตามกําหนดการเปนระยะดวย โดยในระหวางการบํารุงรักษาเล็กนอยนี้ จะมีการหยุดโรงงานอะโรเมติกส
และ/หรือสวนตาง ๆ ของโรงกลั่นน้ํามัน เชน บริษัทฯ จะหยุดหนวย APS หนึ่งในสองหนวยทุกระยะสามถึงสี่ปเปน
ระยะเวลาประมาณ 10 วัน การมีหนวย APS สองหนวยทําใหบริษทั ฯ มีความคลองตัวในการดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามันตอไป
ในขณะที่บริษัทฯ ดําเนินการซอมบํารุง APS อีกหนวยหนึ่ง และชวยลดผลกระทบจากการหยุดโรงงาน
3.4

วัตถุดิบและการจัดหา
3.4.1

การจัดหาน้ํามันดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันคือน้ํามันดิบ บริษัทฯ สามารถกลั่นน้ํามันดิบประเภท
ตางๆ ซึ่งรวมถึงน้ํามันดิบจากตะวันออกกลาง ตะวันออกไกลและแอฟริกาตะวันตก เนื่องจากโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มี
หนวยเพิ่มคุณคาผลิตภัณฑ (upgrading and conversion unit) บริษัทฯ จึงสามารถใชน้ํามันดิบชนิดหนักที่มีความหนาแนน
และมีกํามะถันสูง (heavy sour crude) จากตะวันออกกลางในสัดสวนที่สูงขึ้นไดเพื่อการผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดที่
สอดคลองกับความตองการของลูกคา น้ํามันดิบชนิดหนักดังกลาวมีปริมาณกํามะถันสูงกวาและตนทุนต่ํากวาน้ํามันดิบชนิด
เบาที่มีความหนาแนนนอย (light sweet crude) นอกจากนี้ จากการใชเครือขายการจัดหาน้ํามันดิบทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ และการใชเทคโนโลยี Molecular Fingerprinting & Modeling ที่ทันสมัย บริษัทฯ
สามารถจัดหา คัดเลือกและผสมน้ํามันดิบใหมีคุณสมบัติที่จะชวยเพิ่มกําไรของบริษัทฯ ใหสูงสุดไดอยางแมนยํายิ่งขึ้น
บริษัทฯ จะทําการกําหนดสัดสวนน้ํามันดิบ (crude oil slate) ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดสัดสวนการผลิต
สําหรับผลิตภัณฑแตละชนิด (product slate) จากขอมูลที่ไดรับจากเจาหนาที่ฝายขายและการตลาดโดยอางอิงกับการประเมิน
คาความตองการของลูกคาและประมาณการราคาสําหรับผลิตภัณฑตาง ๆ ที่บริษัทฯ สามารถผลิตได ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขึ้น
กอนหนาคําสั่งซื้อที่ไดคาดการณไวประมาณสามเดือน หลังจากนั้น บริษัทฯ จะใสขอมูลเดิมและขอมูลที่เปนปจจุบัน รวมทั้ง
ขอมูลราคาลงในระบบโปรแกรมการปรับเปลี่ยนกระบวนการกลั่นใหไดผลกําไรที่ดีที่สุด (optimization modeling software
system) ซึ่งจะนําขอจํากัดการผลิตของบริษัทฯ มารวมพิจารณาดวยเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อน้ํามันดิบที่มีความ
เหมาะสมที่สุด
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บริษัท ฯ ทําการจัดหาและซื้อน้ํามันดิบจากหรือผานบริ ษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งโดยปกติ
บริษัทฯ ไดรับใบแจงหนี้ภายใน 4 วันนับแตวันที่ออกใบตราสงและตองชําระใบแจงหนี้ภายในสิ้นเดือนของเดือนดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวาสอดคลองกับวิธีปฏิบัติทางการคาโดยทั่วไป สําหรับน้ํามันดิบที่จัดหาหรือซื้อจากแหลงในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟค บริษัทฯ จะทําการซื้อจากหรือผาน ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. สวนน้ํามันดิบนําเขาอื่น ๆ บริษัทฯ จะทําการ
ซื้อจากหรือผาน ExxonMobil Sales and Supply LLC
ตารางดังตอไปนี้แสดงปริมาณน้ํามันดิบที่ซื้อ โดยจําแนกตามภูมิภาคของแหลงที่มาและสัดสวนการจัดซื้อจากแต
ละภูมิภาคสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2549

2550

2551

รอยละ ของ
รอยละ ของ
รอยละ ของ
ปริมาณ ปริมาณรวม ปริมาณ ปริมาณรวม ปริมาณ ปริมาณรวม
ภูมิภาคของแหลงที่มา
(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
(3)
แอฟริกาตะวันตก .....................................
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

วัตถุดิบโรงกลั่นน้ํามันและวัตถุดิบอื่น ๆ

บริษัทฯ ยังซื้อกากน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อกระบวนการผลิตในหอกลั่นบรรยากาศ บริษัทฯ ผลิตวัตถุดิบ
ดังกลาวได 5,235 พันบารเรล, 7,284 พันบารเรล และ 6,576 พันบารเรล ในป 2549 ป 2550 และป 2551 ตามลําดับ
บริษัทฯ ใชไฮโดรเจนในหนวยกําจัดกํามะถันในน้ํามันโดยใชไฮโดรเจนรวม (hydrodesulfurizer unit) เพื่อการ
กําจัดกํามะถันออกจากผลิตภัณฑปโตรเลียมโดยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อเปนวัตถุดิบใน
โรงงานอะโรเมติกส บริษัทฯ สามารถผลิตไฮโดรเจนทั้งหมดที่จําเปนตองใชจากโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เอง นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังใชออกซิเจนและไนโตรเจนในกระบวนการกลั่นน้ํามัน และไดเขาทําสัญญากับบริษัท บางกอกอินดัสเตรียลแกส
จํากัด เพื่อการจัดหาออกซิเจนและไนโตรเจน
บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบหลักอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง สารเพิ่มออกเทน MTBE (MTBE เปนเคมีภัณฑซึ่งใชเพื่อเพิ่มจํานวนออก
เทนในน้ํามันเบนซิน) สําหรับโรงกลั่นน้ํามันจากผูจัดหาซึ่งเสนอขอกําหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสมในทางการคา
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ตัวเรงปฏิกิริยา

บริษัทฯ ใชตัวเรงปฏิกิริยาประเภทตาง ๆ ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ จะประเมินและคัดเลือกประเภทตัวเรง
ปฏิกิริยาโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพและราคา บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับ ExxonMobil Catalyst Technology LLC เพื่อ
การเชาตัวเรงปฏิกิริยาตาง ๆ ที่ใชในโรงกลั่นน้ํามันและโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเขาทํา
สัญญากับ ExxonMobil Catalyst Services Inc. เพื่อการเชาตัวเรงปฏิกิริยาชนิดทองคําขาว (platinum based catalyst) สําหรับ
ใชในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
3.4.4

รีฟอรเมตและมิกซไซลีน

รีฟอรเมตและมิกซไซลีนเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดหารีฟอรเมตจากโรง
กลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เปนหลัก แตบริษัทฯ ก็มีการซื้อจากผูกลั่นน้ํามันในประเทศรายอื่น ๆ และบริษัทในเครือเอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่นในภูมิภาคนี้ดวย เชน จากประเทศมาเลเซีย เปนตน
บริษัทฯ ซื้อมิกซไซลีนที่จําเปนตองใชทั้งจากในประเทศและตางประเทศ บริษัทฯ ซื้อมิกซไซลีนจากผูผลิตใน
ประเทศเปนหลัก และในสวนของการนําเขาจากตางประเทศ บริษัทฯ นําเขามิกซไซลีนจากเกาหลีเปนสวนใหญ และเปน
การจัดหาโดยหรือผานบริษทั ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
3.4.5

เอทานอลและน้ํามันปาลม

บริษัทฯ ซื้อเอทานอลจากบุคคลภายนอกหลายรายในประเทศไทยเพื่อผสมที่คลังน้ํามันสําหรับการผลิตแกส
โซฮอล สวนน้ํามันปาลมซื้อจากบุคคลภายนอกที่เปนผูจัดหาในประเทศเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตไบโอดีเซล
3.4.6

วัตถุดิบและสินคาอื่น ๆ

วัตถุดิบแนฟทาชนิดเบาและน้ํามันกาดซึ่งใชในการผลิตสารทําละลายของบริษัทฯ จัดหามาจากโรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ ทั้งหมด บริษัทฯ ซื้อออกโซแอลกอฮอล (oxo-alcohol) สําหรับผลิตสารพลาสติกไซเซอรจากบริษัทในเครือเอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่น
บริษัทฯ เริ่มมีการใชผูรับจางผลิตภายนอก (third party blender) สําหรับทําการผสมผลิตภัณฑหลอลื่นนับตั้งแต
เดือนกันยายน 2550 โดยผูรับจางผลิตภายนอกยังคงซื้อน้ํามันพื้นฐาน (base stock) และสารเติมแตงจากบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดหาสินคาที่จําหนายของ
บริษัทฯ ในรานคาสะดวกซื้อของบริษัทฯ สวนใหญจัดหาจากผูประกอบการเครือขายคาปลีกในประเทศ
3.5

สาธารณูปโภค
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น้ํา

บริษัทฯ ตองการน้ําเพื่อนําไปใชในการผลิตไอน้ําเพื่อขับกังหันซึ่งเปนอุปกรณที่สําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช
น้ําในสวนตาง ๆ ของกระบวนการผลิตน้ํามัน บริษัทฯ มีหนวยกลั่นน้ําทะเลเปนน้ํากลั่น (desalination plant ) สองหนวย แต
ละหนวยมีกําลังการผลิตน้ําชั่วโมงละ 60 ตัน และหนวยกรองน้ําระบบการกรองแบบดูดซึมยอนกลับ (reverse osmosis unit)
หนึ่งเครื่อง ซึ่งมีกําลังการผลิตน้ํา 20 ตันตอชั่วโมง โดยเมื่อหนวยผลิตน้ําทั้งหมดทํางานรวมกันแลว จะสามารถจัดหาน้ําจืดที่
จําเปนสําหรับการดําเนินงานของหนวยผลิตของบริษัทฯ ไดทั้งหมด ในบางพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งรวมถึงจังหวัดชลบุรีซึ่ง
เคยประสบภาวะแหงแลงอยางรุนแรงในระหวางป 2548 เนื่องจากวิกฤตการขาดแคลนน้ํา หนวยกลั่นน้ําทะเลเปนน้ํากลั่นได
ชวยใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานตอไปได และชวยลดผลกระทบจากภัยแลงดวย
3.5.2

ไฟฟา ไอน้ําและกาซธรรมชาติ

บริษัทฯ สามารถผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ําเองโดยใชเครื่องกําเนิดไฟฟาและไอน้ํารวม (Co-generator) ที่มีอยูใน
บริเวณที่ตั้งโรงกลั่น บริษัท ฯ มีเ ครื่องกํ าเนิดไฟฟากังหันกา ซจํานวนสามเครื่ อ ง ซึ่งมีกําลังการผลิตรวม 50 เมกะวัต ต
ประกอบดวยเครื่องกําเนิดไฟฟาซึ่งมีกําลังการผลิต 12.5 เมกะวัตตจํานวนสองเครื่อง โดยแตละเครื่องยังสามารถผลิตไอน้ํา
ได 40 ตันตอชั่วโมง และเครื่องกําเนิดไฟฟาซึ่งมีกําลังการผลิต 25 เมกะวัตตหนึ่งเครื่อง ซึ่งสามารถผลิตไอน้ําได 50 ตันตอ
ชั่วโมง นอกจากนี้ เพื่อการจัดหาไฟฟาสํารองเพิ่มเติม บริษัทฯ ยังมีการเชื่อมตอโครงขายพลังงานเขากับการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย และการไฟฟาสวนภูมิภาค นอกจากไอน้ําจากเครื่องกําเนิดไฟฟารวมแลว บริษัทฯ ยังมีหมอไอน้ํา (boiler)
เสริมอีกสองเครื่อง แตละเครื่องสามารถผลิตไอน้ําได 20 ตันตอชั่วโมงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจัดหาไอน้ํา เครื่องกําเนิด
ไฟฟากังหันกาซจะใชกาซธรรมชาติและกาซที่กําจัดกํามะถันแลวจากกระบวนการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ซึ่งเปนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและลดการปลอยซัลเฟอรไดออกไซดเขาสูบรรยากาศ ในขณะที่หมอไอน้ําเสริมสอง
เครื่องใชน้ํามันเตาและกาซเชื้อเพลิงจากกระบวนการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ บริษัทฯ ซื้อกาซธรรมชาติจาก บมจ. ปตท. ดวย
เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเสริมสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาและไอน้ํารวมภายใตสัญญารับซื้อหรือจายเงิน (Take or Pay) ระยะยาว
บริษัทฯ ตองการใชพลังงานไฟฟาประมาณ 32 เมกะวัตต และปริมาณไอน้ําโดยเฉลี่ย 140 ตันตอชั่วโมงสําหรับ
กระบวนการกลั่นและการผลิตน้ํามัน เครื่องกําเนิดไฟฟารวมและหมอไอน้ําของบริษัทฯ สามารถผลิตไฟฟาและไอน้ําได
มากกวาปริมาณความตองการใชของหนวยผลิตของบริษัทฯ
3.6

ผลิตภัณฑและการจัดเก็บ
3.6.1

น้ํามันดิบ

บริษัทฯ สามารถรับการสงมอบน้ํามันดิบทางทะเลโดยทางระบบทุนรับน้ํามันดิบแบบหลายจุด (multi-buoy
mooring system) ขนาด 120,000 dwt ของบริษัทฯ และสามารถรับน้ํามันดิบจากเรือบรรทุกน้ํามันดิบขนาดใหญ VLCC ที่
ทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล (single buoy mooring facilities) ของ บมจ. ไทยออยล โดยการจัดการรวมกับ บมจ.
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ไทยออยล น้ํามันดิบเหลานี้จะถูกสงตอไปยังถังเก็บน้ํามันที่โรงกลั่นน้ํามัน โดยทางทอสงซึ่งเชื่อมตอกับโรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ โดยตรง
3.6.2

การลําเลียงผลิตภัณฑ

ด ว ยพื้ น ที่ ที่ มี ค วามได เ ปรี ย บของโรงกลั่ น น้ํ า มั น ที่ ศ รี ร าชา ทํ า ให บ ริ ษั ท ฯ สามารถเข า ถึ ง เครื อ ข า ยการจั ด ส ง
ผลิตภัณฑที่สะดวก และสามารถลําเลียงผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดอยางประหยัดตนทุนโดยทางระบบทอสงผลิตภัณฑรวม
(multi-product pipeline) รถบรรทุก รถไฟ และเรือชายฝงไปยังกลุมอุปสงคหลักของผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศไทย
ซึ่งรวมถึงศูนยในกรุงเทพฯ และในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย ระบบทอสงน้ํามันซึ่งเชื่อมตอกับโรงกลั่นน้ํามันของ
บริษัทฯ มีบริษัท ทอสงปโตรเลียม จํากัด เปนเจาของและผูดําเนินการ (โดยบริษัทฯ เปนผูถือหุนดวยประมาณรอยละ 21)
และสามารถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซินธรรมดาและน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว
เพื่ออํานวยความสะดวกในการลําเลียงผลิตภัณฑปโตรเลียมไปทั่วประเทศไทย บริษัทฯ ไดใชคลังน้ํามัน 10 แหง
โดยมีคลังหนึ่งแหงตั้งอยูติดกับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ โดยจากจํานวนคลังน้ํามันทั้งหมด 10 แหงมีคลังน้ํามันจํานวน
สามแหงที่บริษัทฯ เปนเจาของแตผูเดียว ไดแก คลังน้ํามันที่สระบุรี ศรีราชา และลําปาง โดยมีคลังอีกสี่แหงที่มีบริษัทอื่นเขา
มารวมเปนเจาของในทรัพยสินบางสวน ไดแก คลังน้ํามันที่ลําลูกกา ภูเก็ต บานดอน และสงขลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช
คลังสงผานน้ํามันภายใตสัญญาการใชบริการ (throughput agreement) ที่บริษัทฯ ทํากับบุคคลภายนอกอีกสามแหง ไดแก
คลังน้ํามันที่ชองนนทรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
บริษัทฯ ใชบริการของบุคคลภายนอกใหลําเลียงผลิตภัณฑจากคลังน้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิงขายปลีกจะถูกลําเลียงจาก
คลังน้ํามันไปยังสถานีบริการภายใตชื่อการคาการคาเอสโซโดยทางรถบรรทุก สวนกาซปโตรเลียมเหลวและยางมะตอยจะ
ถูกจัดสงหรือรับมอบโดยลูกคาดวยรถบรรทุกจากคลังที่ศรีราชาเทานั้น ซึ่งตั้งอยูติดกับโรงกลั่นน้ํามัน นอกจากนี้ ทาเทียบ
เรือที่โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ยังสามารถอํานวยความสะดวกในการสงออกกาซปโตรเลียมเหลวจากโรงกลั่นน้ํามัน
โดยตรง สวนผลิตภัณฑพาราไซลีนจะถูกจัดสงจากโรงกลั่นน้ํามันโดยทางเรือชายฝง ในขณะที่สารทําละลายและสาร
พลาสติกไซเซอรจะถูกจัดสงหรือรับมอบโดยลูกคาโดยทางรถบรรทุกจากคลังที่ศรีราชาเทานั้น
3.6.3

การจัดเก็บ

หนวยกลั่นน้ํามันและคลังน้ํามันของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของหรือสามารถเขาใชประโยชน มีถังเก็บและสิ่ง
อํานวยความสะดวกซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถจัดเก็บผลิตภัณฑกอนการสงมอบและจัดเก็บวัตถุดิบกอนนําไปใช
บริษั ทฯ เชื่อวาคลังน้ํามั นของบริษัทฯ มีกําลังการจัดเก็บ เพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานปกติ รวมถึง
สถานการณที่คาดหมายไดในกรณีที่บริษัทฯ หรือลูกคารายหนึ่งหรือหลายรายหรือผูจัดหาวัตถุดิบอาจตองหยุดโรงงานนอก
กําหนดการที่วางไวเปนระยะเวลาที่จํากัด อยางไรก็ดี ตามกฎระเบียบของประเทศไทย กําหนดใหบริษัทฯ จําเปนตองมี
น้ํามันสํารองตามกฎหมายเทากับรอยละ 5 ของปริมาณการใชน้ํามันดิบรายปเพื่อการผลิตสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมใน
ประเทศ ผลิตภัณฑคงคลังของบริษัทฯ อาจเพิ่มขึ้นเปนครั้งคราว เนื่องจากการหยุดโรงงานนอกกําหนดการที่วางไวหรือ
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ปญหาอื่น ๆ ที่โรงงานของลูกคาซึ่งขัดขวางหรือประวิงการรับมอบผลิตภัณฑ รวมทั้งการวางแผนสินคาคงคลังของบริษัทฯ
กอนการหยุดโรงกลั่นตามกําหนดการที่วางไว และการวางแผนสินคาคงคลังของลูกคาเพื่อการผลิตตามแผน
3.7

การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย

บริษัทฯ ใชระบบบริหารการปฏิบัติงานใหมีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System หรือ
OIMS) ซึ่งเปนแนวทางการปฏิบัติที่เครงครัดและเปนระบบ ระบบนี้เปนระบบที่เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นไดพัฒนาขึ้น
เพื่อใชเปนกรอบการทํางานอยางเครงครัดในการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย
สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยระบบ OIMS นี้ครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติตาง ๆ จํานวน 21 เรื่อง ซึ่งรวมถึง การจัดการ
ภาวะผูนํา ความพันธกิจและรับผิดชอบ การประเมินและบริหารความเสี่ยง การออกแบบและกอสรางโรงงาน ความปลอดภัย
สวนบุคคล อาชีวอนามัย การปกปองรักษาสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการประเมินและปรับปรุงความเปน
เอกภาพในการดําเนินงาน ซึ่งระบบนี้ใชอยูในสถานประกอบการของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นทั่วโลก จึงทําใหบริษัทฯ
สามารถติดตามความกาวหนาและมั่นใจถึงการมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสําหรับผลที่เกิดขึ้นในดานเหลานี้
ระบบดังกลาวทําใหบริษัทฯ มีประวัติดานความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม และสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.8

การแขงขัน

อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทย มีการแขงขันสูงมาก ปจจุบัน มีโรงกลั่นน้ํามันขนาดใหญจํานวนเจ็ด
แหงในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โรงกลั่นเหลานี้มีกําลังการกลั่นรวมประมาณวันละ 1,094,000 บารเรล โรง
กลั่นน้ํามันขนาดใหญแหงอื่น ๆ ในประเทศไทย นอกเหนือจากบริษัทฯ คือ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) บริษัท สตาร
ปโ ตรเลีย มรีไฟนนิ่ง จํากัด บริ ษัท บางจากปโตรเลีย ม จํากัด (มหาชน) บริษั ท ปตท. อะโรเมติ กส และการกลั่น จํากัด
(มหาชน) บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน)
ผูประกอบธุรกิจในตลาดพาราไซลีนที่สําคัญมีอยูสามรายไดแก บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น บริษัท ไทย
พาราไซลีน จํากัด และบริษัทฯ ซึ่งการใชพาราไซลีนในประเทศสวนใหญเปนไปเพื่อการผลิตกรดเทอรีพทาลิกบริสุทธิ์
(PTA) ผูผลิต PTA ในประเทศไทย คือ บมจ. ทีพีที ปโตรเคมีคอลส บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด และ บมจ. อินโดรามา
โพลีเมอรส
บริษัทฯ พยายามใชเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพดวยการคัดสรรโครงการลงทุน บริษัทฯ สามารถเขาถึงและขอรับ
การสนับสนุนจากเครือขายทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นเพื่อการจัดหาวัตถุดิบและการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ตลอดจนบริการทางวิศ วกรรม การดําเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย บริษัทฯ เชื่อวาปจจัยตาง ๆ อาทิ ที่ตั้งที่มีความ
ได เ ปรีย บซึ่ง อยู ใกล กับ ตลาดสํา คั ญ ของผลิต ภั ณฑ ปโ ตรเลีย มในกรุง เทพฯ และการสามารถเข าถึง เครื อ ข า ยการจั ดส ง
ผลิตภัณฑที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ชวยใหบริษัทฯ สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิผล
ตลาดคาปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงมีการแขงขันสูงมาก คูแขงการคาปลีกรายสําคัญของบริษัทฯไดแก ปตท. (ซึ่งรวมถึง
สถานีบริการน้ํามันโคโนโคที่ไดซื้อกิจการมา) เชลล เชฟรอน (คาลเท็กซ) และบางจากปโตรเลียม รานสะดวกซื้อไทเกอร
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มารท และการเปนพันธมิตรกับรานสะดวกซื้อเทสโกโลตัสเอ็กซเพรส ณ สถานีบริการน้ํามันเอสโซ ไดชวยเพิ่มรายไดจาก
การขายน้ํามันเชื้อเพลิงและทําใหชื่อทางการคาของบริษัทฯ เปนที่นิยมมากขึ้นในตลาดคา
3.9

สิ่งแวดลอม

การดําเนินงานของบริษัทฯ อยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่สําคัญหลายฉบับ ซึ่งรวมถึง
พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ในป 2535 ประเทศไทยไดปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ
สิ่ ง แวดล อ มให เ ข ม งวดยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ที่ จ ะส ง เสริ ม การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และคุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ มทางธรรมชาติ ใ ห ดี ยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยังมีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐบาลและสิทธิของ
ประชาชนในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กฎหมายและกฎระเบียบสิ่งแวดลอมไดจํากัดประเภท ปริมาณและความเขมของสารตาง ๆ ที่จะปลอยออกสู
สภาพแวดลอมได ทั้งนี้ การดําเนินงานของบริษัทฯ ยังอยูภายใตบังคับของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการผลิต
การจัดการ การเก็บรักษา การขนสง การกําจัดและการบําบัดผลิตภัณฑปโตรเลียมและวัสดุสารเจือปนดวย กฎหมายและ
กฎระเบียบสิ่งแวดลอมเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการปลอยอากาศเสียและการปลอย
น้ําออกจากหนวยผลิตและการดําเนินงานของบริษัทฯ มีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ ในเกือบทุกดาน ซึ่งรวมถึงการกลั่น
น้ํามัน การผลิตอะโรเมติกสและเคมีภัณฑ และการดําเนินงานสถานีบริการน้ํามันคาปลีก หนวยงานหลักของรัฐที่กํากับดูแล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ทางดานสิ่งแวดลอมไดแก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
กรมควบคุมมลพิษซึ่งอยูภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยูภายใต
กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งอยูภายใตกระทรวงพลังงาน
บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากระบบการจัดการพลังงานที่ใชอยูในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือ
บริษัทในเครือ ทั่วโลก (ExxonMobil’s Global Energy Management System (“GEMS”)) ซึ่งเปนระบบที่มีความครอบคลุม
และเขมงวดตามแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน การบํารุงรักษา การออกแบบเพื่อการบริหารจัดการทางดานพลังงาน
กระบวนการนี้เริ่มตนตั้งแตการประเมินหนวยผลิตโดยทีมผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ภายหลัง
จากนั้น ผูแทนจากแตละหนวยผลิตจะทํางานรวมกับทีมงานของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ ที่เขา
ตรวจเยี่ยม เพื่อพัฒนาแผนการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในการดําเนินงานและหนวยผลิต
บริษัทฯ ไดดําเนินมาตรการควบคุมมลพิษและลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอ ม เพื่อที่จะควบคุมการปลอ ย
สารเจือปนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ซึ่งรวมถึงการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดการปลอยสารเจือปนและสงวน
รักษาทรัพยากร เครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซสามเครื่องของบริษัทฯ มีการปลอยคารบอนไดออกไซดในระดับที่ต่ําเมื่อ
เปรียบเทียบกับเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบดั้งเดิม บริษัทฯ ไดใชมาตรการตาง ๆ เพื่อรักษาแหลงน้ําจืดและบําบัดน้ําเสีย ในการ
ดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ยังไดมีการใชและรีไซเคิลน้ําจืดที่ผลิตจากหนวยกลั่นน้ําทะเลเปนน้ํากลั่นทั้งสอง
หนวยของบริษัทฯ เพื่อชวยรักษาทรัพยากรน้ําตามธรรมชาติและพลังงาน ระบบบําบัดน้ําของบริษัทฯ ประกอบดวยหนวย

สวนที่ 2 หนา 51

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2551

แยกน้ํามันออกจากน้ํา รวมทั้งถังแยกน้ํามัน เครื่องแยกน้ําปนน้ํามัน และเครื่องเติมอากาศเพื่อการกําจัดน้ํามันออกจากน้ําเสีย
และบอบําบัดน้ําเสีย
บริษัทฯ ไดทําการประเมินอยางสม่ําเสมอโดยตั้งเปาใหบรรลุถึงการปฏิบัติถูกตองตามนโยบายสิ่งแวดลอมของ
บริษทั ฯ บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบสิ่งแวดลอมที่สําคัญในทุกดานที่ใชบังคับกับบริษัทฯ
รัฐบาลไดกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นใหม โดยกําหนดใหมีการลดปริมาณกํามะถันและ
สารเบนซีนของน้ํามันเบนซิน และลดปริมาณกํามะถันในน้ํามันดีเซล ซึ่งบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้น
ใหมดังกลาวภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยบริษัทฯ ยังอยูในระหวางประเมินทางเลือกเกี่ยวกับการปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมของคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อที่บริษัทฯ จะยังคงสามารถขายน้ํามันเบนซิน และ
น้ํามันดีเซลในตลาดภายในประเทศได บริษัทฯ คาดวาบริษัทฯ อาจจะมีคาใชจายเพื่อการลงทุนเปนจํานวนมาก กอนที่
มาตรฐานใหมที่กําหนดขึ้นใหมนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2555
3.10

อุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม
หลักพื้นฐานของการกลั่นน้ํามัน
(ก)

ภาพรวมของกระบวนการกลั่นน้ํามัน

การกลั่นน้ํามันคือกระบวนการแยกโมเลกุลสารไฮโดรคารบอนที่อยูในน้ํามันดิบ และแปรสภาพสารดังกลาวให
เปนผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มีมูลคาสูงกวา โรงกลั่นน้ํามันไดรับการออกแบบใหสามารถกลั่นน้ํามันดิบหลายประเภทรวมถึง
วัตถุดิบอื่น ๆ ใหเปนผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ที่ตองการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีคาการกลั่น (refining margin) สูงสุด และ
ตอบสนองความต องการ โดยทั่ วไป หนวยผลิตตา ง ๆ ของโรงกลั่ นน้ํามันจะทําหน าที่ไดอ ยางนอ ยอยางใดอยางหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
• กลั่นแยกสารไฮโดรคารบอนประเภทตาง ๆ ที่อยูในน้ํามันดิบออกเปนสวน ๆ
• แปรสภาพสารไฮโดรคารบอนใหเปนผลิตภัณฑที่ตองการ
• ปรับปรุงผลิตภัณฑดวยการแยกสารปนเปอน (impurities) ออก และ/หรือ
• ผสมผลิตภัณฑขั้นกึ่งสําเร็จรูป (intermediate streams) ใหเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป
น้ํามันดิบเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการกลั่นน้ํามัน คุณภาพของน้ํามันดิบที่ใชในการกลั่นและโครงสรางของโรง
กลั่นน้ํามันมักจะมีอิทธิพลตอระดับของกระบวนการกลั่นและการแปรสภาพที่จําเปนเพื่อใหไดผลิตภัณฑสําเร็จรูปชนิด
ตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อความสะดวก น้ํามันดิบจะถูกแบงประเภทตามความหนาแนน (density) (จากเบาไปหนัก) (light to
heavy) และปริมาณกํามะถัน (จากต่ําไปสูง) (sweet to sour) น้ํามันดิบชนิดเบาซึ่งมีปริมาณกํามะถันต่ํา (light sweet crude oil)
จะมีราคาสูงกวาน้ํามันดิบชนิดหนักซึ่งมีปริมาณกํามะถันสูง (heavy sour crude oil) เนื่องจากน้ํามันดิบชนิดเบาจําเปนตองมี
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การปรับปรุงคุณภาพนอยกวา และใหผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่มีราคาสูงกวาในสัดสวนที่มากกวา อาทิ น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด
และน้ํามันดีเซล น้ํามันดิบชนิดหนักมักจะขายโดยมีสวนลดเมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันดิบชนิดเบา เนื่องจากน้ํามันดิบชนิด
หนักใหผลิตภัณฑที่มีมูลคาต่ํากวาในสัดสวนที่สูงกวา และตองการกระบวนการกลั่นเพิ่มเติมเพื่อใหไดผลิตภัณฑชนิดเบาที่มี
มูลคาสูงขึ้น ดังนั้น ผูกลั่นน้ํามันจึงพยายามเลือกกลั่นน้ํามันดิบชนิดตาง ๆ ซึ่งเหมาะสมที่สุด โดยคํานึงถึงหนวยแปรสภาพ
โมเลกุลและหนวยปรับปรุงคุณภาพของแตละโรงกลั่น ราคาของผลิตภัณฑในปจจุบัน ราคาที่คาดการณในอนาคต ชนิดของ
ผลิตภัณฑที่ตองการ และราคาของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จัดหาได
ความซับซอน (complexity) ของโรงกลั่นน้ํามัน หมายถึง ความสามารถของโรงกลั่นน้ํามันที่จะแปรสภาพวัตถุดิบ
ที่มีราคาต่ํากวา เชน น้ํามันดิบที่มีความหนาแนนสูงและปริมาณกํามะถันสูง ใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงขึ้น ความซับซอน
ของโรงกลั่นน้ํามันขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของหนวยแปรสภาพโมเลกุล (conversion unit) โดยทั่วไป ยิ่งโรงกลั่นน้ํามัน
ที่มีความซับซอนมากขึ้นเทาใด ก็จะมีความคลองตัวในดานการคัดเลือกวัตถุดิบมากขึ้นเทานั้น นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยี
การวิ เ คราะห น้ํ า มั น ดิ บ ก็ ส ามารถช ว ยปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของโรงกลั่ น น้ํ า มั น ที่ จ ะแปรสภาพน้ํ า มั น ดิ บ ซึ่ ง ยากต อ
กระบวนการกลั่นและมีราคาถูกกวาได ความซับซอนของโรงกลั่นน้ํามันและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถทําใหโรง
กลั่นน้ํามันอยูในฐานะที่ไดเปรียบมากกวาจากการใชน้ํามันดิบที่มีราคาถูก ซึ่งทําใหมีโอกาสไดรับกําไรขั้นตนสูงขึ้น
(ข)

ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่สําคัญ

ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่สําคัญของโรงกลั่นน้ํามันไดแก
• กาซปโตรเลียมเหลว
• น้ํามันเบนซิน
•

น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด

• น้ํามันดีเซล
• น้ํามันเตา
• กํามะถัน และ
• บิทูเมน
(ค)

เศรษฐศาสตรการกลั่นน้ํามัน (Economics of Refining)

การกลั่นน้ํามันเปนธุรกิจที่ตั้งอยูบนฐานการมีกําไร (margin-based business) เปนสําคัญ โดยเปาหมายของผูกลั่น
น้ํามันคือการทําใหกระบวนการกลั่นมีประสิทธิภาพสูงสุดและใหผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑทั้งหมดซึ่งไดจาก
วัตถุดิบที่ใช ในโรงกลั่นน้ํามันแบบพื้นฐาน (simple refinery) ผลิตภัณฑสําเร็จรูปสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑชนิดหนักซึ่งมี
มูลคาต่ํากวา เชน น้ํามันเตา กากน้ํามันดิบ และบิทูเมน สวนที่เหลือจะเปนผลิตภัณฑชนิดเบา เชน กาซปโตรเลียมเหลวและ
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว และน้ํามันสําเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา เชน น้ํามันดีเซลและน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ผลิตภัณฑที่ได
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จะขึ้นอยูกับชนิดของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใช องคประกอบของน้ํามันดิบมีความสําคัญเนื่องจากเปนตัวกําหนด
โครงสรางของผลิตภัณฑของโรงกลั่นน้ํามันและความสามารถในการทํากําไรของโรงกลั่น คาการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามัน
แบบพื้นฐาน (simple refining margin) หมายถึง มูลคารวมของผลิตภัณฑสําเร็จรูป หักดวยตนทุนน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ
และสาธารณูปโภคที่นําเขา โดยคาการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซ (complex refining margin) แตกตางจากคา
การกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันแบบพื้นฐาน (simple refining margin) ตรงที่โรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซจะผลิตผลิตภัณฑ
ชนิดหนักในสัดสวนที่ต่ํากวา เนื่องจากมีอุปกรณและเทคโนโลยีที่สามารถแปรสภาพผลิตภัณฑชนิดหนักที่มีมูลคาต่ํากวาให
เปนผลิตภัณฑชนิดเบาที่มีมูลคาสูงกวาได โรงกลั่นน้ํามันที่มีความซับซอนมากกวามักจะสรางผลตอบแทนที่สูงกวาเนื่องจาก
สามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลค าสูงกวาโดยใชนํ้ามันดิบหรือ วัตถุดิบ อื่น ๆ ในชนิดเดียวกันหรือที่มีราคาต่ํากวา ดั งนั้น
โดยทั่วไป คาการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซจึงสูงกวาคาการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันแบบพื้นฐาน
คาอางอิง (benchmarks) ตาง ๆ ที่ถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมเพื่อการวัดคากําไร (margin) ความซับซอนของโรง
กลั่นน้ํามันและประสิทธิภาพ ไดแก
• คาการกลั่น (gross refining margin)
• อัตราการใชกําลังการกลั่น (plant utilization rate)
• อัตราสวนความสามารถในการกําจัดกํามะถันตอกําลังการกลั่น (hydrotreating-to-refining ratio)
• คาใชจายในการดําเนินงานเปนเงินสด (non-energy, cash operating expenses)
• ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการซอมบํารุง (maintenance index) ซึ่งสะทอนถึงตนทุนการบํารุงรักษา
(maintenance costs)
• ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชพลังงาน (energy intensity index) และ
• วัดความพรอมของหนวยผลิต (operational availability)
ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันในประเทศไทย
(ก)

การผลิต

ตามขอมูลของกระทรวงพลังงาน ในป 2551 ประเทศไทยมีการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมทั้งปรวมทั้งสิ้น 320,698
พันบารเรล คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 จาก 316,674 พันบารเรลในป 2550 ตารางดังตอไปนี้แสดงการผลิต การนําเขา การ
สงออกและการใชผลิตภัณฑปโตรเลียมที่สําคัญในประเทศไทยสําหรับสามปลาสุด
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การนําเขา................................................................................
การสงออก .............................................................................
อุปสงคในประเทศ..................................................................
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
การผลิต ..................................................................................
การนําเขา................................................................................
การสงออก .............................................................................
อุปสงคในประเทศ..................................................................
น้ํามันกาด
การผลิต ..................................................................................
การนําเขา................................................................................
การสงออก .............................................................................
อุปสงคในประเทศ..................................................................
น้ํามันดีเซล
การผลิต ..................................................................................
การนําเขา................................................................................
การสงออก .............................................................................
อุปสงคในประเทศ..................................................................
น้ํามันเตา
การผลิต ..................................................................................
การนําเขา................................................................................
การสงออก .............................................................................
อุปสงคในประเทศ..................................................................
รวมปริมาณการผลิต ...................................................................
รวมปริมาณอุปสงคในประเทศ ...................................................

ที่มา:

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550
(บารเรลตอวัน)

2551

124,588
0
18,390
85,866

133,586
0
8,857
97,589

147,512
200
677
117,667

156,638
0
33,118
124,331

149,969
2,793
27,208
126,428

145,594
0
25,476
122,699

96,550
584
17,530
77,863

91,719
738
7,737
84,985

103,425
825
23,208
79,896

17,940
0
586
339

2,126
0
641
314

3,359
0
1,871
271

364,448
6,286
50,671
316,570

379,018
3,291
46,346
322,407

357,893
1,544
66,194
304,025

108,702
19,041
24,445
100,830
868,865
705,799

111,181
9,242
42,701
72,745
867,600
704,467

118,441
4,710
62,454
56,406
876,223
680,963

กระทรวงพลังงาน
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ตารางตอไปนี้ แสดงอุปสงคโดยรวมในผลิตภัณฑตาง ๆ เปนอัตรารอยละสําหรับสามปลาสุด

2549
สวนผสมผลิตภัณฑสําหรับอุปสงคในประเทศ
ชนิดเบา(1) .............................................................................
ชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา(2).............................................................
ชนิดหนัก(3) ...........................................................................
รวมปริมาณอุปสงคในประเทศ .................................................
ที่มา:
(1)
(2)
(3)

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(รอยละ)
2550
29.8
55.9
14.3
100.0

31.8
57.9
10.3
100.0

2551
35.3
56.4
8.3
100.0

กระทรวงพลังงาน
ผลิตภัณฑชนิดเบา ไดแก กาซปโตรเลียมเหลว และน้ํามันเบนซิน (ไมรวมรีฟอรเมต)
ผลิตภัณฑชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ํามันกาด และน้ํามันดีเซล
ผลิตภัณฑชนิดหนัก ไดแก น้ํามันเตา
(ข)

อุปสงค

ในป 2551 ปริมาณอุปสงคในประเทศของผลิตภัณฑปโตรเลียมทั้งปเทากับ 249,232 พันบารเรล ซึ่งลดลงประมาณ
รอยละ 4 จากปที่แลว ในขณะที่อุปสงคในประเทศสําหรับผลิตภัณฑทุกชนิดลดลง ยกเวนกาซปโตรเลียมเหลว
การใชกาซปโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นในป 2551 สาเหตุบางสวนมาจากการที่ผูขับรถยนตเปลี่ยนมาใชกาซปโตรเลียม
เหลวเปนพลังงานทดแทน แทนน้ํามันเบนซิน และน้ํามันดีเซล เนื่องจากความแตกตางทางดานราคาระหวางราคากาซ
ปโตรเลียมเหลว และน้ํามันเบนซิน และดีเซลนั้นสูงมาก โดยเฉพาะในชวงครึ่งปแรกที่ราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นอยางรุนแรง
ในขณะที่ราคาของกาซปโตรเลียมเหลวยังคงอยูภายใตการควบคุมของกฎหมาย
การใชน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ํามันเตาในป 2551 ลดลงรอยละ 3, 6, 6 และ 23
ตามลําดับ
(ค)

อุปทาน

ปจจุบัน มีโรงกลั่นน้ํามันที่สําคัญเจ็ดแหงในประเทศไทย ซึ่งมีกําลังการกลั่นรวม 1,099 พันบารเรลตอวัน ไดแก
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (“บางจาก”) บริษัทฯ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) (“พี
ทีทีเออาร”) บริษัท สตารปโตรเลียมรีไฟนิ่ง จํากัด (“เอสพีอารซี”) บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (“ไทยออยล”) บริษัท
ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (“ไออารพีซี”) และบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“อารพีซี”) โดย บางจาก เอส
โซ ไออารพีซี และ อารพีซี เปนผูประกอบการที่มีสถานีบ ริการน้ํามันคาปลีกเปนของตนเอง ซึ่งใชในการจัดจําหนาย
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ผลิตภัณฑปโตรเลียมของตน ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลกําลังการกลั่น ของบริษัทผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันทั้งเจ็ด
แหงในประเทศไทย

บางจาก(1) ..............
เอสโซ ...................
พีทีทีเออาร(2) .........
เอสพีอารซี ............
ไทยออยล .............
ไออารพีซี .............
อารพีซี ..................

กําลังการกลัน่ ปจจุบัน
(พันบารเรลตอวัน)
120
177
145
150
275
215
17

รวม ..................

1,099

โรงกลั่นน้ํามัน

ที่มา:

(1)
(2)

โครงสราง
แบบพื้นฐาน (Hydro-skimming)
แบบคอมเพล็กซ
แบบคอมเพล็กซ
แบบคอมเพล็กซ
แบบคอมเพล็กซ
คอนเดนเสท
เรสิดิวสปตเตอร (Residue
Splitter)

PTIT Focus Special Annual Report ประจําป 2550 และการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของบริษัทผูผลิต ยกเวน
ตัวเลขกําลังการกลั่นของของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามอัตรากําลังการกลั่นสูงสุดซึ่งคิดจากวันที่มีการการผลิตจริง
(Stream Day)
บางจากไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ (Product Quality Improvement Project) เสร็จสิ้น ณ สิ้นป 2551 ซึ่งทําให
โครงสรางโรงกลั่นเปลี่ยนแบบพื้นฐานเปนแบบคอมเพล็กซ ซึ่งเริ่มดําเนินการในป 2552
กําลังการกลั่นของพีทีทีเออาร ไมรวมถึงกําลังการผลิตของหนวยกลั่นแยกคอนเดนเสท 65 พันบารเรลตอวัน ซึ่งผลิ
ตรีฟอรเมตเพื่อสงไปยังโรงงานอะโรเมติกส
(ง)

การกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศ

ราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ขายในประเทศไทยถูกขับเคลื่อนดวยสภาพตลาดและราคานําเขา (import parity
price) ซึ่งนําไปสูราคาหนาโรงกลั่น (ex-refinery price) สําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ขายในตลาดในประเทศจะคํานวณจาก
ราคาตลาดจรในสิงคโปร (Singapore spot market price) ของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของซึ่งเปนราคาเฉลี่ยอางอิงของ Platt ที่
สิงคโปร (Mean of Platt’s Singapore (“MOPS”)) บวกคาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑนั้น ๆ จากสิงคโปรมายังประเทศไทย
เชน คาประกันภัย คาระวาง อากรนําเขา การสูญเสียของมวลน้ํามันอันเกิดจากการขนสงสินคาทางทะเล (ocean losses)
คาใชจายในการจัดการ และคาใชจายในการสํารอง (deemed strategic reserve cost) โดยอาจมีการเพิ่มคาสวนเพิ่มหรือหัก
สวนลดสําหรับผลิตภัณฑบางอยางเนื่องจากความแตกตางในคุณสมบัติที่กําหนดทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ และสภาพตลาดเฉพาะภายในประเทศ รวมทั้งชองทางการจัดจําหนาย
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อุตสาหกรรมพาราไซลีนในประเทศไทย
พาราไซลีนเปนสารประกอบอะโรเมติกส และเปนหนึ่งในไอโซเมอรของไซลีน พาราไซลีนใชเปนสารประกอบ
หนวยการสรางหลัก (main building block) ในการผลิตกรดเทเรฟทาลิก (Purified Terephthalic Acid (PTA)) ซึ่งเปนวัตถุดิบ
สําคัญสําหรับการผลิตพลาสติกและไฟเบอร เชน พลาสติก PET โพลีเอสเตอร และแผนฟลม
โครงสรางของโรงผลิตพาราไซลีนแหงตาง ๆ มีความแตกตางกันอยางมากขึ้นอยูกับวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต
และกระบวนการผลิต โดยทั่วไปแลวหนวยผลิตพาราไซลีนมักพวงอยูกับโรงกลั่นน้ํามันหรือโรงงานอะโรเมติกส
กําไร (margin) ของผลิตภัณฑอะโรเมติกส และเคมีภัณฑอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงมิกซไซลีนและพาราไซลีน และ
ผลิตภัณฑพลอยไดปลายน้ํา (downstream derivative product) มักเปนไปตามวัฎจักรซึ่งไดรับอิทธิพลจากระดับของอุปทาน
และอุปสงค ในอดีต อุปสงคของผลิตภัณฑเหลานี้มักจะเปนไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยตัวกระตุนที่
สําคัญอยางอื่นของอุปสงคไดแก มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา และการใช พลาสติกและวัส ดุ
สังเคราะหเพื่อทดแทนวัสดุอื่น ๆ อยางตอเนื่อง วัฎจักรของกําไร (Margin Cycle) ยังไดรับอิทธิพลจากความคาดหมาย
เกี่ยวกับกําลังการผลิตและอุปทานในอนาคตอีกดวย สวนปจจัยที่สําคัญซึ่งมีอิทธิพลตอกําลังการผลิตและอุปทานนั้นรวมถึง
การเริ่มตนดําเนินงานของโรงงานอะโรเมติกส และเคมีภัณฑอื่น ๆ แหงใหม และการปดดําเนินงานของโรงงานที่ไมมี
ประสิทธิภาพหรือไมสรางผลกําไร
เอเชียเปนตลาดและผูผลิตที่สําคัญของพาราไซลีน และประเทศไทยเปนผูผลิตพาราไซลีนรายใหญที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ผูผลิตพาราไซลีนรายใหญสามรายในประเทศไทย ไดแก บมจ. ปตท. อะโรเมติกส และการกลั่น บริษัท
ไทยพาราไซลีน จํากัด และบริษัทฯ การใชพาราไซลีนในประเทศสวนใหญเปนการใชเพื่อผลิต PTA ผูผลิต PTA ในประเทศ
ไทยไดแก บมจ. ทีพีที ปโตรเคมีคอลส บริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จํากัด และ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส
กําลังการผลิตพาราไซลีน ของผูผลิตพาราไซลีนในประเทศรายสําคัญตามที่ไดรายงานไวเปนดังนี้
กําลังการผลิตปจจุบัน (พันตันตอป)
พีทีทีเออาร .............................................................
บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด(1) ..............................
บมจ. เอสโซ (ประเทศไทย) ...................................

1,156
489
500

ที่มา:

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของบริษัทผูผลิต ยกเวนตัวเลขของเอสโซ ซึ่งเปนไปตามกําลังการผลิตสูงสุดของ
บริษัทฯ

(1)

บริษัทยอยของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

พาราไซลีนและเคมีภัณฑอนุพันธของพาราไซลีน มีการคาขายกันอยูทั่วโลก โดยราคาและกําไร (margins) ขึ้นอยู
กับความสมดุลระหวางอุปทานและอุปสงคในตลาดโลก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงของกําลังการผลิตในตลาดโลกของพาราไซ
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ลีนหรืออนุพันธเคมีภัณฑของพาราไซลีน (PTA หรือ โพลีเอสเตอร) มีและเคยมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอกระแสการซื้อ
ขาย ราคาและกําไรของพาราไซลีน และเคมีภัณฑอนุพันธของพาราไซลีนทั่วโลกได
อุตสาหกรรมการตลาดคาปลีก
การจัดจําหนายผลิตภัณฑเชื้อเพลิงคาปลีกในประเทศไทย อันไดแก น้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซิน ดําเนินการผาน
ทางเครือขายสถานีบริการน้ํามันคาปลีก อุตสาหกรรมนี้มีการแขงขันสูงมากและมีลักษณะกระจัดกระจาย โดยมีผูคาปลีกราย
ยอยและผูคาปลีกอิสระคิดเปนประมาณรอยละ 79 ของจํานวนสถานีบริการทั้งหมดในป 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.
จํานวนสถานี ...............................
ที่มา:

1,300

เอสโซ

เชลล

547

573

บางจาก
1,065

ผูคาปลีก
รายอื่น ๆ

เชฟรอน
416

14,998

กรมธุรกิจพลังงาน ยกเวนเอสโซซึ่งเปนขอมูลที่มาจากบริษัท

นอกจากผลิตภัณฑปโตรเลียม สถานีบริการน้ํามันยังใหบริการเพิ่มเติมตาง ๆ ในรูปของรานสะดวกซื้อ การขาย
อุปกรณรถยนตและน้ํามันหลอลื่น ผลิตภัณฑหลอลื่น บริการซอมแซมรถยนตและบริการลางรถ เพื่อเปนการเสริมรายไดจาก
น้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากคาการตลาดในบางชวงที่คอนขางต่ํา และเปนสาเหตุใหสถานีบริการน้ํามันประสบภาวะขาดทุน
3.11

กฏหมายและกฏเกณฑที่เกี่ยวของกับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลั่นปโตรเลียมในประเทศไทย
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับโรงกลั่นน้ํามัน
(ก)

การกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและการรักษาระดับราคา

ราคาขายผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศจะเปนไปตามกลไกตลาด และโดยทั่วไปจะเปนไปตามราคานําเขา
(import parity) ซึ่งใชกําหนดราคาขายหนาโรงกลั่น (ex-refinery price) ของผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาดภายในประเทศ
ของประเทศไทย ซึ่งสะทอนราคาในตลาดจรสิงคโปร (Singapore Spot Market) ของผลิตภัณฑดังกลาวตาม MOPS บวกดวย
คาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑนั้น ๆ จากประเทศสิงคโปรมายังประเทศไทย เชน คาประกันภัย คาขนสงสินคา อากรขาเขา
การสูญเสียของมวลน้ํามันอันเกิดจากการขนสงสินคาทางทะเล (ocean losses) และคาใชจายในการจัดการ ราคาของ
ผลิตภัณฑบางประเภทอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจากการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่แตกตางกันของตลาดของ
ทั้ ง สองประเทศ และการกํ า หนดเงื่ อ นไขทางการตลาดภายในประเทศเป น การเฉพาะ ตั ว อย า งเช น ในช ว งที่ ต ลาด
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ภายในประเทศมีอุปทานเกินกวาอุปสงค หรืออุปทานในตลาดเอเชียมีอยูในระดับที่สูงมากจนทําใหยอดการสงออกจาก
ประเทศไทยลดลง ราคาหนาโรงกลั่นภายในประเทศไทยก็อาจจะมีราคาที่คอนขางต่ํา
โรงกลั่นน้ํามันแตละแหงจะเปนผูกําหนดราคาหนาโรงกลั่น โดยราคาขายสงผลิตภัณฑปโตรเลียมจะประกอบดวย
ราคาหนาโรงกลั่น บวกภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล เงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานซึ่งกําหนดโดยรัฐบาล และภาษีมูลคาเพิ่ม โดยภาษีและเงินสงเขากองทุนที่จัดเก็บโดยโรงกลั่นน้ํามันแตละราย ซึ่ง
รวมถึงบริษัทฯ จะถูกนําสงใหแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตอไป
โดยทั่วไป การสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมจะมีกําหนดราคาตามราคาเทียบเทากับราคาสงออก (Export Parity
Price) ซึ่งหมายความวาราคาหนาโรงกลั่นของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําหรับสงออกจะถูกกําหนดจากราคาของผลิตภัณฑ
ดังกลาวในตลาดจรสิงคโปรโดยอางอิงจาก MOPS บวกราคาสวนเพิ่มหรือลบราคาสวนลดโดยขึ้นอยูกับสภาพตลาดในเวลา
นั้น และการเจรจาตอรองกับผูซื้อ และความแตกตางของคุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียม
รัฐบาลได ข อความรวมมือใหโรงกลั่นน้ํามั นในประเทศชวยรั กษาระดับราคาผลิตภัณฑน้ํามันบางประเภทที่
จําหนายใหแกผูคาปลีกในประเทศเปนครั้งคราว ซึ่งในกรณีดังกลาว โรงกลั่นน้ํามันจะถูกขอใหจําหนายผลิตภัณฑน้ํามัน
ใหแกผูซื้อในราคาที่ต่ํากวาราคาหนาโรงกลั่นซึ่งประกาศโดยรัฐบาล และกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจะจายเงินชดเชยสําหรับ
สวนตางระหวางราคาหนาโรงกลั่นและราคาที่ควบคุมดังกลาว ซึ่งเปนกลไกที่เหมาะสมในการรักษาระดับราคาขายปลีก
ผลิตภัณฑปโตรเลียมในเวลาที่ราคาของผลิตภัณฑดังกลาวสูงขึ้นมากผิดปกติ โดยขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะนั้น
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการควบคุมราคาขายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ภายในประเทศ ซึ่งสวนใหญใชเปนกาซหุง
ตมในครัวเรือน รัฐบาลไดกําหนดใหผูผลิตกาซปโตรเลียมเหลวทุกราย รวมถึงบริษัทฯ ตองขายกาซปโตรเลียมเหลวใหแก
ผูรับซื้อในราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุม ซึ่งรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมูลคาเพิ่มแลว
โดย สํานักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเปนผูประกาศราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุมเปนครั้ง
คราว
(ข)

การจํากัดการสงออกกาซปโตรเลียมเหลว

นอกเหนือจากกฎระเบียบเกี่ยวกับราคาขายสงของกาซปโตรเลียมเหลว รัฐบาลยังมีนโยบายที่จะกํากับดูแลการ
สงออกกาซปโตรเลียมเหลวโดยผูผลิตในประเทศใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดภาวะขาดแคลนกาซปโตรเลียม
เหลวภายในประเทศ โดยรัฐบาลไดประกาศปริมาณสูงสุดของกาซปโตรเลียมเหลวที่โรงกลั่นน้ํามันสามารถสงออกไดเปน
คราว ๆ เนื่องจากราคาขายในประเทศเปนราคาที่ถูกควบคุม ในขณะที่ผูผลิตอาจสงออกกาซปโตรเลียมเหลวไดในราคา
สงออกที่สูงกวา ดังนั้น การจํากัดปริมาณกาซปโตรเลียมเหลวที่บริษัทฯ สามารถสงออกไดจึงอาจมีผลกระทบตอรายไดของ
บริษัทฯ
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การสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งประกาศใชเมื่อป 2549 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ไดกําหนดให ผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันแตละรายตองสํารองน้ํามันดิบและวัตถุดิบ
อื่น ไดแก เรสซิดิว และแว็กซี่ ดิสทิลเลตที่นําเขามากลั่นเพื่อผลิตสําหรับจําหนายในประเทศในปริมาณเทากับรอยละ 5 ของ
ปริมาณที่ใชทั้งหมดในแตละป นอกจากนี้ ในประกาศดังกลาวยังกําหนดใหตองมีการสํารองน้ํามันสําเร็จรูปดวย โดยผู
ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันแตละรายตองสํารองน้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิตได ทั้งนี้ อัตราที่ตองสํารองดังกลาวจะขึ้นอยูกับ
ชนิดของน้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิตได ซึ่งอัตราที่ตองสํารองของน้ํามันสําเร็จรูปชนิดน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล คือ รอยละ 5
ของปริมาณทั้งหมดในแตละป
(ง)

