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ส่ วนที่ 1
บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์

E-mail

: ESSO
: ประกอบกิ จการโรงกลัน่ ปิ โตรเลียม และจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร
รวมทั้งการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อื่น ๆ
: 0107539000073
17,110,007,246.71 บาท
ประกอบด้วยหุ น้ สามัญจํานวน 3,467,916,666 หุน้ มูลค่าตราไว้ 4.9338 บาทต่อหุ น้
17,075,181,200.40 บาท
ประกอบด้วยหุ น้ สามัญจํานวน 3,460,858,000 หุ น้ มูลค่าตราไว้ 4.9338 บาทต่อหุ น้
: เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
: 02 262-4000
: 02 262-4800
: www.esso.co.th
: 02 262-4788
: essoIR@exxonmobil.com

ข้ อมูลของบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 229-2888 (Call Center)

ผูส้ อบบัญชี

: ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
อาคารบางกอกซิ ต้ ี ชั้น 15
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02 344-1000
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ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน สั ดส่ วนการถือหุ้น
(บาท)
ของบริษัทฯ
(ร้ อยละ)

บริ ษทั โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด (METL)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 262-4000

ไม่ได้ประกอบ
กิจการ

3,333,000

100

บริ ษทั วิสาหกิจส่งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด (IPEL)
3195/26 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 262-4000

ให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์

3,333,400

30(1)

บริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด (UIDC)
3195/27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 262-4000

ให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์

10,000,000

49(1)

บริ ษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด (PSE)
3195/27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 262-4000

ให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์

10,000,000

33 (2)

บริ การสถานีน้ าํ มัน
และร้านสะดวกซื้อ

50,000,000

0(3)

ขนส่ งนํ้ามันทางท่อ

8,479,000,000

21

ให้บริ การนํ้ามัน
อากาศยานแก่สาย
การบิน

509,998,044

7

บริ ษทั ไทยซี-เซ็นเตอร์ จํากัด (TCC)
3195/21 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 262-4000
บริ ษทั ท่อส่ งปิ โตรเลียมไทย จํากัด (THAPPLINE)
2/8 หมู่ 11 ถนนลําลูกกา ลาดสวาย
เขตลําลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 02 991-9130
บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
(BAFS)
171/2 หมู่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิ ต สี กนั
เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 02 834-8900
(1)

สําหรั บหุ้นที่ เหลือเป็ นหุ้นบุริมสิ ทธิ ซึ่ งถือโดยพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชั่น

(2) ส่ วนที่ เหลือถือหุ้ นโดยบริ ษัท UIDC และ IPEL

(3) บริ ษัทฯไม่ ได้ ถือหุ้ นโดยตรงในบริ ษัท TCC แต่ จาํ นวนหุ้ นที่ ออกและจําหน่ ายทั้งหมดของบริ ษัท TCC ถือโดยบริ ษัท UIDC
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ปัจจัยความเสี่ ยง

ข้อมูลต่อไปนี้ อธิ บายถึงความเสี่ ยงที่สาํ คัญบางประการซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ และมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ อาจไม่ทราบถึงความเสี่ ยงบางประการ และความเสี่ ยงอื่น ๆ ซึ่ งในขณะนี้ บริ ษทั ฯ เชื่อว่ายังไม่มีนยั สําคัญ
อาจกลายเป็ นความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญต่อบริ ษทั ฯ ได้ ความเสี่ ยงทั้งหลายเหล่านี้ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสาร
ฉบับนี้ เช่น การใช้ถอ้ ยคําว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์วา่ ” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็ นต้น หรื อประมาณ
การทางการเงิ น โครงการในอนาคต การคาดการณ์ เกี่ ยวกับผลประกอบการ การดําเนิ นธุ รกิ จ แผนการขยายธุ รกิ จ การ
เปลี่ ยนแปลงของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ งในการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั ฯ นโยบายของรั ฐ และปั จจัยอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นการ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั นั้น มิได้เป็ นการรับรองผลการประกอบการหรื อ
เหตุการณ์ในอนาคต ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากการคาดการณ์หรื อคาดคะเนก็ได้ สําหรับ
ข้อมูลที่อา้ งถึงหรื อเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ บริ ษทั ฯ ได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิ ดเผยหรื อคัด
ย่อจากสิ่ งพิมพ์ของรัฐบาลหรื อจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยที่บริ ษทั ฯ มิ ได้ทาํ การตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
2.1

ความเสี่ ยงทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจของบริษัทฯ
2.1.1

กําไร (margins) ในอุตสาหกรรมกลัน่ นํา้ มันและอะโรเมติกส์ มคี วามผันผวน

ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบโดยหลักจากส่ วนต่าง หรื อกําไร (margins) ระหว่างราคาขายของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์พาราไซลีน ของบริ ษทั ฯ กับต้นทุนในการจัดซื้ อนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ในอดีตที่
ผ่านมา ค่าการกลัน่ (refining margin) และกําไรของพาราไซลีน (paraxylene margin) มีความผันผวน และมีแนวโน้มว่าจะ
ยังคงมีความผันผวนต่อไปในอนาคต ความผันผวนที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ เนื่องจากส่ วนต่างระหว่างราคาของผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ขาย และราคาของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ อาจลดลงจน
ทําให้กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของบริ ษทั ฯ และอาจไม่เพียงพอต่อการชําระหนี้ ของ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ปั จจัยเฉพาะต่าง ๆ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อค่าการกลัน่ และกําไรจากการผลิตพาราไซลีน และผลประกอบการ
ของบริ ษทั ฯ ได้แก่
• ความต้องการโดยรวมของนํ้ามันดิ บและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์พาราไซลีน ซึ่ งได้รับอิทธิ พล
จากปั จจัยต่าง ๆ อาทิ สภาพเศรษฐกิ จของโลก ภูมิภาค และในประเทศ สภาพอากาศ ความผันผวนตาม
ฤดูกาล และความต้องการผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง เช่น นํ้ามันเชื้ อเพลิงอากาศยาน ซึ่ งได้รับอิทธิ พลจากปั จจัย
ภายนอกที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ
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• อุบตั ิเหตุ การหยุดชะงักในการขนส่ ง สภาพอากาศที่รุนแรง หรื อเหตุการณ์อื่น ๆ ซึ่ งส่ งผลให้ตอ้ งหยุดเดิน
เครื่ องจักรนอกกําหนดการที่วางไว้หรื อซึ่ งมีผลกระทบในทางลบอย่างอื่นต่อหน่ วยผลิต เครื่ องจักร ท่อส่ ง
หรื ออุปกรณ์ของบริ ษทั ฯ หรื อของผูจ้ ดั หา (supplier) หรื อลูกค้าของบริ ษทั ฯ
• การเปลี่ยนแปลงต้นทุนหรื อปริ มาณนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และค่าขนส่ งที่เกี่ยวข้อง โดยไม่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์พาราไซลีน
• การเปลี่ยนแปลงกําลังการกลัน่ นํ้ามันและการผลิตพาราไซลีนโดยรวม (aggregate refining and paraxylene
capacity) ในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก และทัว่ โลก
• การเปลี่ยนแปลงที่มิได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าในโครงสร้างการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศ
ไทย
• การเปลี่ ย นแปลงที่ มิ ไ ด้ค าดหมายไว้ล่ ว งหน้า ในคุ ณ สมบัติ ที่ ก ํา หนดของนํ้า มัน เชื้ อ เพลิ ง ตามกฎหมาย
สิ่ งแวดล้อมและกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คุณสมบัติที่กาํ หนดเกี่ยวกับสารออกซิ เจนเนตและปริ มาณ
กํามะถัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ อาจต้องแก้ไขหรื อปรับปรุ งหน่วยผลิตและหรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีนยั สําคัญ โดยที่ไม่
สามารถผลักภาระต้นทุ นในการปฏิ บตั ิ ตามคุ ณสมบัติที่กาํ หนดดังกล่าวด้วยการปรั บราคาของผลิ ตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม
• คําตัดสิ น คําพิพากษาหรื อการทําความตกลงในคดี ความและการดําเนิ นการตามกฎหมายอื่ น ๆ ซึ่ งรวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่มิได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าในการแก้ไขความเสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
สิ่ งแวดล้อม ณ โรงงานการผลิตของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีจาํ นวนที่สูงกว่าเงินสํารองที่ต้ งั ไว้ และการเรี ยกร้องค่าชดเชย
จากการบาดเจ็บของบุคคลใด ๆ
• กรณี และเหตุการณ์ ระหว่างประเทศ ตลอดจนสภาวะทางการเมื องทัว่ โลก ซึ่ งรวมถึงสภาวะและความไม่
มัน่ คงทางการเมืองในภูมิภาคของประเทศผูผ้ ลิตนํ้ามัน เช่น ตะวันออกกลางและตะวันออกไกล
• ความสามารถขององค์กรร่ วมประเทศผูผ้ ลิตนํ้ามันเพื่อการส่ งออก (Organization of Petroleum Exporting
Countries (“OPEC”)) และประเทศผูผ้ ลิตปิ โตรเลียมอื่น ๆ ที่จะกําหนดและรักษาระดับการผลิต ซึ่ งมีอิทธิ พล
ต่อราคาตลาด
• กฎระเบี ย บของรั ฐ ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ อุ ต สาหกรรมนํ้า มัน และพลัง งาน
โดยทัว่ ไป
• ระดับและขอบเขตของกิจกรรมของนักเก็งกําไรนํ้ามัน
• ราคา ความพร้อมและการเป็ นที่ยอมรับของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทดแทน เช่น ไบโอดีเซล
• การประกาศใช้หรื อการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม ภาษีอากรตลอดจนกฎหมายและ
กฎเกณฑ์อื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
• ความผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อเปรี ยบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
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ปั จจัยต่าง ๆ ดังที่ กล่าวมาข้างต้นส่ งผลให้ค่าการกลัน่ และกําไรขั้นต้นของพาราไซลีน (gross refining and
paraxylene margins) ของบริ ษทั ฯ อาจลดลงได้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุ รกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.1.2 ราคาตลาดของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์ และ
เคมีภัณฑ์ อนื่ ๆ มีความผันผวนและเป็ นวัฏจักร อีกทั้งได้ รับผลกระทบจากปัจจัยต่ าง ๆ ทัว่ โลกทีไ่ ม่ สามารถจะคาดการณ์ ได้
ราคาที่บริ ษทั ฯ ซื้ อนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และราคาขายของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และ
เคมีภณ
ั ฑ์อื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ ถูกกําหนดโดยอ้างอิงกับราคาตลาด ซึ่ งราคาตลาดเหล่านี้ มีความผันผวนและคาดว่าจะยังคงผัน
ผวนต่อไป อีกทั้งขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่ งอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ บางส่ วนจะสะท้อนถึงความผันผวนและวัฏจักรของอุตสาหกรรมกลัน่ นํ้ามันและ
การผลิตอะโรเมติกส์ ในอดีตที่ผ่านมา อุตสาหกรรมกลัน่ นํ้ามันและการผลิตอะโรเมติกส์ตอ้ งประสบกับช่วงเวลาที่ภาวะ
อุปทานตึงตัว (tight supply) ซึ่ งส่ งผลให้ราคาและอัตรากําไรเพิ่มขึ้น ติดตามด้วยช่วงระยะเวลาที่มีการเพิ่มกําลังการผลิตอย่าง
สู ง ซึ่ งส่ งผลให้มีอุปทานล้นตลาดและราคาและอัตรากําไรลดลง ความผันผวนที่มีนยั สําคัญในราคาตลาดของนํ้ามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น ๆ น่าที่จะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั ที่สาํ คัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ประสบกับความผันผวนของราคานํ้ามันดิบเป็ นรายวัน โดยทัว่ ไปแล้ว บริ ษทั ฯ จะมีช่วงระยะเวลาที่ห่าง
กัน (lag time) ประมาณหนึ่ งเดือนนับจากเวลาที่ซ้ื อนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ จนถึงเวลาที่ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่ งผลิต
จากวัตถุดิบดังกล่าว ทั้งราคาของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง
ระยะเวลาที่ ห่างกันนี้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่ออัตรากําไรของบริ ษทั ฯ และอาจส่ งผลกระทบที่ มี
นัยสําคัญต่อกิจการกลัน่ นํ้ามัน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ แม้วา่ การขึ้นหรื อลดราคาของนํ้ามันดิบหรื อ
วัตถุดิบอื่น ๆ อาจส่ งผลให้มีการปรับขึ้นหรื อปรับลดราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตามกัน แต่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับรองได้
ว่าราคาเหล่านั้นจะปรับขึ้นหรื อปรับลดในสัดส่ วนเดียวกันหรื อไม่ การที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถผลักภาระจากการขึ้นราคาตลาด
ของนํ้ามันดิ บหรื อวัตถุดิบได้ อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุ รกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ ต้นทุนนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงภาษีสรรพสามิตและเงินกองทุนนํ้ามันถือเป็ นส่ วนของ
ต้น ทุ น ที่ สํา คัญ ของต้นทุ นการขายของบริ ษ ัท ฯ โดยประมาณเป็ นสัด ส่ ว นร้ อ ยละ 96 ของต้นทุ น การขายของบริ ษ ัท ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังต้องสํารองนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคงคลังไว้ตามที่กฎหมายไทยกําหนดด้วย มูลค่าของ
สิ นค้าคงคลังเหล่านี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความผันผวนของราคาตลาด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ จึง
อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุ รกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและโอกาสทางธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ
อนึ่ง ราคาของนํ้ามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้บริ ษทั ฯ ต้องเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น แม้วา่ ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ยังไม่
เคยประสบปั ญหาในการจัดหาสิ นเชื่อทางการค้าเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน แต่หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาสิ นเชื่อระยะสั้น
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ที่มีเงื่อนไขที่ดีได้อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและโอกาสทางธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ ได้
2.1.3 บริ ษัทฯ ต้ องพึ่งพาเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชั่ น
สนับสนุนต่ าง ๆ และบุคลากรอาวุโสบางตําแหน่ ง

และ/หรื อบริ ษัทในเครื ออย่ างมากสํ าหรั บบริ การ

บริ ษทั ฯ ต้องพึ่งพาเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อเป็ นอย่างมากสําหรับ การดําเนิ นงานใน
ด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็ นบริ ษทั ในเครื อที่ถือหุ น้ ข้างมากโดยเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่
และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ ได้แก่ การเข้าถึงความเชี่ยวชาญในการบริ การจัดซื้ อนํ้ามันดิบและวัตถุดิบ เครื อข่ายการจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมี ภณ
ั ฑ์ทวั่ โลก การบริ การทางด้านเทคโนโลยี การดําเนิ นงานและวิศวกรรมที่ ทนั สมัย และ
โครงการวิจยั และพัฒนาของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับประโยชน์
จากการใช้เครื่ องหมายการค้า “เอสโซ่ ” และเครื่ องหมายการค้าอื่น ๆ ซึ่ งได้รับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ จากเอ็กซอน โมบิล คอร์
ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชัน่ รวมทั้งความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรฝ่ ายบริ หาร
จัดการและเทคนิ ค รวมทั้งบุคลากรระดับอาวุโสของบริ ษทั ฯ และการสนับสนุ นทางด้านธุ รกิ จจากเอ็กซอน โมบิ ล คอร์
ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชัน่ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขายผลิ ตภัณฑ์สําหรั บช่องทาง
พาณิ ชยกรรมในสัดส่ วนที่มีนยั สําคัญ และผลิตภัณฑ์ส่งออกให้แก่หรื อผ่านบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ซึ่ ง
ได้ให้การสนับสนุ นทางด้านการตลาดและการขายแก่บริ ษทั ฯ ภายใต้สัญญาบริ การต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับรองได้วา่
เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อจะยังคงให้การสนับสนุนแก่บริ ษทั ฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ สู ญเสี ย
การสนับสนุนดังกล่าวจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ หรื อสัญญาที่มีนยั สําคัญใด ๆ ที่บริ ษทั ฯ ทํา
ไว้กบั เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อถูกบอกเลิก และบริ ษทั ฯ ไม่สามารถหาแหล่งอื่น ๆ สําหรับ
บริ การดังกล่าวหรื อไม่สามารถหาบุคลากรที่สําคัญเพิ่มเติมได้ ธุ รกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและ
โอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ก็อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
สัญญาต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ ทํากับเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ สําหรับบริ การเทคโนโลยี
เครื่ องหมายการค้า และการสนับสนุ นอื่น ๆ มีขอ้ กําหนดว่าด้วยการสิ้ นสุ ดลงของสัญญาโดยอัตโนมัติหากเอ็กซอน โมบิล
คอร์ ปอเรชัน่ ไม่ได้เป็ นเจ้าของหรื อไม่มีอาํ นาจควบคุม ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม เป็ นจํานวนสู งกว่าร้อยละ 50 ของส่ วนได้
เสี ยในบริ ษทั ฯ อีกต่อไป เงื่อนไขบางอย่างที่เกี่ยวกับบุริมสิ ทธิ และการอนุ มตั ิจากรัฐบาลที่จะมีผลบังคับใช้หากผูถ้ ือหุ ้นเอ็ก
ซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อประสงค์ที่จะลดสัดส่ วนการถือหุ ้นโดยรวมของตนในบริ ษทั ฯ จนตํ่ากว่า
ร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุ น้ ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อไม่ผกู พันที่จะต้องคงส่ วนได้เสี ย
ขั้นตํ่าไว้ในบริ ษทั ฯ
2.1.4 อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ กับบริษัทฯ หรือระหว่ างผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ
ปั จจุบนั บริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นข้างมากในบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ อาจเกิดกรณี ที่ทาํ ให้ผล
ประโยชน์ข องเอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชั่นหรื อผลประโยชน์ของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องของเอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชั่น
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แตกต่างจากผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ทําให้ผบู้ ริ หารของบริ ษทั ฯ อาจต้องเผชิญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการและผูบ้ ริ หาร ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นนี้ รวมถึง
เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
• รายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ เช่น รายการที่เกี่ยวกับการจัดหา
วัตถุดิบ หรื อการขายผลิตภัณฑ์
• การแข่งขันหรื อกิจการใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจกลัน่ นํ้ามัน
• การอนุ ม ัติการควบรวมหรื อ เข้าซื้ อ กิ จ การที่ อ าจเกิ ดขึ้ น การซื้ อ ขายสิ นทรั พย์แ ละธุ ร กรรมทางบริ ษ ทั ที่ มี
นัยสําคัญอื่น ๆ
• การออกหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์
• การตัดสิ นใจลงทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนอื่น ๆ และ
• การบังคับสิ ทธิ ตามสัญญา การจ่ายเงินปั นผลและการจัดสรรอื่น ๆ และเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและ
กฎหมาย
แม้บริ ษทั ฯ มีความตั้งใจที่จะดําเนิ นมาตรการตามที่สมควรเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวและ
ปกป้ องผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ด้วยในขณะเดียวกัน แต่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับรองได้วา่ ผลประโยชน์ระหว่างเอ็กซอน โม
บิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ หรื อของบริ ษทั ฯ จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ผลประโยชน์ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื ออาจจะไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้
ถือหุน้ รายอื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ อาจใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนและดําเนินการในฐานะผูถ้ ือ
หุ ้นผ่านทางบริ ษทั ในเครื อ ซึ่ งอาจขัดแย้งและมี ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นรายอื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ เช่ น การ
จ่ายเงินปันผลหรื อการจัดสรรอื่น ๆ
2.1.5

บริษัทฯ ต้ องพึง่ พาแหล่งนํา้ มันดิบและวัตถุดบิ อืน่ ๆ จากต่ างประเทศ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริ ษทั ฯ คือนํ้ามันดิบ และบริ ษทั ฯ ต้องอาศัยนํ้ามันดิบที่พร้อมจัดหาได้
สําหรับความต้องการในการผลิตเกือบทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ มีความสามารถกลัน่ นํ้ามันดิบได้หลายประเภทจากทัว่
โลก ซึ่ งรวมถึงนํ้ามันดิบจากตะวันออกไกล ตะวันออกกลางและแอฟริ กาตะวันตก โดยที่การคัดเลือกวัตถุดิบของบริ ษทั ฯ
จากแหล่งใดนั้น จะขึ้นอยูก่ บั ราคาและปริ มาณของผลิตภัณฑ์ บริ ษทั ฯ จัดหานํ้ามันดิบผ่าน และจัดหาจาก ExxonMobil Asia
Pacific Pte. Ltd. และ ExxonMobil Sales and Supply LLC ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และทํา
หน้าที่ช่วยเหลือบริ ษทั ฯ ในการจัดหาและในการจัดซื้ อดังกล่าว การนําเข้านํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ อยูภ่ ายใต้ปัจจัย ต่าง ๆ
ซึ่ งอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงและความไม่มนั่ คงทางการเมืองในภูมิภาคที่เป็ นแหล่ง
ผลิตปิ โตรเลียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลาง กฎระเบียบของรัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนํ้ามันและพลังงานใน
ภูมิภาคเหล่านั้น สภาพอากาศและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในภูมิภาคเหล่านั้น แม้วา่ จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่เคยประสบ
ปั ญหาที่สําคัญในการจัดหานํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิต แต่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
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รับรองได้ว่าในอนาคตบริ ษทั ฯ จะยังคงความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนํ้ามันดิบ สําหรับโรงกลัน่
นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ได้อย่างเพียงพอสําหรับการกลัน่ ที่ ณ ระดับปั จจุบนั ในราคาซึ่ งเป็ นที่ยอมรับได้ และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
น่าพึงพอใจ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดหานํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ได้อย่างเพียงพอ หรื อสามารถจัดหาได้เพียงพอแต่ใน
ราคาที่ไม่น่าพึงพอใจ ธุ รกิ จ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและโอกาสทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ อาจได้รับ
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
2.1.6 การหยุ ดชะงักในการดําเนิ นงานของโรงกลั่นนํ้ามันและโรงงานอะโรเมติกส์ อย่ างมีนัยสํ าคัญ อาจมี
ผลกระทบต่ อการผลิตของบริษัทฯ
หน่ วยผลิตทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่ที่ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี การกลัน่ การขนส่ งและการจัดเก็บนํ้ามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อื่น ๆ มีความเสี่ ยงภัยที่สาํ คัญหลายอย่าง
ซึ่ งอาจก่ อ ให้เกิ ดอัค คี ภยั การระเบิ ด การหกรั่ ว ไหล และสภาพที่ เป็ นอันตรายหรื อ ไม่ ค าดหมาย อื่ น ๆ หรื อ อุ บ ัติเหตุ
เหตุการณ์แทรกแซงที่มีนยั สําคัญต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ (ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม) อันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุทาง
อุตสาหกรรม สภาพอากาศที่รุนแรงหรื อภัยธรรมชาติอื่น ๆ อาทิเช่น อุทกภัย วาตภัย สึ นามิ และแผ่นดินไหว อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบและมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ต้องหยุดเดินเครื่ องจักรในส่ วนต่าง ๆ ของหน่ วยผลิตเพื่อการบํารุ งรักษาตามกําหนดการประจําเป็ นครั้ง
คราว ในระหว่างการหยุดเดินเครื่ องจักรนี้ ส่ วนที่หยุดเดินเครื่ องจักรและส่ วนอื่น ๆ ที่ตอ้ งพึ่งพาส่ วนนี้ อาจไม่สามารถผลิต
หรื ออาจทําให้มีระดับการผลิตในอัตราที่ต่าํ ลง การหยุดเดินเครื่ องจักรเป็ นระยะเวลานาน แม้วา่ จะเป็ นการหยุดเดินเครื่ องจักร
เพื่อการบํารุ งรักษาประจําหรื อการบํารุ งรักษาตามกําหนดการที่วางไว้กต็ าม อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
หน่ วยผลิตของบริ ษทั ฯ อาจต้องหยุดเดินเครื่ องจักรนอกกําหนดการที่วางไว้ เนื่ องจากความชํารุ ดบกพร่ องของ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ในกรณี ดงั กล่าวนี้ หน่วยกลัน่ นํ้ามันที่ไม่เสี ยหายแต่อาจต้องพึ่งพาหรื อทํางานร่ วมกับหน่วยที่เสี ยหาย
อาจต้องหยุดเดิ นเครื่ องจักรไปด้วย หากมี กรณี เหล่านี้ เกิ ดขึ้น กําลังการผลิตและปริ มาณการผลิตของบริ ษทั ฯ อาจได้รับ
ผลกระทบในทางลบอย่างมี นัยสําคัญต่อธุ รกิ จ กระแสเงินสด ฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงานและโอกาสทางธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ
2.1.7 บริ ษัทฯ มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้ องกับการปนเปื้ อนของผลิตภัณฑ์ และการขายผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ เป็ นไปตาม
คุณสมบัตทิ กี่ าํ หนด
การส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติที่กาํ หนด หรื อมีการปนเปื้ อนหรื อเสื่ อมสภาพ ไม่วา่ จะเกิดขึ้น
จริ งหรื อเพียงถูกกล่าวหา หรื อไม่วา่ โดยตั้งใจหรื อโดยอุบตั ิเหตุ อาจทําให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อชื่อเสี ยงและธุรกิจของบริ ษทั ฯ
การส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติที่กาํ หนด หรื อมีการปนเปื้ อนหรื อเสื่ อมสภาพ อาจส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ต้องเรี ยก
ผลิตภัณฑ์กลับคืน และ/หรื อมีความรับผิดทางอาญาหรื อทางแพ่ง รวมถึงจํากัดความสามารถของบริ ษทั ฯ ที่จะขายผลิตภัณฑ์ได้
ซึ่ งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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การประกันภัยของบริษัทฯ อาจให้ ความคุ้มครองไม่ เพียงพอต่ อความสู ญเสี ยทีอ่ าจเกิดขึน้

การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อยูภ่ ายใต้ความเสี่ ยงและอันตรายต่าง ๆ จากการกลัน่ นํ้ามัน รวมทั้งการขนส่ งและการ
จัดเก็บนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อื่น ๆ เช่น อัคคีภยั
การระเบิด การแตกร้าวของท่อส่ งและการหกรั่วไหล การรั่วของถังเก็บ การหกรั่วไหลของเคมีภณ
ั ฑ์ การปล่อยสารอันตราย
หรื อก๊าซ และความเสี่ ยงทางด้านสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ ความชํารุ ดบกพร่ องทางจักรกลของอุปกรณ์ที่หน่วยผลิตของบริ ษทั ฯ
และภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ ความเสี่ ยงภัยในการดําเนินงานและความเสี่ ยงภัยอื่น ๆ เหล่านี้ อาจก่อให้เกิดการได้รับบาดเจ็บ
และการเสี ยชี วิต ความเสี ย หายที่ ร้ ายแรงหรื อ การถูกทําลายของทรั พย์สิ นของบริ ษ ัท ฯ และของบุ ค คลอื่ น รวมทั้งการ
ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม และอาจส่ งผลให้ตอ้ งระงับการดําเนินงานและก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรื อทางอาญา
ในขณะที่บริ ษทั ฯ เชื่อว่าบริ ษทั ฯ ได้ทาํ ประกันภัยไว้อย่างเพียงพอ แต่หากหน่ วยผลิตหน่ วยใดหน่วยหนึ่ งหรื อทุก
หน่ วยเสี ยหาย ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน และการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ต้องหยุดชะงักเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถรับรองได้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ จะคุม้ ครองความสู ญเสี ยที่อาจเกิดจากการหยุดชะงักดังกล่าว หรื อ
ชดเชยค่ า ใช้จ่ า ยในการซ่ อ มแซมหรื อ ทดแทนหน่ ว ยผลิ ต ที่ เ สี ย หายได้อ ย่า งเพีย งพอ บริ ษ ทั ฯ ไม่ มี ก ารประกัน ภัยธุ ร กิ จ
หยุดชะงัก หากบริ ษทั ฯ ได้รับความสู ญเสี ยที่ไม่ได้เอาประกันเป็ นจํานวนมาก หรื อหากความสู ญเสี ยที่เอาประกันของบริ ษทั ฯ
มีจาํ นวนสู งกว่าความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างมีนยั สําคัญ ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ อนึ่ ง กรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ
ไม่ได้ครอบคลุมเบี้ยปรับหรื อค่าปรับ หรื อการชําระเงินอื่น ๆ ให้แก่รัฐบาลอันเนื่องจากความเสี่ ยงภัยใด ๆ เหล่านี้
2.1.9 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้ อม และการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและ
กฎระเบียบดังกล่าว อาจทําให้ บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายจํานวนมาก
ลักษณะธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ทําให้บริ ษทั ฯ ต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายและกฎระเบียบและมาตรฐานทางด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่เพิ่มความเข้มงวดขึ้นอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่ งที่ถูกปล่อยออกมาทางอากาศ เช่น สารซัลเฟอร์ อ๊อกไซด์
(sulfur oxides (“SOx”)) สารไนโตรเจน อ๊อกไซด์ (nitrogen oxides (“NOx”)) และอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการหกรั่วไหลโดยอุบตั ิเหตุหรื อการปล่อยปิ โตรเลียมหรื อวัตถุอนั ตราย หรื อมลพิษอื่น ๆ เข้าสู่ สิ่งแวดล้อม การ
จัดการของเสี ย การจัดการ การใช้ การจัดเก็บ การขนส่ งและการกําจัดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิ โตรเลียม การป้ องกันมลพิษ การ
แก้ไขพื้นที่ซ่ ึ งปนเปื้ อน และการกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเบนซิ นและนํ้ามันดีเซล นอกจากนี้ กฎหมายและ
กฎระเบียบบางฉบับยังกําหนดให้โรงงานของบริ ษทั ฯ ต้องประกอบการตามใบอนุญาตซึ่ งต้องต่ออายุหรื ออาจมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ กฎหมาย กฎระเบียบ และใบอนุญาตเหล่านี้ อาจกําหนดให้ติดตั้งเครื่ องควบคุมมลพิษหรื อเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนิ นงานเพื่อจํากัดผลกระทบที่เกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อมและ/หรื อสุ ขอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อการปฏิบตั ิตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม การฝ่ าฝื น
กฎหมายและกฎระเบียบหรื อเงื่อนไขของใบอนุ ญาตเหล่านี้ มีโทษปรับสู ง รวมถึงโทษทางอาญา การเพิกถอนใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการ และการบังคับปิ ดสถานประกอบการ
3
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การรั่วไหลของนํ้ามัน ก๊าซหรื อมลพิษอื่น ๆ ออกสู่อากาศ ดินหรื อนํ้า อันอาจทําให้บริ ษทั ฯ มีความรับผิดต่อรัฐบาล
หรื อบุคคลภายนอก อีกทั้งเกิดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความเสี ยหายจากการรั่วไหลดังกล่าว หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานทางด้านสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ อาจถูกดําเนิ นการทางปกครอง ทางแพ่งและทางอาญา
โดยหน่ วยงานของรัฐ อีกทั้งอาจถูกดําเนิ นการทางแพ่งโดยกลุ่มอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมและบุคคลอื่น ๆ ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิ ด
ค่าปรับและความรับผิดจํานวนมากต่อบริ ษทั ฯ รวมทั้งคําสัง่ ซึ่ งอาจจํากัดหรื อระงับการประกอบกิจการของบริ ษทั ฯ ได้
3

