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ส่วนที ่1 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป  

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
   

ช่ือยอ่ 

ประเภทธุรกิจ 

: 

: 

ESSO 

ประกอบกิจการโรงกลัน่ปิโตรเลียม และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร 

รวมทั้งการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107539000073 

ทุนจดทะเบียน  17,110,007,246.71 บาท  

ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 3,467,916,666 หุน้ มูลค่าตราไว ้4.9338 บาทต่อหุน้   

ทุนชาํระแลว้  17,075,181,200.40 บาท  

ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้ มูลค่าตราไว ้4.9338 บาทต่อหุน้    

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์ : 02 262-4000 

โทรสาร : 02 262-4800 

เวบ็ไซต ์
 

แผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

โทรศพัท ์

E-mail 

: 
 

 

: 

: 

www.esso.co.th 
 

 

02 262-4788 

essoIR@exxonmobil.com 

 

ข้อมูลของบุคคลอ้างองิ 

   

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 02 229-2888 (Call Center) 

  

ผูส้อบบญัชี 
 

: ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต บริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

อาคารบางกอกซิต้ี ชั้น 15 

เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท:์ 02 344-1000  

 

http://www.esso.co.th/
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

ช่ือ-ทีอ่ยู่ของบริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษัทฯ 

(ร้อยละ)  

บริษทั โมบิล เอน็เทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จาํกดั (METL) 

3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั 

เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 02 262-4000 
 

 

ไม่ไดป้ระกอบ

กิจการ 

 

3,333,000 

 

100 

บริษทั วสิาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั (IPEL) 

3195/26 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั 

เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 02 262-4000 
 

 

ใหเ้ช่า

อสงัหาริมทรัพย ์

 

3,333,400 

 

30(1) 

บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั (UIDC) 

3195/27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั 

เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 02 262-4000 
 

 

ใหเ้ช่า

อสงัหาริมทรัพย ์

 

10,000,000 

 

49(1) 

บริษทั เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส จาํกดั (PSE) 

3195/27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั 

เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 02 262-4000 
 

 

ใหเ้ช่า

อสงัหาริมทรัพย ์

 

10,000,000 

 

33 (2) 

บริษทั ไทยซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั (TCC) 

3195/21 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั 

เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 02 262-4000 
 

 

บริการสถานีนํ้ามนั

และร้านสะดวกซ้ือ 

 

50,000,000 

 

0(3) 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) 

2/8 หมู่ 11 ถนนลาํลูกกา ลาดสวาย 

เขตลาํลูกกา  ปทุมธานี 12150 

โทรศพัท:์ 02 991-9130 
 

 

ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 

 

8,479,000,000 

 

21 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

(BAFS) 

171/2 หมู่ 10 ถนนวภิาวดีรังสิต สีกนั 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  

โทรศพัท:์ 02 834-8900 
 

 

ใหบ้ริการนํ้ามนั

อากาศยานแก่สาย

การบิน 

 

509,998,044 

 

7 

 
(1)  สาํหรับหุ้นท่ีเหลือเป็นหุ้นบริุมสิทธิ ซ่ึงถือโดยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ัน 

(2) ส่วนท่ีเหลือถือหุ้นโดยบริษัท UIDC และ IPEL 

(3) บริษัทฯไม่ได้ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท TCC แต่จาํนวนหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายท้ังหมดของบริษัท TCC ถือโดยบริษัท UIDC   
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2. ปัจจัยความเส่ียง  

  

 ขอ้มูลต่อไปน้ีอธิบายถึงความเส่ียงท่ีสาํคญับางประการซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ และมูลค่าหุ้นของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจไม่ทราบถึงความเส่ียงบางประการ และความเส่ียงอ่ืน ๆ ซ่ึงในขณะน้ีบริษทัฯ เช่ือวา่ยงัไม่มีนยัสาํคญั 

อาจกลายเป็นความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัต่อบริษทัฯ ได ้ความเส่ียงทั้งหลายเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ

ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ   

 

นอกจากน้ี ขอ้ความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีปรากฏในเอกสาร

ฉบบัน้ี เช่น การใชถ้อ้ยคาํวา่ “เช่ือวา่” “คาดหมายวา่” “คาดการณ์วา่” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็นตน้ หรือประมาณ

การทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการ การดาํเนินธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ

เปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ นโยบายของรัฐ และปัจจัยอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นการ

คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของบริษทัฯ ในปัจจุบนันั้น มิไดเ้ป็นการรับรองผลการประกอบการหรือ

เหตุการณ์ในอนาคต ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได ้สาํหรับ

ขอ้มูลท่ีอา้งถึงหรือเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ บริษทัฯ ไดม้าจากขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยหรือคดั

ย่อจากส่ิงพิมพข์องรัฐบาลหรือจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ  โดยท่ีบริษทัฯ มิไดท้าํการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลดงักล่าวแต่ประการใด 

  

2.1 ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบัธุรกจิของบริษัทฯ 

 

 2.1.1 กาํไร (margins) ในอุตสาหกรรมกลัน่นํา้มนัและอะโรเมตกิส์มคีวามผนัผวน 

 

 ผลประกอบการของบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบโดยหลกัจากส่วนต่าง หรือกาํไร (margins) ระหว่างราคาขายของ

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์พาราไซลีน ของบริษทัฯ กบัตน้ทุนในการจดัซ้ือนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ ในอดีตท่ี

ผา่นมา ค่าการกลัน่ (refining margin) และกาํไรของพาราไซลีน (paraxylene margin) มีความผนัผวน และมีแนวโนม้วา่จะ

ยงัคงมีความผนัผวนต่อไปในอนาคต ความผนัผวนท่ีเกิดข้ึนในอนาคตอาจมีผลกระทบในทางลบต่อผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ เน่ืองจากส่วนต่างระหวา่งราคาของผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ ขาย  และราคาของนํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ อาจลดลงจน

ทาํให้กระแสเงินสดสุทธิของบริษทัฯ ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของบริษทัฯ และอาจไม่เพียงพอต่อการชาํระหน้ีของ

บริษทัฯ ทั้งน้ี ปัจจยัเฉพาะต่าง ๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อค่าการกลัน่ และกาํไรจากการผลิตพาราไซลีน และผลประกอบการ

ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 

  

• ความตอ้งการโดยรวมของนํ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑ์พาราไซลีน ซ่ึงไดรั้บอิทธิพล

จากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ สภาพเศรษฐกิจของโลก ภูมิภาค และในประเทศ  สภาพอากาศ ความผนัผวนตาม

ฤดูกาล และความตอ้งการผลิตภณัฑ์เฉพาะอยา่ง เช่น นํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยั

ภายนอกท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ   
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• อุบติัเหตุ การหยุดชะงกัในการขนส่ง สภาพอากาศท่ีรุนแรง หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ซ่ึงส่งผลให้ตอ้งหยุดเดิน

เคร่ืองจกัรนอกกาํหนดการท่ีวางไวห้รือซ่ึงมีผลกระทบในทางลบอย่างอ่ืนต่อหน่วยผลิต เคร่ืองจกัร ท่อส่ง

หรืออุปกรณ์ของบริษทัฯ หรือของผูจ้ดัหา (supplier) หรือลกูคา้ของบริษทัฯ 

• การเปล่ียนแปลงตน้ทุนหรือปริมาณนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ  และค่าขนส่งท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่สอดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงของราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑพ์าราไซลีน  

• การเปล่ียนแปลงกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัและการผลิตพาราไซลีนโดยรวม (aggregate refining and paraxylene 

capacity) ในประเทศไทย ภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก และทัว่โลก 

• การเปล่ียนแปลงท่ีมิไดค้าดหมายไวล่้วงหนา้ในโครงสร้างการกาํหนดราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศ

ไทย 

• การเปล่ียนแปลงท่ีมิได้คาดหมายไวล้่วงหน้าในคุณสมบัติท่ีกําหนดของนํ้ ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้มและกฎหมายอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คุณสมบติัท่ีกาํหนดเก่ียวกบัสารออกซิเจนเนตและปริมาณ

กาํมะถนั ซ่ึงบริษทัฯ อาจตอ้งแกไ้ขหรือปรับปรุงหน่วยผลิตและหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งมีนยัสาํคญั โดยท่ีไม่

สามารถผลกัภาระตน้ทุนในการปฏิบติัตามคุณสมบัติท่ีกาํหนดดงักล่าวดว้ยการปรับราคาของผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม 

• คาํตดัสิน คาํพิพากษาหรือการทาํความตกลงในคดีความและการดาํเนินการตามกฎหมายอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึง

ค่าใชจ่้ายท่ีมิไดค้าดหมายไวล่้วงหนา้ในการแกไ้ขความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มหรือการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

ส่ิงแวดลอ้ม ณ โรงงานการผลิตของบริษทัฯ ซ่ึงมีจาํนวนท่ีสูงกวา่เงินสาํรองท่ีตั้งไว ้และการเรียกร้องค่าชดเชย

จากการบาดเจบ็ของบุคคลใด ๆ  

• กรณีและเหตุการณ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนสภาวะทางการเมืองทัว่โลก ซ่ึงรวมถึงสภาวะและความไม่

มัน่คงทางการเมืองในภมิูภาคของประเทศผูผ้ลิตนํ้ามนั เช่น ตะวนัออกกลางและตะวนัออกไกล 

• ความสามารถขององคก์รร่วมประเทศผูผ้ลิตนํ้ ามนัเพ่ือการส่งออก (Organization of Petroleum Exporting 

Countries (“OPEC”)) และประเทศผูผ้ลิตปิโตรเลียมอ่ืน ๆ ท่ีจะกาํหนดและรักษาระดบัการผลิต ซ่ึงมีอิทธิพล

ต่อราคาตลาด 

•  กฎระเบียบของรัฐทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมนํ้ ามันและพลังงาน

โดยทัว่ไป 

• ระดบัและขอบเขตของกิจกรรมของนกัเกง็กาํไรนํ้ามนั 

• ราคา ความพร้อมและการเป็นท่ียอมรับของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทดแทน เช่น ไบโอดีเซล 

• การประกาศใชห้รือการแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ภาษีอากรตลอดจนกฎหมายและ

กฎเกณฑอ่ื์น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 

• ความผนัผวนของค่าเงินบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 
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 ปัจจยัต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ส่งผลให้ค่าการกลัน่และกาํไรขั้นตน้ของพาราไซลีน (gross refining and 

paraxylene margins) ของบริษทัฯ อาจลดลงได ้ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการ

ดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ  

 

 2.1.2 ราคาตลาดของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และ

เคมภีัณฑ์อืน่ ๆ มคีวามผนัผวนและเป็นวฏัจักร อกีทั้งได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ทัว่โลกทีไ่ม่สามารถจะคาดการณ์ได้ 

 

 ราคาท่ีบริษทัฯ ซ้ือนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ และราคาขายของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และ

เคมีภณัฑอ่ื์น ๆ ของบริษทัฯ ถูกกาํหนดโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด ซ่ึงราคาตลาดเหล่าน้ีมีความผนัผวนและคาดวา่จะยงัคงผนั

ผวนต่อไป อีกทั้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ 

 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ บางส่วนจะสะทอ้นถึงความผนัผวนและวฏัจกัรของอุตสาหกรรมกลัน่นํ้ ามนัและ

การผลิตอะโรเมติกส์ ในอดีตท่ีผ่านมา  อุตสาหกรรมกลัน่นํ้ ามนัและการผลิตอะโรเมติกส์ตอ้งประสบกบัช่วงเวลาท่ีภาวะ

อุปทานตึงตวั (tight supply) ซ่ึงส่งผลใหร้าคาและอตัรากาํไรเพิ่มข้ึน ติดตามดว้ยช่วงระยะเวลาท่ีมีการเพ่ิมกาํลงัการผลิตอยา่ง

สูง ซ่ึงส่งผลให้มีอุปทานลน้ตลาดและราคาและอตัรากาํไรลดลง ความผนัผวนท่ีมีนยัสาํคญัในราคาตลาดของนํ้ ามนัดิบและ

วตัถุดิบอ่ืน ๆ น่าท่ีจะมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัท่ีสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 

 บริษทัฯ ประสบกบัความผนัผวนของราคานํ้ ามนัดิบเป็นรายวนั โดยทัว่ไปแลว้ บริษทัฯ จะมีช่วงระยะเวลาท่ีห่าง

กนั (lag time) ประมาณหน่ึงเดือนนบัจากเวลาท่ีซ้ือนํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ จนถึงเวลาท่ีขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมซ่ึงผลิต

จากวตัถุดิบดงักล่าว ทั้งราคาของนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ และราคาของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอาจเปล่ียนแปลงไดใ้นช่วง

ระยะเวลาท่ีห่างกนัน้ี และการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่ออตัรากาํไรของบริษทัฯ และอาจส่งผลกระทบท่ีมี

นยัสาํคญัต่อกิจการกลัน่นํ้ามนั ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัฯ แมว้า่การข้ึนหรือลดราคาของนํ้ามนัดิบหรือ

วตัถุดิบอ่ืน ๆ อาจส่งผลใหมี้การปรับข้ึนหรือปรับลดราคาของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมตามกนั แต่บริษทัฯ ไม่สามารถรับรองได้

วา่ราคาเหล่านั้นจะปรับข้ึนหรือปรับลดในสัดส่วนเดียวกนัหรือไม่ การท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถผลกัภาระจากการข้ึนราคาตลาด

ของนํ้ ามนัดิบหรือวตัถุดิบได ้อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการ

ดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ 

 

 นอกจากน้ี ตน้ทุนนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงภาษีสรรพสามิตและเงินกองทุนนํ้ ามนัถือเป็นส่วนของ

ตน้ทุนท่ีสําคญัของต้นทุนการขายของบริษัทฯ  โดยประมาณเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 ของต้นทุนการขายของบริษัทฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัตอ้งสํารองนํ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมคงคลงัไวต้ามท่ีกฎหมายไทยกาํหนดดว้ย มูลค่าของ

สินคา้คงคลงัเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัความผนัผวนของราคาตลาด ดงันั้น การเปล่ียนแปลงราคาของนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ จึง

อาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ

ของบริษทัฯ 

 

 อน่ึง ราคาของนํ้ามนัดิบท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น แมว้า่ท่ีผา่นมาบริษทัฯ ยงัไม่

เคยประสบปัญหาในการจดัหาสินเช่ือทางการคา้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน แต่หากบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหาสินเช่ือระยะสั้น
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ท่ีมีเง่ือนไขท่ีดีไดอ้าจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ

ของบริษทัฯ ได ้

 

 2.1.3 บริษัทฯ ต้องพึ่งพาเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ัน  และ/หรือบริษัทในเครืออย่างมากสําหรับบริการ

สนับสนุนต่าง ๆ และบุคลากรอาวุโสบางตาํแหน่ง 

 

บริษทัฯ ตอ้งพ่ึงพาเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือเป็นอยา่งมากสาํหรับ การดาํเนินงานใน

ดา้นต่าง ๆ ของบริษทัฯ  โดยประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเป็นบริษทัในเครือท่ีถือหุน้ขา้งมากโดยเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ 

และ/หรือบริษทัในเครือ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงความเช่ียวชาญในการบริการจดัซ้ือนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบ เครือข่ายการจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณัฑ์ทัว่โลก การบริการทางดา้นเทคโนโลยี การดาํเนินงานและวิศวกรรมท่ีทนัสมยั และ

โครงการวิจยัและพฒันาของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บประโยชน์

จากการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “เอสโซ่” และเคร่ืองหมายการคา้อ่ืน ๆ ซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิจากเอ็กซอน โมบิล คอร์

ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ รวมทั้งความช่วยเหลือทางดา้นบุคลากรฝ่ายบริหาร

จดัการและเทคนิค รวมทั้งบุคลากรระดบัอาวุโสของบริษทัฯ และการสนับสนุนทางดา้นธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอร์

ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่   นอกจากน้ี บริษทัฯ ขายผลิตภณัฑ์สําหรับช่องทาง

พาณิชยกรรมในสัดส่วนท่ีมีนยัสาํคญั และผลิตภณัฑส่์งออกให้แก่หรือผา่นบริษทัในเครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึง

ไดใ้ห้การสนบัสนุนทางดา้นการตลาดและการขายแก่บริษทัฯ ภายใตส้ัญญาบริการต่าง ๆ  บริษทัฯ ไม่สามารถรับรองไดว้า่ 

เอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือจะยงัคงใหก้ารสนบัสนุนแก่บริษทัฯ ต่อไป ทั้งน้ี หากบริษทัฯ สูญเสีย

การสนบัสนุนดงักล่าวจากเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือ หรือสัญญาท่ีมีนยัสาํคญัใด ๆ ท่ีบริษทัฯ ทาํ

ไวก้บั เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือถูกบอกเลิก และบริษทัฯ ไม่สามารถหาแหล่งอ่ืน ๆ สําหรับ

บริการดงักล่าวหรือไม่สามารถหาบุคลากรท่ีสําคญัเพิ่มเติมได ้ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและ

โอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ กอ็าจไดรั้บผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั  

 

 สัญญาต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ทาํกบัเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือ สําหรับบริการเทคโนโลย ี

เคร่ืองหมายการคา้ และการสนบัสนุนอ่ืน ๆ มีขอ้กาํหนดว่าดว้ยการส้ินสุดลงของสัญญาโดยอตัโนมติัหากเอ็กซอน โมบิล 

คอร์ปอเรชัน่ ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของหรือไม่มีอาํนาจควบคุม ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม เป็นจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 50 ของส่วนได้

เสียในบริษทัฯ อีกต่อไป เง่ือนไขบางอยา่งท่ีเก่ียวกบับุริมสิทธิและการอนุมติัจากรัฐบาลท่ีจะมีผลบงัคบัใชห้ากผูถื้อหุ้นเอ็ก

ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือประสงคท่ี์จะลดสัดส่วนการถือหุ้นโดยรวมของตนในบริษทัฯ จนตํ่ากวา่

ร้อยละ 50 อยา่งไรกต็าม ผูถื้อหุน้ของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือไม่ผกูพนัท่ีจะตอ้งคงส่วนไดเ้สีย

ขั้นตํ่าไวใ้นบริษทัฯ  

 

 2.1.4 อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ กบับริษัทฯ หรือระหว่างผู้ถือหุ้น

รายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ 

  

 ปัจจุบนับริษทัในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่เป็นผูถื้อหุ้นขา้งมากในบริษทัฯ ทั้งน้ีอาจเกิดกรณีท่ีทาํให้ผล

ประโยชน์ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นหรือผลประโยชน์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
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แตกต่างจากผลประโยชน์ของบริษทัฯ ทาํให้ผูบ้ริหารของบริษทัฯ อาจตอ้งเผชิญกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการและผูบ้ริหาร ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนน้ีรวมถึง

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

 

• รายการระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เช่น รายการท่ีเก่ียวกบัการจดัหา

วตัถุดิบ หรือการขายผลิตภณัฑ ์ 

• การแข่งขนัหรือกิจการใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนในธุรกิจกลัน่นํ้ามนั 

• การอนุมัติการควบรวมหรือเขา้ซ้ือกิจการท่ีอาจเกิดข้ึน การซ้ือขายสินทรัพยแ์ละธุรกรรมทางบริษทัท่ีมี

นยัสาํคญัอ่ืน ๆ  

• การออกหรือจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

• การตดัสินใจลงทุนและค่าใชจ่้ายเพ่ือการลงทุนอ่ืน ๆ และ 

• การบงัคบัสิทธิตามสัญญา การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรอ่ืน ๆ และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบและ

กฎหมาย 

 

 แมบ้ริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะดาํเนินมาตรการตามท่ีสมควรเพ่ือขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวและ

ปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัฯ ดว้ยในขณะเดียวกนั แต่บริษทัฯ ไม่สามารถรับรองไดว้า่ผลประโยชน์ระหวา่งเอก็ซอน โม

บิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือ หรือของบริษทัฯ จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

 

 ผลประโยชน์ของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่และ/หรือบริษทัในเครืออาจจะไม่สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของผู ้

ถือหุน้รายอ่ืน ๆ ของบริษทัฯ ทั้งน้ี เอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่อาจใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนและดาํเนินการในฐานะผูถื้อ

หุ้นผ่านทางบริษทัในเครือ ซ่ึงอาจขดัแยง้และมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ๆ ของบริษทัฯ เช่น การ

จ่ายเงินปันผลหรือการจดัสรรอ่ืน ๆ 

 

 2.1.5 บริษัทฯ ต้องพึง่พาแหล่งนํา้มนัดบิและวตัถุดบิอืน่ ๆ จากต่างประเทศ 

 

 วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตของบริษทัฯ คือนํ้ ามนัดิบ และบริษทัฯ ตอ้งอาศยันํ้ ามนัดิบท่ีพร้อมจดัหาได้

สาํหรับความตอ้งการในการผลิตเกือบทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัฯ มีความสามารถกลัน่นํ้ ามนัดิบไดห้ลายประเภทจากทัว่

โลก ซ่ึงรวมถึงนํ้ ามนัดิบจากตะวนัออกไกล ตะวนัออกกลางและแอฟริกาตะวนัตก โดยท่ีการคดัเลือกวตัถุดิบของบริษทัฯ 

จากแหล่งใดนั้น จะข้ึนอยูก่บัราคาและปริมาณของผลิตภณัฑ ์บริษทัฯ จดัหานํ้ามนัดิบผา่น และจดัหาจาก ExxonMobil Asia 

Pacific Pte. Ltd. และ ExxonMobil Sales and Supply LLC ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ เอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และทาํ

หนา้ท่ีช่วยเหลือบริษทัฯ ในการจดัหาและในการจดัซ้ือดงักล่าว การนาํเขา้นํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ อยูภ่ายใตปั้จจยั  ต่าง ๆ 

ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงและความไม่มัน่คงทางการเมืองในภูมิภาคท่ีเป็นแหล่ง

ผลิตปิโตรเลียม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในตะวนัออกกลาง กฎระเบียบของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมนํ้ ามนัและพลงังานใน

ภมิูภาคเหล่านั้น สภาพอากาศและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในภูมิภาคเหล่านั้น แมว้า่จนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัไม่เคยประสบ

ปัญหาท่ีสําคญัในการจดัหานํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในการผลิต แต่บริษทัฯ ไม่สามารถ
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รับรองไดว้่าในอนาคตบริษทัฯ จะยงัคงความสามารถในการจดัหาวตัถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนํ้ ามนัดิบ สําหรับโรงกลัน่

นํ้ามนัของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเพียงพอสาํหรับการกลัน่ท่ี ณ ระดบัปัจจุบนัในราคาซ่ึงเป็นท่ียอมรับได ้และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี

น่าพึงพอใจ หากบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหานํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเพียงพอ หรือสามารถจดัหาไดเ้พียงพอแต่ใน

ราคาท่ีไม่น่าพึงพอใจ ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ อาจไดรั้บ

ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 2.1.6 การหยุดชะงักในการดําเนินงานของโรงกลั่นนํ้ามันและโรงงานอะโรเมติกส์อย่างมีนัยสําคัญ อาจมี

ผลกระทบต่อการผลติของบริษัทฯ 

 

 หน่วยผลิตทั้งหมดของบริษทัฯ ตั้งอยู่ท่ีศรีราชา จงัหวดัชลบุรี การกลัน่ การขนส่งและการจดัเก็บนํ้ ามนัดิบและ

วตัถุดิบอ่ืน ๆ ตลอดจนผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ มีความเส่ียงภยัท่ีสาํคญัหลายอยา่ง 

ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอคัคีภยั การระเบิด การหกร่ัวไหล และสภาพท่ีเป็นอันตรายหรือไม่คาดหมาย   อ่ืน ๆ หรืออุบัติเหตุ 

เหตุการณ์แทรกแซงท่ีมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม) อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุทาง

อุตสาหกรรม สภาพอากาศท่ีรุนแรงหรือภยัธรรมชาติอ่ืน ๆ อาทิเช่น อุทกภยั วาตภยั สึนามิ และแผน่ดินไหว อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบในทางลบและมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ 

 

 บริษทัฯ ตอ้งหยุดเดินเคร่ืองจกัรในส่วนต่าง ๆ ของหน่วยผลิตเพ่ือการบาํรุงรักษาตามกาํหนดการประจาํเป็นคร้ัง

คราว ในระหว่างการหยุดเดินเคร่ืองจกัรน้ี ส่วนท่ีหยดุเดินเคร่ืองจกัรและส่วนอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งพ่ึงพาส่วนน้ีอาจไม่สามารถผลิต 

หรืออาจทาํใหมี้ระดบัการผลิตในอตัราท่ีตํ่าลง การหยดุเดินเคร่ืองจกัรเป็นระยะเวลานาน แมว้า่จะเป็นการหยดุเดินเคร่ืองจกัร

เพ่ือการบาํรุงรักษาประจาํหรือการบาํรุงรักษาตามกาํหนดการท่ีวางไวก้ต็าม อาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ

ธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงินและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ 

 

 หน่วยผลิตของบริษทัฯ อาจตอ้งหยุดเดินเคร่ืองจกัรนอกกาํหนดการท่ีวางไว ้เน่ืองจากความชาํรุดบกพร่องของ

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ในกรณีดงักล่าวน้ี หน่วยกลัน่นํ้ ามนัท่ีไม่เสียหายแต่อาจตอ้งพึ่งพาหรือทาํงานร่วมกบัหน่วยท่ีเสียหาย  

อาจตอ้งหยุดเดินเคร่ืองจกัรไปดว้ย หากมีกรณีเหล่าน้ีเกิดข้ึน กาํลงัการผลิตและปริมาณการผลิตของบริษทัฯ อาจไดรั้บ

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ

บริษทัฯ 

 

 2.1.7 บริษัทฯ มีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการปนเป้ือนของผลิตภัณฑ์ และการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม

คุณสมบัตทิีก่าํหนด 

 

 การส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ถือวา่ไม่เป็นไปตามคุณสมบติัท่ีกาํหนด หรือมีการปนเป้ือนหรือเส่ือมสภาพ ไม่วา่จะเกิดข้ึน

จริงหรือเพียงถูกกล่าวหา หรือไม่วา่โดยตั้งใจหรือโดยอุบติัเหตุ อาจทาํใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงและธุรกิจของบริษทัฯ  

การส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นไปตามคุณสมบติัท่ีกาํหนด หรือมีการปนเป้ือนหรือเส่ือมสภาพ อาจส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งเรียก

ผลิตภณัฑก์ลบัคืน และ/หรือมีความรับผดิทางอาญาหรือทางแพง่ รวมถึงจาํกดัความสามารถของบริษทัฯ ท่ีจะขายผลิตภณัฑไ์ด ้

ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ 
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 2.1.8 การประกนัภัยของบริษัทฯ อาจให้ความคุ้มครองไม่เพยีงพอต่อความสูญเสียทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

 การดาํเนินงานของบริษทัฯ อยูภ่ายใตค้วามเส่ียงและอนัตรายต่าง ๆ จากการกลัน่นํ้ ามนั รวมทั้งการขนส่งและการ

จดัเก็บนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ ตลอดจนผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณัฑ์อ่ืน ๆ  เช่น อคัคีภยั 

การระเบิด การแตกร้าวของท่อส่งและการหกร่ัวไหล การร่ัวของถงัเกบ็ การหกร่ัวไหลของเคมีภณัฑ ์การปล่อยสารอนัตราย

หรือก๊าซ และความเส่ียงทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ  ความชาํรุดบกพร่องทางจกัรกลของอุปกรณ์ท่ีหน่วยผลิตของบริษทัฯ 

และภยัธรรมชาติ นอกจากน้ี ความเส่ียงภยัในการดาํเนินงานและความเส่ียงภยัอ่ืน ๆ เหล่าน้ีอาจก่อใหเ้กิดการไดรั้บบาดเจ็บ

และการเสียชีวิต ความเสียหายท่ีร้ายแรงหรือการถูกทาํลายของทรัพยสิ์นของบริษัทฯ และของบุคคลอ่ืน รวมทั้ งการ

ก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม และอาจส่งผลใหต้อ้งระงบัการดาํเนินงานและก่อใหเ้กิดความรับผดิทางแพง่หรือทางอาญา 

 

 ในขณะท่ีบริษทัฯ เช่ือว่าบริษทัฯ ไดท้าํประกนัภยัไวอ้ย่างเพียงพอ แต่หากหน่วยผลิตหน่วยใดหน่วยหน่ึงหรือทุก

หน่วยเสียหาย ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน และการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตอ้งหยุดชะงกัเป็นระยะเวลาหน่ึง บริษทัฯ ไม่

สามารถรับรองไดว้่ากรมธรรม์ประกนัภยัของบริษทัฯ จะคุม้ครองความสูญเสียท่ีอาจเกิดจากการหยุดชะงกัดงักล่าว หรือ

ชดเชยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนหน่วยผลิตท่ีเสียหายได้อย่างเพียงพอ บริษทัฯ ไม่มีการประกันภัยธุรกิจ

หยดุชะงกั หากบริษทัฯ ไดรั้บความสูญเสียท่ีไม่ไดเ้อาประกนัเป็นจาํนวนมาก หรือหากความสูญเสียท่ีเอาประกนัของบริษทัฯ 

มีจาํนวนสูงกวา่ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอยา่งมีนยัสาํคญั ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน

และโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญั  อน่ึง กรมธรรม์ประกนัภยัของบริษทัฯ 

ไม่ไดค้รอบคลุมเบ้ียปรับหรือค่าปรับ หรือการชาํระเงินอ่ืน ๆ ใหแ้ก่รัฐบาลอนัเน่ืองจากความเส่ียงภยัใด ๆ เหล่าน้ี  

 

 2.1.9 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและ

กฎระเบียบดงักล่าว อาจทาํให้บริษัทฯ มค่ีาใช้จ่ายจํานวนมาก 

 

 3ลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ ทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายและกฎระเบียบและมาตรฐานทางดา้น

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเพ่ิมความเขม้งวดข้ึนอยูเ่สมอ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีถูกปล่อยออกมาทางอากาศ เช่น สารซลัเฟอร์ อ๊อกไซด ์

(sulfur oxides (“SOx”)) สารไนโตรเจน ออ๊กไซด ์(nitrogen oxides (“NOx”)) และอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการหกร่ัวไหลโดยอุบติัเหตุหรือการปล่อยปิโตรเลียมหรือวตัถุอนัตราย หรือมลพิษอ่ืน ๆ เขา้สู่ส่ิงแวดลอ้ม การ

จดัการของเสีย การจดัการ การใช ้การจดัเกบ็ การขนส่งและการกาํจดัผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากปิโตรเลียม การป้องกนัมลพิษ การ

แกไ้ขพ้ืนท่ีซ่ึงปนเป้ือน และการกาํหนดลกัษณะและคุณภาพของนํ้ ามนัเบนซินและนํ้ ามนัดีเซล นอกจากน้ี กฎหมายและ

กฎระเบียบบางฉบบัยงักาํหนดให้โรงงานของบริษทัฯ ตอ้งประกอบการตามใบอนุญาตซ่ึงตอ้งต่ออายุหรืออาจมีการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงได ้กฎหมาย กฎระเบียบ และใบอนุญาตเหล่าน้ีอาจกาํหนดใหติ้ดตั้งเคร่ืองควบคุมมลพิษหรือเปล่ียนแปลงการ

ดาํเนินงานเพ่ือจาํกดัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มและ/หรือสุขอนามยัและความปลอดภยั นอกจากน้ี 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายเพ่ือการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือการปฏิบติัตามกฏหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การฝ่าฝืน

กฎหมายและกฎระเบียบหรือเง่ือนไขของใบอนุญาตเหล่าน้ีมีโทษปรับสูง รวมถึงโทษทางอาญา การเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ และการบงัคบัปิดสถานประกอบการ 
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3 การร่ัวไหลของนํ้ามนั ก๊าซหรือมลพิษอ่ืน ๆ ออกสู่อากาศ ดินหรือนํ้า อนัอาจทาํใหบ้ริษทัฯ มีความรับผิดต่อรัฐบาล

หรือบุคคลภายนอก  อีกทั้งเกิดค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขความเสียหายจากการร่ัวไหลดงักล่าว หากบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติั

ตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ อาจถูกดาํเนินการทางปกครอง ทางแพง่และทางอาญา

โดยหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งอาจถูกดาํเนินการทางแพ่งโดยกลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิด

ค่าปรับและความรับผดิจาํนวนมากต่อบริษทัฯ รวมทั้งคาํสั่งซ่ึงอาจจาํกดัหรือระงบัการประกอบกิจการของบริษทัฯ ได ้

 

3 อน่ึง การประกาศใชก้ฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มฉบบัใหม่ การตีความกฎหมายเดิมใหม่หรือการ

ยกเลิกกฎหมายเดิม คุณสมบติัท่ีกาํหนดเพิ่มเติมของรัฐบาลหรือพฒันาการอ่ืน ๆ ในภายหน้าอาจส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งมี

ค่าใชจ่้ายเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมหรือเกิดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเพิ่มเติมเพ่ือท่ีจะรักษาระดบัการประกอบการในระดบั

ปัจจุบนั  ลดกิจกรรมการผลิตหรือดาํเนินการอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัฯ ตวัอยา่งเช่น รัฐบาลได 3้กาํหนดลกัษณะและ 3คุณภาพของนํ้ ามนัเช้ือเพลิงข้ึนใหม่ 

โดยกาํหนดใหมี้การลดปริมาณกาํมะถนัและสารเบนซีนของนํ้ ามนัเบนซิน และลดปริมาณกาํมะถนัในนํ้ ามนัดีเซล ซ่ึงบริษทัฯ 

จะตอ้งปฏิบติัตาม3มาตรฐานท่ีกาํหนดข้ึนใหม่ดงักล่าว3ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2555  เพ่ือให้บริษทัฯ ยงัคงสามารถขายนํ้ามนั

เบนซิน และนํ้ ามนัดีเซลในตลาดภายในประเทศได ้ 3คณะกรรมการ 3บริษทั ได 3้อนุมติัการลงทุนโครงการปรับปรุงคุณภาพ

นํ้ามนั ณ โรงกลัน่นํ้ ามนัศรีราชาเม่ือเดือนกรกฎาคม 2553 ซ่ึง3 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการดงักล่าวตามท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติั

เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ภายใน3วนัท่ี 1 มกราคม 2555  

 

 นอกจากน้ี มาตรฐานและขอ้กาํหนดทางส่ิงแวดลอ้มฉบบัใหม่ท่ีอาจมีการประกาศใชบ้งัคบัอาจทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่มี

ระยะเวลาเพียงพอเพื่อการปฏิบติัตาม  และบริษทัอาจไม่สามารถขอยกเวน้หรือขอระงบัชัว่คราว หากบริษทัไม่สามารถ

ปฏิบติัตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดดงักล่าวไดภ้ายในกาํหนดเวลา ซ่ึงในกรณีเช่นนั้น บริษทัฯ อาจตอ้งปิดดาํเนินการหรือ

หยุดดาํเนินการในส่วนงานท่ีไดรั้บผลกระทบ บริษทัฯ คาดว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะกาํหนด

มาตรฐานใหม่สาํหรับการปล่อยสารทางอากาศสาํหรับธุรกิจกลัน่นํ้ ามนั โดยบริษทัฯ ยงัไม่แน่ใจวา่ มาตรฐานใหม่เหล่าน้ีจะ

มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในทางใดบา้ง  

 

 บริษทัฯ ไม่เคยถูกดาํเนินคดีท่ีมีนยัสําคญัหรือตอ้งจ่ายค่าปรับและเบ้ียปรับท่ีมีนยัสําคญั และเท่าท่ีบริษทัฯ ทราบ 

บริษทัฯ ไม่เคยถูกตรวจสอบในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีนยัสาํคญั แต่อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไม่สามารถรับรอง

ไดว้่า จะไม่มีการดาํเนินคดีหรือกระบวนพิจารณาอ่ืน ๆ ต่อบริษทัฯ ในอนาคต หรือบริษทัฯ จะตอ้งรับผิดในการดาํเนินคดี

หรือกระบวนพิจารณาในอนาคตดงักล่าว ซ่ึงอาจมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง ค่าใชจ่้ายในการทาํความสะอาดและแกไ้ขส่ิงแวดลอ้มใน

พ้ืนท่ีของบริษทัฯ และการดาํเนินคดีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ กระแสเงินสด 

ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ 

 

 2.1.10 บริษัทฯ อาจไม่สามารถดาํเนินโครงการในอนาคตได้สําเร็จภายในกาํหนดเวลาและงบประมาณทีค่าดการณ์ไว้ 

  

ในอนาคตบริษทัฯ อาจมีความจาํเป็นจะตอ้งมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนเป็นจาํนวนมากจากการท่ีตอ้งปฏิบติัให้

เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎระเบียบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเช่นท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัให้

เป็นไปตาม 3มาตร 3ฐานนํ้ ามนัเช้ือเพลิงใหม่ 3ท่ี 3กาํหนดใหล้ดปริมาณกาํมะถนัและสารเบนซีนในนํ้ามนัเบนซิน และลดปริมาณ
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กาํมะถนัในนํ้ามนัดีเซล ดงัรายละเอียดในปัจจยัความเส่ียงหวัขอ้ขา้งตน้ 3 ซ่ึง3หากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทั

ฯ มีไม่เพียงพอ บริษทัฯ อาจต้องจัดหาเงินทุนบางส่วนสําหรับโครงการในอนาคตจากการกู้ยืมธนาคารหรือการขาย

หลกัทรัพยท่ี์ถืออยู่ อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไม่สามารถรับรองไดว้่าบริษทัฯ จะสามารถจดัหาเงินทุนไดอ้ย่างเพียงพอภายใต้

เง่ือนไขซ่ึงเป็นท่ียอมรับไดใ้นเชิงพาณิชย ์หรืออาจไม่สามารถจดัหาไดเ้ลย   

 

 กาํหนดเวลาและความสําเร็จของโครงการต่างๆ ท่ีอาจมีข้ึนในอนาคตอาจไดรั้บผลกระทบในทางลบจากปัจจยั

ต่างๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยทัว่ไปกบัโครงการก่อสร้างและขยายธุรกิจขนาดใหญ่ ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ การขาดแคลน หรือการ

เปล่ียนแปลงของราคาอุปกรณ์หรือวสัดุ ความบกพร่องในการออกแบบหรือการก่อสร้าง สภาพอากาศท่ีแปรปรวน ภยั

ธรรมชาติ อุบติัเหตุ และสถานการณ์และปัญหาท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดล้่วงหนา้  ปัจจยัใด ๆ เหล่าน้ีอาจส่งผลใหโ้ครงการ

ทั้งหมดหรือบางส่วนสาํเร็จล่าชา้ออกไป ซ่ึงส่งผลให้ตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการดงักล่าวเพ่ิมข้ึน และอาจทาํ

ให้บริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตาม 3มาตรฐานท่ีกาํหนด 3ข้ึนใหม่ดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงอาจมีผลกระทบ

ในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ 

 

  2.1.11 การแทรกแซงของรัฐบาลในการตดัสินใจกาํหนดราคา และกฎหมายและกฎระเบียบอืน่ ๆ ของรัฐบาลอาจ

มผีลกระทบในทางลบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัทฯ 

 

 บริษทัฯ และผูป้ระกอบการปิโตรเลียมอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ดาํเนินกิจการในสภาพแวดลอ้มท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั

ดูแลท่ีเขม้งวดของรัฐบาล ธุรกิจของบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของรัฐบาลหรือการเปล่ียนแปลงใน

นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ รัฐบาลอาจแทรกแซงการตดัสินใจกาํหนดราคาของโรงกลัน่นํ้ ามนัและผูค้า้ปลีกเพ่ือ

วตัถุประสงคท์างดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาคและสังคมของประเทศไทย 

 

 ในอดีตรัฐบาลเคยประกาศเพดานราคาขายปลีกและขายส่งสูงสุดสําหรับผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และในอนาคต

รัฐบาลอาจจะมีการประกาศดงักล่าวอีกก็ได ้  บริษทัฯ ไม่สามารถรับรองไดว้า่รัฐบาลจะไม่แทรกแซงการตดัสินใจกาํหนด

ราคาของบริษทัฯ ในอนาคต การแทรกแซงการกาํหนดราคาของรัฐบาลอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ 

กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ 

 

 นอกจากน้ี รัฐบาลไดด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการควบคุมราคาขายส่งของก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ่ึงส่วนใหญ่ใช้

เป็นก๊าซหุงตม้อยูใ่นครัวเรือน และเพ่ือควบคุมราคาขายของก๊าซปิโตรเลียมเหลว รัฐบาลไดก้าํหนดใหผู้ผ้ลิตก๊าซปิโตรเลียม

เหลวทุกรายรวมทั้งบริษทัฯ ตอ้งขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ใหแ้ก่ผูรั้บซ้ือในราคาควบคุม ท่ีไดร้วม

ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ตามท่ีจะไดมี้การประกาศเป็นคร้ังคราวแมรั้ฐบาลจะมีแนว

ทางการปรับราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ให้สะทอ้นราคาตลาดโลกมากข้ึน บริษทัฯ ไม่สามารถรับรองไดว้่ารัฐบาลจะ

ดาํเนินการแนวทางน้ีเม่ือไรและเป็นระยะเวลานานเท่าไร ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีอาจมีผลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ และผล

ดาํเนินการของบริษทัฯ  

 

3 นอกจากการควบคุมราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ของก๊าซปิโตรเลียมเหลว รัฐบาลยงัไดค้วบคุมการส่งออกก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวโดยผูผ้ลิตในประเทศ เพ่ือป้องกนัการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศ  เน่ืองจากราคาในประเทศ
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ถูกควบคุม บริษทัฯ อาจจะสามารถส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวในราคาส่งออกท่ีสูงกวา่ได ้ดงันั้น การควบคุมจาํนวนก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวท่ีบริษทัฯ สามารถส่งออกไดจึ้งมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัฯ ในปี 2554 เน่ืองจากยงัมีการขาดแคลน

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศ  จึงไม่มีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่อยา่งใด 

 

นอกจากน้ีความสามารถในการดาํเนินงานในฐานะท่ีเป็นบริษทัผูป้ระกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัในประเทศไทยยงั

จาํเป็นจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากทางรัฐบาล ซ่ึงตอ้งมีการต่ออายุทุกห้าปี นอกจากน้ี ยงัข้ึนอยูก่บั

สัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียมซ่ึงบริษัทเข้าทํากับกระทรวงอุตสาหกรรม (ซ่ึงต่อมาได้มีการ

เปล่ียนแปลงตวัคู่สัญญาเป็นกระทรวงพลงังานแทน)  ดงันั้น หากใบอนุญาตของบริษทัฯ ไม่ไดรั้บการต่ออายุ ไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม หรือในกรณีท่ีบริษทัมีความขดัแยง้กบักระทรวงพลงังานเก่ียวกบัสัญญาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ หรือมีการผิด

สัญญาหรือบอกเลิกสัญญา บริษทัฯ อาจไม่สามารถดาํเนินงานโรงกลัน่ต่อไปและอาจส่งผลในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อ

ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ   

  

 2.1.12 บริษัทฯ ประกอบธุรกจิกลัน่นํา้มนัและการผลติอะโรเมติกส์ ซ่ึงมีการแข่งขันสูง  และคู่แข่งมีช่องทางการ

ขายปลกีทีก่ว้างขวางมากกว่า หรือมแีหล่งเงนิทุนทีพ่ร้อมกว่า อนัอาจทาํให้ได้เปรียบในการแข่งขัน 

 

 อุตสาหกรรมกลัน่นํ้ ามนัและอุตสาหกรรมอะโรเมติกส์มีการแข่งขนัสูงมากในแง่การขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมใน

ประเทศ  และการขายผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณัฑ์อ่ืน ๆ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่แลว้

บริษทัฯ ตอ้งแข่งขนักบัผูป้ระกอบการโรงกลัน่ปิโตรเลียมในประเทศอีกหกราย ทั้งในดา้นการจดัหานํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบ

อ่ืน ๆ และในดา้นลูกคา้ของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ความตอ้งการของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมไม่สอดคลอ้งกบั กาํลงัการผลิตท่ี

เพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลให้เกิดกาํลงัการผลิตส่วนเกิน (overcapacity) ของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมหลกับางชนิด ความไม่สมดุลยก์นั

ระหวา่งอุปทานและอุปสงคส์าํหรับผลิตภณัฑก์ลัน่บางอยา่งของตลาดในประเทศท่ียงัคงมีอยูต่่อไปอาจทาํให้เกิดแรงกดดนั

ต่อราคาในตลาดในประเทศ และเป็นการบงัคบัใหบ้ริษทัฯ ตอ้งขายผลผลิตส่วนเกินในตลาดส่งออกซ่ึงโดยปกติมีอตัรากาํไร

ท่ีตํ่ากวา่ อนัอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อกาํไรจากการดาํเนินงาน (operating margins) และผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 

 เน่ืองจากผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นสินคา้โภคภณัฑ ์การแข่งขนัในตลาดในประเทศและตลาด

ระหวา่งประเทศของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมจึงข้ึนอยูก่บัราคาเป็นสาํคญั โดยราคาน้ีจะถูกปรับเปล่ียนตาม3คุณสมบติัท่ี 3กาํหนด

ของผลิตภณัฑ์และตน้ทุนการขนส่ง ดงันั้น โดยทัว่ไป บริษทัฯ จึงไม่สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการคา้ ดว้ยความ

แตกต่างของผลิตภณัฑ์ (product differentiation) และไม่สามารถผลกัภาระตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนดว้ยการข้ึนราคาสินคา้ อีกทั้ง 

บริษทัฯ ยงัอาจเผชิญกบัการแข่งขนัสูงข้ึนจากการท่ีคู่แข่งของบริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมปริมาณการผลิตหรือกาํลงัการกลัน่อีกทั้ง

บริษทัฯ ตอ้งแข่งขนักบัอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นผูจ้ดัหาทางเลือกอ่ืนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางดา้นพลงังานและ

เช้ือเพลิงของผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินและแหล่งพลงังานหมุนเวียน (renewable energy 

sources) หากบริษทัฯ ไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกนัและอุตสาหกรรมอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ กอ็าจไดรั้บผลกระทบในทางลบ 
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 จากการท่ีภาคคา้ปลีกมีการแข่งขนัท่ีสูง บริษทัฯ จึงตอ้งมีการแข่งขนัในดา้นราคาเป็นหลกั ตามดว้ยดา้นอ่ืน ๆ เช่น 

มาตรฐานการบริการ คุณภาพผลิตภณัฑ ์แผนการตลาด และท่ีตั้งของสถานีบริการนํ้ ามนั  และบริษทัฯ ยงัไดแ้ข่งขนัในดา้น

ตวัแทนจาํหน่ายดว้ย  บริษทัฯ เผชิญการแข่งขนัอยา่งสูงจากบริษทันํ้ ามนัแบบครบวงจร เช่น บมจ. ปตท. ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ คือ รัฐบาล ซ่ึงเพ่ิมความพยายามท่ีจะรุกส่วนแบ่งตลาดคา้ปลีกในช่วงท่ีผา่นมา บมจ. ปตท. มีเครือข่ายคา้ปลีกท่ีมากกวา่

บริษทัฯ และมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีสูงกวา่มาก และมกัจะเป็นผูค้า้ปลีกท่ีริเร่ิมการเปล่ียนแปลงราคานํ้ามนั โดยทัว่ไป บริษทัฯ 

จะลดราคาตามการเปล่ียนแปลงท่ีคู่แข่งกาํหนดซ่ึงรวมถึง บมจ. ปตท. เพ่ือป้องกนัการสูญเสียยอดขาย เม่ือทางบริษทัฯ 

ตอบสนองต่อราคาท่ีตํ่าท่ีกาํหนดโดยคู่แข่งของบริษทัฯ หรือหากว่าคู่แข่งของบริษทัฯไม่ตอบสนองอยา่งรวดเร็วต่อราคา

นํ้ามนัดิบท่ีเพิ่มข้ึนโดยการข้ึนราคาขายปลีกเช้ือเพลิง หรือตั้งราคาตํ่ากวา่ความเป็นจริง กาํไร (ในส่วนคา้ปลีก) ของบริษทัฯ 

อาจลดลงหรือมีผลขาดทุนได ้

 

 คู่แข่งบางรายของบริษทัฯ มีแหล่งเงินทุนหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีพร้อมกวา่บริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั คู่แข่งเหล่าน้ีมี

ความสามารถท่ีจะรับความเส่ียงทางเศรษฐกิจในทุกวฎัจกัรของอุตสาหกรรมไดม้ากกวา่ นอกจากน้ี บริษทัฯ ตอ้งแข่งขนักบั

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นผูจ้ดัหาพลงังานทางเลือกเพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางดา้นพลงังานและเช้ือเพลิงของลูกคา้

ภาคพาณิชยกรรมและคา้ปลีกของบริษทัฯ 

 

 2.1.13 เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือไม่ผูกพันที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินใน

อนาคต 

 

 ในช่วงระยะเวลาท่ีเกิดวิกฤตทางการเงินในเอเชียเม่ือปี 2540 และหลงัจากนั้น เอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/

หรือบริษทัในเครือ ไดใ้หเ้งินกูย้มืทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยไม่มีหลกัประกนัแก่บริษทัฯ ในปัจจุบนั เอก็ซอน โมบิล คอร์

ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือไดใ้หว้งเงินสินเช่ือชนิดท่ีผูใ้ห้กูมี้สิทธิจะใหผู้กู้เ้บิกถอนหรือไม่กไ็ด ้(uncommitted credit 

facilities) แก่บริษทัฯ โดยเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือ ไม่ผกูพนัท่ีจะตอ้งให้เงินกูย้ืมหรือให้การ

สนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัฯ และบริษทัฯ ไม่อาจรับรองไดว้า่ เอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือ จะ

ให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัฯ ในอนาคต   ทั้งน้ี หากบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหาการสนบัสนุนทางการเงินท่ีจาํเป็น

จากแหล่งภายนอกโดยมีเง่ือนไขเป็นท่ียอมรับไดใ้นอนาคต อาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ กระแสเงิน

สด ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ  

 

 2.1.14 ความสําเร็จในอนาคตของบริษัทฯ ขึน้อยู่กบับุคลากรทีสํ่าคญั 

 

 ความสาํเร็จของบริษทัฯ อาจข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริหารอาวโุสและบุคลากรท่ีสาํคญัคนอ่ืน ๆ 

เช่น บุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพทอ้งถ่ินของประเทศท่ีตนปฏิบติังาน และมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ซ่ึงมี

บุคคลหลายคนในจาํนวนน้ีท่ีบริษทัฯ อาจไม่สามารถหาผูท่ี้จะมาทดแทนไดโ้ดยง่าย บุคลากรท่ีสาํคญัเหล่าน้ี รวมถึง 

ผูบ้ริหารอาวโุสซ่ึงไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาอยา่งเขม้ขน้จากเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือ บริษทัในเครือผา่น

ทางโครงการฝึกอบรม การใหค้วามรู้เพิ่มเติม และการหมุนเวยีนงาน  การปฏิบติังานของผูบ้ริหารอาวโุส และบุคลากรท่ี

สาํคญัของบริษทัฯ ยงัเป็นการจดัหามาหรือมอบหมายใหม้าช่วยงานท่ีบริษทัฯ โดยเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือ

บริษทัในเครือ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการสนบัสนุนทางดา้นบริการของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือ 
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หรือเป็นการหมุนเวยีนตาํแหน่งในระหวา่งบริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ การดาํเนินงานของบริษทัฯ อาจ

ไดรั้บผลกระทบจากการสูญเสียบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะผูบ้ริหารอาวโุสหรือบุคลากรท่ีสาํคญัดงักล่าวโดยสาเหตุใดก็

ตาม ซ่ึงรวมถึงการหมุนเวยีนตาํแหน่งหรือมอบหมายตาํแหน่ง หากบริษทัฯ ไม่สามารถหาผูท่ี้จะมาทดแทนได ้  นอกจากน้ี 

ความสาํเร็จของบริษทัฯ ยงัข้ึนอยูก่บัการท่ีบริษทัฯ จะสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมไวไ้ด ้ การ

แข่งขนัเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในอุตสาหกรรมนํ้ามนัมีความรุนแรง และจาํนวนของบุคลากรซ่ึงมี

ความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนํ้ามนัในประเทศไทยมีอยูจ่าํกดั หากบริษทัฯ ไม่สามารถดึงดูดหรือรักษาผูบ้ริหาร

อาวโุสไวไ้ด ้ หรือหากผูบ้ริหารอาวโุสไม่สามารถหรือไม่ยนิดีท่ีจะอยูใ่นตาํแหน่งปัจจุบนัต่อไป หรือไปเขา้ร่วมงานกบัคู่แข่ง

หรือจดัตั้งบริษทัท่ีแข่งขนักนัข้ึนใหม่ บริษทัฯ อาจไม่สามารถหาบุคลากรมาทดแทนไดท้นัทีหรืออาจจะไม่สามารถหา

บุคลากรมาทดแทนไดเ้ลย นอกจากน้ี ความพยายามท่ีจะรักษาหรือดึงดูดบุคลากรท่ีสาํคญัไวอ้าจก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน

อยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่ไดท้าํการ

ประกนัภยั “บุคลากรท่ีสาํคญั” ซ่ึงจะใหค้่าชดเชยแก่บริษทัฯ ในกรณีการเสียชีวิตหรือพิการของบุคลากรคนใด  นอกจากน้ี 

หากบริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นหน่ึงในบริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เน่ืองจากเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/

หรือบริษทัในเครือไม่ไดถื้อหุน้ขา้งมากในบริษทัฯ บริษทัฯ อาจไม่สามารถดาํรงหรือไดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีสาํคญัเหล่านั้นจาก

บริษทัในเครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ อีกต่อไป เหตุการณ์ใด ๆ ท่ีกล่าวมาน้ีอาจทาํใหธุ้รกิจ กระแสเงินสด ฐานะทาง

การเงิน ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 2.1.15 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงิน

ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่สกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐ 

 

 สกุลเงินท่ีใชใ้นงบการเงินของบริษทัฯ คือสกุลเงินบาท ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและการ

ซ้ือวตัถุดิบของบริษทัฯ อยูใ่นสกลุเงินต่างประเทศ ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  

 

 การลดค่าของเงินบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัสกุลเงินต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดอลลาร์สหรัฐ มีผลกระทบ

ในทางลบต่อบริษทัฯ เน่ืองจาก 

 

• การเพิ่มข้ึนของจาํนวนเงินบาทท่ีตอ้งใชใ้นการซ้ือนํ้ ามนัดิบ นํ้ ามนัเช้ือเพลิง วตัถุดิบท่ีนาํเขา้ อุปกรณ์และ

บริการ เช่น การขนส่งจากแหล่งต่างประเทศซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีอยูใ่นรูปของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลกั 

• การขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในบญัชีเจา้หน้ีค่านํ้ ามนัดิบ เน่ืองจากบริษทัฯ ลงบนัทึก

ตน้ทุนโดยประมาณของการซ้ือนํ้ามนัดิบ ณ วนัท่ีของใบตราส่งสินคา้โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัดงักล่าว 

แต่ไดรั้บใบแจง้หน้ีซ่ึงจะแปลงเป็นสกุลเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงอาจแตกต่างไปจากอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ีของใบตราส่ง ทั้งน้ี โดยทัว่ไปบริษทัฯ จะไดรั้บใบแจง้หน้ีในวนัทาํการท่ี 4 ในเดือนถดัจากวนัท่ีของ

ใบตราส่งสินคา้ 

• การเพิ่มข้ึนของจาํนวนเงินบาทท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พ่ือชาํระหน้ีเงินกูย้มืในสกลุเงินต่างประเทศ และ 

• การขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสาํหรับหน้ีสินในสกลุเงินต่างประเทศ 
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 สภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่เอ้ืออาํนวยในประเทศไทยอนัเน่ืองมาจากการลดค่าของเงินบาทยงัอาจทาํใหร้าคาพลงังานใน

ประเทศไทยและราคานํ้ามนัดิบท่ีใชใ้นกระบวนการกลัน่นํ้ามนัของบริษทัฯ สูงข้ึน และส่งผลใหค้วามตอ้งการผลิตภณัฑข์อง

บริษทัฯ และความตอ้งการของลูกคา้โดยรวมลดลง แมว้า่ท่ีผา่นมาบริษทัฯ สามารถผลกัภาระส่วนใหญ่จากการเพ่ิมข้ึนของ

ตน้ทุนนํ้ามนัดิบเน่ืองจากการลดค่าของเงินบาทได ้แต่บริษทัฯ ไม่สามารถรับรองไดว้า่บริษทัฯ จะยงัคงทาํเช่นนั้นต่อไปใน

อนาคต ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ 

 

การขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ ในกลุ่มพาณิชยกรรมในประเทศ และการ

ขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในกลุ่มการคา้ปลีก จะอา้งอิงกบัราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในภูมิภาค ซ่ึงอยูใ่นสกุลดอลลาร์สหรัฐ 

ในขณะท่ีบริษทัฯ มีการเสนอราคาและออกใบแจง้หน้ีค่าสินคา้ดงักล่าวในสกลุเงินบาท อยา่งไรกดี็ ถา้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ

แข็งค่าข้ึนอยา่งมาก บริษทัฯ อาจไม่สามารถผลกัภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึนน้ีไดเ้น่ืองจากการแข่งขนัในตลาด หรือการท่ีรัฐบาล

อาจจะมีการแทรกแซงราคา ในทางกลบักนั การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเม่ือเปรียบเทียบกบัสกุลเงินบาทจะมีผลกระทบ

ในทางลบต่อรายไดซ่ึ้งมีการบนัทึกเป็นสกุลเงินบาท เพราะค่าเงินบาทจากรายไดข้องบริษทัฯ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะ

ลดลง  

  

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ ไม่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Forward Contract) ท่ีกาํหนดใหมี้การชาํระ

เงินท่ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงิน และไม่มีสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Swap Contract) คา้งชาํระแต่อยา่งใด 

ด้วยเหตุดังกล่าว การผนัผวนของค่าเงินบาทเม่ือเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้มีผลกระทบและจะยงัคงมี

ผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ 

 

 2.1.16  ภาระผูกพนัทางการเงนิ (Leverage) ของบริษัทฯ อาจจํากดัความคล่องตวัทางการเงนิ 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมประมาณ 38,467 ลา้นบาท โดยไดร้วมยอดเงินกูย้ืมระยะสั้ นจาก

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประมาณ 176 ลา้นบาทเขา้ไวด้ว้ย ส่วนของผูถื้อหุน้ประมาณ 24,539 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ประมาณ 1.6 เท่า ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความตอ้งการท่ีจะกูย้ืมเพิ่มเติมในอนาคต ความสามารถของ

บริษทัฯ ท่ีจะก่อเงินกูย้ืมเพ่ิมเติมอาจถูกจาํกดัโดยสินเช่ือธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นผูใ้ห้กูใ้นปัจจุบนั ระดบัเงินกูย้ืมของบริษทัฯ 

จะมีผลกระทบท่ีสาํคญัหลายประการต่อการดาํเนินกิจการในอนาคตของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงผลกระทบดงัต่อไปน้ี 

 

• กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในสัดส่วนท่ีมีนยัสาํคญัจะถกูนาํไปชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียของหน้ีเงินกูท่ี้มี

อยู ่และไม่สามารถนาํไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ได ้

• ขอ้ตกลงเก่ียวกบัหน้ีท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและในอนาคตของบริษทัฯ กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งผ่านเง่ือนไขทาง

การเงินบางประการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความคล่องตวัของบริษทัฯ ในการวางแผนและดาํเนินการเพ่ือตอบ

รับการเปล่ียนแปลงในธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงโอกาสการเขา้ซ้ือกิจการท่ีอาจเกิดข้ึน 

• ความสามารถของบริษทัฯ ท่ีจะจดัหาสินเช่ือเพิ่มเติมสาํหรับเงินทุนหมุนเวียน ค่าใชจ่้ายเพ่ือการลงทุน การเขา้

ซ้ือกิจการ หรือเพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจและอ่ืน ๆ โดยทัว่ไป อาจถกูจาํกดั 

• บริษทัฯ อาจเสียเปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีภาระผกูพนันอ้ยกวา่ และ 
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• บริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีไม่เอ้ืออาํนวย 

 

 ความสามารถของบริษทัฯ ท่ีจะปฏิบติัตามภาระผกูพนัในการชาํระหน้ีและลดหน้ีสินโดยรวมของบริษทัฯ จะข้ึนอยู่

กบัผลประกอบการในอนาคตของบริษทัฯ ทั้ งน้ี ผลประกอบการในอนาคตของบริษทัฯ อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสภาวะ

เศรษฐกิจ วฎัจกัรอุตสาหกรรมและปัจจยัทางการเงิน ธุรกิจและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบการของบริษทัฯ 

ซ่ึงปัจจยัหลายอย่างน้ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ บริษทัฯ ไม่สามารถรับรองไดว้่าธุรกิจของบริษทัฯ จะยงัคง

สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเพียงพอสาํหรับการชาํระหน้ีสิน หากบริษทัฯ ไม่สามารถสร้างกระแส

เงินสดจากการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเพียงพอ บริษทัฯ อาจตอ้งขายสินทรัพย ์กูย้มืเงินใหม่เพ่ือชาํระหน้ีเดิม (refinance) ทั้งหมด

หรือบางส่วน หรือจดัหาสินเช่ือเพิ่มเติม การกูย้ืมเงินใหม่เพ่ือชาํระหน้ีเดิมอาจเป็นไปไม่ได ้และบริษทัฯ อาจจะไม่สามารถ

จดัหาสินเช่ือเพิ่มเติมโดยมีเง่ือนไขเป็นท่ียอมรับไดใ้นเชิงพาณิชย ์

 

 สินเช่ือธนาคารพาณิชย์บางรายการของบริษัทฯ มีข้อจาํกัดทางการเงินและข้อจํากัดอ่ืน ๆ ต่อบริษัทฯ โดย

ขอ้กาํหนดท่ีกาํหนดไวใ้นสินเช่ือและท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินอ่ืน ๆ บางอยา่งของบริษทัฯ ไดจ้าํกดัความสามารถของบริษทัฯ ท่ี

จะก่อหน้ีสิน และไดก้าํหนดใหต้อ้งมีการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางตวั การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวอาจส่งผล

เป็นการผิดนัดในส่วนของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งภายใตสิ้นเช่ือ หรือหน้ีสินอ่ืน ๆ และอาจทาํให้เกิดการเร่งรัดชาํระหน้ีสิน

ดงักล่าวหรือตราสารใด ๆ ท่ีเป็นหลกัฐานแห่งหน้ี ในกรณีดงักล่าว บริษทัฯ อาจจะไม่สามารถกูย้มืเงินใหม่เพ่ือชาํระหน้ีเดิม 

หรือชาํระหน้ีดงักล่าวโดยวิธีการอ่ืนใดได ้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะ

ทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ  

 

 2.1.17 แรงงานในโรงกลัน่นํ้ามันส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหภาพ และบริษัทฯ อาจมีปัญหา

แรงงานซ่ึงกระทบต่อการดาํเนินงานของโรงกลัน่นํา้มนั 

 

  แรงงานในโรงกลัน่นํ้ ามนัส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหภาพและอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงสภาพการจา้งแรงงาน บริษทัฯ ไม่

เคยประสบปัญหาการหยดุงานเน่ืองจากขอ้พิพาททางอุตสาหกรรม กฎหมายแรงงานในประเทศไทยไดก้าํหนดกลไกเพ่ือการ

ระงบัขอ้พิพาททางแรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงรวมถึง กระบวนการคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงแรงงาน ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดเ้คยทาํความตกลงกบัสหภาพแรงงานซ่ึงประกอบดว้ย

พนกังานชัว่คราวผา่นคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ดงักล่าวและไดข้อ้ตกลงสภาพการจา้งใหม่ท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ อยา่งไรก็ดี 

การเปล่ียนแปลงในแนวโนม้และมุมมองทางดา้นแรงงานอาจส่งผลใหค้าํวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ท่ีอาจมี

ข้ึนในภายหนา้เอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษทัฯ นอ้ยลง ซ่ึงจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อตน้ทุนแรงงาน ขอ้พิพาทแรงงาน

ในโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานของโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ 

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัในธุรกิจกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทาง

ธุรกิจของบริษทัฯ  
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 2.1.18 คดคีวามทีค้่างพจิารณาอยู่หรืออาจเกดิขึน้ในอนาคตอาจมผีลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ 

 

 บริษทัฯ เป็นจาํเลยในคดีความซ่ึงเป็นคดีทางการคา้ปกติของบริษทัฯ หลายคดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บริษทัฯ ไดย้ืน่

อุทธรณ์คาํพิพากษาท่ีใหบ้ริษทัฯ ชาํระเงินค่าปรับจาํนวน 436 ลา้นบาทในปี 2548  ในคดีอาญาท่ีมีข้ึนต่อบริษทัฯ ในขอ้

กล่าวหาเร่ืองการสาํแดงเทจ็และชาํระภาษีศุลกากรตํ่ากวา่ท่ีจะตอ้งชาํระ ในปี 2551 ศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษายนืยนัคาํพิพากษา

ตามศาลชั้นตน้ ผูบ้ริหารยงัคงมีความเช่ือมัน่อยา่งสูงในขอ้ต่อสู้คดี และบริษทัฯ ไดด้าํเนินการยืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาต่อศาล

ฎีกาเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2551 บริษทัไม่ไดบ้นัทึกค่าปรับดงักล่าวเป็นหน้ีสินในงบการเงิน ถึงแมบ้ริษทัฯ เช่ือวา่บริษทัฯ มี

ขอ้ต่อสู้ท่ีแขง็แกร่งหลายประการสาํหรับขอ้เรียกร้องในคดีเหล่านั้น และไดมี้การยืน่อุทธรณ์ไปยงัศาลฎีกาแลว้ ซ่ึงบริษทัฯ 

ไม่สามารถรับรองไดว้า่บริษทัฯ จะชนะในการยืน่อุทธรณ์ ทั้งน้ี คดีความสาํคญัใหม่ ๆ ท่ีมีผลออกมาในทางท่ีไม่เป็นคุณกบั

บริษทัฯ อาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาส

ทางธุรกิจต่อบริษทัฯ 

 

 2.1.19 บริษัทฯ มคีวามเส่ียงต่อความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมประมาณ 38,467 ลา้นบาท โดยไดร้วมยอดเงินกูย้ืมระยะสั้ นจาก

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประมาณ 176 ลา้นบาทเขา้ไวด้ว้ย ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั บริษทัฯ ไม่สามารถรับรองไดว้า่อตัรา

ดอกเบ้ียจะไม่ปรับข้ึนในอนาคต  การปรับข้ึนของอตัราดอกเบ้ียท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัอย่างมีนัยสําคญัจะเป็นการเพิ่มตน้ทุน

อยา่งมีนยัสําคญัต่อการกูย้ืมของบริษทัฯ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัซ่ึงอิงกบัอตัราดอกเบ้ียลอยตวั หรือเงินกูย้ืมใหม่ท่ีมีอตัราดอกเบ้ีย

ลอยตวั หรือเงินกูย้มือ่ืน ๆ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีสูงข้ึน  อนัอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ กระแส

เงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ 

 

 2.1.20 บริษัทฯ พึ่งพาผู้จัดหาเพียงรายเดียวในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงสําคัญต่อการผลิตไฟฟ้าที่บริษัทฯ 

จําเป็นต้องใช้เพือ่ดาํเนินงานหน่วยผลติของบริษัทฯ 

 

 บริษทัฯ ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นแหล่งเช้ือเพลิงในเคร่ืองจกัรผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ า บมจ. ปตท. เป็นผูจ้ดัหาและผูจ้ดั

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศไทย และเป็นผูจ้ดัส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษทัฯ โดยผา่นทางระบบท่อส่ง

ก๊าซภายใตส้ัญญาท่ีทาํกบับริษทัฯ โดยท่ีเคร่ืองจกัรผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าของบริษทัฯ ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกั แม้

หากบริษทัฯ ประสบปัญหาการจดัหาก๊าซธรรมชาติ  บริษทัฯ ยงัสามารถใชก๊้าซเช้ือเพลิงท่ีผลิตข้ึนภายในบริษทัฯ หรือบริษทัฯ 

อาจซ้ือไฟฟ้าจากบุคคลภายนอก เช่น จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเช้ือเพลิงสาํรองได ้แต่อยา่งไรก็ดี 

การใช้ก๊าซเช้ือเพลิงท่ีผลิตข้ึนภายในบริษัทฯ จะลดรายได้ของบริษัทฯ เน่ืองจากก๊าซเช้ือเพลิงน้ีสามารถขายให้แก่

บุคคลภายนอกได ้ทั้งน้ี การใชไ้ฟฟ้าท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอกเป็นการเพิ่มตน้ทุนการขายของบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจ

ไม่สามารถเดินเคร่ืองหน่วยผลิตท่ีระดบัปัจจุบนัไดโ้ดยอาศยัแหล่งเช้ือเพลิงเพียงแหล่งเดียวจากก๊าซเช้ือเพลิงท่ีบริษทัฯ ผลิต

ข้ึนเอง หรือจากไฟฟ้าท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก ดงันั้น หากเกิดปัญหาในการจดัหาก๊าซธรรมชาติโดย บมจ. ปตท.ให้แก่บริษทัฯ 

กอ็าจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ

ของบริษทัฯ  
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 2.1.21 บริษัทฯ พึ่งพาระบบท่อส่งที่เป็นเจ้าของและดําเนินการโดยบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากัด และ

พึง่พาบุคคลภายนอก เพือ่การจัดส่งผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม 

  

 ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของบริษทัฯ จาํนวนกวา่ร้อยละ 50 จะถูกจดัส่งไปทัว่ประเทศไทย โดยเป็นการจดัส่งจากโรง

กลั่นนํ้ ามันของบริษัทฯ ผ่านทางระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์รวมซ่ึงบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากัด เป็นเจ้าของและ

ผูด้าํเนินการ  ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส่วนท่ีเหลือจะถูกจดัส่งโดยทางเรือชายฝ่ังหรือรถบรรทุก บริษทัฯ ส่งออกนํ้ ามนัเตาท่ีจะ

ส่งออกโดยทางท่าขนถ่ายนํ้ ามนัซ่ึงเป็นของบุคคลภายนอกคือ บมจ. ปตท. การทาํงานของท่อส่งอาจไดรั้บผลกระทบจาก

ความบกพร่องของอุปกรณ์การปนเป้ือนของผลิตภณัฑ์ การระเบิดหรืออุบติัเหตุ เหตุแทรกแซงในการใชท่้อส่ง หรือความ

เสียหายต่าง ๆ ในคลงันํ้ ามนัอาจทาํให้การจดัส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมของบริษทัฯ หยุดชะงกั และหากบริษทัฯ จาํเป็นตอ้ง

เพ่ิมการใชว้ิธีการจดัส่งท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่ เช่น เรือชายฝ่ังและรถบรรทุก อาจส่งผลให้ตน้ทุนขายของบริษทัฯ เพิ่มสูงข้ึน 

นอกจากน้ี หากมีขอ้พิพาทกบับุคคลภายนอกท่ีรับจา้งขนส่งผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ โดยทางเรือชายฝ่ังหรือรถบรรทุก การ

จดัส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของบริษทัฯ กอ็าจหยดุชะงกั และหากมีขอ้พิพาทกบั บมจ. ปตท. เก่ียวกบัการใชทุ่้นขนถ่ายนํ้ามนั

ในทะเลเพ่ือการส่งออกการส่งออกนํ้ามนัเตากอ็าจหยดุชะงกัดว้ยเช่นกนั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงิน

สด ผลการดาํเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ 

 

 2.1.22 บริษัทฯ ขายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมผ่านตวัแทนจําหน่ายอสิระ 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ มีตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงให้บริการผ่านทางสถานีบริการ 372 สถานี ท่ีผ่านมา

บริษทัฯ เคยมีขอ้ขดัแยง้กบัตวัแทนจาํหน่ายของบริษทัฯ ในประเด็นต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการให้ส่วนลด 

และการขายผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่ผลิตภณัฑข์องเอสโซ่ ภายใตช่ื้อทางการคา้ของบริษทัฯ ถึงแมว้า่ ขอ้ขดัแยง้ในอดีตเหล่าน้ีไม่ได้

มีผลกระทบในอย่างมีนัยสําคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ แต่บริษทัฯ ก็ไม่อาจรับรองไดว้่า ขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจมีในอนาคตกบั

ตวัแทนจาํหน่ายรายใดรายหน่ึง หรือมากกวา่หน่ึงรายจะไม่มีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานคา้ปลีก

นํ้ามนัของบริษทัฯ  

 

3 2.1.23  บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ 

 

3 ความสามารถของบริษทัฯ ท่ีจะประกาศจ่ายเงินปันผล ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของบริษทัฯ 

โดยผลประกอบการทางการเงินดงักล่าวก็ข้ึนอยูก่บัความสาํเร็จในการดาํเนินการตามแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ

ปัจจยัทางดา้นการเงิน การแข่งขนั กฎระเบียบ วิทยาการและอ่ืน ๆ  สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไป อุปสงค์และราคาขายของ

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ตน้ทุนวตัถุดิบและปัจจยัเฉพาะอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมหรือโครงการเฉพาะของบริษทัฯ ซ่ึงส่วนใหญ่

อยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ 
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

3.1 ความเป็นมาและพฒันาการทีสํ่าคญั 

 

  3.1.1 ความเป็นมา 

 

  บริษทัฯ เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งและมีภมิูลาํเนาอยูใ่นประเทศไทย  บริษทัฯ จดทะเบียนจดัตั้ง

ข้ึนในปี 2508 อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ และบริษทัในเครือท่ีเก่ียวขอ้งประกอบธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 117 ปี 

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทัเอกชนจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2539 และหุน้สามญั

ของบริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2551 ปัจจุบนั

บริษทัอ่ืน ๆ ในเครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ถือหุน้รวมกนัในบริษทัฯ เป็นจาํนวนร้อยละ 65.99 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้

ทั้งหมดของบริษทัฯ และกองทุนรวมวายภุกัษ ์ หน่ึง ซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยกระทรวงการคลงัในปี 2546  ถือหุน้ในบริษทัฯ เป็น

จาํนวนร้อยละ 7.33 โดยการไดม้าจากกระทรวงการคลงัเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2553 โดยมีเง่ือนไขเดียวกบักองหลกัทรัพยเ์ดิม

ท่ีกระทรวงการคลงัไดจ้าํหน่ายใหก้องทุนรวมวายภุกัษ ์ หน่ึง ซ่ึงกระทรวงการคลงัสามารถซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวคืนไดเ้ม่ือ

ส้ินสุดโครงการในปี 2556 

 

 โรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินงานในปี 2514 และต่อมาบริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตให้ขยายโรงงานและ

ประกอบกิจการโรงงานกลัน่นํ้ ามนัแร่ขนาดใชน้ํ้ ามนัดิบวนัละไม่เกิน 35,000 บาร์เรล ภายใตส้ัญญาประกอบกิจการโรงกลัน่

นํ้ ามนัปิโตรเลียมและเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียมระหวา่งกระทรวงอุตสาหกรรมกบับริษทัฯ ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2516 

และในปี 2528 รัฐบาลไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัฯ เพิ่มกาํลงักลัน่นํ้ ามนัดิบเป็นวนัละ 63,000 บาร์เรล จากการปรับเพิ่มปริมาณการ

ผลิต (debottleneck) หลงัจากนั้น ในปี 2534 รัฐบาลไดอ้นุมติัการเพิ่มกาํลงักลัน่นํ้ ามนัดิบท่ีไดรั้บอนุญาตของโรงกลัน่นํ้ ามนั

ของบริษทัฯ เป็นวนัละ 185,000 บาร์เรล บริษทัฯ ไดท้ยอยเพิ่มกาํลงักลัน่นํ้ ามนัดิบของโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ดว้ยการ

ปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จนมีกาํลงักลัน่นํ้ามนัดิบท่ีวนัละ 177,000 บาร์เรล  

 

 ในปี 2541 บริษทัฯ เร่ิมก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์ ณ พ้ืนท่ีโรงกลัน่นํ้ ามนัศรีราชาของบริษทัฯ การก่อสร้าง

โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการแลว้เสร็จในปี 2542 โดยมีกาํลงัการผลิตพาราไซลีนปีละ 350,000 ตนั นบัแต่

วนัเร่ิมดาํเนินการ (start-up) การดาํเนินงานของโรงงานอะโรเมติกส์ไดถู้กประสานเช่ือมโยงเขา้กบัโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบครบ

วงจร ในปี 2547 บริษทัฯ ไดเ้พิ่มกาํลงัการผลิตเป็นปีละ 500,000 ตนั โดยโครงการเพ่ิมกาํลงัการผลิตดว้ยตน้ทุนตํ่า ซ่ึงเป็น

การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวตัถุดิบพาราไซลีน (paraxylene feedstock) ของบริษทัฯ เองดว้ยการแปลงหน่วย 

Powerformer ท่ีไม่ได้ใช้งานให้ เ ป็นหน่วยผลิตวัตถุ ดิบพาราไซลีน หน่วยผลิตน้ีใช้ปฏิ กิ ริยาทรานส์อัลคี เลชั่น 

(Transalkylation) เพ่ือไปทาํการปรับปรุงสารอะโรเมติกส์หนกั (heavy aromatics streams) และสารเบนซีน (benzene) ให้

เป็นวตัถุดิบไซลีน (xylene feedstocks) โดยมีกาํลงัการผลิตเทียบเท่าพาราไซลีน (paraxylene equivalent)  ประมาณปีละ 

120,000 ตนั  

 

 หน่วยผลิตสารทาํละลาย (solvent production unit) ของบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บโอนมาจาก บริษทั เอก็ซอนโม

บิลเคมี (ประเทศไทย) จาํกดั ในวนัท่ี 1 กนัยายน 2550 2ไดเ้ร่ิมตน้การดาํเนินงานในปี 2533 มีกาํลงัการผลิตปีละ 30,000 ตนั 
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และสืบเน่ืองจากการปรับปริมาณกระบวนการผลิต (debottleneck) หลายคร้ัง ส่งผลใหใ้นปัจจุบนัหน่วยผลิตสารทาํละลายน้ี

มีกาํลงัการผลิตปีละ 50,000 ตนั 2โดยหน่วยผลิตดงักล่าว 2ไดถู้กประสานเช่ือมโยงเขา้กบัโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ดว้ย

เช่นกนั 

 

2 นอกจากน้ีภายในปี 2553 บริษทัฯ ยงัสามารถก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ ามนัซ่ึงเป็นการลงทุนใหญ่เป็น

อนัดบัสองเท่าท่ีเคยลงทุนมาเสร็จส้ินลง และสามารถเร่ิมกระบวนการผลิตนํ้ ามนัดีเซลและเบนซินท่ีมีกาํมะถนัตํ่าตาม

มาตรฐานยโูร 4 โดยบริษทัฯ ไดก่้อสร้างโครงการเสร็จส้ินก่อนกาํหนดตามกฏหมายและในวงเงินท่ีตํ่ากวา่งบประมาณ 13 

พนัลา้นบาท  

 

23.1.2 พฒันาการทีสํ่าคญั 

 

2พฒันาการท่ีสาํคญัท่ีผา่นมาของบริษทัฯ สามารถสรุปโดยสังเขปไดด้งัน้ี 

 

ปี 2535 - กระทรวงการคลงัเขา้ถือหุน้ในบริษทัฯ ดว้ยสัดส่วนร้อยละ 12.5 ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2535 

ปี 2539 -  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทัเอกชนจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั โดยใช้ช่ือว่า 

“บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)” เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2539  

 - บริษทัฯ ไดก่้อสร้างหน่วยผลิตยางมะตอยนํ้ า ในบริเวณคลงัศรีราชาแลว้เสร็จสมบูรณ์ในเดือน

พฤษภาคม 

ปี 2540 -  บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียในช่วงปี 2540 และปัจจยัสภาวะ

แวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัรายอ่ืน ๆ 

ในประเทศไทย ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศเปล่ียนระบบเงินตราต่างประเทศเป็นแบบ

ลอยตวั บริษทัฯ มีผลขาดทุนท่ีรับรู้แลว้และยงัไม่ไดรั้บรู้จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

สาํหรับหน้ีสินในสกลุดอลลาร์สหรัฐ จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นจาํนวน 15,500 ลา้นบาท  

 - ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2540 คลงัศรีราชาไดรั้บใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

9002 ในดา้นกระบวนการผลิตการติดตั้งและบริการผลิตภณัฑ์ยางมะตอยจากสํานกังานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สมอ.) 

ปี 2541 - วนัท่ี 24 มีนาคม 2541 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานตรา

ครุฑแก่บริษทัฯ ให้เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทยโดยไดรั้บพระบรมราชา-

นุญาต 

 - บริษทัฯ เร่ิมการก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์ข้ึนในบริเวณโรงกลัน่นํ้ามนัเอสโซ่ศรีราชา 

ปี 2542 - จากการท่ีบริษทัฯ ตอ้งมีภาระหน้ีสินเป็นจาํนวนมากอนัเป็นผลมาจากการประกาศเปล่ียนระบบ

เงินตราต่างประเทศเป็นแบบลอยตวัของรัฐบาลในปี 2540 และผลกระทบท่ีต่อเน่ืองจากเหตุการณ์

ดงักล่าว ในระหว่างปี 2542 ถึงปี 2544 บริษทัฯ จึงไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีจ่ายดอกเบ้ียคร้ังเดียว

เม่ือครบกาํหนด (Zero coupon bonds) ซ่ึงจะครบกาํหนดในช่วงเวลาระหวา่งปี 2552 ถึงปี 2555 
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ให้แก่บริษทัอ่ืนในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการนาํเงินท่ีไดรั้บนั้น

ไปชาํระคืนหน้ีเดิม และยดืระยะเวลาในการชาํระหน้ีของบริษทัฯ ออกไป   

 - โรงงานอะโรเมติกส์ทดลองเดินเคร่ืองคร้ังแรก และเร่ิมการผลิตในเดือนสิงหาคม  

ปี 2543 - ในเดือนธันวาคม 2543 เพ่ือเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้เข้าทาํสัญญาขาย

สินทรัพยแ์ละสัญญาเช่าสินทรัพยก์บับริษทั เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จาํกดั โดยบริษทัฯ 

ไดข้ายอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรของโรงกลัน่นํ้ ามนัรวมทั้งสินทรัพยอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทั เอ็ก

ซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นจาํนวนเงินประมาณ 20,834 ลา้นบาท โดยราคาของ

สินทรัพยก์าํหนดดว้ยมูลค่าตลาดปัจจุบนั (Fair market value) ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินสินทรัพย์

อิสระ และในวนัเดียวกนันั้น บริษทัฯ ไดเ้ช่าอุปกรณ์และสินทรัพยต่์าง ๆ เหล่านั้นกลบัคืนภายใต้

เง่ือนไขของสัญญาเช่าสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 12 ปี โดยบริษทัฯ ไดบ้ันทึกเป็นสัญญาเช่าทาง

การเงิน  

ปี 2544 -  บริษทัฯ ไดร้วมกิจการกบัสิทธิและประโยชน์ของบริษทั โมบิลออยลไ์ทยแลนด ์จาํกดั ดาํเนินธุรกิจ

ภายใตช่ื้อของบริษทัฯ 

2ปี 2547 2- บริษทัฯ ไดเ้พิ่มขีดความสามารถในการผลิตวตัถุดิบพาราไซลีน (paraxylene feedstock) ของบริษทัฯ 

ดว้ยการแปลงหน่วย Powerformer ท่ีไม่ไดใ้ชง้านใหเ้ป็นหน่วยผลิตวตัถุดิบพาราไซลีน หน่วยผลิตน้ี

ใช้ปฏิกิริยาทรานส์อัลคีเลชั่น (Transalkylation) เพ่ือไปทาํการปรับปรุงสารอะโรเมติกส์หนัก 

(heavy aromatics streams) และสารเบนซีน (benzene) ใหเ้ป็นวตัถุดิบไซลีน (xylene feedstocks) 

โดยมีกาํลงัการผลิตเทียบเท่าพาราไซลีน (paraxylene equivalent) ประมาณปีละ 120,000 ตนั 

2ปี 2550 2- บริษทัฯ ไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างกิจการและโครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย (ก) 

การเพ่ิมทุนของบริษทัฯ และการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยโ์รงกลัน่นํ้ ามนั 

เพื่อนาํเงินไปชาํระหน้ีเงินกูเ้ดิม  (ข) การรับโอนกิจการของบริษทั เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศ

ไทย) จาํกดั เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของบริษทัฯ (ค) การลา้งผลขาดทุนสะสม  และ (ง) การจดัหาแหล่ง

เงินกูใ้หม่เพ่ือนาํมาชาํระคืนหน้ีสินระยะยาวท่ีมีอยูเ่ดิม  

2ปี 2551  - 2บริษทัฯ ออกหุ้นสามญั เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยหุน้ของบริษทัเร่ิมมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2551  

2ปี 25532  - กระทรวงการคลงัไดจ้าํหน่ายหุน้ของบริษทัฯ เป็นจาํนวนร้อยละ 7.33 ใหก้องทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง 

ซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยกระทรวงการคลงั ในปี 2546  เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2553 โดยมีเง่ือนไขเดียวกบั

กองหลักทรัพย์เ ดิม ท่ีกร ะทร วงการค ลังได้จ ําหน่ ายให้กองทุนรวมวายุภักษ์  ห น่ึง  ซ่ึ ง

กระทรวงการคลงัสามารถซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวคืนไดเ้ม่ือส้ินสุดโครงการในปี 2556 

2ปี 2554 2- บริษทัฯ ไดด้าํเนินการปรับปรุงคุณภาพนํ้ ามนั ณ โรงกลัน่นํ้ ามนัเอสโซ่ศรีราชา เพ่ือลดปริมาณ

กาํมะถนัและสารเบนซีนในนํ้ ามนัเบนซิน และลดปริมาณกาํมะถนัในนํ้ ามนัดีเซลเป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2555 ตามมาตรฐานและภายในเวลาท่ีรัฐบาลกาํหนด 
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3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ  

 

 บริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบกิจการโรงกลัน่ปิโตรเลียม และจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) 

อีกทั้งบริษทัฯ ทาํการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ บริษทัฯ ขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมแก่ลูกคา้

รายยอ่ยผา่นทางเครือข่ายท่ีกวา้งขวางของสถานีบริการนํ้ามนัคา้ปลีกภายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่ รวมทั้งขายโดยตรงใหแ้ก่ลูกคา้

ในภาคอุตสาหกรรม คา้ส่ง การบินและการเดินเรือ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัขายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ี

บริษทัฯ ผลิตใหแ้ก่ลกูคา้ในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพ่ือจาํหน่ายไปยงัต่างประเทศ 

 

บริษทัฯ เป็นหน่ึงในบริษทัในเครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ (Exxon Mobil Corporation) ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทั

พลงังานท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก บริษทัฯ ยดึถือแนวทางการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีวินยัสูงของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงเนน้

ท่ีปัจจยัพ้ืนฐานระยะยาวและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี ประโยชน์อ่ืน ๆ ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บจากการเป็นหน่ึงใน

บริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ยงัรวมถึงความเช่ียวชาญในการบริการจดัหานํ้ามนัดิบและวตัถุดิบ เครือข่าย

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณัฑ์ทัว่โลก การบริการทางดา้นเทคโนโลยี การดาํเนินงานและวิศวกรรมท่ี

ทนัสมยั และโครงการวิจยัและพฒันา นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บประโยชน์จากการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “เอสโซ่” และ

เคร่ืองหมายการคา้อ่ืน ๆ ซ่ึงไดรั้บการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่และ/หรือบริษทัในเครือของเอ็ก

ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ รวมทั้งความช่วยเหลือทางดา้นบุคลากรฝ่ายบริหารจดัการและเทคนิค และการสนบัสนุนทางดา้น

ธุรกิจจากเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่และ/หรือบริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ 

 

 ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของบริษทัฯ ซ่ึงผลิตในประเทศไทย รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) นํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนั

เช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าด นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัเตาและยางมะตอย อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนจาํหน่าย นอกจาก

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมแลว้ บริษทัฯ มีผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ ซ่ึงประกอบดว้ยพาราไซลีนท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับการผลิตกรด

เทเรฟทาลิก (purified terephthalic acid (“PTA”)) ซ่ึงจะนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับการผลิตแผน่ฟิลม์โพลีเอสเตอร์ บรรจุ

ภณัฑ ์เรซินและผา้ใยสังเคราะห์ ส่วนเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ สารทาํละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร์ 

(plasticizers) 

 

 บริษทัฯ เป็นเจา้ของและผูป้ระกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบคอมเพลก็ซ์ (complex refinery) ซ่ึงมีกาํลงัการกลัน่

นํ้ ามนัดิบ 177,000 บาร์เรลต่อวนั และเป็นเจา้ของและผูป้ระกอบการโรงงานอะโรเมติกส์ (aromatics plant) ซ่ึงมีกาํลงัการ

ผลิตพาราไซลีน 500,000 ตนัต่อปี และหน่วยผลิตสารทาํละลายซ่ึงมีกาํลงัการผลิต 50,000 ตนัต่อปี โดยโรงงานแต่ละแห่งน้ี

ไดเ้ช่ือมโยงเขา้กบัหน่วยกลัน่นํ้ ามนัและกระบวนการกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ แบบครบวงจร ทั้งน้ี หน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบและ

หน่วยผลิตของบริษทัฯ มีท่ีตั้งซ่ึงมีความไดเ้ปรียบเพราะอยูใ่กลก้บัท่าเรือนํ้ าลึกแหลมฉบงัท่ีศรีราชา จงัหวดัชลบุรี และอยู่

ห่างไปเพียงประมาณ 120 กิโลเมตรทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นตลาดหลกัท่ีสําคญัของผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมของบริษทัฯ  ความไดเ้ปรียบของท่ีตั้งโรงกลัน่นํ้ามนัของบริษทัฯ ยงัช่วยลดตน้ทุนและก่อใหเ้กิดความคล่องตวัใน

การจดัส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของบริษทัฯ โดยผา่นทั้งทางท่อส่ง ทางรถบรรทุกและทางเรือ 
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3.3 การประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

 

บริษทัฯ เป็นหน่ึงในบริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ บริษทัอ่ืน ๆในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์

ปอเรชั่น ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจํานวนร้อยละ 65.99 และกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง ซ่ึงจัดตั้ ง ข้ึนโดย 

กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 7.33 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้  

 

 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 5 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั  บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ 

จาํกดั  บริษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จาํกดั บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั และบริษทั โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส 

(ประเทศไทย) จาํกดั  

 

บริษทั วสิาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั  ประกอบกิจการใหเ้ช่าท่ีดินแก่บริษทัฯ ภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาว โดย

หุ้นของบริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั ประกอบดว้ยหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 

บริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดัมีทุนชาํระแลว้ 3,333,400 บาท โดยบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นสามญัทั้งหมด ซ่ึงคิด

เป็นประมาณร้อยละ 30 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั  สําหรับหุ้นท่ี

เหลือเป็นหุ้นบุริมสิทธิ ซ่ึงถือโดยพนักงานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่  และ

ในทางบญัชี บริษทัฯ ไดน้าํผลการดาํเนินงานของบริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั มารวมไวใ้นงบการเงินรวม

ของบริษทัฯ สาํหรับหุ้นท่ีเหลือเป็นหุ้นบุริมสิทธิ ซ่ึงถือโดยพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัในเครือของเอก็ซอน โม

บิล คอร์ปอเรชัน่ 

 

บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั ประกอบกิจการใหเ้ช่าท่ีดินแก่บริษทัฯ ภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาว โดยหุ้นของ

บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั ประกอบดว้ยหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั ร่วมพฒันาอุต

สาหกิจ จาํกดั มีทุนชาํระแลว้ 10,000,000 บาท โดยบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นสามญัในจาํนวนร้อยละ100 ของหุ้นสามญัทั้งหมด

ของบริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั ซ่ึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทั ร่วม

พฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั  สาํหรับหุน้ท่ีเหลือเป็นหุน้บุริมสิทธิซ่ึงถือโดยพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัในเครือของเอก็

ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่  และในทางบญัชี บริษทัฯ ไดน้าํผลการดาํเนินงานของบริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั มารวม

ไวใ้นงบการเงินรวมของบริษทัฯ สําหรับหุ้นท่ีเหลือเป็นหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงถือโดยพนักงานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัใน

เครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ 

 

บริษทั เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส จาํกดั ประกอบกิจการให้เช่าท่ีดินและอาคารสาํนกังาน แก่บริษทัฯ ภายใต้

สัญญาเช่าระยะยาว 

 

บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมภายใตต้ราสินคา้

เอสโซ่และโมบิล และดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือท่ีจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคอ่ืน ๆ 

 

บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จาํกัด ดาํเนินธุรกิจให้บริการจาํหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม แต่อยา่งไรกดี็ ในปัจจุบนั บริษทัดงักล่าวไม่ไดป้ระกอบธุรกิจแลว้ 
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นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดถื้อหุ้นในบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั และ บริษทัเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน)  โดยบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั เป็นบริษทัร่วม (Associate) ระหวา่งบริษทัฯ และผูป้ระกอบกิจการนํ้ามนั

รายอ่ืน ๆ เพ่ือทาํการก่อสร้างและดาํเนินกิจการระบบท่อส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ซ่ึงขนส่งผลิตภณัฑ์นํ้ ามันใส (clean 

products) จากทั้งโรงกลัน่นํ้ามนัของบริษทัฯ และโรงกลัน่นํ้ามนัของ บมจ. ไทยออยล ์ในศรีราชาไปยงัท่าอากาศยานกรุงเทพ 

(ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ) และคลงันํ้ ามนัในอาํเภอลาํลูกกา และในจงัหวดัสระบุรี และบริษทัเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจทางดา้นการบริหารการจดัเกบ็นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน และใหบ้ริการเติมนํ้ ามนัเช้ือเพลิงแก่

อากาศยาน 

 

แผนภมิูต่อไปน้ีแสดงถึงโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2554 

 

 
 

 

 

 

3.4 โครงสร้างรายได้ 

 

 รายไดจ้ากการขาย ประกอบดว้ยส่วนธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัและจดัจาํหน่ายนํ้ามนั (Downstream Segment) และส่วน

ธุรกิจปิโตรเคมี (Petrochemical Segment)  โดยส่วนธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัและจดัจาํหน่ายนํ้ามนั ประกอบดว้ยยอดขายจาก

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงนํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา (ประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลว และนํ้ามนัเบนซิน) 

นํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดก่ึงหนกัก่ึงเบา (ประกอบดว้ยนํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าด และนํ้ามนัดีเซล) และนํ้ามนัสาํเร็จรูป

ชนิดหนกั (ประกอบดว้ยนํ้ามนัเตาและยางมะตอย) และผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการ



                บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

   

ส่วนท่ี 1 หนา้ 25  

ขายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงพาราไซลีน สารเบนซีนเขม้ขน้ สารทาํละลายและสาร

พลาสติกไซเซอร์  ทั้งน้ี ราคาขายของบริษทัฯ ไดร้วมภาษีสรรพสามิตและเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงไวด้ว้ย ซ่ึงบริษทัฯ 

มีหนา้ท่ีจดัเกบ็และนาํส่งต่อใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงรายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ สําหรับผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และรายไดจ้ากการขายจาก

ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ ของบริษทัฯ สาํหรับช่วงระยะเวลาท่ีระบุ  
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 ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2552 2553 2554 

 รายได้จากการ
ขาย 

 

ร้อยละของ
รายได้จากการ

ขายรวม 

รายได้จากการ
ขาย 

 

ร้อยละ ของ
รายได้จากการ

ขายรวม 

รายได้จากการ
ขาย 

 

ร้อยละ ของ 
รายได้จากการ

ขายรวม 

 (ล้านบาท ยกเว้นอตัราร้อยละ) 

ส่วนธุรกจิการกลัน่นํ้ามันและจัดจําหน่ายนํ้ามัน:       

นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดเบา       

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว .......................................  3,695 2.3 2,495 1.4 4,991 2.4 

นํ้ามนัเบนซิน(1) ...............................................  47,571 29.2 53,555 29.9 55,426 26.9 

รวมนํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา........................  51,266 31.5 56,050 31.3 60,417 29.3 

นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดกึง่หนักกึง่เบา       

นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าด .............  10,214 6.2 11,152 6.2 16,963 8.2 

นํ้ามนัดีเซล .....................................................  66,407 40.8 76,314 42.6 79,537 38.7 

รวมนํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดก่ึงหนกัก่ึงเบา .......  76,621 47.0 87,466 48.8 96,500 46.9 

นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดหนัก       

นํ้ามนัเตา .........................................................  12,555 7.7 12,292 6.8 14,167 6.9 

ยางมะตอย ......................................................  1,845 1.1 1,938 1.1 1,829 0.9 

รวมนํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั .....................  14,400 8.8 14,230 7.9 15,996 7.8 

ผลติภัณฑ์หล่อลืน่       

นํ้ามนัหล่อล่ืนและจารบี .....................................   3,057 1.9 3,296 1.8 3,593 1.8 
 

  
    

อ่ืน ๆ(2) ..............................................................  986 0.6 1,274 0.7 4,358 2.1 
 

  
    

รายไดสุ้ทธิจากบริการ(3)  ...................................  515 0.3 496 0.3 567 0.3 

รวมรายได้จากการขายส่วนธุรกจิการ

กลัน่นํ้ามันและจัดจําหน่ายนํา้มัน  ...........  146,845 90.1 162,812 90.8 181,431 88.2 

       

ส่วนธุรกจิปิโตรเคมี:       

พาราไซลีน .....................................................  11,863 7.3 10,742 6.0 17,870 8.7 

สารเบนซีนเขม้ขน้  .........................................  430 0.3 887 0.5 917 0.5 

สารทาํละลาย ..................................................  2,332 1.4 2,901 1.6 3,560 1.7 

สารพลาสติกไซเซอร์ ......................................  1,375 0.9 1,898 1.1 1,875 0.9 

อ่ืน ๆ(4)  ...........................................................  0 0.0 0 0.0 0 0 

   รายไดสุ้ทธิจากการบริการ 65 0.0 65 0.0 57 0.0 

รวมรายได้จากการขายส่วนธุรกจิปิโตร 

เคมี  ........................................ ................ 16,065 9.9 16,493 9.2 24,279 11.8 
 

  
    

รวมรายได้จากการขาย ......................................  162,910 100.0 179,305 100.0 205,710 100.0 
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(1) รายไดจ้ากการขายนํ้ามนัเบนซินไดร้วมรายไดจ้ากการขายแนฟทาและรีฟอร์เมตไวด้ว้ย 

(2) รายไดอ่ื้น ๆ รวมรายไดจ้ากการขายนํ้ามนัดิบซ่ึงบริษทัฯ ไดซ้ื้อมาจากบริษทัในเครือ แต่ไดข้ายต่อก่อนท่ีจะนาํเขา้สู่

กระบวนการกลัน่ และยงัรวมถึงสินคา้ท่ีจดัจาํหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ  

(3) รายไดสุ้ทธิจากบริการ โดยหลกัประกอบดว้ย ค่าใชสิ้ทธิ (franchise fee) จากตวัแทนจาํหน่าย ค่าจดัการผลิตภณัฑ ์

และค่าเกบ็รักษาสินคา้จากลกูคา้ในธุรกิจการบิน และค่าเช่า 

(4) รายไดอ่ื้น ๆ จากการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน ๆ 

 
 
3.5  ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 

 

 บริษทัฯ เช่ือวา่ บริษทัฯ มีขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีสาํคญัดงัน้ี 

  

โรงกลัน่น้ํามันแบบคอมเพลก็ซ์ของบริษทัฯ ช่วยให้สามารถเพิม่ประสิทธิภาพการผลติได้ 

 

 โรงกลัน่นํ้ ามนัแบบคอมเพลก็ซ์ของบริษทัฯ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีความคล่องตวัอยา่งสูงในการแปลงนํ้ามนัดิบท่ีรับเขา้

มาเพ่ือให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงในปริมาณท่ีมากกว่า ดว้ยความสามารถในการใชน้ํ้ ามนัดิบท่ียากต่อการกลัน่(นํ้ ามนั

ประเภทท่ียากต่อการกลัน่มกัจะมีราคาตํ่ากว่านํ้ ามนัโดยทัว่ไป) มากกว่าและตน้ทุนตํ่ากว่า โดยยงัสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ได ้ในขณะท่ีบริษทัฯ ก็สามารถเพ่ิมผลกาํไรไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ไดรั้บการออกแบบ

ใหมี้อตัราส่วนความสามารถในการกาํจดักาํมะถนัต่อกาํลงัการกลัน่ (hydro-treating-to-refining ratio) ท่ีสูง โดยคิดเป็นร้อย

ละ 86 ซ่ึงอตัราส่วนน้ีอยูใ่นระดบัท่ีดีเม่ือเปรียบเทียบกบัโรงกลัน่นํ้ ามนัแห่งอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเปรียบเทียบ

จากขอ้มูลของ Oil and Gas Journal Worldwide Refining Survey ปี 2554 และทาํใหบ้ริษทัฯ มีความคล่องตวัมากข้ึนในการ

เลือกใชน้ํ้ามนัดิบท่ีมีกาํมะถนัสูง และเพ่ิมความสามารถในการผลิตนํ้ามนัดีเซลท่ีมีกาํมะถนัตํ่าไดม้ากข้ึนดว้ย 

 

บริษทัฯ ได้รับประโยชน์จากการมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานทีเ่ป็นเงินสดอยู่ในระดบัทีต่ํ่า  

 

 การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานท่ีเป็นเงินสดท่ีค่อนขา้งตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงกลัน่

นํ้ ามนัแห่งอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งน้ีจากโรงกลัน่นํ้ ามนัจาํนวน 61 แห่งในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกท่ีเขา้ร่วมในการ

สาํรวจประจาํปี 2553 ซ่ึงดาํเนินการโดย Solomon Associates ซ่ึงจดัทาํข้ึนทุก ๆ สองปี    บริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบัอยูใ่น

กลุ่มท่ีดีท่ีสุดของการจดัอนัดบัท่ีจดัแบ่งออกเป็นส่ีกลุ่มยอ่ย (top quartile) ในดา้นการมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานท่ีเป็นเงิน

สดโดยรวม (total cash operating expenses) ทั้งน้ีการจดัอนัดบัโดย Solomon Associates ไดค้าํนึงถึงแบบและโครงสร้าง

ระบบโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีแตกต่างกนั เพ่ือให้การประเมินและเปรียบเทียบสะทอ้นถึงผลดาํเนินงานของโรงกลัน่นั้นๆ อยา่งมี

นยัสาํคญั   

 

การดาํเนินงานทางด้านการกลัน่น้ํามันดบิ การผลติอะโรเมติกส์และการตลาดทีมี่การเช่ือมโยงกนัแบบครบวงจร 

 

 บริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินงานโรงกลัน่นํ้ ามนัดิบและโรงงานอะโรเมติกส์ท่ีครบวงจร รวมทั้งเครือข่ายสถานีบริการ

นํ้ามนัคา้ปลีกท่ีมากท่ีสุดในกลุ่มบริษทัผูค้า้นํ้ ามนัระหวา่งประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย  การดาํเนินงานแบบครบ
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วงจรน้ีทาํให้บริษทัฯ มีกาํไร (margin) ท่ีสูง โดยบริษทัฯ จะเลือกผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีผลตอบแทนสูงกวา่ระหวา่งกิจการโรง

กลัน่นํ้ ามนัและกิจการผลิตอะโรเมติกส์ ทั้งน้ี ดว้ยความช่วยเหลือจากโปรแกรมซอฟตแ์วร์ท่ีทนัสมยัซ่ึงสามารถช่วยในการ

กาํหนดสัดส่วนการผลิตผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

การดาํเนินงานท่ีครบวงจรน้ียงัสามารถช่วยลดตน้ทุนการดาํเนินงานดว้ย  อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการร่วมกนัแบ่งรับ

ตน้ทุนคงท่ีระหว่างกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัและกิจการผลิตอะโรเมติกส์ นอกจากน้ี บริษทัฯ เช่ือว่าการดาํเนินงานทางดา้น

การตลาดของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุมช่องทางการพาณิชย ์(รวมถึงลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรม ผูค้า้ส่ง อุตสาหกรรมการบิน

และการเดินเรือ) การคา้ปลีกและการส่งออก ทาํให้บริษทัฯ มีความหลากหลายในการจดัจาํหน่ายมากกวา่ อีกทั้งยงัเป็นการ

เสริมความสามารถของบริษทัฯ ท่ีจะเลือกผลิตผลิตภณัฑซ่ึ์งให้ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่  บริษทัฯ เช่ือวา่ การดาํเนินงานแบบ

ครบวงจรจะช่วยทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงและมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

 

ความสัมพนัธ์ที่แข็งแกร่งกบัเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ัน และบริษทัในเครือ 

 

บริษทัฯ ในฐานะหน่ึงในบริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ไดน้าํแนวทางท่ีมีความเป็นระเบียบวินยั

อยา่งสูงของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่มาใชใ้นธุรกิจและการดาํเนินงาน รูปแบบการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ี

ปัจจยัพ้ืนฐานระยะยาวและการเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นการดาํเนินงาน เทคโนโลยแีละ

การบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพจากเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ บริษทัฯ สามารถใชป้ระโยชน์จากความสามารถใน

การจดัหานํ้ามนัดิบทัว่โลกของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพ่ือการจดัหานํ้ามนัดิบอยา่งมีประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุนและ

มีแหล่งวตัถุดิบท่ีแน่นอนเพ่ือการดาํเนินการกลัน่นํ้ามนัของบริษทัฯ และยงัสามารถใชเ้ครือข่ายขอ้มูลการขายผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมและเคมีภณัฑท่ี์มีอยูท่ ัว่โลกของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพ่ือใหไ้ดผ้ลประโยชน์สูงสุดในการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ   และเน่ืองจากบริษทัฯ เขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาวจิยัพื้นฐาน (Standard Research Agreement) กบั

บริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ บริษทัฯ จึงมีสิทธิในโครงการวจิยัและพฒันาท่ีดาํเนินการโดยบริษทัในเครือ

ของเอก็ซอนโมบิล คอร์ปอเรชัน่ และทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบับริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ซ่ึงใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นธุรกิจและ

เทคโนโลยีเพ่ือให้มีประสิทธิภาพทางด้านตน้ทุน รวมทั้ งการบัญชี การบริการลูกคา้ งานทรัพยากรบุคคลและบริการ

สารสนเทศ ฯลฯ  

 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บประโยชน์จากการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “เอสโซ่” และเคร่ืองหมายการคา้อ่ืน ๆ ซ่ึง

ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจากเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ รวมทั้ง

ความช่วยเหลือทางดา้นบุคลากรฝ่ายบริหารจดัการและเทคนิค และการสนับสนุนทางดา้นธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอร์

ปอเรชัน่และ/หรือบริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ 

 

 ดว้ยความสัมพนัธ์ท่ีแข็งแกร่งท่ีมีกบัเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และบริษทัในเครือ บริษทัฯ จึงสามารถสรรหา

บุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเป็นเลิศ และสามารถพฒันาความเช่ียวชาญของพนกังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  มีการหมุนเวียนใหพ้นกังาน

ไปทาํงานกบับริษทัต่าง ๆ ในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพ่ือใหมี้ประสบการณ์กวา้งไกลยิง่ข้ึน และเพิ่มพนูความ
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เช่ียวชาญ บริษทัฯ เช่ือวา่การแลกเปล่ียนพนกังานช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีความโดดเด่นไวไ้ด ้อีก

ทั้งทาํใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ จะสามารถดาํรงรักษามาตรฐานขั้นสูงของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ได ้

 

ความได้เปรียบของสถานทีต้ั่ง  

 

 โรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ตั้งอยู่ใกลท่้าเรือนํ้ าลึกแหลมฉบงั ท่ีศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัออก

เฉียงใตข้องกรุงเทพฯ ซ่ึงอยูห่่างเป็นระยะทางเพียงประมาณ 120 กิโลเมตร โดยท่ีตั้งดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์

จากความพร้อมในการเขา้ถึงท่าเรือนํ้ าลึก เครือข่ายถนนและแนวท่อส่งผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถขนส่งไดห้ลายชนิด (multi-

product transmission pipeline) รวมถึงการตั้งอยูใ่กลก้บัสถานท่ีจดัจาํหน่ายและศูนยก์ลางความตอ้งการท่ีสาํคญั ซ่ึงเป็นการ

ช่วยลดตน้ทุนในการขนส่ง และเอ้ือประโยชน์หลายประการทางดา้นการจดัส่ง และการกระจายผลิตภณัฑ ์

 

 ดว้ยขอ้ไดเ้ปรียบของสถานท่ีตั้ง บริษทัฯ จึงสามารถรับการส่งมอบนํ้ ามนัดิบไดท้ั้งโดยทางทุ่นรับนํ้ ามนัดิบแบบ

หลายจุด (multiple point buoy mooring facilities) ของบริษทัฯ รับเรือบรรทุกนํ้ามนัดิบไดถึ้ง 120,000 เดทเวทตนั (dwt) และ

สาํหรับเรือบรรทุกนํ้ามนัดิบขนาดใหญ่ (very large crude carriers (“VLCC”)) จะรับผา่นทางทุ่นรับนํ้ามนัดิบแบบจุดเดียว 

(single buoy mooring facilities) ของ บมจ. ไทยออยล ์ซ่ึงบริษทัฯ เขา้ใชป้ระโยชน์จากทุ่นรับนํ้ ามนัของ บมจ. ไทยออยล ์

ตามสัญญาท่ีมีกบั บมจ. ไทยออยล ์

 

 บริษทัฯ มีหน่วยกลัน่นํ้ าทะเลเป็นนํ้ าจืดและหน่วยกรองนํ้ าระบบรีเวิร์สออสโมซิส (desalination and reverse 

osmosis facilities) ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตนํ้ารวมชัว่โมงละ 140 ตนั รวมทั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซสามเคร่ือง และหมอ้ไอ

นํ้าเสริมสองเคร่ือง ซ่ึงใชก๊้าซท่ีผลิตจากโรงกลัน่นํ้ ามนัและสามารถผลิตไอนํ้ าไดช้ัว่โมงละ 120 ตนัเพ่ือการดาํเนินงานโรง

กลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ  หน่วยกลัน่นํ้ าทะเลเป็นนํ้ าจืดและหน่วยกรองนํ้ าระบบรีเวิร์สออสโมซิส เคร่ืองกาํเนิดพลงังานร่วม 

และหมอ้ไอนํ้าของบริษทัฯ สามารถผลิตนํ้าจืด ไฟฟ้าและไอนํ้าสาํหรับใชใ้นโรงกลัน่นํ้ามนัของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

 
 
3.6  กลยุทธ์ในการประกอบธุรกจิ 

 

 รูปแบบการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เนน้ความมีวนิยัและประกอบธุรกิจอยา่งตรงไปตรงมา โดยคาํนึงถึงโอกาสใน

ระยะยาวและเนน้ท่ีการเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในขณะท่ีมีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมควบคู่ไปดว้ย โดยกลยทุธ์

สําคญัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ทัว่

โลก ท่ีจะยงัคงถือปฏิบติัต่อไป มีดงัน้ี 
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 3.6.1 การดาํเนินงานด้วยความปลอดภัยและมสีภาพแวดล้อมทีด่ ี

 

 บริษทัฯ ถือว่าความปลอดภยัเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัแรก บริษทัฯ เช่ือว่าบริษทัฯ มีประวติัดา้นความ

ปลอดภยัท่ีดีเยี่ยมในประเทศไทย   บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฏหมายและกฏระเบียบท่ีมีผลบงัคบัใชท้ั้งหมด

และบริษทัฯ จะรักษาประวติัน้ีไว ้ ความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ท่ีมีต่อความปลอดภยั สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เป็นการสร้าง

รากฐานท่ีดีสาํหรับธุรกิจทุกดา้น  

 

 3.6.2  การรักษามาตรฐานขั้นสูง 

 

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของบรรษทัภิบาล การกาํกบัดูแลธุรกิจอยา่งเคร่งครัด ความซ่ือสัตยสุ์จริตและ

มาตรฐานจริยธรรมขั้นสูง มาตรฐานเหล่าน้ีไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นมาตรฐานในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงพนกังานทุกคน

ของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติั บริษทัฯ เช่ือว่า มาตรการท่ีบริษทัฯ จะใชเ้พ่ือให้บรรลุผลลพัธ์ดงักล่าวมีความสําคญัเทียบเท่ากบั

ผลลพัธ์ท่ีจะได ้

 

 รูปแบบการประกอบธุรกิจท่ีดาํเนินอยา่งตรงไปตรงมา มาตรฐานทางดา้นจริยธรรม และวฒันธรรมความซ่ือสัตย์

สุจริต นโยบายในการปฏิบติัตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบเป็นปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจของบริษทัฯ และเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็นต่อความสาํเร็จของบริษทัฯ  

 

 3.6.3 การลงทุนอย่างมวีนัิย 

 

 บริษทัฯ พยายามท่ีจะแสวงหาโอกาสการลงทุนท่ีมีคุณภาพ ภายใตแ้นวทางท่ีจะดาํเนินการเลือกเฟ้นอย่างมีวินัย 

โอกาสการลงทุนต่าง ๆ จะถูกทดสอบภายใตแ้บบจาํลองผลตอบแทนทางธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ  อยา่งรอบดา้น เพ่ือ

ความยืดหยุน่ต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ภายหลงัจากการลงทุน บริษทัฯ จะทาํการประเมินโครงการท่ีสาํคญัทั้งหมด

อยา่งเคร่งครัด ความรู้น้ีจะถูกผนวกเขา้กบัการวางแผนและออกแบบโครงการในอนาคต เพ่ือเพิ่มมูลค่าของสินทรัพยอ์ยา่ง

สูงสุด 

  

3.6.4 การมุ่งสู่ความเป็นเลศิในการดาํเนินงาน 

 

 ระบบการบริหารจดัการและวฒันธรรมองคก์รของบริษทัฯ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่อยา่งแน่วแน่ท่ี

จะดาํรงความปลอดภยัในการดาํเนินงานและความมีเอกภาพ บริษทัฯ พยายามท่ีจะดาํเนินธุรกิจตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ขั้นสูงสุดในทุกดา้น  

 

 เพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายน้ี บริษทัฯ ดาํเนินการตามระบบการจดัการต่าง ๆ ซ่ึงไดรั้บการพิสูจน์แลว้อยา่งกวา้งขวาง 

ระบบเหล่าน้ีใชแ้นวทางการดาํเนินการในเชิงรุก (proactive approach) และครอบคลุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในทุกดา้น

ท่ีสําคญั เร่ิมตั้งแต่ความปลอดภยั จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน การดาํเนินและประเมินโครงการ จนถึงการกาํกบั

ดูแลธุรกิจ การรักษาความปลอดภยั  สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม และการดาํเนินการเพ่ือปรับปรุงผลกาํไร  
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บริษทัฯ ใชร้ะบบบริหารการปฏิบติังานให้มีความปลอดภยั (Operations Integrity Management System  

(“OIMS”)) ซ่ึงเป็นระบบท่ีเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ไดพ้ฒันาข้ึนเพื่อท่ีจะใชใ้นการประเมินและปรับปรุงการจดัการ

ความเส่ียงทางดา้นการรักษาความปลอดภยั  สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ระบบน้ีทาํให้บริษทัฯ สามารถวดัความกา้วหนา้ใน

งาน และมัน่ใจไดใ้นการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้รรลุผลในดา้นเหล่าน้ี 

 

บริษทัฯ พยายามท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (energy efficiency) อยา่งต่อเน่ือง และไดใ้ชร้ะบบการ

บริหารจดัการพลงังานระดบัโลก (Global Energy Management System (“GEMS”)) ของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึง

เน้นท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานโดยผ่านระบบท่ีมีความครอบคลุมและเข้มงวดตามแนวปฏิบัติท่ีดีในการ

ดาํเนินงาน การบาํรุงรักษา การออกแบบและวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดสาํหรับการบริหารจดัการทางดา้นพลงังาน  

 

บริษทัฯ ได้ใช้โปรแกรม “self-help” ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิล คอร์

ปอเรชัน่ เพื่อช่วยในการบ่งช้ีถึงส่ิงท่ีสามารถปรับปรุงให้ดีข้ึนได ้โดยอา้งอิงจากวิธีปฏิบติัท่ีดีซ่ึงเป็นสากล (global best 

practices)โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการกระจายความหลากหลายของวตัถุดิบ โอกาสในการใชก้ระบวนการจดัการนํ้ามนัดิบ

ท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่ โอกาสในการเพิ่มเติมประสิทธิภาพ ทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

การปรับขยายกระบวนการผลิต (debottleneck) ในหน่วยท่ีสร้างผลกาํไร บริษทัฯ ใชโ้ปรแกรม “self-help” เพ่ือช่วยเพิ่มกาํไร

ของบริษทัฯ  โดยแนวทางสาํหรับการเพิ่มกาํไรของบริษทัฯ รวมถึงการกลัน่นํ้ ามนัดิบท่ียากต่อการกลัน่ (challenged crude) 

การใชห้น่วยแปรสภาพนํ้ามนัหนกัใหเ้ป็นนํ้ามนัเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit : FCCU) 

อย่างเต็มท่ีเพ่ือเพ่ิมอตัราการผลิต การสร้างรายไดจ้ากนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสํารองผ่านทางเครือข่ายของเอ็กซอน โมบิล คอร์

ปอเรชัน่ และการพฒันาประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

 3.6.5 การสร้างผลประกอบการสูงสุดโดยการประสานเช่ือมโยงหน่วยผลติ 

 

 บริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบการในส่วนธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัและจดัจาํหน่ายนํ้ ามนั ซ่ึงรวมถึงธุรกิจคา้ปลีกนํ้ ามนั และ

ธุรกิจอะโรเมติกส์ท่ีมีการเช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียวกนัแบบครบวงจร บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการประสานเช่ือมโยงกนั

ของหน่วยผลิตแบบครบวงจร (integration) ภายในกิจการของบริษทัฯ โดยการประสานเช่ือมโยงกนัทั้งทางดา้นกายภาพของ

หน่วยผลิตต่าง ๆ และการประสานเช่ือมโยงกนัผ่านทางการเขา้ถึงเครือข่ายท่ีกวา้งขวางของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคนิค

ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่และ/หรือบริษทัในเครือ การประสานเช่ือมโยงกนัของหน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบและหน่วย

ผลิตอะโรเมติกส์น้ีเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุน ดว้ยการเลือกใชว้ตัถุดิบและการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑใ์ห้

เป็นไปอยา่งเหมาะสมท่ีสุด 

 

 การประสานกนัของธุรกิจกลัน่นํ้ ามนั ธุรกิจคา้ปลีกและธุรกิจขายในเชิงพาณิชยเ์ป็นการเสริมประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

ดว้ยเช่นกนั บริษทัฯ  จะเน้นท่ีการให้ความสําคญักบัการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ให้แก่กลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลาย เพ่ือท่ีจะสร้าง

มูลค่าสูงสุดสาํหรับผลิตภณัฑก์ลัน่ของบริษทัฯ 
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 3.6.6  การเพิม่ประสิทธิภาพและการเข้าถึงเทคโนโลยผ่ีานทางความสัมพนัธ์ที่มกีบัเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ัน 

 

 เพ่ือการสร้างผลการดาํเนินงานท่ีดีเยีย่มภายในสภาพแวดลอ้มของสินคา้โภคภณัฑท่ี์มีลกัษณะเป็นวฏัจกัร  บริษทัฯ 

ไดพ้ยายามศึกษาและดาํเนินตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีซ่ึงบริษทัฯ เช่ือวา่เป็นประโยชน์ต่อทุกขั้นตอนของวงจรของตลาดสินคา้

โภคภณัฑ ์ บริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะช่วยใหส้ามารถระบุถึงขอ้มูลและ2ความเส่ียงท่ี

เป็นจุดวิกฤตไดอ้ย่างทนัท่วงที โดยมี 2การแบ่งปันความรู้ เทคโนโลยีและแนวทางปฏิบติัท่ีดีระหว่างกนัภายในเครือข่าย

ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ทัว่โลก รวมถึงแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต เพ่ือให้สามารถจดัการกบั

สถานการณ์เฉพาะหนา้ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

 บริษทัฯ เช่ือว่า การไดเ้ขา้ถึงการวิจยัและพฒันา เทคโนโลยี และระบบการบริหารจดัการท่ีเอ็กซอน โมบิล คอร์

ปอเรชัน่และ/หรือบริษทัในเครือเป็นเจา้ของทาํให้บริษทัฯ มีขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั บริษทัฯ มุ่งท่ีจะใชป้ระโยชน์จาก

ผลงานท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่และ/หรือบริษทัในเครือต่อไป เพ่ือเพิ่มอตัราการใชก้าํลงัการกลัน่ 

และอตัราการใชก้าํลงัการผลิต (utilization rate) ตลอดจนอตัราผลผลิต (throughput) ของบริษทัฯ ทั้งน้ี โดยการปรับปรุง

ความมีเสถียรภาพ การขจดัขอ้จาํกดัต่าง ๆ  การกาํหนดระยะเวลาท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการซ่อมบาํรุงใหญ่ และการปรับช่วง

ระยะเวลาระหวา่งการหยดุเดินเคร่ืองจกัร (downtimes) ใหดี้ท่ีสุด  การปรับปรุงต่าง ๆ ของบริษทัฯ ลว้นไดรั้บการขบัเคล่ือน

จากการใชร้ะบบการบริหารจดัการท่ีมีวินยั เช่น ระบบ Global Reliability System ของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ

ระบบ Molecule Management Program ของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถลดตน้ทุนวตัถุดิบ เพิ่ม

ผลตอบแทน และมูลค่าผลิตภณัฑใ์หไ้ดสู้งสุด 

 

 บริษทัฯ ยงัไดใ้ชป้ระโยชน์จากประสบการณ์คา้ปลีกและการวจิยัผูบ้ริโภคและตลาดท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลายของเอก็

ซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือ ในการนําเสนอรูปแบบการค้าปลีกแบบใหม่ และผลิตภัณฑ์ท่ีจะ

ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้อยา่งครบถว้น โดยนาํเสนอความสะดวก คุณภาพ และมูลค่า นอกจากน้ี 

บริษทัฯ พยายามท่ีจะเพิ่มรายไดจ้ากสินคา้ซ่ึงไม่ใช่นํ้ ามนัเช้ือเพลิง และร้านคา้สะดวกซ้ือ เพื่อเพ่ิมความสามารถในการทาํ

กาํไรของสถานีบริการนํ้ามนัของบริษทัฯ ใหสู้งสุดดว้ย 
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4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

 

4.1 ผลติภัณฑ์ 

 

 ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 

 

1. ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมจากกระบวนการกลัน่แยกส่วน (fractionation) และการกลั่นนํ้ ามันดิบ ซ่ึง

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักคือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ ามันเบนซิน นํ้ ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน/

นํ้ามนัก๊าด นํ้ามนัดีเซล นํ้ ามนัเตาและยางมะตอย นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ล่อ

ล่ืนดว้ย และ 

 

2. ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑ ์ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑห์ลกัคือ พาราไซลีน สารเบนซีนเขม้ขน้ 

และสารทาํละลายซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิต รวมทั้งสารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers) ซ่ึงผลิตโดยผูรั้บจา้ง

ผลิตภายนอกโดยใชว้ตัถุดิบท่ีบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัหา 

 

 4.1.1 ผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม 

 

 โรงกลั่นนํ้ ามันของบริษัทฯ สามารถกลั่นนํ้ ามันดิบประเภทต่าง ๆ ซ่ึงบริษัทฯ จัดหามาจากทั่วโลกรวมถึง

ตะวนัออกกลาง เอเชียตะวนัออกไกลและแอฟริกาตะวนัตก การเลือกวตัถุดิบและสัดส่วนการผลิตสําหรับผลิตภณัฑ์แต่ละ

ชนิด (product slate) ของบริษทัฯ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะข้ึนอยูก่บัราคาและปริมาณผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ  บริษทัฯ จะทาํการ

ตดัสินใจในเร่ืองสัดส่วนการผลิตผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดร่วมกบับุคลากรท่ีรับผิดชอบทางดา้นการขายและการตลาดของบริษทั

ฯ  โดยยึดจากการประเมินของบริษทัฯ ถึงความตอ้งการและประมาณการราคาสาํหรับผลิตภณัฑต์่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ สามารถ

ผลิตได ้ซ่ึงโดยปกติจะดาํเนินการประมาณสามเดือนก่อนหนา้คาํสั่งซ้ือท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ 
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงถึงปริมาณการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํหรับระยะเวลาท่ีระบุไว ้

 

 ปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2552 2553 2554 

การผลติ 

ปริมาณการ

ผลติ 

 

ร้อยละ ของ

ปริมาณการ

ผลติรวม 

ปริมาณการ

ผลติ 

 

ร้อยละ ของ

ปริมาณการ

ผลติรวม 

ปริมาณการ

ผลติ 

 

ร้อยละ ของ

ปริมาณการ

ผลติรวม 

 (พนับาร์เรล ยกเว้นอตัราร้อยละ) 

นํา้มนัสําเร็จรูปชนิดเบา       

  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ..............................................     2,722 4.9 1,610 3.2 2,028 4.6 

  นํ้ามนัเบนซิน .........................................................   10,766 19.3 9,729 19.4 8,479 19.1 

  แนฟทา ..................................................................   2,575 4.6 2,810 5.6 2,505 5.6 

  รีฟอร์เมต ...............................................................   7,568 13.5 6,506 13.0 5,596 12.6 

    รวมนํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา ................................   23,631 42.3 20,655 41.2 18,608 41.9 

นํา้มนัสําเร็จรูปกึง่หนักกึง่เบา       

  นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าด....................   4,320 7.7 3,928 7.9 3,941 8.9 

  นํ้ามนัดีเซล ............................................................   18,840 33.8 17,703 35.3 15,147 34.2 

    รวมนํ้ามนัสาํเร็จรูปก่ึงหนกัก่ึงเบา .....................   23,160 41.5 21,631 43.2 19,088 43.1 

นํา้มนัสําเร็จรูปชนิดหนัก       

  นํ้ามนัเตา ...............................................................   6,202 11.1 5,241 10.5 4,406 9.9 

  ยางมะตอย .............................................................   697 1.3 586 1.2 602 1.4 

    รวมนํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั ...........................   6,899 12.4 5,827 11.7 5,008 11.3 

อ่ืน ๆ(1) .....................................................................   219 0.4 220 0.4 70 0.2 

เช้ือเพลิงโรงกลัน่ (2) .................................................   1,904 3.4 1,776 3.5 1,563 3.5 

รวม ..........................................................................   55,813 100.0 50,108 100.0 44,337 100.0 

____________ 

(1) ประกอบดว้ยกาํมะถนั ไฮโดรเจน และ Low Sulfur Waxy Residue เป็นหลกั 

(2) แสดงถึงผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ ผลิตไดจ้ากโรงกลัน่นํ้ามนัและนาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงกลัน่นํ้ามนัของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ จาํหน่ายผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนเพ่ือใชใ้นยานยนต์ เคร่ืองจกัรและงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายใตช่ื้อการคา้   

โมบิล และ เอสโซ่ เป็นหลกั รวมถึงการผลิตภายใตช่ื้อของพนัธมิตรทางการคา้ดว้ย โดยผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนของบริษทัฯ ไดม้า

จากการนาํเขา้ หรือการนาํวตัถุดิบมาผลิตภายในประเทศโดยใชผู้รั้บจา้งผลิตภายนอก ผลิตภณัฑจ์ะนาํไปจาํหน่ายใหแ้ก่ผูจ้ดั

จาํหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต และสถานีบริการ รวมทั้งขายโดยตรงใหแ้ก่ลกูคา้ 
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 4.1.2. ผลติภัณฑ์อะโรเมตกิส์และเคมภีัณฑ์อืน่ ๆ 

 

 บริษทัฯ ผลิตสารอะโรเมติกส์ในรูปของพาราไซลีนเป็นหลกั รวมทั้งสารเบนซีนเขม้ขน้ซ่ึงในเบ้ืองตน้จะนาํส่วน

หน่ึงไปใชใ้นโรงกลัน่ในหน่วยทรานส์อลัคีเลชัน่ (Transalkylation) เพ่ือผลิตเป็นวตัถุดิบของพาราไซลีน นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ยงัผลิตสารทาํละลายประเภทต่าง ๆ โดยบริษทัฯ จดัหาวตัถุดิบนาํส่งใหแ้ก่ผูรั้บจา้งผลิตภายนอกผา่นทางสัญญาการผลิต เพ่ือ

นาํไปใชผ้ลิตสารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers) ให้แก่บริษทัฯ โดยตารางดงัต่อไปน้ีแสดงปริมาณการผลิตผลิตภณัฑอ์ะโร

เมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ ของบริษทัฯ สาํหรับระยะเวลาท่ีระบุไว ้

 

 ปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2552 2553 2554 

 (พนัตัน ยกเว้นอตัราร้อยละ) 

 

ปริมาณ

การ

ผลติ 

ร้อยละของ

ปริมาณการ

ผลติรวม 

ปริมาณ

การ

ผลติ 

ร้อยละของ

ปริมาณการ

ผลติรวม 

ปริมาณ

การ

ผลติ 

ร้อยละของ

ปริมาณการ

ผลติรวม 

ผลติภัณฑ์อะโรเมตกิส์และเคมภัีณฑ์อืน่ ๆ  

       

พาราไซลีน .............................................................   368 80.7 315 73.6 315 73.4 

สารเบนซีนเขม้ขน้(1) ...............................................   20 4.4 45 10.5 53 12.3 

สารทาํละลาย .........................................................   35 7.7 36 8.4 32 7.5 

สารพลาสติกไซเซอร์(2) ..........................................   33 7.2 32 7.5 29 6.8 

รวม ........................................................................   456 100.0 428 100.0 429 100.0 

__________ 

(1) ผลิตภณัฑส์ารเบนซีนเขม้ขน้ (benzene concentrate stream) ซ่ึงรวมถึงสารเบนซีนเขม้ขน้ และผลิตภณัฑอ่ื์น ไม่

รวมผลิตภณัฑส์ารเบนซีนเขม้ขน้ (benzene concentrate stream) ซ่ึงบริษทัฯ ใชใ้นการผลิตพาราไซลีน 

(2) บริษทัฯ จา้งผูรั้บจา้งผลิตภายนอก 

 

 (ก) พาราไซลีนและสารเบนซีนเข้มข้น 

 

 โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัฯ ผลิตสารอะโรเมติกส์ซ่ึงอยู่ในรูปของพาราไซลีนเป็นหลกั โดยใช้รีฟอร์เมต 

(reformate) มิกซ์ไซลีน (mixed xylene) และไฮโดรเจนเป็นวตัถุดิบ และมีกาํลงัการผลิตพาราไซลีนปีละ 500,000 ตนั พารา

ไซลีนเป็นผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์ท่ีใชผ้ลิต PTA ซ่ึงจะนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับการผลิตแผ่นฟิลม์โพลีเอสเตอร์ บรรจุ

ภณัฑเ์รซิน และผา้ใยสังเคราะห์   

 

 ปริมาณการผลิตพาราไซลีนของบริษทัฯ โดยหลกัจะถูกกาํหนดดว้ยปริมาณการสั่งซ้ือตามสัญญาท่ีบริษทัฯ ผกูพนั

ตอ้งส่งมอบ ความคุม้ค่าของการผลิตและขายพาราไซลีนซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัจาํนวนของวตัถุดิบท่ีไดจ้ากโรงกลัน่นํ้ ามนัของ

บริษทัฯ ราคาตลาดของวตัถุดิบจากภายนอกและราคาตลาดของพาราไซลีน ปริมาณการผลิตพาราไซลีนของบริษทัฯ จะถูก
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นาํมาพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการกาํหนดสัดส่วนนํ้ามนัดิบ (crude oil slate) และสัดส่วนการผลิตผลิตภณัฑแ์ต่

ละชนิด (product slate) ของบริษทัฯ โดยใชโ้ปรแกรมการจาํลองประสิทธิภาพสูงสุด (optimization modeling software) ทั้งน้ี

โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัฯ จะเดินการผลิตท่ีอตัราเตม็กาํลงัการผลิต หากกาํไรท่ีคาดหมายจะไดรั้บ (projected margin) 

จากการผลิตโดยซ้ือวตัถุดิบเพ่ิมเติมจากภายนอกมีความคุม้ค่าท่ีจะทาํ 

 

บริษทัฯ เร่ิมจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ซ่ึงเป็นสารเบนซีน ท่ีไดจ้ากหน่วยหอกลัน่แยกสารเบนซีนติดตั้งใหม่หลงัจาก

โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ ามนัเสร็จส้ินลง  ผสมกบัสารเบนซีนเดิม โดยจาํหน่ายในช่ือ เบนซินคอนเซ็นเทรต  ทั้งใน

ประเทศและส่งออกไปยงัต่างประเทศ 

 

 (ข) สารทาํละลาย 

 

 หน่วยผลิตสารทาํละลาย (solvent production unit) ของบริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตปีละ 50,000 ตนั และผลิต

ผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ีเป็นหลกั (1) สารทาํละลายไฮโดรคาร์บอน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เฮกเซน (hexane) ซ่ึงใชใ้นการสกดัเมลด็

พืชท่ีให้นํ้ ามนัซ่ึงบริโภคไดแ้ละใชเ้ป็นสารนาํพา (carrier) ในการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเป็นหลกั (2) ตวัทาํละลายยาง 

(rubber solvent)  ซ่ึงนาํไปใชเ้ป็นกาวยาง และ rubber cement ซ่ึงใชใ้นการผลิตยางรถยนต ์ (3) white spirit ใชใ้น

อุตสาหกรรมเคลือบสีและพ่นสีเป็นหลกั และ (4) Exxosol D80 ซ่ึงมีอยูใ่นเคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นครัวเรือน และอุตสาหกรรม 

รวมทั้งงานโลหะต่าง ๆ เป็นหลกั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การนาํเขา้เพื่อจาํหน่ายต่อผลิตภณัฑส์ารทาํละลายประเภท high 

aromatics ซ่ึงใชใ้นอุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต ์และอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง รวมทั้ง oxygenated solvents ไดแ้ก่ Methyl 

Ethyl Ketone  ซ่ึงใชเ้ป็นตวัทาํละลายในกาวและหมึกพิมพ ์

 

 (ค) สารพลาสติกไซเซอร์ (Plasticizers) 

 

 บริษทัฯ ผลิตและขายสาร phthalate ester plasticizer ซ่ึงใชเ้ป็นวตัถุดิบ เพ่ือเพิ่มความยดืหยุน่ของโพลิไวนิลคลอ

ไรด ์บริษทัฯ วา่จา้งผูรั้บจา้งผลิตภายนอกเพ่ือทาํการผลิตสารพลาสติกไซเซอร์  บริษทัฯ เป็นผูซ้ื้อและจดัหาวตัถุดิบสาํหรับ

การผลิตสารพลาสติกไซเซอร์ใหแ้ก่ผูรั้บจา้งผลิตภายนอก บริษทัฯ จาํหน่ายสารพลาสติกไซเซอร์ภายใตช่ื้อการคา้เจยเ์ฟลก็ซ์ 

(Jayflex) นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดน้าํเขา้และทาํการตลาดผลิตภณัฑพ์ลาสติกไซเซอร์ต่าง ๆ ดว้ย 

 
 
4.2 การขายและการตลาด 

 

 บริษทัฯ ทาํการตลาดและขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนโดยผา่นช่องทางสามช่องทาง ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัผลิตภณัฑ์ กล่าวคือ ช่องทางพาณิชยกรรม การคา้ปลีก และการส่งออก   โดยบริษทัฯ ขายผลิตภณัฑส์ําหรับช่องทาง

พาณิชยกรรมในสัดส่วนท่ีมีนัยสําคญั และผลิตภณัฑ์ส่งออกให้แก่หรือผ่านบริษทัในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ 

บริษทัฯ ทาํการตลาดผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงคา้ปลีกและผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนบางชนิดผา่นทางสถานีบริการนํ้ามนัเอสโซ่ 
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 4.2.1 ผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมและผลติภัณฑ์หล่อลืน่ 

 

 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงปริมาณการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (ซ่ึงไม่รวมผลิตภณัฑท่ี์ใชต้่อในการกลัน่) โดยจาํแนก

ตามช่องทางต่าง ๆ สาํหรับระยะเวลาท่ีระบุไว ้

 

 ปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2552 2553 2554 

 

ปริมาณการ

ขาย 

 

ร้อยละของ

ปริมาณการ 

ขายรวม 

ปริมาณการ

ขาย 

 

ร้อยละของ

ปริมาณการ 

ขายรวม 

ปริมาณการ

ขาย 

 

ร้อยละของ

ปริมาณการ 

ขายรวม 

 (พนับาร์เรล ยกเว้นอตัราร้อยละ) 

พาณิชยกรรม ...........................................................   21,853 45.1 19,784 44.8 18,993 45.0 

คา้ปลีก(1) .................................................................   18,024 37.2 18,733 42.5 17,503 41.5 

ส่งออก .....................................................................   8,558 17.7 5,586 12.7 5,706 13.5 

รวมปริมาณการขาย .................................................   48,435 100.0 44,103 100.0 42,202 100.0 

____________ 

(1) รวมปริมาณการขายผลิตภณัฑ์หล่อล่ืน จาํนวนประมาณ 16 พนับาร์เรล และประมาณ 2 พนับาร์เรล ในปี 2552, 

2553 ตามลาํดบั โดยในปี 2554 ไม่มีปริมาณการขายในส่วนคา้ปลีก เน่ืองจากบริษทัฯ เปล่ียนช่องทางการจาํหน่าย 

โดยจาํหน่ายผา่นผูแ้ทนจาํหน่ายนํ้ามนัหล่อล่ืน 
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงปริมาณการขายสาํหรับผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมต่าง ๆ ของบริษทัฯ สาํหรับระยะเวลาท่ีระบุไว 

 

 

1ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2552 2553 2554 

 

1ปริมาณการ

ขาย 

1ร้อยละของ1

ปริมาณการ1

ขายทั้งหมด 

ปริมาณการ1

ขาย 

1ร้อยละของ1

ปริมาณการ1

ขายทั้งหมด 

ปริมาณ

การ1ขาย 

1ร้อยละของ1

ปริมาณการ1

ขายทั้งหมด 

 (พนับาร์เรล ยกเว้นอตัราร้อยละ) 

1นํา้มนัสําเร็จรูปชนิดเบา       

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ................................   2,789 5.8 1,656 3.7 2,214 5.2 

นํ้ามนัเบนซิน ...........................................   11,296 23.3 10,310 23.4 9,481 22.5 

1แนฟทา1 .....................................................     2,554 5.3 2,898 6.6 2,327 5.5 

1รีฟอร์เมต1 ..................................................    97 0.2 0 0.0 0 0.0 

รวมนํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา .....................   16,736 34.6 14,864 33.7 14,022 33.2 

นํา้มนัสําเร็จรูปชนิดกึง่หนักกึง่เบา       

นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าด ......   4,385 9.0 4,009 9.1 4,507 10.7 

นํ้ามนัดีเซล ...............................................   19,652 40.6 18,895 42.8 17,860 42.3 

รวมนํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดก่ึงหนกัก่ึงเบา ....   24,037 49.6 22,904 51.9 22,367 53.0 

นํา้มนัสําเร็จรูปชนิดหนัก       

นํ้ามนัเตา ..................................................   6,490 13.4 5,253 11.9 4,877 11.6 

1ยางมะตอย  ...............................................   792 1.6 683 1.5 617 1.5 

รวมนํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั ..................   7,282 15.0 5,936 13.5 5,494 13.1 

ผลติภัณฑ์หล่อลืน่        

1ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน1 ....................................   246 0.5 260 0.6 274 0.6 

อ่ืน ๆ *  ....................................................   134 0.3 139 0.3 45 0.1 

1รวม  .........................................................   48,435 100.0 44,103 100.0 42,202 100.0 

____________ 

* อ่ืน ๆ โดยหลกัแลว้ รวมถึงกาํมะถนั (sulfur) ไฮโดรเจน และแวก็ซ่ี เรสซิดิว ท่ีมีกาํมะถนัตํ่า (low sulfur waxy residue) 

 

 (ก) พาณิชยกรรม 

 

 ช่องทางพาณิชยกรรมน้ีไดแ้ก่ การขายให้แก่ผูใ้ชข้ั้นปลายในอุตสาหกรรม ผูค้า้ส่ง ตลอดจนลูกคา้ในอุตสาหกรรม

การบินและการเดินเรือ ยอดขายให้แก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรมและผูค้า้ส่งประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนั

เตาและผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนเป็นหลกั บริษทัฯ ขายผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนเพ่ือใชใ้นยานยนต ์และงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ

ไทยเป็นหลกั  โดยส่วนใหญ่อยูภ่ายใตช่ื้อการคา้ โมบิล และ เอสโซ่ รวมถึงการผลิตภายใตช่ื้อของพนัธมิตรทางการคา้ 
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  ผลิตภณัฑท่ี์ขายให้แก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรมการเดินเรือไดแ้ก่นํ้ ามนัเตาเป็นหลกั ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีขายให้แก่

ลูกคา้ในอุตสาหกรรมการบินไดแ้ก่นํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน โดยเป็นการขายให้แก่สายการบินต่าง ๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดท้าํ

การจดัหานํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานผา่นทางท่อส่งนํ้ามนัใหแ้ก่สายการบินนานาชาติและสายการบินในประเทศประมาณ 20 

สายการบินท่ีท่าอากาศยานพาณิชยห์ลกัสองแห่งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

 บริษทัฯ จะเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ์ระยะสั้ นมีกาํหนดระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีเป็นคร้ังคราว อย่างไรก็ดี 

บริษทัฯ มิไดมี้สัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑร์ะยะยาวสาํหรับผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม หรือผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 

 

 (ข) การค้าปลีก 

 

 บริษทัฯ เป็นหน่ึงในผูค้า้ปลีกนํ้ามนัเช้ือเพลิงรายใหญ่หกรายในประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีเครือข่าย

สถานีบริการภายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่จาํนวน 524 แห่งทัว่ประเทศ  

 

 สถานีบริการนํ้ามนัภายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่ รวมถึงสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ คือ 

บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั และสถานีบริการนํ้ามนัท่ีดาํเนินการโดยตวัแทนจาํหน่ายภายนอก 

• ดาํเนินการโดยบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกัด สถานีบริการนํ้ ามนัเหล่าน้ีดาํเนินงานโดยบริษทั ไทย ซี-เซ็น

เตอร์ จาํกดั และสามารถควบคุมมาตรฐานการใหบ้ริการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

•  ดาํเนินการโดยตัวแทนจาํหน่าย  สถานีบริการนํ้ามนัเหล่าน้ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชช่ื้อการคา้เอสโซ่ บริษทัฯ และ/

หรือบริษทัในเครือของบริษทัฯ ในประเทศไทยเป็นเจา้ของ หรือมีสิทธิการเช่าในท่ีดินซ่ึงสถานีบริการนํ้ามนั

บางแห่งตั้งอยู ่โดยตวัแทนจาํหน่ายตอ้งชาํระค่าใชสิ้ทธิ (franchise fee) รายเดือน  ทั้งน้ี ตวัแทนจาํหน่ายแต่ละ

รายไดเ้ขา้ทาํสัญญาตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยูด่ว้ย สัญญาตวัแทน

จาํหน่ายเหล่าน้ีโดยมากแลว้มีระยะเวลาหน่ึงปีถึงหา้ปี และอาจต่ออายสุัญญาได ้

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดของสถานีบริการนํ้ามนัประเภทต่าง ๆ ณ วนัท่ีท่ีระบุไว ้

 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 2552 2553 2554 

สถานีบริการเอสโซ่ 

จํานวน

สถานี 

ร้อยละของจํา 

นวนสถานี

ทั้งหมด 

จํานวน

สถานี 

ร้อยละของจํา 

นวนสถานี

ทั้งหมด 

จํานวน

สถานี 

ร้อยละของจํา 

นวนสถานี

ทั้งหมด 

ดาํเนินงานโดยบริษทัไทย ซี-เซ็นเตอร์ 

จาํกดั .............................................................   155 28.9 155 29.0 153 29.2 

ดาํเนินงานโดยตวัแทนจาํหน่าย ....................   382 71.1 380 71.0 371 70.8 

รวมสถานีบริการนํา้มนั .................................   537 100.0 535 100.0 524 100.0 
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 บริษทัฯ มียอดขายประมาณร้อยละ 16 ในประเทศไทยเม่ือพิจารณาจากปริมาณการขายปลีก (throughput) นํ้ ามนั

ดีเซล และนํ้ามนัเบนซิน ในปี 2554 ตามขอ้มูลท่ีเผยแพร่โดยกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

 

 ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้ปลีกของบริษทัฯ ประกอบดว้ยนํ้ามนัดีเซลและนํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนัดีเซลซ่ึงปัจจุบนัมี 

เกรดเดียว  ไดแ้ก่ ชนิดท่ีมีส่วนผสมไบโอดีเซล ร้อยละ 5  นํ้ามนัเบนซินมี 3 เกรด ไดแ้ก่ นํ้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ 91 แก๊ส

โซฮอล ์91 และแก๊สโซฮอล ์95  

 

 นอกจากบริษทัฯ พยายามท่ีจะเพิ่มยอดขายนํ้ามนัเช้ือเพลิงคา้ปลีกท่ีสถานีบริการนํ้ามนัท่ีอยูภ่ายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่ 

บริษทัฯ ยงัเสาะหาวธีิเพ่ิมรายไดท่ี้มิใช่จากนํ้ามนัเช้ือเพลิงผา่นทางกลยทุธ์ต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงกลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 

 

• ร้านสะดวกซ้ือ 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั ดาํเนินการร้านไทเกอร์มาร์ทจาํนวน 95 แห่ง และมีร้าน

ไทเกอร์มาร์ทจาํนวน 101 แห่งท่ีสถานีบริการซ่ึงดาํเนินงานโดยตวัแทนจาํหน่ายในพ้ืนท่ีของตวัแทนจาํหน่าย สาํหรับร้านไท

เกอร์มาร์ทท่ีดาํเนินงานโดยตวัแทนจาํหน่าย บริษทัฯ จะไดรั้บค่าธรรมเนียมท่ีแปรผนั (variable fees) ตามยอดขายของร้าน

สะดวกซ้ือของแต่ละร้าน บริษทัฯ ไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะปรับปรุงภาพลกัษณ์ของร้านคา้โดยใชเ้งินลงทุนท่ีตํ่า

แต่มีศกัยภาพท่ีจะเพ่ิมยอดขายไดม้าก ดว้ยวธีิการลงทุนท่ีเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ 

 

• พันธมิตร 

 

 บริษทัฯ มีสัญญาความร่วมมือกบับริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั เพ่ือการจดัตั้งร้านเทสโกโ้ลตสัเอก็ซ์

เพรสท่ีสถานีบริการนํ้ ามนัภายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่ในประเทศไทย ภายใตส้ัญญาน้ี ร้านเทสโกโ้ลตสัเอ็กซ์เพรสซ่ึงตั้งอยู่ท่ี

สถานีบริการในประเทศไทยตอ้งอยูภ่ายใตส้ถานีบริการนํ้ามนัเอสโซ่ในประเทศไทยเท่านั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีร้าน

เทสโกโ้ลตสัเอก็ซ์เพรสจาํนวน 54 แห่งท่ีตั้งอยูท่ี่สถานีบริการนํ้ามนัภายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่ บริษทัฯ ไดรั้บค่าธรรมเนียมจาก

เทสโกโ้ลตสัเอ็กซ์เพรสซ่ึงแปรผนัตามรายไดจ้ากการขาย นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีพนัธมิตรอ่ืนซ่ึงให้บริการเสริมแก่ผูใ้ช้

รถยนต์ อาทิ บริษทั บี-ควิก เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงให้บริการซ่อมรถยนต์, บริษทั คาร์แลค (ไทย-เยอรมนั) จาํกัด ซ่ึงเป็นผู ้

ใหบ้ริการบาํรุงรักษารถยนตร์วมถึงบริการลา้งรถยนต,์  ศูนยบ์ริการลา้งรถวิซาร์ด (Wizard car wash) และร้านกาแฟรา

บิกา้  (Rabika Coffee) อีกดว้ย บริษทัฯ เกบ็ค่าธรรมเนียมหลายรูปแบบจากพนัธมิตรเหล่าน้ี ซ่ึงอาจเป็นอตัราคงท่ี และ/

หรืออตัราท่ีผนัแปร 
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 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงจาํนวนร้านสะดวกซ้ือไทเกอร์มาร์ทและร้านเทสโกโ้ลตสัเอก็ซ์เพรสท่ีสถานีบริการนํ้ ามนั

ภายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่ ในประเทศไทย ณ วนัท่ีท่ีระบุไว ้

 

 จํานวนสถานีบริการ

ภายใต้ช่ือการค้าเอสโซ่ 

จํานวนร้าน 

ไทเกอร์มาร์ท 

จํานวนร้านเทสโก้

โลตสัเอก็ซ์เพรส 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554    

ดาํเนินงานโดยบริษทัไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั ...........   153 95 54 

ดาํเนินงานโดยตวัแทนจาํหน่าย ...............................   371 101 0 

รวม ..........................................................................  524 196 54 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553    

ดาํเนินงานโดยบริษทัไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั ...........   155 97 54 

ดาํเนินงานโดยตวัแทนจาํหน่าย ...............................   380 114 0 

รวม ..........................................................................  535 211 54 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552    

ดาํเนินงานโดยบริษทัไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั ...........   155 97 54 

ดาํเนินงานโดยตวัแทนจาํหน่าย ...............................   382 124 0 

รวม ..........................................................................  537 221 54 

 

 

 (ค) การส่งออก 

 

 ผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดของบริษทัฯ ท่ีส่งออก ไดข้ายใหแ้ก่หรือผา่นทาง ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.  โดย

มีการส่งออกผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเตาเป็นหลกั 

 

 4.2.2 ผลติภัณฑ์อะโรเมตกิส์และเคมภีัณฑ์อืน่ ๆ  

 

ผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณัฑ์อ่ืน ๆ ของบริษทัฯ จาํหน่ายในประเทศให้แก่ลูกคา้ในพาณิชยกรรม และ

ส่งออก 
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงยอดขายในประเทศและยอดขายส่งออกสําหรับผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ 

สาํหรับระยะเวลาท่ีระบุไว ้

 ปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2552 2553 2554 

ผลติภัณฑ์อะโรเมตกิส์ และเคมภัีณฑ์อืน่ ๆ 

ยอดขาย 

 

 

ร้อยละ 

ของยอด 

ขายรวม 

ยอดขาย 

 

 

ร้อยละ 

ของยอด 

ขายรวม 

ยอดขาย 

 

 

ร้อยละ 

ของยอด 

ขายรวม 

 (พนัตนั ยกเว้นอตัราร้อยละ) 

       

ในประเทศ ...........................................................  464 91.0 435 90.2 475 88.1 

ส่งออก .................................................................  46 9.0 47 9.8 57 11.9 

รวมยอดขาย ........................................................  510 100.0 482 100.0 532 100.0 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงยอดขายสาํหรับผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ สาํหรับระยะเวลาท่ีระบุไว ้

 

 ปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2552 2553 2554 

ผลติภัณฑ์อะโรเมติกส์ และ

เคมีภัณฑ์อืน่ ๆ 

ยอดขาย 

 

ร้อยละของ

ยอดขายรวม 

ยอดขาย 

 

ร้อยละของ

ยอดขายรวม 

ยอดขาย 

 

ร้อยละของ

ยอดขายรวม 

 (พนัตนั ยกเว้นอตัราร้อยละ) 

       

1พาราไซลีน1 .................................    370 72.5 320 66.4 367 69.0 

1สารเบนซีนเขม้ขน้1 .....................   23 4.5 42 8.8 50 9.4 

1สารทาํละลาย1 .............................    84 16.5 88 18.2 86 16.2 

1สารพลาสติกไซเซอร์1 .................    33 6.5 32 6.6 29 5.4 

1อ่ืน ๆ(1) ........................................   0 0.0 0 0.0 0 0.0 

1รวม1 ............................................   510 100.0 482 100.0 532 100.0 

____________ 

(1) ไดแ้ก่ เคมีภณัฑอ่ื์น ๆ 

 

 บริษทัฯ ขายพาราไซลีนให้แก่ผูผ้ลิต PTA ในประเทศไทยเป็นหลกั เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตแผ่นฟิลม์โพลีเอ

สเตอร์ บรรจุภณัฑเ์รซินและผา้ใยสังเคราะห์ ทั้งน้ี สัดส่วนผลิตภณัฑพ์าราไซลีนท่ีบริษทัฯ ไม่ไดข้ายใหแ้ก่ลูกคา้ภายในประเทศ 

บริษทัฯ สามารถจะขายผา่นช่องทางการส่งออก หรือเลือกปรับสัดส่วนของผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนท่ีตลาดมีความ

ตอ้งการได ้เช่น นํ้ามนัเบนซิน เป็นตน้ ข้ึนอยูก่บัความคุม้ค่าของการผลิตและขายพาราไซลีนซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัจาํนวนของวตัถุดิบ

ท่ีไดจ้ากโรงกลัน่นํ้ามนัของบริษทัฯ ราคาตลาดของวตัถุดิบจากภายนอกและราคาตลาดของพาราไซลีน ปริมาณการผลิตพาราไซ

ลีนของบริษทัฯ จะถูกนาํมาพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการกาํหนดสัดส่วนนํ้ามนัดิบ (crude oil slate) และสัดส่วนการ
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ผลิตผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด (production slate) ของบริษทัฯ โดยใชโ้ปรแกรมการจาํลองประสิทธิภาพสูงสุด (optimization 

modeling software)  บริษทัฯ ขายผลิตภณัฑส์ารทาํละลายและสารพลาสติกไซเซอร์ทั้งหมดภายในประเทศ   

 

 4.2.3 การกาํหนดราคาผลติภัณฑ์ 

 

 ผลิตภณัฑท์ั้งหมดของบริษทัฯ มีการกาํหนดราคาตามตลาด โดยทัว่ไป ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศไทยจะถูก

กาํหนดราคาโดยอา้งอิงกบัราคาตลาดจรในสิงคโปร์ของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นราคาเฉล่ียอา้งอิงของ Platt ท่ีสิงคโปร์ 

(Mean of Platt’s Singapore (“MOPS”)) ราคา MOPS จะสะทอ้นถึงอุปทานและอุปสงคใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

รวมทั้งระดบัราคานํ้ามนัดิบ และโดยทัว่ไป จะมีการประกาศเป็นรายวนัในสกลุดอลลาร์สหรัฐ 

 

 2ราคาตลาดของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในตลาดในประเทศเป็นไปตามกลไกตลาด และเคล่ือนไหวตามราคานาํเขา้ท่ี

เสมอภาค ซ่ึงอา้งอิงกบั2ราคาหนา้โรงกลัน่ (ex-refinery price) ของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในตลาดในประเทศของประเทศไทย 

โดยได้มาจากราคาตลาดจรในสิงคโปร์ของผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอ้างอิงตามราคา MOPS บวกค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จากสิงคโปร์มายงัประเทศไทย เช่น ค่าประกนัภยั ค่าระวาง อากรนาํเขา้ การสูญเสียมวลนํ้ ามนัอนัเกิดจาก

การขนส่งสินคา้ทางทะเล (ocean losses) และการจดัการ โดยอาจมีการบวกส่วนเพิ่มหรือหักส่วนลดสําหรับผลิตภณัฑ์

บางอยา่งเน่ืองจากความแตกต่างในคุณสมบติัท่ีกาํหนด (specifications) ทางดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ และ

สภาพตลาดทอ้งถ่ินเฉพาะแห่ง ตวัอย่างเช่น ในช่วงท่ีตลาดภายในประเทศมีอุปสงค์ส่วนเกิน หรือในช่วงท่ีปริมาณของ

อุปทานในตลาดเอเชียอยูใ่นระดบัท่ีสูงซ่ึงจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกจากประเทศไทยลดลง ราคาหนา้โรงกลัน่ในตลาด

ในประเทศของประเทศไทยอาจลดลงอย่างมีนัยสําคญั การส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมของบริษทัฯ โดยทัว่ไปจะอา้งอิง

ราคา MOPS และบวกส่วนเพิ่ม (Premium) หรือหักส่วนลดตามสภาพตลาด การเจรจาต่อรองกบัผูซ้ื้อ 2 และความแตกต่าง

ทางดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 

 

 โดยส่วนใหญ่ ราคาของพาราไซลีนสะท้อนราคาตลาดของพาราไซลีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และได้รับ

ผลกระทบจากระดบัอุปทาน และอุปสงค ์รวมถึงราคาของนํ้ ามนัดิบโดยทางออ้ม นอกจากน้ี ราคาของพาราไซลีนยงัไดรั้บ

ผลกระทบจากการคาดการณ์กาํลงัการผลิตในอนาคต ราคาผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ของบริษทัฯ มีการเจรจาต่อรองกบัลูกคา้

ของบริษทัฯ และโดยทัว่ไปจะสะทอ้นราคาตลาดของพาราไซลีนในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก  

 

24.3 หน่วยผลติและกระบวนการผลติ 

 

2 หน่วยผลิตของบริษทัฯ ตั้งอยูใ่กลก้บัท่าเรือนํ้ าลึกแหลมฉบงั ท่ีศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ประมาณ 120 กิโลเมตรทาง

ทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงเทพฯ โรงกลัน่นํ้ามนัของบริษทัฯ ประกอบดว้ยหน่วยผลิตหลกัดงัต่อไปน้ี 

 

• 2หอกลัน่บรรยากาศ (Atmospheric Pipestill (“APS”)) จาํนวนสองหน่วย ซ่ึงทาํหนา้ท่ีกลัน่นํ้ ามนัดิบให้เป็น

ผลิตภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ หน่วย APS 1 มีกาํลงัการผลิตวนัละ 79,000 บาร์เรล* และหน่วย APS 2 มีกาํลงัการ

ผลิตวนัละ 95,000 บาร์เรล 

* กาํลงัการผลิตหลงัจากโครงการปรับปรุงคุณภาพนํา้มนัในไตรมาส 4 ปี 2554 เสร็จส้ินลง 
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• หน่วยเพ่ิมออกเทนดว้ยตวัเร่งปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer (“CCR”)) จาํนวนหน่ึง

หน่วย ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตวนัละ 27,000 บาร์เรล และทาํหนา้ท่ีแปรสภาพนํ้ามนัเช้ือเพลิงออกเทนตํ่าให้เป็น

นํ้ามนัเช้ือเพลิงออกเทนสูงสาํหรับการผลิตนํ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่เกรดต่าง ๆ  หอกลัน่แยกสารเบนซีนถือ

เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยผลิตน้ี เพ่ือผลิตนํ้ามนัเบนซินตามมาตรฐานยโูร 4 

• หอกลัน่สุญญากาศ (Vacuum Pipestill (“VPS”)) จาํนวนหน่ึงหน่วย ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตวนัละ 47,000 บาร์เรล 