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไดจัดตั้งขึ้นตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนด
แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 โดยกองทุนนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อรักษาเสถียรภาพของ
ระดับราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศ เพื่อใหเกิดผลกระทบในทางลบตอเศรษฐกิจใหนอยที่สุด ในการนี้ ผูคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในประเทศ ซึ่งรวมถึงผูผลิตและนําเขาผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง มีหนาที่ตองนําสงเงิน
เขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พรอมการชําระภาษีสรรพสามิต หรือภาษีศุลกากร (แลวแตกรณี) โดยคิดเปนสัดสวนจากปริมาณ
น้ํามันที่ผลิตหรือจําหนายไดตามอัตราที่ กพช. กําหนด การสงเงินเขากองทุนนี้อยูภายใตการกํากับดูแลของกรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
2535 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเงินทุนสําหรับการดําเนินงานและนําไปใชเปนคาใชจายเพื่อชวยเหลือหรืออุดหนุน
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน ปองกัน บรรเทา และแกไขผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาและการใชพลังงาน โดย
ผูผลิตและจําหนายน้ํามัน รวมถึงผูนําเข าน้ํามัน มีห นาที่นําสงเงินเขากองทุนในอัตราตามที่ กพช. กําหนด และมีก รม
สรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปนผูรับผิดชอบในการเรียกเก็บเงินเขากองทุน
(จ)

คุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียม

รัฐบาลไดกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เขมงวดสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม กฎระเบียบตาง ๆ ซึ่งกรม
ธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปนหนวยงานที่ออกกฎระเบียบดังกลาวเปนครั้งคราวตามพระราชบัญญัติการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายที่จะใหมีการปรับเปลี่ยนคุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียม เชน การลด
ปริมาณสารตะกั่วในน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วและน้ํามันดีเซล
โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายที่จะใหมีการปรับเปลี่ยนคุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียม เชน การลดปริมาณสาร
ตะกั่วในน้ํามันเบนซิน และการลดปริมาณกํามะถันในน้ํามันดีเซล เปนตน ซึ่งในปจจุบันตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่
เกี่ยวของกับการกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเบนซิน ไดกําหนดวา ปริมาณสารตะกั่วในน้ํามันเบนซินซึ่งรวมถึง
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น้ํามันแกสโซฮอลชนิดตาง ๆ ไดแก น้ํามันแกสโซฮอลอี 10 (ออกเทน 91) น้ํามันแกสโซฮอลอี 10 (ออกเทน 95) และน้ํามัน
แกสโซฮอลอี 20 จะตองมีปริมาณสารตะกั่วไมเกิน 0.013 กรัมตอลิตร และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป ปริมาณ
สารตะกั่วในน้ํามันเบนซินตาง ๆ ดังกลาวจะตองมีไมเกิน 0.005 กรัมตอลิตร
สําหรับน้ํามันดีเซลนั้น ประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวของกับการกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล
ไดกําหนดวา สัดสวนของกํามะถันในน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งไดแก น้ํามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี
5 จะตองมีไมเกินรอยละ 0.035 ของน้ําหนัก และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป สัดสวนของกํามะถันในน้ํามันดีเซล
หมุนเร็วจะตองมีไมเกินรอยละ 0.005 ของน้ําหนัก นอกจากนี้ ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานยังไดกําหนดอีกวา ตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2555 เปนตนไป สัดสวนของโพลีไซคลิก อะโรเมติกส ไฮโดรคารบอนจะตองมีไมเกินรอยละ 11 ของน้ําหนัก ซึ่ง
ขอกําหนดดังกลาวยังไมมีการประกาศใชบังคับในปจจุบัน
คุณภาพของผลิตภัณฑปโตรเลียมขึ้นอยูกับชนิดและวัตถุประสงคที่ใช ตัวอยางเชน หากเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมที่
ผลิตเพื่อการสงออก ก็อาจไดรับการยกเวนไมตองเปนไปตามขอกําหนดการควบคุมลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง
ในประเทศที่มีความเขมงวดมากกวา
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ไดกําหนดยุทธศาสตรในการแกปญหาภาวะการขาดแคลนพลังงานของประเทศ โดยสงเสริม
การใชพลังงานจากแหลงทดแทนแทนการใชน้ํามัน ซึ่งไดแก การสงเสริมการใชแกสโซฮอล และไบโอดีเซล รวมถึงกาซ
ธรรมชาติสําหรับใชกับยานพาหนะ
กฎระเบียบที่สําคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(ก)

พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 กําหนดใหผูคาน้ํามันซึ่งดําเนินกิจการคาน้ํามันโดยจัดตั้งเปน
สถานีบริการ ตองยื่นขอจดทะเบียนตออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และใหอธิบดีฯ เปนผูมีอํานาจกําหนด
ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผูคาน้ํามันจะจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนาย เพื่อใชบังคับทั่วราชอาณาจักร
(ข)

พระราชบัญญัติการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

นอกจากการยื่นขอจดทะเบีย นเปนผูคาน้ํามันตามพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 แลว ตาม
พระราชบัญญัติการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของยังไดกําหนดใหการประกอบกิจการสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงเปนกิจการควบคุมที่ตองแจงหรือขออนุญาตจากหนวยงานของรัฐจึงจะประกอบกิจการดังกลาวได
โดยผูประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของดวย อาทิ การปฏิบัติตามหลักเกณฑในการควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงใน
บริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหามลภาวะในอากาศ เปนตน
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4.

แบบ 56-1 ประจําป 2551

การวิจัยและการพัฒนา

บริษัทฯ ไมไดทําการวิจัยและพัฒนาดวยตนเอง แตอยางไรก็ดี บริษัทฯ ในฐานะที่เปนบริษัทในเครือเอ็กซอน โม
บิล คอรปอเรชั่น สามารถเขาถึงเทคโนโลยีที่กาวหนาทันสมัย และความรูทางดานการดําเนินงานและวิศวกรรม โดยผาน
ระบบการแบงคาใชจายในการวิจัยและพัฒนากับบริษัท ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ใชระบบฮารดแวรและซอฟตแวรควบคุมกระบวนการกลั่นที่ทันสมัย ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
Honeywell Hi-Spec Solutions ซึ่งเปนผูใหบริการขอมูลและรายละเอียดในการดําเนินงานโรงงาน เพื่อชวยใหผูจัดการ
โรงงานและวิศวกรของบริษัทฯ สามารถควบคุมการดําเนินงานของโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใชระบบโปรแกรมที่
ปรับเปลี่ยนกระบวนการกลั่นใหไดผลกําไรที่ดีที่สุด (real-time optimization modeling software) เพื่อชวยพิจารณาการซื้อ
น้ํามันดิบอยางเหมาะสมที่สุดตามขอมูลตาง ๆ ซึ่งไดพัฒนาขึ้นโดยเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและติดตั้งอยูในระบบ
ของฮันนี่เวลล
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5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

ทรัพยสินถาวรหลัก

แบบ 56-1 ประจําป 2551

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายการและมูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ
ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มี
รายละเอียดเปนดังนี้
หนวย: ลานบาท
รายการสินทรัพยถาวรหลัก

มูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551

ที่ดิน
อาคาร โรงงาน และอุปกรณ
งานระหวางกอสราง

5,276
21,004
849

รวมมูลคาทรัพยสินถาวรหลักสุทธิ

27,129

หมายเหตุ ที่ดินจํานวน 7 แปลงของบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลคา 405 ลานบาท ไดนําไปค้ําประกันกับ
กรมสรรพากรสําหรับหนี้สินทางภาษีของบริษัทยอย
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย
ของบริษัทฯ ที่ตัดคาเสื่อมราคาครบตามอายุการใชงานแลวแตยังคงใชงานอยูมีมูลคาจํานวน 11,018 ลานบาท
สําหรับรายการและมูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินถาวรหลักที่
ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งจําแนกตามสวนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนดังนี้
รายการสินทรัพยถาวรหลัก

หนวย: ลานบาท
มูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551

สวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน
สวนธุรกิจปโตรเคมี

20,209
6,920

รวมมูลคาทรัพยสินถาวรหลักสุทธิ

27,129
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•

แบบ 56-1 ประจําป 2551

รายละเอียดการเอาประกันภัยทรัพยสิน

กรมธรรมประกันภัยที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก การประกันสรรพภัยของทรัพยสิน ความรับผิดตอบุคคลภายนอก
และการขนสงสินคาทางทะเล กรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดทําไวกับ Ancon Insurance Company, Inc. ซึ่ง
เป นบริษั ท ในเครือ เอ็ก ซอนโมบิล อย างไรก็ ดี บริษั ท ฯ ไม ไดทําประกันภั ย สําหรั บ การหยุดชะงั กของธุ ร กิ จ (Business
Interruption) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทบทวนความคุมครองตามการประกันภัยเปนระยะ ๆ เพื่อพิจารณาวา การประกันภัยที่มีอยูนั้น
จะสามารถครอบคลุมความเสี่ยงตาง ๆ ที่บริษัทฯ ไดตระหนักหรือคาดหมายไวอยางเพียงพอหรือไม
ภายใตกรมธรรมประกันสรรพภัย ของทรัพยสิน บริษัทฯ ไดเอาประกันภัยความสูญ เสียสําหรับทรัพย สินที่ มี
ความสําคัญบางรายการ ซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ํามันและหนวยผลิตตาง ๆ ของบริษัทฯ คลังน้ํามันบางแหง สินคาคงคลังและ
อาคารสํานักงานบางแหง ตลอดจนอุปกรณและระบบที่สําคัญ ในวงเงินประกันรวมจํานวน 250 ลานดอลลารสหรัฐ
ในสวนของกรมธรรมป ระกั นภั ย ความรับ ผิด ตอ บุค คลภายนอกของบริษั ท ฯ นั้น ครอบคลุ มความรั บ ผิ ด ตาม
กฎหมายและตามสัญญาที่บริษัทฯ มีตอบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความเสียหายของ
ทรัพยสินและการโฆษณา ซึ่งมีวงเงินประกันสําหรับความรับผิดทั่วไปตอบุคคลภายนอกรวมทั้งสิ้นเปนจํานวน 300 ลาน
ดอลลารสหรัฐตอป มีวงเงินประกันสําหรับความรับผิดที่เกี่ยวกับการบิน (Aviation Related) รวมทั้งสิ้นเปนจํานวน 500 ลาน
ดอลลารสหรัฐตอป และมีวงเงินประกันสําหรับความรับผิดที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมและความเชื่อถือไววางใจ (Fidelity)
เปนจํานวน 25 ลานดอลลารสหรัฐตอเหตุการณ สําหรับการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล (Marine Open Cargo
Insurance) ครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายในระหวางการลําเลียงและขนถายสินคาทั้งทางอากาศ ทางทะเล และ
ทางบก โดยมีวงเงินประกันเปนจํานวน 110 ลานดอลลารสหรัฐ
กรมธรรมประกันภัย ขางตนทั้งหมดอยูภายใตเงื่อนไขความรับผิดสวนแรก (Deductibles) และการตออายุ
กรมธรรมเปนรายป นอกเหนือไปจากขอยกเวนความคุมครองอื่น ๆ แลว การประกันภัยดังกลาวของบริษัทฯ บางสวนยังไม
ครอบคลุมถึงความรับผิดอันเกิดจากภัยสงครามหรือการกอการรายดวย
5.2

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายการและมูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนตามที่
ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายละเอียดเปนดังนี้
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รายการสินทรัพยไมมีตัวตน

แบบ 56-1 ประจําป 2551

หนวย: ลานบาท
มูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551

คาสิทธิและใบอนุญาต
โปรแกรมคอมพิวเตอร

270
272

รวมมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ

542

นอกเหนือจากคาสิทธิและใบอนุญาต และโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาวแลวขางตนแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 บริษัทฯ ยังมีรายการสินทรัพยไมมีตัวตนและสิทธิอื่น ๆ ที่สําคัญอีก ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
5.2.1

สิทธิตามสัญญาเชาระยะยาว

ภายใตสัญญาเชาระยะยาวที่บริษัทฯ ทํากับบริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งไดแก บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม
จํากัด บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด และบริษัท เพซเซตเตอรเอ็นเตอรไพรเซส จํากัด บริษัทฯ มีสิทธิครอบครองและใช
ประโยชนในที่ดินซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศไทย โดยมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 550,000 ตารางเมตร
โดยในการเชาที่ดินระยะยาวจากบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด หรือบริษัท เพซเซตเตอรเอ็นเตอรไพรเซส
จํากัดนั้น บริษัทฯ ไดตกลงทําสัญญาเชาที่ดินแตละแปลงจากบริษัทยอยดังกลาว ซึ่งสวนใหญจะมีกําหนดระยะเวลาเชา
ประมาณ 30 ป โดยมีการจายคาเชาแบงเปน 2 ประเภท คือ คาเชาลวงหนา และคาใชจายในการจัดหาที่ดิน ซึ่งคาเชาทั้งสอง
ประเภทจะมีการกําหนดไวในสัญญาเชาที่ดินแตละฉบับ
ในขณะที่การเชาที่ดินระยะยาวจากบริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด สวนใหญแลวสัญญาเชาที่ดินที่
บริษัทฯ ทํากับบริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด จะมีกําหนดระยะเวลาเชาที่แตกตางกัน โดยจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามสัญญาเชาที่ดินแตละฉบับ และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะขอตออายุการเชาออกไปไดอีก เมื่อสิ้นสุดการเชาตามสัญญาเดิม โดย
อัตราคาเชาจะมีการจายชําระเปนรายป
มูลคาสุทธิที่ดินตามบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สามารถสรุปได ดังนี้
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หนวย: ลานบาท
รายการที่ดิน
(จําแนกตามบริษัท)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551

บริษัทฯ

บริษัท เพซเซตเตอรเอ็นเตอรไพรเซส จํากัด

684
10
3,195
1,387

รวมมูลคาที่ดินสุทธิ

5,276

บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด

5.2.2

เครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการ

บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคากับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย จํานวน 1 เครื่องหมาย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทะเบียนเลขที่
ค8507

รูปเครื่องหมายการคา

ลักษณะการนําไปใช
สํ า หรั บ สิ น ค า น้ํ า มั น และน้ํ า มั น 
ชนิ ด หนาที่ ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรม 
(เวนแตน้ํามันที่มีไขมัน และน้ํามัน
หอมระเหย) น้ํ า มั นหล อ ลื่น สาร
น้ําเบนซิน จาระบี

วันที่จดทะเบียน
วันที่ 22 ธันวาคม 2526
ครบกํ า หนดต อ อายุ
ค รั้ ง ต อ ไ ป วั น ที่ 3 1
ธันวาคม 2556

ทั้งนี้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มีอายุ 10 ป และ
อาจตออายุไดทุก 10 ป
นอกจากเครื่องหมายการคาดังกลาวขางตนแลว บริษัทฯ ไมไดเปนเจาของเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมาย
บริการ และไมไดเปนผูทรงสิทธิบัตรอื่นใด ๆ อีก ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาและเครื่องหมาย
บริการที่บริษัทฯ ใชอยูในปจจุบันจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นตามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ไดรับอนุญาตใหใชเทคโนโลยีซึ่งมีใชอยูในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอกอีกหลายราย อาทิ ฮันนี่เวลล
(Honeywell) สําหรับโปรแกรมระบบควบคุมกระบวนการกลั่นของบริษัทฯ และ UOP LLC (เปนบริษัทหนึ่งของฮันนี่เวลล)
สําหรับหนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยาโดยการเปลี่ยนสภาพโมเลกุล (reforming unit) และโรงงานอะโรเมติกส
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับอนุญาตใหใชโปรแกรมที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการกลั่นใหไดผลกําไรที่ดีที่สุด (real time
optimization modeling software) จาก ExxonMobil Research and Engineering Company ซึ่งเปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่นดวย
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สิทธิและประโยชนที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับการประกอบกิจการการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม และกิจการผลิต
พาราไซลีน (Paraxxylene) ประเภทการผลิตผลิตภัณฑเคมีจากปโตรเลียมในประเทศไทย จากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดวางไวโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สําหรับการลงทุนในกิจการผลิต
ผลิตภัณฑปโตรเลียมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2535 โดยใหมีกําลังการกลั่นน้ํามันดิบวันละประมาณ 82,000 บารเรล โดยสิทธิ
และประโยชนตาง ๆ ที่บริษัทฯ ไดจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับกิจการในสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
นี้ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน มีอาทิ
•

สิทธิในการนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ และผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักร เพื่อมาทํางานใน
กิจการที่ไดรับการสงเสริม

•

สิ ท ธิ ที่ จ ะถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบกิ จ การที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม ตามจํ า นวนที่
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเงื่อนไขวา ที่ดินที่จะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์
ตามบัตรสงเสริม จะตองใชเพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเทานั้น ซึ่งบริษัทฯ ไดใชสิทธิถือ
ครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวเพื่อถือครองบางสวนของที่ดินอันเปนที่ตั้งโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ

•

สิทธิที่จะไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กําหนด โดยมีเงื่อนไขวา เครื่องจักรซึ่งไดรับยกเวนอากรขาเขานั้น จะตองนําเขามาในป 2538 เวนแตจะ
ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการนําเขาจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อยางไรก็ดี ในปจจุบันสิทธิ
ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรดังกลาวของบริษัทฯ ไดสิ้นสุดลงไปแลว

•

สิทธิที่จะไดรับอนุญาตใหนําเขาหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได

ในป 2550 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมขางตนสําหรับการนําเขาเครื่องจักรที่ใช
ขจัดหรือปองกันมลภาวะแวดลอม ภายในชวงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 จนถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ 2551
สําหรับกิจการผลิตพาราไซลีนในสวนของโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2541 ใหดําเนินการกอสรางโรงงานอะโรเมติกสในบริเวณ
ใกลเคียงกับโรงกลั่นน้ํามันที่ศรีราชา โดยมีกําลังการผลิตพาราไซลีนประมาณ 350,000 ตันตอป (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมงตอ
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 เพื่อมาทํางานใน
กิจการที่ไดรับการสงเสริม

•

สิ ท ธิ ที่ จ ะถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบกิ จ การที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม ตามจํ า นวนที่
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเงื่อนไขวา ที่ดินที่จะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์
ตามบัตรสงเสริม จะตองใชเพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเทานั้น

•

สิทธิที่จะไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติ โดยมี
เงื่อนไขวา เครื่องจักรซึ่งไดรับยกเวนอากรขาเขานั้น จะตองนําเขามาภายในวันที่ 16 มกราคม 2543 เวน
แตจะไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการนําเขาจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งตอมา บริษัทฯ ไดรับ
อนุญาตใหขยายระยะเวลานําเขาเครื่องจักรเฉพาะสวนที่เพิ่มกําลังการผลิตออกไปตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2547 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2548 ภายใตขอกําหนดวา จะตองเปดดําเนินการครบตามโครงการภายในวันที่
30 ตุลาคม 2548 ทั้งนี้ ในปจจุบันสิทธิไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรดังกลาวของบริษัทฯ ได
สิ้นสุดลงไปแลว

•

สิทธิที่จะไดรับอนุญาตใหนําเขาหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได

นโยบายการลงทุนและการควบคุมในบริษัทยอยและบริษัทในเครือ

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทในเครือ เฉพาะกรณีที่การลงทุนดังกลาวเปนการสนับสนุน หรือสงเสริม
หรือเกี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือเปนการเพิ่มรายไดและความสามารถในการทํากําไรใหกับบริษัทฯ
สําหรับการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทในเครือของบริษัทฯ บริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนจะแตงตั้งผูแทนไป
รวมประชุมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย และบริษัทในเครือดังกลาว และผูแทนของบริษัทฯ มีหนาที่ในการออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมใหญผูถือหุนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหหลักการหรือแนวทางไว โดยบริษัทฯ ในฐานะผูถือ
หุนมีสิทธิเชนเดียวกับผูถือหุนอื่น ๆ เชน สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เวนแตสิทธิบาง
ประการ เชน สิทธิในการไดรับเงินปนผล และสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการในกรณีที่ขอบังคับของ
บริษัทยอยนั้น ๆ แบงหุนออกเปนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ หรือแบงหุนสามัญออกเปนหลายกลุมและกําหนดสิทธิของผู
ถือหุนในแตละประเภทหรือแตละกลุมใหแตกตางกัน
สําหรับบริษัทในเครือ บริษัทฯ อาจใชดุลพินิจในการเสนอชื่อบุคคลเขาไปเปนกรรมการของบริษัทในเครือ
ภายใตขอบเขตที่บริษัทฯ สามารถทําได
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โครงการในอนาคต

ในป 2552 บริษัทฯ จะมีเพียงคาใชจายเพื่อการลงทุนเบื้องตนสําหรับโครงการยูโร 4 (Euro IV) การดูแลและ
บํ า รุ ง รั ก ษาทั่ ว ไปในโรงกลั่ น น้ํ า มั น และโรงงานอะโรเมติ ก ส แ ละเคมี ภั ณ ฑ อื่ น ๆ รวมถึ ง สถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น เพื่ อ การ
ปรับเปลี่ยนและการปรับปรุงใหดีขึ้น โดยบริษัทฯ ประสงคที่จะจัดหาเงินทุนสําหรับคาใชจายเพื่อการลงทุนเหลานี้จาก
เงินทุนหมุนเวียนและสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย
รัฐบาลไดกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นใหม โดยกําหนดใหมีการลดปริมาณกํามะถันและ
สารเบนซีนของน้ํามันเบนซิน และลดปริมาณกํามะถันในน้ํามันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 4 (Euro IV) ซึ่งบริษัทฯ จะตอง
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมดังกลาวภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 แมวาในปจจุบัน บริษัทฯ ยังอยูในระหวาง
ประเมินทางเลือกเกี่ยวกับการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมของคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว ทั้งนี้
เพื่อที่บริษัทฯ จะยังคงสามารถขายน้ํามันเบนซิน และน้ํามันดีเซลในตลาดภายในประเทศได บริษัทฯ คาดวาบริษัทฯ อาจจะ
มีคาใชจายเพื่อการลงทุนเปนจํานวนมาก กอนที่มาตรฐานใหมที่กําหนดขึ้นใหมนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2555
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7.

แบบ 56-1 ประจําป 2551

ขอพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีขอพิพาททางกฎหมายหลายคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริษัทฯ โดยนอกเหนือจากคดีขอพิพาทที่จะไดอธิบายขางลางแลว บริษัทฯ ไมไดเขาเกี่ยวของในคดีความหรือการ
ดําเนินการทางกฎหมายอื่นใดที่บริษัทฯ เชื่อวา จะมีผลกระทบในดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ ที่เปนจํานวนสูงกวารอย
ละ 5 ของสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
สําหรับคดีขอพิพาทที่สําคัญที่บริษัทฯ ถูกฟองเปนจําเลย ไดแก คดีขอพิพาท กับกรมศุลกากร ซึ่งเปนคดีที่สืบเนื่อง
จากในชวงป 2530 ถึงป 2531 บริษัทฯ ไดมีการนําเขาสารตั้งตนผลิตภัณฑหลอลื่นเพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑหลอลื่น โดย
กรมศุลกากรไดทําการประเมินอากรสําหรับสินคาที่นําเขานี้และบริษัทฯ ไดชําระอากรดังกลาวไปแลว หลังจากนั้นอีกหลาย
ป กรมศุลกากรกลาวหาวา บริษัทฯ ควรจะสําแดงสารตั้งตนที่มีชื่อทางการคาโดยพื้นฐานวาสารตั้งตนดังกลาวมีคุณสมบัติ
เดียวกันกับสารตั้งตนที่มีชื่อทางการคาของบริษัทฯ และกรมศุลกากรจึงไดประเมินอากรเพิ่มเติมโดยพื้นฐานดังกลาว ซึ่ง
บริษัทฯ ไดจายชําระเงินจํานวน 17 ลานบาทสําหรับคดีแพงในเรื่องนี้แลว และตอมาในป 2542 บริษัทฯ ยังถูกยื่นฟองเปน
คดีอาญาในขอหาสําแดงเท็จเกี่ยวกับการนําเขาสินคาอีก โดยศาลอาญากรุงเทพใตไดพิพากษา ลงโทษปรับบริษัทฯ เปน
จํานวนเงิน 436,000,000 บาท อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดปฏิเสธขอกลาวหาการกระทําความผิดดังกลาว และไดยื่นอุทธรณคํา
ตัดสินของศาลอาญากรุงเทพใตตอศาลอุทธรณ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 ซึ่งในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ศาล
อุทธรณไดพิพากษายืนยันคําพิพากษาตามศาลชั้นตน ผูบริหารของบริษัทฯ ยังคงมีความเชื่อมั่นอยางสูงในขอตอสูคดี จาก
ขอพิจารณาดังกลาว โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาลฎีกาในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551 ในขณะนี้
คดีกําลังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ มีขอตอสูที่ดี และบริษัทฯ ไมไดบันทึกคาปรับ
ดังกลาวเปนหนี้สินในงบการเงิน
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8.

โครงสรางเงินทุน

8.1

หลักทรัพยของบริษัทฯ

แบบ 56-1 ประจําป 2551

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. ตั๋วแลกเงิน
บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหออกและเสนอขายตรา
สารหนี้ระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประเภทของตราสารหนี้
อายุของตั๋วแลกเงิน
มูลคาการเสนอขาย

:
:
:

มูลคาที่ตราไวตอฉบับ
ราคาขายของตราสารหนี้
วันออกตั๋วแลกเงิน
วันครบกําหนดไถถอนตั๋วแลกเงิน

:
:
:
:

อัตราดอกเบี้ย
การไถถอนตั๋วแลกเงิน

:
:

หลักประกัน

:

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ

:

ยอดหนี้คงคางของตั๋วแลกเงิน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)

:

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ระบุชื่อผูถือ ไมมีหลักประกัน
ไมเกิน 270 วัน
โดยมีมูลคาคงคางรวมในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งไมเกิน
8,000,000,000-บาท (แปดพันลานบาท)
ไมต่ํากวา 10,000,000-บาท (สิบลานบาท)
ราคาตามหนาตั๋วแลกเงินระยะสั้น หักสวนลด
ตามวันที่ระบุหนาตั๋วแลกเงินหนาตั๋วแลกเงิน
ตามที่ระบุไวในตั๋วแลกเงินระยะสั้น (ครบกําหนด 270 วัน
นับจากวันออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น) หากวันครบกําหนด
ไถถอนตั๋วแลกเงินตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย จะ
เลื่อนวันครบกําหนดออกไปเปนวันทําการถัดไป
อัตราดอกเบี้ยคงที่
บริษัทจะไถถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้น ณ วันครบกําหนด
ของตั๋วแลกเงินระยะสั้น โดยผานทางตัวแทนการชําระเงิน
ไมมี
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น F1 (tha) โดยบริษัท
ฟทช เรทติงส (ประเทศไทย) จํากัด และอันดับเครดิต
องคกร ที่ระดับ A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด
ไมมี
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8.2

แบบ 56-1 ประจําป 2551

ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 15 กันยายน 2551 มีดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
ExxonMobil International Holdings Inc.

จํานวนหุน
(หุน)

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

2,264,499,994

65.43

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

20,600,000

0.60

20,000,000

0.58

18,885,400

0.55

16,297,500

0.47

2,761,105,594

79.78

กระทรวงการคลัง

American International Assurance Company Limited –
TIGER
American International Assurance Company Limited –
APEX
HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.
Brown Brothers Harriman & Co-Oppenheimer Quest
International Value Fund, Inc.