อนึ่ ง การประกาศใช้กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมฉบับใหม่ การตีความกฎหมายเดิมใหม่หรื อการ
ยกเลิกกฎหมายเดิม คุณสมบัติที่กาํ หนดเพิ่มเติมของรัฐบาลหรื อพัฒนาการอื่น ๆ ในภายหน้าอาจส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมหรื อเกิดค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานเพิ่มเติมเพื่อที่จะรักษาระดับการประกอบการในระดับ
ปั จจุบนั ลดกิจกรรมการผลิตหรื อดําเนิ นการอื่น ๆ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลได้กําหนดลักษณะและ คุณภาพของนํ้ามันเชื้ อเพลิงขึ้นใหม่
โดยกําหนดให้มีการลดปริ มาณกํามะถันและสารเบนซี นของนํ้ามันเบนซิ น และลดปริ มาณกํามะถันในนํ้ามันดีเซล ซึ่ งบริ ษทั ฯ
จะต้องปฏิบตั ิตาม มาตรฐานที่กาํ หนดขึ้นใหม่ดงั กล่าว ภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อให้บริ ษทั ฯ ยังคงสามารถขายนํ้ามัน
เบนซิ น และนํ้ามันดีเซลในตลาดภายในประเทศได้ คณะกรรมการ บริ ษทั ได้ อนุ มตั ิการลงทุนโครงการปรับปรุ งคุณภาพ
นํ้ามัน ณ โรงกลัน่ นํ้ามันศรี ราชาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ซึ่ ง บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการได้อนุมตั ิ
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วภายในวันที่ 1 มกราคม 2555
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

นอกจากนี้ มาตรฐานและข้อกําหนดทางสิ่ งแวดล้อมฉบับใหม่ที่อาจมีการประกาศใช้บงั คับอาจทําให้บริ ษทั ฯ ไม่มี
ระยะเวลาเพียงพอเพื่อการปฏิ บตั ิตาม และบริ ษทั อาจไม่สามารถขอยกเว้นหรื อขอระงับชัว่ คราว หากบริ ษทั ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและข้อกําหนดดังกล่าวได้ภายในกําหนดเวลา ซึ่ งในกรณี เช่นนั้น บริ ษทั ฯ อาจต้องปิ ดดําเนิ นการหรื อ
หยุดดําเนิ นการในส่ วนงานที่ได้รับผลกระทบ บริ ษทั ฯ คาดว่า กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจะกําหนด
มาตรฐานใหม่สาํ หรับการปล่อยสารทางอากาศสําหรับธุรกิจกลัน่ นํ้ามัน โดยบริ ษทั ฯ ยังไม่แน่ใจว่า มาตรฐานใหม่เหล่านี้ จะ
มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในทางใดบ้าง
บริ ษทั ฯ ไม่เคยถูกดําเนิ นคดีที่มีนยั สําคัญหรื อต้องจ่ายค่าปรับและเบี้ยปรับที่มีนยั สําคัญ และเท่าที่บริ ษทั ฯ ทราบ
บริ ษทั ฯ ไม่เคยถูกตรวจสอบในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและเรื่ องที่เกี่ยวข้องที่มีนยั สําคัญ แต่อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับรอง
ได้ว่า จะไม่มีการดําเนิ นคดีหรื อกระบวนพิจารณาอื่น ๆ ต่อบริ ษทั ฯ ในอนาคต หรื อบริ ษทั ฯ จะต้องรับผิดในการดําเนิ นคดี
หรื อกระบวนพิจารณาในอนาคตดังกล่าว ซึ่ งอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูง ค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาดและแก้ไขสิ่ งแวดล้อมใน
พื้นที่ของบริ ษทั ฯ และการดําเนินคดีเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.1.10

บริษัทฯ อาจไม่ สามารถดําเนินโครงการในอนาคตได้ สําเร็จภายในกําหนดเวลาและงบประมาณทีค่ าดการณ์ ไว้

ในอนาคตบริ ษทั ฯ อาจมี ความจําเป็ นจะต้องมี ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุ นเป็ นจํานวนมากจากการที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานหรื อกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อย่างเช่นที่บริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตาม มาตร ฐานนํ้ามันเชื้อเพลิงใหม่ ที่ กําหนดให้ลดปริ มาณกํามะถันและสารเบนซี นในนํ้ามันเบนซิ น และลดปริ มาณ
3

3

3

3
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กํามะถันในนํ้ามันดีเซล ดังรายละเอียดในปั จจัยความเสี่ ยงหัวข้อข้างต้น ซึ่ ง หากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริ ษทั
ฯ มี ไ ม่ เ พีย งพอ บริ ษ ทั ฯ อาจต้อ งจัด หาเงิ นทุ นบางส่ ว นสําหรั บ โครงการในอนาคตจากการกู้ยืม ธนาคารหรื อ การขาย
หลักทรั พย์ที่ถืออยู่ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถจัดหาเงิ นทุนได้อย่างเพียงพอภายใต้
เงื่อนไขซึ่ งเป็ นที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิ ชย์ หรื ออาจไม่สามารถจัดหาได้เลย
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กําหนดเวลาและความสําเร็ จของโครงการต่างๆ ที่อาจมีข้ ึนในอนาคตอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากปั จจัย
ต่างๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยทัว่ ไปกับโครงการก่อสร้ างและขยายธุ รกิจขนาดใหญ่ ปั จจัยเหล่านี้ ได้แก่ การขาดแคลน หรื อการ
เปลี่ ยนแปลงของราคาอุปกรณ์ หรื อวัสดุ ความบกพร่ องในการออกแบบหรื อการก่อสร้ าง สภาพอากาศที่ แปรปรวน ภัย
ธรรมชาติ อุบตั ิเหตุ และสถานการณ์และปั ญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ปั จจัยใด ๆ เหล่านี้ อาจส่ งผลให้โครงการ
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนสําเร็ จล่าช้าออกไป ซึ่ งส่ งผลให้ตน้ ทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้น และอาจทํา
ให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม มาตรฐานที่กาํ หนด ขึ้นใหม่ดงั กล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3
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2.1.11 การแทรกแซงของรัฐบาลในการตัดสิ นใจกําหนดราคา และกฎหมายและกฎระเบียบอืน่ ๆ ของรัฐบาลอาจ
มีผลกระทบในทางลบต่ อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ และผูป้ ระกอบการปิ โตรเลียมอื่น ๆ ในประเทศไทย ดําเนินกิจการในสภาพแวดล้อมที่อยูภ่ ายใต้การกํากับ
ดูแลที่เข้มงวดของรัฐบาล ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของรัฐบาลหรื อการเปลี่ยนแปลงใน
นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ รัฐบาลอาจแทรกแซงการตัดสิ นใจกําหนดราคาของโรงกลัน่ นํ้ามันและผูค้ า้ ปลีกเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและสังคมของประเทศไทย
ในอดี ตรั ฐบาลเคยประกาศเพดานราคาขายปลีกและขายส่ งสู งสุ ดสําหรั บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และในอนาคต
รัฐบาลอาจจะมีการประกาศดังกล่าวอีกก็ได้ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับรองได้วา่ รัฐบาลจะไม่แทรกแซงการตัดสิ นใจกําหนด
ราคาของบริ ษทั ฯ ในอนาคต การแทรกแซงการกําหนดราคาของรัฐบาลอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ
กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ดาํ เนิ นการอย่างต่อเนื่ องในการควบคุมราคาขายส่ งของก๊าซปิ โตรเลียมเหลวซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้
เป็ นก๊าซหุ งต้มอยูใ่ นครัวเรื อน และเพื่อควบคุมราคาขายของก๊าซปิ โตรเลียมเหลว รัฐบาลได้กาํ หนดให้ผผู้ ลิตก๊าซปิ โตรเลียม
เหลวทุกรายรวมทั้งบริ ษทั ฯ ต้องขายก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในราคาขายส่ งหน้าโรงกลัน่ ให้แก่ผรู้ ับซื้ อในราคาควบคุม ที่ได้รวม
ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามที่จะได้มีการประกาศเป็ นครั้งคราวแม้รัฐบาลจะมีแนว
ทางการปรับราคาขายส่ งหน้าโรงกลัน่ ให้สะท้อนราคาตลาดโลกมากขึ้ น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่ารัฐบาลจะ
ดําเนินการแนวทางนี้ เมื่อไรและเป็ นระยะเวลานานเท่าไร ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจมีผลอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ และผล
ดําเนินการของบริ ษทั ฯ
นอกจากการควบคุ มราคาขายส่ งหน้าโรงกลัน่ ของก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลว รั ฐบาลยังได้ค วบคุ มการส่ งออกก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลวโดยผูผ้ ลิตในประเทศ เพื่อป้ องกันการขาดแคลนก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศ เนื่องจากราคาในประเทศ
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ถูกควบคุม บริ ษทั ฯ อาจจะสามารถส่ งออกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในราคาส่ งออกที่สูงกว่าได้ ดังนั้น การควบคุมจํานวนก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลวที่บริ ษทั ฯ สามารถส่ งออกได้จึงมีผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั ฯ ในปี 2554 เนื่ องจากยังมีการขาดแคลน
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศ จึงไม่มีการส่ งออกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวแต่อย่างใด
นอกจากนี้ความสามารถในการดําเนิ นงานในฐานะที่เป็ นบริ ษทั ผูป้ ระกอบกิจการโรงกลัน่ นํ้ามันในประเทศไทยยัง
จําเป็ นจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากทางรัฐบาล ซึ่ งต้องมีการต่ออายุทุกห้าปี นอกจากนี้ ยังขึ้นอยูก่ บั
สั ญ ญาขยายและประกอบกิ จ การโรงกลั่น ปิ โตรเลี ย มซึ่ งบริ ษ ัท เข้า ทํา กับ กระทรวงอุ ต สาหกรรม (ซึ่ งต่ อ มาได้มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตัวคู่สัญญาเป็ นกระทรวงพลังงานแทน) ดังนั้น หากใบอนุ ญาตของบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับการต่ออายุ ไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม หรื อในกรณี ที่บริ ษทั มีความขัดแย้งกับกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับสัญญาที่ กล่าวมาข้างต้น หรื อมี การผิด
สัญญาหรื อบอกเลิกสัญญา บริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถดําเนิ นงานโรงกลัน่ ต่อไปและอาจส่ งผลในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.1.12 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกลัน่ นํา้ มันและการผลิตอะโรเมติกส์ ซึ่งมีการแข่ งขันสู ง และคู่แข่ งมีช่องทางการ
ขายปลีกทีก่ ว้ างขวางมากกว่ า หรือมีแหล่งเงินทุนทีพ่ ร้ อมกว่ า อันอาจทําให้ ได้ เปรียบในการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมกลัน่ นํ้ามันและอุตสาหกรรมอะโรเมติกส์มีการแข่งขันสู งมากในแง่การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมใน
ประเทศ และการขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ และเคมีภณ
ั ฑ์อื่น ๆ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่แล้ว
บริ ษทั ฯ ต้องแข่งขันกับผูป้ ระกอบการโรงกลัน่ ปิ โตรเลียมในประเทศอีกหกราย ทั้งในด้านการจัดหานํ้ามันดิบและวัตถุดิบ
อื่น ๆ และในด้านลูกค้าของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ความต้องการของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไม่สอดคล้องกับ กําลังการผลิตที่
เพิ่มขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้เกิดกําลังการผลิตส่ วนเกิน (overcapacity) ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลักบางชนิด ความไม่สมดุลย์กนั
ระหว่างอุปทานและอุปสงค์สาํ หรับผลิตภัณฑ์กลัน่ บางอย่างของตลาดในประเทศที่ยงั คงมีอยูต่ ่อไปอาจทําให้เกิดแรงกดดัน
ต่อราคาในตลาดในประเทศ และเป็ นการบังคับให้บริ ษทั ฯ ต้องขายผลผลิตส่ วนเกินในตลาดส่ งออกซึ่ งโดยปกติมีอตั รากําไร
ที่ต่าํ กว่า อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อกําไรจากการดําเนินงาน (operating margins) และผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์ การแข่งขันในตลาดในประเทศและตลาด
ระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจึงขึ้นอยูก่ บั ราคาเป็ นสําคัญ โดยราคานี้ จะถูกปรับเปลี่ยนตาม คุณสมบัติที่ กําหนด
ของผลิตภัณฑ์และต้นทุ นการขนส่ ง ดังนั้น โดยทัว่ ไป บริ ษทั ฯ จึ งไม่สามารถสร้ างความได้เปรี ยบทางการค้า ด้วยความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ (product differentiation) และไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นด้วยการขึ้นราคาสิ นค้า อีกทั้ง
บริ ษทั ฯ ยังอาจเผชิญกับการแข่งขันสู งขึ้นจากการที่คู่แข่งของบริ ษทั ฯ ได้มีการเพิ่มปริ มาณการผลิตหรื อกําลังการกลัน่ อีกทั้ง
บริ ษทั ฯ ต้องแข่งขันกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั หาทางเลือกอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานและ
เชื้อเพลิงของผูร้ ับซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ นและแหล่งพลังงานหมุนเวียน (renewable energy
sources) หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมอื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ก็อาจได้รับผลกระทบในทางลบ
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จากการที่ภาคค้าปลีกมีการแข่งขันที่สูง บริ ษทั ฯ จึงต้องมีการแข่งขันในด้านราคาเป็ นหลัก ตามด้วยด้านอื่น ๆ เช่น
มาตรฐานการบริ การ คุณภาพผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด และที่ต้ งั ของสถานี บริ การนํ้ามัน และบริ ษทั ฯ ยังได้แข่งขันในด้าน
ตัวแทนจําหน่ายด้วย บริ ษทั ฯ เผชิญการแข่งขันอย่างสู งจากบริ ษทั นํ้ามันแบบครบวงจร เช่น บมจ. ปตท. ซึ่ งมีผถู้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ คือ รัฐบาล ซึ่ งเพิ่มความพยายามที่จะรุ กส่ วนแบ่งตลาดค้าปลีกในช่วงที่ผา่ นมา บมจ. ปตท. มีเครื อข่ายค้าปลีกที่มากกว่า
บริ ษทั ฯ และมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงกว่ามาก และมักจะเป็ นผูค้ า้ ปลีกที่ริเริ่ มการเปลี่ยนแปลงราคานํ้ามัน โดยทัว่ ไป บริ ษทั ฯ
จะลดราคาตามการเปลี่ยนแปลงที่ คู่แข่งกําหนดซึ่ งรวมถึ ง บมจ. ปตท. เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยยอดขาย เมื่ อทางบริ ษทั ฯ
ตอบสนองต่อราคาที่ต่าํ ที่กาํ หนดโดยคู่แข่งของบริ ษทั ฯ หรื อหากว่าคู่แข่งของบริ ษทั ฯไม่ตอบสนองอย่างรวดเร็ วต่อราคา
นํ้ามันดิบที่เพิ่มขึ้นโดยการขึ้นราคาขายปลีกเชื้อเพลิง หรื อตั้งราคาตํ่ากว่าความเป็ นจริ ง กําไร (ในส่ วนค้าปลีก) ของบริ ษทั ฯ
อาจลดลงหรื อมีผลขาดทุนได้
คู่แข่งบางรายของบริ ษทั ฯ มีแหล่งเงินทุนหรื อทรัพยากรอื่น ๆ ที่พร้อมกว่าบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ คู่แข่งเหล่านี้มี
ความสามารถที่จะรับความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจในทุกวัฎจักรของอุตสาหกรรมได้มากกว่า นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ต้องแข่งขันกับ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั หาพลังงานทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานและเชื้ อเพลิงของลูกค้า
ภาคพาณิ ชยกรรมและค้าปลีกของบริ ษทั ฯ

อนาคต

2.1.13 เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชั่ น และ/หรื อบริ ษัทในเครื อไม่ ผูกพันที่จะให้ การสนับสนุ นทางการเงินใน

ในช่วงระยะเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเงินในเอเชียเมื่อปี 2540 และหลังจากนั้น เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/
หรื อบริ ษทั ในเครื อ ได้ให้เงินกูย้ มื ทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยไม่มีหลักประกันแก่บริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั เอ็กซอน โมบิล คอร์
ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อได้ให้วงเงินสิ นเชื่อชนิ ดที่ผใู้ ห้กมู้ ีสิทธิ จะให้ผกู้ เู้ บิกถอนหรื อไม่กไ็ ด้ (uncommitted credit
facilities) แก่บริ ษทั ฯ โดยเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ ไม่ผกู พันที่จะต้องให้เงินกูย้ ืมหรื อให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ไม่อาจรับรองได้วา่ เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ จะ
ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษทั ฯ ในอนาคต ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาการสนับสนุ นทางการเงินที่จาํ เป็ น
จากแหล่งภายนอกโดยมีเงื่อนไขเป็ นที่ยอมรับได้ในอนาคต อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ กระแสเงิน
สด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.1.14 ความสํ าเร็จในอนาคตของบริษัทฯ ขึน้ อยู่กบั บุคลากรทีส่ ํ าคัญ
ความสําเร็ จของบริ ษทั ฯ อาจขึ้นอยูก่ บั การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารอาวุโสและบุคลากรที่สาํ คัญคนอื่น ๆ
เช่น บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพท้องถิ่นของประเทศที่ตนปฏิบตั ิงาน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่ งมี
บุคคลหลายคนในจํานวนนี้ที่บริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถหาผูท้ ี่จะมาทดแทนได้โดยง่าย บุคลากรที่สาํ คัญเหล่านี้ รวมถึง
ผูบ้ ริ หารอาวุโสซึ่ งได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างเข้มข้นจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรื อ บริ ษทั ในเครื อผ่าน
ทางโครงการฝึ กอบรม การให้ความรู้เพิ่มเติม และการหมุนเวียนงาน การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารอาวุโส และบุคลากรที่
สําคัญของบริ ษทั ฯ ยังเป็ นการจัดหามาหรื อมอบหมายให้มาช่วยงานที่บริ ษทั ฯ โดยเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรื อ
บริ ษทั ในเครื อ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการสนับสนุนทางด้านบริ การของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ
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หรื อเป็ นการหมุนเวียนตําแหน่งในระหว่างบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ อาจ
ได้รับผลกระทบจากการสูญเสี ยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะผูบ้ ริ หารอาวุโสหรื อบุคลากรที่สาํ คัญดังกล่าวโดยสาเหตุใดก็
ตาม ซึ่ งรวมถึงการหมุนเวียนตําแหน่งหรื อมอบหมายตําแหน่ง หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถหาผูท้ ี่จะมาทดแทนได้ นอกจากนี้
ความสําเร็ จของบริ ษทั ฯ ยังขึ้นอยูก่ บั การที่บริ ษทั ฯ จะสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไว้ได้ การ
แข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่ งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในอุตสาหกรรมนํ้ามันมีความรุ นแรง และจํานวนของบุคลากรซึ่ งมี
ความรู ้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนํ้ามันในประเทศไทยมีอยูจ่ าํ กัด หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถดึงดูดหรื อรักษาผูบ้ ริ หาร
อาวุโสไว้ได้ หรื อหากผูบ้ ริ หารอาวุโสไม่สามารถหรื อไม่ยนิ ดีที่จะอยูใ่ นตําแหน่งปั จจุบนั ต่อไป หรื อไปเข้าร่ วมงานกับคู่แข่ง
หรื อจัดตั้งบริ ษทั ที่แข่งขันกันขึ้นใหม่ บริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถหาบุคลากรมาทดแทนได้ทนั ทีหรื ออาจจะไม่สามารถหา
บุคลากรมาทดแทนได้เลย นอกจากนี้ ความพยายามที่จะรักษาหรื อดึงดูดบุคลากรที่สาํ คัญไว้อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สําคัญ ซึ่ งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่ได้ทาํ การ
ประกันภัย “บุคลากรที่สาํ คัญ” ซึ่ งจะให้ค่าชดเชยแก่บริ ษทั ฯ ในกรณี การเสี ยชีวิตหรื อพิการของบุคลากรคนใด นอกจากนี้
หากบริ ษทั ฯ ไม่ได้เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เนื่องจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/
หรื อบริ ษทั ในเครื อไม่ได้ถือหุน้ ข้างมากในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถดํารงหรื อได้มาซึ่ งบุคลากรที่สาํ คัญเหล่านั้นจาก
บริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ อีกต่อไป เหตุการณ์ใด ๆ ที่กล่าวมานี้อาจทําให้ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
2.1.15 บริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของค่ าเงินบาทเมื่อเปรี ยบเทียบกับสกุลเงิน
ต่ างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
สกุลเงินที่ใช้ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ คือสกุลเงินบาท ในขณะที่รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการ
ซื้ อวัตถุดิบของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การลดค่าของเงิ นบาทเมื่อเปรี ยบเที ยบกับสกุลเงิ นต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดอลลาร์ สหรั ฐ มี ผลกระทบ
ในทางลบต่อบริ ษทั ฯ เนื่องจาก
• การเพิ่มขึ้นของจํานวนเงินบาทที่ตอ้ งใช้ในการซื้ อนํ้ามันดิ บ นํ้ามันเชื้ อเพลิง วัตถุดิบที่ นาํ เข้า อุปกรณ์และ
บริ การ เช่น การขนส่ งจากแหล่งต่างประเทศซึ่ งเป็ นต้นทุนที่อยูใ่ นรู ปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็ นหลัก
• การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในบัญชีเจ้าหนี้ ค่านํ้ามันดิบ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ลงบันทึก
ต้นทุนโดยประมาณของการซื้ อนํ้ามันดิบ ณ วันที่ของใบตราส่ งสิ นค้าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันดังกล่าว
แต่ได้รับใบแจ้งหนี้ ซ่ ึ งจะแปลงเป็ นสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนซึ่ งอาจแตกต่างไปจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ของใบตราส่ ง ทั้งนี้ โดยทัว่ ไปบริ ษทั ฯ จะได้รับใบแจ้งหนี้ ในวันทําการที่ 4 ในเดือนถัดจากวันที่ของ
ใบตราส่ งสิ นค้า
• การเพิ่มขึ้นของจํานวนเงินบาทที่จาํ เป็ นต้องใช้เพื่อชําระหนี้ เงินกูย้ มื ในสกุลเงินต่างประเทศ และ
• การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสําหรับหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ
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สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออํานวยในประเทศไทยอันเนื่องมาจากการลดค่าของเงินบาทยังอาจทําให้ราคาพลังงานใน
ประเทศไทยและราคานํ้ามันดิบที่ใช้ในกระบวนการกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ สู งขึ้น และส่ งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ฯ และความต้องการของลูกค้าโดยรวมลดลง แม้วา่ ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ สามารถผลักภาระส่ วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนนํ้ามันดิบเนื่ องจากการลดค่าของเงินบาทได้ แต่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับรองได้วา่ บริ ษทั ฯ จะยังคงทําเช่นนั้นต่อไปใน
อนาคต ซึ่ งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อื่น ๆ ในกลุ่มพาณิ ชยกรรมในประเทศ และการ
ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในกลุ่มการค้าปลีก จะอ้างอิงกับราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในภูมิภาค ซึ่ งอยูใ่ นสกุลดอลลาร์ สหรัฐ
ในขณะที่บริ ษทั ฯ มีการเสนอราคาและออกใบแจ้งหนี้ค่าสิ นค้าดังกล่าวในสกุลเงินบาท อย่างไรก็ดี ถ้าเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ
แข็งค่าขึ้นอย่างมาก บริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นนี้ ได้เนื่ องจากการแข่งขันในตลาด หรื อการที่รัฐบาล
อาจจะมีการแทรกแซงราคา ในทางกลับกัน การอ่อนค่าของดอลลาร์ สหรัฐเมื่อเปรี ยบเทียบกับสกุลเงินบาทจะมีผลกระทบ
ในทางลบต่อรายได้ซ่ ึ งมีการบันทึกเป็ นสกุลเงินบาท เพราะค่าเงินบาทจากรายได้ของบริ ษทั ฯ ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐจะ
ลดลง
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ ไม่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Forward Contract) ที่กาํ หนดให้มีการชําระ
เงินที่คาํ นวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน และไม่มีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Swap Contract) ค้างชําระแต่อย่างใด
ด้วยเหตุ ดังกล่ าว การผันผวนของค่าเงิ นบาทเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ สกุลเงิ นดอลลาร์ ส หรั ฐได้มี ผลกระทบและจะยังคงมี
ผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.1.16 ภาระผูกพันทางการเงิน (Leverage) ของบริษัทฯ อาจจํากัดความคล่องตัวทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ มี เงิ นกูย้ ืมประมาณ 38,467 ล้านบาท โดยได้รวมยอดเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกันประมาณ 176 ล้านบาทเข้าไว้ดว้ ย ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ประมาณ 24,539 ล้านบาท และมีอตั ราส่ วนหนี้ สิน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ประมาณ 1.6 เท่า ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีความต้องการที่จะกูย้ ืมเพิ่มเติมในอนาคต ความสามารถของ
บริ ษทั ฯ ที่จะก่อเงินกูย้ ืมเพิ่มเติมอาจถูกจํากัดโดยสิ นเชื่อธนาคารพาณิ ชย์ที่เป็ นผูใ้ ห้กใู้ นปั จจุบนั ระดับเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ฯ
จะมีผลกระทบที่สาํ คัญหลายประการต่อการดําเนินกิจการในอนาคตของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึงผลกระทบดังต่อไปนี้
• กระแสเงินสดจากการดําเนินงานในสัดส่ วนที่มีนยั สําคัญจะถูกนําไปชําระเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้เงินกูท้ ี่มี
อยู่ และไม่สามารถนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้
• ข้อตกลงเกี่ยวกับหนี้ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และในอนาคตของบริ ษทั ฯ กําหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องผ่านเงื่อนไขทาง
การเงินบางประการ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความคล่องตัวของบริ ษทั ฯ ในการวางแผนและดําเนินการเพื่อตอบ
รับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ ซึ่ งรวมถึงโอกาสการเข้าซื้ อกิจการที่อาจเกิดขึ้น
• ความสามารถของบริ ษทั ฯ ที่จะจัดหาสิ นเชื่อเพิ่มเติมสําหรับเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน การเข้า
ซื้ อกิจการ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและอื่น ๆ โดยทัว่ ไป อาจถูกจํากัด
• บริ ษทั ฯ อาจเสี ยเปรี ยบในการแข่งขันกับคู่แข่งที่มีภาระผูกพันน้อยกว่า และ
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• บริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ไม่เอื้ออํานวย
ความสามารถของบริ ษทั ฯ ที่จะปฏิบตั ิตามภาระผูกพันในการชําระหนี้และลดหนี้สินโดยรวมของบริ ษทั ฯ จะขึ้นอยู่
กับผลประกอบการในอนาคตของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ผลประกอบการในอนาคตของบริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้เงื่ อ นไขของสภาวะ
เศรษฐกิจ วัฎจักรอุตสาหกรรมและปั จจัยทางการเงิน ธุ รกิจและปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการประกอบการของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งปั จจัยหลายอย่างนี้ อยู่นอกเหนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรั บรองได้ว่าธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ จะยังคง
สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดําเนินงานได้อย่างเพียงพอสําหรับการชําระหนี้สิน หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถสร้างกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานได้อย่างเพียงพอ บริ ษทั ฯ อาจต้องขายสิ นทรัพย์ กูย้ มื เงินใหม่เพื่อชําระหนี้ เดิม (refinance) ทั้งหมด
หรื อบางส่ วน หรื อจัดหาสิ นเชื่อเพิ่มเติม การกูย้ ืมเงินใหม่เพื่อชําระหนี้ เดิมอาจเป็ นไปไม่ได้ และบริ ษทั ฯ อาจจะไม่สามารถ
จัดหาสิ นเชื่อเพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไขเป็ นที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิ ชย์
สิ น เชื่ อ ธนาคารพาณิ ช ย์บ างรายการของบริ ษ ัท ฯ มี ข ้อ จํา กัด ทางการเงิ น และข้อ จํา กัด อื่ น ๆ ต่ อ บริ ษ ัท ฯ โดย
ข้อกําหนดที่กาํ หนดไว้ในสิ นเชื่อและที่เกี่ยวข้องกับหนี้ สินอื่น ๆ บางอย่างของบริ ษทั ฯ ได้จาํ กัดความสามารถของบริ ษทั ฯ ที่
จะก่อหนี้ สิน และได้กาํ หนดให้ตอ้ งมีการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินบางตัว การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังกล่าวอาจส่ งผล
เป็ นการผิดนัดในส่ วนของหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องภายใต้สินเชื่ อ หรื อหนี้ สินอื่ น ๆ และอาจทําให้เกิ ดการเร่ งรั ดชําระหนี้ สิน
ดังกล่าวหรื อตราสารใด ๆ ที่เป็ นหลักฐานแห่งหนี้ ในกรณี ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ อาจจะไม่สามารถกูย้ มื เงินใหม่เพื่อชําระหนี้ เดิม
หรื อชําระหนี้ ดงั กล่าวโดยวิธีการอื่นใดได้ และอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุ รกิจ กระแสเงินสด ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.1.17 แรงงานในโรงกลัน่ นํ้ามันส่ วนใหญ่ ของบริษัทฯ ส่ วนใหญ่ เป็ นสมาชิกสหภาพ และบริษัทฯ อาจมีปัญหา
แรงงานซึ่งกระทบต่ อการดําเนินงานของโรงกลัน่ นํา้ มัน
แรงงานในโรงกลัน่ นํ้ามันส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิกสหภาพและอยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงสภาพการจ้างแรงงาน บริ ษทั ฯ ไม่
เคยประสบปั ญหาการหยุดงานเนื่องจากข้อพิพาททางอุตสาหกรรม กฎหมายแรงงานในประเทศไทยได้กาํ หนดกลไกเพื่อการ
ระงับข้อพิพาททางแรงงานในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งรวมถึง กระบวนการคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน ที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้เคยทําความตกลงกับสหภาพแรงงานซึ่ งประกอบด้วย
พนักงานชัว่ คราวผ่านคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ดงั กล่าวและได้ขอ้ ตกลงสภาพการจ้างใหม่ที่เป็ นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มและมุมมองทางด้านแรงงานอาจส่ งผลให้คาํ วินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่อาจมี
ขึ้นในภายหน้าเอื้อประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ฯ น้อยลง ซึ่ งจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อต้นทุนแรงงาน ข้อพิพาทแรงงาน
ในโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินงานของโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญในธุ รกิจกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนิ นงานและโอกาสทาง
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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2.1.18 คดีความทีค่ ้ างพิจารณาอยู่หรืออาจเกิดขึน้ ในอนาคตอาจมีผลกระทบในทางลบต่ อบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ เป็ นจําเลยในคดีความซึ่ งเป็ นคดีทางการค้าปกติของบริ ษทั ฯ หลายคดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริ ษทั ฯ ได้ยนื่
อุทธรณ์คาํ พิพากษาที่ให้บริ ษทั ฯ ชําระเงินค่าปรับจํานวน 436 ล้านบาทในปี 2548 ในคดีอาญาที่มีข้ ึนต่อบริ ษทั ฯ ในข้อ
กล่าวหาเรื่ องการสําแดงเท็จและชําระภาษีศุลกากรตํ่ากว่าที่จะต้องชําระ ในปี 2551 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนยันคําพิพากษา
ตามศาลชั้นต้น ผูบ้ ริ หารยังคงมีความเชื่อมัน่ อย่างสูงในข้อต่อสู้คดี และบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการยืน่ อุทธรณ์คาํ พิพากษาต่อศาล
ฎีกาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 บริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกค่าปรับดังกล่าวเป็ นหนี้สินในงบการเงิน ถึงแม้บริ ษทั ฯ เชื่อว่าบริ ษทั ฯ มี
ข้อต่อสู ้ที่แข็งแกร่ งหลายประการสําหรับข้อเรี ยกร้องในคดีเหล่านั้น และได้มีการยืน่ อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาแล้ว ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถรับรองได้วา่ บริ ษทั ฯ จะชนะในการยืน่ อุทธรณ์ ทั้งนี้ คดีความสําคัญใหม่ ๆ ที่มีผลออกมาในทางที่ไม่เป็ นคุณกับ
บริ ษทั ฯ อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนิ นงานและโอกาส
ทางธุรกิจต่อบริ ษทั ฯ
2.1.19 บริษัทฯ มีความเสี่ ยงต่ อความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ มี เงิ นกูย้ ืมประมาณ 38,467 ล้านบาท โดยได้รวมยอดเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกันประมาณ 176 ล้านบาทเข้าไว้ดว้ ย ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับรองได้วา่ อัตรา
ดอกเบี้ ยจะไม่ปรับขึ้นในอนาคต การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ ยที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั อย่างมีนัยสําคัญจะเป็ นการเพิ่มต้นทุน
อย่างมีนยั สําคัญต่อการกูย้ ืมของบริ ษทั ฯ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่ งอิงกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรื อเงินกูย้ ืมใหม่ที่มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว หรื อเงินกูย้ มื อื่น ๆ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ที่สูงขึ้น อันอาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุ รกิจ กระแส
เงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.1.20 บริ ษัทฯ พึ่งพาผู้จัดหาเพียงรายเดียวในการจัดหาก๊ าซธรรมชาติ ซึ่ งสํ าคัญต่ อการผลิตไฟฟ้าที่บริ ษัทฯ
จําเป็ นต้ องใช้ เพือ่ ดําเนินงานหน่ วยผลิตของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นแหล่งเชื้อเพลิงในเครื่ องจักรผลิตไฟฟ้ าและไอนํ้า บมจ. ปตท. เป็ นผูจ้ ดั หาและผูจ้ ดั
จําหน่ายก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศไทย และเป็ นผูจ้ ดั ส่ งก๊าซธรรมชาติให้แก่บริ ษทั ฯ โดยผ่านทางระบบท่อส่ ง
ก๊าซภายใต้สัญญาที่ทาํ กับบริ ษทั ฯ โดยที่เครื่ องจักรผลิตไฟฟ้ าและไอนํ้าของบริ ษทั ฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงหลัก แม้
หากบริ ษทั ฯ ประสบปัญหาการจัดหาก๊าซธรรมชาติ บริ ษทั ฯ ยังสามารถใช้ก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นภายในบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ฯ
อาจซื้ อไฟฟ้ าจากบุคคลภายนอก เช่น จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย เป็ นแหล่งเชื้อเพลิงสํารองได้ แต่อย่างไรก็ดี
การใช้ก๊ า ซเชื้ อ เพลิ ง ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ภายในบริ ษ ัท ฯ จะลดรายได้ข องบริ ษ ัท ฯ เนื่ อ งจากก๊ า ซเชื้ อ เพลิ ง นี้ สามารถขายให้แ ก่
บุคคลภายนอกได้ ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้ าที่ซ้ื อจากบุคคลภายนอกเป็ นการเพิ่มต้นทุนการขายของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ อาจ
ไม่สามารถเดินเครื่ องหน่วยผลิตที่ระดับปั จจุบนั ได้โดยอาศัยแหล่งเชื้อเพลิงเพียงแหล่งเดียวจากก๊าซเชื้อเพลิงที่บริ ษทั ฯ ผลิต
ขึ้นเอง หรื อจากไฟฟ้ าที่ซ้ื อจากบุคคลภายนอก ดังนั้น หากเกิดปั ญหาในการจัดหาก๊าซธรรมชาติโดย บมจ. ปตท.ให้แก่บริ ษทั ฯ
ก็อาจส่ งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุ รกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและโอกาสทางธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ
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2.1.21 บริ ษัทฯ พึ่งพาระบบท่ อส่ งที่เป็ นเจ้ าของและดําเนินการโดยบริ ษัท ท่ อส่ งปิ โตรเลียมไทย จํากัด และ
พึง่ พาบุคคลภายนอก เพือ่ การจัดส่ งผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริ ษทั ฯ จํานวนกว่าร้อยละ 50 จะถูกจัดส่ งไปทัว่ ประเทศไทย โดยเป็ นการจัดส่ งจากโรง
กลั่น นํ้า มัน ของบริ ษ ัท ฯ ผ่า นทางระบบท่ อ ส่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ร วมซึ่ งบริ ษ ัท ท่ อ ส่ ง ปิ โตรเลี ย มไทย จํา กัด เป็ นเจ้า ของและ
ผูด้ าํ เนินการ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่ วนที่เหลือจะถูกจัดส่ งโดยทางเรื อชายฝั่งหรื อรถบรรทุก บริ ษทั ฯ ส่ งออกนํ้ามันเตาที่จะ
ส่ งออกโดยทางท่าขนถ่ายนํ้ามันซึ่ งเป็ นของบุคคลภายนอกคือ บมจ. ปตท. การทํางานของท่อส่ งอาจได้รับผลกระทบจาก
ความบกพร่ องของอุปกรณ์การปนเปื้ อนของผลิตภัณฑ์ การระเบิดหรื ออุบตั ิเหตุ เหตุแทรกแซงในการใช้ท่อส่ ง หรื อความ
เสี ยหายต่าง ๆ ในคลังนํ้ามันอาจทําให้การจัดส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริ ษทั ฯ หยุดชะงัก และหากบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้อง
เพิ่มการใช้วิธีการจัดส่ งที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า เช่น เรื อชายฝั่งและรถบรรทุก อาจส่ งผลให้ตน้ ทุนขายของบริ ษทั ฯ เพิ่มสู งขึ้น
นอกจากนี้ หากมีขอ้ พิพาทกับบุคคลภายนอกที่รับจ้างขนส่ งผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ โดยทางเรื อชายฝั่งหรื อรถบรรทุก การ
จัดส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริ ษทั ฯ ก็อาจหยุดชะงัก และหากมีขอ้ พิพาทกับ บมจ. ปตท. เกี่ยวกับการใช้ทุ่นขนถ่ายนํ้ามัน
ในทะเลเพื่อการส่ งออกการส่ งออกนํ้ามันเตาก็อาจหยุดชะงักด้วยเช่นกัน ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงิน
สด ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.1.22 บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมผ่านตัวแทนจําหน่ ายอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ มี ตวั แทนจําหน่ าย ซึ่ งให้บริ การผ่านทางสถานี บริ การ 372 สถานี ที่ ผ่านมา
บริ ษทั ฯ เคยมีขอ้ ขัดแย้งกับตัวแทนจําหน่ายของบริ ษทั ฯ ในประเด็นต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ข้อกําหนดเกี่ยวกับการให้ส่วนลด
และการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของเอสโซ่ ภายใต้ชื่อทางการค้าของบริ ษทั ฯ ถึงแม้วา่ ข้อขัดแย้งในอดีตเหล่านี้ ไม่ได้
มี ผลกระทบในอย่างมี นัยสําคัญต่อธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ แต่บริ ษทั ฯ ก็ไม่อาจรั บรองได้ว่า ข้อขัดแย้งที่ อาจมี ในอนาคตกับ
ตัวแทนจําหน่ายรายใดรายหนึ่ง หรื อมากกว่าหนึ่งรายจะไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนิ นงานค้าปลีก
นํ้ามันของบริ ษทั ฯ
3