และทาํหนา้ท่ีผลิตยางมะตอยจากนํ้ ามนัชนิดหนกั (heavy oil) ซ่ึงไดจ้ากหอกลัน่บรรยากาศ นํ้ามนัชนิดท่ีเบา

กว่าจะถูกส่งไปยงัหน่วยแปรสภาพนํ้ ามนัหนั2กให้เป็นนํ้ ามนัเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล 2 (Fluidized 

Catalytic Cracking Unit (“FCCU”)) 

• หน่วยลดกาํมะถนัสาํหรับนํ้ามนัดีเซล (Gasoil Hydrodesulfurizer Unit (“GOHF”)) จาํนวนสองหน่วย ซ่ึงทาํ

หนา้ท่ีกาํจดักาํมะถนัในนํ้ามนัดีเซล เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของรัฐบาลซ่ึงกาํหนดไวท่ี้ 50 ppm  หน่วย

เหล่าน้ีมีกาํลงัการผลิตรวมวนัละ 71,000 บาร์เรล 

• หน่วยแปรสภาพนํ้ามนัหน 2ักใหเ้ป็นนํ้ามนัเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล2 (Fluidized Catalytic Cracking Unit 

(“FCCU”)) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีแปรสภาพนํ้ ามนัเตาให้เป็นนํ้ ามนัดีเซลและนํ้ ามนัเบนซินท่ีเบากวา่ หน่วยน้ีมีกาํลงั

การผลิตวนัละ 42,000 บาร์เรล 

• โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตพาราไซลีนปีละ 500,000 ตนั โดยเช่ือมโยงกระบวนการผลิต

เขา้กบัโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ แบบครบวงจร โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัฯ ไดร้วมเทคโนโลยีโอล-

กอน (Olgone) ของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ไวด้ว้ย ซ่ึงเป็นกระบวนการกาํจดัสารโอเลฟินส์จากวตัถุดิบรี

ฟอร์เมตท่ีใชแ้ทนกระบวนการท่ีใชดิ้นในการกาํจดั (clay treatment process) แบบดั้งเดิม นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ยงัใชก้ระบวนการ XyMax-2 ของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงทาํใหมี้การแปรสภาพไซลีนในรูปแบบอ่ืน ๆ 

เป็นพาราไซลีนซ่ึงเป็นผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยได ้และ 

• หน่วยทรานส์อลัคีเลชัน่ (Transalkylation) ซ่ึงรวมเทคโนโลย ีทรานพลสั (TransPlus) และกระบวนการเฉพาะ

ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่เพื่อการเพ่ิมผลผลิตพาราไซลีน โดยกระบวนการเฉพาะน้ีทาํให้บริษทัฯ มี

ความยืดหยุน่ในดา้นวตัถุดิบและการคดัเลือกผลิตภณัฑสู์งข้ึน โดยการแปรสภาพสารอะโรเมติกส์หนกัและ

โทลูอีน/สารเบนซีนให้เป็นมิกซ์ไซลีนซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่า ภายหลงั

จากนั้น มิกซ์ไซลีนดงักล่าวจะถกูนาํไปผลิตพาราไซลีน  

 

 หน่วยผลิตสารทาํละลายของบริษทัฯ ซ่ึงเช่ือมโยงกระบวนการผลิตเขา้กบัโรงกลัน่นํ้ ามนั ประกอบดว้ยหอกลัน่

แยกและเคร่ืองปฏิกรณ์ (reactor) เป็นหลกั เพ่ือทาํการเติมไฮโดรเจน (hydrogenate) ใหก้บัวตัถุดิบภายหลงัจากการกลัน่แยก  
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 แผนภูมิดงัต่อไปน้ีแสดงกระบวนการกลัน่ปิโตรเลียมและการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตของโรงงานอะโรเมติกส์ 

เขา้กบัโรงกลัน่นํ้ามนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APS หอกลัน่บรรยากาศ (Atmospheric Pepestill)  CCR หน่วยเพ่ิมออกเทนดว้ยตวัเร่งปฏิกิริยา Continuous Catalytic 

Regeneration Reformer 

LE หน่วย Light End  FCCU หน่วยแปรสภาพนํ้ ามนัหนักให้เป็นนํ้ ามันเบาโดยการแปร

สภาพโมเลกลุ (Fluidized Catalytic Cracking Unit) 

KHF หน่วย Kerosene Hydrofiner  AP โรงงานอะโรเมติกส์ (Aromatics Plant) 

GOHF หน่วย Gas Oil Hydrofiner  TAU หน่วยทรานส์อลัคีเลชัน่ (Transalkylation)  

VPS หน่วยกลัน่สุญญากาศ (Vacuum Pipestill)  NHF หน่วย Naphtha hydrofiner 

SOL หน่วยผลิตสารทาํละลาย  SCANfiner หน่วยกาํจดักาํมะถนัใน Naphtha ท่ีผลิตจาก FCCU 

 

 

 

 

การกล่ัน การปรับปรุง การปรับสภาพและแปรสภาพ ผลิตภัณฑ์และการผสมผตติภัณฑ์ อะโรเมตกิส์ / สารทาํละลาย 
 

APS 
1-2 

LE 
1-2 CCR 

KHF 
1-2 

GOHF 
2-3 

VPS 
 

FCCU 

AP 

TAU 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

นํา้มนัเบนซินเกรดพรีเม่ียม 
 

นํา้มนัเบนซินเกรดธรรมดา 

นํา้มนัอากาศยาน 

นํา้มนัก๊าด 

นํา้มนัดีเซล 

นํา้มนัเตา 

ยางมะตอย 

พาราไซลีน NHF 
1-2 

โครงสร้างโรงงาน 

นํ้ามนัดิบ 

SOL สารทําละลาย 

สารเบนซีนเข้มข้น 

SCANfiner 
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 4.3.1 ภาพรวมของกระบวนการกลัน่นํา้มนั 

 

 การทาํให้นํ้ ามนัดิบมีความร้อนถึงอุณหภูมิในระดบัหน่ึงและส่งไปยงัหอกลัน่บรรยากาศจะทาํให้สามารถแยก

นํ้ามนัดิบออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได ้โดยแต่ละส่วนจะมีจุดเดือดเฉพาะสาํหรับส่วนนั้น ๆ หอกลัน่แต่ละหน่วยประกอบดว้ยหอ

สูงซ่ึงมีถาดปรุ (perforated trays) เป็นชั้น ๆ นํ้ ามนัดิบท่ีผา่นความร้อนจากเตาเผาจะเขา้ไปในส่วนล่างของหอกลัน่ นํ้ ามนั

เดือดส่วนท่ีมีนํ้าหนกัเบากวา่จะลอยข้ึนไปดา้นบนของหอกลัน่ ในขณะท่ีนํ้ามนัเดือดส่วนท่ีหนกักวา่จะตกลงไปดา้นล่าง เม่ือ

ส่วนท่ีเบากว่าไหลผ่านถาดปรุ อุณหภูมินํ้ ามนัจะค่อย ๆ ลดลงและไอจะเกิดการควบแน่นบนถาด การกลัน่ไอนํ้ ามนัท่ี

อุณหภูมิต่างกนัจะไดผ้ลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมประเภทต่าง ๆ เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทา นํ้ ามนัก๊าด นํ้ ามนัดีเซลและ

นํ้ามนัเตา 

 

 นํ้ามนัชนิดเบาจากส่วนบนของหอกลัน่บรรยากาศจะถูกส่งไปยงัหน่วย Naphtha Hydrofiner เพ่ือกาํจดักาํมะถนั 

จากนั้นจะไหลไปยงัหอต่าง ๆ ซ่ึงเรียกวา่ Light End Units ผลิตภณัฑต์่าง ๆ ท่ีถูกแยกออกจะประกอบดว้ยก๊าซ (gas stream) 

(ซ่ึงใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงกลัน่นํ้ ามนั) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและแนฟทา โดยแนฟทาจะถูกแยกต่อไปอีกเป็นแนฟทาเบา

และแนฟทาหนกั แนฟทาเบาจะถูกส่งไปยงัหน่วยผสมนํ้ามนัเบนซิน (gasoline-blending unit) แนฟทาหนกัซ่ึงมีออกเทนตํ่า

จะถูกส่งไปยงัหน่วยเพ่ิมออกเทนดว้ยตวัเร่งปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer Unit (“CCR”)) เพ่ือเพิ่ม

ออกเทนดว้ยการปรับสภาพโมเลกุลนํ้ ามนั นํ้ ามนัน้ีส่วนหน่ึงจะถูกส่งไปยงัโรงงานอะโรเมติกส์เพื่อใชใ้นการผลิตพาราไซ

ลีน อีกส่วนหน่ึงจะถกูส่งไปใชผ้ลิตนํ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่เกรดต่าง ๆ 

 

 นํ้ามนัจากผลผลิตส่วนแรก (first side stream) ของหอกลัน่บรรยากาศจะถูกส่งไปยงัหน่วย Kerosene Hydrofiner 

เพ่ือกาํจดักาํมะถนั นํ้ ามนัน้ีส่วนใหญ่จะถูกผสมสารเติมแต่งเพ่ือผลิตนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน และส่วนท่ีเหลือจะใชผ้ลิต

นํ้ามนัก๊าด นํ้ามนัจากผลผลิตส่วนท่ีสอง (second side stream) ของหอกลัน่บรรยากาศจะถูกปรับสภาพ (hydrofined) และ

ผสมกบั hydrofined oil จากผลผลิตส่วนท่ีสาม (third side stream) เพ่ือผลิตนํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัส่วนหน่ึงจากตอนล่างของหอ 

กลัน่บรรยากาศจะถูกส่งไปยงัหอกลัน่สุญญากาศเพ่ือผลิตยางมะตอยหรือนํ้ ามนัเตา ผลผลิต (side stream) จากหอกลัน่

สุญญากาศจะถูกส่งไปยงัหน่วยแปรสภาพนํ้ ามนัหนกัให้เป็นนํ้ ามนัเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic 

Cracking Unit (“FCCU”)) 

 

 หน่วยแปรสภาพนํ้ ามนัหนกัให้เป็นนํ้ ามนัเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit 

(“FCCU”)) จะทาํหนา้ท่ีแปรสภาพนํ้ามนัจากผลผลิต (side stream) จากหอกลัน่สุญญากาศ (Vacuum Pipestill)ใหเ้ป็นนํ้ามนั

ท่ีเบากว่าด้วยการแปรสภาพโมเลกุลให้เล็กลง ภายหลงัจากการแปรสภาพ กระบวนการกลั่นเฉพาะจะถูกใช้เพ่ือแยก

องคป์ระกอบต่าง ๆ ใหเ้ป็นก๊าซท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงกลัน่นํ้ ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และแนฟทาซ่ึงบางส่วนจะถูกผสม

กลับเพ่ือนําไปใช้ผลิตนํ้ ามันเบนซินและบางส่วนจะถูกส่งไปยงัหน่วยเพ่ิมออกเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Continuous 

Catalystic Regeneration Reformer Unit (“CCR”)) นํ้ามนัจากผลผลิต (side stream) ของหอกลัน่จะถูกส่งไปยงัหน่วยลด

กาํมะถนัสาํหรับนํ้ามนัดีเซล (Gasoil Hydrofiner) และใชใ้นการผลิตนํ้ามนัดีเซล จากนั้น นํ้ ามนัจากตอนล่างของหอกลัน่จะ

ถกูส่งไปผลิตเป็นนํ้ามนัเตา 
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24.3.2 การบํารุงรักษาโรงงาน 

 

2 เช่นเดียวกบัโรงกลัน่นํ้ ามนัทุกแห่ง บริษทัฯ จะหยุดโรงกลัน่นํ้ ามนัตามระยะเพ่ือการบาํรุงรักษาตามกาํหนดการ

และการซ่อมแซมแกไ้ขนอกกาํหนดการท่ีวางไวห้รือการซ่อมบาํรุงฉุกเฉิน แมว้า่การหยดุโรงกลัน่นํ้ ามนัเพ่ือบาํรุงรักษาเป็น

การลดอัตราการใช้กําลังการกลั่นของโรงกลั่นนํ้ ามัน แต่ก็จะเป็นการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ความปลอดภัยและ

ประสิทธิภาพของโรงกลัน่นํ้ ามนั การลดโอกาสท่ีจะตอ้งหยดุโรงกลัน่นํ้ ามนันอกกาํหนดการท่ีวางไวใ้นอนาคตหรือการลด

ความชาํรุดบกพร่องท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรง รวมทั้งเป็นการยดือายขุองโรงกลัน่นํ้ามนั 

 

 บริษทัฯ สามารถขอรับการสนบัสนุนและการบริการให้ความช่วยเหลือในการดาํเนินงาน (operational services) 

จากเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงมีสาํนกังานวศิวกรรมประจาํภมิูภาคท่ีตั้งอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ พร้อมทั้งผูใ้หค้าํแนะนาํ

ปรึกษาดา้นวสัดุและอ่ืน ๆ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีให้การสนบัสนุนแก่โรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัในเครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่

ทั้งเกา้แห่งในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก 

 

 โดยปกติ การบาํรุงรักษาโรงกลัน่นํ้ ามนัและโรงงานอะโรเมติกส์คร้ังใหญ่ตามกาํหนดการของบริษทัฯ จะใชเ้วลา

หลายสัปดาห์ ทั้งน้ีระยะเวลาการซ่อมบาํรุงจะมากหรือนอ้ยนั้น ข้ึนอยูก่บัชนิดงานท่ีเก่ียวขอ้งของการซ่อมบาํรุงในแต่ละคร้ัง 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดท้าํการบาํรุงรักษาคร้ังใหญ่ตามการกาํหนดการสามคร้ังล่าสุดในปี 2541 ปี 2547 และปี2554   ในช่วง

ระยะเวลาระหว่างรอบของการหยุดโรงกลัน่นํ้ ามนัเพ่ือการบาํรุงรักษาคร้ังใหญ่ตามกาํหนดการ บริษทัฯ ไดว้างแผนการ

บาํรุงรักษายอ่ยตามกาํหนดการเป็นระยะดว้ย โดยในระหว่างการบาํรุงรักษาเล็กน้อยน้ี จะมีการหยุดโรงงานอะโรเมติกส์

และ/หรือส่วนต่าง ๆ ของโรงกลัน่นํ้ ามนั เช่น บริษทัฯ จะหยุดหน่วย APS หน่ึงในสองหน่วยทุกระยะสามถึงส่ีปีเป็น

ระยะเวลาประมาณ 10 วนั การมีหน่วย APS สองหน่วยทาํใหบ้ริษทัฯ มีความคล่องตวัในการดาํเนินงานโรงกลัน่นํ้ ามนัต่อไป

ในขณะท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการซ่อมบาํรุง APS อีกหน่วยหน่ึง และช่วยลดผลกระทบจากการหยดุโรงงาน  

 

4.4 วตัถุดบิและการจัดหา 

 

4.4.1 การจัดหานํา้มนัดบิ 

 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตของโรงกลัน่นํ้ ามนัคือนํ้ ามนัดิบ บริษทัฯ สามารถกลัน่นํ้ ามนัดิบประเภท

ต่างๆ ซ่ึงรวมถึงนํ้ ามนัดิบจากตะวนัออกกลาง ตะวนัออกไกลและแอฟริกาตะวนัตก เน่ืองจากโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ มี

หน่วยเพ่ิมคุณค่าผลิตภณัฑ ์(upgrading and conversion unit)  บริษทัฯ จึงสามารถใชน้ํ้ ามนัดิบชนิดหนกัท่ีมีความหนาแน่น

และมีกาํมะถนัสูง (heavy sour crude) จากตะวนัออกกลางในสัดส่วนท่ีสูงข้ึนไดเ้พ่ือการผลิตผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ นํ้ ามนัดิบชนิดหนกัดงักล่าวมีปริมาณกาํมะถนัสูงกวา่และตน้ทุนตํ่ากวา่นํ้ ามนัดิบชนิด

เบาท่ีมีความหนาแน่นนอ้ย (light sweet crude) นอกจากน้ี จากการใชเ้ครือข่ายการจดัหานํ้ามนัดิบทัว่โลกของเอก็ซอน โมบิล 

คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือ และการใชเ้ทคโนโลยี Molecular Fingerprinting & Modeling ท่ีทนัสมยั บริษทัฯ 

สามารถจัดหา คดัเลือกและผสมนํ้ ามนัดิบให้มีคุณสมบติัท่ีจะช่วยเพ่ิมกาํไรของบริษทัฯ ให้สูงสุดไดอ้ย่างแม่นยาํยิ่งข้ึน 

บริษทัฯ จะทาํการกาํหนดสัดส่วนนํ้ ามนัดิบ (crude oil slate) ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดพิ้จารณากาํหนดสัดส่วนการผลิต

สาํหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด (product slate) จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายและการตลาดโดยอา้งอิงกบัการประเมิน
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ค่าความตอ้งการของลูกคา้และประมาณการราคาสําหรับผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ สามารถผลิตได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีข้ึน

ก่อนหนา้คาํสั่งซ้ือท่ีไดค้าดการณ์ไวป้ระมาณสามเดือน หลงัจากนั้น บริษทัฯ จะใส่ขอ้มูลเดิมและขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั รวมทั้ง

ขอ้มูลราคาลงในระบบโปรแกรมการปรับเปล่ียนกระบวนการกลัน่ใหไ้ดผ้ลกาํไรท่ีดีท่ีสุด (optimization modeling software 

system) ซ่ึงจะนาํขอ้จาํกดัการผลิตของบริษทัฯ มาร่วมพิจารณาดว้ยเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการซ้ือนํ้ ามนัดิบท่ีมีความ

เหมาะสมท่ีสุด 

 

 บริษทัฯ ทาํการจัดหาและซ้ือนํ้ ามันดิบจากหรือผ่านบริษทัในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซ่ึงโดยปกติ   

บริษทัฯ ไดรั้บใบแจง้หน้ีภายใน 4 วนัทาํการนบัจากวนัส้ินเดือนของเดือนท่ีออกใบตราส่งและตอ้งชาํระใบแจง้หน้ีภายใน

ส้ินเดือนของเดือนท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือวา่สอดคลอ้งกบัวิธีปฏิบติัทางการคา้โดยทัว่ไป สําหรับนํ้ ามนัดิบท่ี

จดัหาหรือซ้ือจากแหล่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษทัฯ จะทาํการซ้ือจากหรือผา่น ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. ส่วน

นํ้ามนัดิบนาํเขา้อ่ืน ๆ บริษทัฯ จะทาํการซ้ือจากหรือผา่น ExxonMobil Sales and Supply LLC  

 

 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงปริมาณนํ้ามนัดิบท่ีซ้ือ โดยจาํแนกตามภูมิภาคของแหล่งท่ีมาและสัดส่วนการจดัซ้ือจากแต่

ละภมิูภาคสาํหรับระยะเวลาท่ีระบุไว ้

 ปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2552 2553 2554 

ภูมภิาคของแหล่งทีม่า ปริมาณ 

ร้อยละ ของ

ปริมาณรวม ปริมาณ 

ร้อยละ ของ

ปริมาณรวม ปริมาณ 

ร้อยละ ของ

ปริมาณรวม 

 (พนับาร์เรล ยกเว้นอตัราร้อยละ) 

ตะวนัออกกลาง (1) .......................................  9,886 22.9 10,011 23.6 9,385 24.3 

ตะวนัออกไกล (2) ........................................  30,459 70.7 28,273 66.5 19,154 49.5 

แอฟริกาตะวนัตก(3) .....................................  2,764 6.4 4,197 9.9 10,158 26.2 

รวม .............................................................  43,109 100.0 42,481 100.0 38,697 100.0 

________________ 

(1) ซาอุดิอาระเบีย คูเวต สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรสต ์กาตาร์ อิรัก และโอมาน 

(2) อินโดนีเซีย เวยีดนาม ไทย มาเลเซีย บรูไน จีน ฟิลิปปินส์ สิงคโ์ปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ปาปัวนิวกีนี และรัสเซีย 

(3) อียปิต ์กาบอง ชาด และไนจีเรีย 

 

 4.4.2 วตัถุดบิโรงกลัน่นํา้มนัและวตัถุดบิอืน่ ๆ 

 

บริษทัฯ ยงัซ้ือกากนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ เพ่ือกระบวนการผลิตในหอกลัน่บรรยากาศ เป็นจาํนวน 5,961 พนั

บาร์เรล, 1,800 พนับาร์เรล และ610 พนับาร์เรลในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 ตามลาํดบั 

  

 บริษทัฯ ใชไ้ฮโดรเจนในหน่วยกาํจดักาํมะถนัในนํ้ามนัโดยใชไ้ฮโดรเจนร่วม (hydrodesulfurizer unit) เพ่ือการ

กาํจดักาํมะถนัออกจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมโดยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ และเพ่ือเป็นวตัถุดิบใน
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โรงงานอะโรเมติกส์ บริษทัฯ สามารถผลิตไฮโดรเจนทั้งหมดท่ีจาํเป็นตอ้งใชจ้ากโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ เอง นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัใชอ้อกซิเจนและไนโตรเจนในกระบวนการกลัน่นํ้ ามนั และไดเ้ขา้ทาํสัญญากบับริษทั บางกอกอินดสัเตรียลแก๊ส 

จาํกดั เพื่อการจดัหาออกซิเจนและไนโตรเจน  

 

 บริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบหลกัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึง สารเพ่ิมออกเทน MTBE (MTBE เป็นเคมีภณัฑซ่ึ์งใชเ้พ่ือเพ่ิมจาํนวนออก

เทนในนํ้ามนัเบนซิน) สาํหรับโรงกลัน่นํ้ามนัจากผูจ้ดัหาซ่ึงเสนอขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมในทางการคา้  

  

4.4.3 ตวัเร่งปฏิกริิยา 

 

 บริษทัฯ ใชต้วัเร่งปฏิกิริยาประเภทต่างๆ ในกระบวนการผลิต บริษทัฯ จะประเมินและคดัเลือกประเภทตวัเร่ง

ปฏิกิริยาโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพและราคา บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบั ExxonMobil Catalyst Technology LLC เพ่ือ

การเช่าตวัเร่งปฏิกิริยาต่าง ๆ ท่ีใชใ้นโรงกลัน่นํ้ ามนัและโรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ขา้ทาํ

สัญญากบั ExxonMobil Catalyst Services Inc. เพ่ือการเช่าตวัเร่งปฏิกิริยาชนิดทองคาํขาว (platinum based catalyst) สาํหรับ

ใชใ้นโรงกลัน่นํ้ามนัของบริษทัฯ  

  

4.4.4 รีฟอร์เมตและมกิซ์ไซลนี 

 

 รีฟอร์เมตและมิกซ์ไซลีนเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นโรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัฯ บริษทัฯ จดัหารีฟอร์เมตจากโรง

กลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ เป็นหลกั แต่บริษทัฯ ก็มีการซ้ือจากผูก้ลัน่นํ้ ามนัในประเทศรายอ่ืน ๆ และบริษทัในเครือเอ็กซอน  

โมบิล คอร์ปอเรชัน่ในภมิูภาคน้ีดว้ย  บริษทัฯ ซ้ือมิกซ์ไซลีนท่ีจาํเป็นตอ้งใชท้ั้งจากในประเทศและต่างประเทศ  

 

 4.4.5 เอทานอลและนํา้มนัปาล์ม 

 

 บริษทัฯ ซ้ือเอทานอลจากบุคคลภายนอกหลายรายในประเทศไทยเพ่ือผสมท่ีคลงันํ้ ามนัสําหรับการผลิตแก๊ส

โซฮอล ์ส่วนนํ้ามนัปาลม์ซ้ือจากบุคคลภายนอกท่ีเป็นผูจ้ดัหาในประเทศเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับการผลิตไบโอดีเซล  

 

 4.4.6 วตัถุดบิและสินค้าอืน่ ๆ 

 

 วตัถุดิบแนฟทาชนิดเบาและนํ้ามนัก๊าดซ่ึงใชใ้นการผลิตสารทาํละลายของบริษทัฯ จดัหามาจากโรงกลัน่นํ้ ามนัของ

บริษทัฯ ทั้งหมด บริษทัฯ ซ้ือออกโซแอลกอฮอล ์(oxo-alcohol) สาํหรับผลิตสารพลาสติกไซเซอร์จากบริษทัในเครือเอก็ซอน 

โมบิล คอร์ปอเรชัน่  

 

 บริษทัฯ เร่ิมมีการใชผู้รั้บจา้งผลิตภายนอก (third party blender) สาํหรับทาํการผสมผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนนบัตั้งแต่

เดือนกนัยายน 2550  โดยผูรั้บจา้งผลิตภายนอกยงัคงซ้ือนํ้ ามนัพ้ืนฐาน (base stock) และสารเติมแต่งจากบริษทัในเครือ     

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพ่ือท่ีจะรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัหาสินคา้ท่ีจาํหน่ายของ

บริษทัฯ ในร้านคา้สะดวกซ้ือของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จดัหาจากผูป้ระกอบการเครือข่ายคา้ปลีกในประเทศ  
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4.5 สาธารณูปโภค 

 

 4.5.1 นํา้ 

 

 บริษทัฯ ตอ้งการนํ้ าเพ่ือนาํไปใชใ้นการผลิตไอนํ้ าเพ่ือขบักงัหันซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใช้

นํ้ าในส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตนํ้ามนั บริษทัฯ มีหน่วยกลัน่นํ้ าทะเลเป็นนํ้ากลัน่ (desalination plant ) สองหน่วย แต่

ละหน่วยมีกาํลงัการผลิตนํ้าชัว่โมงละ 60 ตนั และหน่วยกรองนํ้าระบบการกรองแบบดูดซึมยอ้นกลบั (reverse osmosis unit) 

หน่ึงเคร่ือง ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตนํ้า 20 ตนัต่อชัว่โมง โดยเม่ือหน่วยผลิตนํ้าทั้งหมดทาํงานร่วมกนัแลว้ จะสามารถจดัหานํ้าจืดท่ี

จาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงานของหน่วยผลิตของบริษทัฯ ไดท้ั้งหมด  ในบางพ้ืนท่ีของประเทศไทยซ่ึงรวมถึงจงัหวดัชลบุรีซ่ึง

เคยประสบภาวะแหง้แลง้อยา่งรุนแรงในระหวา่งปี 2548 เน่ืองจากวิกฤตการขาดแคลนนํ้า หน่วยกลัน่นํ้ าทะเลเป็นนํ้ากลัน่ได้

ช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินงานต่อไปได ้และช่วยลดผลกระทบจากภยัแลง้ดว้ย 

 

 4.5.2 ไฟฟ้า ไอนํา้และก๊าซธรรมชาต ิ

 

 บริษทัฯ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ้าเองโดยใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าและไอนํ้าร่วม (Co-generator) ท่ีมีอยูใ่น

บริเวณท่ีตั้ งโรงกลัน่ บริษทัฯ มีเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซจาํนวนสามเคร่ือง ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตรวม 50 เมกะวตัต ์

ประกอบดว้ยเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าซ่ึงมีกาํลงัการผลิต 12.5 เมกะวตัตจ์าํนวนสองเคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองยงัสามารถผลิตไอนํ้ า

ได ้40 ตนัต่อชัว่โมง และเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าซ่ึงมีกาํลงัการผลิต 25 เมกะวตัตห์น่ึงเคร่ือง ซ่ึงสามารถผลิตไอนํ้ าได ้50 ตนัต่อ

ชัว่โมง นอกจากน้ี เพื่อการจดัหาไฟฟ้าสาํรองเพิ่มเติม บริษทัฯ ยงัมีการเช่ือมต่อโครงข่ายพลงังานเขา้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากไอนํ้าจากเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าร่วมแลว้ บริษทัฯ ยงัมีหมอ้ไอนํ้า (boiler) 

เสริมอีกสองเคร่ือง แต่ละเคร่ืองสามารถผลิตไอนํ้ าได ้20 ตนัต่อชัว่โมงเพ่ือเพิ่มเสถียรภาพในการจดัหาไอนํ้ า เคร่ืองกาํเนิด

ไฟฟ้ากงัหนัก๊าซจะใชก้๊าซธรรมชาติและก๊าซท่ีกาํจดักาํมะถนัแลว้จากกระบวนการกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพในการประหยดัพลงังานและลดการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซดเ์ขา้สู่บรรยากาศ ในขณะท่ีหมอ้ไอนํ้ าเสริมสอง

เคร่ืองใชน้ํ้ามนัเตาและก๊าซเช้ือเพลิงจากกระบวนการกลัน่นํ้ามนัของบริษทัฯ บริษทัฯ ซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก บมจ. ปตท. ดว้ย

เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเสริมสาํหรับเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าและไอนํ้าร่วมภายใตส้ัญญารับซ้ือหรือจ่ายเงิน (Take or Pay) ระยะยาว 

  

4.6 ผลติภัณฑ์และการจัดเกบ็ 

 

 4.6.1 นํา้มนัดบิ 

 

 บริษทัฯ สามารถรับการส่งมอบนํ้ามนัดิบทางทะเลโดยทางระบบทุ่นรับนํ้ามนัดิบแบบหลายจุด (multi-buoy 

mooring system) ขนาด 120,000 dwt ของบริษทัฯ และสามารถรับนํ้ามนัดิบจากเรือบรรทุกนํ้ามนัดิบขนาดใหญ่ VLCC ท่ี

ทุ่นผกูเรือนํ้าลึกแบบทุ่นเด่ียวกลางทะเล (single buoy mooring facilities) ของ บมจ. ไทยออยล ์โดยการจดัการร่วมกบั บมจ. 

ไทยออยล ์นํ้ ามนัดิบเหล่าน้ีจะถูกส่งต่อไปยงัถงัเกบ็นํ้ามนัท่ีโรงกลัน่นํ้ามนั โดยทางท่อส่งซ่ึงเช่ือมต่อกบัโรงกลัน่นํ้ ามนัของ

บริษทัฯ โดยตรง  
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 4.6.2 การลาํเลยีงผลติภัณฑ์ 

 

 ด้วยพ้ืนท่ีท่ีมีความได้เปรียบของโรงกลั่นนํ้ ามันท่ีศรีราชา ทาํให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงเครือข่ายการจัดส่ง

ผลิตภณัฑท่ี์สะดวก และสามารถลาํเลียงผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ไดอ้ยา่งประหยดัตน้ทุนโดยทางระบบท่อส่งผลิตภณัฑร์วม 

(multi-product pipeline) รถบรรทุก รถไฟ และเรือชายฝ่ังไปยงักลุ่มอุปสงคห์ลกัของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศไทย 

ซ่ึงรวมถึงศูนยใ์นกรุงเทพฯ และในภูมิภาคอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศไทย ระบบท่อส่งนํ้ ามนัซ่ึงเช่ือมต่อกบัโรงกลัน่นํ้ ามนัของ  

บริษทัฯ มีบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม จาํกดั  เป็นเจา้ของและผูด้าํเนินการ (โดยบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นดว้ยประมาณร้อยละ 21) 

และสามารถขนส่งนํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัเบนซิน 

 

2 เพื่ออาํนวยความสะดวกในการลาํเลียงผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมไปทัว่ประเทศไทย ณ ส้ินปี 2554 บริษทัฯ ใชค้ลงั

นํ้ามนั 8 แห่ง โดยมีคลงัหน่ึงแห่งตั้งอยูติ่ดกบัโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใชค้ลงัส่งผา่นนํ้ ามนัภายใต้

สัญญาการใชบ้ริการ (throughput agreement) ท่ีบริษทัฯ ทาํกบับุคคลภายนอกอีกสามแห่ง  

 

2 บริษทัฯ ใชบ้ริการของบุคคลภายนอกใหล้าํเลียงผลิตภณัฑจ์ากคลงันํ้ามนั นํ้ ามนัเช้ือเพลิงขายปลีกจะถูกลาํเลียงจาก

คลงันํ้ ามนัไปยงัสถานีบริการภายใตช่ื้อการคา้การคา้เอสโซ่โดยทางรถบรรทุก ส่วนก๊าซปิโตรเลียมเหลวและยางมะตอยจะ

ถูกจดัส่งหรือรับมอบโดยลูกคา้ดว้ยรถบรรทุกจากคลงัท่ีศรีราชาเท่านั้น ซ่ึงตั้งอยูติ่ดกบัโรงกลัน่นํ้ ามนั นอกจากน้ี ท่าเทียบ

เรือท่ีโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ยงัสามารถอาํนวยความสะดวกในการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงกลัน่นํ้ ามนั

โดยตรง ส่วนผลิตภณัฑ์พาราไซลีนจะถูกจดัส่งจากโรงกลัน่นํ้ ามนัโดยทางเรือชายฝ่ัง ในขณะท่ีสารทาํละลายจะถูกจดัส่ง

หรือรับมอบโดยลกูคา้โดยทางรถบรรทุกจากคลงัท่ีศรีราชาเท่านั้น 

 

2 4.6.3 การจัดเกบ็ 

 

2 หน่วยกลัน่นํ้ ามนัและคลงันํ้ามนัของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ เป็นเจา้ของหรือสามารถเขา้ใชป้ระโยชน์ มีถงัเกบ็และส่ิง

อาํนวยความสะดวกซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถจดัเกบ็ผลิตภณัฑก่์อนการส่งมอบและจดัเกบ็วตัถุดิบก่อนนาํไปใช ้

  

2บริษทัฯ เช่ือว่าคลงันํ้ ามนัของบริษทัฯ มีกาํลงัการจัดเก็บเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการดาํเนินงานปกติ  รวมถึง

สถานการณ์ท่ีคาดหมายไดใ้นกรณีท่ีบริษทัฯ หรือลูกคา้รายหน่ึงหรือหลายรายหรือผูจ้ดัหาวตัถุดิบอาจตอ้งหยดุโรงงานนอก

กาํหนดการท่ีวางไวเ้ป็นระยะเวลาท่ีจาํกดั  อย่างไรก็ดี ตามกฎระเบียบของประเทศไทย กาํหนดให้บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งมี

นํ้ ามนัสํารองตามกฎหมายเท่ากบัร้อยละ 5 ของปริมาณการใชน้ํ้ ามนัดิบรายปีเพ่ือการผลิตสําหรับผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมใน

ประเทศ ผลิตภณัฑ์คงคลงัของบริษทัฯ อาจเพิ่มข้ึนเป็นคร้ังคราว เน่ืองจากการหยุดโรงงานนอกกาํหนดการท่ีวางไวห้รือ

ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีโรงงานของลูกคา้ซ่ึงขดัขวางหรือประวิงการรับมอบผลิตภณัฑ ์รวมทั้งการวางแผนสินคา้คงคลงัของบริษทัฯ 

ก่อนการหยดุโรงกลัน่ตามกาํหนดการท่ีวางไว ้และการวางแผนสินคา้คงคลงัของลกูคา้เพ่ือการผลิตตามแผน 
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24.7 การจัดการความเส่ียงและความปลอดภัย 

 

2 บริษทัฯ ใชร้ะบบบริหารการปฏิบติังานใหมี้ความปลอดภยั (Operations Integrity Management System หรือ 

OIMS) ซ่ึงเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีเคร่งครัดและเป็นระบบ ระบบน้ีเป็นระบบท่ีเอก็ซอน โมบิล 2คอร์ปอเรชัน่2ไดพ้ฒันาข้ึน

เพ่ือใชเ้ป็นกรอบการทาํงานอยา่งเคร่งครัดในการบริหารจดัการความเส่ียงในดา้นความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั 

สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยระบบ OIMS น้ีครอบคลุมแนวทางการปฏิบติัต่าง ๆ จาํนวน 21 เร่ือง ซ่ึงรวมถึง การจดัการ 

ภาวะผูน้าํ ความพนัธกิจและรับผิดชอบ การประเมินและบริหารความเส่ียง การออกแบบและก่อสร้างโรงงาน ความปลอดภยั

ส่วนบุคคล อาชีวอนามยั การปกป้องรักษาส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการประเมินและปรับปรุงความเป็น

เอกภาพในการดาํเนินงาน  ซ่ึงระบบน้ีใชอ้ยูใ่นสถานประกอบการของเอก็ซอน โมบิล 2คอร์ปอเรชัน่2ทัว่โลก จึงทาํใหบ้ริษทัฯ 

สามารถติดตามความกา้วหนา้และมัน่ใจถึงการมีความรับผดิชอบในการบริหารจดัการสาํหรับผลท่ีเกิดข้ึนในดา้นเหล่าน้ี  

ระบบดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัฯ มีประวติัดา้นความปลอดภยัท่ีดีเยีย่ม และสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4.8 การแข่งขัน  

 

 อุตสาหกรรมโรงกลัน่นํ้ ามนัในประเทศไทย มีการแข่งขนัสูงมาก ปัจจุบนั มีโรงกลัน่นํ้ ามนัขนาดใหญ่จาํนวนเจ็ด

แห่งในประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 โรงกลัน่เหล่าน้ีมีกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบรวมประมาณวนัละ  1,099,000 

บาร์เรล  โรงกลัน่นํ้ ามนัขนาดใหญ่แห่งอ่ืน ๆ ในประเทศไทย นอกเหนือจากบริษทัฯ คือ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง จาํกดั บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั 

(มหาชน) บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 ผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดพาราไซลีนท่ีสาํคญัมีอยูส่ามรายไดแ้ก่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บริษทั ไทยพาราไซ

ลีน จาํกดั และบริษทัฯ ซ่ึงการใชพ้าราไซลีนในประเทศส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือการผลิตกรดเทอรีพทาลิกบริสุทธ์ิ (PTA) ผูผ้ลิต 

PTA ในประเทศไทย คือ บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์  บริษทั สยาม มิตซุย พีทีเอ จาํกดั และ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 บริษทัฯ พยายามใชเ้งินทุนอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยการคดัสรรโครงการลงทุน บริษทัฯ สามารถเขา้ถึงและขอรับ

การสนับสนุนจากเครือข่ายทัว่โลกของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่เพ่ือการจดัหาวตัถุดิบและการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

ตลอดจนบริการทางวิศวกรรม การดาํเนินงานและวิศวกรรมท่ีทนัสมัย บริษทัฯ เช่ือว่าปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ท่ีตั้ งท่ีมีความ

ได้เปรียบซ่ึงอยู่ใกล้กับตลาดสําคญัของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมในกรุงเทพฯ และการสามารถเข้าถึงเครือข่ายการจัดส่ง

ผลิตภณัฑท่ี์สะดวกและมีประสิทธิภาพ ช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 

 ตลาดคา้ปลีกนํ้ ามนัเช้ือเพลิงมีการแข่งขนัสูงมาก คู่แข่งการคา้ปลีกรายสําคญัของบริษทัฯไดแ้ก่ ปตท.  เชลล ์

เชฟรอน (คาลเท็กซ์) และบางจากปิโตรเลียม  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ เช่ือว่า เครือข่ายสถานีบริการภายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่ 

ร้านสะดวกซ้ือไทเกอร์มาร์ท และการเป็นพนัธมิตรกบัร้านสะดวกซ้ือเทสโกโ้ลตสัเอก็ซ์เพรส  ณ สถานีบริการนํ้ามนัเอสโซ่ 

ไดช่้วยเพิ่มรายไดจ้ากการขายนํ้ามนัเช้ือเพลิงและทาํใหช่ื้อทางการคา้ของบริษทัฯ เป็นท่ีนิยมมากข้ึนในตลาดคา้ปลีก 
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4.9 ส่ิงแวดล้อม 

 

 การดาํเนินงานของบริษทัฯ อยูภ่ายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญัหลายฉบบั ซ่ึงรวมถึง 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ 

พระราชบญัญติัควบคุมนํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542  ในปี 2535 ประเทศไทยไดป้รับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกบั

ส่ิงแวดล้อมให้เข้มงวดยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และคุ้มครองส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติให้ดียิ่งข้ึน 

นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยงัมีบทบญัญติัเฉพาะเก่ียวกบัความรับผิดชอบของรัฐบาลและสิทธิของ

ประชาชนในการจดัการและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 กฎหมายและกฎระเบียบส่ิงแวดลอ้มไดจ้าํกัดประเภท ปริมาณและความเขม้ของสารต่างๆ ท่ีจะปล่อยออกสู่

สภาพแวดลอ้มได ้ทั้งน้ี การดาํเนินงานของบริษทัฯ ยงัอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต 

การจดัการ การเก็บรักษา การขนส่ง การกาํจดัและการบาํบดัผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและวสัดุสารเจือปนดว้ย กฎหมายและ

กฎระเบียบส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปล่อยอากาศเสียและการปล่อย

นํ้าออกจากหน่วยผลิตและการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ ในเกือบทุกดา้น ซ่ึงรวมถึงการกลัน่

นํ้ ามนั การผลิตอะโรเมติกส์และเคมีภณัฑ ์และการดาํเนินงานสถานีบริการนํ้ามนัคา้ปลีก หน่วยงานหลกัของรัฐท่ีกาํกบัดูแล

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ

กรมควบคุมมลพิษซ่ึงอยู่ภายใตก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงอยู่ภายใต้

กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลงังาน ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ระทรวงพลงังาน 

 

 บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากระบบการจดัการพลงังานท่ีใช้อยู่ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่และ/หรือ

บริษทัในเครือ ทัว่โลก (ExxonMobil’s Global Energy Management System (“GEMS”)) ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีความครอบคลุม

และเขม้งวดตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการดาํเนินงาน การบาํรุงรักษา การออกแบบเพ่ือการบริหารจัดการทางดา้นพลงังาน 

กระบวนการน้ีเร่ิมตน้ตั้งแต่การประเมินหน่วยผลิตโดยทีมผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิคของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ภายหลงั

จากนั้น ผูแ้ทนจากแต่ละหน่วยผลิตจะทาํงานร่วมกบัทีมงานของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือ ท่ีเขา้

ตรวจเยีย่ม เพ่ือพฒันาแผนการท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในการดาํเนินงานและหน่วยผลิต  

 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินมาตรการควบคุมมลพิษและลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือท่ีจะควบคุมการปล่อย

สารเจือปนตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด ซ่ึงรวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพ่ือลดการปล่อยสารเจือปนและสงวน

รักษาทรัพยากร เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงัหันก๊าซสามเคร่ืองของบริษทัฯ มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในระดบัท่ีตํ่าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าแบบดั้งเดิม บริษทัฯ ไดใ้ชม้าตรการต่าง ๆ เพ่ือรักษาแหล่งนํ้าจืดและบาํบดันํ้าเสีย ในการ

ดาํเนินงานโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ยงัไดมี้การใชแ้ละรีไซเคิลนํ้ าจืดท่ีผลิตจากหน่วยกลัน่นํ้ าทะเลเป็นนํ้ ากลัน่ทั้งสอง

หน่วยของบริษทัฯ เพ่ือช่วยรักษาทรัพยากรนํ้ าตามธรรมชาติและพลงังาน ระบบบาํบดันํ้ าของบริษทัฯ ประกอบดว้ยหน่วย

แยกนํ้ามนัออกจากนํ้า รวมทั้งถงัแยกนํ้ามนั เคร่ืองแยกนํ้ าปนนํ้ามนั และเคร่ืองเติมอากาศเพ่ือการกาํจดันํ้ามนัออกจากนํ้าเสีย 

และบ่อบาํบดันํ้าเสีย 
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 บริษทัฯ ไดท้าํการประเมินอยา่งสมํ่าเสมอโดยตั้งเป้าให้บรรลุถึงการปฏิบติัถูกตอ้งตามนโยบายส่ิงแวดลอ้มของ

บริษทัฯ บริษทัฯ เช่ือวา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญัในทุกดา้นท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัฯ  

 

2รัฐบาลได้2กาํหนดลกัษณะและ2คุณภาพของนํ้ามนัเช้ือเพลิงข้ึนใหม่ โดยกาํหนดใหมี้การลดปริมาณกาํมะถนัและสารเบนซีนข

องนํ้ ามนัเบนซิน และลดปริมาณกาํมะถนัในนํ้ ามนัดีเซล ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตาม 2มาตรฐานท่ีกาํหนดข้ึนใหม่ดงักล่าว2

ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2555 เพื่อให้บริษทัฯ ยงัคงสามารถขายนํ้ ามนัเบนซิน และนํ้ ามนัดีเซลในตลาดภายในประเทศได ้

บริษทัฯ จึงไดเ้ดินหน้าดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้การลงทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ ามนัสามารถเป็นไปไดโ้ดย

สอดคลอ้งกบักาํหนดเวลาดงักล่าว ทั้งน้ี2คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัการลงทุนโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนั ณ โรง

กลัน่นํ้ ามนัเอสโซ่ศรีราชาเม่ือเดือนกรกฎาคม 2553  ซ่ึง 2บริษทัฯ ไดด้าํเนินการดงักล่าวตามท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติัเป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ภายใน2วนัท่ี 1 มกราคม 2555  

 

  

4.10   อุตสาหกรรมการกลัน่ปิโตรเลยีม 

 

 หลกัพืน้ฐานของการกลัน่นํา้มนั 

 

 (ก) ภาพรวมของกระบวนการกลัน่นํา้มนั 

 

 การกลัน่นํ้ ามนัคือกระบวนการแยกโมเลกุลสารไฮโดรคาร์บอนท่ีอยูใ่นนํ้ ามนัดิบ และแปรสภาพสารดงักล่าวให้

เป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีมีมูลค่าสูงกวา่ โรงกลัน่นํ้ ามนัไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถกลัน่นํ้ ามนัดิบหลายประเภทรวมถึง

วตัถุดิบอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นผลิตภณัฑช์นิดต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้มีค่าการกลัน่ (refining margin) สูงสุด และ

ตอบสนองความต้องการ โดยทั่วไป หน่วยผลิตต่าง ๆ ของโรงกลั่นนํ้ ามันจะทาํหน้าท่ีได้อย่างน้อยอย่างใดอย่างหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี 

 

• กลัน่แยกสารไฮโดรคาร์บอนประเภทต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นนํ้ามนัดิบออกเป็นส่วน ๆ 

• แปรสภาพสารไฮโดรคาร์บอนใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ 

• ปรับปรุงผลิตภณัฑด์ว้ยการแยกสารปนเป้ือน (impurities) ออก และ/หรือ 

• ผสมผลิตภณัฑข์ั้นก่ึงสาํเร็จรูป (intermediate streams) ใหเ้ป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป 

 

 นํ้ ามนัดิบเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการกลัน่นํ้ ามนั คุณภาพของนํ้ ามนัดิบท่ีใชใ้นการกลัน่และโครงสร้างของโรง

กลัน่นํ้ ามนัมกัจะมีอิทธิพลต่อระดบัของกระบวนการกลัน่และการแปรสภาพท่ีจาํเป็นเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์สําเร็จรูปชนิด   

ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือความสะดวก นํ้ ามนัดิบจะถูกแบ่งประเภทตามความหนาแน่น (density) (จากเบาไปหนกั) (light to 

heavy) และปริมาณกาํมะถนั (จากตํ่าไปสูง) (sweet to sour) นํ้ามนัดิบชนิดเบาซ่ึงมีปริมาณกาํมะถนัตํ่า (light sweet crude oil) 

จะมีราคาสูงกวา่นํ้ ามนัดิบชนิดหนกัซ่ึงมีปริมาณกาํมะถนัสูง (heavy sour crude oil) เน่ืองจากนํ้ ามนัดิบชนิดเบามีการ

ปรับปรุงคุณภาพนอ้ยกวา่ และใหผ้ลิตภณัฑส์าํเร็จรูปท่ีมีราคาสูงกวา่ในสัดส่วนท่ีมากกวา่ อาทิ นํ้ ามนัเบนซิน นํ้ามนัก๊าดและ
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นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัดิบชนิดหนกัมกัจะขายโดยมีส่วนลดเม่ือเปรียบเทียบกบันํ้ามนัดิบชนิดเบา เน่ืองจากนํ้ามนัดิบชนิดหนกัให้

ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าตํ่ากวา่ในสัดส่วนท่ีสูงกวา่ และตอ้งการกระบวนการกลัน่เพิ่มเติมเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ชนิดเบาท่ีมีมูลค่า

สูงข้ึน ดงันั้น ผูก้ลัน่นํ้ามนัจึงพยายามเลือกกลัน่นํ้ามนัดิบชนิดต่าง ๆ ซ่ึงเหมาะสมท่ีสุด โดยคาํนึงถึงหน่วยแปรสภาพโมเลกุล

และหน่วยปรับปรุงคุณภาพของแต่ละโรงกลั่น ราคาของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ราคาท่ีคาดการณ์ในอนาคต ชนิดของ

ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ และราคาของนํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ ท่ีจดัหาได ้

 

 ความซบัซอ้น (complexity) ของโรงกลัน่นํ้ ามนั หมายถึง ความสามารถของโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีจะแปรสภาพวตัถุดิบ

ท่ีมีราคาตํ่ากวา่ เช่น นํ้ ามนัดิบท่ีมีความหนาแน่นสูงและปริมาณกาํมะถนัสูง ใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงข้ึน ความซับซอ้น

ของโรงกลัน่นํ้ ามนัข้ึนอยูก่บัขนาดและประเภทของหน่วยแปรสภาพโมเลกุล (conversion unit) โดยทัว่ไป ยิง่โรงกลัน่นํ้ ามนั

ท่ีมีความซบัซ้อนมากข้ึนเท่าใด กจ็ะมีความคล่องตวัในดา้นการคดัเลือกวตัถุดิบมากข้ึนเท่านั้น นอกจากน้ี การใชเ้ทคโนโลยี

การวิเคราะห์นํ้ ามันดิบก็สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงกลั่นนํ้ ามันท่ีจะแปรสภาพนํ้ ามันดิบซ่ึงยากต่อ

กระบวนการกลัน่และมีราคาถูกกวา่ได ้ความซับซอ้นของโรงกลัน่นํ้ ามนัและการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัสามารถทาํให้โรง

กลัน่นํ้ามนัอยูใ่นฐานะท่ีไดเ้ปรียบมากกวา่จากการใชน้ํ้ามนัดิบท่ีมีราคาถกู ซ่ึงทาํใหมี้โอกาสไดรั้บกาํไรขั้นตน้สูงข้ึน 

 

 (ข) ผลิตภัณฑ์สาํเร็จรูปท่ีสาํคัญ 

 

 ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปท่ีสาํคญัของโรงกลัน่นํ้ามนัไดแ้ก่ 

 

• ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

• นํ้ามนัเบนซิน 

• นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าด  

• นํ้ามนัดีเซล 

• นํ้ามนัเตา และ 

• บิทูเมน (ยางมะตอย) 

 

 (ค) เศรษฐศาสตร์การกลัน่นํา้มนั (Economics of Refining) 

 

 การกลัน่นํ้ามนัเป็นธุรกิจท่ีตั้งอยูบ่นฐานของส่วนต่าง (margin-based business) เป็นสาํคญั โดยเป้าหมายของผูก้ลัน่

นํ้ ามนัคือการทาํให้กระบวนการกลัน่มีประสิทธิภาพสูงสุดและให้ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดจากผลิตภณัฑ์ทั้ งหมดซ่ึงไดจ้าก

วตัถุดิบท่ีใช ้ในโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบพ้ืนฐาน (simple refinery) ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภณัฑช์นิดหนกัซ่ึงมี

มูลค่าตํ่ากว่า เช่น นํ้ ามนัเตา กากนํ้ ามนัดิบ และบิทูเมน ส่วนท่ีเหลือจะเป็นผลิตภณัฑ์ชนิดเบา เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

นํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนัดีเซลและนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ะข้ึนอยูก่บัชนิดของนํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ ท่ี

ใช้ องค์ประกอบของนํ้ ามนัดิบมีความสําคญัเน่ืองจากเป็นตวักาํหนดโครงสร้างของผลิตภณัฑ์ของโรงกลัน่นํ้ ามนัและ

ความสามารถในการทาํกาํไรของโรงกลัน่ ค่าการกลัน่ของโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบพ้ืนฐาน (simple refining margin) หมายถึง 

มูลค่ารวมของผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป หกัดว้ยตน้ทุนนํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ และสาธารณูปโภคท่ีนาํเขา้ โดยค่าการกลัน่ของ
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โรงกลัน่นํ้ ามนัแบบคอมเพลก็ซ์ (complex refining margin) แตกต่างจากค่าการกลัน่ของโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบพ้ืนฐาน (simple 

refining margin) ตรงท่ีโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบคอมเพลก็ซ์จะผลิตผลิตภณัฑช์นิดหนกัในสัดส่วนท่ีตํ่ากวา่ เน่ืองจากมีอุปกรณ์

และเทคโนโลยีท่ีสามารถแปรสภาพผลิตภณัฑช์นิดหนกัท่ีมีมูลค่าตํ่ากว่าให้เป็นผลิตภณัฑ์ชนิดเบาท่ีมีมูลค่าสูงกว่าได ้โรง

กลัน่นํ้ามนัท่ีมีความซบัซอ้นมากกวา่มกัจะสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกวา่เน่ืองจากสามารถผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงกวา่โดยใช้

นํ้ ามนัดิบหรือวตัถุดิบอ่ืน ๆ ในชนิดเดียวกนัหรือท่ีมีราคาตํ่ากวา่ ดงันั้น โดยทัว่ไป ค่าการกลัน่ของโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบคอม

เพลก็ซ์จึงสูงกวา่ค่าการกลัน่ของโรงกลัน่นํ้ามนัแบบพื้นฐาน  

 