รวม

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

8.3

นโยบายการจายเงินปนผล

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจายเงินปนผลประจําปของบริษัทฯ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจจายเงินปนผลระหวางกาลไดเปนครั้งคราว และจะรายงานใหที่ประชุมผูถือ
หุนทราบตามที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของ
กําไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสํารองตางๆ ทุกประเภท และขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน กฎหมายที่เกี่ยวของ
และขอพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลที่แทจริงอาจมีความแตกตาง โดยอาจสูงหรือต่ํากวา
อัตราที่กําหนดไวในนโยบายดังกลาวขางตน ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยความเสี่ยงเรื่องตาง
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9.

การจัดการ

9.1

โครงสรางองคกร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

9.2

โครงสรางการจัดการ

แบบ 56-1 ประจําป 2551

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 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายแดเนียล อี. ไลออนส
นางพรธิดา บุญสา
นายมารค เอล นอรธคัท*
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายกวอก ยิว เมง*
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
นายสมเจตน สายฝน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8.
9.
10.
11.

นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

12. นางวัธนี พรรณเชษฐ

แบบ 56-1 ประจําป 2551

กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ / ประธานคณะกรรมการประเมิ น ผลงาน /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายมารค เอล นอรธคัท และนายกวอก ยิว เมงไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตั้งแต สิงหาคม 2551 แทนนายปรุต จาติกวนิช และ
นายยิว คี ไว ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ
นายจิม โมฮั้น แองโชนี และนางอังสนา พิเรนทร เปนเลขานุการบริษัทฯ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายแดเนียล อี. ไลออนส กรรมการผูจัดการลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือ นางพรธิดา บุญสา นายมารค เอล นอรธคัท นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายกวอก ยิว
เมง นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย นายสมเจตน สายฝน กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัทฯ
และเฉพาะอํานาจในการใชสิทธิและดําเนินการตาง ๆ ทางศาล อัยการ ตํารวจ และเจาพนักงานคนอื่น ๆ ของรัฐ ให
นางพรธิดา บุญสา นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย นายสมเจตน สายฝน กรรมการคนใดคนหนึ่งลง
ลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัทฯ และตามมติของคณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนกฎหมายที่ใชบังคับ
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องคประกอบและการแตงตั้ง ถอดถอน หรือการพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ นั้น ไดมีการกําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1.

ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน
โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย

2.

ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
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ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แตละคน ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่
ตนถืออยูในการเลือกตั้งกรรมการแตละตําแหนง
ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกบุคคลมากกวาหนึ่งคนในการเลือกตั้งกรรมการ
แตละตําแหนงไมได
บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่
ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเปนผูมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดหากประธานในที่ประชุมเปนผู
ถือหุนของบริษัทดวย หรือใหใชวิธีการจับฉลากเพื่อใหไดกรรมการที่พึงจะมีหากประธานในที่
ประชุมไมใชผูถือหุนของบริษัท

3.

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งใน
สาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได

4.

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงตองทําหนังสือลาออก โดยการลาออกดังกลาวนั้นจะมีผลนับแต
วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ

5.

ที่ประชุม ผูถื อ หุ น อาจลงมติใหก รรมการคนใดออกจากตํา แหนงก อ นถึงคราวออกตามวาระไดดว ย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะ (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การคัดเลือกกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวขอ “การสรรหากรรมการบริษัทฯ และ
ผูบริหาร” แลว ยังจะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี้
(ก)

ถือหุนไดไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

(ข)

ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
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(ค)

ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอย

(ง)

ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมีลักษณะอื่นใดที่
ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้งโดยมี
รายละเอียดของกรรมการที่เขาประชุม ดังนี้
ชื่อ

1. นายแดเนียล อี. ไลออนส
2. นางพรธิดา บุญสา
3. นายมารค เอล นอรธคัท(1)
นายปรุต จาติกวนิช
4. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
5. นายกวอก ยิว เมง(2)
นายยิว คี ไว

รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2551
จํานวนครั้งที่เขาประชุม
6/6
4/6
1/1
3/5
5/6
1/1
3/4

6. นายอดิศักดิ์ 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 ไดรับการแตงตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการใหเปนกรรมการแทนนายปรุต จาติกวนิช
เมื่อเดือนสิงหาคม 2551
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นายนายกวอก ยิว เมงไดรับการแตงตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการใหเปนกรรมการแทนนายนายยิว คี ไวเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2551

9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1. นายสมภพ อมาตยกุล
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
3. นางวัธนี พรรณเชษฐ

ตําแหนง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เปนกรรมการผูมีความรู
ดานการบัญชีและการเงิน)

โดยมีนายชัย แจงศิริกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และมี นายอัมพร จรรยางาม เปนผูประสานงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ
พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยขอมูลในรายงานประจําป
ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน โดยแตงตั้งจากกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ
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ระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่กําหนดวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและการเงิน โดยแตละทานจะมีวาระ
การดํา รงตํา แหน งคราวละสองป ภายใตเงื่อ นไขที่ จะตอ งดํา รงคุ ณ สมบั ติข องกรรมการตรวจสอบ และดํารงตํ า แหน ง
กรรมการของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดการประชุมรวม 5 ครั้ง ตามรายละเอียด
การเขารวมประชุมดังนี้
ชื่อ

1. นายสมภพ อมาตยกุล
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
3. นางวัธนี พรรณเชษฐ
9.2.3

รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2551
จํานวนครั้งที่เขาประชุม
4/5
5/5
5/5

คณะกรรมการประเมินผลงาน

ชื่อ
1. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
2. นายวัฒนา จันทรศร
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล

ตําแหนง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประเมินผลงาน
คณะกรรมการประเมินผลงานจะรวมกันกําหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน (Key Performance Indicators) และ
วิธีการในการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ พรอมกับทําการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการตามที่กําหนดใน
ตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน และวิธีการในการประเมินผลงานดังกลาว และพิจารณาการทํางานของกรรมการผูจัดการ
ร ว มกั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การทํ า งานของกรรมการผู จั ด การดั ง กล า วในระหว า งรอบการ
ประเมินผลงานปกติของกรรมการผูจัดการแกบริษัทตนสังกัดของกรรมการผูจัดการ สําหรับผูบริหารคนอื่นจะไดรับการ
ประเมินผลงานโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ
9.2.4

คณะผูบริหาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะผูบริหารประกอบดวยผูบริหารจํานวน 12 ทาน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ
นายแดเนียล อี. ไลออนส
นายมารค เอล นอรธคัท
นายสมเจตน สายฝน
นายชาญณรงค เจนจิตมั่น
นายชัย แจงศิริกุล
นางราตรีมณี ภาษีผล
นายอภิชาติ เรี่ยมรัตนากร
นายซารโก พาฟโลวิค
นายกวอก ยิว เมง
นายมงคลนิมิต เอื้อเชิดกุล
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
นางพรรณทิพา รสานนท

หมายเหตุ

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการและผูจัดการโรงกลั่น
กรรมการและผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรมและขายสง
ผูจัดการบัญชี
ผูจัดการการเงิน
ผูจัดการฝายลําเลียงและทอสง
ผูจัดการผลิตภัณฑหลอลื่น
กรรมการและผูจัดการการตลาดขายปลีก
กรรมการและผูจัดการฝายประชาสัมพันธ
กรรมการและผูจัดการฝายปฏิบัติการกลั่น
ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ

1. นายแดเนียล อี. ไลออนส นายชัย แจงศิริกุล นางราตรีมณี ภาษีผล และนายมงคลนิมิต เอื้อเชิดกุล เปน
ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด ใหมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ
2. นายมารค เอล นอรธคัท ไดรับแตงตั้งแทนนายปรุต จาติกวนิช เมื่อเดือนสิงหาคม 2551
3. นายกวอก ยิว เมง ไดรับแตงตั้งแทนนานยิว คี ไว เมื่อเดือนสิงหาคม 2551
4. นายซารโก พาฟโลวิค ไดรับแตงตั้งแทนนายรัสเซล เอิรล แคนฟลด เมื่อเดือนกันยายน 2551
5. นางพรรณทิพา รสานนท ไดรับแตงตั้ง เมื่อเดือนกรกฏาคม 2551

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการมีอํานาจหนาที่เต็มในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค
ขอบังคับของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนกฎหมายที่ใชบังคับ ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการจะตองไมใช
อํานาจหนาที่ของตนในกรณีที่ตนอาจมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนขัดแยงอื่นใดกับบริษัทฯ
ในกรณีที่กรรมการผูจัดการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนตนเอง ขอบเขตการมอบอํานาจของบุคคล
ดังกลาวนั้น จะตองไมรวมถึงการอนุมัติใหทํารายการที่ผูรับมอบอํานาจอาจมีสวนไดเสีย หรืออาจมีผลประโยชนขัดแยงอื่น
ใดกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการจํากัดขอบเขตการใชอํานาจบางประการของกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงอํานาจของนายแดเนียล อี. ไลออนส ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการดวย อาทิเชน นายแดเนียล อี. ไลออนส เพียงคน
เดียวจะมีอํานาจลงนามในการสั่งจายเช็คหรือดราฟไดในจํานวนเงินไมเกิน 1 ลานบาท
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9.3

แบบ 56-1 ประจําป 2551

การสรรหากรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ นั้น แมวาบริษัทฯ จะไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรร
หา (Nominating Committee) อยางเปนทางการ แตในทางปฏิบัติแลว กรณีมีเหตุจําเปนที่จะตองแตงตั้งกรรมการแทน
ตําแหนงที่วาง บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงในปจจุบัน จะมีการหารือรวมกัน เพื่อกําหนดตัวบุคคลที่
มีความเหมาะสมทั้งดานประสบการณ ความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ เขามาเปนกรรมการ ทั้งนี้ บุคคล
ที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และตองไมมีลักษณะตองหามตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 5/2548 เรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ดวย ทั้งนี้ กรณีที่เปนการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือการ
แตงตั้งกรรมการเพิ่ม ภายหลังจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แลว จะมีการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังที่กําหนดไวในหัวขอ “องคประกอบและ
การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ”
9.4

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
9.4.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

(ก)

คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ

คาตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดเปนดังตอไปนี้
1.

กรรมการผูซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย จะไดรับคาตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667
บาท

2.

กรรมการผูซึ่ง มิไ ดดํ า รงตํา แหนง กรรมการตรวจสอบดวย จะไดรับ คา ตอบแทนกรรมการเดือ นละ
133,334 บาท

3.

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

ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายละเอียดเปนดังนี้

ชื่อ
1. นายแดเนียล อี. ไลออนส (1)

รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2551
จํานวนคาตอบแทน (บาท)
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ชื่อ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางพรธิดา บุญสา (1)
นายปรุต จาติกวนิช(1)
นายมารค เอล นอรธคัท(1)
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (1)
นายยิว คี ไว(1)
นายกวอก ยิว เมง (1)

แบบ 56-1 ประจําป 2551

รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2551
จํานวนคาตอบแทน (บาท)
-

8. นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย (1)
9. นายสมเจตน สายฝน (1)
10. นายคุรุจิต นาครทรรพ (2)
1,600,008
(1)
11. นายวัฒนา จันทรศร
(2)
12. นายสมภพ อมาตยกุล
2,000,004
(2)
13. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
2,000,004
14. นางวัธนี พรรณเชษฐ(2)
2,000,004
_________________
(1)
เปนกรรมการผู ซึ่งไดรับ ค าตอบแทนตา งหากจากบริ ษั ท ฯ หรือ บริ ษัท ในเครือ เอ็ก ซอน โมบิ ล คอร
ปอเรชั่น สําหรับการทํางานเต็มเวลาใหแกบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น แลว
จึงไมไดรับคาตอบแทนกรรมการอีก
(2)
คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับจากบริษัทฯ ไดแก คาตอบแทนรายเดือนเทานั้น
(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
ตารางดังตอไปนี้แสดงจํานวนพนักงาน โดยจําแนกตามหนาที่ความรับผิดชอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
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บริหารงานองคกร ........................................................
การกลั่นและจัดจําหนาย(1)............................................
คาปลีกและผลิตภัณฑหลอลื่น(2)...................................
เคมีภัณฑ ......................................................................
รวมพนักงานของบริษัทฯ .......................................
บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด(3) ...................................

แบบ 56-1 ประจําป 2551

9
514
120
16
659
2,384
3,043

รวม
____________
(1)
เปนจํานวนที่รวมวิศวกร ชางเทคนิค ผูปฏิบัติการที่โรงกลั่นน้ํามันศรีราชา และรวมถึงพนักงานฝายการพาณิชยก
รรมและการสงออก
(2)
เปนจํานวนที่รวมพนักงานฝายการตลาดขายปลีกและการขายผลิตภัณฑหลอลื่น
(3)
พนักงานเหลานี้สวนใหญเปนพนักงานในสถานีบริการน้ํามัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจางบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ดําเนินงานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงงานทรัพยากร
บุคคล การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซื้อ การขายและการบริหารจัดการบางอยาง
9.5.2

ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา

บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 พนักงานจํานวน 213 คนของบริษัทฯ เปนสมาชิกของสหภาพ ซึ่งพนักงานเหลานี้สวน
ใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงกลั่นน้ํามันศรีราชา มีพนักงานของบริษัทฯอีกจํานวนไมมากเปนสมาชิกของอีก
สหภาพ ซึ่งปจจุบันสหภาพดังกลาวไมไดมีการดําเนินการใด ๆ แลว
9.6

คาตอบแทนบุคลากร
9.6.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

คาตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ มีจํานวน 1,644 ลานบาท ในป 2551 การปรับขึ้นเงินเดือนประจําปของพนักงาน
แตละคนขึ้นอยูกับความดีความชอบและการประเมินผลการทํางานประจําปของพนักงาน
9.6.2

คาตอบแทนอื่น

ผลประโยชนอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ใหแกพนักงานไดแก การหยุดพักผอนประจําป การลาคลอดบุตร การประกันภัย
กรณีพิการ และแผนประกันสุขภาพรวม นอกจากนี้ พนักงานและผูบริหารบางทานของบริษัทฯ ยังไดเขารวมในโครงการให
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ผลประโยชนตอบแทนในรูปของหุนทุน (Equity Incentive Plan) ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เพื่อสรางแรงจูงใจให
พนักงาน บริษั ท ฯ เชื่อ วาระดั บ คา ตอบแทนและผลประโยชน ข องบริ ษั ท ฯ มี ค วามทั ด เที ย มกั บ ระดับ ค า ตอบแทนและ
ผลประโยชนอุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมปโตรเลียมและอะโรเมติกสอื่น ๆ นอกจากนี้ ในป 2551 บริษัทฯ
ไดมีการศึกษาและจัดตั้งโครงการออมทรัพยสําหรับพนักงาน (Employee Saving Plan) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2552 เปนตนไป โครงการดังกลาวจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนใหเกิดการออมเงินระยะยาวของพนักงานโดยบริษัทฯ จะ
สะสมเงินเปนจํานวนรอยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกคน รวมทั้งใหดอกเบี้ยบนเงินสะสมดังกลาว โดยมีเงื่อนไขการ
เบิกถอนเงิน ซึ่งพนักงานสามารถเบิกถอนไดหลังจากเงินออมนั้นมีระยะเวลา 3 ปขึ้นไป
9.6.3

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ มีกองทุน (defined contribution plan) สําหรับพนักงานที่เขารวมงานกับบริษัทฯ ภายหลังจากป 2540 ตาม
แผนนี้ บริษัทฯ จะสมทบเงินเปนจํานวนรอยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือนของพนักงานเขากองทุน และพนักงานจะตองสมทบ
เงินเปนจํานวนขั้นต่ํารอยละ 3 ของเงินเดือนของตน สําหรับพนักงานที่เขารวมงานกับบริษัทฯ กอนหนาป 2540 พนักงานมี
สิทธิเลือกที่จะเขารวมในแผนการสมทบเงินกองทุนพนักงานหรือแผนการใหประโยชนพนักงาน (defined benefit plan) ซึ่ง
สํ า หรั บ แผนการให ป ระโยชน แ ก พ นั ก งาน บริ ษั ท ฯ ได ล งบั ญ ชี จํ า นวนเงิ น ตามการคํ า นวณจริ ง สํ า หรั บ แผนการให
ผลประโยชนแกพนักงาน (defined benefit plan) ไวในงบดุล โดยคิดตามจํานวนปที่ทํางานและเงินเดือนของพนักงาน ณ
เวลานั้น สําหรับแผนการใหผลประโยชนแกพนักงาน (defined benefit plan) นี้ บริษัทฯ ไดรับรูรายการดังกลาวเปนคาใชจาย
เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 85 ลานบาทในป 2551 ดังปรากฏในงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ
9.6.4

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ มีพนักงานที่มีประสบการณและไดรับการฝกอบรมอยางดี บริษัทฯ ไดลงทุนทรัพยากร
จํานวนมากในโครงการฝกอบรมและใหความรูแกพนักงานอยางกวางขวาง รวมทั้งการปฐมนิเทศน โครงการฝกอบรม
ทางดานเทคนิคและการเปนผูนํา บริษัทฯ ใหพนักงานไดมีการหมุนเวียนงานระหวางแผนกหรือไปยังบริษัทในเครือเอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่น ทั่วโลก
9.7

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ไดรับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการมาปฏิบัติ โดยเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) ดังตอไปนี้
(1)

สิทธิของผูถือหุน

บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผูถือหุนทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุนอยางเปนอิสระ การเขารวม
ประชุม การแสดงความคิดเห็น การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ
พิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมากร และการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องเกี่ยวกับการแตงตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ คาตอบแทนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี จํานวนเงินคาสอบบัญชี การประกาศจายเงินปนผล การ
สวนที่ 2 หนา 84

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2551

กําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษที่ตองใชมติที่
ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติ เปนตน
ผูถือหุนจะไดรับขอมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอพรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับการ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนแตละครั้งอยางเพียงพอตามกําหนดเวลา ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนนไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ
• ในเรื่องเกี่ยวกับแตงตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะไดจั ดใหมีขอมูลเบื้อ งตนของบุคคลที่เสนอแตงตั้ง ซึ่งรวมถึง
การศึกษา ประสบการณ การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น
• ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาค า ตอบแทนกรรมการ บริ ษั ท ฯ จะได จั ด ให ผู ถื อ หุ น ได รั บ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
องคประกอบและจํานวนคาตอบแทนที่เสนอเพื่อขอมติที่ประชุมผูถือหุน
• ในเรื่องเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี บริษัทฯ จะไดจัดใหผุถือหุนไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชีที่นําเสนอและชื่อสํานักงานสอบบัญชี คาสอบบัญชีที่เสนอ จํานวนปที่ทําหนาที่ให
บริษัทฯ (ในกรณีที่เปนการแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิม)
• ในเรื่องเกี่ยวกับการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะไดจัดใหมีคําอธิบายโดยยอเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องการ
จายเงินปนผลที่เสนอ
• ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องสําคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตัวอยางเชน การเพิ่มทุน การลดทุน การแกไขขอบังคับ
การขาย เลิก หรือโอนกิจการหลักของบริษัท ฯ การควบรวมกิจการ บริษัท ฯ จะไดจัดใหมีขอมูลที่เพียงพอ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของเรื่องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบตอบริษัทฯ และผูถือหุนดวย
ทั้งนี้ นอกจากขอมูลขางตนแลว บริษัทฯ จะสนับสนุนจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการเพื่อนําไปใชประกอบ
กับวาระที่สําคัญแตละวาระ เพื่อชวยใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอกําหนดที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่ใชบังคับในเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดการประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการจัดสงหนังสือนัดประชุมที่เหมาะสม รวมถึงขอปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน
ดังกลาวและวาระการประชุมตาง ๆ ลวงหนาตามที่กฎหมายกําหนด
บริษัทฯ จะเปดโอกาสอยางเหมาะสมใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุม โดยจะมีผูบริหาร
ที่มีความรูและเกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม และจะไดมีการจัดทํารายงานการประชุมอยางเหมาะสม
ซึ่งรวมถึงการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เขารวมประชุม สรุปคําถามที่สําคัญ คําอธิบายและคําชี้แจงที่ใหไว ขอคิดเห็นที่สําคัญ
ที่มีการเสนอขึ้น วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุมซึ่งแยกเปนคะแนนที่เห็นดวย คะแนนที่ไมเห็นดวย และงด
ออกเสียง เปนตน
(2)

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เปน
สวนหนึ่งในมาตรฐานการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Standards of Business Conduct) โดยทั่วไปแลว นโยบายดังกลาว
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กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวของ
บุคคลดังกลาวกับผลประโยชนของบริษัทฯ โดยการขัดกันนี้อาจจะเกิดขึ้นไดเมื่อกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานกระทํา
การอยางใด ๆ หรือมีผลประโยชนสวนตัวอันขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคและการปฏิบัติหนาที่เพื่อบริษัทฯ ตัวอยางเชน การ
ที่กรรมการ ผูบริหารและพนักงานถูกคาดหมายใหหลีกเลี่ยงการขัดกันแหงผลประโยชนในการทําธุรกิจกับผูสงสินคา ลูกคา
คูแขง หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานยังถูกคาดหมายใหละเวนจากการหาผลประโยชนใหตนเอง
โดยใชโอกาสที่ไดมาจากทรัพยสินของบริษัทฯ หรือจากการดํารงตําแหนงภายในบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานยัง ถูกคาดหมายใหห ลีก เลี่ ยงการซื้อ ขายหลั กทรัพยโ ดยการอาศัย ขอ มูลภายในซึ่งมิได เปนข อ มู ล สาธารณะที่
กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาวไดมาโดยการอาศัยตําแหนงหนาที่ในบริษัทฯ ดวย โดยในดานการกํากับดูแลการ
ใชขอมูลภายในนั้น บริษัทฯ จะดําเนินการดังตอไปนี้
• ใหความรูแกผูบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร ในการรายงานการถือหุนของ
บริษัทฯ และบทลงโทษในกรณีไมเปดเผยขอมูลภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• ใหคําแนะนําแกผูบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของบริษัทฯ ตอ สํานักงาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (ก.ล.ต.) ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535
• ใหคําแนะนําแกผูบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใชขอมูลของบริษัทฯ อันจะสงผลตอราคาหุนของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ในชวง 1 เดือนกอนที่จะมีการเปดเผยงบการเงินของบริษัทฯ (รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส) บริษัทฯ จะ
หามพนักงานที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลที่สําคัญกอนการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ
• หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่ รวมถึงคูสมรสและผูอยูในอุปการะของบุคคลดังกลาว ใชขอมูล
ของบริษัทฯ เพื่อขาย ซื้อ โอนหรือรับโอนหุนของบริษัทฯ กอนที่จะมีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน การใช
ขอมูลในลักษณะดังกลาวอาจเปนการละเมิดกฎหมายที่ใชบังคับ และพนักงานที่ละเมิดอาจถูกบริษัทฯ ลงโทษ
ทางวินัย
(3)

บทบาทของผูมสี วนไดเสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญตอสิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ เชน พนักงานและผูบริหาร
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทฯ ตลอดจนผูซึ่งมีความสัมพันธเชิงพันธะสัญญากับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติ
ตามภาระหนาที่ที่บริษัทฯ มีอยูตามขอกําหนดในสัญญานั้น ๆ
บริษัทฯ จะจัดใหมีมาตรการในการแจงเบาะแสตอคณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความไม
ถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการกระทําผิดจรรยาบรรณ
บริษัท ฯ ตระหนัก ดีวาสั งคมและสิ่ งแวดลอ มมี ค วามสําคั ญ กับ การประกอบธุร กิจ ของบริ ษัท ฯ บริษัท ฯ จึง มี
นโยบายที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมถึงการใหความเคารพตอวัฒนธรรม
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แหงชาติและของทองถิ่นนั้นๆ สิ่งสําคัญเหนือวัตถุประสงคอื่นใดก็คือ บริษัทฯ มุงมั่นดําเนินงานดวยความปลอดภัยและ
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
(4)

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทฯ คาดหมายใหพนักงานทั้งหมดในองคกรปฏิบัติตามมาตรฐานความซื่อตรงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม
ยอมรับพนักงานผูที่ไดผลงานมาโดยการละเมิดกฏหมาย หรือนโยบายของบริษัทฯ หรือโดยการกระทําที่ไรจรรยาบรรณ
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สนับสนุน และคาดหมายใหพนักงานแตละคนใหกําลังใจและยกยองเพื่อนพนักงานที่
ปฏิเสธการรับผลประโยชนที่ไมถูกตอง เพื่อดํารงไวซึ่งมาตรฐานทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ
เปนนโยบายของบริษัทฯ ตลอดมาวา ธุรกรรมทุกอยางจะตองถูกบันทึกอยางถูกตองลงในบันทึกและสมุดบัญชี ซึ่ง
หมายความวา การลงขอความไมตรงตามที่เปนจริงในสมุดบัญชีและเอกสารบันทึกตาง ๆ หรือการเปดบัญชีธนาคารหรือมี
บัญชีธนาคารไวแตไมลงบันทึกในสมุดบัญชีของบริษัทฯ เปนเรื่องที่หามกระทําอยางเด็ดขาด โดยพนักงานของบริษัทฯ ถูก
คาดหมายใหทําการจดบันทึกการดําเนินงานอยางถูกตองในบันทึกและสมุดบัญชีของบริษัทฯ และมีความซื่อตรง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ตองการใหขอมูลที่เปดเผยในรายงานหรือเอกสารที่บริษัทฯ สงใหแกหนวยงาน
ของรัฐหรือหนวยงานที่มีอํานาจควบคุมและในการสื่อสารกับสาธารณชนเปนไปอยางสมบูรณ ถูกตอง เหมาะสม ตรงตาม
เวลาและสามารถเขาใจได พนักงานทุกคนมีหนาที่ที่จะตองรายงานขอมูลที่มีสาระสําคัญซึ่งตนไดทราบมาตอผูบริหาร
เพื่อใหผูบริหารสามารถใชในการพิจารณาตัดสินใจในการเปดเผยขอมูลได
ในรอบป 2551 ที่ผานมา บริษัทฯ มีการรายงานขอมูลเมื่อมีเหตุการณสําคัญตามตามกฎระเบียบรวม 9 เรื่องถึงตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในกําหนดเวลา อีกทั้งยังไดเผยแพรงบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนขอมูลตางๆ ในเว็บไซตของทางบริษัทฯ อีกทางหนึ่งดวย
อนึ่ง บริษัทฯ ไดจัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธเพื่อสื่อสารและใหขอมูลกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหทาง
การเงิน หรือผูเกี่ยวของทั่วไป ผานชองทางตางๆ อาทิเชน เว็บไซตของบริษัทฯ การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห
ทางการเงิน การประชุมกับนักลงทุน กิจกรรมอื่นๆ และสามารถติดตอกับแผนกนักลงทุนสัมพันธไดโดยตรงที่หมายเลข
โทรศัพท 02 262-4788 หรืออีเมล essoIR@exxonmobil.com
(5)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เกี่ยวของที่จะชวยพัฒนาและกําหนด
ทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ
บริ หารความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ และการ
ตัดสินใจที่สมเหตุสมผล
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นอกจากการเปดเผยขอ มูลเกี่ ย วกับกรรมการของบริษัทฯ แลว บริ ษัท ฯ จะจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ผูบริหารของบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ และ/หรือผูบริหารในบริษัทอื่นในเครือเอ็กซอน โม
บิล คอรปอเรชั่น ของผูบริหารแตละทานดวย
(ก)

กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 12 ทานประกอบดวย
• กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 6 ทาน
• กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 6 ทาน
• กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบดวย จํานวน 3 ทาน
• กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการประเมินผลงานดวย จํานวน 3 ทาน
ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ดวย
บริษัทฯ ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ โดยมีหนาที่ชวยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ
การจัดสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหนาที่อื่น ๆ ซึ่งเปนหนาที่ตามปกติของ
เลขานุการบริษัทรวมถึงการจัดเก็บขอมูลสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารและผูเกี่ยวของของบุคคลดังกลาว
(ข)