2.1.23 บริษัทฯ อาจจะไม่ สามารถจ่ ายเงินปันผลได้

ความสามารถของบริ ษทั ฯ ที่จะประกาศจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของบริ ษทั ฯ
โดยผลประกอบการทางการเงินดังกล่าวก็ข้ ึนอยูก่ บั ความสําเร็ จในการดําเนิ นการตามแผนการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และ
ปั จจัยทางด้านการเงิน การแข่งขัน กฎระเบียบ วิทยาการและอื่น ๆ สภาพเศรษฐกิ จโดยทัว่ ไป อุปสงค์และราคาขายของ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ต้นทุนวัตถุดิบและปั จจัยเฉพาะอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมหรื อโครงการเฉพาะของบริ ษทั ฯ ซึ่ งส่ วนใหญ่
อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ
3
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3.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1

ความเป็ นมาและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ
3.1.1

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

ความเป็ นมา

บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งและมีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นประเทศไทย บริ ษทั ฯ จดทะเบียนจัดตั้ง
ขึ้นในปี 2508 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อที่เกี่ยวข้องประกอบธุรกิจในประเทศไทยมาเป็ นระยะเวลา 117 ปี
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริ ษทั เอกชนจํากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2539 และหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั ฯ ได้เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2551 ปัจจุบนั
บริ ษทั อื่น ๆ ในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ถือหุน้ รวมกันในบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนร้อยละ 65.99 ของหุ น้ ที่จาํ หน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ และกองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึ่ง ซึ่ งจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลังในปี 2546 ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ เป็ น
จํานวนร้อยละ 7.33 โดยการได้มาจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 โดยมีเงื่อนไขเดียวกับกองหลักทรัพย์เดิม
ที่กระทรวงการคลังได้จาํ หน่ายให้กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึ่ง ซึ่ งกระทรวงการคลังสามารถซื้ อหลักทรัพย์ดงั กล่าวคืนได้เมื่อ
สิ้ นสุ ดโครงการในปี 2556
โรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ได้เริ่ มดําเนิ นงานในปี 2514 และต่อมาบริ ษทั ฯ ได้รับอนุ ญาตให้ขยายโรงงานและ
ประกอบกิจการโรงงานกลัน่ นํ้ามันแร่ ขนาดใช้น้ าํ มันดิบวันละไม่เกิน 35,000 บาร์ เรล ภายใต้สัญญาประกอบกิจการโรงกลัน่
นํ้ามันปิ โตรเลียมและเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิ โตรเลียมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับบริ ษทั ฯ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2516
และในปี 2528 รัฐบาลได้อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ เพิ่มกําลังกลัน่ นํ้ามันดิบเป็ นวันละ 63,000 บาร์ เรล จากการปรับเพิ่มปริ มาณการ
ผลิต (debottleneck) หลังจากนั้น ในปี 2534 รัฐบาลได้อนุมตั ิการเพิ่มกําลังกลัน่ นํ้ามันดิบที่ได้รับอนุญาตของโรงกลัน่ นํ้ามัน
ของบริ ษทั ฯ เป็ นวันละ 185,000 บาร์ เรล บริ ษทั ฯ ได้ทยอยเพิ่มกําลังกลัน่ นํ้ามันดิบของโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ด้วยการ
ปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนมีกาํ ลังกลัน่ นํ้ามันดิบที่วนั ละ 177,000 บาร์เรล
ในปี 2541 บริ ษทั ฯ เริ่ มก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์ ณ พื้นที่โรงกลัน่ นํ้ามันศรี ราชาของบริ ษทั ฯ การก่อสร้าง
โรงงานอะโรเมติกส์ของบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จในปี 2542 โดยมีกาํ ลังการผลิตพาราไซลีนปี ละ 350,000 ตัน นับแต่
วันเริ่ มดําเนิ นการ (start-up) การดําเนิ นงานของโรงงานอะโรเมติกส์ได้ถูกประสานเชื่อมโยงเข้ากับโรงกลัน่ นํ้ามันแบบครบ
วงจร ในปี 2547 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มกําลังการผลิตเป็ นปี ละ 500,000 ตัน โดยโครงการเพิ่มกําลังการผลิตด้วยต้นทุนตํ่า ซึ่ งเป็ น
การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบพาราไซลีน (paraxylene feedstock) ของบริ ษทั ฯ เองด้วยการแปลงหน่วย
Powerformer ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านให้ เ ป็ นหน่ ว ยผลิ ต วัต ถุ ดิ บ พาราไซลี น หน่ ว ยผลิ ต นี้ ใช้ ป ฏิ กิ ริ ยาทรานส์ อ ั ล คี เ ลชั่ น
(Transalkylation) เพื่อไปทําการปรับปรุ งสารอะโรเมติกส์หนัก (heavy aromatics streams) และสารเบนซี น (benzene) ให้
เป็ นวัตถุดิบไซลีน (xylene feedstocks) โดยมีกาํ ลังการผลิตเทียบเท่าพาราไซลีน (paraxylene equivalent) ประมาณปี ละ
120,000 ตัน
หน่วยผลิตสารทําละลาย (solvent production unit) ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับโอนมาจาก บริ ษทั เอ็กซอนโม
บิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ในวันที่ 1 กันยายน 2550 ได้เริ่ มต้นการดําเนินงานในปี 2533 มีกาํ ลังการผลิตปี ละ 30,000 ตัน
2
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และสื บเนื่องจากการปรับปริ มาณกระบวนการผลิต (debottleneck) หลายครั้ง ส่ งผลให้ในปั จจุบนั หน่วยผลิตสารทําละลายนี้
มีกาํ ลังการผลิตปี ละ 50,000 ตัน โดยหน่วยผลิตดังกล่าว ได้ถูกประสานเชื่อมโยงเข้ากับโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ด้วย
เช่นกัน
2

2

นอกจากนี้ ภายในปี 2553 บริ ษทั ฯ ยังสามารถก่อสร้างโครงการปรับปรุ งคุณภาพนํ้ามันซึ่ งเป็ นการลงทุนใหญ่เป็ น
อันดับสองเท่าที่เคยลงทุนมาเสร็ จสิ้ นลง และสามารถเริ่ มกระบวนการผลิตนํ้ามันดีเซลและเบนซิ นที่มีกาํ มะถันตํ่าตาม
มาตรฐานยูโร 4 โดยบริ ษทั ฯ ได้ก่อสร้างโครงการเสร็ จสิ้ นก่อนกําหนดตามกฏหมายและในวงเงินที่ต่าํ กว่างบประมาณ 13
พันล้านบาท
2

2

2

3.1.2

พัฒนาการทีส่ ํ าคัญ

พัฒนาการที่สาํ คัญที่ผา่ นมาของบริ ษทั ฯ สามารถสรุ ปโดยสังเขปได้ดงั นี้

ปี 2535 -

กระทรวงการคลังเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ ด้วยสัดส่ วนร้อยละ 12.5 ในวันที่ 2 มีนาคม 2535

ปี 2539 -

บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนแปรสภาพจากบริ ษทั เอกชนจํากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยใช้ชื่อว่า
“บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2539
บริ ษทั ฯ ได้ก่อสร้ างหน่ วยผลิ ตยางมะตอยนํ้า ในบริ เวณคลังศรี ราชาแล้วเสร็ จ สมบูรณ์ ในเดื อ น
พฤษภาคม
บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชี ยในช่วงปี 2540 และปั จจัยสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเช่นเดียวกับผูป้ ระกอบกิจการโรงกลัน่ นํ้ามันรายอื่น ๆ
ในประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศเปลี่ยนระบบเงินตราต่างประเทศเป็ นแบบ
ลอยตัว บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนที่รับรู้แล้วและยังไม่ได้รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สําหรับหนี้สินในสกุลดอลลาร์สหรัฐ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นจํานวน 15,500 ล้านบาท

ปี 2540 -

-

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2540 คลังศรี ราชาได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO
9002 ในด้านกระบวนการผลิตการติดตั้งและบริ การผลิตภัณฑ์ยางมะตอยจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สมอ.)

ปี 2541 -

วันที่ 24 มีนาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตรา
ครุ ฑแก่บริ ษทั ฯ ให้เป็ นบริ ษทั ที่ดาํ เนิ นธุ รกิจปิ โตรเลียมในประเทศไทยโดยได้รับพระบรมราชานุญาต
บริ ษทั ฯ เริ่ มการก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์ข้ ึนในบริ เวณโรงกลัน่ นํ้ามันเอสโซ่ศรี ราชา

ปี 2542 -

จากการที่ บริ ษทั ฯ ต้องมีภาระหนี้ สินเป็ นจํานวนมากอันเป็ นผลมาจากการประกาศเปลี่ยนระบบ
เงินตราต่างประเทศเป็ นแบบลอยตัวของรัฐบาลในปี 2540 และผลกระทบที่ต่อเนื่ องจากเหตุการณ์
ดังกล่าว ในระหว่างปี 2542 ถึงปี 2544 บริ ษทั ฯ จึ งได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว
เมื่อครบกําหนด (Zero coupon bonds) ซึ่ งจะครบกําหนดในช่วงเวลาระหว่างปี 2552 ถึงปี 2555
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ให้แก่บริ ษทั อื่นในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการนําเงินที่ได้รับนั้น
ไปชําระคืนหนี้เดิม และยืดระยะเวลาในการชําระหนี้ ของบริ ษทั ฯ ออกไป
-

โรงงานอะโรเมติกส์ทดลองเดินเครื่ องครั้งแรก และเริ่ มการผลิตในเดือนสิ งหาคม

ปี 2543 -

ในเดื อ นธัน วาคม 2543 เพื่ อ เพิ่ ม สภาพคล่ อ งของบริ ษ ัท ฯ ทางบริ ษ ัท ฯ จึ ง ได้เ ข้า ทํา สั ญ ญาขาย
สิ นทรัพย์และสัญญาเช่าสิ นทรัพย์กบั บริ ษทั เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด โดยบริ ษทั ฯ
ได้ขายอุปกรณ์และเครื่ องจักรของโรงกลัน่ นํ้ามันรวมทั้งสิ นทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บริ ษทั เอ็ก
ซอนโมบิ ลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นจํานวนเงินประมาณ 20,834 ล้านบาท โดยราคาของ
สิ นทรัพย์กาํ หนดด้วยมูลค่าตลาดปั จจุบนั (Fair market value) ซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมินสิ นทรัพย์
อิสระ และในวันเดียวกันนั้น บริ ษทั ฯ ได้เช่าอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ต่าง ๆ เหล่านั้นกลับคืนภายใต้
เงื่ อ นไขของสัญ ญาเช่ าสิ นทรั พย์เป็ นระยะเวลา 12 ปี โดยบริ ษทั ฯ ได้บ ันทึ กเป็ นสัญญาเช่ าทาง
การเงิน

ปี 2544 -

บริ ษทั ฯ ได้รวมกิจการกับสิ ทธิ และประโยชน์ของบริ ษทั โมบิลออยล์ไทยแลนด์ จํากัด ดําเนินธุรกิจ
ภายใต้ชื่อของบริ ษทั ฯ

2

2

2

2

2

ปี 2547 -

บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบพาราไซลีน (paraxylene feedstock) ของบริ ษทั ฯ
ด้วยการแปลงหน่วย Powerformer ที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็ นหน่วยผลิตวัตถุดิบพาราไซลีน หน่วยผลิตนี้
ใช้ป ฏิ กิ ริ ย าทรานส์ อ ัล คี เ ลชั่น (Transalkylation) เพื่ อ ไปทํา การปรั บ ปรุ ง สารอะโรเมติ ก ส์ ห นัก
(heavy aromatics streams) และสารเบนซี น (benzene) ให้เป็ นวัตถุดิบไซลีน (xylene feedstocks)
โดยมีกาํ ลังการผลิตเทียบเท่าพาราไซลีน (paraxylene equivalent) ประมาณปี ละ 120,000 ตัน

ปี 2550 -

บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการปรับโครงสร้างกิจการและโครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วย (ก)
การเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ และการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โรงกลัน่ นํ้ามัน
เพื่อนําเงิ นไปชําระหนี้ เงิ นกูเ้ ดิ ม (ข) การรั บโอนกิ จการของบริ ษทั เอ็กซอนโมบิ ลเคมี (ประเทศ
ไทย) จํากัด เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของบริ ษทั ฯ (ค) การล้างผลขาดทุนสะสม และ (ง) การจัดหาแหล่ง
เงินกูใ้ หม่เพื่อนํามาชําระคืนหนี้สินระยะยาวที่มีอยูเ่ ดิม
บริ ษทั ฯ ออกหุ ้นสามัญ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครั้ งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย โดยหุ น้ ของบริ ษทั เริ่ มมีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันที่ 6 พฤษภาคม
พ.ศ. 2551
กระทรวงการคลังได้จาํ หน่ายหุ น้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนร้อยละ 7.33 ให้กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึ่ง
ซึ่ งจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง ในปี 2546 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 โดยมีเงื่อนไขเดียวกับ
กองหลั ก ทรั พ ย์ เ ดิ ม ที่ ก ระทรวงการคลั ง ได้ จ ํ า หน่ า ยให้ ก องทุ น รวมวายุ ภ ั ก ษ์ หนึ่ ง ซึ่ ง
กระทรวงการคลังสามารถซื้ อหลักทรัพย์ดงั กล่าวคืนได้เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการในปี 2556
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการปรั บปรุ งคุณภาพนํ้ามัน ณ โรงกลัน่ นํ้ามันเอสโซ่ ศรี ราชา เพื่อลดปริ มาณ
กํามะถันและสารเบนซี นในนํ้ามันเบนซิ น และลดปริ มาณกํามะถันในนํ้ามันดีเซลเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้วภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 ตามมาตรฐานและภายในเวลาที่รัฐบาลกําหนด

2

2

ปี 2551 -

2

ปี 2553 2

ปี 2554 2
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโรงกลัน่ ปิ โตรเลียม และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated)
อีกทั้งบริ ษทั ฯ ทําการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อื่น ๆ บริ ษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ลูกค้า
รายย่อยผ่านทางเครื อข่ายที่กว้างขวางของสถานี บริ การนํ้ามันค้าปลีกภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ รวมทั้งขายโดยตรงให้แก่ลูกค้า
ในภาคอุตสาหกรรม ค้าส่ ง การบินและการเดินเรื อ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อื่น ๆ ที่
บริ ษทั ฯ ผลิตให้แก่ลกู ค้าในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพื่อจําหน่ายไปยังต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ (Exxon Mobil Corporation) ซึ่ งเป็ นหนึ่งในบริ ษทั
พลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก บริ ษทั ฯ ยึดถือแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างมีวินยั สู งของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ซึ่ งเน้น
ที่ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น นอกจากนี้ ประโยชน์อื่น ๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับจากการเป็ นหนึ่ งใน
บริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ยังรวมถึงความเชี่ยวชาญในการบริ การจัดหานํ้ามันดิบและวัตถุดิบ เครื อข่าย
การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ทวั่ โลก การบริ การทางด้านเทคโนโลยี การดําเนิ นงานและวิศวกรรมที่
ทันสมัย และโครงการวิจยั และพัฒนา นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่ องหมายการค้า “เอสโซ่ ” และ
เครื่ องหมายการค้าอื่น ๆ ซึ่ งได้รับการอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ จากเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อของเอ็ก
ซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ รวมทั้งความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรฝ่ ายบริ หารจัดการและเทคนิค และการสนับสนุนทางด้าน
ธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริ ษทั ฯ ซึ่ งผลิตในประเทศไทย รวมถึงก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) นํ้ามันเบนซิ น นํ้ามัน
เชื้อเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตาและยางมะตอย อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังมีผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจําหน่าย นอกจาก
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแล้ว บริ ษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ซึ่ งประกอบด้วยพาราไซลีนที่ใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตกรด
เทเรฟทาลิก (purified terephthalic acid (“PTA”)) ซึ่ งจะนําไปใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตแผ่นฟิ ล์มโพลีเอสเตอร์ บรรจุ
ภัณฑ์ เรซิ นและผ้าใยสังเคราะห์ ส่ วนเคมีภณ
ั ฑ์อื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ ได้แก่ สารทําละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร์
(plasticizers)
บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของและผูป้ ระกอบกิจการโรงกลัน่ นํ้ามันแบบคอมเพล็กซ์ (complex refinery) ซึ่ งมีกาํ ลังการกลัน่
นํ้ามันดิบ 177,000 บาร์ เรลต่อวัน และเป็ นเจ้าของและผูป้ ระกอบการโรงงานอะโรเมติกส์ (aromatics plant) ซึ่ งมีกาํ ลังการ
ผลิตพาราไซลีน 500,000 ตันต่อปี และหน่วยผลิตสารทําละลายซึ่ งมีกาํ ลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี โดยโรงงานแต่ละแห่งนี้
ได้เชื่อมโยงเข้ากับหน่วยกลัน่ นํ้ามันและกระบวนการกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ แบบครบวงจร ทั้งนี้ หน่วยกลัน่ นํ้ามันดิบและ
หน่ วยผลิตของบริ ษทั ฯ มีที่ต้ งั ซึ่ งมีความได้เปรี ยบเพราะอยูใ่ กล้กบั ท่าเรื อนํ้าลึกแหลมฉบังที่ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี และอยู่
ห่ างไปเพียงประมาณ 120 กิ โ ลเมตรทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้ข องกรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นตลาดหลักที่ สําคัญ ของผลิ ตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมของบริ ษทั ฯ ความได้เปรี ยบของที่ต้ งั โรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ยังช่วยลดต้นทุนและก่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การจัดส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริ ษทั ฯ โดยผ่านทั้งทางท่อส่ ง ทางรถบรรทุกและทางเรื อ
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การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่ วม และบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง

บริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ บริ ษทั อื่น ๆในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์
ปอเรชั่ น ถื อ หุ ้ น ในบริ ษัท ฯ รวมกัน เป็ นจํา นวนร้ อ ยละ 65.99 และกองทุ น รวมวายุ ภ ัก ษ์ หนึ่ ง ซึ่ งจั ด ตั้ง ขึ้ นโดย
กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 7.33 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้ว
บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย 5 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั วิสาหกิจส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด บริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ
จํากัด บริ ษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรเซส จํากัด บริ ษทั ไทย ซี -เซ็ นเตอร์ จํากัด และบริ ษทั โมบิ ล เอ็นเทอร์ ไพรซิ ส
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั วิสาหกิจส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด ประกอบกิจการให้เช่าที่ดินแก่บริ ษทั ฯ ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว โดย
หุ ้นของบริ ษทั วิสาหกิจส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด ประกอบด้วยหุ ้นสามัญและหุ ้นบุริมสิ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริ ษทั วิสาหกิจส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัดมีทุนชําระแล้ว 3,333,400 บาท โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นสามัญทั้งหมด ซึ่ งคิด
เป็ นประมาณร้อยละ 30 ของหุ ้นที่ออกและจําหน่ายทั้งหมดของบริ ษทั วิสาหกิจส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด สําหรับหุ ้นที่
เหลือเป็ นหุ ้นบุริมสิ ทธิ ซึ่ งถือโดยพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชัน่ และ
ในทางบัญชี บริ ษทั ฯ ได้นาํ ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั วิสาหกิจส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด มารวมไว้ในงบการเงินรวม
ของบริ ษทั ฯ สําหรับหุ ้นที่เหลือเป็ นหุ ้นบุริมสิ ทธิ ซึ่ งถือโดยพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โม
บิล คอร์ ปอเรชัน่
บริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ประกอบกิจการให้เช่าที่ดินแก่บริ ษทั ฯ ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว โดยหุ ้นของ
บริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ประกอบด้วยหุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุต
สาหกิจ จํากัด มีทุนชําระแล้ว 10,000,000 บาท โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นสามัญในจํานวนร้อยละ100 ของหุ ้นสามัญทั้งหมด
ของบริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ซึ่ งคิดเป็ นประมาณร้อยละ 49 ของหุ ้นที่ออกและจําหน่ ายทั้งหมดของบริ ษทั ร่ วม
พัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด สําหรับหุน้ ที่เหลือเป็ นหุน้ บุริมสิ ทธิซ่ ึ งถือโดยพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อของเอ็ก
ซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และในทางบัญชี บริ ษทั ฯ ได้นาํ ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด มารวม
ไว้ในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สําหรับหุ ้นที่เหลือเป็ นหุ ้นบุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งถือโดยพนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ใน
เครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่
บริ ษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรเซส จํากัด ประกอบกิจการให้เช่าที่ดินและอาคารสํานักงาน แก่บริ ษทั ฯ ภายใต้
สัญญาเช่าระยะยาว
บริ ษทั ไทย ซี -เซ็นเตอร์ จํากัด ดําเนิ นธุ รกิจสถานี บริ การนํ้ามันที่จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายใต้ตราสิ นค้า
เอสโซ่และโมบิล และดําเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้ อที่จาํ หน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคอื่น ๆ
บริ ษ ัท โมบิ ล เอ็น เทอร์ ไ พรซิ ส (ประเทศไทย) จํา กัด ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ให้บ ริ ก ารจํา หน่ า ยและขนส่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียม แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนั บริ ษทั ดังกล่าวไม่ได้ประกอบธุรกิจแล้ว
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ถือหุ ้นในบริ ษทั ท่อส่ งปิ โตรเลียมไทย จํากัด และ บริ ษทั เชื้ อเพลิงการบิ นกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) โดยบริ ษทั ท่อส่ งปิ โตรเลียมไทย จํากัด เป็ นบริ ษทั ร่ วม (Associate) ระหว่างบริ ษทั ฯ และผูป้ ระกอบกิจการนํ้ามัน
รายอื่ น ๆ เพื่อ ทําการก่อ สร้ างและดําเนิ นกิ จ การระบบท่อ ส่ งผลิ ตภัณฑ์ปิ โตรเลี ยม ซึ่ งขนส่ งผลิ ตภัณฑ์น้ ํามันใส (clean
products) จากทั้งโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ และโรงกลัน่ นํ้ามันของ บมจ. ไทยออยล์ ในศรี ราชาไปยังท่าอากาศยานกรุ งเทพ
(ดอนเมื องและสุ วรรณภูมิ) และคลังนํ้ามันในอําเภอลําลูกกา และในจังหวัดสระบุรี และบริ ษทั เชื้ อเพลิงการบิ นกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) ดําเนิ นธุ รกิจทางด้านการบริ หารการจัดเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และให้บริ การเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงแก่
อากาศยาน
แผนภูมิต่อไปนี้แสดงถึงโครงสร้างการถือหุ น้ ในบริ ษทั ต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

3.4

โครงสร้ างรายได้

รายได้จากการขาย ประกอบด้วยส่ วนธุรกิจการกลัน่ นํ้ามันและจัดจําหน่ายนํ้ามัน (Downstream Segment) และส่ วน
ธุรกิจปิ โตรเคมี (Petrochemical Segment) โดยส่ วนธุ รกิจการกลัน่ นํ้ามันและจัดจําหน่ายนํ้ามัน ประกอบด้วยยอดขายจาก
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึงนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิ ดเบา (ประกอบด้วยก๊าซปิ โตรเลียมเหลว และนํ้ามันเบนซิ น)
นํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา (ประกอบด้วยนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันก๊าด และนํ้ามันดีเซล) และนํ้ามันสําเร็ จรู ป
ชนิดหนัก (ประกอบด้วยนํ้ามันเตาและยางมะตอย) และผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ส่ วนธุรกิจปิ โตรเคมี ประกอบด้วยรายได้จากการ
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ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึงพาราไซลีน สารเบนซี นเข้มข้น สารทําละลายและสาร
พลาสติกไซเซอร์ ทั้งนี้ ราคาขายของบริ ษทั ฯ ได้รวมภาษีสรรพสามิตและเงินส่ งเข้ากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงไว้ดว้ ย ซึ่ งบริ ษทั ฯ
มีหน้าที่จดั เก็บและนําส่ งต่อให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงรายได้จากการขายของบริ ษทั ฯ สําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และรายได้จากการขายจาก
ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณั ฑ์อื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ สําหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุ
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ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2554
รายได้ จากการ ร้ อยละของ รายได้ จากการ ร้ อยละ ของ รายได้ จากการ ร้ อยละ ของ
ขาย
รายได้ จากการ
ขาย
รายได้ จากการ
ขาย
รายได้ จากการ
ขายรวม
ขายรวม
ขายรวม
2552

ส่ วนธุรกิจการกลัน่ นํ้ามันและจัดจําหน่ ายนํ้ามัน:
นํ้ามันสํ าเร็จรู ปชนิดเบา
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว .......................................
นํ้ามันเบนซิน(1) ...............................................
รวมนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดเบา........................
นํ้ามันสํ าเร็จรู ปชนิดกึง่ หนักกึง่ เบา
นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันก๊าด .............
นํ้ามันดีเซล .....................................................
รวมนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา .......
นํ้ามันสํ าเร็จรู ปชนิดหนัก
นํ้ามันเตา.........................................................
ยางมะตอย ......................................................
รวมนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดหนัก .....................
ผลิตภัณฑ์ หล่ อลืน่
นํ้ามันหล่อลื่นและจารบี.....................................