 ความเคลือ่นไหวของอุตสาหกรรมกลัน่นํา้มนัในประเทศไทย 

 

 (ก) การผลิต 

 

 ตามขอ้มูลของกระทรวงพลงังาน ในปี 2554 ประเทศไทยมีการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทั้งปีรวมทั้งส้ิน 348,507 

พนับาร์เรล คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ  0.3 จาก  347,388 พนับาร์เรลในปี 2553 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการผลิต การนาํเขา้ 

การส่งออกและการใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีสาํคญัในประเทศไทยสาํหรับสามปีล่าสุด 

 

 ปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2552 2553 2554 

 (บาร์เรลต่อวนั) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว     

 การผลิต ..................................................................................   157,616 181,312 201,539 

 การนาํเขา้ ................................................................................   24 51 46 

 การส่งออก .............................................................................   479 788 515 

 อุปสงคใ์นประเทศ ..................................................................   118,803 130,745 140,924 

นํ้ามนัเบนซิน    

 การผลิต ..................................................................................   152,540 151,020 143,967 

 การนาํเขา้ ................................................................................   243 0 588 

 การส่งออก .............................................................................   23,282 23,122 16,693 

 อุปสงคใ์นประเทศ ..................................................................   129,661 127,807 126,347 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน    

 การผลิต ..................................................................................   102,961 106,772 108,436 

 การนาํเขา้ ................................................................................   181 57 186 

 การส่งออก .............................................................................   27,732 24,202 20,704 

 อุปสงคใ์นประเทศ ..................................................................   76,364 81,192 87,478 

นํ้ามนัก๊าด    

 การผลิต ..................................................................................   1,601 8,042 2,616 

 การนาํเขา้ ................................................................................   0 0 0 

 การส่งออก .............................................................................   327 7,343 2,473 

 อุปสงคใ์นประเทศ ..................................................................   303 264 224 
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 ปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2552 2553 2554 

นํ้ามนัดีเซล    

 การผลิต ..................................................................................   387,532 401,590 398,037 

 การนาํเขา้ ................................................................................   6,639 1,055 965 

 การส่งออก .............................................................................   82,654 94,868 81,085 

 อุปสงคใ์นประเทศ ..................................................................   318,195 318,450 330,720 

นํ้ามนัเตา    

 การผลิต ..................................................................................   118,629 103,389 100,218 

 การนาํเขา้ ................................................................................   1,434 1,744 5,716 

 การส่งออก .............................................................................   66,826 55,728 60,018 

 อุปสงคใ์นประเทศ ..................................................................   47,059 45,065 42,320 

รวมปริมาณการผลติ ...................................................................   920,879 952,125 954,813 

รวมปริมาณอุปสงค์ในประเทศ ...................................................   690,385 703,523 728,013 
 

ท่ีมา:  กระทรวงพลงังาน  

 

ตารางต่อไปน้ี แสดงอุปสงคโ์ดยรวมในผลิตภณัฑต์่าง ๆ เป็นอตัราร้อยละสาํหรับสามปีล่าสุด 

 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

(ร้อยละ) 

 2552 2553 2554 

ส่วนผสมผลติภัณฑ์สําหรับอุปสงค์ในประเทศ    

ชนิดเบา(1) .............................................................................  36.0 36.8 36.7 

ชนิดก่ึงหนกัก่ึงเบา(2) .............................................................  57.2 56.8 57.5 

ชนิดหนกั(3) ...........................................................................  6.8 6.4 5.8 

รวมปริมาณอุปสงคใ์นประเทศ .................................................  100.0 100.0 100.0 

 

ท่ีมา:  กระทรวงพลงังาน 

(1) ผลิตภณัฑช์นิดเบา ไดแ้ก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และนํ้ามนัเบนซิน (ไม่รวมรีฟอร์เมต) 

(2) ผลิตภณัฑช์นิดก่ึงหนกัก่ึงเบา ไดแ้ก่ นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน นํ้ามนัก๊าด และนํ้ามนัดีเซล 

(3) ผลิตภณัฑช์นิดหนกั ไดแ้ก่ นํ้ามนัเตา 

 

 (ข) อุปสงค์ 

  

 ในปี 2554 ปริมาณอุปสงคใ์นประเทศของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทั้งปีเท่ากบั 265,725 พนับาร์เรล เพ่ิมข้ึนประมาณ

ร้อยละ 4 จากปีท่ีแลว้ โดยผลิตภณัฑ์ท่ีมีอุปสงคใ์นประเทศเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน 
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และนํ้ ามนัดีเซล โดยเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 8, 8 และ 4 ตามลาํดบั ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีมีอุปสงค์ในประเทศลดลงไดแ้ก่ 

นํ้ามนัก๊าด นํ้ามนัเตา และนํ้ามนัเบนซิน ลดลงร้อยละ 15, 6 และ 1 ตามลาํดบั 

 

 (ค) อุปทาน 

 

 ปัจจุบนั มีโรงกลัน่นํ้ามนัท่ีสาํคญัเจด็แห่งในประเทศไทย ซ่ึงมีกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบรวม 1,099 พนับาร์เรลต่อวนั 

ไดแ้ก่ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (“บางจาก”) บริษทัฯ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (“พีที

ทีจีซี”) บริษทั สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน่ิง จาํกดั (“เอสพีอาร์ซี”) บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (“ไทยออยล”์) บริษทั ไออาร์

พีซี จาํกดั (มหาชน) (“ไออาร์พีซี”) และบริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) (“อาร์พีซี”) โดย  บางจาก  เอสโซ่  ไอ

อาร์พีซี และ อาร์พีซี เป็นผูป้ระกอบการท่ีมีสถานีบริการนํ้ ามนัคา้ปลีกเป็นของตนเอง ซ่ึงใชใ้นการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมของตน ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบ ของบริษทัผูป้ระกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัทั้งเจ็ด

แห่งในประเทศไทย 

 

โรงกลัน่นํ้ามัน 

กาํลงัการกลัน่นํ้ามันดบิ

ปัจจุบัน โครงสร้าง 

 (พนับาร์เรลต่อวนั)  

บางจาก .................   120 แบบคอมเพลก็ซ์  

เอสโซ่ ...................   177 แบบคอมเพลก็ซ์ 

พีทีทีจีซี(1) ..............   145 แบบคอมเพลก็ซ์ 

เอสพีอาร์ซี ............   150 แบบคอมเพลก็ซ์ 

ไทยออยล ์.............   275 แบบคอมเพลก็ซ์ 

ไออาร์พีซี .............   215 คอนเดนเสท 

อาร์พีซี ..................   17 

 

เรสิดิวสปิตเตอร์ (Residue 

Splitter) 

 รวม ..................   1,099  

 

ท่ีมา:  PTIT Focus Special Annual Report ประจาํปี 2554 และการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะของบริษทัผูผ้ลิต ยกเวน้

ตวัเลขกาํลงัการกลัน่ของของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตามอตัรากาํลงัการกลัน่สูงสุดซ่ึงคิดจากวนัท่ีมีการการผลิตจริง 

(Stream Day) 

(1) กาํลงัการกลัน่ของพีทีทีจีซี ไม่รวมถึงกาํลงัการผลิตของหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสทสองหน่วย รวม 135 พนั

บาร์เรลต่อวนั ซ่ึงผลิตรีฟอร์เมตเพ่ือส่งไปยงัโรงงานอะโรเมติกส์  

 

 (ง) การกาํหนดราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศ 

 

 ราคาของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีขายในประเทศไทยถกูขบัเคล่ือนดว้ยสภาพตลาดและราคานาํเขา้ (import parity 

price) ซ่ึงนาํไปสู่ราคาหนา้โรงกลัน่ (ex-refinery price) สาํหรับผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีขายในตลาดในประเทศจะคาํนวณจาก

ราคาตลาดจรในสิงคโปร์ (Singapore spot market price) ของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นราคาเฉล่ียอา้งอิงของ Platt ท่ี
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สิงคโปร์ (Mean of Platt’s Singapore (“MOPS”)) บวกค่าใชจ่้ายในการขนส่งผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จากสิงคโปร์มายงัประเทศไทย 

เช่น ค่าประกนัภยั ค่าระวาง อากรนาํเขา้ การสูญเสียของมวลนํ้ามนัอนัเกิดจากการขนส่งสินคา้ทางทะเล (ocean losses) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ และค่าใชจ่้ายในการสาํรอง (deemed strategic reserve cost) โดยอาจมีการเพิ่มค่าส่วนเพ่ิมหรือหกั

ส่วนลดสาํหรับผลิตภณัฑบ์างอยา่งเน่ืองจากความแตกต่างในคุณสมบติัท่ีกาํหนดทางดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑร์ะหวา่ง

ประเทศ และสภาพตลาดเฉพาะภายในประเทศ รวมทั้งช่องทางการจดัจาํหน่าย  

  

 

 อุตสาหกรรมพาราไซลนีในประเทศไทย 

 

 พาราไซลีนเป็นสารประกอบอะโรเมติกส์ และเป็นหน่ึงในไอโซเมอร์ของไซลีน  พาราไซลีนใชเ้ป็นสารประกอบ

หน่วยการสร้างหลกั (main building block) ในการผลิตกรดเทเรฟทาลิก (Purified Terephthalic Acid (PTA)) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบ

สาํคญัสาํหรับการผลิตพลาสติกและไฟเบอร์ เช่น พลาสติก PET โพลีเอสเตอร์ และแผน่ฟิลม์  

 

 โครงสร้างของโรงผลิตพาราไซลีนแห่งต่าง ๆ มีความแตกต่างกนัอยา่งมากข้ึนอยูก่บัวตัถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต

และกระบวนการผลิต โดยทัว่ไปแลว้หน่วยผลิตพาราไซลีนมกัพว่งอยูก่บัโรงกลัน่นํ้ามนัหรือโรงงานอะโรเมติกส์ 

 

 กาํไร (margin) ของผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์ และเคมีภณัฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงมิกซ์ไซลีนและพาราไซลีน และ

ผลิตภณัฑพ์ลอยไดป้ลายนํ้า (downstream derivative product) มกัเป็นไปตามวฎัจกัรซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากระดบัของอุปทาน

และอุปสงค ์ในอดีต อุปสงคข์องผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีมกัจะเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยตวักระตุน้ท่ี

สําคญัอย่างอ่ืนของอุปสงค์ไดแ้ก่ มาตรฐานการครองชีพท่ีสูงข้ึนในประเทศกาํลงัพฒันา และการใช้พลาสติกและวสัดุ

สังเคราะห์เพ่ือทดแทนวสัดุอ่ืน ๆ อยา่งต่อเน่ือง วฎัจกัรของกาํไร (Margin Cycle) ยงัไดรั้บอิทธิพลจากความคาดหมาย

เก่ียวกบักาํลงัการผลิตและอุปทานในอนาคตอีกดว้ย ส่วนปัจจยัท่ีสาํคญัซ่ึงมีอิทธิพลต่อกาํลงัการผลิตและอุปทานนั้นรวมถึง

การเร่ิมตน้ดาํเนินงานของโรงงานอะโรเมติกส์ และเคมีภณัฑ์อ่ืน ๆ แห่งใหม่ และการปิดดาํเนินงานของโรงงานท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพหรือไม่สร้างผลกาํไร 
  

 เอเชียเป็นตลาดและผูผ้ลิตท่ีสาํคญัของพาราไซลีน และประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตพาราไซลีนรายใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ผูผ้ลิตพาราไซลีนรายใหญ่สามรายในประเทศไทย ไดแ้ก่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล  

บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั และบริษทัฯ การใชพ้าราไซลีนในประเทศส่วนใหญ่เป็นการใชเ้พ่ือผลิต PTA  ผูผ้ลิต PTA ใน

ประเทศไทยไดแ้ก่ บมจ. ทีพีที โกลบอล เคมีคอล บริษทั สยามมิตซุย พีทีเอ จาํกดั และ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั 

(มหาชน) 
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 กาํลงัการผลิตพาราไซลีน ของผูผ้ลิตพาราไซลีนในประเทศรายสาํคญัตามท่ีไดร้ายงานไวเ้ป็นดงัน้ี 

 

 กาํลงัการผลติปัจจุบัน (พนัตนัต่อปี) 

พีทีทีจีซี ..................................................................   1,195 

บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั(1) ..............................   489 

บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)  ...................................   500 

 

ท่ีมา:  การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะของบริษทัผูผ้ลิต ยกเวน้ตวัเลขของเอสโซ่ ซ่ึงเป็นไปตามกาํลงัการผลิตสูงสุดของ

บริษทัฯ   

(1) บริษทัยอ่ยของบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 พาราไซลีนและเคมีภณัฑอ์นุพนัธ์ของพาราไซลีน มีการคา้ขายกนัอยูท่ ัว่โลก โดยราคาและกาํไร (margins) ข้ึนอยู่

กบัความสมดุลระหวา่งอุปทานและอุปสงคใ์นตลาดโลก อาทิ ความเปล่ียนแปลงของกาํลงัการผลิตในตลาดโลกของพาราไซ

ลีนหรืออนุพนัธ์เคมีภณัฑข์องพาราไซลีน (PTA หรือ โพลีเอสเตอร์) มีและเคยมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อกระแสการซ้ือ

ขาย ราคาและกาํไรของพาราไซลีน และเคมีภณัฑอ์นุพนัธ์ของพาราไซลีนทัว่โลกได ้

  

 

อุตสาหกรรมการตลาดค้าปลกี 

 

 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงคา้ปลีกในประเทศไทย อนัไดแ้ก่ นํ้ ามนัดีเซลและนํ้ามนัเบนซิน ดาํเนินการผา่น

ทางเครือข่ายสถานีบริการนํ้ามนัคา้ปลีก อุตสาหกรรมน้ีมีการแข่งขนัสูงมากและมีลกัษณะกระจดักระจาย โดยมีผูค้า้ปลีกราย

ยอ่ยและผูค้า้ปลีกอิสระคิดเป็นประมาณร้อยละ 79 ของจาํนวนสถานีบริการทั้งหมดในไตรมาส 3 ปี 2554* อยา่งไรก็ดี ผูค้า้

ปลีกรายใหญ่ ไดแ้ก่ ปตท. เอสโซ่  เชลล์ บางจาก และ เชฟรอน (คาลเท็กซ์) มียอดขายรวมกนัประมาณร้อยละ 94 ของ

ปริมาณการขายทั้งหมดในปี 2554 

 

จาํนวนสถานีบริการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554* แบ่งตามผูค้า้ปลีก ไดแ้ก่ 

 ปตท. เอสโซ่ เชลล์ บางจาก เชฟรอน 

ผู้ค้าปลกี

รายอืน่ ๆ  

       

จาํนวนสถานี ...............................   1,567         528          545      1,067 399     15,876  

 

ท่ีมา:  กรมธุรกิจพลงังาน ยกเวน้เอสโซ่ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมาจากบริษทั   

*ขอ้มูลจาํนวนสถานีไตรมาส 3 ปี 2554 เป็นขอ้มูลล่าสุดท่ีเปิดเผยโดยกรมธุรกิจพลงังาน 
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นอกจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม สถานีบริการนํ้ ามนัยงัให้บริการเพ่ิมเติมต่าง ๆ ในรูปของร้านสะดวกซ้ือ การขาย

อุปกรณ์รถยนตแ์ละนํ้ามนัหล่อล่ืน ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน บริการซ่อมแซมรถยนตแ์ละบริการลา้งรถ เพ่ือเป็นการเสริมรายไดจ้าก

นํ้ามนัเช้ือเพลิง โดยเฉพาะในภาวะการแข่งขนัทางตลาดท่ีสูงเน่ืองจากค่าการตลาดค่อนขา้งตํ่า  

 

 

4.11 กฏหมายและกฏเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลัน่ปิโตรเลยีมในประเทศไทย  

  

 กฎระเบียบทีเ่กีย่วกบัโรงกลัน่นํา้มนั  

 

 (ก) การกาํหนดราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการรักษาระดับราคา 

 

ราคาขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมในประเทศจะเป็นไปตามกลไกตลาด และโดยทัว่ไปจะเป็นไปตามราคานาํเขา้ 

(import parity) ซ่ึงใชก้าํหนดราคาขายหนา้โรงกลัน่ (ex-refinery price) ของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในตลาดภายในประเทศ

ของประเทศไทย ซ่ึงสะทอ้นราคาในตลาดจรสิงคโปร์ (Singapore Spot Market) ของผลิตภณัฑด์งักล่าวตาม MOPS บวกดว้ย

ค่าใชจ่้ายในการขนส่งผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จากประเทศสิงคโปร์มายงัประเทศไทย เช่น ค่าประกนัภยั ค่าขนส่งสินคา้ อากรขาเขา้ 

การสูญเสียของมวลนํ้ ามนัอนัเกิดจากการขนส่งสินคา้ทางทะเล (ocean losses) และค่าใชจ่้ายในการจดัการ ราคาของ

ผลิตภณัฑบ์างประเภทอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงอนัเน่ืองมาจากการกาํหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัของตลาดของ

ทั้ งสองประเทศ และการกําหนดเง่ือนไขทางการตลาดภายในประเทศเป็นการเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ในช่วงท่ีตลาด

ภายในประเทศมีอุปทานเกินกว่าอุปสงค์ หรืออุปทานในตลาดเอเชียมีอยู่ในระดบัท่ีสูงมากจนทาํให้ยอดการส่งออกจาก

ประเทศไทยลดลง ราคาหนา้โรงกลัน่ภายในประเทศไทยกอ็าจจะมีราคาท่ีค่อนขา้งตํ่า  

 

 ราคาขายส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมจะประกอบดว้ยราคาหนา้โรงกลัน่ บวกภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล เงินส่งเขา้

กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง และกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานซ่ึงกาํหนดโดยรัฐบาล และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยภาษีและ

เงินส่งเขา้กองทุนท่ีจดัเก็บโดยโรงกลัน่นํ้ ามนัแต่ละราย ซ่ึงรวมถึงบริษทัฯ จะถูกนาํส่งให้แก่หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่อไป  

 

 โดยทัว่ไป การส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมจะมีกาํหนดราคาตามราคาเทียบเท่ากบัราคาส่งออก (Export Parity 

Price) ซ่ึงหมายความว่าราคาหนา้โรงกลัน่ของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมสําหรับส่งออกจะถูกกาํหนดจากราคาของผลิตภณัฑ์

ดงักล่าวในตลาดจรสิงคโปร์โดยอา้งอิงจาก MOPS บวกราคาส่วนเพ่ิมหรือลบราคาส่วนลดโดยข้ึนอยูก่บัสภาพตลาดในเวลา

นั้น และการเจรจาต่อรองกบัผูซ้ื้อ และความแตกต่างของคุณภาพของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

 

 ทั้ งน้ีในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงรัฐบาลอาจขอความร่วมมือให้โรงกลั่นนํ้ ามันในประเทศช่วยรักษาระดับราคา

ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนับางประเภทท่ีจาํหน่ายให้แก่ผูค้า้ปลีกในประเทศ  ซ่ึงในกรณีดงักล่าว โรงกลัน่นํ้ ามนัจะถูกขอให้จาํหน่าย

ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัให้แก่ผูซ้ื้อในราคาท่ีตํ่ากว่าราคาตลาดซ่ึงประกาศโดยรัฐบาล และกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงจะจ่ายเงินชดเชย

สําหรับส่วนต่างระหว่างราคาตลาดและราคาท่ีควบคุมดงักล่าว ซ่ึงเป็นกลไกท่ีเหมาะสมในการรักษาระดบัราคาขายปลีก

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในเวลาท่ีราคาของผลิตภณัฑด์งักล่าวสูงข้ึนมากผดิปกติ โดยข้ึนอยูก่บันโยบายรัฐบาลในขณะนั้น 
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 นอกจากน้ี รัฐบาลยงัมีการควบคุมราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายในประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้

ในครัวเรือน  รัฐบาลไดก้าํหนดใหผู้ผ้ลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวทุกราย รวมถึงบริษทัฯ ตอ้งขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในราคาขายส่ง

หนา้โรงกลัน่ให้แก่ผูรั้บซ้ือในราคาควบคุม ซ่ึงรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ โดย สํานกันโยบาย

และแผนพลงังาน (สนพ.) จะเป็นผูป้ระกาศราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีรัฐบาลควบคุมเป็นคร้ังคราว  ตั้งแต่วนัท่ี 14 

มกราคม 2554 เป็นตน้มาเพ่ือเป็นการเพิ่มการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวทดแทนการนาํเขา้  รัฐบาลเห็นชอบให้จ่ายเงินชดเชย

ใหก้บัโรงกลัน่นํ้ ามนัเพ่ือจาํหน่ายเป็นเช้ือเพลิงในประเทศตามหลกัเกณฑก์ารคาํนวนอตัราชดเชยราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวของ

โรงกลัน่ ท่ีประกาศโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2554 

 

(ข) การจาํกัดการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 

 นอกเหนือจากกฎระเบียบเก่ียวกบัราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ของก๊าซปิโตรเลียมเหลว รัฐบาลยงัมีนโยบายท่ีจะ

กาํกบัดูแลการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยผูผ้ลิตในประเทศใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเพ่ือไม่ใหเ้กิดภาวะขาดแคลนก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ ในขณะท่ีผูผ้ลิตอาจส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวไดใ้นราคาส่งออกท่ีสูงกวา่ ดงันั้น การกาํกบั

ดูแลการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวจึงอาจมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัฯ 

(ค) การสาํรองนํา้มนัเชือ้เพลิงตามกฎหมาย 

 ตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ซ่ึงประกาศใชเ้ม่ือปี 2549 โดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติั

การคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ไดก้าํหนดให้ ผูป้ระกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัแต่ละรายตอ้งสาํรองนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบ

อ่ืน ไดแ้ก่ เรสซิดิว และแวก็ซ่ี ดิสทิลเลตท่ีนาํเขา้มากลัน่เพ่ือผลิตสาํหรับจาํหน่ายในประเทศในปริมาณเท่ากบัร้อยละ 5 ของ

ปริมาณท่ีใชท้ั้ งหมดในแต่ละปี นอกจากน้ี ในประกาศดงักล่าวยงักาํหนดให้ตอ้งมีการสํารองนํ้ ามนัสําเร็จรูปดว้ย โดยผู ้

ประกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัแต่ละรายตอ้งสํารองนํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ีผลิตได ้ทั้งน้ี อตัราท่ีตอ้งสํารองดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บั

ชนิดของนํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีผลิตได ้ซ่ึงอตัราท่ีตอ้งสาํรองของนํ้ ามนัสาํเร็จรูปชนิดนํ้ามนัเบนซินและนํ้ามนัดีเซล คือ ร้อยละ 5 

ของปริมาณทั้งหมดในแต่ละปี 

 

 (ง) กองทุนนํา้มนัเชือ้เพลิงและกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 

 

 กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงไดจ้ดัตั้งข้ึนตามคาํสั่งของนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 โดยอาศยัอาํนาจตามพระราชกาํหนดแกไ้ข

และป้องกนัภาวะการขาดแคลนนํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516 โดยกองทุนน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระดบัราคา

ขายปลีกนํ้ ามนัเช้ือเพลิงในประเทศ เพ่ือให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจให้น้อยท่ีสุด ในการน้ี ผูค้า้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง

สาํหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นประเทศ ซ่ึงรวมถึงผูผ้ลิตและนาํเขา้ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัเช้ือเพลิง มีหนา้ท่ีตอ้งนาํส่งเงินเขา้กองทุน

นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พร้อมการชาํระภาษีสรรพสามิต หรือภาษีศุลกากร (แลว้แต่กรณี) โดยคิดเป็นสัดส่วนจากปริมาณนํ้ ามนัท่ีผลิต

หรือจาํหน่ายไดต้ามอตัราท่ี กพช. กาํหนด การส่งเงินเขา้กองทุนน้ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร  

 

 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานจดัตั้งข้ึนโดยอาศยัพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 

2535 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสาํหรับการดาํเนินงานและนาํไปใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายเพ่ือช่วยเหลือหรืออุดหนุน

กิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษ์พลงังาน ป้องกนั บรรเทา และแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดจากการพฒันาและการใชพ้ลงังาน โดย
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ผูผ้ลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนั รวมถึงผูน้าํเขา้นํ้ ามนั มีหนา้ท่ีนาํส่งเงินเขา้กองทุนในอตัราตามท่ีคณะกรรมการนโยบายพลงังาน

แห่งชาติ กาํหนด และมีกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติเป็นผูรั้บผิดชอบในการเรียกเก็บเงินเขา้

กองทุน 

 

 (จ) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 

 รัฐบาลไดก้าํหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเขม้งวดสาํหรับผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม กฎระเบียบต่าง ๆ ซ่ึงกรม

ธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน เป็นหน่วยงานท่ีออกกฎระเบียบดงักล่าวเป็นคร้ังคราวตามพระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนั

เช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 โดยรัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายท่ีจะให้มีการปรับเปล่ียนคุณภาพของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม เช่น การลด

ปริมาณสารตะกัว่ในนํ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่และนํ้ามนัดีเซล 

 

โดยรัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายท่ีจะให้มีการปรับเปล่ียนคุณภาพของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม เช่น การลดปริมาณสาร

ตะกัว่ในนํ้ ามนัเบนซิน และการลดปริมาณกาํมะถนัในนํ้ามนัดีเซล เป็นตน้  ซ่ึงในปัจจุบนัตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดลกัษณะและคุณภาพของนํ้ ามนัเบนซิน ไดก้าํหนดวา่ ปริมาณสารตะกัว่ในนํ้ ามนัเบนซินซ่ึงรวมถึง

นํ้ามนัแก๊สโซฮอลช์นิดต่าง ๆ  ไดแ้ก่ นํ้ ามนัแก๊สโซฮอลอี์ 10 (ออกเทน 91) นํ้ ามนัแก๊สโซฮอลอี์ 10 (ออกเทน 95) และนํ้ามนั

แก๊สโซฮอลอี์ 20 จะตอ้งมีปริมาณสารตะกัว่ไม่เกิน 0.013 กรัมต่อลิตร และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้มา ปริมาณ

สารตะกัว่ในนํ้ามนัเบนซินต่าง ๆ ดงักล่าวจะตอ้งมีไม่เกิน 0.005 กรัมต่อลิตร และสัดส่วนของกาํมะถนัจะตอ้งมีไม่เกินร้อย

ละ 0.005 โดยนํ้าหนกั และสัดส่วนของเบนซินจะตอ้งมีไม่เกินร้อยละ 1.0 โดยปริมาตร นอกจากน้ี ในประกาศกรมธุรกิจ

พลงังานยงัไดก้าํหนดอีกวา่ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้มา สัดส่วนโอเลฟินจะตอ้งมีไม่เกินร้อยละ 18 โดยปริมาตร  

 

สาํหรับนํ้ามนัดีเซลนั้น ประกาศกรมธุรกิจพลงังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดลกัษณะและคุณภาพของนํ้ ามนัดีเซล 

ไดก้าํหนดว่า สัดส่วนของกาํมะถนัในนํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็ว จะตอ้งมีไม่เกินร้อยละ 0.035 ของนํ้ าหนัก และตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2555 เป็นตน้มา สัดส่วนของกาํมะถนัในนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็วจะตอ้งมีไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยนํ้าหนกั  นอกจากน้ี 

ในประกาศกรมธุรกิจพลงังานยงัไดก้าํหนดอีกวา่ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้มา สัดส่วนของโพลีไซคลิก อะโรเม

ติกส์ ไฮโดรคาร์บอนจะตอ้งมีไม่เกินร้อยละ 11 โดยนํ้าหนกั  

 

คุณภาพของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมข้ึนอยูก่บัชนิดและวตัถุประสงคท่ี์ใช ้ตวัอยา่งเช่น หากเป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ี

ผลิตเพ่ือการส่งออก กอ็าจไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดการควบคุมลกัษณะและคุณภาพของนํ้ามนัเช้ือเพลิง

ในประเทศท่ีมีความเขม้งวดมากกวา่ 

 

 ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรี ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ในการแกปั้ญหาภาวะการขาดแคลนพลงังานของประเทศ โดยส่งเสริม

การใชพ้ลงังานจากแหล่งทดแทนแทนการใชน้ํ้ ามนั ซ่ึงไดแ้ก่ การส่งเสริมการใชแ้ก๊สโซฮอล ์และไบโอดีเซล รวมถึงก๊าซ

ธรรมชาติสาํหรับใชก้บัยานพาหนะ  
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 กฎระเบียบทีสํ่าคญัเกีย่วกบัการประกอบกจิการสถานีบริการนํา้มนัเช้ือเพลงิ 

 

(ก)  พระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 

 

 พระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 กาํหนดให้ผูค้า้นํ้ ามนัซ่ึงดาํเนินกิจการคา้นํ้ ามนัโดยจดัตั้งเป็น

สถานีบริการ ตอ้งยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน และให้อธิบดีฯ เป็นผูมี้อาํนาจกาํหนด

ลกัษณะและคุณภาพของนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีผูค้า้นํ้ามนัจะจาํหน่ายหรือมีไวเ้พ่ือจาํหน่าย เพ่ือใชบ้งัคบัทัว่ราชอาณาจกัร  

 

(ข)  พระราชบญัญติัการควบคุมนํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542  

 

 นอกจากการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผูค้า้นํ้ ามนัตามพระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 แลว้ ตาม

พระราชบญัญติัการควบคุมนํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งยงัไดก้าํหนดใหก้ารประกอบกิจการสถานี

บริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นกิจการควบคุมท่ีตอ้งแจง้หรือขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐจึงจะประกอบกิจการดงักล่าวได ้

โดยผูป้ระกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑต์่าง ๆ ตามพระราชบญัญติัการควบคุมนํ้ามนั

เช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย อาทิ การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในการควบคุมไอนํ้ ามนัเช้ือเพลิงใน

บริเวณสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลภาวะในอากาศ เป็นตน้ 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
5.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 รายการและมูลค่าสุทธิตามบญัชีหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษทัฯ มี
รายละเอียดเป็นดงัน้ี 

 หน่วย: ลา้นบาท 
รายการสินทรัพย์ถาวรหลกั มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม

และค่าเผือ่การด้อยค่า ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม  

 2554 

ท่ีดิน 
อาคาร โรงงาน และอุปกรณ์ 
งานระหวา่งก่อสร้าง 

5,196 
27,883 

333 

รวมมูลค่าทรัพย์สินถาวรหลกัสุทธิ 33,412 

 
 ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์
ของบริษทัฯ ท่ีตดัค่าเส่ือมราคาครบตามอายกุารใชง้านแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่มูลค่าจาํนวน 10,160 ลา้นบาท  
 
 สาํหรับรายการและมูลค่าสุทธิตามบญัชีหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ี

ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นดงัน้ี 

 

 หน่วย: ลา้นบาท 
รายการสินทรัพย์ถาวรหลกั มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม

และค่าเผือ่การด้อยค่า ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม  

 2554 

ส่วนธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัและจดัจาํหน่ายนํ้ามนั 
ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี  

28,175 
5,237 

รวมมูลค่าทรัพย์สินถาวรหลกัสุทธิ 33,412 
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 รายละเอยีดการเอาประกนัภัยทรัพย์สิน 
 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การประกนัสรรพภยัของทรัพยสิ์น ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
และการขนส่งสินคา้ทางทะเล  กรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษทัฯ เกือบทั้งหมดทาํไวก้บั บริษทัสมโพธ์ิ เจแปน ประกนัภยั 
(ประเทศไทย) จาํกดั อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ไม่ไดท้าํประกนัภยัสาํหรับการหยดุชะงกัของธุรกิจ (Business Interruption) ทั้งน้ี 
บริษทัฯ จะทบทวนความคุม้ครองตามการประกันภยัเป็นระยะๆ เพ่ือพิจารณาว่า การประกันภยัท่ีมีอยู่นั้นจะสามารถ
ครอบคลุมความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ไดต้ระหนกัหรือคาดหมายไวอ้ยา่งเพียงพอหรือไม่ 
 
 ภายใตก้รมธรรม์ประกันสรรพภยัของทรัพยสิ์น บริษทัฯ ไดเ้อาประกันภยัความสูญเสียสําหรับทรัพยสิ์นท่ีมี
ความสําคญับางรายการ ซ่ึงรวมถึงโรงกลัน่นํ้ ามนัและหน่วยผลิตต่างๆ ของบริษทัฯ คลงันํ้ ามนับางแห่ง สินคา้คงคลงัและ
อาคารสํานกังานบางแห่ง ตลอดจนอุปกรณ์และระบบท่ีสําคญั ในวงเงินประกนัรวมจาํนวน 250 ลา้นดอลลาร์สหรัฐแต่ละ
คร้ัง  
 
 ในส่วนของกรมธรรมป์ระกนัภยัความรับผดิต่อบุคคลภายนอกของบริษทัฯ นั้น ครอบคลุมความรับผดิตาม
กฎหมายและตามสัญญาท่ีบริษทัฯ มีต่อบุคคลภายนอก อนัเกิดข้ึนเน่ืองจากการบาดเจบ็หรือเสียชีวติ ความเสียหายของ
ทรัพยสิ์นและการโฆษณา ซ่ึงมีวงเงินประกนัสาํหรับความรับผดิทัว่ไปต่อบุคคลภายนอกรวมทั้งส้ินเป็นจาํนวน 150 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี และมีวงเงินประกนัสาํหรับความรับผดิท่ีเก่ียวกบัการบิน (Aviation Related) รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวน 500 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐต่อปี สาํหรับการประกนัภยัการขนส่งสินคา้ทางทะเล (Marine Open Cargo Insurance) ครอบคลุมความ
สูญเสียหรือความเสียหายในระหวา่งการลาํเลียงและขนถ่ายสินคา้ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก โดยมีวงเงินความ
คุม้ครองไม่เกิน 110 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ สาํหรับต่อหน่ึงลาํหรือหน่ึงเท่ียวการขนส่ง 
 
 กรมธรรมป์ระกนัภยัขา้งตน้ทั้งหมดยกเวนักรมธรรมป์ระกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบ

กิจการควบคุมประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขความรับผิดส่วนแรก 
(Deductibles) และกรมธรรม์ประกนัภยัทั้งหมดจะมีการต่ออายุกรมธรรม์เป็นรายปี  นอกเหนือไปจากขอ้ยกเวน้ความ
คุม้ครองอ่ืน ๆ แลว้ การประกนัภยัดงักล่าวของบริษทัฯ บางส่วนยงัไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดอนัเกิดจากภยัสงครามหรือ
การก่อการร้ายดว้ย   
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5.2 สินทรัพย์ทีไ่ม่มีตวัตน 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 รายการและมูลค่าสุทธิตามบญัชีหลงัหกัค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามท่ี
ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษทัฯ มีรายละเอียดเป็นดงัน้ี 
 

 หน่วย: ลา้นบาท 
รายการสินทรัพย์ไม่มีตวัตน มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลงัหักค่าตัดจําหน่าย 

 ณ วนัที่  31 ธันวาคม  

 2554 

ค่าสิทธิและใบอนุญาต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

201 
141 

รวมมูลค่าสินทรัพย์ไม่มตีวัตนสุทธิ 342 

 
 นอกเหนือจากค่าสิทธิและใบอนุญาต และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้แลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2554 บริษทัฯ ยงัมีรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัอีก ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
 
 

5.2.1 สิทธิตามสัญญาเช่าระยะยาว 
 

 ภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาวท่ีบริษทัฯ ทาํกบับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม 
จาํกดั บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั และบริษทั เพซเซตเตอร์เอน็เตอร์ไพรเซส จาํกดั บริษทัฯ มีสิทธิครอบครองและใช้
ประโยชน์ในท่ีดินซ่ึงกระจายอยู่ทัว่ประเทศไทย โดยมีเน้ือท่ีรวมกนัประมาณ 556,000 ตารางเมตร สําหรับสถานีบริการ
นํ้ามนั และประมาณ 575,000 ตารางเมตร สาํหรับคลงันํ้ามนั   
  
 โดยในการเช่าท่ีดินระยะยาวจากบริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั หรือบริษทั เพซเซตเตอร์เอ็นเตอร์ไพรเซส 
จาํกดันั้น บริษทัฯ ไดต้กลงทาํสัญญาเช่าท่ีดินแต่ละแปลงจากบริษทัย่อยดงักล่าว ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีกาํหนดระยะเวลาเช่า
ประมาณ 30 ปี โดยมีการจ่ายค่าเช่าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ค่าเช่าล่วงหนา้ และค่าใชจ่้ายในการจดัหาท่ีดิน ซ่ึงค่าเช่าทั้งสอง
ประเภทจะมีการกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่าท่ีดินแต่ละฉบบั   
 
 ในขณะท่ีการเช่าท่ีดินระยะยาวจากบริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั ส่วนใหญ่แลว้สัญญาเช่าท่ีดินท่ี
บริษทัฯ ทาํกบับริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั จะมีกาํหนดระยะเวลาเช่าท่ีแตกต่างกนั โดยจะเปล่ียนแปลงไป
ตามสัญญาเช่าท่ีดินแต่ละฉบบั และบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะขอต่ออายกุารเช่าออกไปไดอี้ก เม่ือส้ินสุดการเช่าตามสัญญาเดิม โดย
อตัราค่าเช่าจะมีการจ่ายชาํระเป็นรายปี   
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มูลค่าสุทธิท่ีดินตามบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 
รายการทีด่ิน 

(จําแนกตามบริษัท) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

 ณ วนัที่  31 ธันวาคม  

 2554 

บริษทัฯ 

บริษทั วสิาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั 

บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั 

บริษทั เพซเซตเตอร์เอน็เตอร์ไพรเซส จาํกดั 

684 
8 

3,150 
1,354 

รวมมูลค่าทีด่นิสุทธิ 5,196 

 
 
5.2.2  เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการ 
 

 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้กบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 1 เคร่ืองหมาย 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

ทะเบียนเลขที่ รูปเคร่ืองหมายการค้า ลกัษณะการนําไปใช้ วนัทีจ่ดทะเบียน 

ค8507 
 

 

สําหรับสินค้านํ้ ามันและนํ้ ามัน

ชนิดหนาท่ีใช้ในอุตสาหกรรม 
(เวน้แต่นํ้ามนัท่ีมีไขมนั และนํ้ามนั
หอมระเหย) นํ้ ามันหล่อล่ืน สาร
นํ้าเบนซิน จาระบี 

 วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2526 
 ครบกําหนดต่ออายุ

ค ร้ั ง ต่ อ ไปวัน ท่ี  3 1 
ธนัวาคม 2556 

 
ทั้งน้ี การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534  มีอาย ุ10 ปี และ

อาจต่ออายไุดทุ้ก 10 ปี 
 
 นอกจากเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวขา้งตน้แลว้  บริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมาย
บริการ และไม่ไดเ้ป็นผูท้รงสิทธิบตัรอ่ืนใด ๆ อีก  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้และเคร่ืองหมาย
บริการท่ีบริษทัฯ ใชอ้ยู่ในปัจจุบนัจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ตามสัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั
ไดรั้บอนุญาตให้ใชเ้ทคโนโลยีซ่ึงมีใชอ้ยูใ่นกระบวนการผลิตของบริษทัฯ จากบุคคลภายนอกอีกหลายราย อาทิ ฮนัน่ีเวลล ์
(Honeywell) สาํหรับโปรแกรมระบบควบคุมกระบวนการกลัน่ของบริษทัฯ  และ UOP LLC (เป็นบริษทัหน่ึงของฮนัน่ีเวลล)์ 
สําหรับหน่วยเพ่ิมออกเทนดว้ยตวัเร่งปฏิกิริยาโดยการเปล่ียนสภาพโมเลกุล (reforming unit) และโรงงานอะโรเมติกส์   
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บอนุญาตให้ใชโ้ปรแกรมท่ีปรับเปล่ียนกระบวนการกลัน่ให้ไดผ้ลกาํไรท่ีดีท่ีสุด (real time 
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optimization modeling software) จาก ExxonMobil Research and Engineering Company ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของเอก็ซอน 
โมบิล คอร์ปอเรชัน่ดว้ย 

 
5.2.3 สิทธิและประโยชน์ทีไ่ด้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

 บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสําหรับการประกอบกิจการการผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และกิจการผลิต
พาราไซลีน (Paraxylene) ประเภทการผลิตผลิตภณัฑ์เคมีจากปิโตรเลียมในประเทศไทย จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดว้างไวโ้ดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520  
 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับการลงทุนในกิจการผลิต
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2535 โดยใหมี้กาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบวนัละประมาณ 82,000 บาร์เรล โดยสิทธิ
และประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับกิจการในส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
น้ี ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน มีอาทิ 
 

 สิทธิในการนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือ และผูช้าํนาญการเขา้มาในราชอาณาจกัร เพ่ือมาทาํงานใน
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

 สิทธิ ท่ีจะถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม  ตามจํานวนท่ี
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเง่ือนไขวา่ ท่ีดินท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิ
ตามบตัรส่งเสริม จะตอ้งใชเ้พ่ือประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเท่านั้น   ซ่ึงบริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิถือ
ครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวเพ่ือถือครองบางส่วนของท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งโรงกลัน่นํ้ามนัของบริษทัฯ  

 สิทธิท่ีจะไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัร ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กาํหนด  โดยมีเง่ือนไขวา่ เคร่ืองจกัรซ่ึงไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้นั้น จะตอ้งนาํเขา้มาในปี 2538 เวน้แต่จะ
ไดรั้บอนุมติัให้ขยายเวลาการนาํเขา้จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนัสิทธิ
ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรดงักล่าวของบริษทัฯ ไดส้ิ้นสุดลงไปแลว้ 

 สิทธิท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหน้าํเขา้หรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้
 

 ในปี 2550 บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมขา้งตน้สําหรับการนาํเขา้เคร่ืองจกัรท่ีใช้
ขจดัหรือป้องกนัมลภาวะแวดลอ้ม ภายในช่วงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2550 จนถึง วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2551 
 
 สําหรับกิจการผลิตพาราไซลีนในส่วนของโรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2541 ใหด้าํเนินการก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์ในบริเวณ
ใกลเ้คียงกบัโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีศรีราชา โดยมีกาํลงัการผลิตพาราไซลีนประมาณ 350,000 ตนัต่อปี (เวลาทาํงาน 24 ชัว่โมงต่อ
วนั และวนัทาํงาน 365 วนัต่อปี) ซ่ึงต่อมาบริษทัฯ ไดรั้บการอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนสําหรับการขยายกาํลงัการผลิตเป็น 420,000 ตนัต่อปี และ 540,000 ตนัต่อปี เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2544 
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และวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546 ตามลาํดบั  โดยสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนท่ีสาํคญัประกอบดว้ย  
 

 สิทธิในการนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือ และผูช้าํนาญการเขา้มาในราชอาณาจกัร เพ่ือมาทาํงานใน
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

 สิทธิ ท่ีจะถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม  ตามจํานวนท่ี
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเง่ือนไขวา่ ท่ีดินท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิ
ตามบตัรส่งเสริม จะตอ้งใชเ้พ่ือประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเท่านั้น   

 สิทธิท่ีจะไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติั โดยมี
เง่ือนไขวา่ เคร่ืองจกัรซ่ึงไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้นั้น จะตอ้งนาํเขา้มาภายในวนัท่ี 16 มกราคม 2543 เวน้
แต่จะไดรั้บอนุมติัใหข้ยายเวลาการนาํเขา้จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ซ่ึงต่อมา บริษทัฯ ไดรั้บ
อนุญาตใหข้ยายระยะเวลานาํเขา้เคร่ืองจกัรเฉพาะส่วนท่ีเพ่ิมกาํลงัการผลิตออกไปตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2547 ถึงวนัท่ี30 เมษายน 2548  ภายใตข้อ้กาํหนดวา่ จะตอ้งเปิดดาํเนินการครบตามโครงการภายในวนัท่ี 
30 ตุลาคม 2548  ทั้งน้ี ในปัจจุบนัสิทธิไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรดงักล่าวของบริษทัฯ ได้
ส้ินสุดลงไปแลว้ 

 สิทธิท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหน้าํเขา้หรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

 สิทธิท่ีจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น โดยสิทธิในการไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลน้ีได้
ส้ินสุดไปเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2550 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีขอ้พิพาททางกฎหมายหลายคดีท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ

บริษทัฯ โดยนอกเหนือจากคดีขอ้พิพาทท่ีจะไดอ้ธิบายขา้งล่างแลว้ บริษทัฯ ไม่ไดเ้ขา้เก่ียวขอ้งในคดีความหรือการ

ดาํเนินการทางกฎหมายอ่ืนใดท่ีบริษทัฯ เช่ือวา่ จะมีผลกระทบในดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเป็นจาํนวนสูงกวา่ร้อย

ละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 

 สาํหรับคดีขอ้พิพาทท่ีสาํคญัท่ีบริษทัฯ ถกูฟ้องเป็นจาํเลย ไดแ้ก่ คดีขอ้พิพาท กบักรมศุลกากร ซ่ึงเป็นคดีท่ีสืบเน่ือง

จากในช่วงปี 2530 ถึงปี 2531 บริษทัฯ ไดมี้การนาํเขา้สารตั้งตน้ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนเพ่ือใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน โดย

กรมศุลกากรไดท้าํการประเมินอากรสาํหรับสินคา้ท่ีนาํเขา้น้ีและบริษทัฯ ไดช้าํระอากรดงักล่าวไปแลว้ หลงัจากนั้นอีกหลาย

ปี กรมศุลกากรกล่าวหาวา่ บริษทัฯ ควรจะสาํแดงสารตั้งตน้ท่ีมีช่ือทางการคา้โดยพ้ืนฐานวา่สารตั้งตน้ดงักล่าวมีคุณสมบติั

เดียวกนักบัสารตั้งตน้ท่ีมีช่ือทางการคา้ของบริษทัฯ และกรมศุลกากรจึงไดป้ระเมินอากรเพิ่มเติมโดยพ้ืนฐานดงักล่าว ซ่ึง

บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระเงินจาํนวน 17 ลา้นบาทสาํหรับคดีแพง่ในเร่ืองน้ีแลว้  และต่อมาในปี 2542 บริษทัฯ ยงัถกูยืน่ฟ้องเป็น

คดีอาญาในขอ้หาสาํแดงเทจ็เก่ียวกบัการนาํเขา้สินคา้อีก โดยศาลอาญากรุงเทพใตไ้ดพิ้พากษา ลงโทษปรับบริษทัฯ เป็น

จาํนวนเงิน 436 ลา้นบาท  อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ไดป้ฏิเสธขอ้กล่าวหาการกระทาํความผดิดงักล่าว และไดย้ืน่อุทธรณ์คาํตดัสิน

ของศาลอาญากรุงเทพใตต่้อศาลอุทธรณ์ เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2548 ซ่ึงในวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ศาลอุทธรณ์ได้

พิพากษายนืยนัคาํพิพากษาตามศาลชั้นตน้ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ยงัคงมีความเช่ือมัน่อยา่งสูงในขอ้ต่อสู้คดี   จากขอ้พิจารณา

ดงักล่าว  โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการยืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาต่อศาลฎีกาในวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2551  ในขณะน้ีคดีกาํลงัอยู่

ในระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา บริษทัฯ เช่ือวา่บริษทัฯ มีขอ้ต่อสู้ท่ีดี และบริษทัฯ ไม่ไดบ้นัทึกค่าปรับดงักล่าวเป็น

หน้ีสินในงบการเงิน 
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7. โครงสร้างเงนิทุน 

 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

 

7.1.1 หุ้นสามญั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 17,110,007,246.71 บาท และทุนชาํระแลว้จาํนวน 

17,075,181,200.40 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 4.9338 บาท  

 

7.1.2  ตัว๋แลกเงนิ 

 

 บริษทัไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ออกและเสนอขายตรา

สารหน้ีระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ประเภทของตราสารหน้ี : ตัว๋แลกเงินระยะสั้น  ระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั 

อายขุองตัว๋แลกเงิน : ไม่เกิน 270 วนั 

มูลค่าการเสนอขาย : โดยมีมูลค่าคงคา้งรวมในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงไม่เกิน 

12,000,000,000-บาท (หน่ึงหม่ืนสองพนัลา้นบาท) 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อฉบบั : ไม่ตํ่ากวา่ 10,000,000-บาท (สิบลา้นบาท) 

ราคาขายของตราสารหน้ี : ราคาตามหนา้ตัว๋แลกเงินระยะสั้น หกัส่วนลด 

วนัออกตัว๋แลกเงิน : ตามวนัท่ีระบุหนา้ตัว๋แลกเงิน 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน : ตามท่ีระบุไวใ้นตัว๋แลกเงินระยะสั้น (ครบกาํหนด 270 วนั 

นบัจากวนัออกตัว๋แลกเงินระยะสั้น) หากวนัครบกาํหนด

ไถ่ถอนตัว๋แลกเงินตรงกบัวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์จะ

เล่ือนวนัครบกาํหนดออกไปเป็นวนัทาํการถดัไป 

อตัราดอกเบ้ีย : อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

การไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน : บริษทัจะไถ่ถอนตัว๋แลกเงินระยะสั้น ณ วนัครบกาํหนด

ของตัว๋แลกเงินระยะสั้น โดยผา่นทางตวัแทนการชาํระเงิน 

หลกัประกนั : ไม่มี 

 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสั้น F1 (tha) โดยบริษทั 

ฟิทช ์เรทติงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั และอนัดบัเครดิต

องคก์ร ท่ีระดบั A+ โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั 

ยอดหน้ีคงคา้งของตัว๋แลกเงิน 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554) 

: 6,312 ลา้นบาท 
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7.2 ผู้ถือหุ้น 

 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 21 กนัยายน 2554 มีดงัน้ี  

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น* จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ExxonMobil International Holdings Inc. 2,264,500,000 65.43 

กองทุนรวมวายภุกัษห์น่ึง โดย บลจ. เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 126,875,000 3.666 

กองทุนรวมวายภุกัษห์น่ึง โดย บลจ. กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 126,875,000 3.666 

HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 57,350,600 1.657 

RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 30,627,300 0.885 

KBL European Private Bankers S.A. 17,924,179 0.518 

The Bank of New York (Nominees) Limited 15,396,663 0.445 

The Bank of New York Mellon 14,047,100 0.406 

American International Assurance Company Limited – APEX 13,971,800 0.404 

กองทุนเปิด ดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 13,358,200 0.386 

ยอดรวม 2,680,925,842 77.46 
 

 * ไม่รวมผู้ถือหุ้นรายย่อยท่ีถือในนามบริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกัด จาํนวน 45,700,239 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของการถือหุ้น 

 

7.3  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

 

 คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปีของบริษทัฯ โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ของบริษทัฯ  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัอาจมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นวา่บริษทัฯ 

มีกาํไรพอสมควรท่ีจะทาํเช่นนั้นได ้และจะรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

40 ของกาํไรสุทธิภายหลงัจากการจดัสรรทุนสาํรองต่างๆ ทุกประเภท และข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็น กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งและขอ้พิจารณาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรกต็าม  อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีแทจ้ริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูง

หรือตํ่ากวา่อตัราท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัความเส่ียงเร่ืองต่าง ๆ 
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8. การจัดการ 

 

8.1  โครงสร้างองค์กร ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

 
8.2 โครงสร้างการจัดการ 

 

 โครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย คณะกรรมการจาํนวน 3 ชุด ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการประเมินผลงาน 

 

 8.2.1  คณะกรรมการบริษัท 

 

 รายช่ือคณะกรรมการบริษทัในรอบปี 2554 มีดงัน้ี  

 

1. นายซี จอห์น อทันสั(1) ประธานกรรมการ 

2. นางพรธิดา บุญสา(2) กรรมการ 

3. นายมาร์ค เอล นอร์ธคทั กรรมการ 

4. นายมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกลุ กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน 

5. นายยอดพงศ ์สุตธรรม กรรมการ 

6. นายอดิศกัด์ิ แจง้กมลกลุชยั กรรมการ 

7. นายสมเจตน์ สายฝน กรรมการ 

8. นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ 

9. นายวฒันา จนัทรศร กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน 
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10. นายสมภพ อมาตยกลุ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

11. นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน / 

กรรมการตรวจสอบ  

12. นางวธันี พรรณเชษฐ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

(1) นายซี จอห์น อทันสั ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 3 กนัยายน 2554  

(2) นางพรธิดา บุญสา ไดล้าออกจากบริษทัฯ และส้ินสุดการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 

สิงหาคม 2554 ซ่ึงต่อมานางราตรีมณี ภาษีผล ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนางพรธิดา บุญสา โดยมีผลตั้งแต่

วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2555 

* นายเรเน กอนซาเลซ และนางองัสนา พิเรนทร เป็นเลขานุการบริษทัฯ  

  

 กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามแทนบริษัทฯ 

 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทัฯ คือ นายซี จอห์น อทันสั ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั นาย

มงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกุล นายอดิศกัด์ิ แจง้กมลกุลชยั นายสมเจตน์ สายฝน นายมาร์ค เอล นอร์ธคทั นายยอดพงศ ์สุตธรรม นาง

ราตรีมณี ภาษีผล กรรมการสองในหกคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  

 

 เฉพาะอาํนาจในการใชสิ้ทธิและดาํเนินการต่าง ๆ ทางศาล อยัการ ตาํรวจ และเจา้พนกังานคนอ่ืน ๆ ของรัฐ ให ้

นายมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกุล นายอดิศกัด์ิ แจง้กมลกุลชยั นายสมเจตน์ สายฝน นายยอดพงศ ์สุตธรรม นางราตรีมณี ภาษีผล 

กรรมการคนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  

 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 

 คณะกรรมการของบริษทั มีอาํนาจหนา้ท่ีในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วตัถุประสงค ์

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมติของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ ตลอดจนกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 

 

 องคป์ระกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ นั้น ไดมี้การกาํหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 

1. ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหมี้คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 

โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ แต่ละคน ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ี

ตนถืออยูใ่นการเลือกตั้งกรรมการแต่ละตาํแหน่ง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
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เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่บุคคลมากกวา่หน่ึงคนในการเลือกตั้งกรรมการ

แต่ละตาํแหน่งไม่ได ้

(3)  บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกเป็นกรรมการเท่ากับจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบั

ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้

ประธานท่ีประชุมท่ีเลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผูมี้สิทธิออกเสียงช้ีขาดหากประธานในท่ี

ประชุมเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย หรือใหใ้ชว้ิธีการจบัฉลากเพ่ือใหไ้ดก้รรมการท่ีพึงจะมีหาก

ประธานในท่ีประชุมไม่ใช่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 

3. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา 

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงใน

สาม ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้

 

4. กรรมการท่านใดประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่งตอ้งทาํหนงัสือลาออก โดยการลาออกดงักล่าวนั้นจะมี

ผลนบัแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงบริษทัฯ 

 

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ (ถา้มี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ

ฉนัทะ (ถา้มี) ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

 การคดัเลอืกกรรมการอสิระ 

 

 กรรมการอิสระของบริษทัฯ นอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีอธิบายในหวัขอ้  “การสรรหากรรมการบริษทั และ

ผูบ้ริหาร” แลว้  ยงัจะตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 

 

(ก)  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯทั้งน้ี ใหน้บัรวม

การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน

ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบั

เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้ม

ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึง

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 
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(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน

ลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้

วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ

การใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ้าประกนั การใหสิ้นทรัพย์

เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯหรือ

คู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ

ของบริษทัฯหรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่  ทั้งน้ี การคาํนวณภาระ

หน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม 

แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

หุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯสังกดัอยู ่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย

หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อ

หุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ

หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม

บริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของ
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จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย  

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ 

 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  

 รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งส้ิน 6 คร้ังโดยมี

รายละเอียดของกรรมการท่ีเขา้ประชุม ดงัน้ี 

 

ช่ือ รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 

1. นายซี จอห์น อทันสั   1/1 

2. นายมาร์ค เอล นอร์ธคทั 5/6 

3. นายมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกลุ 6/6 

4. นายยอดพงศ ์สุตธรรม (1) 6/6  

5. นายอดิศกัด์ิ แจง้กมลกลุชยั 6/6 

6. นายสมเจตน์ สายฝน  6/6  

7. นายคุรุจิต นาครทรรพ  5/6  

8. นายวฒันา จนัทรศร  5/6 

9. นายสมภพ อมาตยกลุ  5/6  

10. นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ  6/6 

11. นางวธันี พรรณเชษฐ ์ 6/6 

กรรมการท่ีลาออกระหวา่งปี 2554  

1. นายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์  (1) 5/5 

2.    นางพรธิดา บุญสา (2) 3/4 

 

(1) นายซี จอห์น อทันสั ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการใหม่แทนนายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์   โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 3 

กนัยายน 2554 

(2)  นางพรธิดา บุญสา ลาออกจากบริษทัฯ และส้ินสุดการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 

สิงหาคม 2554   
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 8.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสมภพ อมาตยกลุ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

3. นางวธันี พรรณเชษฐ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการผูมี้ความรู้

ดา้นการบญัชีและการเงิน) 

โดยมีนายชยั แจง้ศิริกลุ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนางสาวสุธานี วจันะรัตน์ เป็นผูป้ระสานงาน

คณะกรรมการตรวจสอบแทนนายอมัพร จรรยางาม โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 

 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย และถอดถอนหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4.  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก โดยไม่มีฝ่าย

จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้ งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อย 

ดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานการเงินของบริษทัฯ 

 (ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

 (ค)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

 (ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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 (จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ถา้มี) 

 (ฉ)  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตวจสอบแต่

ละท่าน 

 (ช)  ความเห็น หรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ

บตัร (charter) และ 

 (ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

8.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยวา่ มีรายการ หรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึง

อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

(ก)  รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข)  การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

9.  เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ถึง

พฤติการณ์อนัควรสงสัยว่า กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดาํเนินงานดงักล่าว ได้

กระทําความผิดตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี เ ก่ียวข้องระบุไว้ ให้

คณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินการสอบทานโดยไม่ชกัชา้ และหากพบว่า พฤติการณ์ดงักล่าวน่าสงสัย

ตามท่ีผู ้สอบบัญชีแจ้ง ให้รายงานผลการสอบทานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัท เ พ่ือให้

คณะกรรมการบริษทัรายงานผลการสอบทานดงักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือผูส้อบบัญชีภายนอก หรือรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือผูส้อบบญัชีภายนอกตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดภายในสามสิบวนั 

 

 การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 

ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึง

ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีกาํหนดวา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นการบญัชีและ

การเงิน โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสองปี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งดาํรงคุณสมบติัของกรรมการ

ตรวจสอบ และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัการประชุมรวม 7 คร้ัง โดยรวมถึงการ

ประชุมเพ่ือหารือเป็นการเฉพาะกบัท่ีปรึกษากฎหมายและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงมีรายละเอียดในการเขา้ร่วมประชุม

ของคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี  

 

ช่ือ รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 

1.    นายสมภพ อมาตยกลุ 7/7 

2.    นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ 7/7 

3. นางวธันี พรรณเชษฐ ์ 5/7 

 

8.2.3     คณะกรรมการประเมนิผลงาน 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน 

2. นายวฒันา จนัทรศร กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน 

3. นายมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกลุ กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน  

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการประเมนิผลงาน 

 

คณะกรรมการประเมินผลงานจะร่วมกนัประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ัดการ และพิจารณาการทาํงานของ

กรรมการผูจ้ดัการร่วมกบัคณะกรรมการบริษทัฯ และให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํงานของกรรมการผูจ้ดัการดงักล่าวในระหวา่ง

รอบการประเมินผลงานปกติของกรรมการผูจ้ดัการแก่บริษทัตน้สังกดัของกรรมการผูจ้ดัการ   

 

 8.2.4  คณะผู้บริหาร 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คณะผูบ้ริหารประกอบดว้ยผูบ้ริหารจาํนวน 11 ท่าน ดงัน้ี 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายซี จอห์น อทันสั(1) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายมาร์ค เอล นอร์ธคทั กรรมการและผูจ้ดัการโรงกลัน่ 

3. นายสมเจตน์ สายฝน กรรมการและผูจ้ดัการฝ่ายขายเคมีภณัฑ ์

4. นายชาญณรงค ์เจนจิตมัน่ ผูจ้ดัการฝ่ายขายอุตสาหกรรมและขายส่ง 

5. นายชยั แจง้ศิริกลุ ผูจ้ดัการบญัชี 
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ช่ือ ตาํแหน่ง 

6. นางราตรีมณี ภาษีผล ผูจ้ดัการการเงินและภาษี 

7. นายแดเนียล ตนั ชุน กี(2) ผูจ้ดัการผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 

8. นายยอดพงศ ์สุตธรรม กรรมการและผูจ้ดัการการตลาดขายปลีก 

9. นายมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกลุ กรรมการและผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

10. นายอดิศกัด์ิ แจง้กมลกลุชยั กรรมการและผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการกลัน่ 

11. นายชาญ อิทธิถาวร ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

_________________ 

(1) นายซี จอห์น อทันสั ไดรั้บการแต่งตั้งแทนนายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 3 กนัยายน 2554  

(2) นายแดเนียล ตนั ชุน กี ไดรั้บการแต่งตั้งแทนนางสาวย ูโจ แอนน่ี ฉูเฉียน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2554   

 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 

 

 กรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจหนา้ท่ีเต็มในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ ตลอดจนกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งไม่ใช้

อาํนาจหนา้ท่ีของตนในกรณีท่ีตนอาจมีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ขดัแยง้อ่ืนใดกบับริษทัฯ  

  

ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนกระทาํการแทนตนเอง ขอบเขตการมอบอาํนาจของบุคคล

ดงักล่าวนั้น จะตอ้งไม่รวมถึงการอนุมติัให้ทาํรายการท่ีผูรั้บมอบอาํนาจอาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีผลประโยชน์ขดัแยง้อ่ืน

ใดกบับริษทัฯ  

 

 นอกจากน้ี ตามมติคณะกรรมการบริษทั ไดมี้การจาํกดัขอบเขตการใชอ้าํนาจบางประการของกรรมการบริษทั ซ่ึง

รวมถึงอาํนาจของนายซี จอห์น อทันสั ซ่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการดว้ย อาทิเช่น นายซี จอห์น อทันสั เพียงคนเดียวจะมีอาํนาจ

ลงนามในการสั่งจ่ายเชค็หรือดร๊าฟไดใ้นจาํนวนเงินไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

 

8.3  การสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหาร 

 

 กรณีมีเหตุจาํเป็นท่ีจะตอ้งแต่งตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างหรือแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม บริษทัฯ โดย

คณะกรรมการบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบนั จะมีการหารือร่วมกนั เพื่อกาํหนดตวับุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้งดา้น

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ เขา้มาเป็นกรรมการ ทั้งน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี ทจ 24/2552 เร่ืองขอ้กาํหนดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดว้ย ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ หรือการแต่งตั้ง

กรรมการเพิ่ม ภายหลงัจากมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ จะมีการเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือขออนุมติัจากท่ี
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ประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ดงัท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้  “องคป์ระกอบและ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั” 

 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

 8.4.1  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 

(ก) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดเป็นดงัต่อไปน้ี 

1. กรรมการผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท 

2. กรรมการผูซ่ึ้งมิไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 

บาท 

3. โดยไม่คาํนึงถึงความในขอ้ 1. และ 2. ขา้งตน้ กรรมการผูซ่ึ้งไดรั้บค่าตอบแทนต่างหากจากบริษทัฯ หรือ

บริษทัในเครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ สาํหรับการทาํงานเตม็เวลาประเภทใด ๆ จะไม่มีสิทธิไดรั้บ

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีรายละเอียดเป็นดงัน้ี 

 

 

ช่ือ 

รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

จํานวนค่าตอบแทน (บาท) 

1. นายซี จอห์น อทันสั(1) - 

2. นายมาร์ค เอล นอร์ธคทั(1) - 

3. นายมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกลุ (1) - 

4. นายยอดพงศ ์สุตธรรม (1) - 

5. นายอดิศกัด์ิ แจง้กมลกลุชยั (1) - 

6. นายสมเจตน์ สายฝน (1) - 

7. นายคุรุจิต นาครทรรพ (2) 1,600,008 

8. นายวฒันา จนัทรศร (2) 1,600,008 

9. นายสมภพ อมาตยกลุ (2) 2,000,004 

10. นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ (2) 2,000,004 

11. นางวธันี พรรณเชษฐ์(2) 2,000,004 
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ช่ือ 

รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

จํานวนค่าตอบแทน (บาท) 

กรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2554 

นายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์(1)
  - 

นางพรธิดา บุญสา(1)  - 

ยอดรวม 9,200,028 

_________________ 

(1) เป็นกรรมการผูซ่ึ้งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์

ปอเรชัน่ สาํหรับการทาํงานเตม็เวลาใหแ้ก่บริษทัฯ หรือบริษทัในเครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ แลว้ 

จึงไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการอีก 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเท่านั้น 

 

(ข) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทฯ 

 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษทัฯ จาํนวน 13 คน (รวมผูบ้ริหาร 2 ท่านท่ีไดล้าออกจากตาํแหน่งระหว่างปี 

2554) ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทน อนัประกอบดว้ย เงินเดือน เงินไดพิ้เศษ

ประจาํปี และเงินบาํเหน็จบาํนาญ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 90.9 ลา้นบาท 

 

8.5  บุคลากร 

 

 8.5.1 จํานวนพนักงาน 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีพนกังาน 2,931 คน 

 

 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงจาํนวนพนกังาน โดยจาํแนกตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 

บริหารงานองคก์ร ........................................................  34 

การกลัน่และจดัจาํหน่าย(1) ............................................  525 

คา้ปลีกและผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน(2) ...................................  114 

เคมีภณัฑ ์......................................................................  13 

รวมพนกังานของบริษทัฯ ........................................  686 

บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั(3) ...................................  2,245 

รวม 2,931 

____________ 
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(1) เป็นจาํนวนท่ีรวมวิศวกร ช่างเทคนิค ผูป้ฏิบติัการท่ีโรงกลัน่นํ้ ามนัศรีราชา และรวมถึงพนกังานฝ่ายการพาณิชย-

กรรมและการส่งออก 

(2) เป็นจาํนวนท่ีรวมพนกังานฝ่ายการตลาดขายปลีกและการขายผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 

(3) พนกังานเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นพนกังานในสถานีบริการนํ้ามนั 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้า้งบริษทัในเครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ดาํเนินงานต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงงานทรัพยากร

บุคคล การบญัชี เทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัซ้ือ การขายและการบริหารจดัการบางอยา่ง  

 

8.5.2 ข้อพพิาทด้านแรงงานทีสํ่าคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

 

 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 พนกังานจาํนวน 200 คนของบริษทัฯ เป็นสมาชิกของสหภาพ ซ่ึงพนกังานเหล่าน้ีส่วน

ใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการในโรงกลัน่นํ้ามนัศรีราชา   

 

8.6  ค่าตอบแทนบุคลากร 

 

 8.6.1  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 

 ค่าตอบแทนพนกังานของบริษทัฯ มีจาํนวน 1,758 ลา้นบาท ในปี 2554 การปรับข้ึนเงินเดือนประจาํปีของพนกังาน

แต่ละคนข้ึนอยูก่บัความดีความชอบและการประเมินผลการทาํงานประจาํปีของพนกังาน  

 

 8.6.2  ค่าตอบแทนอืน่ 

 

 ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีบริษทัฯ ให้แก่พนักงานไดแ้ก่ การหยุดพกัผ่อนประจาํปี การลาคลอดบุตร การประกนัภยั

กรณีพิการ และแผนประกนัสุขภาพรวม นอกจากน้ี พนกังานและผูบ้ริหารบางท่านของบริษทัฯ ยงัไดเ้ขา้ร่วมในโครงการให้

ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของหุน้ทุน (Equity Incentive Plan) ของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้

พนักงาน บริษทัฯ เช่ือว่าระดับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษทัฯ มีความทัดเทียมกับระดับค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์อุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอะโรเมติกส์อ่ืน ๆ  นอกจากน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2552 บริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้งโครงการออมทรัพยส์าํหรับพนกังาน (Employee Saving Plan)   ซ่ึงโครงการดงักล่าวจดัตั้งข้ึน

เพ่ือสนบัสนุนให้เกิดการออมเงินระยะยาวของพนกังานโดยบริษทัฯ จะสะสมเงินเป็นจาํนวนร้อยละ 5 ของเงินเดือนของ

พนักงานทุกคน รวมทั้งให้ดอกเบ้ียบนเงินสะสมดงักล่าว โดยมีเง่ือนไขการเบิกถอนเงิน ซ่ึงพนักงานสามารถเบิกถอนได้

หลงัจากเงินออมนั้นมีระยะเวลา 3 ปีข้ึนไป  
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 8.6.3  กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 

 บริษทัฯ มีกองทุน (defined contribution plan) สาํหรับพนกังานท่ีเขา้ร่วมงานกบับริษทัฯ ภายหลงัจากปี 2540 ตาม

แผนน้ี บริษทัฯ จะสมทบเงินเป็นจาํนวนร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุน และพนกังานจะตอ้งสมทบ

เงินเป็นจาํนวนขั้นตํ่าร้อยละ 3 ของเงินเดือนของตน สาํหรับพนกังานท่ีเขา้ร่วมงานกบับริษทัฯ ก่อนหนา้ปี 2540 พนกังานมี

สิทธิเลือกท่ีจะเขา้ร่วมในแผนการสมทบเงินกองทุนพนกังานหรือแผนการใหป้ระโยชน์พนกังาน (defined benefit plan) ซ่ึง

สําหรับแผนการให้ประโยชน์แก่พนักงาน บริษัทฯ ได้ลงบัญชีจํานวนเงินตามการคาํนวณจริงสําหรับแผนการให้

ผลประโยชน์แก่พนกังาน (defined benefit plan) ไวใ้นงบดุล โดยคิดตามจาํนวนปีท่ีทาํงานและเงินเดือนของพนกังาน ณ 

เวลานั้น สาํหรับแผนการใหผ้ลประโยชน์แก่พนกังาน (defined benefit plan) น้ี บริษทัฯ ไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย

เป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 289 ลา้นบาทในปี 2554 ดงัปรากฏในงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ 

 

 8.6.4  นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

 

 บริษทัฯ เช่ือว่าบริษทัฯ มีพนักงานท่ีมีประสบการณ์และไดรั้บการฝึกอบรมอย่างดี บริษทัฯ ไดล้งทุนทรัพยากร

จาํนวนมากในโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานอย่างกวา้งขวาง รวมทั้งการปฐมนิเทศน์ โครงการฝึกอบรม

ทางดา้นเทคนิคและการเป็นผูน้าํ บริษทัฯ ใหพ้นกังานไดมี้การหมุนเวยีนงานระหวา่งแผนกหรือไปยงับริษทัในเครือเอก็ซอน 

โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ทัว่โลก  

 

8.7  การกาํกบัดูแลกจิการ 

 

 บริษทัฯ ไดรั้บเอาแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการมาปฏิบติั โดยเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good 

Corporate Governance) ดงัต่อไปน้ี 

 

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ยอมรับสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุน้อยา่งเป็นอิสระ การเขา้ร่วม

ประชุม การแสดงความคิดเห็น การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้น การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ

พิจารณาคดัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และการใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองเก่ียวกบัการแต่งตั้งหรือ

ถอดถอนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จาํนวนเงินค่าสอบบญัชี การประกาศจ่ายเงินปันผล การ

กาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษท่ีตอ้งใชม้ติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ในการอนุมติั เป็นตน้ โดยในการประชุมผูถื้อหุน้นั้นจะมีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้และเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือ

ตอบคาํถามในท่ีประชุมดว้ย 

ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บขอ้มูลประกอบวาระการประชุมท่ีเสนอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับการ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ังอยา่งเพียงพอตามกาํหนดเวลา ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตดัสินใจใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาทิ 



                บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

   

ส่วนท่ี 1 หนา้ 87 

• ในเร่ืองเก่ียวกบัแต่งตั้ งกรรมการ บริษทัฯ จะไดจ้ัดให้มีขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ง ซ่ึงรวมถึง

การศึกษา ประสบการณ์ การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน 

• ในเร่ืองเก่ียวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู ้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเก่ียวกับ

องคป์ระกอบและจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเสนอเพ่ือขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

• ในเร่ืองเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี บริษทัฯ จะไดจ้ดัให้ผุถื้อหุ้นไดรั้บ

ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือผูส้อบบญัชีท่ีนาํเสนอและช่ือสาํนกังานสอบบญัชี ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอ จาํนวนปีท่ีทาํหนา้ท่ีให้

บริษทัฯ (ในกรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิม) 

• ในเร่ืองเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ จะไดจ้ดัใหมี้คาํอธิบายโดยยอ่เพ่ือประกอบการตดัสินใจในเร่ืองการ

จ่ายเงินปันผลท่ีเสนอ 

• ในเร่ืองเก่ียวกบัการพิจารณาเร่ืองสาํคญั ๆ ของบริษทัฯ ตวัอยา่งเช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การแกไ้ขขอ้บงัคบั 

การขาย เลิก หรือโอนกิจการหลกัของบริษทัฯ การควบรวมกิจการ บริษทัฯ จะได้จัดให้มีขอ้มูลท่ีเพียงพอ

เก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ีเสนอ รวมถึงผลกระทบต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ดว้ย 

ทั้งน้ี นอกจากขอ้มูลขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ จะสนบัสนุนจดัให้มีความเห็นของคณะกรรมการเพ่ือนาํไปใชป้ระกอบ

กบัวาระท่ีสาํคญัแต่ละวาระ เพ่ือช่วยใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้

บริษทัฯ จะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัในเร่ืองเก่ียวกบัการ

จดัการประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงรวมถึงการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมท่ีเหมาะสม รวมถึงขอ้ปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น

ดงักล่าวและวาระการประชุมต่าง ๆ ล่วงหนา้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

บริษทัฯ จะเปิดโอกาสอยา่งเหมาะสมใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและตั้งคาํถามในท่ีประชุม โดยจะมีผูบ้ริหาร

ท่ีมีความรู้และเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบคาํถามในท่ีประชุม และจะไดมี้การจดัทาํรายงานการประชุมอยา่งเหมาะสม 

ซ่ึงรวมถึงการบนัทึกรายช่ือกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม สรุปคาํถามท่ีสาํคญั คาํอธิบายและคาํช้ีแจงท่ีใหไ้ว ้ขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญั

ท่ีมีการเสนอข้ึน วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุมซ่ึงแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย คะแนนท่ีไม่เห็นดว้ย และงด

ออกเสียง เป็นตน้  

 

(2) การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เป็น

ส่วนหน่ึงในมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ (Standards of Business Conduct) โดยทัว่ไปแลว้ นโยบายดงักล่าว

กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ หลีกเล่ียงมิให้เกิดการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัของ

บุคคลดงักล่าวกบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ  โดยการขดักนัน้ีอาจจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานกระทาํ

การอยา่งใด ๆ หรือมีผลประโยชน์ส่วนตวัอนัขดัหรือแยง้กบัวตัถุประสงคแ์ละการปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือบริษทัฯ ตวัอยา่งเช่น การ

ท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานถูกคาดหมายใหห้ลีกเล่ียงการขดักนัแห่งผลประโยชน์ในการทาํธุรกิจกบัผูส่้งสินคา้ ลูกคา้ 

คู่แข่ง หรือบุคคลอ่ืน นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานยงัถูกคาดหมายใหล้ะเวน้จากการหาผลประโยชน์ใหต้นเอง

โดยใชโ้อกาสท่ีไดม้าจากทรัพยสิ์นของบริษทัฯ หรือจากการดาํรงตาํแหน่งภายในบริษทัฯ  อีกทั้ง กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
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พนักงานยงัถูกคาดหมายให้หลีกเล่ียงการซ้ือขายหลักทรัพยโ์ดยการอาศยัขอ้มูลภายในซ่ึงมิได้เป็นขอ้มูลสาธารณะท่ี

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานดงักล่าวไดม้าโดยการอาศยัตาํแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัฯ ดว้ย โดยในดา้นการกาํกบัดูแลการ

ใชข้อ้มูลภายในนั้น บริษทัฯ จะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

• ให้ความรู้แก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร ในการรายงานการถือหุ้นของ

บริษทัฯ และบทลงโทษในกรณีไม่เปิดเผยขอ้มูลภายใตบ้ทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ใหค้าํแนะนาํแก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เก่ียวกบัการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหุน้ของบริษทัฯ ต่อ สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

• ให้คาํแนะนาํแก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เก่ียวกบัการใชข้อ้มูลของบริษทัฯ อนัจะส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยงบการเงินของบริษทัฯ (รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส) บริษทัฯ จะ

ห้ามพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการ

ของบริษทัฯ 

• หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน เจา้หนา้ท่ี รวมถึงคู่สมรสและผูอ้ยูใ่นอุปการะของบุคคลดงักล่าว ใชข้อ้มูล

ของบริษทัฯ เพ่ือขาย ซ้ือ โอนหรือรับโอนหุ้นของบริษทัฯ ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน การใช้

ขอ้มูลในลกัษณะดงักล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั และพนกังานท่ีละเมิดอาจถูกบริษทัฯ ลงโทษ

ทางวนิยั 

 

(3) บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัต่อสิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ เช่น พนักงานและผูบ้ริหาร

ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือของบริษทัฯ ตลอดจนผูซ่ึ้งมีความสัมพนัธ์เชิงพนัธะสัญญากบับริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ จะปฏิบติั

ตามภาระหนา้ท่ีท่ีบริษทัฯ มีอยูต่ามขอ้กาํหนดในสัญญานั้น ๆ 

บริษทัฯ จะจดัใหมี้มาตรการในการแจง้เบาะแสต่อคณะกรรมการในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการทาํผิดกฎหมาย ความไม่

ถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระทาํผดิจรรยาบรรณ  

บริษทัฯ ตระหนักดีว่าสังคมและส่ิงแวดลอ้มมีความสําคัญกับการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ  บริษทัฯ จึงมี

นโยบายท่ีจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด รวมถึงการให้ความเคารพต่อวฒันธรรม

แห่งชาติและของทอ้งถ่ินนั้นๆ ส่ิงสําคญัเหนือวตัถุประสงค์อ่ืนใดก็คือ บริษทัฯ มุ่งมัน่ดาํเนินงานดว้ยความปลอดภยัและ

ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ คาดหมายใหพ้นกังานทั้งหมดในองคก์รปฏิบติัตามมาตรฐานความซ่ือตรงของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะไม่

ยอมรับพนักงานผูท่ี้ไดผ้ลงานมาโดยการละเมิดกฏหมาย หรือนโยบายของบริษทัฯ หรือโดยการกระทาํท่ีไร้จรรยาบรรณ 
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กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ สนบัสนุน และคาดหมายให้พนกังานแต่ละคนให้กาํลงัใจและยกยอ่งเพ่ือนพนกังานท่ี

ปฏิเสธการรับผลประโยชน์ท่ีไม่ถกูตอ้ง เพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งมาตรฐานทางจรรยาบรรณของบริษทัฯ 

เป็นนโยบายของบริษทัฯ ตลอดมาวา่ ธุรกรรมทุกอยา่งจะตอ้งถูกบนัทึกอยา่งถูกตอ้งลงในบนัทึกและสมุดบญัชี ซ่ึง

หมายความวา่ การลงขอ้ความไม่ตรงตามท่ีเป็นจริงในสมุดบญัชีและเอกสารบนัทึกต่าง ๆ หรือการเปิดบญัชีธนาคารหรือมี

บญัชีธนาคารไวแ้ต่ไม่ลงบนัทึกในสมุดบญัชีของบริษทัฯ เป็นเร่ืองท่ีห้ามกระทาํอยา่งเด็ดขาด โดยพนกังานของบริษทัฯ ถูก

คาดหมายใหท้าํการจดบนัทึกการดาํเนินงานอยา่งถกูตอ้งในบนัทึกและสมุดบญัชีของบริษทัฯ และมีความซ่ือตรง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีตอ้งการใหข้อ้มูลท่ีเปิดเผยในรายงานหรือเอกสารท่ีบริษทัฯ ส่งใหแ้ก่หน่วยงาน

ของรัฐหรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจควบคุมและในการส่ือสารกบัสาธารณชนเป็นไปอยา่งสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เหมาะสม ตรงตาม

เวลาและสามารถเขา้ใจได ้พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรายงานขอ้มูลท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงตนไดท้ราบมาต่อผูบ้ริหาร

เพ่ือใหผู้บ้ริหารสามารถใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจในการเปิดเผยขอ้มูลได ้ 

ในรอบปี 2554 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการรายงานขอ้มูลเม่ือมีเหตุการณ์สาํคญัตามตามกฎระเบียบถึงตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยภายในกาํหนดเวลา อีกทั้งยงัไดเ้ผยแพร่งบการเงิน รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ตลอดจนขอ้มูลต่างๆ ในเวบ็ไซตข์องทางบริษทัฯ อีกทางหน่ึงดว้ย 

อน่ึง บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งแผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือส่ือสารและใหข้อ้มูลกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ทาง

การเงิน หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทัว่ไป ผา่นช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ การประชุมรายไตรมาสกบันกัวเิคราะห์

ทางการเงิน การประชุมกบันกัลงทุน กิจกรรมอ่ืนๆ และสามารถติดต่อกบัแผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ไดโ้ดยตรงท่ีหมายเลข

โทรศพัท ์02 262-4788 หรืออีเมล ์ essoIR@exxonmobil.com  

 

(5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะช่วยพฒันาและกาํหนด

ทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ

บริหารความเส่ียง และกระบวนการสอบทาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมายท่ีใช้บังคบั และการ

ตดัสินใจท่ีสมเหตุสมผล 

นอกจากการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับกรรมการของบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนในเครือเอก็ซอน โม

บิล คอร์ปอเรชัน่ ของผูบ้ริหารแต่ละท่านดว้ย 

(ก) กรรมการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการของบริษทัฯ มีจาํนวน 11* ท่านประกอบดว้ย 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 6 ท่าน 

• กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 5* ท่าน 

mailto:essoIR@exxonmobil.com
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• กรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย จาํนวน 3 ท่าน  

• กรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการประเมินผลงานดว้ย จาํนวน 3 ท่าน  

* ไม่รวมนางพรธิดา บุญสา ท่ีได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในระหว่างปี 2554 ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ยงัไม่

มีผู้ ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน 

ทั้งน้ี ประธานกรรมการของบริษทัฯ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ดว้ย 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีเลขานุการบริษทัฯ โดยมีหน้าท่ีช่วยเหลือคณะกรรมการในการจดัการประชุมคณะกรรมการ 

การจดัส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ การจดบนัทึกรายงานการประชุม และหนา้ท่ีอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีตามปกติของ

เลขานุการบริษทัรวมถึงการจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าว 

(ข) คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทาํหน้าท่ีตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัฯ ยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือทาํหน้าท่ีประเมินผลงานและให้ความเห็นเก่ียวกบัการ

ปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ 

(ค) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีและความรับผิดตามท่ีกาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทาํหนา้ท่ีพิจารณา

และใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมทั้งใหค้วามสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

และเช่ือมัน่ในหลกัการสาํคญั ดงัน้ี 

• การปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความสามารถเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานดว้ยความ

รอบคอบและระมดัระวงั และมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

• การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยท่ีเพียงพอต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

• การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

• กาํหนดแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจท่ีเหมาะสมสาํหรับกรรมการ และพนกังานไดถื้อปฏิบติั 

คณะกรรมการของบริษทัฯ จะจดัทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจกรรมและผลประกอบการทาง

การเงินของบริษทัฯ เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ตรวจสอบ 

บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เป็น

ส่วนหน่ึงในมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ (Standards of Business Conduct) 
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บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังาน 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดการควบคุมภายในและขั้นตอนท่ีครอบคลุม รวมถึงท่ีไดก้าํหนดไวใ้นระบบการควบคุมการ

จดัการ (System of Management Controls) – มาตรฐานพื้นฐาน (Basic Standards) – ระบบจดัการการควบคุมให้มี

ประสิทธิภาพ (Controls Integrity Management System) และคู่มือการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี (Delegation of Authority 

Guide) และบริษทัฯ มีวิธีการท่ีเหมาะสมในการแบ่งแยกหนา้ท่ีตามท่ีจาํเป็นเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่มีการถ่วงดุลในการตรวจสอบ

และวิเคราะห์ ตวัอยา่งเช่น พนกังานของบริษทัฯ จะไม่สามารถอนุมติัรายการค่าใชจ่้ายท่ีตนเองเป็นผูจ่้ายเองได ้แมจ้ะอยูใ่น

ขอบเขตอาํนาจท่ีจะสามารถอนุมติัได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจในการอนุมติัของพนกังานในแต่

ละระดบัไวด้ว้ย 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในจะมีโครงสร้างท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเช่ือมโยง/ประสานกนัระหวา่งทีมผู ้

ตรวจสอบภายในจากระดบัภูมิภาค ท่ีปรึกษาดา้นการควบคุม (Control Advisor) ผูป้ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ระบบน้ีจะทาํใหร้ายงานและขอ้เทจ็จริงท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ซ่ึงดาํเนินการโดยทีมผูต้รวจสอบจากระดบัภูมิภาคและท่ีปรึกษาดา้นการควบคุม สามารถส่งถึง

คณะกรรมการตรวจสอบผา่นทางผูป้ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ  และทาํให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถร้อง

ขอผา่นทางผูป้ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มีการตรวจสอบเฉพาะดา้นในส่วนท่ียงัมิไดไ้ดรั้บการตรวจสอบ

อยา่งเพียงพอในรอบการตรวจสอบนั้น ๆ ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย   

บริษทัฯ จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกับธุรกรรมท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนดให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายการระหว่างกนั รายการท่ีเก่ียวโยงรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนาํเสนอต่อคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้น

แลว้แต่กรณี เพ่ือให้มัน่ใจว่าการเขา้ทาํรายการตามท่ีเสนอนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และบริษทัฯ จะ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํรายการดงักล่าวในรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รวมทั้ง

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ  

(ง) การประชุมคณะกรรมการ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อคร้ัง อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการบริษทัฯอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจาํเป็น ทั้งน้ี จะมีการส่งหนงัสือนดัประชุมไปถึงกรรมการไม่นอ้ย

กวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม อยา่งไรกดี็ ในกรณีรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัฯ ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้ง

ไดรั้บมอบหมายจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้ในการประชุมคณะกรรมการทุก

คราว จะมีการกาํหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน ตลอดจนมีเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ีเพียงพอ โดยจะจดัส่งไปยงั

คณะกรรมการล่วงหนา้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมการประชุม โดยในการประชุม

คณะกรรมการ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีสมเหตุสมผล และจะมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมในขอ้ปรึกษา

ท่ีสาํคญัในการประชุม และจะมีการเสนอรายงานการประชุมดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการในคราวถดัไปเพ่ือพิจารณา

รับรอง และจดัเกบ็รายงานการประชุมนั้นเพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้  
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นอกจากการประชุมคณะกรรมการแลว้ กรรมการอิสระอาจมีการประชุมกนัเองโดยท่ีไม่มีฝ่ายจดัการของบริษทัฯ 

เขา้ร่วมประชุมดว้ย เพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ และจะแจง้ให้คณะกรรมการบริษทัฯ 

ทราบผลการประชุมดว้ย 

(จ) ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ ผูซ่ึ้งไม่ไดรั้บค่าตอบแทนต่างหากจากบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือของบริษทัฯ 

สาํหรับการทาํงานเตม็เวลาประเภทใด ๆ สามารถเทียบเคียงไดก้บัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัอ่ืน ๆ สาํหรับกรรมการผู ้

ซ่ึงไดรั้บค่าตอบแทนต่างหากจากบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือของบริษทัฯ สาํหรับการทาํงานเตม็เวลาประเภทใด ๆ จะไม่มี

สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ แต่จะยงัคงมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตามปกติในฐานะพนักงาน หรือ

ค่าบริการ (แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ีบริษทัฯ จะเปิดเผยค่าตอบแทนรวมท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารตามแบบท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

(ฉ) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการของบริษทัฯ จะไดรั้บการรายงานเก่ียวกบัการดาํเนินงานและการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อย่าง

สมํ่าเสมอ  นอกจากน้ี บริษทัฯ จะสนบัสนุนใหก้รรมการไดเ้พ่ิมพนูความรู้และพฒันาตนเอง โดยเขา้ร่วมหลกัสูตรการอบรม

ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หลกัสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการของบริษทัไทย (Thai Institute of Directors 

Association) 
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9 การควบคุมภายใน 
 

9.1  ระบบการควบคุมภายใน 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ จะทาํการประเมินและสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการทบทวนรายงานผลการตรวจสอบภายในและ

ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ อยูเ่สมอ จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่  ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ  มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถทาํใหก้าร

ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดว้ยขอ้สรุปในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 

 9.1.1 องค์กรและสภาพแวดล้อม 
 

 รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีบริษทัฯ ใช้ อยู่ในปัจจุบันน้ี มีความเหมาะสม และเอ้ือให้การดาํเนินงาน

ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพ  บริษทัฯ นโยบายมีขอ้กาํหนดให ้กรรมการ  ฝ่ายบริหาร ผูจ้ดัการ และพนกังาน 

ตอ้งยดึถือจรรยาบรรณในระดบัสูงสุดในการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด   และหลีกเล่ียงการปฏิบติัในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิด หรือ

อาจก่อให้เกิดการขดักนัแห่งผลประโยชน์ ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตวักบัของบริษทัฯ  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคาดหวงัให้

การดาํเนินธุรกรรมตอ้งเป็นไปอยา่งเท่ียงธรรม ไม่วา่จะเป็นธุรกรรมระหวา่งพนกังานเอง  หรือธุรกรรมท่ีทาํกบัผูข้ายสินคา้  

ลกูคา้ และบุคคลอ่ืน ๆ ดว้ย 
 

 9.1.2 การบริหารความเส่ียง 
 

บริษทัฯ ใชก้ระบวนการประเมินและบริหารจดัการความเส่ียงในทุกดา้นทุกส่วนของธุรกิจ โดยบริษทัฯ มีวิธีการ

และขั้นตอนท่ีดีในการวิเคราะห์และประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีสําคญัอนัอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ รวมถึงการกาํหนด

มาตรการในการจาํกดัหรือลดความรุนแรงจากผลกระทบดงักล่าว  ในระบบงานของบริษทัฯ การบริหารจดัการความเส่ียง

เป็นส่วนประกอบท่ีตอ้งตระหนกัถึงดว้ยเสมอในการกาํหนดระบบการปฏิบติังานทุกส่วนของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงปัจจยั

ความเส่ียงทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้มีการปฏิบติัตามแผนการบริหารจดัการ

ความเส่ียง 
 

 9.1.3 การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 
 

บริษทัฯ มีการกาํหนดและใชคู้่มือการมอบหมายอาํนาจและวงเงินอาํนาจอนุมติัรายการของผูบ้ริหาร (Delegation 

of Authority Guide) ซ่ึงระบุวงเงินและวิธีการอนุมติัในแต่ละประเภทรายการต่างๆ ของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัชั้นอยา่ง

ชดัเจน  โดยระบบการมอบหมายอาํนาจน้ีกเ็พ่ือใหฝ่้ายจดัการมัน่ใจไดว้า่การตดัสินใจในธุรกรรมต่างๆไดรั้บการอนุมติัอยา่ง

เหมาะสมโดยบุคคลากรท่ีมีทกัษะและความรู้ท่ีเหมาะสม    หลกัการพื้นฐานจะถือวา่อาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมายจะตอ้งมาคู่กบั

ความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจโดยใชว้ิจารณญานทางธุรกิจ และการพิจารณา โดยคาํนึงถึงหลกัการระบบการแบ่งแยก

อาํนาจหนา้ท่ีเพ่ือใหมี้การตรวจทานอยา่งเหมาะสมดว้ย 
 

 9.1.4 สารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
 

ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาในแต่ละคร้ัง มีการให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีสําคญัเพ่ือช่วยในการ

พิจารณาตดัสินใจเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอ  บริษทัฯ มีการบนัทึกความเห็นและขอ้สังเกตของกรรมการไวใ้นรายงานการ
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ประชุม ซ่ึงถูกจดัเก็บไวอ้ย่างดีเพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการได ้ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีระบบการจดัการขอ้มูล (Information Management System) ท่ีมีวิธีการการบนัทึกและจดัเกบ็เอกสาร

ประกอบการบนัทึกบญัชีไดอ้ยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
 

 9.1.5 การตดิตามและวดัประเมนิผล  
 

บริษทัฯ จดัใหมี้การส่ือสารและอบรมเก่ียวกบัการควบคุมใหแ้ก่พนกังานของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง และมีทีมงานผู ้

ตรวจสอบภายในบริษทัฯ ท่ีมีความเป็นอิสระ ทาํการตรวจสอบและวดัประเมินผลของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้การปฏิบติั

ต่างๆ นั้นเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบติัภายใตร้ะบบการควบคุมท่ีรัดกุม   ขอ้ควรปรับปรุงท่ีรายงานโดยผูต้รวจสอบ

ภายใน  ส่ิงผิดปกติ หรือประเด็นปัญหาการกระทาํท่ีอาจขดัต่อแนวมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจ ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข และ

รายงานต่อฝ่ายบริหารโดยมิชกัชา้  และมีการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ   ผูจ้ดัการของแต่ละหน่วยงานจะเป็น

ผูท้าํการติดตามผลความคืบหนา้ของการปฏิบติัแกไ้ขตามขอ้แนะนาํต่างๆ จากรายงานการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 

จนปัญหาไดรั้บการแกไ้ขเสร็จส้ิน คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมิน ทบทวนความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ

ติดตามแกไ้ขของฝ่ายจดัการอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

9.2 หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 
 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อย ไดน้าํแนวปฏิบติัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเคร่งครัดของเอ็กซอน โมบิล คอร์

ปอเรชัน่ มาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยเนน้ให้ความสาํคญัต่อการกระจายบทบาทหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบในการกาํกบัดูแลและควบคุมการปฏิบติังานของทุก ๆ หน่วยงาน เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน

เป็นไปอยา่งโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได ้
 

9.2.1 ระบบการควบคุมภายใน 
 

 ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตั้งอยูบ่นมาตรฐานของระบบควบคุมการจดัการ (System of 

Management Control) เพื่อกาํหนดหลกัการพ้ืนฐาน แนวทางปฏิบติัและมาตรฐานสําหรับระบบการควบคุมภายในของ

บริษทัฯ ทั้งน้ีเพื่อให้การปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

ทิศทางของฝ่ายบริหาร และคงไวซ่ึ้งสิทธิประโยชน์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ 
 

ระบบควบคุมการจดัการประกอบดว้ยหลกัการสําคญั 7 ประการ ไดแ้ก่ การกระจายอาํนาจ (Decentralization of 

Management) การแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (Segregation of Duties and Responsibilities) การจดบนัทึกเอกสาร 

(Documentation) การกาํกบัและสอบทาน (Supervision and Review) ประสิทธิภาพการจดัการดา้นเวลา (Timeliness) การ

จดัการให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียง (Relevance to Risk) และความเป็นอิสระของการควบคุม (Minimum Inter-

dependence of Controls) ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานจะตอ้งนาํหลกัการดงักล่าวไปประยุกตเ์พ่ือปฏิบติัใชใ้น

หน่วยงานของตนอยา่งเคร่งครัด 
  

บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของหลกัการต่าง ๆ เหล่าน้ี และไดว้างแนวทางปฏิบติัต่าง ๆ รวมทั้งไดมี้การ

ส่ือสารกบัพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้แน่ใจวา่หลกัการทั้งหมดไดน้าํไปใชใ้นการปฏิบติังาน

ทุก ๆ ดา้นอยา่งเคร่งครัด อาทิ การจดัใหมี้คู่มือมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) ซ่ึงประกอบดว้ย



                บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
   

ส่วนท่ี 1 หนา้ 95 

นโยบายพ้ืนฐานและหลกัการ 17 ประการ เช่น นโยบายดา้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อน 

นโยบายดา้นสินทรัพยข์องบริษทัฯ นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม นโยบายดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ ทั้งน้ี กรรมการ และ

พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทุกคนจะตอ้งเขา้ใจและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดจ้ดัให้

มีการอบรมเพ่ือทบทวนนโยบายหลกัเหล่าน้ีเป็นระยะ ๆ หรือประมาณทุก ๆ 2-4 ปี นอกจากน้ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ยงัได้

เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเขา้มาปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเสรี (Procedures of open door 

communication) เพ่ือสนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วม และมีช่องทางในการรายงานเร่ืองท่ีอาจจะเป็นปัญหา หรือไม่เป็นไป

ตามหลกัเกณฑห์รือแนวปฏิบติัท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ 
 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดใ้ชร้ะบบบริหารการดาํเนินงานเพ่ือการควบคุม (Control Integrity Management System 

หรือ CIMS) เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการบริหารจดัการระบบการควบคุมภายใน โดยคู่มือ CIMS จะเป็นเคร่ืองมือสาํคญั

ระดบัปฏิบติัการเพ่ือประเมินความเส่ียงและหาทางกาํหนดวิธีการควบคุมเพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงหรือปัญหาขอ้ผิดพลาดท่ี

อาจจะเกิดข้ึน ครอบคลุมในทุกส่วนของงาน ทั้งดา้นการปฏิบติังาน การเงินหรืองานบริหาร รวมไปถึงการรายงานความ

ผดิปกติ ขอ้บกพร่องของการควบคุม และประเดน็อนัอาจขดัต่อแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ต่อฝ่ายบริหาร  ทั้งน้ี ก็

เพ่ือทาํใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ นโยบาย หลกัการและมาตรฐานของระบบการควบคุมการจดัการ ตลอดจนวิธีการควบคุมภายใน

หน่วยงาน ไดถ้กูนาํไปประยกุตป์ฏิบติัใชจ้ริงและยงัคงความมีประสิทธิภาพตลอดเวลา     
 

 ระบบบริหารการดาํเนินงานเพ่ือการควบคุมจะครอบคลุม 7 หวัขอ้ ไดแ้ก่ การกาํกบัดูแลของฝ่ายบริหาร 

(Management, Leadership, Commitment & Accountability) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) แนวปฏิบติัเพ่ือ

จดัการความเส่ียง (Business Procedure Management & Improvement) การส่ือสารและอบรม (Personnel & Training) การ

จดัการเพ่ือนาํไปปฏิบติั (Management of Change) การรายงานและการจดัการขอ้บกพร่องของการควบคุม  (Reporting & 

Resolution of Control Weakness) และ การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม (Controls Integrity Assessment)  โดยใน

แต่ละหวัขอ้จะประกอบดว้ยรายละเอียด 5 หวัขอ้ยอ่ยคือ วตัถุประสงค ์(Objective) มาตรฐาน (Standards) ขั้นตอนการปฏิบติั 

(Procedures) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (Expected Results) และ วธีิการสอบทาน (Verification & Feedback Mechanism)   
 

 สาํหรับในส่วนของขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและอาํนาจอนุมติันั้น บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดเอาไวอ้ยา่งชดัเจนในคู่มือ

การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี (Delegation of Authority Guide) นอกจากน้ี ทุก ๆ หน่วยงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ยงัมี

คู่มือการควบคุม (Control Catalog) ซ่ึงระบุรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ของการควบคุมสําหรับทุก ๆระบบงาน (Business 

Process) ในระดบัปฏิบติังาน ตลอดจนวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุม การประเมินขอ้บกพร่องของ

ระบบ แผนงานในการแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้น ๆ และผูท่ี้รับผดิชอบ 
 

9.2.2 การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  
 

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบการตรวจสอบและวดัผลประสิทธิภาพในระบบการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ 

โดยไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (External Audit)  และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทีมงาน

ผูต้รวจสอบภายในจากระดบัภูมิภาคของบริษทัอ่ืน ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นท่ีมีความเป็นอิสระในรอบ

ระยะเวลาทุก ๆ 3 ปีเป็นอยา่งนอ้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน  นอกจากน้ี แต่ละหน่วยงานจะมีการ

แต่งตั้ง ท่ีปรึกษาดา้นการควบคุม (Control Advisor) ของหน่วยงานเพ่ือใหแ้นวทางการควบคุมและทาํการตรวจประเมินการ

ควบคุมภายในของหน่วยงานกนัเอง (Unit Internal Assessment หรือ UIA)  ในลกัษณะท่ีเป็นการตรวจสอบประเมินระบบ

การควบคุมภายในของตนเอง (Controls Self Assessment)  สาํหรับทุก ๆ คร่ึงรอบระยะเวลาของการตรวจสอบภายในจาก
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ทีมผูต้รวจสอบภายในจากระดบัภูมิภาคดงักล่าวขา้งตน้  โดยผลของการตรวจประเมินภายในของหน่วยงาน และผลของการ

ตรวจสอบโดยทีมงานผูต้รวจสอบภายในบริษทัฯ จะมีการรายงานอยา่งเป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของหน่วยงานนั้น เพ่ือ

พิจารณาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขและติดตามผลความคืบหนา้ของการปฏิบติัตามขอ้แนะนาํต่างๆ ต่อไป    
 

 ทั้งน้ี ในการรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว นอกจากจะตอ้งมีการส่งให้แก่หัวหน้าหน่วยงานเพ่ือพิจารณา

ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดให้ตอ้งมีการส่งถึงผูจ้ดัการระดบัสูงข้ึนไป และถึงกรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้งให้

ส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูป้ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Coordinator) ซ่ึง

จะทาํหนา้ท่ีรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ต่อไป ซ่ึงในการน้ีบริษทัฯ ไดมี้การ

แต่งตั้งผูป้ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบข้ึนมาโดยเฉพาะ ดว้ยการให้แยกออกมาเป็นอิสระจากฝ่ายบญัชี และให้

รายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือทาํหนา้ท่ีประสานงานโดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองการควบคุม

ภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยต่าง ๆ ซ่ึงแผนภูมิขา้งล่างน้ีแสดงถึงโครงสร้างผูป้ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยโครงสร้างดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         เป็นการแสดงถึง สายการบงัคบับญัชาท่ีมีต่อผูบ้ริหารภายในบริษทัฯ 

                         เป็นการแสดงถึง สายการรายงานเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีมีไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานต่าง ๆ 

(Business Functions) 

ท่ีปรึกษาดา้นการควบคุม 

ผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee Coordinator) 
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ทั้งน้ี ผูป้ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ นอกจากจะไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ

ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่าง ๆ ด้วยการรับคาํสั่งโดยตรงจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบในเร่ืองท่ีเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อยแลว้  ผูป้ระสานงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบยงัมีหนา้ท่ีในการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทีมผูต้รวจสอบภายในจากระดบั

ภมิูภาค และท่ีปรึกษาดา้นการควบคุม (Control Advisor) ซ่ึงมีประจาํอยูใ่นทุกหน่วยงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมทั้ง

มีหนา้ท่ีในการดูแลจดัให้มีการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ี

ได้กาํหนดไว ้และทาํการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ี ผู ้

ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าท่ีในการดูแลแผนการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน

ประจาํปีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ    

 

และเพ่ือใหก้ารควบคุมและตรวจสอบเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบยงัสามารถจะพิจารณากาํหนดใหผู้ป้ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินการ

ใด ๆ เพิ่มเติม รวมถึงการจดัใหมี้การตรวจสอบเพิ่มเติมในบางหน่วยงาน นอกเหนือไปจากการตรวจประเมินระบบการ

ควบคุมภายในท่ีไดจ้ดัใหมี้เป็นประจาํตามปกติอยูแ่ลว้อีกกไ็ด ้ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร 
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10.  รายการระหว่างกนั 

 

บริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในบริษทัในเครือเอก็ซอนโมบิลไดเ้ขา้ทาํสัญญาต่างๆ กบัเอก็ซอนโมบิลและบริษทัใน

เครือ  เพ่ือท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์และเขา้ถึงความเช่ียวชาญดา้นการปฏิบติัการและบริการสนบัสนุนอ่ืนๆ ของเอก็ซอน

โมบิล โดยท่ีสัญญาเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และมีความสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตามมาตรฐาน

ของเอก็ซอนโมบิล  เง่ือนไขและขอ้ตกลงในสัญญาดงักล่าว ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานเดียวกนักบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงของคู่สัญญา

รายอ่ืนๆ ท่ีเป็นบริษทัในเครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ทัว่โลก  ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือวา่สัญญาดงักล่าว มีลกัษณะเดียวกนั

กบัท่ีทาํกบับุคคลภายนอก โดยมีเง่ือนไขขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล  ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานสัญญาระหวา่งกนัเหล่านั้นแลว้ 

 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการระหว่างกนั 

 

การทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ ภายใตส้ัญญาต่างๆ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในปีท่ีผา่นมา เป็นการทาํ

รายการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบงบ

การเงินประจาํปีของบริษทัฯและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ทั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาขอ้มูลต่าง ๆ ประกอบกนั แลว้มีความเห็นวา่ ธุรกรรมเหล่านั้นเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจตามปกติ และ

เท่าเทียมกบัธุรกรรมท่ีทาํกบับุคคลภายนอก (arm’s length basis)  และมีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเหมาะสม  

 

มาตรการขั้นตอนในการอนุมัตกิารเข้าทาํรายการระหว่างกนั  

 

โดยปกติแลว้การเขา้ทาํสัญญาระหวา่งกนัทั้งหมดของบริษทัฯ ทาํข้ึนเพ่ือการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ 

ขั้นตอนการอนุมติัมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการเขา้ทาํสัญญาระหวา่งกนักบั

บุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ บุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ ดงักล่าว

จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํสัญญาดงักล่าว 

 

อยา่งไรกต็าม เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมบริษทัไดอ้นุมติัในหลกัการใหบ้ริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ยเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนับางประเภทกบักรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง (ตามท่ีไดห้รือจะไดใ้ห้

คาํนิยามไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้

ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจาก

อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี หรือหากธุรกรรมเหล่านั้น

เป็นธุรกรรมท่ีมีการคิดราคาในราคาท่ีเป็นธรรมหรือราคาตลาด หรือหากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมท่ีมีการคิดราคาใน

ราคาทุนหรือราคาทุนบวกค่าบริการ ตามท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัในเครือหรือหากราคาอยูบ่น

พ้ืนฐานเดียวกนักบัราคาท่ีเรียกเกบ็จากหรือเรียกเกบ็โดยบริษทัในเครือทัว่โลกสาํหรับการใหบ้ริการหรือการซ้ือขายสินคา้
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ประเภทเดียวกนั หรือหากอตัราดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัในเครืออ่ืนไดคิ้ดตามอตัราท่ีเป็น

ธรรม (Fair rate) หรืออตัราตลาด (Market Rate) 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 

สาํหรับการเขา้ทาํสัญญาระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต บริษทัฯ จะปฏิบติัใหเ้ป็นไป

ตามมติของคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2551 ตามสาระสาํคญัขา้งตน้ รวมถึงตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยท่ีมีผลใชบ้งัคบั   

 

ภายใต้ข้อกาํหนดและเง่ือนไขข้างต้น หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทาํสัญญาระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ทาํการสอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับสัญญาดังกล่าว โดยท่ีความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี เพ่ือให้มัน่ใจวา่การเขา้ทาํสัญญา

ตามท่ีเสนอนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
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10.1 มูลค่าและลกัษณะของรายการระหว่างกนัทีบ่ริษัทฯ เข้าทาํกบับริษัททีเ่กีย่วข้อง 

 

สัญญาระหวา่งกนัท่ีบริษทัฯ เขา้ทาํกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2554 สรุปรวมไดด้งัน้ี    

   รายการระหว่างกนัในรอบปีบัญชี 2554  

(ล้านบาท) 

ช่ือสัญญา บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะของรายการ รายได้จาก

การขาย 

รายจ่ายจาก

การซ้ือ 

รายได้จาก

การ

ให้บริการ 

รายจ่ายจาก

การรับ

บริการ 

สินค้าและบริการ 

สัญญาจดัหานํ้ามนัดิบ ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ผลิตภณัฑ์
และวตัถุดิบ และสารพ้ืนฐาน
สาํหรับการผลิตผลิตภณัฑ์
หล่อล่ืน (Crude oil, LPG, 
Products and Feedstock, and 
Lube Basestock Supply 
Agreement) 

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

EMAPPL เป็นหน่ึงใน
บริษทัในเครือเอก็ซอน โม
บิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือหุน้
ทางออ้ม ร้อยละ 100    

EMAPPL จะขายหรือจดัหานํ้ามนัดิบสาํหรับภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกใหแ้ก่บริษทัฯ 
อีกทั้งจะขายหรือจดัหา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ และสาร
พ้ืนฐานสาํหรับการผลิตผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน และบริษทัฯ จะทาํการขายนํ้ามนัดิบ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ และสารพ้ืนฐานสาํหรับการผลิต
ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ซ่ึงบริษทัฯ ประสงคจ์ะส่งออก ใหก้บั EMAPPL   
 

13,487 27,623   
สัญญาจดัหาและรับซ้ือพารา
ไซลีนและสารเบนซีนเขม้ขน้ 
(Paraxylene and Benzene 
concentrate Supply and 
Offtake Agreement) 

EMAPPL บริษทัฯ จะทาํการขายพาราไซลีนและสารเบนซีนเขม้ขน้ท่ีผลิตไดจ้ากโรงงานฯ 
ของบริษทัฯใหก้บั EMAPPL 

ธุรกรรมซ้ือขายผลิตภณัฑ์
นํ้ามนัหล่อล่ืน (Finished 
lubes Sale and Purchase 
Agreement) (spot)  
 

EMAPPL บริษทัฯ จะทาํการขายหรือซ้ือนํ้ามนัหล่อล่ืนจาก EMAPPL 
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ธุรกรรมการขายไอซอม เบน
ซีน (Isom Benzene) (spot) 

ExxonMobil Chemical 
Asia Pacific (“EMCAP”*)  
ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใน
ของ EMAPPL 
EMCAP เป็นหน่ึงในบริษทั
ในเครือเอก็ซอน โมบิล 
คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือหุน้
ทางออ้ม ร้อยละ 100    
 

บริษทัฯ จะขายไอซอม เบนซีน ใหแ้ก่ EMCAP 

2,068    

สัญญาซ้ือขาย (Sale 
Agreement) 

EMCAP EMCAP จะทาํการขายเคมีภณัฑใ์หแ้ก่บริษทัฯ ในปริมาณท่ีบริษทัฯ ไดมี้หนงัสือ
แจง้ตกลงกนัในแต่ละคร้ัง   

 5,909  105 
สัญญาซ้ือขายพาราไซลีน 
(Paraxylene Sales 
Agreement) 
 

EMCAP     EMCAP จะทาํการขายพาราไซลีนใหแ้ก่บริษทัฯ ในปริมาณท่ีบริษทัฯ ไดมี้
หนงัสือแจง้ตกลงกนัในแต่ละคร้ัง   

สัญญาจดัหานํ้ามนัดิบ 
ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ  
(Crude oil, Products and 
Feedstocks Supply 
Agreement) 

ExxonMobil Sales and 
Supply (“EMS&S”) 

EMS&S เป็นหน่ึงในบริษทั
ในเครือเอก็ซอน โมบิล 
คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือหุน้
ทางออ้ม ร้อยละ 100   

EMS&S จะขายหรือจดัหานํ้ามนัดิบ นอกภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกใหแ้ก่บริษทัฯ 
นอกเหนือจากนํ้ามนัดิบ EMS&S  จะขายหรือจดัหาผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบใหแ้ก่
บริษทัฯ และบริษทัฯ จะทาํการขายนํ้ามนัดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภณัฑแ์ละ
วตัถุดิบ และสารพ้ืนฐานสาํหรับการผลิตผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ซ่ึงบริษทัฯ ประสงค์
จะส่งออก ใหก้บั EMS&S  
 

 
3,483 

 
113,104   

สัญญาบริการ “ศนูย์
สนบัสนุนธุรกิจกรุงเทพฯ” 
(“Bangkok Business Support 
Center” Master Service 
Agreement) 

ExxonMobil Limited 
(“EML”) 

EML เป็นหน่ึงในบริษทัใน
เครือเอก็ซอน โมบิล คอร์
ปอเรชัน่ และเป็นบริษทั
ยอ่ยของ  ExxonMobil 
International Holdings Inc.  