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯ ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานและใหความเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ
(ค)

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยทําหนาที่พิจารณา
และใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และเชื่อมั่นในหลักการสําคัญ ดังนี้
• การปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานดวยความ
รอบคอบและระมัดระวัง และมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest)
• การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส โดยมีการเปดเผยที่เพียงพอตอบุคคลที่เกี่ยวของ
• การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
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• กําหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับกรรมการ และพนักงานไดถือปฏิบัติ
คณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทาง
การเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนตรวจสอบ
บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เปน
สวนหนึ่งในมาตรฐานการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Standards of Business Conduct)
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดการควบคุมภายในและขั้นตอนที่ครอบคลุม รวมถึงที่ไดกําหนดไวในระบบการควบคุมการ
จัดการ (System of Management Controls) – มาตรฐานพื้นฐาน (Basic Standards) – ระบบจัดการการควบคุมใหมี
ประสิทธิภาพ (Controls Integrity Management System) และคูมือการมอบหมายอํานาจหนาที่ (Delegation of Authority
Guide) และบริษัทฯ มีวิธีการที่เหมาะสมในการแบงแยกหนาที่ตามที่จําเปนเพื่อใหมั่นใจไดวามีการถวงดุลในการตรวจสอบ
และวิเคราะห ตัวอยางเชน พนักงานของบริษัทฯ จะไมสามารถอนุมัติรายการคาใชจายที่ตนเองเปนผูจายเองได แมจะอยูใน
ขอบเขตอํานาจที่จะสามารถอนุมัติได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกําหนดขอบเขตอํานาจในการอนุมัติของพนักงานในแต
ละระดับไวดวย
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในจะมีโครงสรางที่เอื้ออํานวยตอการเชื่อมโยง/ประสานกันระหวางทีมผู
ตรวจสอบภายในจากระดับภูมิภาค ที่ปรึกษาดานการควบคุม (Control Advisor) ผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ระบบนี้จะทําใหรายงานและขอเท็จจริงที่ตรวจพบจากการตรวจสอบที่เกี่ยวของกับ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งดําเนินการโดยทีมผูตรวจสอบจากระดับภูมิภาคและที่ปรึกษาดานการควบคุม สามารถสงถึง
คณะกรรมการตรวจสอบผานทางผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ และทําใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถรอง
ขอผานทางผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมีการตรวจสอบเฉพาะดานในสวนที่ยังมิไดไดรับการตรวจสอบ
อยางเพียงพอในรอบการตรวจสอบนั้น ๆ ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
บริษัท ฯ จัดให คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและใหค วามเห็นเกี่ ยวกับ ธุ ร กรรมที่กฎหมายที่เกี่ ยวขอ ง
กําหนดใหมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เชน รายการระหวางกัน รายการที่เกี่ยวโยงรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน เปนตน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการหรือผูถือหุน
แลวแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทํารายการตามที่เสนอนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการทํารายการดังกลาวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รวมทั้ง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
(ง)

การประชุมคณะกรรมการ

ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการมีการประชุมอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุม
เพิ่มเติมตามความจําเปน ทั้งนี้ จะมีการสงหนังสือนัดประชุมไปถึงกรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม อยางไรก็ดี
ในกรณีรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจะแจงการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว จะมีการกําหนดวาระการประชุม
ที่ ชั ด เจน ตลอดจนมี เ อกสารประกอบวาระการประชุ ม ที่ เ พี ย งพอ โดยจะจั ด ส ง ไปยั ง คณะกรรมการล ว งหน า เพื่ อ ให
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คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมการประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการ
สามารถแสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผล และจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในขอปรึกษาที่สําคัญในการประชุม
และจะมีการเสนอรายงานการประชุมดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพื่อพิจารณารับรอง และจัดเก็บ
รายงานการประชุมนั้นเพื่อใหผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
นอกจากการประชุมคณะกรรมการแลว กรรมการอิสระอาจมีการประชุมกันเองโดยที่ไมมีฝายจัดการของบริษัทฯ
เขารวมประชุมดวย เพื่ออภิปรายปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ และจะแจงใหคณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบผลการประชุมดวย
(จ)

คาตอบแทน

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

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

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

การควบคุมภายใน

10.1

ระบบการควบคุมภายใน

แบบ 56-1 ประจําป 2551

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะทําการประเมินและตรวจวัดผลประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ของทีมงานผูตรวจสอบภายในบริษัทฯ อยูเสมอ จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปจจุบันนี้ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถทําใหการดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดวยขอสรุปในดานตางๆ ดังนี้
10.1.1 องคกรและสภาพแวดลอม
บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว า รูปแบบการจัดโครงสรางองคกรที่ใชอยูในปจจุบันนี้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอัน
สอดคลองกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อนึ่ง บริษัทฯ ยังมีขอกําหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฎิบัติงาน
รวมถึงขอกหนดเพื่อปองกันมิใหฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่ดี โดยคํานึงถึงการปฎิบัติที่เปนธรรมระหวาง
พนักงานและตอคูคาของบริษัทฯ ดวย
10.1.2 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกสวนของธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีวิธีการและขั้นตอนที่ดีใน
การวิเคราะหและประเมินปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญอันอาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ รวมถึงมาตรการในการจํากัดหรือลด
ความรุนแรงจากผลกระทบดังกลาว อีกทั้ง มีการวิเคราะหถึงปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนมีการ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงนั้น
10.1.3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
บริษัทฯ มีการกําหนดและใชคูมือการมอบหมายอํานาจและวงเงินอํานาจอนุมัติรายการของผูบริหาร (Delegation
of Authority Guide) ซึ่งระบุวงเงินและวิธีการอนุมัติในแตละประเภทรายการตางๆ ของผูบังคับบัญชาในแตละรับชั้นอยาง
ชัดเจน ทําใหการอนุมัติเปนไปโดยบุคลากรที่มีทักษะและความรูที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงหลักการพิจารณาอนุมัติเพื่อ
ประโยชนของบริษัทฯ และการแบงแยกหนาที่เพื่อการตรวจทานการอนุมัตินั้นใหถูกตองและเหมาะสม
10.1.4 สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในแตละครั้ง บริษัทฯ มีการใหขอมูลตาง ๆ ที่สําคัญเพื่อขวย
ในการพิจารณาตัดสินเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ บริษัทฯ มีการบันทึกความเห็นและขอสังเกตของกรรมการไวในรายงาน
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การประชุม ซึ่งถูกจัดเก็บไวอยางดีเพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการได
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดการขอมูล (Information Management System) ที่มีวิธีการบันทึกและจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพอีกดวย
10.1.5 การติดตามและวัดประเมินผล
บริษัทฯ จัดใหมีการสื่อสารและอบรมเกี่ยวกับการควบคุมใหแกพนักงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง และมีทีมงานผู
ตรวจสอบภายในบริษัทฯ ที่มีความเปนอิสระ ทําการตรวจสอบและวัดประเมินผลของแตละหนวยงานเพื่อใหการปฏิบัติ
ตางๆ นั้นเปนไปตามนโยบายและแนวปฎิบัติภายใตระบบการควบคุมที่รัดกุม ในกรณีที่เกิดการกระทําที่ผิดกฎหมาย
ผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณที่อาจขัดตอแนวทางการดําเนินธุรกิจ ทางบริษัทฯ ไดจัดใหมีวิธีการรายงานเรื่องดังกลาวตอฝาย
บริหาร และมีการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกทีหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามผลความคืบหนาของการ
ปฎิบัติตามขอแนะนําตางๆ จากผลรายงานการตรวจสอบภายในของทีมงานผูตรวจสอบภายในบริษัทฯ โดยฝายบริหารของ
แตละหนวยงาน อีกทั้งยังตองรายงานผลการติดตามดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบดวย
10.2

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดนําแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เครงครัดของเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น มาใชในการดําเนินธุรกิจของทั้งบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยเนนใหความสําคัญตอการกระจายบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของทุก ๆ หนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน
เปนไปอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได
10.2.1 ระบบการควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตั้งอยูบนมาตรฐานของระบบควบคุมการจัดการ (System of
Management Control) เพื่อกําหนดหลักการพื้นฐาน แนวทางปฎิบัติและมาตรฐานสําหรับระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อใหการปฎิบัติงานของแตละหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับเปาหมาย
ทิศทางของฝายบริหาร และคงไวซึ่งสิทธิประโยชนของผูที่เกี่ยวของตางๆ
ระบบการควบคุ ม การจั ด การ ประกอบด ว ยหลั ก การที่ สํ า คั ญ 7
ประการ ได แ ก การกระจายอํ า นาจ
(Decentralization) การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ (Segregation) การจดบันทึกเอกสาร (Documentation) การกํากับและ
สอบทาน (Supervision and Review) ประสิทธิภาพในการจัดการดานเวลา (Timeliness) การจัดการใหเหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยง (Relevance to Risk) และความเปนอิสระของการควบคุม (Independence of Control)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการตาง ๆ เหลานี้ และไดวางแนวทางปฏิบัติตาง ๆ รวมทั้งไดมีการ
สื่อสารกับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยางตอเนื่องเพื่อใหแนใจวาหลักการทั้งหมดไดนําไปใชในการปฏิบัติงาน
ทุก ๆ ดานอยางเครงครัด อาทิ การจัดใหมีคูมือมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) ซึ่งประกอบดวย
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นโยบายพื้นฐานและหลักการ 16 ประการ เชน นโยบายดานจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายดานผลประโยชนทับซอน
นโยบายดานสินทรัพยของบริษัทฯ นโยบายดานสิ่งแวดลอม นโยบายดานความปลอดภัย เปนตน ทั้งนี้ กรรมการ และ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทุกคนจะตองเขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดจัดให
มีการอบรมเพื่อทบทวนนโยบายหลักเหลานี้เปนระยะ ๆ หรือประมาณทุก ๆ 2-4 ป นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทยอย ยังได
เปดโอกาสใหพนักงานสามารถเขามาปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี (Procedures of open door
communication) เพื่อสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวม และมีชองทางในการรายงานเรื่องที่อาจจะเปนปญหา หรือไมเปนไป
ตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดใชระบบบริหารการดําเนินงานเพื่อการควบคุม (Control Integrity Management System
หรือ CIMS) เปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายใน โดยคูมือ CIMS จะเปนเครื่องมือสําคัญ
ระดับปฎิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงและหาทางกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือปญหาขอผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้น ครอบคลุมในทุกสวนของงาน ทั้งดานการปฎิบัติงาน การเงินหรืองานธุรการ รวมไปถึงการรายงานความ
ผิดปกติ ขอบกพรองของการควบุคม และประเด็นอันอาจขัดตอแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอฝายบริหาร ทั้งนี้ ก็
เพื่อทําใหเกิดความมั่นใจวา นโยบาย หลักการและมาตรฐานของระบบการควบุคม การจัดการ ตลอดจนวิธีการควบคุม
ภายในหนวยงาน ไดถูกนําไปประยุกตปฎิบัติใชจริงและยังคงความมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
ระบบบริหารการดําเนินงานเพื่อการควบคุมจะครอบคลุม 7 หัวขอ ไดแก การกํากับดูแลของฝายบริหาร
(Management, Leadership, Commitment & Accountability) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) แนวปฎิบัติเพื่อ
จัดการความเสี่ยง (Business Procedure Management & Improvement) การสื่อสารและอบรม (Personnel & Training) การ
จัดการเพื่อนําไปปฎิบัติ (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)
สําหรับในสวนของขอบเขตอํานาจหนาที่และอํานาจอนุมัตินั้น บริษัทฯ ไดมีการกําหนดเอาไวอยางชัดเจนในคูมือ
การมอบหมายอํานาจหนาที่ (Delegation of Authority Guide) นอกจากนี้ ทุก ๆ หนวยงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ยังมี
คูมือการควบคุม (Control Catalog) ซึ่งระบุรายละเอียดขั้นตอนตาง ๆ ของการควบคุมสําหรับทุก ๆระบบงาน (Business
Process) ในระดับปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุม การประเมินขอบกพรองของ
ระบบ แผนงานในการแกไขขอบกพรองนั้น ๆ และผูที่รับผิดชอบ
10.2.2 การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบการตรวจสอบและวัดผลประสิทธิภาพในระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ
โดยไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต (External Audit) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทีมงาน
ผูตรวจสอบภายในจากระดับภูมิภาคของบริษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นที่มีความเปนอิสระในรอบ
ระยะเวลาทุก ๆ 3 ปเปนอยางนอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงของแตละหนวยงาน นอกจากนี้ แตละหนวยงานจะมีการ
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แตงตั้ง ที่ปรึกษาดานการควบคุม (Control Advisor) ของหนวยงานเพื่อใหแนวทางการควบคุมและทําการตรวจประเมินการ
ควบคุมภายในของหนวยงานกันเอง (Unit Internal Assessment หรือ UIA) ในลักษณะที่เปนการตรวจสอบประเมินระบบ
การควบคุมภายในของตนเอง (Controls Self Assessment) สําหรับทุก ๆ ครึ่งรอบระยะเวลาของการตรวจสอบภายในจาก
ทีมผูตรวจสอบภายในจากระดับภูมิภาคดังกลาวขางตน โดยผลของการตรวจประเมินภายในของหนวยงาน และผลของการ
ตรวจสอบโดยทีมงานผูตรวจสอบภายในบริษัทฯ จะมีการรายงานอยางเปนทางการตอฝายบริหารของหนวยงานนั้น เพื่อ
พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขและติดตามผลความคืบหนาของการปฎิบัติตามขอแนะนําตางๆ ตอไป
ทั้งนี้ ในการรายงานผลการตรวจสอบดังกลาว นอกจากจะตองมีการสงใหแกหัวหนาหนวยงานเพื่ อพิจารณา
ดําเนินการแกไขแลว บริษัทฯ ยังไดกําหนดใหตองมีการสงถึงผูจัดการระดับสูงขึ้นไป และถึงกรรมการผูจัดการ รวมทั้งให
สงถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Coordinator) ซึ่ง
จะทําหนาที่รายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตอไป ซึ่งในการนี้บริษัทฯ ไดมีการ
แตงตั้งผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาโดยเฉพาะ ดวยการใหแยกออกมาเปนอิสระจากฝายบัญชี และให
รายงานตรงตอกรรมการผูจัดการ เพื่อทําหนาที่ประสานงานโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอยตาง ๆ ซึ่งแผนภูมิขางลางนี้แสดงถึงโครงสรางผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยโครงสรางดังกลาวไดรับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูจัดการ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

หนวยงานตาง ๆ
(Business Functions)
ผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee Coordinator)
ที่ปรึกษาดานการควบคุม
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เปนการแสดงถึง สายการบังคับบัญชาที่มีตอผูบริหารภายในบริษัทฯ
เปนการแสดงถึง สายการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มีไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นอกจากจะไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบในการ
ติด ตามดู แ ลระบบการควบคุม ภายในของบริษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ยตา ง ๆ ด ว ยการรับ คํ า สั่ ง โดยตรงจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวกั บ ระบบการควบคุม ภายในของบริษัท ฯ และบริษัท ยอ ยแลว ผูประสานงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบยังมีหนาที่ในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทีมผูตรวจสอบภายในจากระดับ
ภูมิภาค และที่ปรึกษาดานการควบคุม (Control Advisor) ซึ่งมีประจําอยูในทุกหนวยงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้ง
มีหนาที่ในการดูแลจัดใหมีการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่
ได กํ า หนดไว และทํ า การรายงานผลการตรวจสอบและประเมิ น โดยตรงต อ คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ผู
ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบยังมีหนาที่ในการดูแลแผนการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน
ประจําปของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
และเพื่อใหการควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถจะพิจารณากําหนดใหผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการ
ใด ๆ เพิ่มเติม รวมถึงการจัดใหมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในบางหนวยงาน นอกเหนือไปจากการตรวจประเมินระบบการ
ควบคุมภายในที่ไดจัดใหมีเปนประจําตามปกติอยูแลวอีกก็ได ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร
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รายการระหวางกัน

บริษัทฯ ในฐานะที่เปนหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลไดเขาทําสัญญาตางๆ กับเอ็กซอนโมบิลและบริษัทใน
เครือ เพื่อที่บริษัทฯ จะไดรับประโยชนและเขาถึงความเชี่ยวชาญดานการปฎิบัติการและบริการสนับสนุนอื่นๆ ของเอ็กซอน
โมบิล โดยที่สัญญาเหลานี้เปนประโยชนตอบริษัทฯ และมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน
ของเอ็กซอนโมบิล เงื่อนไขและขอตกลงในสัญญาดังกลาว ตั้งอยูบนพื้นฐานเดียวกันกับเงื่อนไขและขอตกลงของคูสัญญา
รายอื่นๆ ที่เปนบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวาสัญญาดังกลาวมีลักษณะเดียวกัน
กับที่ทํากับบุคคลภายนอกโดยมีเงื่อนไขขอตกลงที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
สัญญาระหวางกันเหลานี้แลว
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการระหวางกัน
การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ ภายใตสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมดในปที่ผานมา เปนการทํารายการเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณาขอมูลตาง ๆ ประกอบกัน แลวมีความเห็นวา ธุรกรรม
เหลานั้นเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ และเทาเทียมกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) และมี
การเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางเหมาะสม
มาตรการขั้นตอนในการอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกัน
สัญญาระหวางกันทั้งหมดของบริษัทฯ ทําขึ้นเพื่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ขั้นตอนการอนุมัติมีความ
สอดคลองกับแนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนเกิดขึ้นจากการเขาทําสัญญาระหวางกันกับบุคคลที่เปนผูถือหุน กรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทฯ บุคคล
ที่เปนผูถือหุน กรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทฯ ดังกลาวจะไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญาดังกลาว
อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมบริษัทไดอนุมัติในหลักการใหบริษัทฯ และบริษัท
ยอยเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันบางประเภทกับกรรมการ ผูบริหารและ/หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ (ตามที่ไดหรือจะไดให
คํานิยามไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) หากธุรกรรมเหลานั้นเปนธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคา
ในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกันดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของแลวแตกรณี หรือหากธุรกรรมเหลานั้น
เปนธุรกรรมที่มีการคิดราคาในราคาที่เปนธรรมหรือราคาตลาด หรือหากธุรกรรมเหลานั้นเปนธุรกรรมที่มีการคิดราคาใน
ราคาทุนหรือราคาทุนบวกคาบริการตามที่ตกลงกันไวในสัญญาระหวางบริษัทกับบริษัทในเครือ
หรือหากราคาอยูบนพื้นฐานเดียวกันกับราคาที่เรียกเก็บจากหรือเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือทั่วโลกสําหรับการใหบริการ
หรือการซื้อขายสินคาประเภทเดียวกัน หรือหากอัตราดอกเบี้ยจายที่เกิดจากเงินกูยืมระหวางบริษัทและบริษัทในเครืออื่นได
คิดตามอัตราที่เปนธรรม (Fair rate) หรืออัตราตลาด (Market Rate)
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นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
สําหรับการเขาทําสัญญาระหวางบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวของที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติใหเปนไป
ตามมติของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ตามสาระสําคัญขางตน รวมถึงตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีผลใชบังคับ
หากบริษัทฯ ประสงคจะเขาทําสัญญาระหวางกัน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทําการ
สอบทานและใหความเห็นเกี่ยวกับสัญญาดังกลาว โดยที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุนแลวแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทําสัญญาตามที่เสนอนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ
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แบบ 56-1 ประจําป 2551

มูลคาและลักษณะของรายการระหวางกันที่บริษัทฯ เขาทํากับบริษัทที่เกี่ยวของ
สัญญาระหวางกันที่บริษัทฯ เขาทํากับบริษัทที่เกี่ยวของ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 สรุปรวมไดดังนี้
รายการระหวางกันในรอบปบัญชี 2551 (ลานบาท)
ชื่อสัญญา

สินคาและบริการ
สัญญาจัดหาน้ํามันดิบ กาซ
ปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑและ
วัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับ
การผลิตผลิตภัณฑหลอลื่น (Crude
oil, LPG, Products and Feedstock,
and Lube Basestock Supply
Agreement)
สัญญาจัดหาและรับซื้อพาราไซลีน
และสารเบนซีนเขมขน (Paraxylene
and Benzene concentrate Supply
and Offtake Agreement)
สัญญาจัดหาน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ
และวัตถุดิบ (Crude oil, Products
and Feedstocks Supply
Agreement)

บริษัทที่เกี่ยวของ

ExxonMobil Asia
Pacific Pte.Ltd.
(“EMAPPL”)
EMAPPL เปนหนึ่ง
ในบริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100

ลักษณะของรายการ

รายไดจากการ
ขาย

รายจายจาก
การซื้อ

24,592

99,513

2,705

77,820

รายไดจากการ
ใหบริการ

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

EMAPPL

บริษัทฯ จะทําการขายพาราไซลีนและสารเบนซีนเขมขนที่ผลิตไดจากโรงงานฯ ของ
บริษัทฯใหกับ EMAPPL

ExxonMobil Sales
and Supply
(“EMS&S”)

EMS&S จะขายหรือจัดหาน้ํามันดิบ นอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟคใหแกบริษัทฯ
นอกเหนือจากน้ํามันดิบ EMS&S จะขายหรือจัดหาผลิตภัณฑและวัตถุดิบใหแก
บริษัทฯ และบริษัทฯ จะทําการขายน้ํามันดิบ กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑและ
วัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑหลอลื่น ซึ่งบริษัทฯ ประสงคจะ
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สัญญาบริการ “ศูนยสนับสนุน
ธุรกิจกรุงเทพฯ” (“Bangkok
Business Support Center” Master
Service Agreement)

แบบ 56-1 ประจําป 2551

EMS&S เปนหนึ่งใน สงออก ใหกับ EMS&S
บริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100
EML จะใหบริการตางๆ ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การ
ExxonMobil
Limited (“EML”) ปฎิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจแตละ
ประเภทและการดําเนินงานของบริษัทฯ อาทิเชน บริการใหคําปรึกษาและจัดการ
EML เปนหนึ่งใน
ทางดานภาษี การเงิน ประชาสัมพันธ เปนตน
บริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น และเปน
บริษัทยอยของ
ExxonMobil
International
Holdings Inc.
EMAPPL และบริษัทฯ จะใหบริการซึ่งกันและกัน ในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
EMAPPL
บริหารจัดการ การปฎิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับธุรกิจปลายน้ําของบริษัทฯ อาทิเชน การตลาดน้ํามันเชื้อเพลิง การกลั่น
น้ํามัน การจัดหาสินคา เปนตน

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

1,236

6

EMAPPL และบริษัทฯ จะใหบริการซึ่งกันและกัน ในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ การปฎิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่
สวนที่ 2 หนา 99

608

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เคมีภัณฑ (Chemical Regional
Headquarters/Affiliate Service
Agreement)
สัญญาบริการ (Master Service
Agreement)

แบบ 56-1 ประจําป 2551

เกี่ยวของกับธุรกิจเคมีภัณฑของบริษัทฯ อาทิเชน บริการดานบัญชี กฎหมาย ภาษี
ทรัพยากรบุคคล พื้นที่สํานักงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับเสมียน บริการเครือขาย
คอมพิวเตอร และบริการจัดซื้อจัดหา
ExxonMobil Global EMGSC จะใหบริการใหคําแนะนําและชวยเหลือบริษัทฯ เกี่ยวกับ (ก) บริการ
Services Company เทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) บริการจัดซื้อจัดหาในดานตางๆ (ค) บริการ
อสังหาริมทรัพยและบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
(“EMGSC”)
EMGSC เปนหนึ่ง
ในบริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
โดยตรง รอยละ 100

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

ExxonMobil
Petroleum &
Chemical
(“EMPC”)

สัญญาซื้อขาย (Sale Agreement)

ExxonMobil
Chemical Asia

37

EMPC จะใหบริการสนับสนุนดานตางๆ อาทิเชนดานบัญชี งานธุรการ เปนตน ผาน
ทางบุคลากรที่อยูนอกศูนยธุรกิจซึ่งไมไดตั้งอยูในประเทศไทย

EMPC เปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100

1

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)
สัญญาบริการ (EssoAir Service
Agreement)

EMCAP

บริษัทฯ จะขายไอซอม เบนซีน ใหแก EMCAP

ExxonMobil
Aviation
International Ltd.
(“EMA”)

EMA จะใหบริการเกี่ยวกับการตลาด ความชวยเหลือทางเทคนิคที่เหมาะสมตอการ
ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานของบริษัทฯ รวมถึงการสงเสริมการขาย
และการใหบริการคําปรึกษาอื่นที่เกี่ยวของ

EMA เปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100
สัญญาขนสงทางทะเลระหวาง

Standard Tankers

54

STB จะใหบริการเกี่ยวกับ (ก) กิจการเรือขนสงกองกลางและการขนสงน้ํามันดิบ

3,475

2
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทในเครือ (Inter Affiliate
Marine Transportation Services
Agreement)

Bahamas Ltd
(“STB”)

สัญญาวิจัยมาตรฐาน (Standard
Research Agreement)

ExxonMobil
Research and
Engineering
Company
(“EMRE”)

STB เปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100

EMRE เปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
โดยตรง รอยละ 100
กรมธรรมประกันภัย (Insurance
Policy)

Ancon Insurance
Company, Inc
(“ANCON”)
ANCON เปนหนึ่ง
ในบริษัทในเครือเอ็ก

แบบ 56-1 ประจําป 2551

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

สัญญานี้ทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (ก) การสรางสรรค การไดมา และการบริหาร
จัดการขอมูลทางเทคนิค และการคุมครองสิทธิบตั รและลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชนใน
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปโตรเลียมและเคมีภัณฑ (ข) การเขาถึงขอมูลทางเทคนิค
และการใชความคุมครองสิทธิบตั รและลิขสิทธิ์ที่ไดรับสําหรับขอมูลทางเทคนิค
ดังกลาว (ค) ความชวยเหลือทางดานวิศวกรรมและงานวิจัยพิเศษ และ (ง) การรักษา
และบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและขอมูลทางเทคนิคที่ไดมาหรือเปดเผยตาม
สัญญานี้เพื่อประโยชนของบริษัทฯ

672

ANCON ในฐานะผูรับประกันภัยตกลงรับประกันภัยใหกับบริษัทฯ สําหรับทรัพย
สินบนฝงที่อยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ความรับผิดตอบุคคลภายนอก และ
ความสูญหายหรือเสียหายซึ่งเกิดระหวางการขนสงทางอากาศยาน ทางทะเล หรือ
ทางบก

(1)

140
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ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100
สัญญาเชาตัวเรงปฎิกิริยา (Catalyst
Lease Agreement)

ExxonMobil
Catalyst
Technologies LLC
(“EMCT”)

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

EMCT เปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิใน
เครื่องหมายการคาสําหรับ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมคาปลีก
(Petroleum Retail Products
Trademark License Agreement)

สัญญาเฉลี่ยคาใชจายเครื่องหมาย
การคา (Trademark Cost Sharing

Exxon Mobil
Corporation
(“EMC”)

63

EMC ตกลงใหบริษัทฯ มีสิทธิใชเครื่องหมายการคา ESSO, EXXON และ ESSO
Oval สําหรับผลิตภัณฑคาปลีกที่ขายในประเทศไทย

EMC เปนบริษัทแม
ของบริษัทในเครือ
และบริษัทยอยตางๆ
ในเครือเอ็กซอน โม
บิล คอรปอเรชั่น
EMC

8

บริษัทฯ ตกลงเขาทําสัญญานี้เพื่อการเฉลี่ยคาใชจายในการรักษา ปรับปรุง และพัฒนา
เครื่องหมายการคาสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมคาปลีก นอกเหนือจากเครื่องหมาย
สวนที่ 2 หนา 103
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Agreement)
สัญญาบริการตัดยอดหนี้สิน
EMC
ระหวางกัน (Clearing House
Service Agreement)
สัญญาบริการ (Service Agreement) ExxonMobil Hong
Kong Limited
(“EMHKL”)

แบบ 56-1 ประจําป 2551

การคาที่กําหนดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคาสําหรับผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมคาปลีก
EMC จะใหบริการ Trade Central Clearing House Sub-Account และ Other Central
Clearing House Sub-Account เพื่ออํานวยความสะดวกในการตัดยอดหนี้สินระหวาง
กัน เพื่อการชําระราคาของธุรกรรมตางๆ
EMHKL และบริษัทฯ จะใหบริการซึ่งกันและกัน ในบริการเกี่ยวกับการจัดการ
วิชาชีพ และการบริหารเกี่ยวกับการปฎิบัติการ รวมถึงการปรึกษาเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานขององคกรโดยรวม

EMHKL เปนหนึ่ง
ในบริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100
สัญญาบริการ (Service Agreement) ExxonMobil
Catalyst Services
Inc. (“EMCSI”)

18

ESCSI จะใหบริการตางๆ ซึ่งรวมถึงการจัดหาโลหะมีคาเพื่อดําเนินการผลิต เพิ่ม
หรือเปลี่ยนตัวเรงปฎิกิริยาตามประเภทของโลหะ และการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ตัวเรงปฎิกิริยา

EMCSI เปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
โดยตรง รอยละ 100
สัญญาบริการ (Service Agreement) ExxonMobil

7

บริษัทฯ จะใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดในประเทศไทย

2
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แบบ 56-1 ประจําป 2551

Chemical Company
(“EMCC”)
EMCC เปน
หนวยงานภายใน
ของเอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชั่น
รายการอื่นๆ

1,921 (2)

256

0

239

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

ชื่อสัญญา
ความชวยเหลือทางการเงิน
สัญญากูยืมและฝากเงินแบบ
เดินสะพัด (Loan and Current
Account Agreement)

บริษัทที่เกี่ยวของ

EML

ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ ในฐานะผูใหกู ตกลงให EML กูเงินจํานวนไมเกิน 3,000 ลานบาท โดย
EML จะทําการโอนเงินเขาบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิเบิกเงินดังกลามาใช
ประโยชนได แตตองชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากจํานวนดังกลาว
ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 33)

ยอดเงินกู ณ
สิ้นงวด

ยอดเงินใหกู
ณ สิ้นงวด

ดอกเบี้ยจาย

194

0

194

ดอกเบี้ยรับ

21

0
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12.