(ล้ านบาท ยกเว้ นอัตราร้ อยละ)

3,695
47,571
51,266

2.3
29.2
31.5

2,495
53,555
56,050

1.4
29.9
31.3

4,991
55,426
60,417

2.4
26.9
29.3

10,214
66,407
76,621

6.2
40.8
47.0

11,152
76,314
87,466

6.2
42.6
48.8

16,963
79,537
96,500

8.2
38.7
46.9

12,555
1,845
14,400

7.7
1.1
8.8

12,292
1,938
14,230

6.8
1.1
7.9

14,167
1,829
15,996

6.9
0.9
7.8

3,057

1.9

3,296

1.8

3,593

1.8

อื่น ๆ(2) ..............................................................

986

0.6

1,274

0.7

4,358

2.1

รายได้สุทธิจากบริ การ(3) ...................................
รวมรายได้ จากการขายส่ วนธุรกิจการ
กลัน่ นํ้ามันและจัดจําหน่ ายนํา้ มัน ...........

515

0.3

496

0.3

567

0.3

146,845

90.1

162,812

90.8

181,431

88.2

ส่ วนธุรกิจปิ โตรเคมี:
พาราไซลีน .....................................................
สารเบนซีนเข้มข้น .........................................
สารทําละลาย..................................................
สารพลาสติกไซเซอร์ ......................................
อื่น ๆ(4) ...........................................................
รายได้สุทธิจากการบริ การ

11,863
430
2,332
1,375
0
65

7.3
0.3
1.4
0.9
0.0
0.0

10,742
887
2,901
1,898
0
65

6.0
0.5
1.6
1.1
0.0
0.0

17,870
917
3,560
1,875
0
57

8.7
0.5
1.7
0.9
0
0.0

รวมรายได้ จากการขายส่ วนธุรกิจปิ โตร
เคมี ........................................ ................

16,065

9.9

16,493

9.2

24,279

11.8

รวมรายได้ จากการขาย ......................................

162,910

100.0

179,305

100.0

205,710

100.0
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(4)

รายได้จากการขายนํ้ามันเบนซิ นได้รวมรายได้จากการขายแนฟทาและรี ฟอร์เมตไว้ดว้ ย
รายได้อื่น ๆ รวมรายได้จากการขายนํ้ามันดิบซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อมาจากบริ ษทั ในเครื อ แต่ได้ขายต่อก่อนที่จะนําเข้าสู่
กระบวนการกลัน่ และยังรวมถึงสิ นค้าที่จดั จําหน่ายในร้านสะดวกซื้ อ
รายได้สุทธิ จากบริ การ โดยหลักประกอบด้วย ค่าใช้สิทธิ (franchise fee) จากตัวแทนจําหน่าย ค่าจัดการผลิตภัณฑ์
และค่าเก็บรักษาสิ นค้าจากลูกค้าในธุรกิจการบิน และค่าเช่า
รายได้อื่น ๆ จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ๆ

3.5

ข้ อได้ เปรียบในการแข่ งขัน

(3)

บริ ษทั ฯ เชื่อว่า บริ ษทั ฯ มีขอ้ ได้เปรี ยบในการแข่งขันที่สาํ คัญดังนี้
โรงกลัน่ นํ้ามันแบบคอมเพล็กซ์ ของบริษทั ฯ ช่ วยให้ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตได้
โรงกลัน่ นํ้ามันแบบคอมเพล็กซ์ของบริ ษทั ฯ ทําให้บริ ษทั ฯ มีความคล่องตัวอย่างสู งในการแปลงนํ้ามันดิบที่รับเข้า
มาเพื่อให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู งในปริ มาณที่มากกว่า ด้วยความสามารถในการใช้น้ าํ มันดิบที่ยากต่อการกลัน่ (นํ้ามัน
ประเภทที่ยากต่อการกลัน่ มักจะมีราคาตํ่ากว่านํ้ามันโดยทัว่ ไป) มากกว่าและต้นทุนตํ่ากว่า โดยยังสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ ในขณะที่บริ ษทั ฯ ก็สามารถเพิ่มผลกําไรได้อย่างเต็มที่ โรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ได้รับการออกแบบ
ให้มีอตั ราส่ วนความสามารถในการกําจัดกํามะถันต่อกําลังการกลัน่ (hydro-treating-to-refining ratio) ที่สูง โดยคิดเป็ นร้อย
ละ 86 ซึ่ งอัตราส่ วนนี้ อยูใ่ นระดับที่ดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับโรงกลัน่ นํ้ามันแห่งอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก โดยเปรี ยบเทียบ
จากข้อมูลของ Oil and Gas Journal Worldwide Refining Survey ปี 2554 และทําให้บริ ษทั ฯ มีความคล่องตัวมากขึ้นในการ
เลือกใช้น้ าํ มันดิบที่มีกาํ มะถันสูง และเพิ่มความสามารถในการผลิตนํ้ามันดีเซลที่มีกาํ มะถันตํ่าได้มากขึ้นด้วย
บริษทั ฯ ได้ รับประโยชน์ จากการมีค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเงินสดอยู่ในระดับทีต่ ํ่า
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เป็ นเงินสดที่ค่อนข้างตํ่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับโรงกลัน่
นํ้ามันแห่ งอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก ทั้งนี้ จากโรงกลัน่ นํ้ามันจํานวน 61 แห่ งในภูมิภาคเอเซี ยแปซิ ฟิกที่เข้าร่ วมในการ
สํารวจประจําปี 2553 ซึ่ งดําเนินการโดย Solomon Associates ซึ่ งจัดทําขึ้นทุก ๆ สองปี บริ ษทั ฯ ได้รับการจัดอันดับอยูใ่ น
กลุ่มที่ดีที่สุดของการจัดอันดับที่จดั แบ่งออกเป็ นสี่ กลุ่มย่อย (top quartile) ในด้านการมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เป็ นเงิน
สดโดยรวม (total cash operating expenses) ทั้งนี้ การจัดอันดับโดย Solomon Associates ได้คาํ นึ งถึงแบบและโครงสร้าง
ระบบโรงกลัน่ นํ้ามันที่แตกต่างกัน เพื่อให้การประเมินและเปรี ยบเทียบสะท้อนถึงผลดําเนิ นงานของโรงกลัน่ นั้นๆ อย่างมี
นัยสําคัญ
การดําเนินงานทางด้ านการกลัน่ นํ้ามันดิบ การผลิตอะโรเมติกส์ และการตลาดทีม่ ีการเชื่อมโยงกันแบบครบวงจร
บริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ าํ เนิ นงานโรงกลัน่ นํ้ามันดิบและโรงงานอะโรเมติกส์ ที่ครบวงจร รวมทั้งเครื อข่ายสถานี บริ การ
นํ้ามันค้าปลีกที่มากที่สุดในกลุ่มบริ ษทั ผูค้ า้ นํ้ามันระหว่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย การดําเนิ นงานแบบครบ
ส่ วนที่ 1 หน้า 27

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

วงจรนี้ ทาํ ให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไร (margin) ที่สูง โดยบริ ษทั ฯ จะเลือกผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอบแทนสู งกว่าระหว่างกิจการโรง
กลัน่ นํ้ามันและกิจการผลิตอะโรเมติกส์ ทั้งนี้ ด้วยความช่วยเหลือจากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่ทนั สมัยซึ่ งสามารถช่วยในการ
กําหนดสัดส่ วนการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม
การดําเนินงานที่ครบวงจรนี้ยงั สามารถช่วยลดต้นทุนการดําเนินงานด้วย อันเป็ นผลเนื่องมาจากการร่ วมกันแบ่งรับ
ต้นทุนคงที่ระหว่างกิ จการโรงกลัน่ นํ้ามันและกิจการผลิตอะโรเมติกส์ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เชื่ อว่าการดําเนิ นงานทางด้าน
การตลาดของบริ ษทั ฯ ซึ่ งครอบคลุมช่องทางการพาณิ ชย์ (รวมถึงลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม ผูค้ า้ ส่ ง อุตสาหกรรมการบิน
และการเดินเรื อ) การค้าปลีกและการส่ งออก ทําให้บริ ษทั ฯ มีความหลากหลายในการจัดจําหน่ายมากกว่า อีกทั้งยังเป็ นการ
เสริ มความสามารถของบริ ษทั ฯ ที่จะเลือกผลิตผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า บริ ษทั ฯ เชื่อว่า การดําเนิ นงานแบบ
ครบวงจรจะช่วยทําให้บริ ษทั ฯ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ความสัมพันธ์ ที่แข็งแกร่ งกับเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชั่น และบริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ฯ ในฐานะหนึ่งในบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ได้นาํ แนวทางที่มีความเป็ นระเบียบวินยั
อย่างสู งของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ มาใช้ในธุรกิจและการดําเนินงาน รู ปแบบการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่
ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผถู้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ ได้รับการสนับสนุนทางด้านการดําเนินงาน เทคโนโลยีและ
การบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ บริ ษทั ฯ สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถใน
การจัดหานํ้ามันดิบทัว่ โลกของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพื่อการจัดหานํ้ามันดิบอย่างมีประสิ ทธิภาพทางด้านต้นทุนและ
มีแหล่งวัตถุดิบที่แน่นอนเพื่อการดําเนินการกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ
และยังสามารถใช้เครื อข่ายข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ที่มีอยูท่ วั่ โลกของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุ ดในการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ และเนื่องจากบริ ษทั ฯ เข้าเป็ นคู่สัญญาในสัญญาวิจยั พื้นฐาน (Standard Research Agreement) กับ
บริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ บริ ษทั ฯ จึงมีสิทธิในโครงการวิจยั และพัฒนาที่ดาํ เนินการโดยบริ ษทั ในเครื อ
ของเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชัน่ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญากับบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ซึ่ งให้การสนับสนุนทางด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยีเพื่อ ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพทางด้านต้นทุ น รวมทั้งการบัญ ชี การบริ การลูกค้า งานทรั พยากรบุ ค คลและบริ การ
สารสนเทศ ฯลฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่ องหมายการค้า “เอสโซ่ ” และเครื่ องหมายการค้าอื่น ๆ ซึ่ ง
ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ จากเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ รวมทั้ง
ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรฝ่ ายบริ หารจัดการและเทคนิ ค และการสนับสนุ นทางด้านธุ รกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอร์
ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่
ด้วยความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ งที่มีกบั เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ฯ จึงสามารถสรรหา
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็ นเลิศ และสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญของพนักงานได้อย่างต่อเนื่อง มีการหมุนเวียนให้พนักงาน
ไปทํางานกับบริ ษทั ต่าง ๆ ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพื่อให้มีประสบการณ์กว้างไกลยิง่ ขึ้น และเพิ่มพูนความ
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เชี่ยวชาญ บริ ษทั ฯ เชื่อว่าการแลกเปลี่ยนพนักงานช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความโดดเด่นไว้ได้ อีก
ทั้งทําให้มน่ั ใจว่า บริ ษทั ฯ จะสามารถดํารงรักษามาตรฐานขั้นสูงของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ได้
ความได้ เปรียบของสถานทีต่ ั้ง
โรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรื อนํ้าลึกแหลมฉบัง ที่ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่ งอยูท่ างทิศตะวันออก
เฉี ยงใต้ของกรุ งเทพฯ ซึ่ งอยูห่ ่ างเป็ นระยะทางเพียงประมาณ 120 กิโลเมตร โดยที่ต้ งั ดังกล่าว ทําให้บริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์
จากความพร้ อมในการเข้าถึ งท่าเรื อนํ้าลึก เครื อข่ายถนนและแนวท่อส่ งผลิตภัณฑ์ที่สามารถขนส่ งได้หลายชนิ ด (multiproduct transmission pipeline) รวมถึงการตั้งอยูใ่ กล้กบั สถานที่จดั จําหน่ายและศูนย์กลางความต้องการที่สาํ คัญ ซึ่ งเป็ นการ
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่ ง และเอื้อประโยชน์หลายประการทางด้านการจัดส่ ง และการกระจายผลิตภัณฑ์
ด้วยข้อได้เปรี ยบของสถานที่ต้ งั บริ ษทั ฯ จึงสามารถรับการส่ งมอบนํ้ามันดิบได้ท้ งั โดยทางทุ่นรับนํ้ามันดิบแบบ
หลายจุด (multiple point buoy mooring facilities) ของบริ ษทั ฯ รับเรื อบรรทุกนํ้ามันดิบได้ถึง 120,000 เดทเวทตัน (dwt) และ
สําหรับเรื อบรรทุกนํ้ามันดิบขนาดใหญ่ (very large crude carriers (“VLCC”)) จะรับผ่านทางทุ่นรับนํ้ามันดิบแบบจุดเดียว
(single buoy mooring facilities) ของ บมจ. ไทยออยล์ ซึ่ งบริ ษทั ฯ เข้าใช้ประโยชน์จากทุ่นรับนํ้ามันของ บมจ. ไทยออยล์
ตามสัญญาที่มีกบั บมจ. ไทยออยล์
บริ ษทั ฯ มีหน่วยกลัน่ นํ้าทะเลเป็ นนํ้าจืดและหน่วยกรองนํ้าระบบรี เวิร์สออสโมซิ ส (desalination and reverse
osmosis facilities) ซึ่ งมีกาํ ลังการผลิตนํ้ารวมชัว่ โมงละ 140 ตัน รวมทั้งเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ ากังหันก๊าซสามเครื่ อง และหม้อไอ
นํ้าเสริ มสองเครื่ อง ซึ่ งใช้ก๊าซที่ผลิตจากโรงกลัน่ นํ้ามันและสามารถผลิตไอนํ้าได้ชวั่ โมงละ 120 ตันเพื่อการดําเนินงานโรง
กลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ หน่วยกลัน่ นํ้าทะเลเป็ นนํ้าจืดและหน่วยกรองนํ้าระบบรี เวิร์สออสโมซิ ส เครื่ องกําเนิ ดพลังงานร่ วม
และหม้อไอนํ้าของบริ ษทั ฯ สามารถผลิตนํ้าจืด ไฟฟ้ าและไอนํ้าสําหรับใช้ในโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ได้อย่างเพียงพอ
3.6

กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ

รู ปแบบการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เน้นความมีวนิ ยั และประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา โดยคํานึงถึงโอกาสใน
ระยะยาวและเน้นที่การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในขณะที่มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสมควบคู่ไปด้วย โดยกลยุทธ์
สําคัญซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับรู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ทัว่
โลก ที่จะยังคงถือปฏิบตั ิต่อไป มีดงั นี้
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การดําเนินงานด้ วยความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมทีด่ ี

บริ ษทั ฯ ถือว่าความปลอดภัยเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญเป็ นอันดับแรก บริ ษทั ฯ เชื่อว่าบริ ษทั ฯ มีประวัติดา้ นความ
ปลอดภัยที่ดีเยี่ยมในประเทศไทย บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฏหมายและกฏระเบี ยบที่มีผลบังคับใช้ท้ งั หมด
และบริ ษทั ฯ จะรักษาประวัติน้ ี ไว้ ความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯ ที่มีต่อความปลอดภัย สุ ขอนามัยและสิ่ งแวดล้อม เป็ นการสร้าง
รากฐานที่ดีสาํ หรับธุรกิจทุกด้าน
3.6.2

การรักษามาตรฐานขั้นสู ง

บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบรรษัทภิบาล การกํากับดูแลธุ รกิจอย่างเคร่ งครัด ความซื่ อสัตย์สุจริ ตและ
มาตรฐานจริ ยธรรมขั้นสู ง มาตรฐานเหล่านี้ ได้ถูกนํามาใช้เป็ นมาตรฐานในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งพนักงานทุกคน
ของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯ เชื่อว่า มาตรการที่บริ ษทั ฯ จะใช้เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ดงั กล่าวมีความสําคัญเทียบเท่ากับ
ผลลัพธ์ที่จะได้
รู ปแบบการประกอบธุ รกิจที่ดาํ เนิ นอย่างตรงไปตรงมา มาตรฐานทางด้านจริ ยธรรม และวัฒนธรรมความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต นโยบายในการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและมี ความรั บผิดชอบเป็ นปั จจัยพื้นฐานของธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และเป็ นสิ่ งที่
จําเป็ นต่อความสําเร็ จของบริ ษทั ฯ
3.6.3

การลงทุนอย่ างมีวนิ ัย

บริ ษทั ฯ พยายามที่จะแสวงหาโอกาสการลงทุนที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวทางที่จะดําเนิ นการเลือกเฟ้ นอย่างมีวินัย
โอกาสการลงทุนต่าง ๆ จะถูกทดสอบภายใต้แบบจําลองผลตอบแทนทางธุ รกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อ
ความยืดหยุน่ ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังจากการลงทุน บริ ษทั ฯ จะทําการประเมินโครงการที่สาํ คัญทั้งหมด
อย่างเคร่ งครัด ความรู ้น้ ี จะถูกผนวกเข้ากับการวางแผนและออกแบบโครงการในอนาคต เพื่อเพิ่มมูลค่าของสิ นทรัพย์อย่าง
สูงสุ ด
3.6.4

การมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในการดําเนินงาน

ระบบการบริ หารจัดการและวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษทั ฯ สะท้อนให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ อย่างแน่วแน่ที่
จะดํารงความปลอดภัยในการดําเนิ นงานและความมีเอกภาพ บริ ษทั ฯ พยายามที่จะดําเนิ นธุ รกิจตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ขั้นสูงสุ ดในทุกด้าน
เพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมายนี้ บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการตามระบบการจัดการต่าง ๆ ซึ่ งได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างกว้างขวาง
ระบบเหล่านี้ใช้แนวทางการดําเนิ นการในเชิงรุ ก (proactive approach) และครอบคลุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในทุกด้าน
ที่สําคัญ เริ่ มตั้งแต่ความปลอดภัย จริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิจ การเงิน การดําเนิ นและประเมินโครงการ จนถึงการกํากับ
ดูแลธุรกิจ การรักษาความปลอดภัย สุ ขอนามัยและสิ่ งแวดล้อม และการดําเนินการเพื่อปรับปรุ งผลกําไร
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บริ ษทั ฯ ใช้ระบบบริ หารการปฏิ บตั ิงานให้มีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System
(“OIMS”)) ซึ่ งเป็ นระบบที่ เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ได้พฒั นาขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการประเมิ นและปรับปรุ งการจัดการ
ความเสี่ ยงทางด้านการรักษาความปลอดภัย สุ ขอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ระบบนี้ ทาํ ให้บริ ษทั ฯ สามารถวัดความก้าวหน้าใน
งาน และมัน่ ใจได้ในการบริ หารจัดการเพื่อให้บรรลุผลในด้านเหล่านี้
บริ ษทั ฯ พยายามที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน (energy efficiency) อย่างต่อเนื่ อง และได้ใช้ระบบการ
บริ หารจัดการพลังงานระดับโลก (Global Energy Management System (“GEMS”)) ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ซึ่ ง
เน้น ที่ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้พ ลัง งานโดยผ่า นระบบที่ มี ค วามครอบคลุ ม และเข้ม งวดตามแนวปฏิ บ ัติ ที่ ดี ในการ
ดําเนินงาน การบํารุ งรักษา การออกแบบและวิธีปฏิบตั ิที่ดีที่สุดสําหรับการบริ หารจัดการทางด้านพลังงาน
บริ ษ ทั ฯ ได้ใช้โ ปรแกรม “self-help” ซึ่ งเป็ นความร่ วมมื อ ระหว่า งเครื อ ข่ ายทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิ ล คอร์
ปอเรชัน่ เพื่อช่วยในการบ่งชี้ ถึงสิ่ งที่สามารถปรับปรุ งให้ดีข้ ึ นได้ โดยอ้างอิงจากวิธีปฏิบตั ิที่ดีซ่ ึ งเป็ นสากล (global best
practices)โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการกระจายความหลากหลายของวัตถุดิบ โอกาสในการใช้กระบวนการจัดการนํ้ามันดิบ
ที่คิดค้นขึ้นใหม่ โอกาสในการเพิ่มเติมประสิ ทธิ ภาพ ทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
การปรับขยายกระบวนการผลิต (debottleneck) ในหน่วยที่สร้างผลกําไร บริ ษทั ฯ ใช้โปรแกรม “self-help” เพื่อช่วยเพิ่มกําไร
ของบริ ษทั ฯ โดยแนวทางสําหรับการเพิ่มกําไรของบริ ษทั ฯ รวมถึงการกลัน่ นํ้ามันดิบที่ยากต่อการกลัน่ (challenged crude)
การใช้หน่วยแปรสภาพนํ้ามันหนักให้เป็ นนํ้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit : FCCU)
อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต การสร้ างรายได้จากนํ้ามันเชื้ อเพลิงสํารองผ่านทางเครื อข่ายของเอ็กซอน โมบิ ล คอร์
ปอเรชัน่ และการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการใช้พลังงานให้ดียงิ่ ขึ้น
3.6.5

การสร้ างผลประกอบการสู งสุ ดโดยการประสานเชื่อมโยงหน่ วยผลิต

บริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบการในส่ วนธุรกิจการกลัน่ นํ้ามันและจัดจําหน่ายนํ้ามัน ซึ่ งรวมถึงธุ รกิจค้าปลีกนํ้ามัน และ
ธุ รกิจอะโรเมติกส์ที่มีการเชื่อมโยงเป็ นหนึ่ งเดียวกันแบบครบวงจร บริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์จากการประสานเชื่อมโยงกัน
ของหน่วยผลิตแบบครบวงจร (integration) ภายในกิจการของบริ ษทั ฯ โดยการประสานเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านกายภาพของ
หน่ วยผลิ ตต่าง ๆ และการประสานเชื่ อมโยงกันผ่านทางการเข้าถึงเครื อข่ายที่ กว้างขวางของผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านเทคนิ ค
ของเอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ การประสานเชื่ อมโยงกันของหน่ วยกลัน่ นํ้ามันดิ บและหน่ วย
ผลิตอะโรเมติกส์น้ ี เป็ นการช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางด้านต้นทุน ด้วยการเลือกใช้วตั ถุดิบและการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้
เป็ นไปอย่างเหมาะสมที่สุด
การประสานกันของธุรกิจกลัน่ นํ้ามัน ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจขายในเชิงพาณิ ชย์เป็ นการเสริ มประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
ด้วยเช่นกัน บริ ษทั ฯ จะเน้นที่ การให้ความสําคัญกับการนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อที่จะสร้าง
มูลค่าสู งสุ ดสําหรับผลิตภัณฑ์กลัน่ ของบริ ษทั ฯ
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การเพิม่ ประสิ ทธิภาพและการเข้ าถึงเทคโนโลยีผ่านทางความสั มพันธ์ ที่มกี บั เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชั่น

เพื่อการสร้างผลการดําเนิ นงานที่ดีเยีย่ มภายในสภาพแวดล้อมของสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่มีลกั ษณะเป็ นวัฏจักร บริ ษทั ฯ
ได้พยายามศึกษาและดําเนิ นตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีซ่ ึ งบริ ษทั ฯ เชื่อว่าเป็ นประโยชน์ต่อทุกขั้นตอนของวงจรของตลาดสิ นค้า
โภคภัณฑ์ บริ ษทั ฯ ได้มีการปรับปรุ งธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะช่วยให้สามารถระบุถึงข้อมูลและ ความเสี่ ยงที่
เป็ นจุ ดวิกฤตได้อย่างทันท่วงที โดยมี การแบ่ งปั นความรู้ เทคโนโลยีและแนวทางปฏิ บตั ิที่ดีระหว่างกันภายในเครื อข่าย
ของเอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชัน่ ทัว่ โลก รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่เคยเกิ ดขึ้นในอดีต เพื่อให้สามารถจัดการกับ
สถานการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2

2

บริ ษทั ฯ เชื่อว่า การได้เข้าถึงการวิจยั และพัฒนา เทคโนโลยี และระบบการบริ หารจัดการที่เอ็กซอน โมบิล คอร์
ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อเป็ นเจ้าของทําให้บริ ษทั ฯ มีขอ้ ได้เปรี ยบในการแข่งขัน บริ ษทั ฯ มุ่งที่จะใช้ประโยชน์จาก
ผลงานที่คิดค้นขึ้นใหม่ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อต่อไป เพื่อเพิ่มอัตราการใช้กาํ ลังการกลัน่
และอัตราการใช้กาํ ลังการผลิต (utilization rate) ตลอดจนอัตราผลผลิต (throughput) ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ โดยการปรับปรุ ง
ความมีเสถียรภาพ การขจัดข้อจํากัดต่าง ๆ การกําหนดระยะเวลาที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการซ่ อมบํารุ งใหญ่ และการปรับช่วง
ระยะเวลาระหว่างการหยุดเดินเครื่ องจักร (downtimes) ให้ดีที่สุด การปรับปรุ งต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ล้วนได้รับการขับเคลื่อน
จากการใช้ระบบการบริ หารจัดการที่มีวินยั เช่น ระบบ Global Reliability System ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ
ระบบ Molecule Management Program ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ซึ่ งทําให้บริ ษทั ฯ สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบ เพิ่ม
ผลตอบแทน และมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ได้สูงสุ ด
บริ ษทั ฯ ยังได้ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์คา้ ปลีกและการวิจยั ผูบ้ ริ โภคและตลาดที่มีอยูอ่ ย่างหลากหลายของเอ็ก
ซอน โมบิ ล คอร์ ป อเรชั่น และ/หรื อ บริ ษ ัท ในเครื อ ในการนํา เสนอรู ป แบบการค้า ปลี ก แบบใหม่ และผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ จ ะ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างครบถ้วน โดยนําเสนอความสะดวก คุณภาพ และมูลค่า นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ พยายามที่จะเพิ่มรายได้จากสิ นค้าซึ่ งไม่ใช่น้ าํ มันเชื้อเพลิง และร้านค้าสะดวกซื้ อ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํา
กําไรของสถานีบริ การนํ้ามันของบริ ษทั ฯ ให้สูงสุ ดด้วย
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4.

การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์

4.1

ผลิตภัณฑ์

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่
1.

ผลิ ตภัณ ฑ์ปิ โตรเลี ยมจากกระบวนการกลัน่ แยกส่ ว น (fractionation) และการกลั่นนํ้ามัน ดิ บ ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยผลิ ต ภัณ ฑ์ห ลัก คื อ ก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลว นํ้า มัน เบนซิ น นํ้า มัน เชื้ อ เพลิ ง อากาศยาน/
นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตาและยางมะตอย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อ
ลื่นด้วย และ

2.