EML จะใหบ้ริการต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การ
ปฏิบติัการ การจดัการ วิชาชีพ และบริการสนบัสนุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจแต่
ละประเภทและการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

   1,081 
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สัญญาบริการสาํนกังานใหญ่
ภมิูภาค/บริษทัในเครือ-
ภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก 
(Downstream Regional 
Headquarters/Affiliate 
Master Service Agreement) 
 

EMAPPL EMAPPL และบริษทัฯ จะใหบ้ริการซ่ึงกนัและกนั ในการใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบั
การบริหารจดัการ การปฏิบติัการ การจดัการ วิชาชีพ และบริการสนบัสนุนอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปลายนํ้าของบริษทัฯ อาทิเช่น การตลาดนํ้ามนัเช้ือเพลิง การ
กลัน่นํ้ ามนั การจดัหาสินคา้ เป็นตน้  
 

  11 767 
สัญญาบริการสาํนกังานใหญ่
ภมิูภาค/บริษทัในเครือสาํหรับ
ธุรกิจเคมีภณัฑ ์(Chemical 
Regional 
Headquarters/Affiliate 
Service Agreement) 
 

EMAPPL EMAPPL และบริษทัฯ จะใหบ้ริการซ่ึงกนัและกนั ในการใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบั
การบริหารจดัการ การปฏิบติัการ การจดัการ วิชาชีพ และบริการสนบัสนุนอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเคมีภณัฑข์องบริษทัฯ  อาทิเช่น บริการดา้นบญัชี กฎหมาย ภาษี 
ทรัพยากรบุคคล พ้ืนท่ีสาํนกังาน และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเสมียน บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และบริการจดัซ้ือจดัหา 

สัญญาบริการ (Master 
Service Agreement) 

ExxonMobil Global 
Services Company 
(“EMGSC”) 

EMGSC เป็นหน่ึงในบริษทั
ในเครือเอก็ซอน โมบิล 
คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือหุน้
โดยตรง ร้อยละ 100  

 

EMGSC จะใหบ้ริการใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือบริษทัฯ เก่ียวกบั  (ก) บริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (ข) บริการจดัซ้ือจดัหาในดา้นต่างๆ (ค) บริการ
อสังหาริมทรัพยแ์ละบริการส่ิงอาํนวยความสะดวก 

   45 

สัญญาการสนบัสนุนธุรกิจ
ของเอก็ซอนโมบิล 
ปิโตรเลียม แอนด ์เคมิคอล 
(ExxonMobil Petroleum & 
Chemical Master Business 
Support Agreement) 

ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (“EMPC”) 
 
EMPC เป็นหน่ึงในบริษทั
ในเครือเอก็ซอน โมบิล 
คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือหุน้
ทางออ้ม ร้อยละ 100  

EMPC จะใหบ้ริการสนบัสนุนดา้นต่างๆ อาทิเช่นดา้นบญัชี งานธุรการ เป็นตน้ 
ผา่นทางบุคลากรท่ีอยูน่อกศนูยธุ์รกิจซ่ึงไม่ไดต้ั้งอยูใ่นประเทศไทย  

   3 
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สัญญาบริการ (EssoAir 
Service Agreement) 

ExxonMobil Aviation 
International  Ltd. 
(“EMA”) 

EMA เป็นหน่ึงในบริษทัใน
เครือเอก็ซอน โมบิล คอร์
ปอเรชัน่ ซ่ึงถือหุน้ทางออ้ม 
ร้อยละ 100    

EMA จะใหบ้ริการเก่ียวกบัการตลาด ความช่วยเหลือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมต่อ
การดาํเนินการเก่ียวกบัธุรกิจเช้ือเพลิงอากาศยานของบริษทัฯ รวมถึงการส่งเสริม
การขายและการใหบ้ริการคาํปรึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   

   76 

สัญญาขนส่งทางทะเล
ระหวา่งบริษทัในเครือ (Inter 
Affiliate Marine 
Transportation Services 
Agreement) 

Standard Tankers Bahamas 
Ltd (“STB”) 

STB เป็นหน่ึงในบริษทัใน
เครือเอก็ซอน โมบิล คอร์
ปอเรชัน่ ซ่ึงถือหุน้ทางออ้ม 
ร้อยละ 100    

STB จะใหบ้ริการเก่ียวกบั (ก) กิจการเรือขนส่งกองกลางและการขนส่งนํ้ามนัดิบ 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และเคมีภณัฑ ์(ข) การเช่าเรือและการบริการสนบัสนุนการ
ขนส่ง (ค) บริการตรวจสอบเรือ (ง) บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือขนส่งกองกลาง 
รวมทั้งกิจกรรมการขนส่งทางนํ้าประเภทอ่ืนท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ   1,666  2 

สัญญาวจิยัมาตรฐาน 
(Standard Research 
Agreement) 

ExxonMobil Research and 
Engineering Company 
(“EMRE”) 

EMRE เป็นหน่ึงในบริษทั
ในเครือเอก็ซอน โมบิล 
คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือหุน้
โดยตรง ร้อยละ 100 

สัญญาน้ีทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (ก) การสร้างสรรค ์การไดม้า และการ
บริหารจดัการขอ้มูลทางเทคนิค และการคุม้ครองสิทธิบตัรและลิขสิทธ์ิ เพ่ือ
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมและเคมีภณัฑ ์(ข) การเขา้ถึง
ขอ้มูลทางเทคนิค และการใชค้วามคุม้ครองสิทธิบตัรและลิขสิทธ์ิท่ีไดรั้บสาํหรับ
ขอ้มูลทางเทคนิคดงักล่าว (ค) ความช่วยเหลือทางดา้นวศิวกรรมและงานวจิยัพิเศษ 
และ (ง) การรักษาและบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและขอ้มูลทางเทคนิคท่ี
ไดม้าหรือเปิดเผยตามสัญญาน้ีเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ 
  

   402(1) 

สัญญาเช่าตวัเร่งปฏิกิริยา 
(Catalyst Lease Agreement) 

ExxonMobil Catalyst 
Technologies LLC 
(“EMCT”) 

EMCT เป็นหน่ึงในบริษทั
ในเครือเอก็ซอน โมบิล 
คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือหุน้
ทางออ้ม ร้อยละ 100    

EMCT ในฐานะผูใ้หเ้ช่าจะจดัหาและใหบ้ริษทัฯ เช่าตวัเร่งปฏิกิริยา  

   45 
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สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิใน
เคร่ืองหมายการคา้สาํหรับ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมคา้ปลีก 
(Petroleum Retail Products 
Trademark License 
Agreement)  

Exxon Mobil Corporation  
(“EMC”) 

EMC เป็นบริษทัแม่ของ
บริษทัในเครือและบริษทั
ยอ่ยต่างๆ ในเครือเอก็ซอน 
โมบิล คอร์ปอเรชัน่ 

EMC ตกลงใหบ้ริษทัฯ มีสิทธิใชเ้คร่ืองหมายการคา้ ESSO, EXXON และ ESSO 
Oval สาํหรับผลิตภณัฑค์า้ปลีกท่ีขายในประเทศไทย  
 
 
 
 

   

0 
สัญญาเฉล่ียค่าใชจ่้าย
เคร่ืองหมายการคา้ 
(Trademark Cost Sharing 
Agreement) 

EMC บริษทัฯ ตกลงเขา้ทาํสัญญาน้ีเพ่ือการเฉล่ียค่าใชจ่้ายในการรักษา ปรับปรุง และ
พฒันาเคร่ืองหมายการคา้สาํหรับผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมคา้ปลีก  นอกเหนือจาก
เคร่ืองหมายการคา้ท่ีกาํหนดในสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้
สาํหรับผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมคา้ปลีก 
 

   

สัญญาบริการตดัยอดหน้ีสิน
ระหวา่งกนั (Clearing House 
Service Agreement) 

EMC EMC จะใหบ้ริการ Trade Central Clearing House Sub-Account และ Other 
Central Clearing House Sub-Account เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการตดัยอด
หน้ีสินระหวา่งกนั เพ่ือการชาํระราคาของธุรกรรมต่างๆ  
 

   

สัญญาบริการ (Service 
Agreement) 

ExxonMobil Hong Kong 
Limited (“EMHKL”) 

EMHKL เป็นหน่ึงใน
บริษทัในเครือเอก็ซอน โม
บิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือหุน้
ทางออ้ม ร้อยละ 100    

 

EMHKL และบริษทัฯ จะใหบ้ริการซ่ึงกนัและกนั ในบริการเก่ียวกบัการจดัการ 
วชิาชีพ และการบริหารเก่ียวกบัการปฏิบติัการ รวมถึงการปรึกษาเร่ืองอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานขององคก์รโดยรวม   

   19 

สัญญาบริการ (Service 
Agreement) 

ExxonMobil Catalyst 
Services Inc. (“EMCSI”) 

EMCSI เป็นหน่ึงในบริษทั
ในเครือเอก็ซอน โมบิล 
คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือหุน้
โดยตรง ร้อยละ 100    

EMCSI จะใหบ้ริการต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการจดัหาโลหะมีค่าเพ่ือดาํเนินการผลิต เพิ่ม 
หรือเปล่ียนตวัเร่งปฏิกิริยาตามประเภทของโลหะ และการดาํเนินงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัตวัเร่งปฏิกิริยา 

   1 
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สัญญาบริการ (Service 
Agreement)  

ExxonMobil Chemical 
Company (“EMCC”) 

EMCC เป็นหน่วยงาน
ภายในของเอก็ซอน โมบิล 
คอร์ปอเรชัน่ 

บริษทัฯ จะใหบ้ริการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการตลาดในประเทศไทย   

  3  

สัญญาขายและใหบ้ริการ
นํ้ามนัเช้ือเพลิงทางทะเล 

ExxonMobil Marine 
Limited (“EMML”) and 
EMAPPL 

EMML เป็นหน่ึงในบริษทั
ในเครือเอก็ซอน โมบิล 
คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือหุน้
ทางออ้ม ร้อยละ 100    

บริษทัฯ ขายและส่งมอบนํ้ามนัเช้ือเพลิงทางทะเลและใหบ้ริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
แก่ EMML และ EMAPPL 

0    

รายการอ่ืนๆ    27 160 0 187 

ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที ่33) 19,065 148,462(2) 14 2,733 

 
(1) ในค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีไดจ่้ายใหก้บั ExxonMobil Research and Engineering Company เป็นค่าใชจ่้ายในการลงทุนจาํนวน 350 ลา้นบาท 
(2) จาํนวนน้ีไม่รวมค่าบริการท่ีจ่ายใหก้บับริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั เป็นจาํนวน 697 ลา้นบาท  
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ช่ือสัญญา 

 
 

บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

 
 

ลกัษณะของรายการ 

รายการระหว่างกนัในรอบปีบัญชี 2554 (ล้านบาท) 

ยอดเงนิกู้ ณ 
ส้ินงวด 

ยอดเงนิให้
กู้ ณ ส้ิน

งวด 

ดอกเบีย้
จ่าย 

ดอกเบีย้ 
รับ 

ความช่วยเหลอืทางการเงิน 

สัญญากูย้มืและฝากเงินแบบ
เดินสะพดั (Loan and Current 
Account Agreement) 

EML บริษทัฯ ในฐานะผูใ้หกู้ ้ตกลงให ้ EML กูเ้งินจาํนวนไม่เกิน  3,000 ลา้นบาท โดย 
EML จะทาํการโอนเงินเขา้บญัชีกระแสรายวนั ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิเบิกเงินดงักล่าว
มาใชป้ระโยชน์ได ้แต่ตอ้งชาํระดอกเบ้ียสาํหรับเงินฝากจาํนวนดงักล่าว   

176  19 0.1 

สัญญากูย้มืและฝากเงินแบบ
เดินสะพดั (Loan and Current  
Account Agreement) 

บริษทั วสิาหกิจส่งเสริม

อุตสาหกรรม จาํกดั 

(”IPEL”) 

IPEL เป็นบริษทัในเครือซ่ึง
ผูบ้ริหารท่านหน่ึงถือหุน้
ร้อยละ 14 

บริษทัฯ ในฐานะผูใ้หกู้ ้ตกลงให ้ IPEL กูเ้งินจาํนวนไม่เกิน 500 ลา้นบาท โดย  
IPEL จะทาํการโอนเงินเขา้บญัชีกระแสรายวนั ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิเบิกเงินดงักล่าว
มาใชป้ระโยชน์ได ้แต่ตอ้งชาํระดอกเบ้ียสาํหรับเงินฝากจาํนวนดงักล่าว 

65  1  

ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที ่33) 241(3) 0 20 0.1 

 

(3)  จาํนวนน้ีไดร้วมรายการเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย เป็นจาํนวน 65 ลา้นบาท 
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11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

11.1 งบการเงนิรวม 

 

 11.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 

 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั (โดยมีนางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 

เป็นผูส้อบบญัชี) ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย สาํหรับงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มี

เง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ท่ีไดต้รวจสอบวา่มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

11.1.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 

บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต บริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ

เอส จาํกดั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2554 เป็นจาํนวนเงิน 4,500,000  บาท 

 

11.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิรวมสําหรับระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา   

 

(ก) งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

 

หน่วย: ลา้นบาท 

สินทรัพย์ 

ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2552 2553 2554 

สินทรัพย์หมุนเวยีน    

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,168 1,303 668 

  ลกูหน้ีการคา้-สุทธิ 4,729 5,270 5,577 

  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 0 0 

  สินคา้คงเหลือ 18,384 20,711 26,015 

  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,091 1,788 2,451 

     ลกูหน้ี – อ่ืนๆ 1,008 1,080 720 

     ลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38 1 0 

     ภาษีขอคืน 1,045 707 1,731 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 26,372 29,072 34,711 



                บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
   

ส่วนท่ี 1 หนา้ 108 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

  ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี-สุทธิ 5,365 4,778 2,832 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 473 404 342 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 27,962 30,577 33,412 

  ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี 981 759 1,090 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 862 1,168 1,457 

     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 455 719 1,007 

     สินทรัพยท์างการเงินถือไวเ้ผื่อขาย 291 385 410 

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 116 64 40 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 35,643 37,686 39,133 

รวมสินทรัพย์ 62,015 66,758 73,844 

 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2552 2553 2554 

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

  เงินกูย้มื 22,363 11,979 25,207 

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,844 4,231 3,911 

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 241  14 176 

 เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,622 8,296 5,201 

 สาํรองเงินเพ่ือผลประโยชน์พนกังาน 311 374 431 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 31,381 24,894 34,926 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       

  เงินกูย้มื 5,500 15,750 13,084 

 สาํรองเงินเพ่ือผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 1,019 1,173 1,292 

  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 40 12 3 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,559 16,935 14,379 

รวมหนีสิ้น 37,940 41,829 49,305 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

  ทุนเรือนหุน้       

  ทุนจดทะเบียน 17,110  17,110  17,110  

  

- หุน้สามญัจาํนวน 3,467,916,666 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 

4.9338 บาท ในงวดปี 2552-2554       

        

  ทุนท่ีออกชาํระแลว้ 17,075  17,075  17,075  

  - หุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ       
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4.9338 บาท ในงวดปี 2552-2554  

         

  ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 4,032  4,032  4,032 

  กาํไร/(ขาดทุน)สะสม      

     สาํรองตามกฎหมาย 549  618 653 

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,233 2,952 2,472 

  ส่วนเกินจากการตีมูลค่ายติุธรรม 179 245 300 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 24,068  24,922 24,532 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 7  7  7 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,075 24,929 24,539 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 62,015 66,758 73,844 

 

 (ข) งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 หน่วย: ลา้นบาท 

  

ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2552 2553 2554 

รายได้       

 รายไดจ้ากการขาย  162,910 179,305 205,710 

 ตน้ทุนขาย  151,836 172,434 197,773 

กาํไรขั้นต้น 11,074 6,871 7,937 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 4,664 4,723 4,677 

กาํไรจากการขาย 6,410 2,148 3,260 

รายไดอ่ื้น 59 68 70 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 6,469 2,216 3,330 

รายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวกบัการดาํเนินงาน 0 107 73 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 262 264 288 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงนิได้ 6,731 2,587 3,691 

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ 536 366 753 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 6,195 2,221 2,938 

ภาษีเงินได ้ (1,744) (567) (1,997) 

กาํไรสําหรับปี 4,451 1,654 941 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1) (1) (1) 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทั   4,450 1,653 940 
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(ค) งบกระแสเงินสด 

หน่วย: ลา้นบาท 

  

ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2552 2553 2554 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน       

  กาํไรสุทธิสาํหรับปี 4,451 1,654 941 

       

  รายการปรับปรุง:     

  ค่าเส่ือมราคา 1,940 1,953 1,234 

  ค่าตดัจาํหน่าย 69 69 63 

  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (9) 0 (18) 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนอ่ืน 2 0 0 

 ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนอ่ืน 1 0 0 

  ลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเพื่อแสดงมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 12 13 185 

 ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 0 4 0 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญภาษีขอคืน 0 20 0 

  ขาดทุน/(กาํไร)จากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 154 (3) 29 

  ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม (262) (264) (288) 

  ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ 536 366 753 

  รายไดเ้งินปันผล (14) (17) (22) 

  ภาษีเงินได ้ 1,744 567 1,997 

  

ขาดทุน/(กาํไร)ท่ียงัไม่รับรู้จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศสุทธิ 68 6 (119) 

  กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน 8,692 4,368 4,755 

       

  การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน     

  สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง     

  ลูกหน้ีการคา้ (1,162) (540) (287) 

  ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 37 1 

  สินคา้คงเหลือ (5,671) (2,345) (5,489) 

  ภาษีขอคืน (363) 318 (1,024) 

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (415) (72) 360 

  ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี 353 222 (331) 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 8 52 25 
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  หนีสิ้นดาํเนินงาน เพิม่ขึน้ (ลดลง)     

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 748 1,419 (355) 

  เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,177 2,669 (2,979) 

  สาํรองเงินเพื่อผลประโยชน์พนกังาน 157 217 176 

  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (3) (27) (10) 

เงนิสด (ใช้ไป) / รับจาก กจิกรรมดาํเนินงาน 4,521  6,318 (5,158) 

  ดอกเบ้ียจ่าย (579) (477) (981) 

  ภาษีเงินไดจ่้าย (3) (22) (8) 

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไป) / รับจาก กจิกรรมดาํเนินงาน 3,939 5,819 (6,147) 

 

  

ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2552 2553 2554 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       

  

เงินสดรับสุทธิจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั 194 0 0 

  เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,915) (4,554) (3,989) 

 เงินปันผลรับ 14 17 22 

  ดอกเบ้ียรับ 10 13 9 

  

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 67 131 

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไป) / รับจาก กจิกรรมลงทุน (2,680) (4,457) (3,827) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ       

 เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุน 0 0 0 

  เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกูย้มื (150) (13,115) 10,506 

  

เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 241 (227) 162 

  เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวเพื่มเติม 0 13,000 84 

  เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั (865) (865) (1,384) 

  เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (1) (1) (1) 

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไป) / รับจาก กจิกรรมจัดหาเงนิ (775) (1,208) 9,367 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด และเงนิเบิกเกนิบัญชี

เพิม่ขึน้ /(ลดลง) สุทธิ 484 154 (607) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินเบิกเกินบญัชีตน้ปี 636 1,120 1,274 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด และเงนิเบิกเกนิบัญชี

ปลายปี 1,120 1,274 667 
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11.1.4 ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 

 

  หน่วย 

ปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2552 2553 2554 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)         

  อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.8 1.2 1.0 

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.2 0.3 0.2 

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (1) เท่า 0.1 0.2 (0.2) 

  อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 38.8 35.5 38.6 

  ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 9.3 10.1 9.3 

  อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 9.8 8.8 8.5 

  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 36.9 40.8 42.5 

  อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 21.8 16.4 18.3 

  ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 16.5 21.9 19.7 

  Cash Cycle วนั 29.7 29.0 32.1 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability 

Ratio)         

  อตัรากาํไรขั้นตน้ ร้อยละ 6.8 3.8 3.8 

  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (2) ร้อยละ 3.9 1.2 1.2 

  อตัรากาํไรอ่ืน (3) (4) ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 

  อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (1) (2) ร้อยละ 70.5 293.1 (158.5) 

  อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (3) ร้อยละ 2.7 0.9 0.5 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ร้อยละ 20.0 6.7 3.7 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency 

Ratio)         

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ 7.6 2.6 1.3 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (5) ร้อยละ 23.2 12.3 6.8 

  อตัราการหมุนของสินทรัพย์ (3) เท่า 2.8 2.8 2.9 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)         

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 1.6 1.7 2.0 

  อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 1.2 1.1 1.6 

  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย เท่า 11.6 18.1 (4.2) 

  อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash basis)(1) (6) (7) เท่า 1.0 0.3 1.2 

  อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (8) ร้อยละ 0.2 0.5 1.5 

(1) กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนหักดอกเบีย้จ่าย 

(2) กาํไรจากการดาํเนินงานคาํนวนจากกาํไรขัน้ต้นหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร 

(3) รายได้รวมไม่รวมถึงรายได้อ่ืนท่ีมิได้เกิดจากการดาํเนินงาน 
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(4) รายได้อ่ืนคาํนวนโดยไม่นับรวมรายได้อ่ืนท่ีมิได้มาจากการดาํเนินงาน 

(5) สินทรัพย์ถาวรคาํนวนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 

(6) ภาระผกูพนัจากการชาํระหนีค้าํนวนโดยไม่หักส่วนท่ีมาจากการจัดหาเงินกู้ใหม่และการเพ่ิมทุนใหม่เพ่ือทดแทนเงินกู้ เดิม 

จึงทาํให้อัตราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนัลดลงอย่างมากในปี 2553 

(7) ภาระผกูพนัจากการชาํระหนีร้วมรายการดอกเบีย้จ่าย 

 

 

11.1.5 ผลการดาํเนินงานในปี 2554 

 

ธุรกจิการกลัน่นํา้มนัปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี 

 

ในการกลัน่นํ้ ามนัปิโตรเลียมและผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีนั้น บริษทัฯ ใชห้ลกัเศรษฐศาสตร์การกลัน่และความ

ตอ้งการของตลาดมากาํหนดระดบัการผลิต  บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอยา่งครบวงจร ทาํให้บริษทัฯ 

ไดรั้บประโยชน์จากความสามารถในการปรับปริมาณและสัดส่วนการผลิตให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และเพ่ิมสัดส่วน

ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูง ตลอดจนสามารถบริหารค่าใชจ่้ายในการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ในปี 2554 บริษทัฯ มีปริมาณนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบท่ีนาํเขา้กลัน่โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 108,000 บาร์เรลต่อวนั ซ่ึงตํ่ากว่า

กาํลงัการผลิตของโรงกลัน่ สืบเน่ืองมาจากการหยดุดาํเนินการกลัน่ตามแผนในช่วงปลายปี 2554   โดยค่าการกลัน่ในปี 2554 

ก็ยงัคงไม่สูงเน่ืองจากราคานํ้ ามนัดิบท่ีสูงข้ึนจากวิกฤติประเทศลิเบีย ตลอดจนผลกระทบจากการควบคุมราคาจาํหน่ายก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวโดยรัฐบาล ถึงแมว้า่ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะปรับตวัสูงข้ึนจากปี 2553 กต็าม แต่ราคาควบคุมยงัตํ่ากวา่

ราคาตลาดในต่างประเทศอยูม่าก 

 

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ ามนั ซ่ึงการดาํเนินงานก่อสร้างเสร็จสําเร็จ

ตามตารางเวลาและงบประมาณตามแผนท่ีตั้งเอาไว ้ ตรงตามมาตรฐานและก่อนเวลาท่ีรัฐบาลกาํหนดภายในวนัท่ี 1 มกราคม 

2555 

 

ในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมี บริษทัฯ ผลิตพาราไซลีนรวมทั้งส้ิน 315,000 ตนัในปี 2554 ซ่ึงเท่ากบั ปี 2553 รายได้

จากการขายพาราไซลีนในปี 2554 เพ่ิมข้ึนมากกวา่ราคาวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน  ส่งผลใหก้าํไรขั้นตน้ของพาราไซลีนเพ่ิมข้ึนจากปีท่ี

ผา่นมา  ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงปรับระดบัการผลิตพาราไซลีนตามหลกัเศรษฐศาสตร์การกลัน่เพ่ือใหไ้ดรั้บประโยชน์รวมสูงสุด 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ ในการสร้างผลกาํไรใหไ้ดสู้งสุดโดยอาศยัการดาํเนินธุรกิจแบบครบวงจร 

 

การรักษาส่วนต่างของผลิตภณัฑใ์นแต่ละชนิดกย็งัเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในปี 2554 และเพ่ือลดผลกระทบดงักล่าว บริษทั

ฯ จึงยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะเพ่ิมผลกาํไร ดว้ยการเพ่ิมผลิตผลของผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงให้มากข้ึน และลดตน้ทุนวตัถุดิบลง 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใชน้ํ้ ามนัดิบท่ีกลัน่ยากซ่ึงมีราคาถูกกวา่ และการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ผลิต ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการผลิต ภายใตโ้ปรแกรม “Self-help” ซ่ึงบริษทัฯ ได้

ประโยชน์จากการเป็นบริษทัในเครือเอก็ซอนโมบิล ดงัน้ี 
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 นํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบท่ีกลัน่ยาก:  บริษทัฯ เลือกใชน้ํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบท่ีกลัน่ยากซ่ึงมีราคาถูกกว่า

วตัถุดิบทัว่ไปในตลาด เพราะตอ้งใชก้ระบวนการกลัน่ท่ียากกว่าวตัถุดิบทัว่ไป  อีกทั้งยงักลัน่นํ้ ามนัดิบ

จากแหล่งใหม่ๆ ท่ีมีราคาถูก  และมีผูซ้ื้อไม่มากนักเน่ืองจากยงัมีความไม่แน่ใจในคุณสมบัติของ

นํ้ ามนัดิบ ปริมาณของวตัถุดิบดงักล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 26 ของปริมาณนํ้ ามนัดิบท่ีนาํเขา้กลัน่

ทั้งหมดในปี 2554 โดยบริษทัฯ ไดรั้บการสนบัสนุนในการจดัหาวตัถุดิบดงักล่าวจากเครือข่ายการกลัน่

และการจดัหานํ้ามนัดิบของเอก็ซอนโมบิลทัว่โลก 

 

 เทคโนโลยีเฉพาะของเอ็กซอนโมบิล: บริษทัฯ ใชเ้ทคโนโลยีล่าสุดหลายอย่างของเอ็กซอนโมบิลใน

โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนั รวมถึง สแกนไฟเนอร์ (SCANfiner) เพ่ือลดปริมาณกาํมะถนัในนํ้ามนั

เบนซิน และผนงัท่ีใชแ้ยกหอกลัน่เป็นหอ้งๆ (Divided Wall Column) เพ่ือประหยดัพลงังานสาํหรับหอก

ลัน่แยกสารเบนซีน (Benzene Heart-cut unit)  อีกทั้งบริษทัฯ ยงัใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารจดัการ

โมเลกุลของนํ้ามนัดิบ (Molecule Management Technology) อนัทนัสมยัและมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั

ของเอก็ซอนโมบิล ซ่ึงทาํให้สามารถวิเคราะห์ลกัษณะและคุณสมบติัของวตัถุดิบแต่ละชนิด แลว้นาํไป

ประเมินผลการผลิตไดใ้นทนัทีท่ีวตัถุดิบถูกป้อนเขา้กระบวนการกลัน่ ทาํให้บริษทัฯ สามารถจดัหาและ

เลือกสรรนํ้ ามนัดิบในราคาท่ีเหมาะสมซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีจะไดน้าํไปผลิตเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงต่างๆ 

ได ้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดน้าํเทคโนโลยกีารป้อนวตัถุดิบ (Feed Injection Technology) ของเอก็ซอนโม

บิล มาช่วยเพิ่มความสามารถของหน่วยเปล่ียนสภาพโมเลกุล (Cracking unit) ในการแปลงสภาพ

ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัชนิดหนกัใหเ้ป็นผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน รวมทั้งเป็นวตัถุดิบสาํหรับโรงงานอะ

โรเมติกส์ 

 

 โครงการปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานภายใตโ้ปรแกรม “Self-Help”: บริษทัฯ สืบสานโครงการดงักล่าว 

และนาํความรู้ท่ีไดจ้ากเครือข่ายเอ็กซอนโมบิลมาปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกบัการใชว้ตัถุดิบท่ีหลากหลาย กระบวนการจดัการนํ้ ามนัดิบท่ีคิดคน้

ข้ึนใหม่ การยกระดบัคุณภาพผลิตภณัฑ์ การปรับสัดส่วนผลผลิตของผลิตภณัฑ์ และการใชเ้ทคโนโลยี

อนัทนัสมยั โดยท่ีผา่นมา บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการนาํเทคโนโลยชีั้นสูงในการวดัประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนซ่ึงช่วยลดเวลาการตรวจสอบและการซ่อมบาํรุง รวมถึงการคิดคน้นาํ

วิธีการใหม่ๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการการใชพ้ลงังานไอนํ้ า เช่นการปรับปรุงเทคโนโลยีในการกาํจดั

นํ้ าและกนัไอนํ้ าร่ัวไหล อนัเป็นผลทาํให้การใชพ้ลงังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุด 

 

ในเร่ืองคลงัจ่ายนํ้ามนั บริษทัฯ ยงัคงพฒันา และปรับปรุงวธีิการบริหารจดัการภายในคลงันํ้ามนั เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการปฏิบติังาน และลดค่าใชจ่้าย รวมถึงการนาํถงันํ้ามนัท่ีไม่ไดใ้ชม้าปรับใชส้าํหรับนํ้ามนัเบนซิน 91 ชนิดต่างๆ เพ่ิมเติม

ในคลงันํ้ามนัลาํปาง และการปรับเปล่ียนการเติมนํ้ามนัหลงัถงัแทนการเติมใตถ้งัรถบรรทุกนํ้ามนัท่ีคลงันํ้ามนัศรีราชา  ซ่ึง

ช่วยประหยดัเวลาและกกัเกบ็ไอนํ้ามนัไดดี้ยิง่ข้ึน  
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ธุรกจิการตลาด 

 

บริษทัฯ จาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัปิโตรเลียมผา่นช่องทางการจาํหน่ายต่างๆ ทั้งการคา้ปลีก พาณิชยกรรม และการ

ส่งออก โดยคาํนึงถึงมูลค่ารวมสูงสุดท่ีจะไดรั้บ 

 

สถานีบริการนํ้ามนัเอสโซ่ถือเป็นช่องทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงของบริษทัฯ ท่ีมัน่คง โดยอาศยัขอ้

ไดเ้ปรียบทางดา้นการจดัส่ง ตลอดจนปฏิบติัการดา้นต่างๆ ช่วยใหธุ้รกิจปิโตรเลียมของบริษทัฯ สามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่ง

เขม้แขง็ในสภาวะท่ีอุตสาหกรรมมีความผนัผวนและการแข่งขนัสูง  สาํหรับปี 2554 บริษทัฯ มียอดจาํหน่ายของธุรกิจคา้ปลีก

ร้อยละ 42 ของยอดจาํหน่ายรวม มีสถานีบริการนํ้ามนั ณ ส้ินปีจาํนวน 524 แห่ง โดยมียอดจาํหน่ายภายในประเทศเพิ่มข้ึน

ประมาณร้อยละ 16 * และคงตาํแหน่งเป็นอนัดบั 2 ของธุรกิจคา้ปลีกในประเทศ    

 

บริษทัฯ มุ่งเพิ่มผลกาํไรและพฒันาคุณภาพของสถานีบริการนํ้ามนัภายใตแ้นวคิดการลงทุนอยา่งคุม้ค่าอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 

และการท่ีบริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการเพิ่มยอดขาย เป็นผลเน่ืองมาจากความหลากหลายของผลิตภณัฑท่ี์มีมาก

เพียงพอและตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้  การปรับปรุงอุปกรณ์และรูปลกัษณ์ผา่นโครงการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของสถานี

บริการนํ้ามนัท่ีบริษทัฯ ไดเ้ลือกสรรไว ้ โดยไดป้รับปรุงทั้งหมด 48 สถานีบริการในปี 2554  อีกทั้งความมีประสิทธิภาพของ

แผนงานส่งเสริมการขาย ตลอดจนการปรับปรุงลานใหบ้ริการเติมนํ้ามนั บริเวณโดยรอบ และหอ้งนํ้าในสถานีบริการอีก

หลายแห่งทัว่ประเทศ   

 

นอกเหนือจากรายไดห้ลกัจากการจาํหน่ายนํ้ามนัของสถานีบริการนํ้ามนัแลว้ บริษทัฯ ยงัมุ่งสร้างรายไดเ้สริมอ่ืนๆ เช่น 

รายไดจ้ากร้านสะดวกซ้ือ “ไทเกอร์มาร์ท” และบริการเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัเคร่ือง โดยมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายเป็น

ประจาํทุกเดือนเพ่ือเพิ่มทางเลือกและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้  นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัและหาโอกาส

ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น ร้านเทสโก ้ โลตสั เอก็ซ์เพรส (Tesco Lotus Express) ศนูยบ์ริการซ่อมรถบี-ควกิ (B-

Quik) ศนูยบ์ริการลา้งรถวซิาร์ด (Wizard Car Wash) และร้านกาแฟราบิกา้ (Rabika Coffee) เพ่ือเสริมกาํไรใหก้บัสถานี

บริการนํ้ามนั อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มพนูคุณภาพการบริการและความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ย 

 

บริษทัฯ มุ่งมัน่สร้างความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน โดยในช่วงภาวะวิกฤติการณ์นํ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ีทัว่

ประเทศไทย บริษทัฯ ยงัคงรักษามาตรฐานดา้นความปลอดภยัท่ีดีเยีย่มในการปฏิบติังานทั้งของสถานีบริการนํ้ามนัและ

บุคลากร จดัการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดท้นัเหตุการณ์ และสามารถเปิดใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

ทางดา้นธุรกิจพาณิชยกรรม ซ่ึงประกอบดว้ยการจาํหน่ายใน 3 ภาคธุรกิจ ไดแ้ก่ ภาคอุตสาหกรรม การบิน และการ

เดินเรือ มียอดจาํหน่ายในปี 2554 ร้อยละ 45 ของยอดจาํหน่ายรวม  บริษทัฯ มุ่งพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่าย

การจาํหน่ายอยา่งต่อเน่ือง และมีความยดืหยุน่ในการปรับแผนการขายประสานระหวา่งทุกภาคส่วนธุรกิจของบริษทัฯ ตาม

สภาพการเปล่ียนแปลงของตลาดและการผลิต นอกเหนือจากโครงการส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของพนกังานการตลาด 

และการวางแผนการขายโดยใชร้าคาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารสัดส่วนยอดขายของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดใหไ้ดมู้ลค่ารวม

สูงสุดแลว้ บริษทัฯ ยงัไดน้าํเคร่ืองมือทางการตลาดอ่ืนๆ มาช่วยวเิคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหย้อดขายเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งรักษาความมีวนิยัในการใหสิ้นเช่ือ
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และบริหารจดัการสินเช่ืออยา่งเหมาะสม โดยแมว้า่สภาวะการตลาดจะมีการแข่งขนัสูงและสภาพทางเศรษฐกิจจะทาํใหก้าร

ประกอบธุรกิจเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก แต่บริษทัฯ กส็ามารถลดระดบัหน้ีเสียและหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระลงได ้ 

 

สาํหรับยอดจาํหน่ายท่ีเหลืออีกร้อยละ 13 ของยอดจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม เป็นการส่งออกไปยงัภมิูภาคเอเชีย

แปซิฟิกเป็นส่วนมาก 

 

ปี 2554 ยงัคงเป็นปีท่ีโดดเด่นสาํหรับธุรกิจนํ้ามนัหล่อล่ืน ดว้ยการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดรูปแบบ

ใหม่ๆ ซ่ึงทาํใหย้อดจาํหน่ายนํ้ามนัหล่อล่ืนโมบิล 1 (Mobil 1) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนสังเคราะห์ชั้นนาํของโลกสูงเป็น

ประวติัการณ์  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัประสบความสาํเร็จในการขยาย “โมบิล 1 เซ็นเตอร์” เพ่ือใหบ้ริการเปล่ียนถ่าย

นํ้ามนัเคร่ืองท่ีมีมาตรฐานสูง ถึง 160 แห่ง โดยเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ 60 แห่ง ส่วนผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนอ่ืนๆ จะจาํหน่ายโดยตรง

ไปยงัลกูคา้รายใหญ่ เช่น โตโยตา้ พอร์ช แคตเตอร์พิลล่าร์ และ บี-ควกิ  

 

สาํหรับธุรกิจผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ซ่ึงประกอบดว้ยพาราไซลีนและเบนซีนเป็นหลกั บริษทัฯ มีการจาํหน่ายใหลู้กคา้

เชิงพาณิชยภ์ายในประเทศมากกวา่ร้อยละ 89  ส่วนเคมีภณัฑอ่ื์นๆ ซ่ึงไดแ้ก่ สารทาํละลาย (solvent) และพลาสติกไซเซอร์ 

(plasticizer) นั้น บริษทัฯ จาํหน่ายใหล้กูคา้เชิงพาณิชยภ์ายในประเทศทั้งหมด 

 

* ท่ีมา: กรมธุรกิจพลงังาน 

 

 

ความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพ 

 

บริษทัฯ ไดป้ลูกฝังใหค้วามปลอดภยัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์รในทุกระดบังาน บริษทัฯ นาํระบบบริหารการ

ปฏิบติังานใหมี้ความปลอดภยั (Operations Integrity Management System) มาใชเ้พ่ือใหก้ารปฏิบติังานและพนกังานโดยรวม

มีความปลอดภยั ในส่วนของความปลอดภยัส่วนบุคคลนั้น บริษทัฯใชร้ะบบการป้องกนัความสูญเสียในการปฏิบติังาน 

(Loss Prevention System) ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีเนน้ในเร่ืองพฤติกรรม ตลอดจนการเสริมสร้างความปลอดภยัในสถานท่ี การใช้

เคร่ืองมืออุปกรณ์ และ ความสามารถของพนกังาน   ถึงแมว้า่ แนวทางต่างๆท่ีบริษทัฯ ใชส้าํหรับความปลอดภยั และอาชีวอ

นามยัจะใหผ้ลลพัธ์ท่ีดี  แต่บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงเพ่ือทาํใหส้ถานปฏิบติังานนอกอาคารทุกแห่งของบริษทั

ฯ ปลอดจากอุบติัเหตุ และมีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีไม่มีใครไดรั้บบาดเจบ็  (Nobody Gets Hurt) อนัเป็นเป้าหมาย

ร่วมกนัของทุกคน 

 

หน่ึงในปัจจยัสู่ความสาํเร็จเพ่ือบรรลุเป้าหมายดงักล่าว คือการส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนสามารถทกัทว้งข้ึนไดห้ากพบ

เห็นพฤติกรรมเส่ียงผา่นทางโปรแกรม “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” โดยพนกังานจะเขา้ไปช้ีแนะเพื่อนพนกังานคนอ่ืนเม่ือพบเห็นวา่

เพ่ือนพนกังานอาจไม่มีความปลอดภยัระหวา่งการทาํงาน และพนกังานกจ็ะยอมรับขอ้แนะนาํของเพ่ือนพนกังานเพ่ือใหก้าร

ทาํงานปลอดภยั ทั้งน้ีเหตุการณ์นั้นอาจเกิดข้ึนในสาํนกังานทาํงาน (เช่น ขอใหเ้พ่ือนพนกังานท่ียกของทั้งสองมือหยดุเดินลง

บนัได) หรือ ในสถานท่ีกลางแจง้ (เช่น รถยกท่ีเสียสมดุล ) ไม่วา่จะเป็นกรณีใดกต็าม บริษทัฯ กจ็ะมัน่ใจไดว้า่พนกังานได้

เอาใจใส่ดูแลความปลอดภยัของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 
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บริษทัฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑอ์ยา่งเขม้งวดทุกขั้นตอน นบัตั้งแต่กระบวนการผลิตท่ีโรงกลัน่จนถึง

ผูบ้ริโภค  ทุกๆ เท่ียวของผลิตภณัฑท่ี์ถกูลาํเลียงออกจากโรงกลัน่ มีการตรวจรับรองคุณภาพวา่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ี

กาํหนด และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอยา่งใกลชิ้ดของผลิตภณัฑว์า่ยงัคงเกณฑม์าตรฐาน และยงัมีทีมตรวจสอบ

คุณภาพผลิตภณัฑเ์คล่ือนท่ีซ่ึงจะหมุนเวยีนดูแลและตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑห์มุนเวยีนตามสถานีบริการนํ้ามนัของ

บริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ จาํหน่ายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดเหมือนกนัทัว่

ประเทศ 

 
 
ความใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

 

บริษทัฯ มีการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบั 

มาตรฐาน ตลอดจนนโยบายของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ มีการกาํหนดวธีิการและมาตรการหลายประการเพ่ือ

ควบคุมมลพิษและบริหารจดัการผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการปล่อยของเสีย โดยบริษทัฯ ไดน้าํเทคโนโลยี

อนัทนัสมยัของเอก็ซอนโมบิลมาประยกุตเ์พ่ือประหยดัการใชท้รัพยากรและลดการปล่อยของเสียในโรงกลัน่นํ้ ามนัของ

บริษทั ฯ  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงัหันก๊าซ 3 เคร่ือง ไดถู้กออกแบบให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ

ไนโตรเจนในระดบัท่ีตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าแบบดั้งเดิม 

 

 หน่วยผลิตนํ้ าจืดจากนํ้ าทะเล และหน่วยกรองนํ้ าระบบการกรองแบบดูดซึมยอ้นกลบั สามารถกรองเอา

นํ้าจืดท่ีใชแ้ลว้นาํกลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงช่วยลดปริมาณการใชท้รัพยากรนํ้าจากธรรมชาติลง 

 

 ระบบการจดัการพลงังาน (Global Energy Management System) ช่วยใหใ้ชพ้ลงังานของบริษทัฯ อยา่งมี

ประสิทธิภาพ และช่วยประเมินหาส่วนท่ีสามารถปรับปรุงการใชพ้ลงังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

บริษทัฯ ไดติ้ดตั้งและใชห้น่วยควบคุมไอระเหยนํ้ามนั (Vapor Recovery Unit) ณ คลงัจ่ายนํ้ามนั เพ่ือช่วยป้องกนั

ไอระเหยของนํ้ามนัท่ีจะออกสู่บรรยากาศ และนาํกลบัมาแปรสภาพเป็นนํ้ามนัสาํเร็จรูป  

 

 

ธุรกรรมการเงนิ 

 

บริษทัฯ มีแหล่งเงินทุนหลายทาง และมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีมัน่คง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือแบบไม่ผกูพนักบัสถาบนัการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งบริษทัในเครือเอก็

ซอนโมบิล ซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนทั้งส้ิน 69 พนัลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.)  สาํหรับโครงการเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสั้นอาย ุ 2 ปีคร้ัง

ใหม่ในวงเงินเดิมท่ี 12 พนัลา้นบาท ต่อนกัลงทุนประเภทสถาบนั นกัลงทุนรายใหญ่ และประชาชนทัว่ไป  หลงัจากการ
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อนุมติัคร้ังก่อนไดห้มดอายไุปเม่ือเดือนพฤศจิกายน ปี 2554  โดยโครงการน้ีไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตจากบริษทัฟิทชเ์รตต้ิง

ในอนัดบั F-1 (Tha)  และอนัดบัเครดิตองคก์ร A+ จากบริษทัทริสเรตต้ิง จาํกดั  

 

บริษทัฯ ไดรี้-ไฟแนนซ์เงินกูร้ะยะยาว 5 พนัลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนในปี 2556 โดยบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋

สัญญาใชเ้งินขายลดจาํนวนเดียวกนัซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนในปี 2557 

 

 

บุคลากรคุณภาพ 

 

บริษทัฯ เช่ือวา่บุคลากรท่ีมีความสามารถ และทุ่มเทในการทาํงานเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีนาํบริษทัฯ ไปสู่

ความสาํเร็จ  ระบบการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ เป็นระบบท่ีเช่ือมโยงการประเมินผลงาน การใหผ้ลตอบแทน และการ

พฒันาบุคคลไวใ้นระบบเดียวกนั ทั้งน้ีเพ่ือใหแ้น่ใจวา่พนกังานท่ีมีความสามารถ ทาํงานอยา่งทุ่มเทและพร้อมท่ีจะไดรั้บการ

สนบัสนุน จะไดรั้บการพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง   นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความหลากหลายของ

บุคลากร และเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทาํงาน โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถขอรับคาํปรึกษาและแสดงความ

คิดเห็นไดโ้ดยเสรี เพ่ือสร้างความไวว้างใจ และแสดงถึงการปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 

 

บริษทัฯ พิถีพิถนัในการคดัเลือกคนท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาทาํงาน และมุ่งมัน่ในการพฒันาบุคลากรโดยการ

มอบหมายงานเพ่ือพฒันาการเรียนรู้จากประสบการณ์การทาํงาน และใหพ้นกังานไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้อยา่งมี

เป้าหมาย  บริษทัฯ ถือเป็นความรับผดิชอบร่วมกนักบัพนกังานในการท่ีจะตอ้งทบทวนแผนความกา้วหนา้ในงานอาชีพของ

พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะพฒันาใหพ้นกังานมีศกัยภาพของความเป็นมืออาชีพและความเป็นผูน้าํ

สูงสุดในอุตสาหกรรม ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากเครือข่ายเอก็ซอนโมบิลทัว่โลก ในการส่งพนกังานเขา้ร่วมการ

ฝึกอบรมดา้นต่างๆ รวมถึงการคดัเลือกพนกังานบางคน ใหมี้โอกาสไปทาํงานกบับริษทัในเครือเอก็ซอนโมบิลใน

ต่างประเทศ เพ่ือเพิ่มพนูประสบการณ์และทกัษะในการทาํงาน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีสวสัดิการใหก้ารสนบัสนุนพนกังาน

ท่ีตอ้งการศึกษาต่ออีกดว้ย 

 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรเป็นอยา่งมาก และมีกระบวนการและระบบการพฒันาบุคลากรท่ี

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายเพ่ือใหพ้นกังานทาํงานกบับริษทัฯในระยะยาว โดยมีการเล่ือนตาํแหน่งจากบุคคลภายใน และ

กาํหนดใหผู้จ้ดัการและผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการเสริมสร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพ

และความเป็นมืออาชีพของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง นบัเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีทาํใหว้างใจไดว้า่ ผลงานของพนกังานแต่ละ

คนและของทีม จะเป็นท่ีรับรู้และไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม 
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11.1.6 คาํอธิบายและวเิคราะห์งบการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

 

ผลประกอบการตามงบการเงนิรวมสําหรับปี 2554 

 

งบกาํไร-ขาดทุน  2554 2553 

(ล้านบาท)    

รายไดจ้ากการขาย  205,710 179,305 

กาํไรจากการขาย 

ธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัและจดัจาํหน่ายนํ้ามนั 

ธุรกิจปิโตรเคมี 

 3,260 

  2,275 

985 

2,148 

2,200 

(52) 