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

12.1

งบการเงินรวม

แบบ 56-1 ประจําป 2551

12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (โดยมีนายประสัณห เชื้อพานิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3501 เปนผูสอบบัญชี) ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย สําหรับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมี
เงื่อนไขตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ที่ไดตรวจสอบวามีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
12.1.2

คาตอบแทนผูสอบบัญชี

คาตอบแทนจากการสอบบัญชีที่จา ยใหแกผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส
จํากัด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2551 เปนจํานวนเงิน 4,300,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจายคาบริการอื่นจํานวน
21,673,500 บาท ใหแกผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนคาบริการที่เกี่ยวกับ
การแสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปครั้งแรก ในป 2551
12.1.3 ตารางสรุปงบการเงินรวมสําหรับระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
(ก)

งบดุล
หนวย: ลานบาท

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
การลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้ - อื่นๆ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
ภาษีขอคืน

2549
6,143
4,428
784
16,118
7,080
150
81
2,682
3,589

2550
1,239
9,770
417
20,869
4,187
171
191
10
3,012

2551
642
3,491
194
12,724
1,383
66
199
42
682
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คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมมีตัวตน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สินทรัพยทางการเงินถือไวเผื่อขาย
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

แบบ 56-1 ประจําป 2551

578
34,553

803
36,482

394
18,434

4,980
595
32,431
1,725
381
0
318
63
40,112
74,665

3,881
595
27,940
1,446
470
0
406
64
34,332
70,814

7,120
542
27,129
1,334
511
193
194
124
36,636
55,070

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืม
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืม
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน

2549

2550

2551

7,577
3,148
128
10,712
21,565

23,710
3,410
0
7,288
34,408

27,971
2,338
0
3,373
33,682

37,953
0
14,280

0
11,000
0

0
0
0

กําไรรอตัดบัญชีจากการขายและเชาสินทรัพยกลับคืน

3,180

0

0

สํารองเงินบําเหน็จและผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินสุทธิในบริษัทรวม
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน

607
609
209
400
56,629
78,194

681
331
25
306
12,012
46,420

736
232
0
232
968
34,650
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ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
- หุนสามัญจํานวน 637,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10
บาท ในงวด 2549
- หุนสามัญจํานวน 3,467,916,666 หุน มูลคาหุนละ
4.9338 บาท ในงวด 2550-2551
ทุนที่ออกชําระแลว
- 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
กําไรขาดทุนสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
สวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรม
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
(ข)

แบบ 56-1 ประจําป 2551

6,375

17,110

17,110

5,100

12,877

17,075

3,686

0

4,032

11
(12,720)
285
(3,638)
109
(3,529)
74,665

344
10,909
257
24,387
7
24,394
70,814

344
(1,146)
108
20,413
7
20,420
55,070

งบกําไรขาดทุน
หนวย: ลานบาท

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2549
รายได
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและ
บริหาร

2550

2551

195,305
185,551
9,754

199,904
184,856
15,048

222,234
226,393
(4,159)

4,161

4,426

4,874
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แบบ 56-1 ประจําป 2551

กําไรจากการขาย
รายไดอื่น
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงาน
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได (คาใชจาย)/รายได
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย

5,593
96
5,689
646
106
6,441
136
5,476
1,101
473
1,574

10,622
111
10,733
431
184
11,348
146
3,448
8,046
(992)
7,054

(9,033)
87
(8,946)
0
218
(8,728)
55
1,244
(9,917)
3,053
(6,864)

(กําไร) ขาดทุนสุทธิของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย
กําไรสุทธิสําหรับป สวนที่เปนของบริษัท

(1)
1,573

(1)
7,053

(1)
(6,865)

(ค)

งบกระแสเงินสด
หนวย: ลานบาท

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2549
2550
2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับป
รายการปรับปรุง:
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลดมูลคาสินคาคงเหลือเพื่อแสดงมูลคาสุทธิที่จะไดรบั
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาตัดจําหนายจากกําไรรอตัดบัญชีจากการขายและเชา
สินทรัพยกลับคืน
สวนแบงกําไรจากบริษทั รวม
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายภาษีเงินได (รายได)
ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจายจากตัว๋ สัญญาใชเงิน (Zero Coupon Bond)
ดอกเบี้ยจายในการขายและเชาสินทรัพยกลับคืน
กําไรจากการยกเลิกสัญญาขายและเชากลับคืน

1,574

7,054

(6,864)

1,926
70
(49)
0
31

1,912
68
(20)
0
232

1,905
70
(54)
136
15

(646)
(106)

(431)
(184)
(146)
992
3,448
0
0
0

0
(218)
(55)
(3,053)
1,244
0
0
0

(473)
3,408
1,592
0
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(กําไร)ขาดทุนที่ยงั ไมรับรูจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
หุนปนผลรับ
กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(ไมรวมผลกระทบของการซื้อกิจการ)
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้กิจการที่เกีย่ วของกัน
สินคาคงเหลือ
ภาษีขอคืน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้กิจการที่เกีย่ วของกัน
สํารองเงินบําเหน็จพนักงานและผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสด (ใชไป) / รับจาก กิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดจาย
เงินสดสุทธิ (ใชไป) / รับจาก กิจกรรมดําเนินงาน

แบบ 56-1 ประจําป 2551

22
0
7,349

(4)
(6)
12,915

(78)
0
(6,952)

1
1,946
(1,174)
1,591
(959)
268
172
11

(21)
(2,354)
2,673
(4,298)
577
(318)
278
5

105
6,333
(31)
8,009
2,330
400
112
(60)

(88)
231
60
(4)
9,404
(2,863)
(48)
6,493

165
(2,946)
43
(165)
6,554
(18,884)
(25)
(12,355)

(1,027)
(3,854)
55
(61)
5,359
(1,246)
(40)
4,073

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2549
2550
2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จาย) จากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่
เกี่ยวของกัน
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตวั ตน
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษทั ยอยและบริษัทรวม

486
0
(537)
(2)
0

383
(69)
(699)
0
(15)

222
0
(1,164)
0
0
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ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไมมตี ัวตน
เงินสดรับสุทธิจากการโอนธุรกิจ
เงินสดสุทธิ (ใชไป) / รับจาก กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับ (จายคืน) สุทธิจากเงินกูยืม
เงินสดรับ (จายคืน) สุทธิจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวของกัน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายหนี้สินภายใตสัญญาเชาระยะยาว
เงินปนผลจายใหแกผูถอื หุนบริษัท
เงินปนผลจายใหแกผูถอื หุนสวนนอย
เงินสดสุทธิ (ใชไป) / รับจาก กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
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87
1
0
35

150
42
2
158
(48)

55
38
0
0
(849)

0
90

17,319
26,550

8,110
(6,745)

128
(1,279)
(861)

173
(36,065)
(460)

0
(1,922)
4,606
1,520
6,126

(1)
7,516
(4,887)
6,126
1,239

0
0
0
(5,191)
(1)
(3,827)
(603)
1,239
636

12.1.4 ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
หนวย
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (1)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability
Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2549
2550
2551

เทา
เทา
เทา
เทา
วัน
เทา
วัน
เทา
วัน
วัน

1.6
0.5
0.4
35.3
10.2
11.0
32.8
14.8
24.3
18.7

1.1
0.3
0.2
27.7
13.0
10.0
36.0
15.1
23.9
25.1

0.5
0.1
0.2
33.1
10.9
13.5
26.7
27.6
13.0
24.6

รอยละ

5.0

7.5

(1.9)
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อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (2)
อัตรากําไรอืน่ (3) (4)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (1) (2)
อัตราสวนกําไรสุทธิ (3)
อัตราผลตอบแทนผูถอื หุน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency
Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (5)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (3)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอื หุน
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถอื หุน
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis)(1) (6) (7)
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (8)
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รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

2.9
0.1
167.3
0.8
*

5.3
0.1
61.5
3.5
*

(4.1)
0.1
(58.9)
(3.1)
(33.6)

รอยละ
รอยละ
เทา

2.1
10.5
2.6

9.7
29.8
2.8

(10.9)
(18.0)
3.5

เทา
เทา
เทา
เทา
รอยละ

*
*
1.6
1.7
0.0

1.9
1.4
2.2
0.2
0.0

1.7
1.4
1.8
0.6
n.m

* ไมสามารถคํานวนไดเนือ่ งจากสวนของผูถ ือหุนเปนลบในชวงป 2548-2549
(1) กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจาย
(2) กําไรจากการดําเนินงานคํานวนจากกําไรขั้นตนหักดวยคาใชจายในการขายและบริหาร
(3) รายไดรวมไมรวมถึงรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงาน
(4) รายไดอื่นคํานวนโดยไมนบั รวมรายไดอนื่ ที่มไิ ดมาจากการดําเนินงาน
(5) สินทรัพยถาวรคํานวนจากที่ดนิ อาคารและอุปกรณ สุทธิ
(6) ภาระผูกพันจากการชําระหนี้คํานวนโดยไมหักสวนที่มาจากการจัดหาเงินกูใหมและการเพิ่มทุนใหมเพื่อทดแทนเงินกูเดิม
จึงทําใหอัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพันลดลงอยางมากในป 2550 และ 2551
(7) ภาระผูกพันจากการชําระหนี้รวมรายการดอกเบี้ยจาย
(8) ในป 2551 บริษัทมียอดขาดทุนสุทธิ จึงทําใหอัตราสวนเปนคาลบซึ่งสื่อความหมาย

12.1.5 ผลการดําเนินงานในป 2551
ธุรกิจการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมและปโตรเคมี
เพื่อใหการดําเนินธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีเปนไปอยางครบวงจรและไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุด บริษัทฯ
ไดใชหลักเศรษฐศาสตรการกลั่นน้ํามันและเคมีภัณฑโดยรวมในการกําหนดระดับการผลิตของผลิตภัณฑทั้งสองประเภท
ผลจากการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรนี้ ทําใหบริษัทฯ มีความสามารถที่จะเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑไดมากขึ้น และสามารถ
ดําเนินการผลิตไดอยางเหมาะสมที่สุด ตลอดจนสามารถลดคาใชจายจากการที่หนวยผลิตทั้งสองตั้งอยูดวยกัน
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ในป 2551 บริษัทฯ มีปริมาณน้ํามันดิบและวัตถุดิบที่นําเขากลั่นโดยเฉลี่ยอยูที่ 138,000 บารเรลตอวัน ระดับการ
ผลิตดังกลาวเปนผลมาจากความตองการใชผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศโดยรวมที่ลดลง ประกอบกับการที่บริษัทฯ
จําเปนตองหยุดเดินเครื่องหนวยลดกํามะถันสําหรับน้ํามันดีเซล (Gas Oil Hydrofiner unit) และหนวยกําจัดกํามะถัน
สําหรับแนฟทา (Naptha Hydrofiner unit) เพื่อซอมบํารุงตามกําหนดเปนเวลา 10 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเลื่อนเวลาการซอม
บํารุงดังกลาวจากไตรมาสที่ 2 มาเปนครึ่งปหลัง เพื่อที่จะไดรับประโยชนจากคาการกลั่นที่สูงกวาในไตรมาสที่ 2
ในสวนของผลิตภัณฑพาราไซลีน บริษัทฯ ผลิตพาราไซลีนไดทั้งสิ้น 316,000 ตันในป 2551 ซึ่งเปนผลมาจาก
ความตองการและกําไรขั้นตนของพาราไซลีนที่ลดลงโดยเฉพาะในชวงครึ่งหลังของป และเพื่อใหสอดคลองตามสภาวะ
การตลาดที่ถดถอยของธุรกิจพาราไซลีน บริษัทฯ ไดกําหนดระดับการผลิตที่เหมาะสมตอสภาวะการณดังกลาวโดยคํานึงถึง
มูลคาผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตรคูกันไปกับการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมเพื่อใหไดมูลคารวมสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังไดถือโอกาสที่โรงกลั่นหยุดเดินเครื่องจักรเพื่อซอมบํารุงดังกลาวขางตน ทําการเปลี่ยนตัวเรงปฏิกิริยา (catalyst) ในหนวย
ผลิตพาราไซลีน โดยตัวเรงปฏิกิริยานี้เปนเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะของเอ็กซอนโมบิล ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
ผลิตพาราไซลีน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและเพิ่มประสิทธิผลในการผลิต
นอกจากปริมาณการผลิตแลว กําไรจากการกลั่นเปนปจจัยหลักอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตอผลประกอบการของ
บริษัทฯ และถึงแมวากําไรจากการกลั่นจะมีความผันผวนตามแนวโนมของสภาวะอุตสาหกรรม ซึ่งเปนสิ่งที่นอกเหนือ
ความสามารถที่บริษัทฯ จะควบคุมไดก็ตาม บริษัทฯ ก็มิไดหยุดยั้งความพยายามที่จะเพิ่มผลกําไร ดวยการเพิ่มผลิตผลของ
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงใหมากขึ้นและลดตนทุนวัตถุดิบลงเทาที่จะทําได โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มการใชน้ํามันดิบที่ยากตอ
การกลั่นซึ่งมีราคาถูกกวา และการใชเทคโนโลยีตางๆ มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการ
ปฎิบัติงานเพื่อลดคาใชจายในการผลิต ภายใตโปรแกรม “Self-help” ซึ่งบริษัทฯ ไดประโยชนจากการเปนบริษัทในเครือเอ็ก
ซอนโมบิล ดังรายละเอียดตอไปนี้
 น้ํามันดิบและวัตถุดิบที่ยากตอการกลั่น: บริษัทฯ ใชน้ํามันดิบและวัตถุดิบที่ยากตอการกลั่นซึ่งมีราคาถูกกวา
วัตถุดิบทั่วไปในตลาดและตองใชกระบวนการกลั่นที่ยากกวาวัตถุดิบโดยทั่วไป ปริมาณของวัตถุดิบดังกลาว
คิดเปนประมาณรอยละ 30 ของปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากลั่นทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2550 โดยบริษัทฯ
ไดรับการสนับสนุนในการจัดหาวัตถุดิบดังกลาวจากเครือขายการจัดหาน้ํามันดิบของเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก
 เทคโนโลยีเฉพาะของเอ็กซอนโมบิล: บริษัทฯ ไดมีการนําเอาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโมเลกุลของ
น้ํามันดิบ(Molecule Management Technology) อันทันสมัยและพิเศษเฉพาะตัวของเอ็กซอนโมบิลมาใช โดย
เทคโนโลยี นี้ ทํ า ให ส ามารถวิ เ คราะห ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข องวั ต ถุ ดิ บ แต ล ะชนิ ด และสามารถนํ า มา
ประเมินผลการผลิตไดในทันทีที่วัตถุดิบถูกปอนเขากระบวนการกลั่น จึงทําใหบริษัทฯ สามารถจัดหาและ
เลือกสรรน้ํามันดิบที่มีคุณสมบัติที่จะไดมาซึ่งสัดสวนของผลิตภัณฑที่สรางมูลคาสูงสุดไดอยางแมนยํายิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใชเทคโนโลยีการปอนวัตถุดิบ (Feed Injection Technology) ของเอ็กซอนโมบิล มา
ชวยเพิ่มความสามารถของหนวยเปลี่ยนสภาพโมเลกุล (Cracking unit) ในการแปลงผลิตภัณฑชนิดหนักให
เปนผลิตภัณฑน้ํามันที่มีมูลคาสูงขึ้น รวมทั้งใหเปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานอะโรเมติกส

สวนที่ 2 หนา 113

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2551

 โครงการปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงานภายใตโปรแกรม “Self-Help”: บริษัทฯ ไดสืบสานโครงการดังกลาว และ
ใชความรูที่ ไดจ ากเครือ ขายเอ็กซอนโมบิลในการปรับ ปรุงวิธีการปฎิ บัติงานของบริษัท ฯ อยางต อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการใชวัตถุดิบที่หลากหลาย กระบวนการจัดการน้ํามันดิบที่คิดคนขึ้นใหม
และการใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการปรับขยายกระบวนการผลิต (debottleneck) ในหนวยที่สรางผลกําไร
โดยที่ผานมา บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีแบบออนไลนมาใชในการทําความสะอาด
เตาเผา (Online Furnace Decoking) ซึ่งชวยลดเวลาการหยุดเดินเครื่องจักรเพื่อซอมบํารุงและทําใหการควบคุม
อุณหภูมิความรอนเปนไปอยางตอเนื่อง รวมถึงการคิดคนนําวิธีการใหมๆ มาใชในการบริหารจัดการการใช
พลังงานไอน้ําในกระบวนการกลั่นอยางคุมคา (Steam Optimization Initiatives) อันเปนผลทําใหการใช
พลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
ธุรกิจการตลาด
บริษัทฯ ไดจัดจําหนายน้ํามันสําเร็จรูปไปยังแหลงตางๆ ทั้งการคาปลีก พาณิชยกรรม และการสงออก โดยคํานึงถึง
มูลคาสูงสุดที่จะไดรับจากแหลงจําหนายที่หลากหลายนี้
สถานีบริการน้ํามันเอสโซถือเปนแหลงจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ ที่มั่นคง และชวยใหธุรกิจ
ของบริษัทฯ สามารถดํารงอยูไดอยางเขมแข็งในสภาวะที่อุตสาหกรรมมีความผันผวนและการแขงขันสูง โดยในป 2551
บริษัทฯ มียอดจําหนายการคาปลีกคิดเปนรอยละ 32 ของยอดจําหนายรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสถานีบริการน้ํามันจํานวนทั้งสิ้น 547 สถานี โดยมีสวนแบงการตลาดของ
ยอดจําหนายรอยละ 15.5 คงที่เปนอันดับ 2 ของธุรกิจคาปลีกของประเทศไทย บริษัทฯ มุงเพิ่มผลกําไรดวยคาใชจายลงทุนที่
ต่ํา ผานเครือขายสถานีบริการน้ํามันอยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินการติดตั้งระบบจายเงินอัตโนมัติที่สถานีบริการน้ํามันทุก
แหงที่บริหารโดยบริษัทฯ ซึ่งระบบนี้ไดชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของสถานีบริการน้ํามันใหรวดเร็วขึ้น
นอกเหนือจากรายไดหลักจากการจําหนายน้ํามันของสถานีบริการน้ํามันแลว บริษัทฯ ยังคงมุงสรางรายไดเสริม
ทางอื่นผานรานสะดวกซื้อ “ไทเกอรมารท” ซึ่งมีการจัดรายการสง เสริมการขายเปนประจําทุกเดือ น รวมถึงการสราง
ความสัมพันธกับตัวแทนจําหนายน้ํามันและพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ อาทิเชน เทสโก แมคโดนัลด และบี-ควิก เพื่อชวย
เสริมสรางภาพลักษณอันแข็งแกรงและสรางรายไดเพิ่มใหกับสถานีบริการน้ํามัน ในป 2551 บริษัทฯ ไดรวมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจรายใหมคือ ศูนยบริการลางรถวิซารด (Wizard car wash) ซึ่งไดเริ่มเปดใหบริการในสถานีบริการน้ํามันของบริษัท
ฯ เปนจํานวน 5 แหง
ในดานการคาพาณิชยกรรม ซึ่งประกอบดวยการจําหนายใน 3 ภาคธุรกิจ ไดแก ภาคอุตสาหกรรม การบิน และการ
เดินเรือ มียอดจําหนายในป 2551 คิดเปนรอยละ 52 ของยอดจําหนายรวม บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงความมี
ประสิทธิภาพของเครือขายการจําหนายอยางตอเนื่อง โดยในป 2551 บริษัทฯ ไดริเริ่มโครงการ Global Professional Sales
Process เพื่อชวยเพิ่มทักษะของพนักงานการตลาดในการวิเคราะหความตองการของลูกคาอยางมีระบบ เพื่อชวยในการ
บริหารการตอบสนองความตองการของลูกคา อันเปนการเสริมสรางความสัมพันธทางธุรกิจในระยะยาว
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สําหรับยอดจําหนายที่เหลืออีกรอยละ16 ของยอดจําหนายรวม เปนการสงออกไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟคเปน
สวนมาก
ในดานผลิตภัณฑห ลอ ลื่นของบริษัท ฯ นั้น น้ํามันหลอ ลื่นโมบิลวั น (Mobil 1) ถือ เปนผลิตภั ณฑหลอลื่ น
สังเคราะหชั้นนําของโลก ซึ่งไดรับการรับรองคุณภาพโดยองคกรการแขงรถฟอรมูลาวัน และองคกรผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
ตนฉบับ (Original Equipment Manufacturer - OEM) ในป 2551 บริษัทฯ ไดริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนยโมบิลวันในประเทศ
ไทยเพื่อใหบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องที่มีมาตรฐานสูงจํานวน 8 แหง และมีแผนที่จะขยายศูนยดังกลาวตอไป ในสวน
ของผลิตภัณฑหลอลื่นอื่นๆ บริษัทฯ มีการจําหนายโดยตรงไปยังลูกคารายใหญ และจําหนายใหลูกคารายยอยผานสถานี
บริการน้ํามันของบริษัทฯ
สําหรับการจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกส ซึ่งไดแก พาราไซลีนและเบนซีนนั้น บริษัทฯ มีการจําหนายใหลูกคา
เชิงพาณิชยในประเทศ มากกวารอยละ 90 สวนเคมีภัณฑอื่นๆ ซึ่งไดแก สารทําละลาย (solvent) และพลาสติกไซเซอร
(plasticizer) นั้น บริษัทฯ จําหนายใหลูกคาเชิงพาณิชยในประเทศทั้งหมด
ความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพ
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับความปลอดภัยเปนอันดับแรก และดําเนินธุรกิจดวยความปลอดภัยและรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม บริษัทฯไดนําระบบบริหารการปฏิบัติงานใหมีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System) มา
ใชเปนเครื่องมือในการประเมินและบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และรักษาสิ่งแวดลอม การบริหารความ
ปลอดภัยดวยระบบนี้เปนไปอยางแข็งขัน โดยมุงเนนวาบุคลากรของบริษัทฯ จะตองแสดงพฤติกรรมซึ่งสะทอนถึงความ
ตระหนักเรื่องความปลอดภัยอยูเสมอ เชนเดียวกับการเสริมสรางความปลอดภัยใหกับสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ ระบบ และ
ศักยภาพขององคกร
ถึงแมวา บริษัทฯ จะมีผลประเมินดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ไดมาตรฐาน แตบริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะ
พัฒนาปรับปรุงเพื่อจะทําใหสถานประกอบการทุกแหงของบริษัทฯ ปลอดจากอุบัติเหตุ และมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่
ไมมีใครไดรับบาดเจ็บ (Nobody Gets Hurt) อันเปนเปาหมายรวมกันของทุกคน
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอยางเขมงวดทุกขั้นตอน นับตั้งแตกระบวนการผลิตที่โรงกลั่น
จนถึงผูบริโภค ทุกๆ เที่ยวของผลิตภัณฑที่ถูกลําเลียงออกจากโรงกลั่น มีการตรวจรับรองคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑอยางใกลชิดวายังคงเกณฑมาตรฐาน และยังมีทีม
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเคลื่อนที่ซึ่งทําหนาที่ดูแลและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑของบริษัท
ฯ ที่จําหนายใหแกผูบริโภค มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดเหมือนกันทั่วประเทศ
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ความใสใจสิ่งแวดลอม
บริ ษัท ฯ ได ทํ า การทบทวนอย า งสม่ํ า เสมอ เพื่อ ให มั่น ใจว าการดํา เนิน งานของบริษั ท ฯ เปน ไปตามกฏหมาย
ขอบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ไดมีการกําหนดวิธีการและ
มาตรการหลายประการเพื่อควบคุมมลพิษและบริหารจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการปลอยของเสีย โดย
บริษัทฯ ไดนําเทคโนโลยีอันทันสมัยของเอ็กซอนโมบิลมาประยุกตเพื่อประหยัดทรัพยากรและลดการปลอยของเสีย ดัง
ตัวอยางที่สําคัญตอไปนี้
 เครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซ 3 เครื่องซึ่งติดตั้งที่โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ไดถูกออกแบบใหมีการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดและกาซไนโตรเจนในระดับที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบดั้งเดิม
 โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีหนวยกลั่นน้ําทะเลเปนน้ํากลั่นเพื่อผลิตน้ําจืดจากการกลั่นน้ําทะเลมาใชใน
กระบวนการผลิตเอง และมีหนวยกรองน้ําระบบการกรองแบบดูดซึมยอนกลับเพื่อกรองเอาน้ําจืดที่ใชแลวนํา
กลับมาใชใหม ซึ่งชวยลดปริมาณการใชทรัพยากรน้ําจากธรรมชาติลง
 บริษัทฯ มีระบบการจัดการพลังงาน (Global Energy Management System) ซึ่งชวยใหการใชพลังงานของ
บริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และชวยในการประเมินหาสวนที่สามารถปรับปรุงการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการใชพลังงานทดแทน โดยมีการจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล 2%
ที่สถานีบริการน้ํามันของบริษัทฯ ทุกแหงตั้งแต เดือนกุมภาพันธ 2551 เปนตนมา และไดทยอยจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล
ออคเทน 91 เพื่อทดแทนการจําหนายน้ํามันเบนซินออคเทน 91 พรอมกับปรับปรุงอุปกรณ ณ คลังจายน้ํามันของบริษัทฯ
เพื่อใหสามารถรองรับการจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล รวมทั้งติดตั้งหนวยควบคุมไอระเหยน้ํามัน (Vapor Recovery Unit)
เพิ่มเติม เพื่อชวยปองกันไอระเหยของน้ํามันที่จะออกสูบรรยากาศ
ธุรกรรมการเงิน
บริษัทฯ มีแหลงเงินทุนหลายทางและมีสภาพคลองทางการเงินที่มั่นคง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ
และบริษัทยอยมีวงเงินสินเชื่อแบบไมผูกพันกับสถาบันการเงินในประเทศ สถาบันการเงินประเทศ และบริษัทในเครือเอ็ก
ซอนโมบิล ที่ยังไมไดเบิกใชเปนวงเงินรวมกันทั้งสิ้น 63,000 ลานบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สําหรับ
โครงการเสนอขายตั๋วแลกเงิ นระยะสั้นในวงเงิน 8 พันลานบาทตอ นักลงทุนประเภทสถาบัน นักลงทุนรายใหญ และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อใชเปนเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ อนึ่งโครงการนี้ไดรับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัทฟทชเรตติ้งใน
อันดับ F-1 (Tha) และอันดับเครดิตองคกร A+ จากบริษัททริสเรตติ้ง จํากัด
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สําหรับยอดเงินกูคงคางจํานวน 8 พันลานบาท ซึ่งครบกําหนดชําระในเดือนธันวาคม 2551 นั้น บริษัทฯ ไดทําการ
จัดหาเงินกูใหมเพื่อชําระคืนเงินกูเดิมเปนที่เรียบรอยแลว
บุคลากรคุณภาพ
บริษัทฯ เชื่อวาองคประกอบหลักที่นําบริษัทฯ ไปสูความสําเร็จคือการมีบุคลากรที่มีความสามารถและทุมเทในการ
ทํางาน บริษัทฯ มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ซับซอน โดยเชื่อมโยงการประเมินผลงาน การใหผลตอบแทน และการพัฒนา
บุคคลไวในระบบเดียวกัน เพื่อใหแนใจวาพนักงานที่มีความสามารถซึ่งทํางานอยางทุมเทและพรอมที่จะไดรับการสนับสนุน
จะไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมุงมั่นที่จะคงไวซึ่งความหลากหลายของบุคลากร
และบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางาน โดยเปดโอกาสใหพนักงานสามารถขอรับคําปรึกษาและแสดงความคิดเห็นโดยเสรี ทั้งนี้
เพื่อสรางความไววางใจ และแสดงถึงการปฏิบัติตอทุกคนอยางทัดเทียมกัน
บริษัทฯ พิถีพิถันในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทํางาน และจัดใหพนักงานไดรับการ
ฝกอบรมในดานตางๆ ประกอบกับมีระบบการโยกยายตําแหนงงานเพื่อใหพนักงานไดมีประสบการณที่หลากหลาย เพื่อ
พัฒนาความเปนมืออาชีพและความเปนผูนํา รวมทั้งเพื่อใหพนักงานที่มีศักยภาพไดกาวขึ้นเปนผูบริหารรุนตอไปในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากเครือขายเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก ในการสงพนักงานเขารวมการฝกอบรมดานตางๆ รวมถึง
การคัดเลือกพนักงานบางรายใหมีโอกาสไปทํางานในบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในตางประเทศเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
และทักษะในการทํางาน นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการใหการสนับสนุนพนักงานที่ตองการศึกษาตออีกดวย
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามผลงานและการพัฒนาความกาวหนาในระยะยาว
ของพนักงาน บริษัทฯ ไดกําหนดวาหัวหนาและผูจัดการทุกคนจะตองมีความรับผิดชอบในการสรางบรรยากาศการทํางานที่
เอื้อตอการพัฒนา และจะตองสื่อสารใหพนักงานเขาใจอยางสม่ําเสมอถึงความคาดหมายของบริษัทฯ ที่มุงเนนใหพนักงาน
ปฎิบัติงานอยางมีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ซึ่งนับไดวาเปนวัฒนธรรมองคกรที่มีการรับรูผลงานของ
พนักงานแตละคน และใหรางวัลตอผลงานเหลานั้น ไมวาจะเปนผลงานของแตละบุคคลหรือผลงานของทีม
12.1.6 คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลประกอบการตามงบการเงินรวมสําหรับป 2551
งบกําไร-ขาดทุน