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์ ซึ่ งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักคือ พาราไซลีน สารเบนซี นเข้มข้น
และสารทําละลายซึ่ งบริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิต รวมทั้งสารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers) ซึ่ งผลิตโดยผูร้ ับจ้าง
ผลิตภายนอกโดยใช้วตั ถุดิบที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั หา

4.1.1

ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม

โรงกลั่น นํ้า มัน ของบริ ษ ัท ฯ สามารถกลั่น นํ้า มัน ดิ บ ประเภทต่ า ง ๆ ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ จัด หามาจากทั่ว โลกรวมถึ ง
ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกไกลและแอฟริ กาตะวันตก การเลือกวัตถุดิบและสัดส่ วนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิ ด (product slate) ของบริ ษทั ฯ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะขึ้นอยูก่ บั ราคาและปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ บริ ษทั ฯ จะทําการ
ตัดสิ นใจในเรื่ องสัดส่ วนการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดร่ วมกับบุคลากรที่รับผิดชอบทางด้านการขายและการตลาดของบริ ษทั
ฯ โดยยึดจากการประเมินของบริ ษทั ฯ ถึงความต้องการและประมาณการราคาสําหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ สามารถ
ผลิตได้ ซึ่ งโดยปกติจะดําเนินการประมาณสามเดือนก่อนหน้าคําสั่งซื้ อที่ได้คาดการณ์ไว้
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ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงปริ มาณการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552

การผลิต

นํา้ มันสํ าเร็จรูปชนิดเบา
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ..............................................
นํ้ามันเบนซิ น.........................................................
แนฟทา ..................................................................
รี ฟอร์เมต ...............................................................
รวมนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดเบา ................................
นํา้ มันสํ าเร็จรูปกึง่ หนักกึง่ เบา
นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันก๊าด....................
นํ้ามันดีเซล ............................................................
รวมนํ้ามันสําเร็ จรู ปกึ่งหนักกึ่งเบา .....................
นํา้ มันสํ าเร็จรูปชนิดหนัก
นํ้ามันเตา ...............................................................
ยางมะตอย .............................................................
รวมนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดหนัก ...........................
อื่น ๆ(1) .....................................................................
เชื้อเพลิงโรงกลัน่ (2) .................................................

2553

2554

ปริมาณการ ร้ อยละ ของ ปริมาณการ ร้ อยละ ของ ปริมาณการ ร้ อยละ ของ
ผลิต
ปริมาณการ
ผลิต
ปริมาณการ
ผลิต
ปริมาณการ
ผลิตรวม
ผลิตรวม
ผลิตรวม
(พันบาร์ เรล ยกเว้นอัตราร้ อยละ)

2,722
10,766
2,575
7,568
23,631

4.9
19.3
4.6
13.5
42.3

1,610
9,729
2,810
6,506
20,655

3.2
19.4
5.6
13.0
41.2

2,028
8,479
2,505
5,596
18,608

4.6
19.1
5.6
12.6
41.9

4,320
18,840
23,160

7.7
33.8
41.5

3,928
17,703
21,631

7.9
35.3
43.2

3,941
15,147
19,088

8.9
34.2
43.1

6,202
697
6,899
219
1,904
55,813

11.1
1.3
12.4
0.4
3.4
100.0

5,241
586
5,827
220
1,776
50,108

10.5
1.2
11.7
0.4
3.5
100.0

4,406
602
5,008
70
1,563
44,337

9.9
1.4
11.3
0.2
3.5
100.0

รวม..........................................................................
____________
(1)
ประกอบด้วยกํามะถัน ไฮโดรเจน และ Low Sulfur Waxy Residue เป็ นหลัก
(2)
แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ผลิตได้จากโรงกลัน่ นํ้ามันและนําไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯ จําหน่ ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเพื่อใช้ในยานยนต์ เครื่ องจักรและงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายใต้ชื่อการค้า
โมบิล และ เอสโซ่ เป็ นหลัก รวมถึงการผลิตภายใต้ชื่อของพันธมิตรทางการค้าด้วย โดยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของบริ ษทั ฯ ได้มา
จากการนําเข้า หรื อการนําวัตถุดิบมาผลิตภายในประเทศโดยใช้ผรู้ ับจ้างผลิตภายนอก ผลิตภัณฑ์จะนําไปจําหน่ายให้แก่ผจู้ ดั
จําหน่ายที่ได้รับอนุญาต และสถานีบริ การ รวมทั้งขายโดยตรงให้แก่ลกู ค้า
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4.1.2.
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ผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์ และเคมีภัณฑ์ อนื่ ๆ

บริ ษทั ฯ ผลิตสารอะโรเมติกส์ในรู ปของพาราไซลีนเป็ นหลัก รวมทั้งสารเบนซี นเข้มข้นซึ่ งในเบื้องต้นจะนําส่ วน
หนึ่งไปใช้ในโรงกลัน่ ในหน่วยทรานส์อลั คีเลชัน่ (Transalkylation) เพื่อผลิตเป็ นวัตถุดิบของพาราไซลีน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ยังผลิตสารทําละลายประเภทต่าง ๆ โดยบริ ษทั ฯ จัดหาวัตถุดิบนําส่ งให้แก่ผรู้ ับจ้างผลิตภายนอกผ่านทางสัญญาการผลิต เพื่อ
นําไปใช้ผลิตสารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers) ให้แก่บริ ษทั ฯ โดยตารางดังต่อไปนี้ แสดงปริ มาณการผลิตผลิตภัณฑ์อะโร
เมติกส์และเคมีภณั ฑ์อื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553
2554
(พันตัน ยกเว้ นอัตราร้ อยละ)
ปริมาณ ร้ อยละของ ปริมาณ ร้ อยละของ ปริมาณ ร้ อยละของ
การ ปริมาณการ การ ปริมาณการ การ
ปริมาณการ
ผลิต
ผลิตรวม
ผลิต
ผลิตรวม
ผลิต
ผลิตรวม
ผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์ และเคมีภัณฑ์ อนื่ ๆ
พาราไซลีน .............................................................
สารเบนซี นเข้มข้น(1)...............................................
สารทําละลาย .........................................................
สารพลาสติกไซเซอร์ (2) ..........................................

368
20
35
33
456

80.7
4.4
7.7
7.2
100.0

315
45
36
32
428

73.6
10.5
8.4
7.5
100.0

315
53
32
29
429

73.4
12.3
7.5
6.8
100.0

รวม ........................................................................
__________
(1)
ผลิตภัณฑ์สารเบนซี นเข้มข้น (benzene concentrate stream) ซึ่ งรวมถึงสารเบนซี นเข้มข้น และผลิตภัณฑ์อื่น ไม่
รวมผลิตภัณฑ์สารเบนซี นเข้มข้น (benzene concentrate stream) ซึ่ งบริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิตพาราไซลีน
(2)
บริ ษทั ฯ จ้างผูร้ ับจ้างผลิตภายนอก
(ก)

พาราไซลีนและสารเบนซี นเข้ มข้ น

โรงงานอะโรเมติกส์ ของบริ ษทั ฯ ผลิตสารอะโรเมติกส์ ซ่ ึ งอยู่ในรู ปของพาราไซลีนเป็ นหลัก โดยใช้รีฟอร์ เมต
(reformate) มิกซ์ไซลีน (mixed xylene) และไฮโดรเจนเป็ นวัตถุดิบ และมีกาํ ลังการผลิตพาราไซลีนปี ละ 500,000 ตัน พารา
ไซลีนเป็ นผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ที่ใช้ผลิต PTA ซึ่ งจะนําไปใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตแผ่นฟิ ล์มโพลีเอสเตอร์ บรรจุ
ภัณฑ์เรซิ น และผ้าใยสังเคราะห์
ปริ มาณการผลิตพาราไซลีนของบริ ษทั ฯ โดยหลักจะถูกกําหนดด้วยปริ มาณการสั่งซื้ อตามสัญญาที่บริ ษทั ฯ ผูกพัน
ต้องส่ งมอบ ความคุม้ ค่าของการผลิตและขายพาราไซลีนซึ่ งจะขึ้ นอยู่กบั จํานวนของวัตถุดิบที่ได้จากโรงกลัน่ นํ้ามันของ
บริ ษทั ฯ ราคาตลาดของวัตถุดิบจากภายนอกและราคาตลาดของพาราไซลีน ปริ มาณการผลิตพาราไซลีนของบริ ษทั ฯ จะถูก
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นํามาพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการกําหนดสัดส่ วนนํ้ามันดิบ (crude oil slate) และสัดส่ วนการผลิตผลิตภัณฑ์แต่
ละชนิด (product slate) ของบริ ษทั ฯ โดยใช้โปรแกรมการจําลองประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด (optimization modeling software) ทั้งนี้
โรงงานอะโรเมติกส์ของบริ ษทั ฯ จะเดินการผลิตที่อตั ราเต็มกําลังการผลิต หากกําไรที่คาดหมายจะได้รับ (projected margin)
จากการผลิตโดยซื้ อวัตถุดิบเพิ่มเติมจากภายนอกมีความคุม้ ค่าที่จะทํา
บริ ษทั ฯ เริ่ มจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่ ึ งเป็ นสารเบนซี น ที่ได้จากหน่วยหอกลัน่ แยกสารเบนซี นติดตั้งใหม่หลังจาก
โครงการปรั บปรุ งคุณภาพนํ้ามันเสร็ จสิ้ นลง ผสมกับสารเบนซี นเดิม โดยจําหน่ ายในชื่ อ เบนซิ นคอนเซ็ นเทรต ทั้งใน
ประเทศและส่ งออกไปยังต่างประเทศ
(ข)

สารทําละลาย

หน่วยผลิตสารทําละลาย (solvent production unit) ของบริ ษทั ฯ มีกาํ ลังการผลิตปี ละ 50,000 ตัน และผลิต
ผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้เป็ นหลัก (1) สารทําละลายไฮโดรคาร์ บอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เฮกเซน (hexane) ซึ่ งใช้ในการสกัดเมล็ด
พืชที่ให้น้ าํ มันซึ่ งบริ โภคได้และใช้เป็ นสารนําพา (carrier) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็ นหลัก (2) ตัวทําละลายยาง
(rubber solvent) ซึ่ งนําไปใช้เป็ นกาวยาง และ rubber cement ซึ่ งใช้ในการผลิตยางรถยนต์ (3) white spirit ใช้ใน
อุตสาหกรรมเคลือบสี และพ่นสี เป็ นหลัก และ (4) Exxosol D80 ซึ่ งมีอยูใ่ นเคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในครัวเรื อน และอุตสาหกรรม
รวมทั้งงานโลหะต่าง ๆ เป็ นหลัก นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้มีการนําเข้าเพื่อจําหน่ายต่อผลิตภัณฑ์สารทําละลายประเภท high
aromatics ซึ่ งใช้ในอุตสาหกรรมพ่นสี รถยนต์ และอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง รวมทั้ง oxygenated solvents ได้แก่ Methyl
Ethyl Ketone ซึ่ งใช้เป็ นตัวทําละลายในกาวและหมึกพิมพ์
(ค)

สารพลาสติกไซเซอร์ (Plasticizers)

บริ ษทั ฯ ผลิตและขายสาร phthalate ester plasticizer ซึ่ งใช้เป็ นวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มความยืดหยุน่ ของโพลิไวนิลคลอ
ไรด์ บริ ษทั ฯ ว่าจ้างผูร้ ับจ้างผลิตภายนอกเพื่อทําการผลิตสารพลาสติกไซเซอร์ บริ ษทั ฯ เป็ นผูซ้ ้ื อและจัดหาวัตถุดิบสําหรับ
การผลิตสารพลาสติกไซเซอร์ ให้แก่ผรู ้ ับจ้างผลิตภายนอก บริ ษทั ฯ จําหน่ายสารพลาสติกไซเซอร์ ภายใต้ชื่อการค้าเจย์เฟล็กซ์
(Jayflex) นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้นาํ เข้าและทําการตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติกไซเซอร์ต่าง ๆ ด้วย
4.2

การขายและการตลาด

บริ ษทั ฯ ทําการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโดยผ่านช่องทางสามช่องทาง ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ช่องทางพาณิ ชยกรรม การค้าปลีก และการส่ งออก โดยบริ ษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์สําหรับช่องทาง
พาณิ ชยกรรมในสัดส่ วนที่ มีนัยสําคัญ และผลิตภัณฑ์ส่งออกให้แก่หรื อผ่านบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชัน่
บริ ษทั ฯ ทําการตลาดผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเชื้อเพลิงค้าปลีกและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นบางชนิดผ่านทางสถานีบริ การนํ้ามันเอสโซ่
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4.2.1

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ หล่อลืน่

ตารางดังต่อไปนี้ แสดงปริ มาณการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ซึ่ งไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต่อในการกลัน่ ) โดยจําแนก
ตามช่องทางต่าง ๆ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552

พาณิ ชยกรรม ...........................................................
ค้าปลีก(1) .................................................................
ส่ งออก.....................................................................
รวมปริ มาณการขาย .................................................

2553

2554

ปริมาณการ ร้ อยละของ ปริมาณการ ร้ อยละของ ปริมาณการ ร้ อยละของ
ขาย
ปริมาณการ
ขาย
ปริมาณการ
ขาย
ปริมาณการ
ขายรวม
ขายรวม
ขายรวม
(พันบาร์ เรล ยกเว้นอัตราร้ อยละ)
21,853
45.1
19,784
44.8
18,993
45.0
18,024
37.2
18,733
42.5
17,503
41.5
8,558
17.7
5,586
12.7
5,706
13.5
48,435
100.0
44,103
100.0
42,202
100.0

____________
(1)
รวมปริ มาณการขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จํานวนประมาณ 16 พันบาร์ เรล และประมาณ 2 พันบาร์ เรล ในปี 2552,
2553 ตามลําดับ โดยในปี 2554 ไม่มีปริ มาณการขายในส่ วนค้าปลีก เนื่องจากบริ ษทั ฯ เปลี่ยนช่องทางการจําหน่าย
โดยจําหน่ายผ่านผูแ้ ทนจําหน่ายนํ้ามันหล่อลื่น
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ตารางดังต่อไปนี้แสดงปริ มาณการขายสําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
1

2552
1

นํา้ มันสํ าเร็จรู ปชนิดเบา
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ................................
นํ้ามันเบนซิ น ...........................................
แนฟทา .....................................................
รี ฟอร์เมต ..................................................
รวมนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดเบา.....................
นํา้ มันสํ าเร็จรูปชนิดกึง่ หนักกึง่ เบา
นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันก๊าด ......
นํ้ามันดีเซล ...............................................
รวมนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา ....
นํา้ มันสํ าเร็จรูปชนิดหนัก
นํ้ามันเตา ..................................................
ยางมะตอย ...............................................
รวมนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดหนัก ..................
ผลิตภัณฑ์ หล่อลืน่
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ....................................
อื่น ๆ * ....................................................

ปริมาณการ
ขาย

2553

ร้ อยละของ
ปริมาณการ
ขายทั้งหมด
1

ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

1

1

2554

ร้ อยละของ
ปริมาณการ ปริมาณการ ปริมาณ
ขาย
ขายทั้งหมด การขาย
(พันบาร์ เรล ยกเว้ นอัตราร้ อยละ)
1

1

1

1

1

ร้ อยละของ
ปริมาณการ
ขายทั้งหมด
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2,789
11,296
2,554
97
16,736

5.8
23.3
5.3
0.2
34.6

1,656
10,310
2,898
0
14,864

3.7
23.4
6.6
0.0
33.7

2,214
9,481
2,327
0
14,022

5.2
22.5
5.5
0.0
33.2

4,385
19,652
24,037

9.0
40.6
49.6

4,009
18,895
22,904

9.1
42.8
51.9

4,507
17,860
22,367

10.7
42.3
53.0

6,490
792
7,282

13.4
1.6
15.0

5,253
683
5,936

11.9
1.5
13.5

4,877
617
5,494

11.6
1.5
13.1

246
134
48,435

0.5
0.3
100.0

260
139
44,103

0.6
0.3
100.0

274
45
42,202

0.6
0.1
100.0

รวม .........................................................
____________
* อื่น ๆ โดยหลักแล้ว รวมถึงกํามะถัน (sulfur) ไฮโดรเจน และแว็กซี่ เรสซิ ดิว ที่มีกาํ มะถันตํ่า (low sulfur waxy residue)
1

(ก)

พาณิ ชยกรรม

ช่องทางพาณิ ชยกรรมนี้ ได้แก่ การขายให้แก่ผใู้ ช้ข้ นั ปลายในอุตสาหกรรม ผูค้ า้ ส่ ง ตลอดจนลูกค้าในอุตสาหกรรม
การบินและการเดินเรื อ ยอดขายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมและผูค้ า้ ส่ งประกอบด้วยก๊าซปิ โตรเลียมเหลว นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เตาและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเป็ นหลัก บริ ษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเพื่อใช้ในยานยนต์ และงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยเป็ นหลัก โดยส่ วนใหญ่อยูภ่ ายใต้ชื่อการค้า โมบิล และ เอสโซ่ รวมถึงการผลิตภายใต้ชื่อของพันธมิตรทางการค้า
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ผลิตภัณฑ์ที่ขายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมการเดินเรื อได้แก่น้ าํ มันเตาเป็ นหลัก ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ขายให้แก่
ลูกค้าในอุตสาหกรรมการบินได้แก่น้ าํ มันเชื้อเพลิงอากาศยาน โดยเป็ นการขายให้แก่สายการบินต่าง ๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ทาํ
การจัดหานํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านทางท่อส่ งนํ้ามันให้แก่สายการบินนานาชาติและสายการบินในประเทศประมาณ 20
สายการบินที่ท่าอากาศยานพาณิ ชย์หลักสองแห่งในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
บริ ษทั ฯ จะเข้าทําสัญญาซื้ อขายผลิตภัณฑ์ระยะสั้นมี กาํ หนดระยะเวลาไม่เกิ นหนึ่ งปี เป็ นครั้ งคราว อย่างไรก็ดี
บริ ษทั ฯ มิได้มีสัญญาซื้ อขายผลิตภัณฑ์ระยะยาวสําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรื อผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
(ข)

การค้ าปลีก

บริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่งในผูค้ า้ ปลีกนํ้ามันเชื้อเพลิงรายใหญ่หกรายในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีเครื อข่าย
สถานีบริ การภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่จาํ นวน 524 แห่งทัว่ ประเทศ
สถานีบริ การนํ้ามันภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ รวมถึงสถานี บริ การนํ้ามันที่ดาํ เนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ คือ
บริ ษทั ไทย ซี -เซ็นเตอร์ จํากัด และสถานีบริ การนํ้ามันที่ดาํ เนินการโดยตัวแทนจําหน่ายภายนอก
• ดําเนินการโดยบริ ษัท ไทย ซี -เซ็นเตอร์ จํากัด สถานี บริ การนํ้ามันเหล่านี้ ดาํ เนิ นงานโดยบริ ษทั ไทย ซี -เซ็น
เตอร์ จํากัด และสามารถควบคุมมาตรฐานการให้บริ การได้อย่างเต็มที่
• ดําเนินการโดยตัวแทนจําหน่ าย สถานีบริ การนํ้ามันเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อการค้าเอสโซ่ บริ ษทั ฯ และ/
หรื อบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ฯ ในประเทศไทยเป็ นเจ้าของ หรื อมีสิทธิ การเช่าในที่ดินซึ่ งสถานีบริ การนํ้ามัน
บางแห่งตั้งอยู่ โดยตัวแทนจําหน่ายต้องชําระค่าใช้สิทธิ (franchise fee) รายเดือน ทั้งนี้ ตัวแทนจําหน่ายแต่ละ
รายได้เข้าทําสัญญาตัวแทนจําหน่าย ซึ่ งกําหนดมาตรฐานการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อยูด่ ว้ ย สัญญาตัวแทน
จําหน่ายเหล่านี้โดยมากแล้วมีระยะเวลาหนึ่งปี ถึงห้าปี และอาจต่ออายุสัญญาได้
ตารางดังต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของสถานีบริ การนํ้ามันประเภทต่าง ๆ ณ วันที่ที่ระบุไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
สถานีบริการเอสโซ่
ดําเนินงานโดยบริ ษทั ไทย ซี -เซ็นเตอร์
จํากัด .............................................................
ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหน่าย ....................
รวมสถานีบริการนํา้ มัน.................................

จํานวน
สถานี

155
382
537

2553

ร้ อยละของจํา
นวนสถานี
ทั้งหมด

28.9
71.1
100.0

จํานวน
สถานี

155
380
535

2554

ร้ อยละของจํา
นวนสถานี
ทั้งหมด

29.0
71.0
100.0

จํานวน
สถานี

153
371
524

ร้ อยละของจํา
นวนสถานี
ทั้งหมด

29.2
70.8
100.0
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บริ ษทั ฯ มียอดขายประมาณร้อยละ 16 ในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากปริ มาณการขายปลีก (throughput) นํ้ามัน
ดีเซล และนํ้ามันเบนซิ น ในปี 2554 ตามข้อมูลที่เผยแพร่ โดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเชื้อเพลิงค้าปลีกของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเบนซิ น นํ้ามันดีเซลซึ่ งปั จจุบนั มี
เกรดเดียว ได้แก่ ชนิดที่มีส่วนผสมไบโอดีเซล ร้อยละ 5 นํ้ามันเบนซิ นมี 3 เกรด ได้แก่ นํ้ามันเบนซิ นไร้สารตะกัว่ 91 แก๊ส
โซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95
นอกจากบริ ษทั ฯ พยายามที่จะเพิ่มยอดขายนํ้ามันเชื้อเพลิงค้าปลีกที่สถานีบริ การนํ้ามันที่อยูภ่ ายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่
บริ ษทั ฯ ยังเสาะหาวิธีเพิ่มรายได้ที่มิใช่จากนํ้ามันเชื้อเพลิงผ่านทางกลยุทธ์ต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงกลยุทธ์ดงั ต่อไปนี้
•

ร้ านสะดวกซื ้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ไทย ซี -เซ็นเตอร์ จํากัด ดําเนิ นการร้านไทเกอร์ มาร์ ทจํานวน 95 แห่ ง และมีร้าน
ไทเกอร์มาร์ทจํานวน 101 แห่งที่สถานีบริ การซึ่ งดําเนินงานโดยตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่ของตัวแทนจําหน่าย สําหรับร้านไท
เกอร์ มาร์ ทที่ดาํ เนิ นงานโดยตัวแทนจําหน่าย บริ ษทั ฯ จะได้รับค่าธรรมเนียมที่แปรผัน (variable fees) ตามยอดขายของร้าน
สะดวกซื้ อของแต่ละร้าน บริ ษทั ฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุ งภาพลักษณ์ของร้านค้าโดยใช้เงินลงทุนที่ต่าํ
แต่มีศกั ยภาพที่จะเพิ่มยอดขายได้มาก ด้วยวิธีการลงทุนที่เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ
•

พันธมิตร

บริ ษทั ฯ มีสัญญาความร่ วมมือกับบริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม จํากัด เพื่อการจัดตั้งร้านเทสโก้โลตัสเอ็กซ์
เพรสที่สถานี บริ การนํ้ามันภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ ในประเทศไทย ภายใต้สัญญานี้ ร้านเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรสซึ่ งตั้งอยู่ที่
สถานีบริ การในประเทศไทยต้องอยูภ่ ายใต้สถานีบริ การนํ้ามันเอสโซ่ในประเทศไทยเท่านั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีร้าน
เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรสจํานวน 54 แห่งที่ต้ งั อยูท่ ี่สถานีบริ การนํ้ามันภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ บริ ษทั ฯ ได้รับค่าธรรมเนียมจาก
เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรสซึ่ งแปรผันตามรายได้จากการขาย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีพนั ธมิตรอื่นซึ่ งให้บริ การเสริ มแก่ผใู้ ช้
รถยนต์ อาทิ บริ ษ ทั บี -ควิก เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งให้บ ริ การซ่ อมรถยนต์, บริ ษทั คาร์ แ ลค (ไทย-เยอรมัน) จํากัด ซึ่ งเป็ นผู้
ให้บริ การบํารุ งรักษารถยนต์รวมถึงบริ การล้างรถยนต์, ศูนย์บริ การล้างรถวิซาร์ ด (Wizard car wash) และร้านกาแฟรา
บิกา้ (Rabika Coffee) อีกด้วย บริ ษทั ฯ เก็บค่าธรรมเนียมหลายรู ปแบบจากพันธมิตรเหล่านี้ ซึ่ งอาจเป็ นอัตราคงที่ และ/
หรื ออัตราที่ผนั แปร
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ตารางดังต่อไปนี้ แสดงจํานวนร้านสะดวกซื้ อไทเกอร์ มาร์ ทและร้านเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรสที่สถานี บริ การนํ้ามัน
ภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ ในประเทศไทย ณ วันที่ที่ระบุไว้
จํานวนสถานีบริการ
ภายใต้ ชื่อการค้ าเอสโซ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ดําเนินงานโดยบริ ษทั ไทย ซี -เซ็นเตอร์ จํากัด...........
ดําเนิ นงานโดยตัวแทนจําหน่าย ...............................
รวม ..........................................................................
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ดําเนินงานโดยบริ ษทั ไทย ซี -เซ็นเตอร์ จํากัด...........
ดําเนิ นงานโดยตัวแทนจําหน่าย ...............................
รวม ..........................................................................
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ดําเนินงานโดยบริ ษทั ไทย ซี -เซ็นเตอร์ จํากัด...........
ดําเนิ นงานโดยตัวแทนจําหน่าย ...............................
รวม ..........................................................................

(ค)

จํานวนร้ าน
ไทเกอร์ มาร์ ท

จํานวนร้ านเทสโก้
โลตัสเอ็กซ์ เพรส

153
371
524

95
101
196

54
0
54

155
380
535

97
114
211

54
0
54

155
382

97
124

54
0

537

221

54

การส่ งออก

ผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ที่ส่งออก ได้ขายให้แก่หรื อผ่านทาง ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. โดย
มีการส่ งออกผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเตาเป็ นหลัก
4.2.2

ผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์ และเคมีภัณฑ์ อนื่ ๆ

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติ กส์ และเคมี ภณ
ั ฑ์อื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ จําหน่ ายในประเทศให้แก่ลูกค้าในพาณิ ชยกรรม และ
ส่ งออก
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ตารางดังต่อไปนี้ แสดงยอดขายในประเทศและยอดขายส่ งออกสําหรับผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อื่น ๆ
สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2552
ยอดขาย

ผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์ และเคมีภัณฑ์ อนื่ ๆ

2553

ร้ อยละ
ของยอด
ขายรวม

ยอดขาย

2554

ร้ อยละ
ของยอด
ขายรวม

ยอดขาย

ร้ อยละ
ของยอด
ขายรวม

(พันตัน ยกเว้ นอัตราร้ อยละ)

ในประเทศ ...........................................................
ส่ งออก .................................................................
รวมยอดขาย ........................................................