กาํไรขั้นตน้ก่อนดอกเบ้ีย ภาษี และค่าเส่ือมราคาและค่าตดั          

จาํหน่าย  (EBITDA) 

 
4,557 4,170 

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ  (753) (366) 

ภาษีเงินได ้  (1,997) (567) 

กาํไรสาํหรับปี  941 1,654 

กาํไรต่อหุน้ปรับปรุง*  (บาทต่อหุน้)  0.3 0.5 

คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญั ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้านหุ้น    

 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายในปี 2554 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 จากปี 2553 เป็นผลมาจากราคาผลิตภณัฑโ์ดยรวมเฉล่ีย

เพ่ิมข้ึน  แมว้า่ปริมาณขายผลิตภณัฑล์ดลง  บริษทัฯ มีกาํไรจากการขายเป็นจาํนวน 3,260 ลา้นบาท ในปี 2554  เพ่ิมข้ึนจาก 

2,148  ลา้นบาท ในปี 2553 เน่ืองมาจากผลกาํไรจากสต๊อกนํ้ ามนัท่ีเพิ่มข้ึน ค่าการกลัน่ของอุตสาหกรรมปรับตวัดีข้ึน และ

ส่วนต่างราคาพาราไซลีนท่ีเพิ่มข้ึน  แมว้่าจะมีผลกระทบจากการหยุดดาํเนินการกลัน่เพ่ือการซ่อมบาํรุงตามแผนในคร่ึงปี

หลัง ปี 2554  ค่าการกลั่นโดยรวมอยู่ท่ี 5.0 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพ่ิมข้ึนจากท่ี 3.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2553  ใน

ขณะเดียวกนัสภาวะอุตสาหกรรมพาราไซลีนท่ีดีข้ึน ส่งผลใหก้าํไรขั้นตน้ของพาราไซลีนเพิ่มข้ึนเป็น 167 ดอลลาร์ต่อตนัจาก

ท่ี 56 ดอลลาร์ต่อตนัในปี 2553  อน่ึง บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารลดลง 46 ลา้นบาทในปี 2554  

 

กาํไรขั้นตน้ก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี และค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) มีจาํนวน 4,557 ลา้นบาท  เทียบ

กบั 4,170 ลา้นบาทในปี 2553 

 

บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินในปี 2554 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 387 ลา้นบาท จากปี 2553 โดยเป็นผลมาจากอตัราดอกเบ้ีย

และเงินกูย้มืท่ีเพ่ิมข้ึน   

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปี 2554  มีจาํนวน 1,997 ลา้นบาท โดยรวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดสุ้ทธิจาํนวน 1,202 ลา้นบาท  

จากการวดัมูลค่าใหม่ทางบญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลง

อตัราภาษีเงินไดท่ี้ประกาศเป็นกฎหมาย  โดยเปล่ืยนอตัราภาษีเงินไดเ้ดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 สําหรับปี 2555  และ

เปล่ียนเป็นร้อยละ 20 สาํหรับปี 2556 เป็นตน้ไป 
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บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 941 ลา้นบาท (กาํไร 0.3 บาทต่อหุ้น)  เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิ 1,654 ลา้นบาท (กาํไร 0.5 

บาทต่อหุน้) ในปี 2553 

 

ราคานํ้ามนัดิบดูไบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (ดอลลาร์/บาร์เรล)  

 

ท่ีมา: สาํนักข่าวรอยเตอร์   

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกาํไรสุทธิในปี 2554 

 

  

ราคาผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมและค่าการกลัน่ในปี 2554  

 

ปัจจัยหลกัต่อการเปลีย่นแปลงกาํไรสุทธิ 

ระหว่างปี 2554 และ ปี 2553 

• ราคาผลิตภณัฑใ์นปี 2554 ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนเป็น

สัดส่วนท่ีมากกวา่ราคานํ้ามนัดิบในช่วงเดียวกนั  

เป็นผลใหค้่าการกลัน่อุตสาหกรรมโดยรวมสูงข้ึน   

• ราคานํ้ามนัดิบและราคาผลิตภณัฑใ์นปี 2554 

เพิ่มข้ึนสูงกวา่ราคาท่ีเพ่ิมในปี 2553 ส่งผลใหก้าํไร

จากสตอ็กนํ้ามนั และค่าการกลัน่ดีข้ึน 

• ค่าการกลัน่และส่วนต่างพาราไซลีนท่ีดีข้ึน รวมถึง

การกาํไรจากสตอ็กนํ้ามนัท่ีเพิ่มข้ึน  

• ผลกระทบจากการหยดุการผลิตเพ่ือซ่อมบาํรุงตาม

แผนและต่อเช่ือมระบบของโครงการปรับปรุง

คุณภาพนํ้ามนั ส่งผลใหป้ริมาณการกลัน่ลดลง  

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

เก่ียวกบัโครงการดงักล่าวเพ่ิมข้ึน อีกทั้งค่าใชจ่้าย

เก่ียวกบัพลงังานกเ็พิ่มข้ึนในช่วงเร่ิมการผลิตใหม่ 

และอ่ืนๆ 

• ผลกระทบคร้ังเดียวจากการลดอตัราภาษีเงินได ้  

  

งบแสดงฐานะการเงนิ  2554 2553 

(ล้านบาท)    

รวมสินทรัพย ์  73,844 66,758 

รวมหน้ีสิน  49,305 41,829 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้  24,539 24,929 
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บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน 7,086 ลา้นบาทในปี 2554  สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึน 5,639 ลา้นบาทส่วนใหญ่

โดยหลกัเน่ืองมาจากบริษทัฯ มียอดสินคา้คงเหลือสูงข้ึน จากการท่ีนํ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์มีราคา ณ ส้ินปีสูงข้ึน และยอด

ภาษีขอคืนท่ีสูงข้ึน  แมว้า่มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงกต็าม   

 

สําหรับสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึน 1,447 ลา้นบาท เป็นเพราะการลงทุนท่ีโรงกลัน่ในโครงการปรับปรุง

คุณภาพนํ้ ามนัเป็นจาํนวนเงินท่ีมากกว่าภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีลดลง  เน่ืองจากการตดัจ่ายและการวดัมูลค่าใหม่ตามอตัรา

ภาษีเงินไดท่ี้ลดลง  

 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมเพิ่มข้ึน 7,476 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากยอดเงินกูย้มืเพิ่มข้ึน ในขณะท่ียอดเจา้หน้ีการคา้ลดลง 

ทั้งน้ีปริมาณการซ้ือนํ้ามนัดิบท่ีลดลงเน่ืองจากโรงกลัน่นํ้ามนัศรีราชาหยดุดาํเนินการกลัน่เพื่อการซ่อมบาํรุงตามแผน    ณ ส้ิน

ปี 2554 บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืรวม 38,467 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2553 ท่ีจาํนวน 27,743 ลา้นบาท   ในปี 2554 บริษทัฯ มี

ยอดเงินกูย้มืระยะสั้น 25,383 ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะยาว 13,084 ลา้นบาท สาํหรับยอดเงินกูย้มืระยะสั้นนั้นไดร้วม

ยอดตัว๋แลกเงิน 6,312 ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะสั้นระหวา่งกนั 176 ลา้นบาทเขา้ไวด้ว้ย  สาํหรับปี 2554 บริษทัฯ มีการ

ดาํเนินการทางการเงินท่ีสาํคญัคือ  การรี-ไฟแนนซ์เงินกูร้ะยะยาว 5,000 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนในปี 2556 โดยบริษทั

ฯ ไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินขายลดจาํนวนเดียวกนัซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนในปี 2557 และไดรั้บการอนุมติัโครงการตัว๋สัญญาใช้

เงินระยะสั้ นอายุ 2 ปี คร้ังใหม่จากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) หลงัจากการ

อนุมติัคร้ังก่อนไดห้มดอายไุปเม่ือเดือนพฤศจิกายน ปี 2554 

 

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงเป็นจาํนวน 390 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสาํหรับปี 2553 และการ

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลปี 2554 ทั้งส้ินจาํนวน 1,384 ลา้นบาทท่ีจ่ายในไตรมาส 2 และ 3 ปี 2554 ตามลาํดบั  ซ่ึงเป็นจาํนวน

เงินท่ีมากกวา่กาํไรสาํหรับปี 2554 
 

 

งบกระแสเงนิสด  2554 2553 

(ล้านบาท)    

เงินสด(ใชไ้ปใน)/ รับจากกิจกรรมดาํเนินงาน   (5,158) 6,318 

   - เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)/ รับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 (หักดอกเบีย้และภาษีเงินได้) 

 
(6,147) 5,820 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (3,827) (4,457) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก/(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  9,367 (1,208) 

เงินสดสุทธิ(ลดลง)/ เพิ่มข้ึน  (607) 154 
 

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 5,158 ลา้นบาท  บริษทัฯ ใชเ้งินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุน 

3,827 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายลงทุนเบ้ืองตน้สาํหรับโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนัท่ีเสร็จภายในปี 2554  ให้

ไดม้าตรฐานยโูร 4  ตามท่ีรัฐบาลกาํหนด สาํหรับเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  9,367 ลา้นบาทนั้น รวมถึงการ

จ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวน 1,384 ลา้นบาทภายในปี 2554  ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  บริษทัฯ มียอดเงินสดสุทธิลดลง

เป็นจาํนวน 607 ลา้นบาท  
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12. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

 

 - ไม่มี - 
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ส่วนที ่2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอ

รับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ขอรับรองวา่  

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสาํคญัทั้งของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว   และ

บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี    21 กุมภาพนัธ์ 2555    ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัฯแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง

การกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ี บริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้

บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้นางราตรีมณี ภาษีผล  หรือ นายชยั แจง้ศิริกุล  หรือ นายชาญ อิทธิถาวร หรือ นางสาวสุมนต ์อร่าม

เรืองสกุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางราตรีมณี ภาษีผล หรือ 

นายชยั แจง้ศิริกุล หรือ นายชาญ อิทธิถาวร หรือ นางสาวสุมนต์ อร่ามเรืองสกุล กาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ี

บริษทัฯ ไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

 นายซี จอห์น อทันสั ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นางราตรีมณี ภาษีผล กรรมการและผูจ้ดัการการเงิน

และภาษี 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นายชยั แจง้ศิริกุล ผูจ้ดัการบญัชี 

 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นายชาญ อิทธิถาวร ผูจ้ดัการนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

  

ผูรั้บมอบอาํนาจ นางสาวสุมนต ์อร่ามเรืองสกลุ นกัลงทุนสัมพนัธ์    
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 1  

เอกสารแนบ 1  

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

1. นายซี จอห์น อทันสั 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

47 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

ดา้นการเงิน มหาวทิยาลยั

คอร์เนอร์จี เมลลอน มลรัฐ

เพนซิลวาเนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
 

- - 2554 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2549 – 2554 

 

 

2546 – 2549 

 

 

ประธาน

กรรมการและ

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

 

 

ผูจ้ดัการการเงิน 
ธุรกิจตน้นํ้า 

 

ท่ีปรึกษาอาวโุส 

ฝ่ายพฒันาการ

วางแผนและ

ธุรกิจ 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน),   

บริษทั เอก็ซอนโมบิล จาํกดั 

และ บริษทัโมบิล เอน็เทอร์ไพร

ซิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล เอก็

ปอเรชัน่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

เอก็ซอนโมบิล เคมีคอล 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 2  

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

2. นายมาร์ค เอล นอร์ธคทั 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

49 วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี 

มหาวทิยาลยัเทก็ซสัเทค 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

           -               - 2551 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2549 – 2551  

 

 

 

2547 – 2549 

 

 

 

2544 – 2547 

กรรมการ และ

ผูจ้ดัการโรงกลัน่ 

 

 

ผูบ้ริหาร

โครงการและ

วางแผนการกลัน่ 

 

ผูจ้ดัการการผลิต

ระดบัโลก 

 

 

ผูจ้ดัการแผนก

ปฏิบติัการกลัน่ 

โรงกลัน่นํ้ ามนัเอสโซ่ศรีราชา 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล รีไฟน่ิง

แอนดซ์พัพลาย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล ลบูริ

แคนท ์แอนด ์สเปเชียลต้ี 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

โรงกลัน่นํ้ ามนับาตนั รูจ  บริษทั 

เอก็ซอนโมบิล รีไฟน่ิงแอนด์

ซพัพลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 3  

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

3. นายมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกลุ 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

54 วศิวกรรมศาสตร์

มหาบณัฑิต  สาขา

วศิวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวทิยาลยัซินซินเนติ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  / 

หลกัสูตร Director 

Accreditation Program 

(DAP) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทั

ไทย 

 

- - 2550 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

2549 – 2552 

 

 

2546 – 2548 

 

 

 

กรรมการ 

กรรมการ

ประเมินผลงาน 

และผูจ้ดัการฝ่าย

กิจกรรมองคก์ร

และรัฐกิจ

สัมพนัธ์ 

 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ประชาสัมพนัธ์ 

 

ผูจ้ดัการ

ประสานงานโรง

กลัน่ 

 

 

 

 

 

ฝ่ายกิจกรรมองคก์รและรัฐกิจ

สัมพนัธ์  บริษทั 

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

 

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์  บริษทั 

เอก็ซอนโมบิล จาํกดั  

 

โรงกลัน่นํ้ ามนัเอสโซ่ศรีราชา 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 4  

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

4. นายยอดพงศ ์สุตธรรม 

 (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

44 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาการจดัการทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัซีแอทเต้ิล 

แปซิฟิก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา/ หลกัสูตร 

Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

 

- - 2553 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2552 - 2553 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการและ 

ผูจ้ดัการ

การตลาดขาย

ปลีก 

 

ประธาน

กรรมการและ

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

 

 

ผูจ้ดัการ

ศนูยบ์ริการงาน

ปฏิบติัการ

ภาคพื้นเอเชีย

แปซิฟิก 

การตลาดขาย

ปลีก 

 

ฝ่ายการตลาดผลิตภณัฑ์

เช้ือเพลิง/บริษทั เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั วสิาหกิจส่งเสริม

อุตสาหกรรม จาํกดั, บริษทั ร่วม

พฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั และ 

บริษทั เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์

ไพรเซส จาํกดั 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล จาํกดั  
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 5  

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

2550 – 2552 

 

 

 

 

 

 

 

2549 - 2550 

 

หวัหนา้ผู ้

ประสานงาน

โครงการ ฝ่าย

สนบัสนุน

การตลาดขาย

ปลีกภาคพ้ืน

เอเชียแปซิฟิก  

 

หวัหนา้ส่วน

วเิคราะห์การเช่า 

ฝ่ายสนบัสนุน

การตลาดขาย

ปลีกภาคพ้ืน

เอเชียแปซิฟิก 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 6  

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

5. นายอดิศกัด์ิ แจง้กมลกลุชยั 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

48 

 

วศิวกรรมศาสตร์ดุษฎี

บณัฑิต 

มหาวทิยาลยัทลัซ่า 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  / 

หลกัสูตร Director 

Accreditation Program 

(DAP)  สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทั

ไทย 

          - - 2549 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2548 – 2549 

 

 

 

 

2546 – 2548 

 

 

 

 

2544 - 2546 

 

กรรมการและ 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ปฏิบติัการกลัน่ 

 

ผูจ้ดัการแผนก

ปฏิบติัการกลัน่ 

 

 

 

ผูจ้ดัการแผนก

เทคนิค 

 

 

 

ท่ีปรึกษาระดบั

ภาคพื้นเอเชีย

แปซิฟิกดา้น

ธุรกิจการกลัน่ 

โรงกลัน่นํ้ ามนัเอสโซ่ศรีราชา 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

โรงกลัน่นํ้ ามนัเบยท์าวน์ 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล  

รีไฟน่ิงแอนดซ์พัพลาย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

โรงกลัน่นํ้ ามนัเบยท์าวน์ 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล  

รีไฟน่ิงแอนดซ์พัพลาย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล  

รีไฟน่ิงแอนดซ์พัพลาย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 7  

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

6. นายสมเจตน์ สายฝน 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

54 วศิวกรรมศาสตร์

มหาบณัฑิต สาขาอุตสา

หการและบริหารสถาบนั

วทิยาลยัแห่งเอเชีย /  

หลกัสูตร Director 

Accreditation Program 

(DAP)  สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทั

ไทย 

- - 2550 – ปัจจุบนั 

 

 
 

 

 
 

2548 – 2550 

 

 

 
 

2545 – 2548 

กรรมการและ

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย

เคมีภณัฑ ์
 

ผูช้าํระบญัชี  

 
 

กรรมการ และ

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย

ผลิตภณัฑ์

ของเหลว 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายเคมี 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 
 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล เคมี 

(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล เคมี 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 
 

โรงกลัน่นํ้ ามนัเอสโซ่ศรีราชา 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

7. นายคุรุจิต นาครทรรพ 56 วศิวกรรมศาสตร์ดุษฎี

บณัฑิต สาขาวศิวกรรม

ปิโตรเลียม มหาวทิยาลยัรัฐ

โอกลาโฮมา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา / หลกัสูตร 

Director Accreditation 

Program (DAP)  สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

- - 2550 –  ปัจจุบนั 

 

 

2551 - ปัจจุบนั 

 

 

 

2551 – 2553 

 

 

2549 – 2551 

 

2549 

 

 

2547 – 2549 

 

 

 

กรรมการอิสระ 

 

 

รอง

ปลดักระทรวง

พลงังาน    

 

อธิบดีกรม

เช้ือเพลิงธรรมชาติ 

 

รองปลดักระทรวง 

 

รองอธิบดีกรม

เช้ือเพลิงธรรมชาติ 

 

ผูอ้าํนวยการสาํนกั

ความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

กระทรวงพลงังาน 

 

 

 

กระทรวงพลงังาน 

 

 

กระทรวงพลงังาน 

 

กระทรวงพลงังาน 

 

 

กระทรวงพลงังาน 
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ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

2543 – 2547 

 

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี

ฝ่ายบริหารองคก์ร

ร่วมไทย-มาเลเซีย 

ณ กรุง

กวัลาลมัเปอร์ 

 กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

8. นายวฒันา จนัทรศร 65 วศิวกรรมศาสตร์ 

มหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรม

เคมี สถาบนัเทคโนโลยี

อิลลินอยส์ ชิคาโก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา / หลกัสูตร 

Director Accreditation 

Program (DAP)  สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

- - 2550 – ปัจจุบนั 

  

 

 

2549 – 2550 

 

 

 

2547 – 2549 

 

 

 

2540 – 2547 

 

กรรมการ และ

กรรมการ

ประเมินผลงาน 

 

ท่ีปรึกษาธุรกิจ

การกลัน่ ภาคพ้ืน

เอเซียแปซิฟิก 

 

ท่ีปรึกษาธุรกิจ

การกลัน่ ภาคพ้ืน

เอเซียแปซิฟิก 

 

ผูจ้ดัการโรงกลัน่

ศรีราชา 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล จาํกดั 

 

 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

9. นายสมภพ อมาตยกุล 71 ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ /  

ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาบริหารธุรกิจ   

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ / หลกัสูตรการ

จดัการระหวา่งประเทศ 

มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา / 

หลกัสูตร Director 

Accreditation Program 

(DAP) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทั

ไทย 

0.0001 - 2550 – ปัจจุบนั  

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 
 

ปัจจุบนั 

 
 

ปัจจุบนั 

 
 

ปัจจุบนั 
  

กรรมการอิสระ

และประธาน

กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

รองประธาน

กรรมการและ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

กรรมการ 

 
 

กรรมการ 

 
 

กรรมการและ

กรรมการตรวจสอบ 

 

รองประธาน 
 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษทัสหยเูน่ียน จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

คณะกรรมการขา้ราชการพล

เรือน (ก.พ.) 
 

คณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) 
 

บริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 3 แห่ง 

 

หอการคา้ไทย 
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ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

ก่อนปี 2546 รัฐมนตรีช่วยวา่

การกระทรวง 
 

ประธาน 
 

ประธาน 
 

ผูจ้ดัการใหญ่ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

ธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 

บริษทั ไอบีเอม็ ประเทศไทย 

จาํกดั 

10. นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ 72 วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ

และการจดัการ  

มหาวทิยาลยัรัฐโอกลาโฮมา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา / 

หลกัสูตร Director 

Certification Program 

(DCP) / หลกัสูตร Finance 

for Non-Finance Director 

(FN) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทั

- - 2550 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

2548 – 2550  

 

 

 

กรรมการอิสระ  

ประธาน

คณะกรรมการ

ประเมินผลงาน 

และกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

ท่ีปรึกษา 

 

 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

บริษทั เบทาโกร อโกรกรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

ไทย 

 

2544 – 2546 รองผูจ้ดัการใหญ่

บริหารสายงาน

ปฏิบติัการ 

 

บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

กลัไทย จาํกดั (มหาชน) 

11. นางวธันี พรรณเชษฐ์ 74 บญัชีมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัอลาบามา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา / 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต / 

หลกัสูตร Director 

Certification Program 

(DCP ) / หลกัสูตร Audit 

Committee Program (ACP) 

/ หลกัสูตร DCP Refresher 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

- - 2550 – ปัจจุบนั 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการอิสระ

และกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

กรรมการกาํกบั 

ธรุกิจในเครือ 

 

กรรมการอิสระ 

และกรรมการ

ตรวจสอบ  

 

กรรมการอิสระ 

และกรรมการ

ตรวจสอบ  

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั 

(มหาชน) 

 

บริษทัหลกัทรัพยพ์ฒันสิน 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จาํกดั 

(มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 13  

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

 

 

 

 

2550 – 2552 

 

 

 

2546 – 2549 

 

 

2542 – 2548 

 

กรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุ

สาขาการเงินและ

บญัชี 

กรรมการอิสระ 

และกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

กรรมการประกนั

คุณภาพหลกัสูตร 

 

กรรมการอิสระ 

และกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

สาํนกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรือน 

 

 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

บริษทั เดลตา้อิเลคโทรนิคส์  

จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 14  

2. รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ  

1. นางราตรีมณี ภาษีผล 44 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัแห่งวอชิงตนั 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

0.0003 - 2552 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2547 – ปัจจุบนั 

 

 

2550 – 2552 

 

 

2545 – 2547 

ผูจ้ดัการการเงิน

และภาษี 

 

 

ผูจ้ดัการการเงิน 

 

 

ผูจ้ดัการการเงิน 

 

 

ผูช่้วยผูจ้ดัการ

การเงิน 

ฝ่ายการเงินและฝ่ายภาษี / 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

ฝ่ายการเงิน / บริษทั เอก็ซอน 

โมบิล จาํกดั 

 

ฝ่ายการเงิน / บริษทั เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ฝ่ายการเงิน  / บริษทั เอก็ซอน

โมบิล จาํกดั 

 

 

 

 

*ไดรั้บการแต่งเป็นกรรมการแทนนางพรธิดา บุญสา โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2555 
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ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ  

2. นายชยั แจง้ศิริกลุ 54 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - 2550 – ปัจจุบนั 

 

 

2550 - ปัจจุบนั 

 

 

2550 - ปัจจุบนั 

 

 

2548 – 2550 

 

 

 

 

 

2545 – 2548 

  

ผูจ้ดัการบญัชี 

 

 

ผูจ้ดัการบญัชี 

 

 

กรรมการ  

 

 

ผูจ้ดัการควบคุม

และบญัชีกลุ่ม

ผลิตภณัฑห์ล่อ

ล่ืนภาคพื้นเอเชีย

แปซิฟิก 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายการ

บญัชีการเงิน 

ฝ่ายบญัชี / บริษทั เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ฝ่ายบญัชี / บริษทั เอก็ซอน 

โมบิล จาํกดั 

 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

 

ฝ่ายบญัชี / บริษทั เอก็ซอน 

โมบิล เอเชียแปซิฟิก ประเทศ

สิงคโปร์ 

 

 

 

ฝ่ายบญัชี / บริษทั เอก็ซอน 

โมบิล จาํกดั 
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ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ  

3. นายแดเนียล ตนั ชุน กี  

 

 

41 วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต

สาขาเคร่ืองกล มหาวทิยาลยั

นานยาง เทคโนโลจิคอล 

ประเทศสิงคโ์ปร์ 

- - 2554 – ปัจจุบนั  

 

 

 

2552 – 2554  

 

 

 

 

2549 - 2552  

ผูจ้ดัการ

ผลิตภณัฑห์ล่อ

ล่ืน 

 

ผูจ้ดัการการ

กาํหนดราคา

ภาคพื้นเอเชีย

แปซิฟิก 

 

ผูจ้ดัการการ

วางแผน ภาคพ้ืน

เอเชียแปซิฟิก 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล เอเชีย

แปซิฟิก ประเทศสิงคโปร์   

 

 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล เอเชีย

แปซิฟิก ประเทศสิงคโปร์ 
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ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ  

4. นายชาญณรงค ์เจนจิตมัน่ 57 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - ปัจจุบนั 

 

 

 

2547 – 2550 

 

 

2543 – 2550 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย

อุตสาหกรรม

และขายส่ง 

 

กรรมการ 

 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย

อุตสาหกรรมและ

พาณิชยกรรม 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

5. นายชาญ อิทธิถาวร 

 

43 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(ดา้นการเงินและการจดัการ

ขอ้มูล) มหาวทิยาลยัมินนิส

โซตา้ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

- - 2553 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2551 – 2553 

 

 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายนกั

ลงทุนสัมพนัธ์ 

 

กรรมการ 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี

การเงินธุรกิจเคมี 

ฝ่ายบริการงาน

บญัชี  

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล จาํกดั 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล จาํกดั 
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ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(%)  

 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ  

 

2549 – 2551 

 

 

 

 

 

 

 

2549 – 2549 

 

 

 

 

2547 – 2549 

 

 

ท่ีปรึกษา

วเิคราะห์ผลกาํไร

ดา้นการกลัน่และ

จดัหาลาํเลียง

ปิโตรเลียม ส่วน

วเิคราะห์และ

รายงานธุรกิจ  

 

ท่ีปรึกษาดา้นการ

ปฏิบติังาน ฝ่าย

วเิคราะห์และ

รายงานธุรกิจ  

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิลการตลาด 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล จาํกดั 

 

 

 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 
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รายช่ือบริษทั 

รายช่ือ 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 1 2 3 4 5 6 

1. นายซี จอห์น อทันสั* x, /, // x, /      

2. นายมาร์ค เอล นอร์ธคทั* /, //       

3. นายมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกลุ* /, //       

4. นายยอดพงศ ์สุตธรรม * /, //  x, / x, / x, /   

5. นายอดิศกัด์ิ แจง้กมลกลุชยั* /, //       

6. นายสมเจตน์ สายฝน* /, //       

7. นายคุรุจิต นาครทรรพ /       

8. นายวฒันา จนัทรศร /       

9. นายสมภพ อมาตยกุล /       

10. นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ /       

11. นางวธันี พรรณเชษฐ์ /       

12. นายชาญณรงค ์เจนจิตมัน่ //       

13. นายชยั แจง้ศิริกลุ //      / 

14. นางราตรีมณี ภาษีผล //       

15. นายแดเนียล ตนั ชุน กี //       

16. นายชาญ อิทธิถาวร   //       

 

1. บริษทั โมบิล เอน็เทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จาํกดั  
2. บริษทั วสิาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั 
3. บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั 
4. บริษทั เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส จาํกดั  
5. บริษทั ไทยซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั 
6. บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

  
 หมายเหตุ  
 /  = กรรมการ 
 // = ผูบ้ริหาร 
 x = ประธานกรรมการ 
 * = กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัฯ 
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เอกสารแนบ 2 หนา้ 1 

เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 3 หนา้ 1 

เอกสารแนบ 3 

อภิธานศัพท์ 

 

บาร์เรล (barrel หรือ bbl) บาร์เรล (1 บาร์เรล = 158.984 ลิตร) 

 

บิทูเมน (bitumen) นํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั ซ่ึงปกติใชส้าํหรับเทลาดและก่อสร้างถนน 

 

ไบโอดีเซล (biodiesel) เช้ือเพลิงจากแหล่งทดแทนตามธรรมชาติ เช่น นํ้ ามนัพืชและไขมนัสัตวท์ั้ง

ของใหม่และท่ีใชแ้ลว้ สาํหรับใชก้บัเคร่ืองยนตดี์เซล ไบโอดีเซลมีคุณสมบติั

ทางกายภาพคลา้ยกบัเช้ือเพลิงดีเซลท่ีไดจ้ากปิโตรเลียม แต่มีคุณสมบติัท่ี

ดีกวา่ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

 

นํ้ามนัดิบท่ียากต่อกระบวนการกลัน่ 

(challenged crude) 

นํ้ ามนัดิบท่ีมีคุณสมบติัหน่ึงหรือหลายอย่าง ซ่ึงในขณะท่ีกลัน่จาํเป็นตอ้งมี

การควบคุม ปรับปรุงคุณภาพหรือจดัการเป็นพิเศษเพ่ือให้มัน่ใจถึงคุณภาพ

ของผลิตภณัฑ์ เสถียรภาพของการดาํเนินงาน ความปลอดภยัในการกลัน่

นํ้ามนั รวมถึงสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม และเสถียรภาพทางดา้นโลหะวิทยา

ของอุปกรณ์ในโรงกลัน่นํ้ ามนั คุณสมบติัท่ีสาํคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบันํ้ ามนัดิบท่ี

ยากต่อกระบวนการกลัน่ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด (total acid number หรือ 

TAN) ความหนืดและปริมาณของโลหะ  กาํมะถนั ไนโตรเจน และเกลือ 

 

โรงกลัน่นํ้ ามนัแบบคอมเพลก็ซ์ (complex 

refinery) 

โรงกลัน่นํ้ามนัท่ีมีกระบวนการผลิต (หน่วยแปลงหรือเพ่ิมคุณภาพนํ้ามนั) ซ่ึง

สามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอนท่ีมีมูลค่าตํ่ากว่า 

รวมถึงนํ้ามนัดิบท่ียากต่อกระบวนการกลัน่ ใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงกวา่

ได ้โดยประเภทของหน่วยกลัน่เป็นตวับ่งช้ีระดบัความซับซ้อนของโรงกลัน่

นํ้ามนั 

 

คอนเดนเซท (condensate) 

 

ของเหลวซ่ึงก่อตวัข้ึนเม่ือไอนํ้ามนัเยน็ตวัลง 

 

หน่วยเพิ่มออกเทนดว้ยตวัเร่งปฏิกิริยา 

(continuous catalyst regeneration reformer 

หรือ CCR) 

หน่วยกลั่นนํ้ ามันซ่ึงเปล่ียนโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบนํ้ ามัน

เบนซินท่ีมีค่าออกเทนตํ่าใหเ้ป็นสารประกอบนํ้ามนัเบนซินท่ีมีค่าออกเทนสูง

ข้ึนโดยใชอุ้ปกรณ์ฟ้ืนฟตูวัเร่งปฏิกิริยาในระหวา่งกระบวนการกลัน่ (online 

catalyst regeneration facility) 

 

หน่วยเพิ่มคุณภาพนํ้ามนั (conversion unit 

หรือ upgrading unit) 
 

หน่วยผลิตซ่ึงทําการเปล่ียนแปลงทางเคมีของโครงสร้างของโมเลกุล

ไฮโดรคาร์บอนท่ีมีมูลค่าตํ่า ใหเ้ป็นโมเลกลุไฮโดรคาร์บอนท่ีมีมูลค่าสูงกวา่ 
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เอกสารแนบ 3 หนา้ 2 

เดทเวทตนั (deadweight ton หรือ dwt) 

 

จาํนวนของสินคา้ เช้ือเพลิง นํ้ า เสบียงและลูกเรือท่ีเรือบรรทุกนํ้ามนัสามารถ

บรรทุกไดเ้ม่ือทาํการบรรทุกเตม็ท่ี 

 

นํ้ามนัดีเซล (diesel) คาํท่ีใชเ้รียกนํ้ ามนัเช้ือเพลิงซ่ึงใชใ้นเคร่ืองยนตดี์เซล (เคร่ืองยนตท่ี์จุดระเบิด

ดว้ยการอดั) 

 

ผลิตภณัฑจ์ากหอกลัน่ (distillate fuels) นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน นํ้ามนัก๊าด นํ้ามนัดีเซล และนํ้ามนัเพ่ือการทาํความ

ร้อน (domestic heating oil) 

 

ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 

(energy intensity index) 

หน่วยวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของ Solomon Associates เป็นอตัรา

ของการใช้พลงังานท่ีแท้จริง และมาตรฐานการใช้พลงังานของโรงกลั่น

นํ้ามนัของ Solomon Associates สาํหรับโรงกลัน่นํ้ ามนั ซ่ึงคิดคาํนวณโดยใช้

วธีิการของ Solomon Associates 

 

ราคาเทียบเท่าราคาส่งออก (export parity) เป็นคาํศัพท์ท่ีใช้อธิบายถึงวิธีการในการกาํหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมท่ีส่งออก โดยอา้งอิงกับราคาตลาดจรในสิงคโปร์ (Singapore 

sport market price) ของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งซ่ึงประกาศใน MOPS บวก

ส่วนเพ่ิมหรือหกัส่วนลด ซ่ึงข้ึนอยูก่บัสภาพตลาด และการเจรจาต่อรองกบัผู ้

ซ้ือ 

 

นํ้ามนัดิบจากตะวนัออกไกล (Far East 

crude) 

 

นํ้ ามันดิบนําเข้าจากประเทศในภูมิภาคตะวนัออกไกล เช่น อินโดนีเซีย 

เวยีดนาม ไทย มาเลเซีย บรูไน จีน ออสเตรเลีย และรัสเซีย 

 

วตัถุดิบ (feedstocks) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น นํ้ ามันดิบ และกากนํ้ ามันนําเข้า ท่ีใช้

ป้อนเขา้หน่วยผลิตและ/หรือผสมกบัผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการกลัน่ (refined 

products) 

 

หน่วยแปรสภาพนํ้ามนัหนกัใหเ้ป็นนํ้ามนั

เบาโดยการแปรสภาพโมเลกลุ (fluidized 

catalytic cracking unit หรือ FCCU) 

หน่วยกลัน่นํ้ามนัซ่ึงจะทาํการยอ่ยสลายโมเลกลุขนาดใหญ่ของนํ้ามนัหนกัให้

เป็นโมเลกุลขนาดเล็กลงโดยการใชค้วามร้อน และใชต้วัเร่งปฏิกิริยาเป็นตวั

ช่วย 

 

กระบวนการกลัน่แยกส่วน (fractionation) กระบวนการแยกนํ้ ามนัดิบออกเป็นสารประกอบหรือส่วนต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละ

ส่วนมีจุดเดือดท่ีต่างกนั ดว้ยการให้ความร้อนกบันํ้ ามนัดิบท่ีอุณหภูมิหน่ึง 

และส่งไปยงัหอกลัน่แยกส่วน 

 

นํ้ามนัเตา (fuel oil) ส่วนของผลผลิตท่ีออกมาจากส่วนล่างของหอกลัน่นํ้ ามนัดิบ ซ่ึงเป็นนํ้ ามนัท่ี
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โดยทัว่ไปจะใชเ้ป็นนํ้ ามนัเตา นอกจากน้ียงัมีการนาํมาใชเ้ป็นแหล่งพลงังาน

หลกัของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าอยา่งแพร่หลายดว้ย 

 

แก๊สโซฮอล ์(gasohol) ส่วนผสมของนํ้ามนัเบนซินร้อยละ 90 และเอทานอลร้อยละ 10 แก๊สโซฮอล์

มีคุณสมบติัทางออกเทน หรือการกนักระตุก (antiknock) สูงกว่านํ้ ามนั

เบนซิน และเผาไหมไ้ดส้มบูรณ์กว่า จึงทาํให้มีการปล่อยสารมลพิษออกมา

นอ้ยกวา่ 

 

ค่าการกลัน่ (gross refining margin) 

 

มูลค่ าของการผลิต หักด้วยต้นทุนของวัตถุ ดิบ ท่ีนํา เข้ากลั่นและค่ า

สาธารณูปโภคท่ีซ้ือมาใช ้ ทั้งน้ี ค่าการกลัน่ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมกลัน่นํ้ ามนั

โดยทัว่ไปอาจแตกต่างไปจากวิธีท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการคาํนวณค่าการกลัน่ของ

บริษทัฯ  

 

นํ้ามนัชนิดหนกั (heavy oil) นํ้ ามันดิบชนิดหนักท่ียงัคงเหลืออยู่ภายหลังจากท่ีนํ้ ามันเตาและไฮโดร-

คาร์บอนซ่ึงเบากว่าถึงจุดเดือดในกระบวนการกลัน่นํ้ ามนัแลว้  นํ้ ามนัชนิด

หนกัใชส้าํหรับผลิตไฟฟ้า นํ้ามนัเช้ือเพลิงเรือ และใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 

นํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั (heavy products) 

 

นํ้ามนัเตา กากนํ้ามนัดิบและบิทูเมน 

 

กระบวนการกาํจดักาํมะถนัในนํ้ามนัโดย

ใชไ้ฮโดรเจนร่วม (hydrodesulfurizer หรือ 

HDS) 

 

หน่วยกลัน่นํ้ ามนัท่ีทาํการกาํจดักาํมะถนัจากนํ้ ามนัเบนซินและนํ้ ามนัดีเซล

โดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยาและไฮโดรเจนร่วม 

 

 

กระบวนการกาํจดักาํมะถนัในนํ้ามนัโดย

ใชไ้ฮโดรเจนร่วม (hydrotreating) 

 

กระบวนการกาํจัดกาํมะถันและสารปนเป้ือนอ่ืน ๆ เช่น ไนโตรเจนและ

ออกซิเจน จากนํ้ ามันเบนซินและนํ้ ามันดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและ

ไฮโดรเจนร่วม  

 

อตัราส่วนความสามารถในการกาํจดั

กาํมะถนัต่อกาํลงัการกลัน่ (hydrotreating-

to-refining ratio) 

อตัราส่วนท่ีคาํนวณจากผลรวมของประสิทธิภาพการแปลงสภาพโมเลกุล 

(hydrocracking) การกาํจดักาํมะถนัและสารปนเป้ือน (hydrotreating) ซ่ึงสูง

กว่ากาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบทั้งหมด อตัราส่วนน้ีแสดงถึงประสิทธิภาพของ

โรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีจะสามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการลดสารกาํมะถนัใน

อนาคตได ้

 

ราคาเทียบเท่าราคานาํเขา้ (import parity) เป็นคาํศัพท์ท่ีใช้อธิบายถึงวิธีการในการกาํหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมท่ีขายในประเทศ โดยอ้างอิงกับราคาตลาดจรในสิงคโปร์ 

(Singapore sport market price) ของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นราคาเฉล่ีย
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อา้งอิงของ Platt ท่ีสิงคโปร์ (MOPS) บวกค่าใชจ่้ายในการขนส่งผลิตภณัฑ์

นั้ น ๆ จากสิงคโปร์มายงัประเทศไทย เช่น ค่าประกันภัย ค่าระวาง การ

สูญเสียของมวลนํ้ามนัจากการขนส่งสินคา้ทางทะเล (ocean losses) ค่าใชจ่้าย

ในการจดัการ และรวมถึงค่าอากรนาํเขา้ (deemed import duty) และค่าใชจ่้าย

ในการสาํรองตามกฎหมาย (cost of deemed legal reserve)  

 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน (jet fuel) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซ่ึงใช้ทั้ งในการบินพาณิชย์และอากาศยานทหาร 

คุณสมบติัท่ีกาํหนด (specifications) ของนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานมีความ

หลากหลาย นํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานเรียกอีกอย่างหน่ึงว่านํ้ ามนัเคร่ืองบิน

ใบพดั (turbine fuel) วตัถุดิบท่ีสาํคญัของส่วนผสมของนํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศ

ยานคือนํ้ ามนัก๊าดจากหน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบและหน่วยแปรสภาพนํ้ ามนัหนัก

ให้เป็นนํ้ ามนัเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (fluidized catalytic cracking 

unit) 

 

พนับาร์เรลต่อวนั (thousand barrels per 

day หรือ kdpd) 

 

พนับาร์เรลต่อวนัปฏิทิน 

 

 

นํ้ามนัก๊าด (kerosene) ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมชนิดก่ึงหนกัก่ึงเบาซ่ึงใชส้าํหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศ

ยาน การหุงตม้ การทาํความร้อน การให้แสงสว่าง สารทาํละลาย และการ

ผสมเขา้กบันํ้ามนัดีเซลและนํ้ามนัเตา 

 

นํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา (light products) 

 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ รีฟอร์เมตและไอโซเมอเรต 

 

กากนํ้ามนัดิบ (long residue) นํ้ามนัเตาสีดาํท่ีผลิตโดยหน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบ (crude distillation unit) ซ่ึงมกั

ขายเป็นนํ้ามนัเตาสาํหรับโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบพ้ืนฐาน สาํหรับโรงกลัน่นํ้ ามนั

แบบคอมเพล็กซ์ กากนํ้ ามนัดิบจะถูกนาํมาผ่านกระบวนการต่อไปในหน่วย

เพิ่มคุณภาพนํ้ามนัเพ่ือผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ามนัท่ีมีมูลค่าสูงกวา่ 

 

การบาดเจบ็ท่ีสูญเสียเวลาทาํงาน (loss time 

injury) 

 

การบาดเจ็บท่ีเกิดกบัพนกังานในท่ีทาํงาน ซ่ึงทาํใหสู้ญเสียเวลาทาํงานในวนั

ทาํงานถดัไป หรือทาํใหไ้ม่สามารถกลบัมาทาํงานไดใ้นวนัทาํงานถดัไป  

 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (liquefied petroleum 

gas หรือ LPG) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ่ึงประกอบดว้ยโพรเพนและบิวเทนเป็นหลกั และผลิต

ข้ึนเพ่ือใช้ในการหุงต้ม การทาํความร้อนในบ้านและเป็นสินคา้ขั้นกลาง 

(intermediate material) ในการผลิตปิโตรเคมี 

 

ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพในการซ่อมบาํรุง ดชันีตวัหน่ึงท่ีใชว้ดัความมีประสิทธิภาพของค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุง 
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(Maintenance Index) 

 

 

 

ค่าเฉล่ียราคาอา้งอิงของ Platt ท่ีสิงคโปร์ 

(Means of Platt’s Singapore หรือ MOPS) 

 

ค่าเฉล่ียของราคาท่ีเสนอโดย Platt สําหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงเกรดนั้น ๆ ท่ี

สิงคโปร์ 

 

สารเพิ่มออกเทน MTBE (methyl tertiary 

butyl ether หรือ MTBE) 

 

สารออกซิจิเนต (oxygenate) เพ่ือเพ่ิมค่าออกเทนในนํ้ ามนัเบนซินไร้สาร

ตะกัว่ 

 

นํ้ามนัสาํเร็จรูปก่ึงหนกัก่ึงเบา (middle 

distillates) 

 

นํ้ ามันดีเซล (หรือนํ้ ามันยานยนต์และนํ้ ามันอุตสาหกรรม) และนํ้ ามัน

เช้ือเพลิงอากาศยาน 

 

นํ้ามนัดิบจากตะวนัออกกลาง (Middle 

East crude) 

 

นํ้ ามนัดิบนาํเขา้จากประเทศตะวนัออกกลาง อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โอมานและเยเมน 

 

เมกกะวตัต ์(megawatt หรือ MW) 

 

เมกกะวตัต ์(หน่ึงลา้นวตัต)์ ซ่ึงเป็นหน่วยวดัไฟฟ้า 

 

แนฟทา (naphtha) คาํศพัท์ท่ีใชโ้ดยทัว่ไปสําหรับไฮโดรคาร์บอนส่วนท่ีมีจุดเดือดตํ่า (และค่า

ออกเทนตํ่ า) ซ่ึงเป็นผลผลิตของการกลั่นนํ้ ามันดิบหรือคอนเดนเซท 

โดยทัว่ไป แนฟทาใช้เป็นวตัถุดิบสําหรับหน่วยเพ่ิมออกเทน (catalytic 

reforming unit) และโรงงานเอทิลีน นอกจากน้ี ยงัใชเ้ป็นส่วนผสมนํ้ ามนั

เบนซิน 

 

ก๊าซธรรมชาติ (natural gas) ก๊าซไฮโดรคาร์บอนท่ีติดไฟง่ายและไร้สี ซ่ึงเกิดข้ึนตามธรรมชาติพร้อมกบั

นํ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติประกอบดว้ย มีเทนและก๊าซไฮโดรคาร์บอนชนิด

หนกั เช่น โพรเพน เป็นหลกั 

 

ดชันีวดัความซบัซอ้นของเนลสัน (Nelson 

Complexity Index) 

เป็นดัชนีท่ีคาํนวณตามประเภทและกาํลังการกลั่นนํ้ ามันของหน่วยกลั่น

นํ้ ามนัทั้งหมดในโรงกลัน่นํ้ ามนั เปรียบเทียบกบักาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัของ

หน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบซ่ึงเป็นหน่วยการผลิตขั้นแรก และโดยปกติแลว้ ยิ่งดชันี

ดงักล่าวมีค่ามากเท่าใด ก็จะยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแปร

สภาพนํ้ามนัดิบใหเ้ป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีมีมูลค่าสูงข้ึนไดม้ากเท่านั้น 

 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานซ่ึงเป็นเงินสด 

(non-energy cash operating expenses) 

 

คาํศพัท์ท่ีกาํหนดโดย Solomon Associates ซ่ึงหมายถึง ค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานซ่ึงเป็นเงินสดและค่าใชจ่้ายการซ่อมใหญ่รายปีทั้งส้ิน หารดว้ย

กาํลงัการกลัน่เทียบเท่าท่ีใชจ้ริง ซ่ึงไม่รวมค่าสาธารณูปโภคและเช้ือเพลิงท่ี

ซ้ือทุกรูปแบบ 
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ค่าออกเทน (octane number) ตวัเลขท่ีระบุคุณสมบติักนัการกระตุก (การจุดระเบิดดว้ยตวัเอง) ของนํ้ ามนั

เบนซิน ยิ่งค่าออกเทนสูงข้ึนเท่าใด นํ้ ามันเบนซินยิ่งมีคุณสมบัติกันการ

กระตุกสูงข้ึนเท่านั้น สารประกอบเบนซินท่ีผลิตจากหน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบ 

(crude distillation unit) มีค่าออกเทนค่อนขา้งตํ่า และมีมูลค่าตํ่าสาํหรับการ

ผสมนํ้ามนัเบนซิน 

 

ความพร้อมของหน่วยผลิต (operational 

availability) 

คาํศพัทท่ี์กาํหนดโดย Solomon Associates ซ่ึงใชว้ดัเวลาโดยเฉล่ียรายปีท่ี

โรงงานมีความพร้อมในการผลิต โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการ

บาํรุงรักษาตามกาํหนดการ การบาํรุงรักษานอกกาํหนดการท่ีวางไว ้และ

ช่วงเวลาการหยดุเคร่ืองจกัร (downtime) ตามกฎระเบียบหรือกระบวนการ

ผลิต 

 

ปิโตรเคมี (petrochemicals) ผลิตภณัฑเ์คมีท่ีไดม้าจากปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีเกือบ 200 ชนิด 

โดยผลิตภณัฑบ์างอยา่งท่ีไดจ้ากการกลัน่นํ้ามนัจะใชเ้ป็นวตัถุดิบปิโตรเคมีใน

การผลิตพลาสติก ไฟเบอร์สังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 

 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (plant 

utilization rate) 

การวดัสัดส่วนของกาํลงัการผลิตท่ีใช้ในการผลิตของหน่วยผลิตหน่ึง ซ่ึง

แสดงเป็นอตัราส่วนของวตัถุดิบท่ีนาํเขา้ผลิตจริง (actual intake) (หรือการ

ผลิต) ต่อกาํลงัการกลัน่ในช่วงระยะเวลาท่ีระบุ ทั้งน้ี อตัราการใชก้าํลงัการ

ผลิตท่ีใช้ในอุตสาหกรรมกลั่นนํ้ ามันโดยทั่วไปอาจแตกต่างไปจากวิธีท่ี

บริษทัฯ ใชใ้นการคาํนวณอตัราการใชก้าํลงัการผลิตของบริษทัฯ  

 

หน่วยเพิ่มออกเทน (powerformer unit) 

 

หน่วยกลั่นนํ้ ามันซ่ึงเปล่ียนโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบนํ้ ามัน

เบนซินท่ีมีค่าออกเทนตํ่าใหเ้ป็นนํ้ามนัเบนซินท่ีมีค่าออกเทนสูง 

 

ppm (part per million) 

 

หน่ึงส่วนในลา้นส่วน 

 

การกลัน่นํ้ามนั (refining) การแปรสภาพนํ้ ามนัดิบเป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม เช่น นํ้ ามนัเบนซิน นํ้ ามนั

เช้ือเพลิงอากาศยาน นํ้ ามนัดีเซล และแนฟทาซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสําคญัท่ีสุด

สาํหรับอุตสาหกรรมอะโรเมติกส์  กระบวนการกลัน่นํ้ ามนัโดยทัว่ไปเร่ิมตน้

ท่ีการแยกนํ้ ามนัดิบออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดว้ยการกลัน่ ผลผลิตส่วนต่าง ๆ จะ

ถูกปรับปรุงคุณภาพต่อไปเพ่ือแปรสภาพให้เป็นส่วนผสมของผลิตภณัฑท่ี์มี

ประโยชน์มากกวา่ โดยใชว้ิธีการต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนสภาพโมเลกุลให้เลก็

ลง การปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการอลัคีเลชัน่ (alkylation) กระบวนการ

โพลิเมอไรเซชัน่ (polymerization) และกระบวนการไอโซเมอไรเซชั่น 

(isomerization) ส่วนผสมของสารประกอบชนิดใหม่เหล่าน้ีจะถูกแยกโดยใช้



                บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
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วธีิการต่างๆ เช่น การแยกส่วน (fractionation) และการสกดัสารทาํละลาย 

 

กาํลงัการกลัน่นํ้ ามนั (refining capacity) กาํลงัการกลัน่ท่ีออกแบบ (designed capacity) ของโรงกลัน่นํ้ ามนัต่อวนัท่ีมี

การดาํเนินการผลิตจริง (stream day) บนสมมุติฐานวา่มีการใชน้ํ้ ามนัดิบชนิด

ท่ีกาํหนดไว ้โดยโรงกลัน่นํ้ ามนัอาจจะทาํการกลัน่ไดสู้งกวา่กาํลงัการกลัน่ท่ี

ออกแบบหากมีการปรับปรุงสภาพการดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงชนิดของ

นํ้ ามันดิบแตกต่างไปจากชนิดท่ีได้กําหนดไว้สําหรับกําลังการกลั่นท่ี

ออกแบบ หรือการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองในอุปกรณ์การผลิต  ทั้งน้ี กาํลงัการ

กลัน่นํ้ ามนัท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมกลัน่นํ้ ามนัโดยทัว่ไปอาจแตกต่างไปจากวิธี

ท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการคาํนวณกาํลงัความสามารถของหน่วยผลิตของบริษทัฯ 

 

รีฟอร์เมต (reformate)  

 

แนฟทาท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพดว้ยการเพิ่มค่าออกเทน 

 

ทุ่นผกูเรือนํ้าลึกแบบทุ่นเด่ียวกลางทะเล 

หรือจุดขนถ่ายนํ้ามนัในทะเล (single point 

mooring หรือ SPM) 

 

ใชส้ําหรับขน (ถ่าย) นํ้ ามนัลงเรือบรรทุกนํ้ ามนั (ถงัเก็บนํ้ ามนั) ในทะเลเปิด 

โดยมีหลกัการ คือ เรือสามารถทาํการเทียบท่าเพ่ือการขน (ถ่าย)  นํ้ามนัไดไ้ม่

วา่ทิศทางของลมหรือกระแสนํ้าเป็นอยา่งไร และสามารถแกวง่ตวัไดท่ี้ทุ่นผกู

เรือเพ่ือใหมี้ความตา้นทานนอ้ยท่ีสุดต่อสภาวะในขณะนั้น 

 

วนัท่ีมีการดาํเนินการผลิตจริง (stream day) 

 

จาํนวนวนัท่ีมีการดาํเนินงานจริงของหน่วยผลิต 

 

ทรานส์อลัคีเลชัน่ (transalkylation) 

 

กระบวนการแปลงสารโทลูอีน เบนซีน และอโรเมติกส์หนกัให้เป็นมิกซ์ไซ

ลีน โดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยา 

 

กระบวนการกาํจดัสารปนเป้ือน หรือ

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ (treating) 

กระบวนการกาํจดัสารปนเป้ือน เช่น ไนโตรเจนและกาํมะถนั จากผลผลิต

ของนํ้ ามนัดิบ และการปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพ เช่น เสถียรภาพใน

ด้านความร้อนและสี โดยส่วนใหญ่แล้ว กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ

จาํเป็นตอ้งอาศยัปฏิกิริยาเคมี (catalytic reaction) 

 

นํ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ (unleaded 

gasoline) 

 

นํ้ ามนัเบนซินสําหรับยานยนต์ซ่ีงไม่ไดมี้การเพิ่มสารตะกัว่เพ่ือเพิ่มค่าออก

เทน 

 

เรือบรรทุกนํ้ามนัดิบขนาดใหญ่ (very large 

crude carriers หรือ VLCC) 

เรือบรรทุกนํ้ ามนัขนาดใหญ่ขนาดระหวา่ง 160,000 – 320,000 เดทเวทตนั 

(dwt) 
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