2551

255
0

(ลานบาท)

รายไดจากการขาย

222,2
34

กําไรจากการขาย
ธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน

199,
904

(9,03
3)

10,6
23
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ธุรกิจปโตรเคมี

(7,16
9)

8,97
0

(1,86
4)
กํ า ไรขั้ น ต น ก อ นดอกเบี้ ย ภาษี และค า เสื่ อ มราคาและค า ตั ด
จําหนาย (EBITDA)

3
12,6

(7,05
03

8)
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุนปรับปรุง* (บาทตอหุน)

1,65

(1,244)
3,053
(6,864)
(2.0)

(3,448)
(992)
7,054
2.0

คํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ ปจจุบัน 3,461 ลานหุน

ในป 2551 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 11 จากป 2550 เปนผลมาจากราคาผลิตภัณฑโดยรวมเฉลี่ย
สูงขึ้น แมวาปริมาณการขายจะลดลง สําหรับราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและราคาน้ํามันดิบนั้นมีความผันผวนเปนอยางมาก
ในชวงป 2551 โดยราคาไดปรับตัวสูงขึ้นในชวงครึ่งปแรกกอนที่จะมีการปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วในชวงครึ่งปหลัง สวน
ปริมาณการขายของบริษัทฯ ที่ลดลงนั้น มีผลมาจากความตองการใชผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ลดลง อันเปนผลมาจากราคา
ผลิตภัณฑอยูในระดับที่สูงในชวงครึ่งปแรก ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่สงผลใหการบริโภคน้ํามันชะลอตัวลง ทําให
ปริมาณการใชผลิตภัณฑปโตรเลียมโดยรวมของประเทศในป 2551 ลดลงรอยละ 4 โดยที่ปริมาณรวมของการใชน้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ํามันเตาลดลงรอยละ 7 ในขณะที่ปริมาณการใชกาซปโตรเลียมเหลว
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 17 เนื่องมาจากราคากาซปโตรเลียมเหลวที่จําหนายในประเทศซึ่งเปนราคาที่รัฐบาลกําหนดนั้นมีความ
แตกตางจากราคาตลาดเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงครึ่งปแรก จึงทําใหผูบริโภคเปลี่ยนไปใชกาซปโตรเลียมเหลว
แทนน้ํามันเบนซินและดีเซล
ราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ ($/bbl)

Jet
Diesel
Gasoline
Fuel Oil

บริษัทฯ ขาดทุนจากการขาย เนื่องมาจากการลดลงของคาการกลั่น (Gross Refining Margin)Dubai
และกําไรขั้นตนของ
พาราไซลีน (Gross Paraxylene Margin) โดยคาการกลั่นมีผลขาดทุนอยูที่ 2.32 ดอลลารตอบารเรล สวนพาราไซลีนมีผล
ขาดทุนขั้นตนอยูที่ 81 ดอลลารตอตัน เทียบกับผลกําไรของคาการกลั่นที่ 7.29 ดอลลารตอบารเรล และกําไรขั้นตนของพารา
ไซลีนที่ 178 ดอลลารตอตันในป 2550 การลดลงของคาการกลั่นเปนผลมาจากราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมที่
ลดลงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงครึ่งปหลังที่ราคาผลิตภัณฑปรับตัวลดลงมากกวาราคาน้ํามันดิบที่ลดลง ประกอบกับ
การที่บริษัทฯ ตองเก็บสต็อกน้ํามันดิบและผลิตภัณฑตามขอกําหนดในการเก็บสํารองน้ํามันตามกฎหมาย ทําใหความผัน
ผวนของราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑเปนอยางมากนั้นไดสงผลกระทบในเชิงลบตอผลประกอบการของบริษัทฯ อยาง
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หลีกเลี่ยงไมได โดยทั่วไปแลว บริษัทฯ จะมีกําไรจากสต็อกน้ํามันเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น และจะขาดทุนจากสต็อกน้ํามันเมื่อ
ราคาปรับตัวลดลง ถึงแมวา บริษัทฯ มีกําไรจากสต็อกน้ํามันในชวงครึ่งปแรกที่ราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงขึ้นจาก 90 ดอลลาร
ตอบารเรล ไปอยู
บริษัทฯ ขาดทุนจากการขาย เนื่องมาจากการลดลงของคาการกลั่น (Gross Refining Margin) และกําไรขั้นตนของพารา
ไซลีน (Gross Paraxylene Margin) การลดลงของคาการกลั่นเปนผลมาจากราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ลดลง
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงครึ่งปหลังที่ราคาผลิตภัณฑปรับตัวลดลงมากกวาราคาน้ํามันดิบที่ลดลง ประกอบกับการที่
บริษัทฯ ตองเก็บสต็อกน้ํามันดิบและผลิตภัณฑตามขอกําหนดในการเก็บสํารองน้ํามันตามกฎหมาย ทําใหความผันผวนของ
ราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑเปนอยางมากนั้นไดสงผลกระทบในเชิงลบตอผลประกอบการของบริษัทฯ อยางหลีกเลี่ยง
ไมได โดยทั่วไปแลว บริษัทฯ จะมีกําไรจากสต็อกน้ํามันเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น และจะขาดทุนจากสต็อกน้ํามันเมื่อราคา
ปรับตัวลดลง ถึงแมวา บริษัทฯ มีกําไรจากสต็อกน้ํามันในชวงครึ่งปแรกที่ราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงขึ้นจาก 90 ดอลลารตอ
บารเรล ไปอยูที่ 140 ดอลลารตอบารเรลในเดือนกรกฎาคมก็ตาม แตการที่ราคาน้ํามันดิบลดลงเปนอยางมากในครึ่งปหลัง
จนมาอยูที่ 40 ดอลลารตอบารเรล ซึ่งเปนระดับราคาต่ําสุดในรอบ 4 ปนั้น ไดทําใหการขาดทุนจากสต็อกน้ํามันมีมูลคา
มากกวากําไรจากสต็อกน้ํามันที่เกิดขึ้นในครึ่งปแรกเปนอยางมาก จนทําใหบริษัทฯ ขาดทุนจากการขายสําหรับป 2551 ใน
สวนของคาใชจายในการขายและบริหารซึ่งเพิ่มสูงขึ้น 448 ลานบาท หรือรอยละ 10 เปนคาใชจายของธุรกิจเคมีภัณฑซึ่งเดิม
ดําเนินการโดยบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทฯ ไดรับโอนธุรกิจดังกลาวมาในเดือนกันยายน
2550 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการซอมบํารุงและคาใชจายในการสงเสริมการขาย
หากไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายในยอดกําไร/ขาดทุนจากการขาย กําไรขั้นตนกอนดอกเบี้ย ภาษี และคา
เสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) มีผลขาดทุนเปนจํานวน 7,058 ลานบาท เทียบกับผลกําไร 12,603 ลานบาทในป
2550
บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจายลดลงอยางมากเปนจํานวน 2,204 ลานบาท เนื่องมาจากยอดหนี้สินที่ลดลงจากการชําระคืน
หนี้สินดังกลาวดวยเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนในเดือนกันยายน 2550 รวมกับเงินจากการระดมทุนผานการขายหุนสามัญตอ
ประชาชนทั่วไปครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2551 และเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน อีกทั้ง อัตราดอกเบี้ยเงินกูของ
บริษัทฯ ลดลงมาก อันเปนผลมาจากการจัดหาเงินกูใหมเพื่อทดแทนเงินกูเดิม (refinance) ในเดือนธันวาคม 2550
เนื่องจากในป 2551 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิ ทําใหบริษัทฯ มียอดเครดิตภาษีเงินไดจํานวน 3,053 ลานบาท สวน
ยอดภาษีเงินไดในป 2550 ซึ่งต่ํานั้น มีสาเหตุหลักมาจากการกลับรายการสํารองภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและรายไดสําหรับ
ธุรกิจอะโรเมติกสซึ่งไดรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินได ซึ่งสิทธิประโยชนนี้ไดสิ้นสุดลง 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
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถือหุน

55,070
34,650
20,420

70,814
46,419
24,395

สินทรัพยรวมลดลง 15,744 ลานบาท เปนผลมาจากการลดลงของราคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑซึ่งทําใหมูลคา
ลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือลดลง 14,425 ลานบาท รวมกับยอดภาษีขอคืนที่ลดลงเนื่องมาจากการรับเงินจากภาษีที่ขอคืน
จํานวน 2,330 ลานบาท หักดวยยอดภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นอีก 3,239 ลานบาทจากผลขาดทุนในป 2551
หนี้สินรวมลดลง 11,769 ลานบาท เปนผลมาจากราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวลดลงซึ่งทําใหมูลคาเจาหนี้การคาลดลง
4,987 ลานบาท รวมกับยอดเงินกูที่ลดลง 6,739 ลานบาท โดย ณ สิ้นป บริษัทฯ มียอดเงินกูระยะสั้น 19,721 ลานบาท และ
ยอดเงินกูระยะยาว 8,250 ลานบาท เงินกูระยะยาว 8,250 ลานบาทนั้นตามงบดุลในงบการเงินไดแสดงอยูในประเภทหนี้สิน
ระยะสั้น ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 ดังคําอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 16 ซึ่งบริษัทคาด
วาจะสามารถจัดประเภทเงินกูยืมดังกลาวกลับไปเปนหนี้สินระยะยาวไดภายในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2552
สวนของผูถือหุนรวมลดลง 3,975 ลานบาท เนื่องมาจากยอดขาดทุนสุทธิ 6,864 ลานบาท การจายเงินปนผล (1
บาทตอหุนในเดือนมิถุนายน และ 0.5 บาทตอหุนในเดือนกันยายน) จํานวน 5,191 ลานบาท หักกลบดวยสวนของทุนที่
เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) จํานวน 8,230 ลานบาท
กระแสเงินสด

2551

2550

5,359
4,073

6,554
(12,355)

(849)
(3,827)
(603)

(48)
7,516
(4,887)

(ลานบาท)

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
- เงินสดสุทธิรรับจาก/(ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (หัก
ดอกเบี้ยและภาษีเงินได)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิรับจาก/(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น/(ลดลง)

ถึงแมวาบริษัทฯ จะมีผลขาดทุนอันเนื่อ งมาจากการขาดทุนจากสต็อกน้ํามัน บริษัท ฯ มีกระแสเงินสดรับจาก
กิจกรรมดําเนินงานถึง 5,359 ลานบาท สําหรับเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 849 ลานบาท สวนใหญเปนคาใชจาย
ลงทุนเบื้องตนสําหรับโครงการยูโร 4 (Euro IV) การปรับปรุงคลังน้ํามันเพื่อใหสามารถรองรับผลิตภัณฑไบโอดีเซลและ
แกสโซฮอล และการปรับปรุงถังเก็บน้ํามันใตดินตามสถานีบริการน้ํามัน สวนเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,827
ลานบาทนั้น เปนเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปครั้งแรกจํานวน 8,110 ลานบาท หักดวยเงินปน
ผลจายจํานวน 5,191 ลานบาทและการชําระคืนเงินกูจํานวน 6,745 ลานบาท
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ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี -
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สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจา ไดส อบทานข อ มูล ในแบบแสดงรายการขอ มูล ประจําป ฉ บับ นี้แ ล ว และด ว ยความระมัดระวัง ในฐานะ
กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอัน
ควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ขาพเจาไดมอบหมายให นายชัย แจงศิริกุล หรือ นางราตรีมณี ภาษีผล หรือ นางพรรณทิพา รสานนท หรือ นางวรญา โกสาลา
ทิพย เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ 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-

ผูรับมอบอํานาจ
ผูรับมอบอํานาจ
ผูรับมอบอํานาจ
ผูรับมอบอํานาจ

ชื่อ
นายชัย แจงศิริกุล
นางราตรีมณี ภาษีผล
นางพรรณทิพา รสานนท
นางวรญา โกสาลาทิพย

ตําแหนง
ผูจัดการบัญชี
ผูจัดการการเงิน
ผูจัดการนักลงทุนสัมพันธ
นักวิเคราะหอาวุโส

ลายมือชื่อ
-นายชัย แจงศิริกล-นางราตรีมณี ภาษีผล-นางพรรณทิพา รสานนท-นางวรญา โกสาลาทิพย-
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจา ได ส อบทานข อ มูล ในแบบแสดงรายการข อ มู ล ประจํ าปฉ บับ นี้ แ ล ว และด วยความระมั ด ระวัง ในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล
ในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 ต อ ผู ส อบบั ญ ชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาได
มอบหมายให นายชัย แจงศิริกุล หรือ นางราตรีมณี ภาษีผล หรือ นางพรรณทิพา รสานนท หรือ นางวรญา โกสาลาทิพย เปนผูลง
ลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อ นายชัย แจงศิริกุล หรือ นางราตรีมณี ภาษีผล หรือ นาง
พรรณทิพา รสานนท หรือ นางวรญา โกสาลาทิพย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาว
ขางตน
ชื่อ
นายแดเนียล อี. ไลออนส
นายมารค เอล นอรธคัท
นายกวอก ยิว เมง
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายสมเจตน สายฝน
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
นายชัย แจงศิริกุล
นางราตรีมณี ภาษีผล

ผูรับมอบอํานาจ
ผูรับมอบอํานาจ
ผูรับมอบอํานาจ
ผูรับมอบอํานาจ

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการและผูจัดการโรงกลั่น
กรรมการและผูจัดการการตลาดขายปลีก
กรรมการและผูจัดการฝายประชาสัมพันธ
กรรมการและผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ
กรรมการและผูจัดการฝายปฏิบัติการกลั่น
ผูจัดการบัญชี
ผูจัดการการเงิน

ชื่อ
นายชัย แจงศิริกุล
นางราตรีมณี ภาษีผล
นางพรรณทิพา รสานนท
นางวรญา โกสาลาทิพย

ตําแหนง
ผูจัดการบัญชี
ผูจัดการการเงิน
ผูจัดการนักลงทุนสัมพันธ
นักวิเคราะหอาวุโส

ลายมือชื่อ
-นายแดเนียล อี. ไลออนส-นายมารค เอล นอรธคัท-นายกวอก ยิว เมง-นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล-นายสมเจตน สายฝน-นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย-นายชัย แจงศิริกุล-นางราตรีมณี ภาษีผลลายมือชื่อ
-นายชัย แจงศิริกล-นางราตรีมณี ภาษีผล-นางพรรณทิพา รสานนท-นางวรญา โกสาลาทิพย-
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือ
(ป)
หุนในบริษัท
(%)

1. นายแดเนียล อี.ไลออนส
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)

2. นางพรธิดา บุญสา
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)

46

42

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

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการเงินและการบัญชี
วอรตันสคูล มหาวิทยาลัย
เพนซิลวาเนีย ประเทศ

-

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
-

คูสมรสของนายชัย
แจงศิริกุล (ผูจัดการ
บัญชี)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2548 – ปจจุบัน

ประธาน
กรรมการและ
กรรมการ
ผูจัดการ

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

2547 – 2548

ผูจัดการฝาย
การเงิน

บริษัท เอ็กซอนโมบิล
โปรดัคชั่น สหราชอาณาจักร

2545 – 2547

ผูจัดการฝาย
การเงิน

บริษัท เอ็กซอนโมบิล ดีเวลล็อป
เมนท ประเทศสหรัฐอเมริกา

2550 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2548 – ปจจุบัน

กรรมการและ

ฝายการเงิน / บริษัท เอ็กซอน
เอกสารแนบ 1 หนา 1

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

แบบ 56-1 ประจําป 2551

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
ผูจัดการการเงิน
ภาคพื้นเอเชียแป
ซิฟค

โมบิล เอเชียแปซิฟค จํากัด
ประเทศสิงคโปร

2548 – ปจจุบัน

กรรมการ

หลายบริษัทในเครือเอ็กซอนโม
บิล

2547 – 2548

ผูบริหาร
โครงการ

ฝายการเงิน / บริษัท เอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

2546 – 2547

ผูจัดการฝาย
พัฒนาธุรกิจ

ฝายกลั่นและจัดหา/บริษัท
เอ็กซอนโมบิล เอเชียแปซิฟค
จํากัด ประเทศสิงคโปร

2545 – 2546

ที่ปรึกษาฝาย
วางแผน

ฝายกลั่นและจัดหา/บริษัท
เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนา 2

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําป 2551

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2543 – 2545

3. นายมารค เอล นอรธคัท
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)

46

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค
ประเทศสหรัฐอเมริกา

-

-

ผูจัดการการเงิน

ฝายการเงิน/บริษัท เอสโซ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2551 – ปจจุบัน

กรรมการ และ
โรงกลั่นน้ํามันเอสโซศรีราชา
ผูจัดการโรงกลั่น บริษัทเอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2549 – 2551

ผูบริหาร
บริษัท เอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่ง
โครงการและ
แอนดซัพพลาย ประเทศ
วางแผนการกลั่น สหรัฐอเมริกา

2547 – 2549

ผูจัดการการผลิต
ระดับโลก

บริษัท เอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่ง
แอนดซัพพลาย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

2544 – 2547

ผูจัดการแผนก
ปฎิบัติการกลั่น

โรงกลั่นน้ํามันบาตัน รูจ บริษัท
เอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่งแอนด
ซัพพลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารแนบ 1 หนา 3

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

4. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)

49

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

5. นายกวอก ยิว เมง

39

สังคมศาสตรบัณฑิต

แบบ 56-1 ประจําป 2551

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)
-

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
-

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2550 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
ประเมินผลงาน
และผูจัดการฝาย
ประชาสัมพันธ

ฝายประชาสัมพันธ บริษัท
เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

2549 – ปจจุบัน

กรรมการ และ
ผูจัดการฝาย
ประชาสัมพันธ

ฝายประชาสัมพันธ บริษัท
เอ็กซอนโมบิล จํากัด

2546 – 2548

โรงกลั่นน้ํามันเอสโซศรีราชา
ผูจัดการ
ประสานงานโรง บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
กลั่น

2544 – 2547

ผูจัดการ
ประสานงาน
ผลิตภัณฑ

โรงกลั่นน้ํามันเอสโซศรีราชา
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2551 – ปจจุบัน

กรรมการและ

ฝายการตลาดผลิตภัณฑ
เอกสารแนบ 1 หนา 4

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําป 2551

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
ผูจัดการ
การตลาดขาย
ปลีก

เชื้อเพลิง/บริษัท เอสโซ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2550 - 2551

ผูจัดการฝาย
วางแผน

บริษัท ซิโนเปค เซนไม (ฟู
เจียน) ปโตรเลียม จํากัด
ประเทศจีน

2547 – 2550

ผูจัดการระดับ
ภาคพื้นเอเชียแป
ซิฟคดานราคา
ขายปลีก

บริษัท เอ็กซอนโมบิล ออยล
สิงคโปร จํากัด ประเทศ
สิงคโปร

2544 - 2547

นักวิเคราะหกล
ยุทธ

บริษัท เอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติของ
ประเทศสิงคโปร ประเทศ
สิงคโปร

เอกสารแนบ 1 หนา 5

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

6. นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)

45

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

แบบ 56-1 ประจําป 2551

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2549 – ปจจุบัน

กรรมการและ
ผูจัดการฝาย
ปฎิบัติการกลั่น

โรงกลั่นน้ํามันเอสโซศรีราชา
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2548 – 2549

ผูจัดการแผนก
ปฎิบัติการกลั่น

โรงกลั่นน้ํามันเบยทาวน
บริษัท เอ็กซอนโมบิล
รีไฟนิ่งแอนดซัพพลาย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

2546 – 2548

ผูจัดการแผนก
เทคนิค

โรงกลั่นน้ํามันเบยทาวน
บริษัท เอ็กซอนโมบิล
รีไฟนิ่งแอนดซัพพลาย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

2544 – 2546

ที่ปรึกษาระดับ
ภาคพื้นเอเชียแป
ซิฟคทางดาน
ธุรกิจการกลั่น

บริษัท เอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่ง
แอนดซัพพลาย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

เอกสารแนบ 1 หนา 6

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

7. นายสมเจตน สายฝน
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)

51

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

8. นายคุรุจิต นาครทรรพ

53

วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ปโตรเลียม มหาวิทยาลัยรัฐ

แบบ 56-1 ประจําป 2551

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)
-

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
-

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
กรรมการและ
ผูจัดการฝายขาย
เคมีภัณฑ

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ผูชําระบัญชี

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เคมี
(ประเทศไทย) จํากัด

2548 – 2550

กรรมการ และ
ผูจัดการฝายขาย
ผลิตภัณฑ
ของเหลว

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เคมี
(ประเทศไทย) จํากัด

2543 – 2548

ผูจัดการฝายเคมี

โรงกลั่นน้ํามันเอสโซศรีราชา
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2550 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2550 – ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 7

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

แบบ 56-1 ประจําป 2551

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
อธิบดีกรม
เชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

กระทรวงพลังงาน

2549 – 2551

รอง
ปลัดกระทรวง

กระทรวงพลังงาน

2549

รองอธิบดีกรม
เชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

กระทรวงพลังงาน

2547 – 2549

ผูอํานวยการ
สํานักความ
รวมมือระหวาง
ประเทศ

กระทรวงพลังงาน

2543 – 2547

หัวหนาเจาหนาที่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ฝายบริหาร
องคกรรวมไทย-

2551 - ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 8

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําป 2551

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
มาเลเซีย ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร

9. นายวัฒนา จันทรศร

10. นายสมภพ อมาตยกุล

61

68

วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เคมี สถาบันเทคโนโลยี
อิลลินอยส ชิคาโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

-

0.0001

-

2550 – ปจจุบัน

กรรมการ และ
กรรมการ
ประเมินผลงาน

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2549 – 2550

ที่ปรึกษาธุรกิจ
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด
การกลั่น ภาคพื้น
เอเซียแปซิฟค

2547 – 2549

ที่ปรึกษาธุรกิจ
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
การกลั่น ภาคพื้น จํากัด (มหาชน)
เอเซียแปซิฟค

2545 – 2547

ผูจัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
ศรีราชา

2550 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
เอกสารแนบ 1 หนา 9

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

แบบ 56-1 ประจําป 2551

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
และประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ

จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน

รองประธาน
กรรมการและ
ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัทสหยูเนี่ยน จํากัด
(มหาชน)

ปจจุบัน

กรรมการ

คณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (ก.พ.)

ปจจุบัน

กรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)

ปจจุบัน

กรรมการและ
กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทไทย 3 แหง

เอกสารแนบ 1 หนา 10

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําป 2551

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

ปจจุบัน

ประธาน

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษา
วิชาการจัดการแหงประเทศไทย

ปจจุบัน

รองประธาน

หอการคาไทย

รัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวง

กระทรวงอุตสาหกรรม

ประธาน

ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน)

ประธาน

การรถไฟแหงประเทศไทย

ผูจัดการใหญ

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
จํากัด

กรรมการอิสระ
ประธาน
คณะกรรมการ

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

กอนป 2546

11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

69

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ

-

-

2550 – ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 11

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําป 2551

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประเมินผลงาน
และกรรมการ
ตรวจสอบ

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

71

บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอลาบามา
ประเทศสหรัฐอเมริกา /
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต /
หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP ) / หลักสูตร Audit
Committee Program (ACP)
/ หลักสูตร DCP Refresher

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

-

-

2548 – 2550

ที่ปรึกษา

บริษัท เบทาโกร อโกรกรุป
จํากัด (มหาชน)

2544 – 2546

รองผูจัดการใหญ
บริหารสายงาน
ปฏิบัติการ
กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมี
กัลไทย จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด
(มหาชน)

กรรมการอิสระ

บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน

2550 – ปจจุบัน

2542 – ปจจุบัน

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนา 12

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําป 2551

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

2.