464
46
510

91.0
9.0
100.0

435
47
482

90.2
9.8
100.0

475
57
532

88.1
11.9
100.0

ตารางดังต่อไปนี้แสดงยอดขายสําหรับผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อื่น ๆ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
ผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์ และ
เคมีภัณฑ์ อนื่ ๆ

ยอดขาย

2553

ร้ อยละของ
ยอดขายรวม

ยอดขาย

2554

ร้ อยละของ
ยอดขายรวม

ยอดขาย

ร้ อยละของ
ยอดขายรวม

(พันตัน ยกเว้ นอัตราร้ อยละ)
1

1

1

1

1

พาราไซลีน .................................
สารเบนซี นเข้มข้น .....................
สารทําละลาย .............................
สารพลาสติกไซเซอร์ .................
อื่น ๆ(1)........................................
1

1

1

1

รวม ............................................
____________
(1)
ได้แก่ เคมีภณั ฑ์อื่น ๆ
1

1

370
23
84
33
0
510

72.5
4.5
16.5
6.5
0.0
100.0

320
42
88
32
0
482

66.4
8.8
18.2
6.6
0.0
100.0

367
50
86
29
0
532

บริ ษทั ฯ ขายพาราไซลีนให้แก่ผผู้ ลิต PTA ในประเทศไทยเป็ นหลัก เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นฟิ ล์มโพลีเอ
สเตอร์ บรรจุภณั ฑ์เรซิ นและผ้าใยสังเคราะห์ ทั้งนี้ สัดส่ วนผลิตภัณฑ์พาราไซลีนที่บริ ษทั ฯ ไม่ได้ขายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ
บริ ษทั ฯ สามารถจะขายผ่านช่องทางการส่ งออก หรื อเลือกปรับสัดส่ วนของผลิตภัณฑ์ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ชนิ ดอื่นที่ตลาดมีความ
ต้องการได้ เช่น นํ้ามันเบนซิ น เป็ นต้น ขึ้นอยูก่ บั ความคุม้ ค่าของการผลิตและขายพาราไซลีนซึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั จํานวนของวัตถุดิบ
ที่ได้จากโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ราคาตลาดของวัตถุดิบจากภายนอกและราคาตลาดของพาราไซลีน ปริ มาณการผลิตพาราไซ
ลีนของบริ ษทั ฯ จะถูกนํามาพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการกําหนดสัดส่ วนนํ้ามันดิบ (crude oil slate) และสัดส่ วนการ
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9.4
16.2
5.4
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100.0
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ผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ด (production slate) ของบริ ษทั ฯ โดยใช้โปรแกรมการจําลองประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด (optimization
modeling software) บริ ษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์สารทําละลายและสารพลาสติกไซเซอร์ท้ งั หมดภายในประเทศ
4.2.3

การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ มีการกําหนดราคาตามตลาด โดยทัว่ ไป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทยจะถูก
กําหนดราคาโดยอ้างอิงกับราคาตลาดจรในสิ งคโปร์ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นราคาเฉลี่ยอ้างอิงของ Platt ที่สิงคโปร์
(Mean of Platt’s Singapore (“MOPS”)) ราคา MOPS จะสะท้อนถึงอุปทานและอุปสงค์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
รวมทั้งระดับราคานํ้ามันดิบ และโดยทัว่ ไป จะมีการประกาศเป็ นรายวันในสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในตลาดในประเทศเป็ นไปตามกลไกตลาด และเคลื่อนไหวตามราคานําเข้าที่
เสมอภาค ซึ่ งอ้างอิงกับ ราคาหน้าโรงกลัน่ (ex-refinery price) ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในตลาดในประเทศของประเทศไทย
โดยได้ม าจากราคาตลาดจรในสิ งคโปร์ ข องผลิ ตภัณ ฑ์ที่ เ กี่ ยวข้อ งอ้างอิ ง ตามราคา MOPS บวกค่ าใช้จ่ า ยในการขนส่ ง
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ จากสิ งคโปร์ มายังประเทศไทย เช่น ค่าประกันภัย ค่าระวาง อากรนําเข้า การสู ญเสี ยมวลนํ้ามันอันเกิดจาก
การขนส่ งสิ นค้าทางทะเล (ocean losses) และการจัดการ โดยอาจมีการบวกส่ วนเพิ่มหรื อหักส่ วนลดสําหรับผลิตภัณฑ์
บางอย่างเนื่องจากความแตกต่างในคุณสมบัติที่กาํ หนด (specifications) ทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ และ
สภาพตลาดท้องถิ่นเฉพาะแห่ ง ตัวอย่างเช่น ในช่ วงที่ ตลาดภายในประเทศมี อุปสงค์ส่วนเกิ น หรื อในช่วงที่ ปริ มาณของ
อุปทานในตลาดเอเชียอยูใ่ นระดับที่สูงซึ่ งจะส่ งผลให้ปริ มาณการส่ งออกจากประเทศไทยลดลง ราคาหน้าโรงกลัน่ ในตลาด
ในประเทศของประเทศไทยอาจลดลงอย่างมีนัยสําคัญ การส่ งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริ ษทั ฯ โดยทัว่ ไปจะอ้างอิง
ราคา MOPS และบวกส่ วนเพิ่ม (Premium) หรื อหักส่ วนลดตามสภาพตลาด การเจรจาต่อรองกับผูซ้ ้ื อ และความแตกต่าง
ทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2

2

2

โดยส่ ว นใหญ่ ราคาของพาราไซลี น สะท้อ นราคาตลาดของพาราไซลี น ในภูมิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก และได้รั บ
ผลกระทบจากระดับอุปทาน และอุปสงค์ รวมถึงราคาของนํ้ามันดิบโดยทางอ้อม นอกจากนี้ ราคาของพาราไซลีนยังได้รับ
ผลกระทบจากการคาดการณ์กาํ ลังการผลิตในอนาคต ราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ของบริ ษทั ฯ มีการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
ของบริ ษทั ฯ และโดยทัว่ ไปจะสะท้อนราคาตลาดของพาราไซลีนในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก
2

4.3

หน่ วยผลิตและกระบวนการผลิต

หน่วยผลิตของบริ ษทั ฯ ตั้งอยูใ่ กล้กบั ท่าเรื อนํ้าลึกแหลมฉบัง ที่ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ประมาณ 120 กิโลเมตรทาง
ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของกรุ งเทพฯ โรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยหน่วยผลิตหลักดังต่อไปนี้

2

• หอกลัน่ บรรยากาศ (Atmospheric Pipestill (“APS”)) จํานวนสองหน่วย ซึ่ งทําหน้าที่กลัน่ นํ้ามันดิบให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ หน่วย APS 1 มีกาํ ลังการผลิตวันละ 79,000 บาร์ เรล* และหน่วย APS 2 มีกาํ ลังการ
ผลิตวันละ 95,000 บาร์เรล
2

* กําลังการผลิตหลังจากโครงการปรั บปรุ งคุณภาพนํา้ มันในไตรมาส 4 ปี 2554 เสร็ จสิ ้นลง
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• หน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer (“CCR”)) จํานวนหนึ่ง
หน่วย ซึ่ งมีกาํ ลังการผลิตวันละ 27,000 บาร์ เรล และทําหน้าที่แปรสภาพนํ้ามันเชื้อเพลิงออกเทนตํ่าให้เป็ น
นํ้ามันเชื้อเพลิงออกเทนสู งสําหรับการผลิตนํ้ามันเบนซิ นไร้สารตะกัว่ เกรดต่าง ๆ หอกลัน่ แยกสารเบนซี นถือ
เป็ นส่ วนหนึ่งของหน่วยผลิตนี้ เพื่อผลิตนํ้ามันเบนซิ นตามมาตรฐานยูโร 4
• หอกลัน่ สุ ญญากาศ (Vacuum Pipestill (“VPS”)) จํานวนหนึ่งหน่วย ซึ่ งมีกาํ ลังการผลิตวันละ 47,000 บาร์ เรล
และทําหน้าที่ผลิตยางมะตอยจากนํ้ามันชนิ ดหนัก (heavy oil) ซึ่ งได้จากหอกลัน่ บรรยากาศ นํ้ามันชนิ ดที่เบา
กว่าจะถูกส่ งไปยังหน่ วยแปรสภาพนํ้ามันหนั กให้เป็ นนํ้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized
Catalytic Cracking Unit (“FCCU”))
2

2

• หน่วยลดกํามะถันสําหรับนํ้ามันดีเซล (Gasoil Hydrodesulfurizer Unit (“GOHF”)) จํานวนสองหน่วย ซึ่ งทํา
หน้าที่กาํ จัดกํามะถันในนํ้ามันดีเซล เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของรัฐบาลซึ่ งกําหนดไว้ที่ 50 ppm หน่วย
เหล่านี้มีกาํ ลังการผลิตรวมวันละ 71,000 บาร์เรล
• หน่วยแปรสภาพนํ้ามันหนักให้เป็ นนํ้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit
(“FCCU”)) ซึ่ งทําหน้าที่แปรสภาพนํ้ามันเตาให้เป็ นนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเบนซิ นที่เบากว่า หน่วยนี้ มีกาํ ลัง
การผลิตวันละ 42,000 บาร์เรล
2

2

• โรงงานอะโรเมติกส์ของบริ ษทั ฯ มีกาํ ลังการผลิตพาราไซลีนปี ละ 500,000 ตัน โดยเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
เข้ากับโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ แบบครบวงจร โรงงานอะโรเมติกส์ของบริ ษทั ฯ ได้รวมเทคโนโลยีโอลกอน (Olgone) ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ไว้ดว้ ย ซึ่ งเป็ นกระบวนการกําจัดสารโอเลฟิ นส์จากวัตถุดิบรี
ฟอร์ เมตที่ใช้แทนกระบวนการที่ใช้ดินในการกําจัด (clay treatment process) แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ยังใช้กระบวนการ XyMax-2 ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ซึ่ งทําให้มีการแปรสภาพไซลีนในรู ปแบบอื่น ๆ
เป็ นพาราไซลีนซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้ และ
• หน่วยทรานส์อลั คีเลชัน่ (Transalkylation) ซึ่ งรวมเทคโนโลยี ทรานพลัส (TransPlus) และกระบวนการเฉพาะ
ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ เพื่อการเพิ่มผลผลิตพาราไซลีน โดยกระบวนการเฉพาะนี้ ทาํ ให้บริ ษทั ฯ มี
ความยืดหยุน่ ในด้านวัตถุดิบและการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สูงขึ้น โดยการแปรสภาพสารอะโรเมติกส์หนักและ
โทลูอีน/สารเบนซี นให้เป็ นมิกซ์ไซลีนซึ่ งมีมูลค่าสู งกว่าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยต้นทุนที่ต่าํ ภายหลัง
จากนั้น มิกซ์ไซลีนดังกล่าวจะถูกนําไปผลิตพาราไซลีน
หน่วยผลิตสารทําละลายของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเชื่อมโยงกระบวนการผลิตเข้ากับโรงกลัน่ นํ้ามัน ประกอบด้วยหอกลัน่
แยกและเครื่ องปฏิกรณ์ (reactor) เป็ นหลัก เพื่อทําการเติมไฮโดรเจน (hydrogenate) ให้กบั วัตถุดิบภายหลังจากการกลัน่ แยก
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แผนภูมิดงั ต่อไปนี้ แสดงกระบวนการกลัน่ ปิ โตรเลียมและการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตของโรงงานอะโรเมติกส์
เข้ากับโรงกลัน่ นํ้ามัน
โครงสร้ างโรงงาน
การกลั่น

การปรั บปรุ ง

การปรับสภาพและแปรสภาพ

อะโรเมติกส์ / สารทําละลาย

ผลิตภัณฑ์ และการผสมผติตภัณฑ์

สารทําละลาย

SOL

ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
LE
1-2

CCR

นํ ้ามันเบนซินเกรดพรี เมี่ยม
นํ ้ามันเบนซินเกรดธรรมดา

SCANfiner
AP

NHF
1-2

พาราไซลีน
สารเบนซีนเข้ มข้ น

TAU

นํ ้ามันอากาศยาน

KHF
1-2
APS
1-2

นํ้ามันดิบ

นํ ้ามันก๊ าด
GOHF
2-3

VPS

นํ ้ามันดีเซล

FCCU

นํ ้ามันเตา
ยางมะตอย

APS

หอกลัน่ บรรยากาศ (Atmospheric Pepestill)

CCR

หน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา Continuous Catalytic
Regeneration Reformer

LE

หน่วย Light End

FCCU

หน่ วยแปรสภาพนํ้ามันหนักให้เป็ นนํ้ามันเบาโดยการแปร
สภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit)

KHF

หน่วย Kerosene Hydrofiner

AP

โรงงานอะโรเมติกส์ (Aromatics Plant)

GOHF หน่วย Gas Oil Hydrofiner

TAU

หน่วยทรานส์อลั คีเลชัน่ (Transalkylation)

VPS

หน่วยกลัน่ สุ ญญากาศ (Vacuum Pipestill)

NHF

หน่วย Naphtha hydrofiner

SOL

หน่วยผลิตสารทําละลาย

SCANfiner หน่วยกําจัดกํามะถันใน Naphtha ที่ผลิตจาก FCCU
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ภาพรวมของกระบวนการกลัน่ นํา้ มัน

การทําให้น้ าํ มันดิ บมีความร้ อนถึงอุณหภูมิในระดับหนึ่ งและส่ งไปยังหอกลัน่ บรรยากาศจะทําให้สามารถแยก
นํ้ามันดิบออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ได้ โดยแต่ละส่ วนจะมีจุดเดือดเฉพาะสําหรับส่ วนนั้น ๆ หอกลัน่ แต่ละหน่วยประกอบด้วยหอ
สู งซึ่ งมีถาดปรุ (perforated trays) เป็ นชั้น ๆ นํ้ามันดิบที่ผา่ นความร้อนจากเตาเผาจะเข้าไปในส่ วนล่างของหอกลัน่ นํ้ามัน
เดือดส่ วนที่มีน้ าํ หนักเบากว่าจะลอยขึ้นไปด้านบนของหอกลัน่ ในขณะที่น้ าํ มันเดือดส่ วนที่หนักกว่าจะตกลงไปด้านล่าง เมื่อ
ส่ วนที่ เบากว่าไหลผ่านถาดปรุ อุ ณหภูมิน้ าํ มันจะค่อย ๆ ลดลงและไอจะเกิ ดการควบแน่ นบนถาด การกลัน่ ไอนํ้ามันที่
อุณหภูมิต่างกันจะได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทต่าง ๆ เช่ น ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แนฟทา นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซลและ
นํ้ามันเตา
นํ้ามันชนิดเบาจากส่ วนบนของหอกลัน่ บรรยากาศจะถูกส่ งไปยังหน่วย Naphtha Hydrofiner เพื่อกําจัดกํามะถัน
จากนั้นจะไหลไปยังหอต่าง ๆ ซึ่ งเรี ยกว่า Light End Units ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกแยกออกจะประกอบด้วยก๊าซ (gas stream)
(ซึ่ งใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในโรงกลัน่ นํ้ามัน) ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและแนฟทา โดยแนฟทาจะถูกแยกต่อไปอีกเป็ นแนฟทาเบา
และแนฟทาหนัก แนฟทาเบาจะถูกส่ งไปยังหน่วยผสมนํ้ามันเบนซิ น (gasoline-blending unit) แนฟทาหนักซึ่ งมีออกเทนตํ่า
จะถูกส่ งไปยังหน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer Unit (“CCR”)) เพื่อเพิ่ม
ออกเทนด้วยการปรับสภาพโมเลกุลนํ้ามัน นํ้ามันนี้ ส่วนหนึ่ งจะถูกส่ งไปยังโรงงานอะโรเมติกส์เพื่อใช้ในการผลิตพาราไซ
ลีน อีกส่ วนหนึ่งจะถูกส่ งไปใช้ผลิตนํ้ามันเบนซิ นไร้สารตะกัว่ เกรดต่าง ๆ
นํ้ามันจากผลผลิตส่ วนแรก (first side stream) ของหอกลัน่ บรรยากาศจะถูกส่ งไปยังหน่วย Kerosene Hydrofiner
เพื่อกําจัดกํามะถัน นํ้ามันนี้ ส่วนใหญ่จะถูกผสมสารเติมแต่งเพื่อผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และส่ วนที่เหลือจะใช้ผลิต
นํ้ามันก๊าด นํ้ามันจากผลผลิตส่ วนที่สอง (second side stream) ของหอกลัน่ บรรยากาศจะถูกปรับสภาพ (hydrofined) และ
ผสมกับ hydrofined oil จากผลผลิตส่ วนที่สาม (third side stream) เพื่อผลิตนํ้ามันดีเซล นํ้ามันส่ วนหนึ่งจากตอนล่างของหอ
กลัน่ บรรยากาศจะถูกส่ งไปยังหอกลัน่ สุ ญญากาศเพื่อผลิตยางมะตอยหรื อนํ้ามันเตา ผลผลิต (side stream) จากหอกลัน่
สุ ญญากาศจะถูกส่ งไปยังหน่วยแปรสภาพนํ้ามันหนักให้เป็ นนํ้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic
Cracking Unit (“FCCU”))
หน่วยแปรสภาพนํ้ามันหนักให้เป็ นนํ้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit
(“FCCU”)) จะทําหน้าที่แปรสภาพนํ้ามันจากผลผลิต (side stream) จากหอกลัน่ สุ ญญากาศ (Vacuum Pipestill)ให้เป็ นนํ้ามัน
ที่ เบากว่า ด้วยการแปรสภาพโมเลกุล ให้เล็ก ลง ภายหลังจากการแปรสภาพ กระบวนการกลั่นเฉพาะจะถูกใช้เพื่ อ แยก
องค์ประกอบต่าง ๆ ให้เป็ นก๊าซที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิงในโรงกลัน่ นํ้ามัน ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว และแนฟทาซึ่ งบางส่ วนจะถูกผสม
กลับ เพื่ อ นํา ไปใช้ผ ลิ ต นํ้า มัน เบนซิ น และบางส่ ว นจะถู ก ส่ ง ไปยัง หน่ ว ยเพิ่ ม ออกเทนด้ว ยตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า (Continuous
Catalystic Regeneration Reformer Unit (“CCR”)) นํ้ามันจากผลผลิต (side stream) ของหอกลัน่ จะถูกส่ งไปยังหน่วยลด
กํามะถันสําหรับนํ้ามันดีเซล (Gasoil Hydrofiner) และใช้ในการผลิตนํ้ามันดีเซล จากนั้น นํ้ามันจากตอนล่างของหอกลัน่ จะ
ถูกส่ งไปผลิตเป็ นนํ้ามันเตา

ส่ วนที่ 1 หน้า 46

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2

4.3.2

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

การบํารุ งรักษาโรงงาน

เช่นเดียวกับโรงกลัน่ นํ้ามันทุกแห่ ง บริ ษทั ฯ จะหยุดโรงกลัน่ นํ้ามันตามระยะเพื่อการบํารุ งรักษาตามกําหนดการ
และการซ่อมแซมแก้ไขนอกกําหนดการที่วางไว้หรื อการซ่ อมบํารุ งฉุ กเฉิ น แม้วา่ การหยุดโรงกลัน่ นํ้ามันเพื่อบํารุ งรักษาเป็ น
การลดอัต ราการใช้ก ํา ลัง การกลั่น ของโรงกลั่น นํ้า มัน แต่ ก็ จ ะเป็ นการเพิ่ ม ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพ ความปลอดภัย และ
ประสิ ทธิ ภาพของโรงกลัน่ นํ้ามัน การลดโอกาสที่จะต้องหยุดโรงกลัน่ นํ้ามันนอกกําหนดการที่วางไว้ในอนาคตหรื อการลด
ความชํารุ ดบกพร่ องที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรง รวมทั้งเป็ นการยืดอายุของโรงกลัน่ นํ้ามัน
2

บริ ษทั ฯ สามารถขอรับการสนับสนุนและการบริ การให้ความช่วยเหลือในการดําเนิ นงาน (operational services)
จากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่ งมีสาํ นักงานวิศวกรรมประจําภูมิภาคที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์ พร้อมทั้งผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
ปรึ กษาด้านวัสดุและอื่น ๆ ซึ่ งทําหน้าที่ให้การสนับสนุ นแก่โรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่
ทั้งเก้าแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก
โดยปกติ การบํารุ งรักษาโรงกลัน่ นํ้ามันและโรงงานอะโรเมติกส์ครั้งใหญ่ตามกําหนดการของบริ ษทั ฯ จะใช้เวลา
หลายสัปดาห์ ทั้งนี้ระยะเวลาการซ่อมบํารุ งจะมากหรื อน้อยนั้น ขึ้นอยูก่ บั ชนิดงานที่เกี่ยวข้องของการซ่อมบํารุ งในแต่ละครั้ง
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การบํารุ งรักษาครั้งใหญ่ตามการกําหนดการสามครั้งล่าสุ ดในปี 2541 ปี 2547 และปี 2554 ในช่วง
ระยะเวลาระหว่างรอบของการหยุดโรงกลัน่ นํ้ามันเพื่อการบํารุ งรักษาครั้ งใหญ่ตามกําหนดการ บริ ษทั ฯ ได้วางแผนการ
บํารุ งรักษาย่อยตามกําหนดการเป็ นระยะด้วย โดยในระหว่างการบํารุ งรักษาเล็กน้อยนี้ จะมีการหยุดโรงงานอะโรเมติกส์
และ/หรื อส่ วนต่าง ๆ ของโรงกลัน่ นํ้ามัน เช่น บริ ษทั ฯ จะหยุดหน่ วย APS หนึ่ งในสองหน่ วยทุกระยะสามถึงสี่ ปีเป็ น
ระยะเวลาประมาณ 10 วัน การมีหน่วย APS สองหน่วยทําให้บริ ษทั ฯ มีความคล่องตัวในการดําเนินงานโรงกลัน่ นํ้ามันต่อไป
ในขณะที่บริ ษทั ฯ ดําเนินการซ่อมบํารุ ง APS อีกหน่วยหนึ่ง และช่วยลดผลกระทบจากการหยุดโรงงาน
4.4

วัตถุดบิ และการจัดหา
4.4.1

การจัดหานํา้ มันดิบ

วัตถุดิบหลักที่ ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงกลัน่ นํ้ามันคือนํ้ามันดิบ บริ ษทั ฯ สามารถกลัน่ นํ้ามันดิ บประเภท
ต่างๆ ซึ่ งรวมถึงนํ้ามันดิบจากตะวันออกกลาง ตะวันออกไกลและแอฟริ กาตะวันตก เนื่ องจากโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ มี
หน่วยเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ (upgrading and conversion unit) บริ ษทั ฯ จึงสามารถใช้น้ าํ มันดิบชนิดหนักที่มีความหนาแน่น
และมีกาํ มะถันสู ง (heavy sour crude) จากตะวันออกกลางในสัดส่ วนที่สูงขึ้นได้เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ดที่
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า นํ้ามันดิบชนิดหนักดังกล่าวมีปริ มาณกํามะถันสู งกว่าและต้นทุนตํ่ากว่านํ้ามันดิบชนิ ด
เบาที่มีความหนาแน่นน้อย (light sweet crude) นอกจากนี้ จากการใช้เครื อข่ายการจัดหานํ้ามันดิบทัว่ โลกของเอ็กซอน โมบิล
คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ และการใช้เทคโนโลยี Molecular Fingerprinting & Modeling ที่ทนั สมัย บริ ษทั ฯ
สามารถจัดหา คัดเลื อกและผสมนํ้ามันดิ บให้มีคุณสมบัติที่จะช่ วยเพิ่มกําไรของบริ ษทั ฯ ให้สูงสุ ดได้อย่างแม่ นยํายิ่งขึ้ น
บริ ษทั ฯ จะทําการกําหนดสัดส่ วนนํ้ามันดิบ (crude oil slate) ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้พิจารณากําหนดสัดส่ วนการผลิต
สําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (product slate) จากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดโดยอ้างอิงกับการประเมิน
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ค่าความต้องการของลูกค้าและประมาณการราคาสําหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ สามารถผลิตได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีข้ ึน
ก่อนหน้าคําสั่งซื้ อที่ได้คาดการณ์ไว้ประมาณสามเดือน หลังจากนั้น บริ ษทั ฯ จะใส่ ขอ้ มูลเดิมและข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั รวมทั้ง
ข้อมูลราคาลงในระบบโปรแกรมการปรับเปลี่ยนกระบวนการกลัน่ ให้ได้ผลกําไรที่ดีที่สุด (optimization modeling software
system) ซึ่ งจะนําข้อจํากัดการผลิ ตของบริ ษทั ฯ มาร่ วมพิจารณาด้วยเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการซื้ อนํ้ามันดิ บที่ มีความ
เหมาะสมที่สุด
บริ ษทั ฯ ทําการจัดหาและซื้ อนํ้ามันดิ บ จากหรื อผ่านบริ ษทั ในเครื อ เอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชั่น ซึ่ งโดยปกติ
บริ ษทั ฯ ได้รับใบแจ้งหนี้ ภายใน 4 วันทําการนับจากวันสิ้ นเดือนของเดือนที่ออกใบตราส่ งและต้องชําระใบแจ้งหนี้ ภายใน
สิ้ นเดือนของเดือนที่ได้รับใบแจ้งหนี้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เชื่อว่าสอดคล้องกับวิธีปฏิบตั ิทางการค้าโดยทัว่ ไป สําหรับนํ้ามันดิบที่
จัดหาหรื อซื้ อจากแหล่งในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก บริ ษทั ฯ จะทําการซื้ อจากหรื อผ่าน ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. ส่ วน
นํ้ามันดิบนําเข้าอื่น ๆ บริ ษทั ฯ จะทําการซื้ อจากหรื อผ่าน ExxonMobil Sales and Supply LLC
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงปริ มาณนํ้ามันดิบที่ซ้ื อ โดยจําแนกตามภูมิภาคของแหล่งที่มาและสัดส่ วนการจัดซื้ อจากแต่
ละภูมิภาคสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552

2553

2554

ร้ อยละ ของ
ร้ อยละ ของ
ร้ อยละ ของ
ปริมาณ ปริมาณรวม ปริมาณ ปริมาณรวม ปริมาณ ปริมาณรวม
ภูมภิ าคของแหล่ งทีม่ า
(พันบาร์ เรล ยกเว้ นอัตราร้ อยละ)
(1)
ตะวันออกกลาง .......................................
9,886
22.9
10,011
23.6
9,385
24.3
(2)
ตะวันออกไกล ........................................
30,459
70.7
28,273
66.5 19,154
49.5
แอฟริ กาตะวันตก(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 สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรสต์ กาตาร์ อิรัก และโอมาน
(2) อินโดนีเซี ย เวียดนาม ไทย มาเลเซี ย บรู ไน จีน ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งค์โปร์ ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ปาปัวนิวกีนี และรัสเซี ย
(3) อียปิ ต์ กาบอง ชาด และไนจีเรี ย
4.4.2

วัตถุดบิ โรงกลัน่ นํา้ มันและวัตถุดบิ อืน่ ๆ

บริ ษทั ฯ ยังซื้ อกากนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อกระบวนการผลิตในหอกลัน่ บรรยากาศ เป็ นจํานวน 5,961 พัน
บาร์ เรล, 1,800 พันบาร์เรล และ610 พันบาร์เรลในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 ตามลําดับ
บริ ษทั ฯ ใช้ไฮโดรเจนในหน่วยกําจัดกํามะถันในนํ้ามันโดยใช้ไฮโดรเจนร่ วม (hydrodesulfurizer unit) เพื่อการ
กําจัดกํามะถันออกจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพ และเพื่อเป็ นวัตถุดิบใน
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โรงงานอะโรเมติกส์ บริ ษทั ฯ สามารถผลิตไฮโดรเจนทั้งหมดที่จาํ เป็ นต้องใช้จากโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ เอง นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังใช้ออกซิ เจนและไนโตรเจนในกระบวนการกลัน่ นํ้ามัน และได้เข้าทําสัญญากับบริ ษทั บางกอกอินดัสเตรี ยลแก๊ส
จํากัด เพื่อการจัดหาออกซิ เจนและไนโตรเจน
บริ ษทั ฯ ซื้ อวัตถุดิบหลักอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึง สารเพิ่มออกเทน MTBE (MTBE เป็ นเคมีภณ
ั ฑ์ซ่ ึ งใช้เพื่อเพิ่มจํานวนออก
เทนในนํ้ามันเบนซิ น) สําหรับโรงกลัน่ นํ้ามันจากผูจ้ ดั หาซึ่ งเสนอข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสมในทางการค้า
4.4.3

ตัวเร่ งปฏิกริ ิยา

บริ ษทั ฯ ใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาประเภทต่างๆ ในกระบวนการผลิต บริ ษทั ฯ จะประเมิ นและคัดเลือกประเภทตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาโดยพิจารณาจากประสิ ทธิ ภาพและราคา บริ ษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญากับ ExxonMobil Catalyst Technology LLC เพื่อ
การเช่าตัวเร่ งปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงกลัน่ นํ้ามันและโรงงานอะโรเมติกส์ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เข้าทํา
สัญญากับ ExxonMobil Catalyst Services Inc. เพื่อการเช่าตัวเร่ งปฏิกิริยาชนิดทองคําขาว (platinum based catalyst) สําหรับ
ใช้ในโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ
4.4.4

รีฟอร์ เมตและมิกซ์ ไซลีน

รี ฟอร์เมตและมิกซ์ไซลีนเป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในโรงงานอะโรเมติกส์ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จัดหารี ฟอร์ เมตจากโรง
กลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก แต่บริ ษทั ฯ ก็มีการซื้ อจากผูก้ ลัน่ นํ้ามันในประเทศรายอื่น ๆ และบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน
โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ในภูมิภาคนี้ดว้ ย บริ ษทั ฯ ซื้ อมิกซ์ไซลีนที่จาํ เป็ นต้องใช้ท้ งั จากในประเทศและต่างประเทศ
4.4.5

เอทานอลและนํา้ มันปาล์ม

บริ ษทั ฯ ซื้ อเอทานอลจากบุ คคลภายนอกหลายรายในประเทศไทยเพื่อผสมที่ คลังนํ้ามันสําหรั บการผลิ ตแก๊ส
โซฮอล์ ส่ วนนํ้ามันปาล์มซื้ อจากบุคคลภายนอกที่เป็ นผูจ้ ดั หาในประเทศเพื่อนําไปใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตไบโอดีเซล
4.4.6

วัตถุดบิ และสิ นค้ าอืน่ ๆ

วัตถุดิบแนฟทาชนิดเบาและนํ้ามันก๊าดซึ่ งใช้ในการผลิตสารทําละลายของบริ ษทั ฯ จัดหามาจากโรงกลัน่ นํ้ามันของ
บริ ษทั ฯ ทั้งหมด บริ ษทั ฯ ซื้ อออกโซแอลกอฮอล์ (oxo-alcohol) สําหรับผลิตสารพลาสติกไซเซอร์ จากบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน
โมบิล คอร์ ปอเรชัน่
บริ ษทั ฯ เริ่ มมีการใช้ผรู้ ับจ้างผลิตภายนอก (third party blender) สําหรับทําการผสมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นนับตั้งแต่
เดือนกันยายน 2550 โดยผูร้ ับจ้างผลิตภายนอกยังคงซื้ อนํ้ามันพื้นฐาน (base stock) และสารเติมแต่งจากบริ ษทั ในเครื อ
เอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชัน่ เพื่อที่ จะรั กษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้จดั หาสิ นค้าที่ จาํ หน่ ายของ
บริ ษทั ฯ ในร้านค้าสะดวกซื้ อของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่จดั หาจากผูป้ ระกอบการเครื อข่ายค้าปลีกในประเทศ
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สาธารณูปโภค
4.5.1

นํา้

บริ ษทั ฯ ต้องการนํ้าเพื่อนําไปใช้ในการผลิตไอนํ้าเพื่อขับกังหันซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่สาํ คัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังใช้
นํ้าในส่ วนต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตนํ้ามัน บริ ษทั ฯ มีหน่วยกลัน่ นํ้าทะเลเป็ นนํ้ากลัน่ (desalination plant ) สองหน่วย แต่
ละหน่วยมีกาํ ลังการผลิตนํ้าชัว่ โมงละ 60 ตัน และหน่วยกรองนํ้าระบบการกรองแบบดูดซึ มย้อนกลับ (reverse osmosis unit)
หนึ่งเครื่ อง ซึ่ งมีกาํ ลังการผลิตนํ้า 20 ตันต่อชัว่ โมง โดยเมื่อหน่วยผลิตนํ้าทั้งหมดทํางานร่ วมกันแล้ว จะสามารถจัดหานํ้าจืดที่
จําเป็ นสําหรับการดําเนินงานของหน่วยผลิตของบริ ษทั ฯ ได้ท้ งั หมด ในบางพื้นที่ของประเทศไทยซึ่ งรวมถึงจังหวัดชลบุรีซ่ ึ ง
เคยประสบภาวะแห้งแล้งอย่างรุ นแรงในระหว่างปี 2548 เนื่องจากวิกฤตการขาดแคลนนํ้า หน่วยกลัน่ นํ้าทะเลเป็ นนํ้ากลัน่ ได้
ช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถดําเนินงานต่อไปได้ และช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งด้วย
4.5.2

ไฟฟ้า ไอนํา้ และก๊าซธรรมชาติ

บริ ษทั ฯ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าและไอนํ้าเองโดยใช้เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าและไอนํ้าร่ วม (Co-generator) ที่มีอยูใ่ น
บริ เวณที่ ต้ งั โรงกลัน่ บริ ษ ทั ฯ มี เครื่ อ งกําเนิ ดไฟฟ้ ากังหันก๊า ซจํานวนสามเครื่ อ ง ซึ่ งมี กาํ ลังการผลิ ต รวม 50 เมกะวัต ต์
ประกอบด้วยเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าซึ่ งมีกาํ ลังการผลิต 12.5 เมกะวัตต์จาํ นวนสองเครื่ อง โดยแต่ละเครื่ องยังสามารถผลิตไอนํ้า
ได้ 40 ตันต่อชัว่ โมง และเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าซึ่ งมีกาํ ลังการผลิต 25 เมกะวัตต์หนึ่ งเครื่ อง ซึ่ งสามารถผลิตไอนํ้าได้ 50 ตันต่อ
ชัว่ โมง นอกจากนี้ เพื่อการจัดหาไฟฟ้ าสํารองเพิ่มเติม บริ ษทั ฯ ยังมีการเชื่อมต่อโครงข่ายพลังงานเข้ากับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย และการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค นอกจากไอนํ้าจากเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าร่ วมแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีหม้อไอนํ้า (boiler)
เสริ มอีกสองเครื่ อง แต่ละเครื่ องสามารถผลิตไอนํ้าได้ 20 ตันต่อชัว่ โมงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจัดหาไอนํ้า เครื่ องกําเนิ ด
ไฟฟ้ ากังหันก๊าซจะใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซที่กาํ จัดกํามะถันแล้วจากกระบวนการกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นวิธีการที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยซัลเฟอร์ ไดออกไซด์เข้าสู่ บรรยากาศ ในขณะที่หม้อไอนํ้าเสริ มสอง
เครื่ องใช้น้ าํ มันเตาและก๊าซเชื้อเพลิงจากกระบวนการกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ซื้ อก๊าซธรรมชาติจาก บมจ. ปตท. ด้วย
เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงเสริ มสําหรับเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าและไอนํ้าร่ วมภายใต้สัญญารับซื้ อหรื อจ่ายเงิน (Take or Pay) ระยะยาว
4.6