และกรรมการ
ตรวจสอบ

จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด
(มหาชน)

2546 – 2549

กรรมการประกัน คณะพาณิชยศาสตรและการ
คุณภาพหลักสูตร บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2542 – 2548

กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท เดลตาอิเลคโทรนิคส
จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือ

ความสัมพันธ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

เอกสารแนบ 1 หนา 13

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(ป)

1. นางราตรีมณี ภาษีผล

2. นายชัย แจงศิริกุล

41

51

แบบ 56-1 ประจําป 2551

หุนในบริษัท
(%)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแหงวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

0.0003

-

ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
-

คูสมรสนางพรธิดา
บุญสา (กรรมการ
บริษัท)

ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

2550 – ปจจุบัน

ผูจัดการการเงิน

ฝายการเงิน / บริษัท เอสโซ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2547 – ปจจุบัน

ผูจัดการการเงิน

ฝายการเงิน / บริษัท เอ็กซอน
โมบิล จํากัด

2545 – 2547

ผูชวยผูจัดการ
การเงิน

ฝายการเงิน / บริษัท เอ็กซอน
โมบิล จํากัด

2550 – ปจจุบัน

ผูจัดการบัญชี

ฝายบัญชี / บริษัท เอสโซ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2550 - ปจจุบัน

ผูจัดการบัญชี

ฝายบัญชี / บริษัท เอ็กซอน
โมบิล จํากัด

ผูจัดการควบคุม
และบัญชีกลุม
ผลิตภัณฑหลอ
ลื่นภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟค

ฝายบัญชี / บริษัท เอ็กซอน
โมบิล เอเชียแปซิฟค ประเทศ
สิงคโปร

2548 – 2550

เอกสารแนบ 1 หนา 14

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

3. นายซารโก พาฟโลวิค

4. นายชาญณรงค เจนจิตมั่น

อายุ
(ป)

47

54

คุณวุฒิทางการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัย
แหงเบลเกรด ประเทศเซอ
เบีย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แบบ 56-1 ประจําป 2551

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)

-

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

-

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

2545 – 2548

ผูจัดการฝายการ
บัญชีการเงิน

ฝายบัญชี / บริษัท เอ็กซอน
โมบิล จํากัด

2551 – ปจจุบัน

ผูจัดการ
ผลิตภัณฑหลอ
ลื่น

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2548 – 2551

ผูจัดการฝายขาย
กลุมประเทศ
อินเดีย

บริษัท เอ็กซอนโมบิล ลูบริ
แคนท จํากัด ประเทศอินเดีย

ปจจุบัน

ผูจัดการฝายขาย
อุตสาหกรรม
และขายสง

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2547 – 2550

เอกสารแนบ 1 หนา 15

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําป 2551

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2545 – 2550

5. นายอภิชาติ เรี่ยมรัตนากร

51

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

-

-

2547 – ปจจุบัน

2543 – 2547

6. นางพรรณทิพา รสานนท

54

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ แคนซัส
ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา

-

-

2551 – ปจจุบัน

2548 – 2551

ผูจัดการฝายขาย บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
อุตสาหกรรมและ จํากัด (มหาชน)
พาณิชยกรรม
ผูจัดการฝาย
ลําเลียงและทอ
สง

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการฝายซอม โรงกลั่นน้ํามันเอสโซศรีราชา
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
บํารุง
จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายนัก
ลงทุนสัมพันธ

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด

กรรมการและ

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด
เอกสารแนบ 1 หนา 16

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําป 2551

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
ผูจัดการ
ศูนยบริการ
กรุงเทพฯและ
เซี่ยงไฮ
2546 – 2548

ผูจัดการโครงการ ฝายบุคคล / บริษัท เอ็กซอนโม
ขยายศูนยบริการ บิล จํากัด
ธุรกิจกรุงเทพฯ

เอกสารแนบ 1 หนา 17

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

รายชื่อบริษัท

บริษัทฯ

บริษัทยอย

รายชื่อ
1. นายแดเนียล อี.ไลออนส*
2. นางพรธิดา บุญสา*
3. นายมารค เอล นอรธคัท*
4. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล*
5. นายกวอก ยิว เมง*
6. นายอดิศักดิ์ 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.
2.
3.
4.
5.
6.

x, /, //
/
/, //
/, //
/, //
/, //
/, //
/
/
/
/
/
//
//
//
//
//
//

1
/

2

3

4

5

บริษัทที่
เกี่ยวของ
6

/

บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด
บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด

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

เอกสารแนบ 1 หนา 18

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2551

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
- ไมมี -
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เอกสารแนบ 3
อภิธานศัพท
บารเรล (barrel หรือ bbl)

บารเรล (1 บารเรล = 158.984 ลิตร)

บิทูเมน (bitumen)

น้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก ซึ่งปกติใชสําหรับเทลาดและกอสรางถนน

ไบโอดีเซล (biodiesel)

เชื้อเพลิงจากแหลงทดแทนตามธรรมชาติ เชน น้ํามันพืชและไขมันสัตวทั้ง
ของใหมและที่ใชแลว สําหรับใชกับเครื่องยนตดีเซล ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติ
ทางกายภาพคลายกับเชื้อเพลิงดีเซลที่ไดจ ากปโตรเลียม แตมีคุณสมบัติที่
ดีกวาในดานสิ่งแวดลอม

น้ํามันดิบที่ยากตอกระบวนการกลั่น
(challenged crude)

น้ํามันดิบที่มีคุณสมบัติหนึ่งหรือหลายอยาง ซึ่งในขณะที่กลั่นจําเปนตองมี
การควบคุม ปรับปรุงคุณภาพหรือจัดการเปนพิเศษเพื่อใหมั่นใจถึงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ เสถียรภาพของการดําเนินงาน ความปลอดภัยในการกลั่น
น้ํามัน รวมถึงสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม และเสถียรภาพทางดานโลหะวิทยา
ของอุปกรณในโรงกลั่นน้ํามัน คุณสมบัติที่สําคัญซึ่งเกี่ยวของกับน้ํามันดิบที่
ยากตอกระบวนการกลั่นไดแก คาความเปนกรด (total acid number หรือ
TAN) ความหนืดและปริมาณของโลหะ กํามะถัน ไนโตรเจน และเกลือ

โรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซ (complex
refinery)

โรงกลั่นน้ํามันที่มีกระบวนการผลิต (หนวยแปลงหรือเพิ่มคุณภาพน้ํามัน) ซึ่ง
สามารถปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพของผลิ ตภั ณฑ ไ ฮโดรคารบ อนที่มี มูล คา ต่ํา กว า
รวมถึงน้ํามันดิบที่ยากตอกระบวนการกลั่น ใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงกวา
ได โดยประเภทของหนวยกลั่นเปนตัวบงชี้ระดับความซับซอนของโรงกลั่น
น้ํามัน

คอนเดนเซท (condensate)

ของเหลวซึ่งกอตัวขึ้นเมื่อไอน้ํามันเย็นตัวลง

หน ว ยกลั่ น น้ํ า มั น ซึ่ ง เปลี่ ย นโครงสร า งโมเลกุ ล ของสารประกอบน้ํ า มั น
หนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา
(continuous catalyst regeneration reformer เบนซินที่มีคาออกเทนต่ําใหเปนสารประกอบน้ํามันเบนซินที่มีคาออกเทนสูง
หรือ CCR)
ขึ้นโดยใชอุปกรณฟนฟูตัวเรงปฏิกิริยาในระหวางกระบวนการกลั่น (online
catalyst regeneration facility)
หนวยเพิ่มคุณภาพน้ํามัน (conversion unit
หรือ upgrading unit)

หน ว ยผลิ ต ซึ่ ง ทํ า การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ข องโครงสร า งของโมเลกุ ล
ไฮโดรคารบอนที่มีมูลคาต่ํา ใหเปนโมเลกุลไฮโดรคารบอนที่มีมูลคาสูงกวา

เอกสารแนบ 3 หนา 1
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เดทเวทตัน (deadweight ton หรือ dwt)

จํานวนของสินคา เชื้อเพลิง น้ํา เสบียงและลูกเรือที่เรือบรรทุกน้ํามันสามารถ
บรรทุกไดเมื่อทําการบรรทุกเต็มที่

น้ํามันดีเซล (diesel)

คําที่ใชเรียกน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งใชในเครื่องยนตดีเซล (เครื่องยนตที่จุดระเบิด
ดวยการอัด)

ผลิตภัณฑจากหอกลั่น (distillate fuels)

น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล และน้ํามันเพื่อการทําความ
รอน (domestic heating oil)

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใชพลังงาน
(energy intensity index)

หนวยวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานของ Solomon Associates เปนอัตรา
ของการใช พลังงานที่ แ ทจ ริ ง และมาตรฐานการใชพลังงานของโรงกลั่ น
น้ํามันของ Solomon Associates สําหรับโรงกลั่นน้ํามัน ซึ่งคิดคํานวณโดยใช
วิธีการของ Solomon Associates

ราคาเทียบเทาราคาสงออก (export parity)

เป น คํ า ศั พ ท ที่ ใ ช อ ธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารในการกํ า หนดราคาขายของผลิ ต ภั ณ ฑ
ปโ ตรเลีย มที่ ส งออก โดยอา งอิ ง กับ ราคาตลาดจรในสิ งคโปร (Singapore
sport market price) ของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของซึ่งประกาศใน MOPS บวก
สวนเพิ่มหรือหักสวนลด ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพตลาด และการเจรจาตอรองกับผู
ซื้อ

น้ํามันดิบจากตะวันออกไกล (Far East
crude)

น้ํ า มั น ดิ บ นํ า เข า จากประเทศในภู มิ ภ าคตะวั น ออกไกล เช น อิ น โดนี เ ซี ย
เวียดนาม ไทย มาเลเซีย บรูไน จีน ออสเตรเลีย และรัสเซีย

วัตถุดิบ (feedstocks)

สารประกอบไฮโดรคาร บ อน เช น น้ํ า มั น ดิ บ และกากน้ํ า มั น นํ า เข า ที่ ใ ช
ปอนเขาหนวยผลิตและ/หรือผสมกับผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น (refined
products)

หนวยแปรสภาพน้ํามันหนักใหเปนน้ํามัน
เบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (fluidized
catalytic cracking unit หรือ FCCU)

หนวยกลั่นน้ํามันซึ่งจะทําการยอยสลายโมเลกุลขนาดใหญของน้ํามันหนักให
เปนโมเลกุลขนาดเล็กลงโดยการใชความรอน และใชตัวเรงปฏิกิริยาเปนตัว
ชวย

กระบวนการกลั่นแยกสวน (fractionation)

กระบวนการแยกน้ํามันดิบออกเปนสารประกอบหรือสวนตาง ๆ ซึ่งแตละ
สวนมีจุดเดือดที่ตางกัน ดวยการใหความรอนกับน้ํามันดิบที่อุณหภูมิหนึ่ง
และสงไปยังหอกลั่นแยกสวน

น้ํามันเตา (fuel oil)

สวนของผลผลิตที่ออกมาจากสวนลางของหอกลั่นน้ํามันดิบ ซึ่งเปนน้ํามันที่
เอกสารแนบ 3 หนา 2
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โดยทั่วไปจะใชเปนน้ํามันเตา นอกจากนี้ยังมีการนํามาใชเปนแหลงพลังงาน
หลักของเครื่องกําเนิดไฟฟาอยางแพรหลายดวย
แกสโซฮอล (gasohol)

สวนผสมของน้ํามันเบนซินรอยละ 90 และเอทานอลรอยละ 10 แกสโซฮอล
มีคุณสมบัติทางออกเทน หรือการกันกระตุก (antiknock) สูงกวาน้ํามัน
เบนซิน และเผาไหมไดสมบูรณกวา จึงทําใหมีการปลอยสารมลพิษออกมา
นอยกวา

คาการกลั่น (gross refining margin)

มู ล ค า ของการผลิ ต หั ก ด ว ยต น ทุ น ของวั ต ถุ ดิ บ ที่ นํ า เข า กลั่ น และค า
สาธารณูปโภคที่ซื้อมาใช ทั้งนี้ คาการกลั่นที่ใชในอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามัน
โดยทั่วไปอาจแตกตางไปจากวิธีที่บริษัทฯ ใชในการคํานวณคาการกลั่นของ
บริษัทฯ

น้ํามันชนิดหนัก (heavy oil)

น้ํ า มั น ดิ บ ชนิ ด หนั ก ที่ ยั ง คงเหลื อ อยู ภ ายหลั ง จากที่ น้ํ า มั น เตาและไฮโดรคารบอนซึ่งเบากวาถึงจุดเดือดในกระบวนการกลั่นน้ํามันแลว น้ํามันชนิด
หนักใชสําหรับผลิตไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิงเรือ และใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ

น้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก (heavy products) น้ํามันเตา กากน้ํามันดิบและบิทูเมน
กระบวนการกําจัดกํามะถันในน้ํามันโดย หนวยกลั่นน้ํามันที่ทําการกําจัดกํามะถันจากน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล
ใชไฮโดรเจนรวม (hydrodesulfurizer หรือ โดยใชตัวเรงปฏิกิริยาและไฮโดรเจนรวม
HDS)
กระบวนการกําจัดกํามะถันในน้ํามันโดย
ใชไฮโดรเจนรวม (hydrotreating)

กระบวนการกํ าจัด กํา มะถั น และสารปนเปอ นอื่ น ๆ เช น ไนโตรเจนและ
ออกซิ เ จน จากน้ํ า มั น เบนซิ น และน้ํ า มั น ดี เ ซลโดยใช ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าและ
ไฮโดรเจนรวม

อัตราสวนความสามารถในการกําจัด
กํามะถันตอกําลังการกลั่น (hydrotreatingto-refining ratio)

อัตราสวนที่คํานวณจากผลรวมของประสิทธิภาพการแปลงสภาพโมเลกุล
(hydrocracking) การกําจัดกํามะถันและสารปนเปอน (hydrotreating) ซึ่งสูง
กวากําลังการกลั่นน้ํามันดิบทั้งหมด อัตราสวนนี้แสดงถึงประสิทธิภาพของ
โรงกลั่นน้ํ ามันที่จะสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดการลดสารกํามะถันใน
อนาคตได

ราคาเทียบเทาราคานําเขา (import parity)

เป น คํ า ศั พ ท ที่ ใ ช อ ธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารในการกํ า หนดราคาขายของผลิ ต ภั ณ ฑ
ป โ ตรเลี ย มที่ ข ายในประเทศ โดยอ า งอิ ง กั บ ราคาตลาดจรในสิ ง คโปร
(Singapore sport market price) ของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของซึ่งเปนราคาเฉลี่ย
เอกสารแนบ 3 หนา 3
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อางอิงของ Platt ที่สิงคโปร (MOPS) บวกคาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑ
นั้ น ๆ จากสิ ง คโปร ม ายั ง ประเทศไทย เช น ค า ประกั น ภั ย ค า ระวาง การ
สูญเสียของมวลน้ํามันจากการขนสงสินคาทางทะเล (ocean losses) คาใชจาย
ในการจัดการ และรวมถึงคาอากรนําเขา (deemed import duty) และคาใชจาย
ในการสํารองตามกฎหมาย (cost of deemed legal reserve)
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน (jet fuel)

ผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย มซึ่ ง ใช ทั้ ง ในการบิ น พาณิ ช ย แ ละอากาศยานทหาร
คุณสมบัติที่กําหนด (specifications) ของน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานมีความ
หลากหลาย น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานเรียกอีกอยางหนึ่งวาน้ํามันเครื่องบิน
ใบพัด (turbine fuel) วัตถุดิบที่สําคัญของสวนผสมของน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศ
ยานคือน้ํามันกาดจากหนวยกลั่นน้ํามันดิบและหนวยแปรสภาพน้ํามันหนัก
ใหเปนน้ํามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (fluidized catalytic cracking
unit)

พันบารเรลตอวัน (thousand barrels per
day หรือ kdpd)

พันบารเรลตอวันปฏิทิน

น้ํามันกาด (kerosene)

ผลิตภัณฑปโตรเลียมชนิดกึ่งหนักกึ่งเบาซึ่งใชสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศ
ยาน การหุงตม การทําความรอน การใหแสงสวาง สารทําละลาย และการ
ผสมเขากับน้ํามันดีเซลและน้ํามันเตา

น้ํามันสําเร็จรูปชนิดเบา (light products)

กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว รีฟอรเมตและไอโซเมอเรต

กากน้ํามันดิบ (long residue)

น้ํามันเตาสีดําที่ผลิตโดยหนวยกลั่นน้ํามันดิบ (crude distillation unit) ซึ่งมัก
ขายเปนน้ํามันเตาสําหรับโรงกลั่นน้ํามันแบบพื้นฐาน สําหรับโรงกลั่นน้ํามัน
แบบคอมเพล็กซ กากน้ํามันดิบจะถูกนํามาผานกระบวนการตอไปในหนวย
เพิ่มคุณภาพน้ํามันเพื่อผลิตผลิตภัณฑน้ํามันที่มีมูลคาสูงกวา

การบาดเจ็บที่สูญเสียเวลาทํางาน (loss time การบาดเจ็บที่เกิดกับพนักงานในที่ทํางาน ซึ่งทําใหสูญเสียเวลาทํางานในวัน
injury)
ทํางานถัดไป หรือทําใหไมสามารถกลับมาทํางานไดในวันทํางานถัดไป
กาซปโตรเลียมเหลว (liquefied petroleum
gas หรือ LPG)

กาซปโตรเลียมเหลวซึ่งประกอบดวยโพรเพนและบิวเทนเปนหลัก และผลิต
ขึ้น เพื่อ ใชในการหุงต ม การทํ า ความรอ นในบ านและเปนสิ นคา ขั้น กลาง
(intermediate material) ในการผลิตปโตรเคมี

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการซอมบํารุง

ดัชนีตัวหนึ่งที่ใชวัดความมีประสิทธิภาพของคาใชจายในการซอมบํารุง
เอกสารแนบ 3 หนา 4
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(Maintenance Index)
คาเฉลี่ยราคาอางอิงของ Platt ที่สิงคโปร
(Means of Platt’s Singapore หรือ MOPS)

คาเฉลี่ยของราคาที่เสนอโดย Platt สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงเกรดนั้น ๆ ที่
สิงคโปร

สารเพิ่มออกเทน MTBE (methyl tertiary
butyl ether หรือ MTBE)

สารออกซิจิเนต (oxygenate) เพื่อเพิ่มคาออกเทนในน้ํามันเบนซินไรสาร
ตะกั่ว

น้ํามันสําเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา (middle
distillates)

น้ํ า มั น ดี เ ซล (หรื อ น้ํ า มั น ยานยนต แ ละน้ํ า มั น อุ ต สาหกรรม) และน้ํ า มั น
เชื้อเพลิงอากาศยาน

น้ํามันดิบจากตะวันออกกลาง (Middle
East crude)

น้ํามันดิบนําเขาจากประเทศตะวันออกกลาง อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
โอมานและเยเมน

เมกกะวัตต (megawatt หรือ MW)

เมกกะวัตต (หนึ่งลานวัตต) ซึ่งเปนหนวยวัดไฟฟา

แนฟทา (naphtha)

คําศัพทท่ีใชโดยทั่วไปสําหรับไฮโดรคารบอนสวนที่มีจุดเดือดต่ํา (และคา
ออกเทนต่ํ า ) ซึ่ ง เป น ผลผลิ ต ของการกลั่ น น้ํ า มั น ดิ บ หรื อ คอนเดนเซท
โดยทั่วไป แนฟทาใชเปนวัตถุดิบสําหรับหนวยเพิ่มออกเทน (catalytic
reforming unit) และโรงงานเอทิลีน นอกจากนี้ ยังใชเปนสวนผสมน้ํามัน
เบนซิน

กาซธรรมชาติ (natural gas)

กาซไฮโดรคารบอนที่ติดไฟงายและไรสี ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติพรอมกับ
น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติประกอบดวย มีเทนและกาซไฮโดรคารบอนชนิด
หนัก เชน โพรเพน เปนหลัก

ดัชนีวัดความซับซอนของเนลสัน (Nelson
Complexity Index)

เป น ดั ช นี ที่ คํ า นวณตามประเภทและกํ า ลั ง การกลั่ น น้ํ า มั น ของหน ว ยกลั่ น
น้ํามันทั้งหมดในโรงกลั่นน้ํามัน เปรียบเทียบกับกําลังการกลั่นน้ํามันของ
หนวยกลั่นน้ํามันดิบซึ่งเปนหนวยการผลิตขั้นแรก และโดยปกติแลว ยิ่งดัชนี
ดังกลาวมีคามากเทาใด ก็จะยิ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการแปร
สภาพน้ํามันดิบใหเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มีมูลคาสูงขึ้นไดมากเทานั้น

คาใชจายในการดําเนินงานซึ่งเปนเงินสด
(non-energy cash operating expenses)

คําศัพทที่กําหนดโดย Solomon Associates ซึ่งหมายถึง คาใชจายในการ
ดําเนินงานซึ่งเปนเงินสดและคาใชจายการซอมใหญรายปทั้งสิ้น หารดวย
กําลังการกลั่นเทียบเทาที่ใชจริง ซึ่งไมรวมคาสาธารณูปโภคและเชื้อเพลิงที่
ซื้อทุกรูปแบบ
เอกสารแนบ 3 หนา 5
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คาออกเทน (octane number)

ตัวเลขที่ระบุคุณสมบัติกันการกระตุก (การจุดระเบิดดวยตัวเอง) ของน้ํามัน
เบนซิ น ยิ่ ง ค า ออกเทนสู ง ขึ้ น เท า ใด น้ํ า มั น เบนซิ น ยิ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ กั น การ
กระตุกสูงขึ้นเทานั้น สารประกอบเบนซินที่ผลิตจากหนวยกลั่นน้ํามันดิบ
(crude distillation unit) มีคาออกเทนคอนขางต่ํา และมีมูลคาต่ําสําหรับการ
ผสมน้ํามันเบนซิน

ความพรอมของหนวยผลิต (operational
availability)

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

ปโตรเคมี (petrochemicals)

ผลิตภัณฑเคมีที่ไดมาจากปโตรเลียมหรือกาซธรรมชาติ ซึ่งมีเกือบ 200 ชนิด
โดยผลิตภัณฑบางอยางที่ไดจากการกลั่นน้ํามันจะใชเปนวัตถุดิบปโตรเคมีใน
การผลิตพลาสติก ไฟเบอรสังเคราะห ยางสังเคราะห และผลิตภัณฑอื่น ๆ

อัตราการใชกําลังการผลิต (plant
utilization rate)

การวัดสัดสวนของกําลังการผลิตที่ใชในการผลิตของหนวยผลิตหนึ่ง ซึ่ง
แสดงเปนอัตราสวนของวัตถุดิบที่นําเขาผลิตจริง (actual intake) (หรือการ
ผลิต) ตอกําลังการกลั่นในชวงระยะเวลาที่ระบุ ทั้งนี้ อัตราการใชกําลังการ
ผลิ ต ที่ ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรมกลั่ น น้ํ า มั น โดยทั่ ว ไปอาจแตกต า งไปจากวิ ธี ที่
บริษัทฯ ใชในการคํานวณอัตราการใชกําลังการผลิตของบริษัทฯ

หนวยเพิ่มออกเทน (powerformer unit)

หน ว ยกลั่ น น้ํ า มั น ซึ่ ง เปลี่ ย นโครงสร า งโมเลกุ ล ของสารประกอบน้ํ า มั น
เบนซินที่มีคาออกเทนต่ําใหเปนน้ํามันเบนซินที่มีคาออกเทนสูง

ppm (part per million)

หนึ่งสวนในลานสวน

การกลั่นน้ํามัน (refining)

การแปรสภาพน้ํามันดิบเปนผลิตภัณฑปโตรเลียม เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เชื้อเพลิงอากาศยาน น้ํามันดีเซล และแนฟทาซึ่งเปนวัตถุดิบที่สําคัญที่สุด
สําหรับอุตสาหกรรมอะโรเมติกส กระบวนการกลั่นน้ํามันโดยทั่วไปเริ่มตน
ที่การแยกน้ํามันดิบออกเปนสวนตาง ๆ ดวยการกลั่น ผลผลิตสวนตาง ๆ จะ
ถูกปรับปรุงคุณภาพตอไปเพื่อแปรสภาพใหเปนสวนผสมของผลิตภัณฑที่มี
ประโยชนมากกวา โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การเปลี่ยนสภาพโมเลกุลใหเล็ก
ลง การปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการอัลคีเลชั่น (alkylation) กระบวนการ
โพลิเมอไรเซชั่น (polymerization) และกระบวนการไอโซเมอไรเซชั่น
เอกสารแนบ 3 หนา 6
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(isomerization) สวนผสมของสารประกอบชนิดใหมเหลานี้จะถูกแยกโดยใช
วิธีการตางๆ เชน การแยกสวน (fractionation) และการสกัดสารทําละลาย
กําลังการกลั่นน้ํามัน (refining capacity)

กําลังการกลั่นที่ออกแบบ (designed capacity) ของโรงกลั่นน้ํามันตอวันที่มี
การดําเนินการผลิตจริง (stream day) บนสมมุติฐานวามีการใชน้ํามันดิบชนิด
ที่กําหนดไว โดยโรงกลั่นน้ํามันอาจจะทําการกลั่นไดสูงกวากําลังการกลั่นที่
ออกแบบหากมีการปรับปรุงสภาพการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงชนิดของ
น้ํ า มั น ดิ บ แตกต า งไปจากชนิ ด ที่ ไ ด กํ า หนดไว สํ า หรั บ กํ า ลั ง การกลั่ น ที่
ออกแบบ หรือการปรับปรุงอยางตอเนื่องในอุปกรณการผลิต ทั้งนี้ กําลังการ
กลั่นน้ํามันที่ใชในอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันโดยทั่วไปอาจแตกตางไปจากวิธี
ที่บริษัทฯ ใชในการคํานวณกําลังความสามารถของหนวยผลิตของบริษัทฯ

รีฟอรเมต (reformate)

แนฟทาที่มีการปรับปรุงคุณภาพดวยการเพิ่มคาออกเทน

ใชสําหรับขน (ถาย) น้ํามันลงเรือบรรทุกน้ํามัน (ถังเก็บน้ํามัน) ในทะเลเปด
ทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล
หรือจุดขนถายน้ํามันในทะเล (single point โดยมีหลักการ คือ เรือสามารถทําการเทียบทาเพื่อการขน (ถาย) น้ํามันไดไม
mooring หรือ SPM)
วาทิศทางของลมหรือกระแสน้ําเปนอยางไร และสามารถแกวงตัวไดที่ทุนผูก
เรือเพื่อใหมีความตานทานนอยที่สุดตอสภาวะในขณะนั้น
วันที่มีการดําเนินการผลิตจริง (stream day) จํานวนวันที่มีการดําเนินงานจริงของหนวยผลิต
ทรานสอัลคีเลชั่น (transalkylation)

กระบวนการแปลงสารโทลูอีน เบนซีน และอโรเมติกสหนักใหเปนมิกซไซ
ลีน โดยใชตัวเรงปฏิกิริยา

กระบวนการกําจัดสารปนเปอน หรือ
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ (treating)

กระบวนการกําจัดสารปนเปอน เชน ไนโตรเจนและกํามะถัน จากผลผลิต
ของน้ํามันดิบ และการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ เชน เสถียรภาพใน
ด า นความร อ นและสี โดยส ว นใหญ แ ล ว กระบวนการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
จําเปนตองอาศัยปฏิกิริยาเคมี (catalytic reaction)

น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว (unleaded
gasoline)

น้ํามันเบนซินสําหรับยานยนตซี่งไมไดมีการเพิ่มสารตะกั่วเพื่อเพิ่มคาออก
เทน

เรือบรรทุกน้ํามันดิบขนาดใหญ (very large เรือบรรทุกน้ํามันขนาดใหญขนาดระหวาง 160,000 – 320,000 เดทเวทตัน
crude carriers หรือ VLCC)
(dwt)

เอกสารแนบ 3 หนา 7