ผลิตภัณฑ์ และการจัดเก็บ
4.6.1

นํา้ มันดิบ

บริ ษทั ฯ สามารถรับการส่ งมอบนํ้ามันดิบทางทะเลโดยทางระบบทุ่นรับนํ้ามันดิบแบบหลายจุด (multi-buoy
mooring system) ขนาด 120,000 dwt ของบริ ษทั ฯ และสามารถรับนํ้ามันดิบจากเรื อบรรทุกนํ้ามันดิบขนาดใหญ่ VLCC ที่
ทุ่นผูกเรื อนํ้าลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล (single buoy mooring facilities) ของ บมจ. ไทยออยล์ โดยการจัดการร่ วมกับ บมจ.
ไทยออยล์ นํ้ามันดิบเหล่านี้จะถูกส่ งต่อไปยังถังเก็บนํ้ามันที่โรงกลัน่ นํ้ามัน โดยทางท่อส่ งซึ่ งเชื่อมต่อกับโรงกลัน่ นํ้ามันของ
บริ ษทั ฯ โดยตรง
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การลําเลียงผลิตภัณฑ์

ด้ว ยพื้ น ที่ ที่ มี ค วามได้เ ปรี ย บของโรงกลั่น นํ้า มัน ที่ ศ รี ร าชา ทํา ให้บ ริ ษ ัท ฯ สามารถเข้า ถึ ง เครื อ ข่ า ยการจัด ส่ ง
ผลิตภัณฑ์ที่สะดวก และสามารถลําเลียงผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ได้อย่างประหยัดต้นทุนโดยทางระบบท่อส่ งผลิตภัณฑ์รวม
(multi-product pipeline) รถบรรทุก รถไฟ และเรื อชายฝั่งไปยังกลุ่มอุปสงค์หลักของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย
ซึ่ งรวมถึ งศูนย์ในกรุ งเทพฯ และในภูมิภาคอื่น ๆ ทัว่ ประเทศไทย ระบบท่ อส่ งนํ้ามันซึ่ งเชื่ อมต่อกับโรงกลัน่ นํ้ามันของ
บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ท่อส่ งปิ โตรเลียม จํากัด เป็ นเจ้าของและผูด้ าํ เนิ นการ (โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นด้วยประมาณร้อยละ 21)
และสามารถขนส่ งนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิ น
เพื่ออํานวยความสะดวกในการลําเลียงผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปทัว่ ประเทศไทย ณ สิ้ นปี 2554 บริ ษทั ฯ ใช้คลัง
นํ้ามัน 8 แห่ ง โดยมีคลังหนึ่ งแห่งตั้งอยูต่ ิดกับโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังใช้คลังส่ งผ่านนํ้ามันภายใต้
สัญญาการใช้บริ การ (throughput agreement) ที่บริ ษทั ฯ ทํากับบุคคลภายนอกอีกสามแห่ง
2

บริ ษทั ฯ ใช้บริ การของบุคคลภายนอกให้ลาํ เลียงผลิตภัณฑ์จากคลังนํ้ามัน นํ้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกจะถูกลําเลียงจาก
คลังนํ้ามันไปยังสถานี บริ การภายใต้ชื่อการค้าการค้าเอสโซ่ โดยทางรถบรรทุก ส่ วนก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและยางมะตอยจะ
ถูกจัดส่ งหรื อรับมอบโดยลูกค้าด้วยรถบรรทุกจากคลังที่ศรี ราชาเท่านั้น ซึ่ งตั้งอยูต่ ิดกับโรงกลัน่ นํ้ามัน นอกจากนี้ ท่าเทียบ
เรื อที่ โรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ยังสามารถอํานวยความสะดวกในการส่ งออกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจากโรงกลัน่ นํ้ามัน
โดยตรง ส่ วนผลิตภัณฑ์พาราไซลีนจะถูกจัดส่ งจากโรงกลัน่ นํ้ามันโดยทางเรื อชายฝั่ง ในขณะที่ สารทําละลายจะถูกจัดส่ ง
หรื อรับมอบโดยลูกค้าโดยทางรถบรรทุกจากคลังที่ศรี ราชาเท่านั้น
2

2

4.6.3

การจัดเก็บ

หน่วยกลัน่ นํ้ามันและคลังนํ้ามันของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของหรื อสามารถเข้าใช้ประโยชน์ มีถงั เก็บและสิ่ ง
อํานวยความสะดวกซึ่ งทําให้บริ ษทั ฯ สามารถจัดเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนการส่ งมอบและจัดเก็บวัตถุดิบก่อนนําไปใช้
2

บริ ษ ทั ฯ เชื่ อว่าคลังนํ้ามันของบริ ษทั ฯ มี กาํ ลังการจัดเก็บเพียงพอที่ จะสนับสนุ นการดําเนิ นงานปกติ รวมถึ ง
สถานการณ์ที่คาดหมายได้ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ หรื อลูกค้ารายหนึ่งหรื อหลายรายหรื อผูจ้ ดั หาวัตถุดิบอาจต้องหยุดโรงงานนอก
กําหนดการที่วางไว้เป็ นระยะเวลาที่จาํ กัด อย่างไรก็ดี ตามกฎระเบี ยบของประเทศไทย กําหนดให้บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องมี
นํ้ามันสํารองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 5 ของปริ มาณการใช้น้ าํ มันดิบรายปี เพื่อการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมใน
ประเทศ ผลิตภัณฑ์คงคลังของบริ ษทั ฯ อาจเพิ่มขึ้นเป็ นครั้ งคราว เนื่ องจากการหยุดโรงงานนอกกําหนดการที่วางไว้หรื อ
ปั ญหาอื่น ๆ ที่โรงงานของลูกค้าซึ่ งขัดขวางหรื อประวิงการรับมอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการวางแผนสิ นค้าคงคลังของบริ ษทั ฯ
ก่อนการหยุดโรงกลัน่ ตามกําหนดการที่วางไว้ และการวางแผนสิ นค้าคงคลังของลูกค้าเพื่อการผลิตตามแผน
2
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การจัดการความเสี่ ยงและความปลอดภัย

บริ ษทั ฯ ใช้ระบบบริ หารการปฏิบตั ิงานให้มีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System หรื อ
OIMS) ซึ่ งเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่เคร่ งครัดและเป็ นระบบ ระบบนี้เป็ นระบบที่เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ได้พฒั นาขึ้น
เพื่อใช้เป็ นกรอบการทํางานอย่างเคร่ งครัดในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงในด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย
สุ ขอนามัยและสิ่ งแวดล้อม โดยระบบ OIMS นี้ครอบคลุมแนวทางการปฏิบตั ิต่าง ๆ จํานวน 21 เรื่ อง ซึ่ งรวมถึง การจัดการ
ภาวะผูน้ าํ ความพันธกิจและรับผิดชอบ การประเมินและบริ หารความเสี่ ยง การออกแบบและก่อสร้างโรงงาน ความปลอดภัย
ส่ วนบุคคล อาชีวอนามัย การปกป้ องรักษาสิ่ งแวดล้อม การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และการประเมินและปรับปรุ งความเป็ น
เอกภาพในการดําเนินงาน ซึ่ งระบบนี้ใช้อยูใ่ นสถานประกอบการของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ทัว่ โลก จึงทําให้บริ ษทั ฯ
สามารถติดตามความก้าวหน้าและมัน่ ใจถึงการมีความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการสําหรับผลที่เกิดขึ้นในด้านเหล่านี้
ระบบดังกล่าวทําให้บริ ษทั ฯ มีประวัติดา้ นความปลอดภัยที่ดีเยีย่ ม และสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2

2

2

4.8

2

2

การแข่ งขัน

อุตสาหกรรมโรงกลัน่ นํ้ามันในประเทศไทย มีการแข่งขันสู งมาก ปั จจุบนั มีโรงกลัน่ นํ้ามันขนาดใหญ่จาํ นวนเจ็ด
แห่ งในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โรงกลัน่ เหล่านี้ มีกาํ ลังการกลัน่ นํ้ามันดิบรวมประมาณวันละ 1,099,000
บาร์ เรล โรงกลัน่ นํ้ามันขนาดใหญ่แห่ งอื่น ๆ ในประเทศไทย นอกเหนื อจากบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สตาร์ ปิโตรเลียมรี ไฟน์นิ่ง จํากัด บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน) บริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ระยองเพียวริ ฟายเออร์ จํากัด (มหาชน)
ผูป้ ระกอบธุรกิจในตลาดพาราไซลีนที่สาํ คัญมีอยูส่ ามรายได้แก่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บริ ษทั ไทยพาราไซ
ลีน จํากัด และบริ ษทั ฯ ซึ่ งการใช้พาราไซลีนในประเทศส่ วนใหญ่เป็ นไปเพื่อการผลิตกรดเทอรี พทาลิกบริ สุทธิ์ (PTA) ผูผ้ ลิต
PTA ในประเทศไทย คือ บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมีคอลส์ บริ ษทั สยาม มิตซุ ย พีทีเอ จํากัด และ บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฯ พยายามใช้เงินทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยการคัดสรรโครงการลงทุน บริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงและขอรับ
การสนับสนุ นจากเครื อข่ายทัว่ โลกของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ เพื่อการจัดหาวัตถุดิบและการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์
ตลอดจนบริ การทางวิศ วกรรม การดําเนิ นงานและวิศวกรรมที่ ทนั สมัย บริ ษทั ฯ เชื่ อว่าปั จจัยต่าง ๆ อาทิ ที่ ต้ งั ที่ มี ความ
ได้เ ปรี ย บซึ่ ง อยู่ใกล้กับ ตลาดสํา คัญ ของผลิ ต ภัณฑ์ปิ โตรเลี ยมในกรุ ง เทพฯ และการสามารถเข้าถึ ง เครื อ ข่ ายการจัดส่ ง
ผลิตภัณฑ์ที่สะดวกและมีประสิ ทธิภาพ ช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิผล
ตลาดค้าปลี กนํ้ามันเชื้ อเพลิ งมี การแข่งขันสู งมาก คู่แ ข่งการค้าปลี กรายสําคัญของบริ ษ ทั ฯได้แก่ ปตท. เชลล์
เชฟรอน (คาลเท็กซ์) และบางจากปิ โตรเลียม อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ เชื่อว่า เครื อข่ายสถานี บริ การภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่
ร้านสะดวกซื้ อไทเกอร์ มาร์ ท และการเป็ นพันธมิตรกับร้านสะดวกซื้ อเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส ณ สถานีบริ การนํ้ามันเอสโซ่
ได้ช่วยเพิ่มรายได้จากการขายนํ้ามันเชื้อเพลิงและทําให้ชื่อทางการค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นที่นิยมมากขึ้นในตลาดค้าปลีก

ส่ วนที่ 1 หน้า 52

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

4.9

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

สิ่ งแวดล้อม

การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อยูภ่ ายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญหลายฉบับ ซึ่ งรวมถึง
พระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญ ญัติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2542 ในปี 2535 ประเทศไทยได้ปรับปรุ งกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ ยวกับ
สิ่ ง แวดล้อ มให้เ ข้ม งวดยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม การพัฒ นาที่ ย ง่ั ยืน และคุ ้ม ครองสิ่ ง แวดล้อ มทางธรรมชาติ ใ ห้ดี ยิ่ง ขึ้ น
นอกจากนี้ รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยยังมี บทบัญญัติเฉพาะเกี่ ยวกับความรั บผิดชอบของรั ฐบาลและสิ ทธิ ของ
ประชาชนในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
กฎหมายและกฎระเบี ยบสิ่ งแวดล้อมได้จ าํ กัดประเภท ปริ มาณและความเข้ม ของสารต่ างๆ ที่ จ ะปล่อ ยออกสู่
สภาพแวดล้อมได้ ทั้งนี้ การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ยังอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
การจัดการ การเก็บรักษา การขนส่ ง การกําจัดและการบําบัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและวัสดุสารเจื อปนด้วย กฎหมายและ
กฎระเบียบสิ่ งแวดล้อมเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยอากาศเสี ยและการปล่อย
นํ้าออกจากหน่วยผลิตและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ มีผลกระทบต่อธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ในเกือบทุกด้าน ซึ่ งรวมถึงการกลัน่
นํ้ามัน การผลิตอะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์ และการดําเนินงานสถานีบริ การนํ้ามันค้าปลีก หน่วยงานหลักของรัฐที่กาํ กับดูแล
การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ทางด้านสิ่ งแวดล้อมได้แก่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และ
กรมควบคุ มมลพิษซึ่ งอยู่ภายใต้กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งอยู่ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่ งอยูภ่ ายใต้กระทรวงพลังงาน
บริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์จากระบบการจัดการพลังงานที่ ใช้อยู่ในเครื อเอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อ
บริ ษทั ในเครื อ ทัว่ โลก (ExxonMobil’s Global Energy Management System (“GEMS”)) ซึ่ งเป็ นระบบที่มีความครอบคลุม
และเข้มงวดตามแนวปฏิ บตั ิที่ดีในการดําเนิ นงาน การบํารุ งรั กษา การออกแบบเพื่อการบริ หารจัดการทางด้านพลังงาน
กระบวนการนี้ เริ่ มต้นตั้งแต่การประเมินหน่วยผลิตโดยทีมผูเ้ ชี่ยวชาญทางเทคนิ คของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ภายหลัง
จากนั้น ผูแ้ ทนจากแต่ละหน่วยผลิตจะทํางานร่ วมกับทีมงานของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ ที่เข้า
ตรวจเยีย่ ม เพื่อพัฒนาแผนการที่เกี่ยวกับการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานในการดําเนินงานและหน่วยผลิต
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นมาตรการควบคุ มมลพิษและลดผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อ ม เพื่อที่ จะควบคุ ม การปล่อ ย
สารเจื อปนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด ซึ่ งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อลดการปล่อยสารเจือปนและสงวน
รักษาทรัพยากร เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ ากังหันก๊าซสามเครื่ องของบริ ษทั ฯ มีการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ในระดับที่ต่าํ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าแบบดั้งเดิม บริ ษทั ฯ ได้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาแหล่งนํ้าจืดและบําบัดนํ้าเสี ย ในการ
ดําเนิ นงานโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ยังได้มีการใช้และรี ไซเคิลนํ้าจื ดที่ ผลิตจากหน่ วยกลัน่ นํ้าทะเลเป็ นนํ้ากลัน่ ทั้งสอง
หน่วยของบริ ษทั ฯ เพื่อช่วยรักษาทรัพยากรนํ้าตามธรรมชาติและพลังงาน ระบบบําบัดนํ้าของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยหน่วย
แยกนํ้ามันออกจากนํ้า รวมทั้งถังแยกนํ้ามัน เครื่ องแยกนํ้าปนนํ้ามัน และเครื่ องเติมอากาศเพื่อการกําจัดนํ้ามันออกจากนํ้าเสี ย
และบ่อบําบัดนํ้าเสี ย
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บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การประเมินอย่างสมํ่าเสมอโดยตั้งเป้ าให้บรรลุถึงการปฏิบตั ิถูกต้องตามนโยบายสิ่ งแวดล้อมของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ เชื่อว่าบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญในทุกด้านที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั ฯ
รัฐบาลได้กําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิงขึ้นใหม่ โดยกําหนดให้มีการลดปริ มาณกํามะถันและสารเบนซี นข
องนํ้ามันเบนซิ น และลดปริ มาณกํามะถันในนํ้ามันดีเซล ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตาม มาตรฐานที่กาํ หนดขึ้นใหม่ดงั กล่าว
ภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อให้บริ ษทั ฯ ยังคงสามารถขายนํ้ามันเบนซิ น และนํ้ามันดีเซลในตลาดภายในประเทศได้
บริ ษทั ฯ จึ งได้เดินหน้าดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การลงทุนในโครงการปรับปรุ งคุณภาพนํ้ามันสามารถเป็ นไปได้โดย
สอดคล้องกับกําหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุ มตั ิการลงทุนโครงการปรับปรุ งคุณภาพนํ้ามัน ณ โรง
กลัน่ นํ้ามันเอสโซ่ ศรี ราชาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ซึ่ ง บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการได้อนุ มตั ิเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้วภายในวันที่ 1 มกราคม 2555
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อุตสาหกรรมการกลัน่ ปิ โตรเลียม
หลักพืน้ ฐานของการกลัน่ นํา้ มัน
(ก)

ภาพรวมของกระบวนการกลัน่ นํา้ มัน

การกลัน่ นํ้ามันคือกระบวนการแยกโมเลกุลสารไฮโดรคาร์ บอนที่อยูใ่ นนํ้ามันดิบ และแปรสภาพสารดังกล่าวให้
เป็ นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีมูลค่าสู งกว่า โรงกลัน่ นํ้ามันได้รับการออกแบบให้สามารถกลัน่ นํ้ามันดิบหลายประเภทรวมถึง
วัตถุดิบอื่น ๆ ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่ตอ้ งการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มีค่าการกลัน่ (refining margin) สู งสุ ด และ
ตอบสนองความต้อ งการ โดยทั่วไป หน่ วยผลิ ตต่า ง ๆ ของโรงกลั่นนํ้ามันจะทําหน้าที่ ได้อ ย่างน้อ ยอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
• กลัน่ แยกสารไฮโดรคาร์บอนประเภทต่าง ๆ ที่อยูใ่ นนํ้ามันดิบออกเป็ นส่ วน ๆ
• แปรสภาพสารไฮโดรคาร์บอนให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ
• ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ดว้ ยการแยกสารปนเปื้ อน (impurities) ออก และ/หรื อ
• ผสมผลิตภัณฑ์ข้ นั กึ่งสําเร็ จรู ป (intermediate streams) ให้เป็ นผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ป
นํ้ามันดิบเป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการกลัน่ นํ้ามัน คุณภาพของนํ้ามันดิบที่ใช้ในการกลัน่ และโครงสร้างของโรง
กลัน่ นํ้ามันมักจะมีอิทธิ พลต่อระดับของกระบวนการกลัน่ และการแปรสภาพที่จาํ เป็ นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปชนิ ด
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อความสะดวก นํ้ามันดิบจะถูกแบ่งประเภทตามความหนาแน่น (density) (จากเบาไปหนัก) (light to
heavy) และปริ มาณกํามะถัน (จากตํ่าไปสูง) (sweet to sour) นํ้ามันดิบชนิดเบาซึ่ งมีปริ มาณกํามะถันตํ่า (light sweet crude oil)
จะมีราคาสู งกว่านํ้ามันดิบชนิ ดหนักซึ่ งมีปริ มาณกํามะถันสู ง (heavy sour crude oil) เนื่ องจากนํ้ามันดิบชนิ ดเบามีการ
ปรับปรุ งคุณภาพน้อยกว่า และให้ผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปที่มีราคาสู งกว่าในสัดส่ วนที่มากกว่า อาทิ นํ้ามันเบนซิ น นํ้ามันก๊าดและ
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นํ้ามันดีเซล นํ้ามันดิบชนิดหนักมักจะขายโดยมีส่วนลดเมื่อเปรี ยบเทียบกับนํ้ามันดิบชนิดเบา เนื่องจากนํ้ามันดิบชนิดหนักให้
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าตํ่ากว่าในสัดส่ วนที่สูงกว่า และต้องการกระบวนการกลัน่ เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชนิ ดเบาที่มีมูลค่า
สูงขึ้น ดังนั้น ผูก้ ลัน่ นํ้ามันจึงพยายามเลือกกลัน่ นํ้ามันดิบชนิดต่าง ๆ ซึ่ งเหมาะสมที่สุด โดยคํานึงถึงหน่วยแปรสภาพโมเลกุล
และหน่ วยปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของแต่ล ะโรงกลั่น ราคาของผลิ ตภัณฑ์ในปั จ จุ บ ัน ราคาที่ ค าดการณ์ ใ นอนาคต ชนิ ด ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ และราคาของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จดั หาได้
ความซับซ้อน (complexity) ของโรงกลัน่ นํ้ามัน หมายถึง ความสามารถของโรงกลัน่ นํ้ามันที่จะแปรสภาพวัตถุดิบ
ที่มีราคาตํ่ากว่า เช่น นํ้ามันดิบที่มีความหนาแน่นสู งและปริ มาณกํามะถันสู ง ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู งขึ้น ความซับซ้อน
ของโรงกลัน่ นํ้ามันขึ้นอยูก่ บั ขนาดและประเภทของหน่วยแปรสภาพโมเลกุล (conversion unit) โดยทัว่ ไป ยิง่ โรงกลัน่ นํ้ามัน
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด ก็จะมีความคล่องตัวในด้านการคัดเลือกวัตถุดิบมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี
การวิ เ คราะห์ น้ ํา มัน ดิ บ ก็ ส ามารถช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของโรงกลั่น นํ้า มัน ที่ จ ะแปรสภาพนํ้า มัน ดิ บ ซึ่ งยากต่ อ
กระบวนการกลัน่ และมีราคาถูกกว่าได้ ความซับซ้อนของโรงกลัน่ นํ้ามันและการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยสามารถทําให้โรง
กลัน่ นํ้ามันอยูใ่ นฐานะที่ได้เปรี ยบมากกว่าจากการใช้น้ าํ มันดิบที่มีราคาถูก ซึ่ งทําให้มีโอกาสได้รับกําไรขั้นต้นสูงขึ้น
(ข)

ผลิตภัณฑ์ สาํ เร็ จรู ปที่สาํ คัญ

ผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปที่สาํ คัญของโรงกลัน่ นํ้ามันได้แก่
• ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
• นํ้ามันเบนซิ น
• นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันก๊าด
• นํ้ามันดีเซล
• นํ้ามันเตา และ
• บิทูเมน (ยางมะตอย)
(ค)

เศรษฐศาสตร์ การกลัน่ นํา้ มัน (Economics of Refining)

การกลัน่ นํ้ามันเป็ นธุรกิจที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของส่ วนต่าง (margin-based business) เป็ นสําคัญ โดยเป้ าหมายของผูก้ ลัน่
นํ้ามันคือการทําให้กระบวนการกลัน่ มี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและให้ผลตอบแทนที่ ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดซึ่ งได้จาก
วัตถุดิบที่ใช้ ในโรงกลัน่ นํ้ามันแบบพื้นฐาน (simple refinery) ผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปส่ วนใหญ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดหนักซึ่ งมี
มูลค่าตํ่ากว่า เช่น นํ้ามันเตา กากนํ้ามันดิ บ และบิ ทูเมน ส่ วนที่ เหลือจะเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิ ดเบา เช่น ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
นํ้ามันเบนซิ น นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะขึ้นอยูก่ บั ชนิดของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่
ใช้ องค์ประกอบของนํ้ามันดิ บ มี ความสําคัญ เนื่ องจากเป็ นตัวกําหนดโครงสร้ างของผลิ ตภัณฑ์ของโรงกลัน่ นํ้ามันและ
ความสามารถในการทํากําไรของโรงกลัน่ ค่าการกลัน่ ของโรงกลัน่ นํ้ามันแบบพื้นฐาน (simple refining margin) หมายถึง
มูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ป หักด้วยต้นทุนนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และสาธารณูปโภคที่นาํ เข้า โดยค่าการกลัน่ ของ
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โรงกลัน่ นํ้ามันแบบคอมเพล็กซ์ (complex refining margin) แตกต่างจากค่าการกลัน่ ของโรงกลัน่ นํ้ามันแบบพื้นฐาน (simple
refining margin) ตรงที่โรงกลัน่ นํ้ามันแบบคอมเพล็กซ์จะผลิตผลิตภัณฑ์ชนิ ดหนักในสัดส่ วนที่ต่าํ กว่า เนื่ องจากมีอุปกรณ์
และเทคโนโลยีที่สามารถแปรสภาพผลิตภัณฑ์ชนิ ดหนักที่มีมูลค่าตํ่ากว่าให้เป็ นผลิตภัณฑ์ชนิ ดเบาที่มีมูลค่าสู งกว่าได้ โรง
กลัน่ นํ้ามันที่มีความซับซ้อนมากกว่ามักจะสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าเนื่องจากสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู งกว่าโดยใช้
นํ้ามันดิบหรื อวัตถุดิบอื่น ๆ ในชนิ ดเดียวกันหรื อที่มีราคาตํ่ากว่า ดังนั้น โดยทัว่ ไป ค่าการกลัน่ ของโรงกลัน่ นํ้ามันแบบคอม
เพล็กซ์จึงสูงกว่าค่าการกลัน่ ของโรงกลัน่ นํ้ามันแบบพื้นฐาน
ความเคลือ่ นไหวของอุตสาหกรรมกลัน่ นํา้ มันในประเทศไทย
(ก)

การผลิต

ตามข้อมูลของกระทรวงพลังงาน ในปี 2554 ประเทศไทยมีการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งปี รวมทั้งสิ้ น 348,507
พันบาร์ เรล คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จาก 347,388 พันบาร์ เรลในปี 2553 ตารางดังต่อไปนี้ แสดงการผลิต การนําเข้า
การส่ งออกและการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สาํ คัญในประเทศไทยสําหรับสามปี ล่าสุ ด

2552
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
การผลิต ..................................................................................
การนําเข้า................................................................................
การส่ งออก .............................................................................
อุปสงค์ในประเทศ..................................................................
นํ้ามันเบนซิน
การผลิต ..................................................................................
การนําเข้า................................................................................
การส่ งออก .............................................................................
อุปสงค์ในประเทศ..................................................................
นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
การผลิต ..................................................................................
การนําเข้า................................................................................
การส่ งออก .............................................................................
อุปสงค์ในประเทศ..................................................................
นํ้ามันก๊าด
การผลิต ..................................................................................
การนําเข้า................................................................................
การส่ งออก .............................................................................
อุปสงค์ในประเทศ..................................................................

ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
(บาร์ เรลต่ อวัน)

2554

157,616
24
479
118,803

181,312
51
788
130,745

201,539
46
515
140,924

152,540
243
23,282
129,661

151,020
0
23,122
127,807

143,967
588
16,693
126,347

102,961
181
27,732
76,364

106,772
57
24,202
81,192

108,436
186
20,704
87,478

1,601
0
327
303

8,042
0
7,343
264

2,616
0
2,473
224
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2552
นํ้ามันดีเซล
การผลิต ..................................................................................
การนําเข้า................................................................................
การส่ งออก .............................................................................
อุปสงค์ในประเทศ..................................................................
นํ้ามันเตา
การผลิต ..................................................................................
การนําเข้า................................................................................
การส่ งออก .............................................................................
อุปสงค์ในประเทศ..................................................................
รวมปริมาณการผลิต ...................................................................
รวมปริมาณอุปสงค์ ในประเทศ ...................................................

ที่มา:

ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2553

2554

387,532
6,639
82,654
318,195

401,590
1,055
94,868
318,450

398,037
965
81,085
330,720

118,629
1,434
66,826
47,059
920,879
690,385

103,389
1,744
55,728
45,065
952,125
703,523

100,218
5,716
60,018
42,320
954,813
728,013

กระทรวงพลังงาน

ตารางต่อไปนี้ แสดงอุปสงค์โดยรวมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็ นอัตราร้อยละสําหรับสามปี ล่าสุ ด

ส่ วนผสมผลิตภัณฑ์ สําหรับอุปสงค์ ในประเทศ
ชนิดเบา(1) .............................................................................
ชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา(2).............................................................
ชนิดหนัก(3) ...........................................................................
รวมปริ มาณอุปสงค์ในประเทศ .................................................
ที่มา:
(1)
(2)
(3)

2552

ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(ร้อยละ)
2553
36.0
57.2
6.8
100.0

36.8
56.8
6.4
100.0

2554
36.7
57.5
5.8
100.0

กระทรวงพลังงาน
ผลิตภัณฑ์ชนิดเบา ได้แก่ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว และนํ้ามันเบนซิ น (ไม่รวมรี ฟอร์เมต)
ผลิตภัณฑ์ชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา ได้แก่ นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน นํ้ามันก๊าด และนํ้ามันดีเซล
ผลิตภัณฑ์ชนิดหนัก ได้แก่ นํ้ามันเตา
(ข)

อุปสงค์

ในปี 2554 ปริ มาณอุปสงค์ในประเทศของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งปี เท่ากับ 265,725 พันบาร์ เรล เพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 4 จากปี ที่แล้ว โดยผลิตภัณฑ์ที่มีอุปสงค์ในประเทศเพิ่มขึ้นได้แก่ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว นํ้ามันเชื้ อเพลิงอากาศยาน
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และนํ้ามันดี เซล โดยเป็ นการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 8, 8 และ 4 ตามลําดับ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่มีอุปสงค์ในประเทศลดลงได้แก่
นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเตา และนํ้ามันเบนซิ น ลดลงร้อยละ 15, 6 และ 1 ตามลําดับ
(ค)

อุปทาน

ปัจจุบนั มีโรงกลัน่ นํ้ามันที่สาํ คัญเจ็ดแห่งในประเทศไทย ซึ่ งมีกาํ ลังการกลัน่ นํ้ามันดิบรวม 1,099 พันบาร์ เรลต่อวัน
ได้แก่ บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) (“บางจาก”) บริ ษทั ฯ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (“พีที
ทีจีซี”) บริ ษทั สตาร์ปิโตรเลียมรี ไฟนิ่ง จํากัด (“เอสพีอาร์ซี”) บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (“ไทยออยล์”) บริ ษทั ไออาร์
พีซี จํากัด (มหาชน) (“ไออาร์ พีซี”) และบริ ษทั ระยองเพียวริ ฟายเออร์ จํากัด (มหาชน) (“อาร์ พีซี”) โดย บางจาก เอสโซ่ ไอ
อาร์ พีซี และ อาร์ พีซี เป็ นผูป้ ระกอบการที่มีสถานี บริ การนํ้ามันค้าปลีกเป็ นของตนเอง ซึ่ งใช้ในการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมของตน ตารางดังต่อไปนี้ แสดงข้อมูลกําลังการกลัน่ นํ้ามันดิบ ของบริ ษทั ผูป้ ระกอบกิจการโรงกลัน่ นํ้ามันทั้งเจ็ด
แห่งในประเทศไทย

บางจาก .................
เอสโซ่ ...................
พีทีทีจีซี(1)..............
เอสพีอาร์ซี ............
ไทยออยล์ .............
ไออาร์พีซี .............
อาร์พีซี ..................

กําลังการกลัน่ นํ้ามันดิบ
ปัจจุบัน
(พันบาร์ เรลต่ อวัน)
120
177
145
150
275
215
17

รวม ..................

1,099

โรงกลัน่ นํ้ามัน

ที่มา:

(1)

โครงสร้ าง
แบบคอมเพล็กซ์
แบบคอมเพล็กซ์
แบบคอมเพล็กซ์
แบบคอมเพล็กซ์
แบบคอมเพล็กซ์
คอนเดนเสท
เรสิ ดิวสปิ ตเตอร์ (Residue
Splitter)

PTIT Focus Special Annual Report ประจําปี 2554 และการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของบริ ษทั ผูผ้ ลิต ยกเว้น
ตัวเลขกําลังการกลัน่ ของของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นไปตามอัตรากําลังการกลัน่ สู งสุ ดซึ่ งคิดจากวันที่มีการการผลิตจริ ง
(Stream Day)
กําลังการกลัน่ ของพีทีทีจีซี ไม่รวมถึ งกําลังการผลิ ตของหน่ วยกลัน่ แยกคอนเดนเสทสองหน่ วย รวม 135 พัน
บาร์ เรลต่อวัน ซึ่ งผลิตรี ฟอร์เมตเพื่อส่ งไปยังโรงงานอะโรเมติกส์
(ง)

การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศ

ราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ขายในประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยสภาพตลาดและราคานําเข้า (import parity
price) ซึ่ งนําไปสู่ราคาหน้าโรงกลัน่ (ex-refinery price) สําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ขายในตลาดในประเทศจะคํานวณจาก
ราคาตลาดจรในสิ งคโปร์ (Singapore spot market price) ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นราคาเฉลี่ยอ้างอิงของ Platt ที่
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สิ งคโปร์ (Mean of Platt’s Singapore (“MOPS”)) บวกค่าใช้จ่ายในการขนส่ งผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ จากสิ งคโปร์มายังประเทศไทย
เช่น ค่าประกันภัย ค่าระวาง อากรนําเข้า การสูญเสี ยของมวลนํ้ามันอันเกิดจากการขนส่ งสิ นค้าทางทะเล (ocean losses)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ และค่าใช้จ่ายในการสํารอง (deemed strategic reserve cost) โดยอาจมีการเพิ่มค่าส่ วนเพิ่มหรื อหัก
ส่ วนลดสําหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างเนื่องจากความแตกต่างในคุณสมบัติที่กาํ หนดทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศ และสภาพตลาดเฉพาะภายในประเทศ รวมทั้งช่องทางการจัดจําหน่าย

อุตสาหกรรมพาราไซลีนในประเทศไทย
พาราไซลีนเป็ นสารประกอบอะโรเมติกส์ และเป็ นหนึ่ งในไอโซเมอร์ ของไซลีน พาราไซลีนใช้เป็ นสารประกอบ
หน่วยการสร้างหลัก (main building block) ในการผลิตกรดเทเรฟทาลิก (Purified Terephthalic Acid (PTA)) ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบ
สําคัญสําหรับการผลิตพลาสติกและไฟเบอร์ เช่น พลาสติก PET โพลีเอสเตอร์ และแผ่นฟิ ล์ม
โครงสร้างของโรงผลิตพาราไซลีนแห่ งต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยูก่ บั วัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต
และกระบวนการผลิต โดยทัว่ ไปแล้วหน่วยผลิตพาราไซลีนมักพ่วงอยูก่ บั โรงกลัน่ นํ้ามันหรื อโรงงานอะโรเมติกส์
กําไร (margin) ของผลิ ตภัณฑ์อะโรเมติกส์ และเคมี ภณ
ั ฑ์อื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงมิ กซ์ไซลี นและพาราไซลีน และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ปลายนํ้า (downstream derivative product) มักเป็ นไปตามวัฎจักรซึ่ งได้รับอิทธิ พลจากระดับของอุปทาน
และอุปสงค์ ในอดีต อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มกั จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยตัวกระตุน้ ที่
สําคัญอย่างอื่ นของอุปสงค์ได้แก่ มาตรฐานการครองชี พที่ สูงขึ้ นในประเทศกําลังพัฒนา และการใช้พลาสติ กและวัส ดุ
สังเคราะห์เพื่อทดแทนวัสดุอื่น ๆ อย่างต่อเนื่ อง วัฎจักรของกําไร (Margin Cycle) ยังได้รับอิทธิ พลจากความคาดหมาย
เกี่ยวกับกําลังการผลิตและอุปทานในอนาคตอีกด้วย ส่ วนปั จจัยที่สาํ คัญซึ่ งมีอิทธิ พลต่อกําลังการผลิตและอุปทานนั้นรวมถึง
การเริ่ มต้นดําเนิ นงานของโรงงานอะโรเมติกส์ และเคมี ภณ
ั ฑ์อื่น ๆ แห่ งใหม่ และการปิ ดดําเนิ นงานของโรงงานที่ ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่สร้างผลกําไร
เอเชียเป็ นตลาดและผูผ้ ลิตที่สาํ คัญของพาราไซลีน และประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิตพาราไซลีนรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ผูผ้ ลิตพาราไซลีนรายใหญ่สามรายในประเทศไทย ได้แก่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล
บริ ษทั ไทยพาราไซลีน จํากัด และบริ ษทั ฯ การใช้พาราไซลีนในประเทศส่ วนใหญ่เป็ นการใช้เพื่อผลิต PTA ผูผ้ ลิต PTA ใน
ประเทศไทยได้แก่ บมจ. ทีพีที โกลบอล เคมีคอล บริ ษทั สยามมิตซุ ย พีทีเอ จํากัด และ บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด
(มหาชน)
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กําลังการผลิตพาราไซลีน ของผูผ้ ลิตพาราไซลีนในประเทศรายสําคัญตามที่ได้รายงานไว้เป็ นดังนี้
กําลังการผลิตปัจจุบัน (พันตันต่ อปี )
พีทีทีจีซี ..................................................................
บริ ษทั ไทยพาราไซลีน จํากัด(1) ..............................
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) ...................................

1,195
489
500

ที่มา:

การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของบริ ษทั ผูผ้ ลิต ยกเว้นตัวเลขของเอสโซ่ ซึ่ งเป็ นไปตามกําลังการผลิตสู งสุ ดของ
บริ ษทั ฯ

(1)

บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

พาราไซลีนและเคมีภณ
ั ฑ์อนุพนั ธ์ของพาราไซลีน มีการค้าขายกันอยูท่ วั่ โลก โดยราคาและกําไร (margins) ขึ้นอยู่
กับความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ในตลาดโลก อาทิ ความเปลี่ยนแปลงของกําลังการผลิตในตลาดโลกของพาราไซ
ลีนหรื ออนุพนั ธ์เคมีภณั ฑ์ของพาราไซลีน (PTA หรื อ โพลีเอสเตอร์ ) มีและเคยมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อกระแสการซื้ อ
ขาย ราคาและกําไรของพาราไซลีน และเคมีภณั ฑ์อนุพนั ธ์ของพาราไซลีนทัว่ โลกได้

อุตสาหกรรมการตลาดค้ าปลีก
การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงค้าปลีกในประเทศไทย อันได้แก่ นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเบนซิ น ดําเนินการผ่าน
ทางเครื อข่ายสถานีบริ การนํ้ามันค้าปลีก อุตสาหกรรมนี้ มีการแข่งขันสู งมากและมีลกั ษณะกระจัดกระจาย โดยมีผคู้ า้ ปลีกราย
ย่อยและผูค้ า้ ปลีกอิสระคิดเป็ นประมาณร้อยละ 79 ของจํานวนสถานี บริ การทั้งหมดในไตรมาส 3 ปี 2554* อย่างไรก็ดี ผูค้ า้
ปลีกรายใหญ่ ได้แก่ ปตท. เอสโซ่ เชลล์ บางจาก และ เชฟรอน (คาลเท็กซ์) มี ยอดขายรวมกันประมาณร้ อยละ 94 ของ
ปริ มาณการขายทั้งหมดในปี 2554
จํานวนสถานีบริ การ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554* แบ่งตามผูค้ า้ ปลีก ได้แก่
ปตท.
จํานวนสถานี ...............................
ที่มา:

1,567

เอสโซ่
528

เชลล์
545

บางจาก
1,067

ผู้ค้าปลีก
รายอืน่ ๆ

เชฟรอน
399

15,876

กรมธุรกิจพลังงาน ยกเว้นเอสโซ่ซ่ ึ งเป็ นข้อมูลที่มาจากบริ ษทั
*ข้อมูลจํานวนสถานีไตรมาส 3 ปี 2554 เป็ นข้อมูลล่าสุ ดที่เปิ ดเผยโดยกรมธุรกิจพลังงาน
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นอกจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สถานี บริ การนํ้ามันยังให้บริ การเพิ่มเติมต่าง ๆ ในรู ปของร้านสะดวกซื้ อ การขาย
อุปกรณ์รถยนต์และนํ้ามันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บริ การซ่อมแซมรถยนต์และบริ การล้างรถ เพื่อเป็ นการเสริ มรายได้จาก
นํ้ามันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะในภาวะการแข่งขันทางตลาดที่สูงเนื่องจากค่าการตลาดค่อนข้างตํ่า

4.11

กฏหมายและกฏเกณฑ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลัน่ ปิ โตรเลียมในประเทศไทย
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วกับโรงกลัน่ นํา้ มัน
(ก)

การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมและการรั กษาระดับราคา

ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี ยมในประเทศจะเป็ นไปตามกลไกตลาด และโดยทัว่ ไปจะเป็ นไปตามราคานําเข้า
(import parity) ซึ่ งใช้กาํ หนดราคาขายหน้าโรงกลัน่ (ex-refinery price) ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในตลาดภายในประเทศ
ของประเทศไทย ซึ่ งสะท้อนราคาในตลาดจรสิ งคโปร์ (Singapore Spot Market) ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวตาม MOPS บวกด้วย
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ จากประเทศสิ งคโปร์ มายังประเทศไทย เช่น ค่าประกันภัย ค่าขนส่ งสิ นค้า อากรขาเข้า
การสู ญเสี ยของมวลนํ้ามันอันเกิดจากการขนส่ งสิ นค้าทางทะเล (ocean losses) และค่าใช้จ่ายในการจัดการ ราคาของ
ผลิตภัณฑ์บางประเภทอาจเพิ่มขึ้นหรื อลดลงอันเนื่ องมาจากการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันของตลาดของ
ทั้ง สองประเทศ และการกํา หนดเงื่ อ นไขทางการตลาดภายในประเทศเป็ นการเฉพาะ ตัว อย่า งเช่ น ในช่ ว งที่ ต ลาด
ภายในประเทศมีอุปทานเกินกว่าอุปสงค์ หรื ออุปทานในตลาดเอเชี ยมี อยู่ในระดับที่ สูงมากจนทําให้ยอดการส่ งออกจาก
ประเทศไทยลดลง ราคาหน้าโรงกลัน่ ภายในประเทศไทยก็อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างตํ่า
ราคาขายส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะประกอบด้วยราคาหน้าโรงกลัน่ บวกภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล เงินส่ งเข้า
กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานซึ่ งกําหนดโดยรัฐบาล และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยภาษีและ
เงินส่ งเข้ากองทุนที่จดั เก็บโดยโรงกลัน่ นํ้ามันแต่ละราย ซึ่ งรวมถึงบริ ษทั ฯ จะถูกนําส่ งให้แก่หน่ วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้อง
ต่อไป
โดยทัว่ ไป การส่ งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะมีกาํ หนดราคาตามราคาเทียบเท่ากับราคาส่ งออก (Export Parity
Price) ซึ่ งหมายความว่าราคาหน้าโรงกลัน่ ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสําหรับส่ งออกจะถูกกําหนดจากราคาของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในตลาดจรสิ งคโปร์ โดยอ้างอิงจาก MOPS บวกราคาส่ วนเพิ่มหรื อลบราคาส่ วนลดโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพตลาดในเวลา
นั้น และการเจรจาต่อรองกับผูซ้ ้ื อ และความแตกต่างของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ทั้ง นี้ ใ นช่ ว งเวลาใดเวลาหนึ่ งรั ฐ บาลอาจขอความร่ ว มมื อ ให้โ รงกลั่น นํ้า มันในประเทศช่ วยรั ก ษาระดับ ราคา
ผลิตภัณฑ์น้ าํ มันบางประเภทที่จาํ หน่ายให้แก่ผคู ้ า้ ปลีกในประเทศ ซึ่ งในกรณี ดงั กล่าว โรงกลัน่ นํ้ามันจะถูกขอให้จาํ หน่าย
ผลิตภัณฑ์น้ าํ มันให้แก่ผซู้ ้ื อในราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาดซึ่ งประกาศโดยรัฐบาล และกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงจะจ่ายเงินชดเชย
สําหรับส่ วนต่างระหว่างราคาตลาดและราคาที่ควบคุมดังกล่าว ซึ่ งเป็ นกลไกที่เหมาะสมในการรักษาระดับราคาขายปลีก
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเวลาที่ราคาของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสูงขึ้นมากผิดปกติ โดยขึ้นอยูก่ บั นโยบายรัฐบาลในขณะนั้น
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นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการควบคุมราคาขายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ภายในประเทศ ซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม
ในครัวเรื อน รัฐบาลได้กาํ หนดให้ผผู ้ ลิตก๊าซปิ โตรเลียมเหลวทุกราย รวมถึงบริ ษทั ฯ ต้องขายก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในราคาขายส่ ง
หน้าโรงกลัน่ ให้แก่ผรู้ ับซื้ อในราคาควบคุม ซึ่ งรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดย สํานักนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป็ นผูป้ ระกาศราคาขายส่ งก๊าซปิ โตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุมเป็ นครั้ งคราว ตั้งแต่วนั ที่ 14
มกราคม 2554 เป็ นต้นมาเพื่อเป็ นการเพิ่มการผลิตก๊าซปิ โตรเลียมเหลวทดแทนการนําเข้า รัฐบาลเห็นชอบให้จ่ายเงินชดเชย
ให้กบั โรงกลัน่ นํ้ามันเพื่อจําหน่ายเป็ นเชื้อเพลิงในประเทศตามหลักเกณฑ์การคํานวนอัตราชดเชยราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวของ
โรงกลัน่ ที่ประกาศโดยคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน ลงวันที่ 24 มกราคม 2554
(ข)

การจํากัดการส่ งออกก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว

นอกเหนื อจากกฎระเบี ยบเกี่ ยวกับราคาขายส่ งหน้าโรงกลัน่ ของก๊าซปิ โตรเลียมเหลว รั ฐบาลยังมี นโยบายที่ จะ
กํากับดูแลการส่ งออกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวโดยผูผ้ ลิตในประเทศให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลวภายในประเทศ ในขณะที่ผผู้ ลิตอาจส่ งออกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวได้ในราคาส่ งออกที่สูงกว่า ดังนั้น การกํากับ
ดูแลการส่ งออกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจึงอาจมีผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั ฯ
(ค)

การสํารองนํา้ มันเชื อ้ เพลิงตามกฎหมาย

ตามประกาศกรมธุ รกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่ งประกาศใช้เมื่อปี 2549 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
การค้านํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ได้กาํ หนดให้ ผูป้ ระกอบกิจการโรงกลัน่ นํ้ามันแต่ละรายต้องสํารองนํ้ามันดิบและวัตถุดิบ
อื่น ได้แก่ เรสซิ ดิว และแว็กซี่ ดิสทิลเลตที่นาํ เข้ามากลัน่ เพื่อผลิตสําหรับจําหน่ายในประเทศในปริ มาณเท่ากับร้อยละ 5 ของ
ปริ มาณที่ ใช้ท้ งั หมดในแต่ละปี นอกจากนี้ ในประกาศดังกล่าวยังกําหนดให้ตอ้ งมี การสํารองนํ้ามันสําเร็ จรู ปด้วย โดยผู้
ประกอบกิจการโรงกลัน่ นํ้ามันแต่ละรายต้องสํารองนํ้ามันสําเร็ จรู ปที่ผลิตได้ ทั้งนี้ อัตราที่ตอ้ งสํารองดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั
ชนิดของนํ้ามันสําเร็ จรู ปที่ผลิตได้ ซึ่ งอัตราที่ตอ้ งสํารองของนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดนํ้ามันเบนซิ นและนํ้ามันดีเซล คือ ร้อยละ 5
ของปริ มาณทั้งหมดในแต่ละปี
(ง)

กองทุนนํา้ มันเชื อ้ เพลิงและกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน

กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงได้จดั ตั้งขึ้นตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดแก้ไข
และป้ องกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 โดยกองทุนนี้มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อรักษาเสถียรภาพของระดับราคา
ขายปลีกนํ้ามันเชื้ อเพลิงในประเทศ เพื่อให้เกิ ดผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิ จให้น้อยที่ สุด ในการนี้ ผูค้ า้ นํ้ามันเชื้ อเพลิง
สําหรับนํ้ามันเชื้ อเพลิงที่ใช้ในประเทศ ซึ่ งรวมถึงผูผ้ ลิตและนําเข้าผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเชื้ อเพลิง มีหน้าที่ตอ้ งนําส่ งเงินเข้ากองทุน
นํ้ามันเชื้อเพลิง พร้อมการชําระภาษีสรรพสามิต หรื อภาษีศุลกากร (แล้วแต่กรณี ) โดยคิดเป็ นสัดส่ วนจากปริ มาณนํ้ามันที่ผลิต
หรื อจําหน่ายได้ตามอัตราที่ กพช. กําหนด การส่ งเงินเข้ากองทุนนี้อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร
กองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ.
2535 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับการดําเนิ นงานและนําไปใช้เป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรื ออุดหนุ น
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุ รักษ์พลังงาน ป้ องกัน บรรเทา และแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาและการใช้พลังงาน โดย
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ผูผ้ ลิตและจําหน่ายนํ้ามัน รวมถึงผูน้ าํ เข้านํ้ามัน มีหน้าที่นาํ ส่ งเงินเข้ากองทุนในอัตราตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่ งชาติ กําหนด และมีกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเรี ยกเก็บเงินเข้า
กองทุน
(จ)

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม

รัฐบาลได้กาํ หนดกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่เข้มงวดสําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม กฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่ งกรม
ธุ รกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็ นหน่ วยงานที่ออกกฎระเบียบดังกล่าวเป็ นครั้งคราวตามพระราชบัญญัติการค้านํ้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยรัฐบาลได้กาํ หนดนโยบายที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น การลด
ปริ มาณสารตะกัว่ ในนํ้ามันเบนซิ นไร้สารตะกัว่ และนํ้ามันดีเซล
โดยรัฐบาลได้กาํ หนดนโยบายที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น การลดปริ มาณสาร
ตะกัว่ ในนํ้ามันเบนซิ น และการลดปริ มาณกํามะถันในนํ้ามันดีเซล เป็ นต้น ซึ่ งในปั จจุบนั ตามประกาศกรมธุ รกิจพลังงานที่
เกี่ยวข้องกับการกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเบนซิ น ได้กาํ หนดว่า ปริ มาณสารตะกัว่ ในนํ้ามันเบนซิ นซึ่ งรวมถึง
นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ นํ้ามันแก๊สโซฮอล์อี 10 (ออกเทน 91) นํ้ามันแก๊สโซฮอล์อี 10 (ออกเทน 95) และนํ้ามัน
แก๊สโซฮอล์อี 20 จะต้องมีปริ มาณสารตะกัว่ ไม่เกิน 0.013 กรัมต่อลิตร และตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นต้นมา ปริ มาณ
สารตะกัว่ ในนํ้ามันเบนซิ นต่าง ๆ ดังกล่าวจะต้องมีไม่เกิน 0.005 กรัมต่อลิตร และสัดส่ วนของกํามะถันจะต้องมีไม่เกินร้อย
ละ 0.005 โดยนํ้าหนัก และสัดส่ วนของเบนซิ นจะต้องมีไม่เกินร้อยละ 1.0 โดยปริ มาตร นอกจากนี้ ในประกาศกรมธุรกิจ
พลังงานยังได้กาํ หนดอีกว่า ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นต้นมา สัดส่ วนโอเลฟิ นจะต้องมีไม่เกินร้อยละ 18 โดยปริ มาตร
สําหรับนํ้ามันดีเซลนั้น ประกาศกรมธุ รกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันดีเซล
ได้กาํ หนดว่า สัดส่ วนของกํามะถันในนํ้ามันดี เซลหมุนเร็ ว จะต้องมี ไม่เกิ นร้ อยละ 0.035 ของนํ้าหนัก และตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2555 เป็ นต้นมา สัดส่ วนของกํามะถันในนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ วจะต้องมีไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยนํ้าหนัก นอกจากนี้
ในประกาศกรมธุ รกิจพลังงานยังได้กาํ หนดอีกว่า ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นต้นมา สัดส่ วนของโพลีไซคลิก อะโรเม
ติกส์ ไฮโดรคาร์บอนจะต้องมีไม่เกินร้อยละ 11 โดยนํ้าหนัก
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขึ้นอยูก่ บั ชนิดและวัตถุประสงค์ที่ใช้ ตัวอย่างเช่น หากเป็ นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่
ผลิตเพื่อการส่ งออก ก็อาจได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อกําหนดการควบคุมลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิง
ในประเทศที่มีความเข้มงวดมากกว่า
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ ในการแก้ปัญหาภาวะการขาดแคลนพลังงานของประเทศ โดยส่ งเสริ ม
การใช้พลังงานจากแหล่งทดแทนแทนการใช้น้ าํ มัน ซึ่ งได้แก่ การส่ งเสริ มการใช้แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล รวมถึงก๊าซ
ธรรมชาติสาํ หรับใช้กบั ยานพาหนะ
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กฎระเบียบทีส่ ํ าคัญเกีย่ วกับการประกอบกิจการสถานีบริการนํา้ มันเชื้อเพลิง
(ก)

พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2543 กําหนดให้ผคู้ า้ นํ้ามันซึ่ งดําเนิ นกิ จการค้านํ้ามันโดยจัดตั้งเป็ น
สถานี บริ การ ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิ บดีกรมธุ รกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และให้อธิ บดีฯ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจกําหนด
ลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ผคู้ า้ นํ้ามันจะจําหน่ายหรื อมีไว้เพื่อจําหน่าย เพื่อใช้บงั คับทัว่ ราชอาณาจักร
(ข)

พระราชบัญญัติการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

นอกจากการยื่นขอจดทะเบี ยนเป็ นผูค้ า้ นํ้ามันตามพระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้ อเพลิ ง พ.ศ. 2542 แล้ว ตาม
พระราชบัญญัติการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องยังได้กาํ หนดให้การประกอบกิจการสถานี
บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็ นกิจการควบคุมที่ตอ้ งแจ้งหรื อขออนุ ญาตจากหน่วยงานของรัฐจึงจะประกอบกิ จการดังกล่าวได้
โดยผูป้ ระกอบกิจการสถานี บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการควบคุมนํ้ามัน
เชื้ อเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการควบคุมไอนํ้ามันเชื้ อเพลิงใน
บริ เวณสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะในอากาศ เป็ นต้น
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5.

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

5.1

ทรัพย์สินถาวรหลัก

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายการและมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ทรั พย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ มี
รายละเอียดเป็ นดังนี้
รายการสิ นทรัพย์ถาวรหลัก

หน่วย: ล้านบาท
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชีหลังหักค่ าเสื่ อมราคาสะสม
และค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554

ที่ดิน
อาคาร โรงงาน และอุปกรณ์
งานระหว่างก่อสร้าง

5,196
27,883
333

รวมมูลค่ าทรัพย์ สินถาวรหลักสุ ทธิ

33,412

ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ ที่ตดั ค่าเสื่ อมราคาครบตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีมูลค่าจํานวน 10,160 ล้านบาท
สําหรับรายการและมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สินถาวรหลักที่
ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งจําแนกตามส่ วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นดังนี้

รายการสิ นทรัพย์ถาวรหลัก

หน่วย: ล้านบาท
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชีหลังหักค่ าเสื่ อมราคาสะสม
และค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554

ส่ วนธุรกิจการกลัน่ นํ้ามันและจัดจําหน่ายนํ้ามัน
ส่ วนธุรกิจปิ โตรเคมี

28,175
5,237

รวมมูลค่ าทรัพย์ สินถาวรหลักสุ ทธิ

33,412
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แบบ 56-1 ประจําปี 2554

รายละเอียดการเอาประกันภัยทรัพย์สิน

กรมธรรม์ประกันภัยที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การประกันสรรพภัยของทรัพย์สิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
และการขนส่ งสิ นค้าทางทะเล กรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ เกือบทั้งหมดทําไว้กบั บริ ษทั สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย
(ประเทศไทย) จํากัด อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ไม่ได้ทาํ ประกันภัยสําหรับการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption) ทั้งนี้
บริ ษ ทั ฯ จะทบทวนความคุ ม้ ครองตามการประกันภัยเป็ นระยะๆ เพื่อ พิจารณาว่า การประกันภัย ที่ มี อ ยู่น้ ันจะสามารถ
ครอบคลุมความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักหรื อคาดหมายไว้อย่างเพียงพอหรื อไม่
ภายใต้กรมธรรม์ประกันสรรพภัย ของทรั พย์สิ น บริ ษ ทั ฯ ได้เอาประกันภัยความสู ญ เสี ยสําหรั บทรั พย์สินที่ มี
ความสําคัญบางรายการ ซึ่ งรวมถึงโรงกลัน่ นํ้ามันและหน่วยผลิตต่างๆ ของบริ ษทั ฯ คลังนํ้ามันบางแห่ ง สิ นค้าคงคลังและ
อาคารสํานักงานบางแห่ ง ตลอดจนอุปกรณ์และระบบที่สําคัญ ในวงเงินประกันรวมจํานวน 250 ล้านดอลลาร์ สหรัฐแต่ละ
ครั้ง
ในส่ วนของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของบริ ษทั ฯ นั้น ครอบคลุมความรับผิดตาม
กฎหมายและตามสัญญาที่บริ ษทั ฯ มีต่อบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นเนื่องจากการบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ ความเสี ยหายของ
ทรัพย์สินและการโฆษณา ซึ่ งมีวงเงินประกันสําหรับความรับผิดทัว่ ไปต่อบุคคลภายนอกรวมทั้งสิ้ นเป็ นจํานวน 150 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐต่อปี และมีวงเงินประกันสําหรับความรับผิดที่เกี่ยวกับการบิน (Aviation Related) รวมทั้งสิ้ นเป็ นจํานวน 500
ล้านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี สําหรับการประกันภัยการขนส่ งสิ นค้าทางทะเล (Marine Open Cargo Insurance) ครอบคลุมความ
สูญเสี ยหรื อความเสี ยหายในระหว่างการลําเลียงและขนถ่ายสิ นค้าทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก โดยมีวงเงินความ
คุม้ ครองไม่เกิน 110 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ สําหรับต่อหนึ่งลําหรื อหนึ่งเที่ยวการขนส่ ง
กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นทั้งหมดยกเวันกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบ
กิ จการควบคุ มประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเชื้ อเพลิงอยู่ภายใต้เงื่ อนไขความรั บผิดส่ วนแรก
(Deductibles) และกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดจะมี การต่ออายุกรมธรรม์เป็ นรายปี นอกเหนื อไปจากข้อยกเว้นความ
คุม้ ครองอื่น ๆ แล้ว การประกันภัยดังกล่าวของบริ ษทั ฯ บางส่ วนยังไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดอันเกิดจากภัยสงครามหรื อ
การก่อการร้ายด้วย
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5.2

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

สิ นทรัพย์ทไี่ ม่ มีตวั ตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายการและมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีหลังหักค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามที่
ปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดเป็ นดังนี้

รายการสิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตน

หน่วย: ล้านบาท
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชีหลังหักค่ าตัดจําหน่ าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554

ค่าสิ ทธิและใบอนุญาต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

201
141

รวมมูลค่ าสิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนสุ ทธิ

342

นอกเหนื อจากค่าสิ ทธิ และใบอนุ ญาต และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงั กล่าวแล้วข้างต้นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 บริ ษทั ฯ ยังมีรายการสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและสิ ทธิอื่น ๆ ที่สาํ คัญอีก ซึ่ งมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้

5.2.1

สิ ทธิตามสั ญญาเช่ าระยะยาว

ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวที่บริ ษทั ฯ ทํากับบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้แก่ บริ ษทั วิสาหกิจส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
จํากัด บริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด และบริ ษทั เพซเซตเตอร์เอ็นเตอร์ ไพรเซส จํากัด บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ครอบครองและใช้
ประโยชน์ในที่ดินซึ่ งกระจายอยู่ทวั่ ประเทศไทย โดยมี เนื้ อที่รวมกันประมาณ 556,000 ตารางเมตร สําหรับสถานี บริ การ
นํ้ามัน และประมาณ 575,000 ตารางเมตร สําหรับคลังนํ้ามัน
โดยในการเช่าที่ดินระยะยาวจากบริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด หรื อบริ ษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรเซส
จํากัดนั้น บริ ษทั ฯ ได้ตกลงทําสัญญาเช่าที่ ดินแต่ละแปลงจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมี กาํ หนดระยะเวลาเช่า
ประมาณ 30 ปี โดยมีการจ่ายค่าเช่าแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ค่าเช่าล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดิน ซึ่ งค่าเช่าทั้งสอง
ประเภทจะมีการกําหนดไว้ในสัญญาเช่าที่ดินแต่ละฉบับ
ในขณะที่การเช่าที่ดินระยะยาวจากบริ ษทั วิสาหกิจส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด ส่ วนใหญ่แล้วสัญญาเช่าที่ดินที่
บริ ษทั ฯ ทํากับบริ ษทั วิสาหกิจส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด จะมีกาํ หนดระยะเวลาเช่าที่แตกต่างกัน โดยจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามสัญญาเช่าที่ดินแต่ละฉบับ และบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ที่จะขอต่ออายุการเช่าออกไปได้อีก เมื่อสิ้ นสุ ดการเช่าตามสัญญาเดิม โดย
อัตราค่าเช่าจะมีการจ่ายชําระเป็ นรายปี
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มูลค่าสุ ทธิที่ดินตามบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการทีด่ ิน
(จําแนกตามบริษัท)

2554
บริ ษทั ฯ

684
8
3,150
1,354

บริ ษทั วิสาหกิจส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
บริ ษทั เพซเซตเตอร์เอ็นเตอร์ ไพรเซส จํากัด
รวมมูลค่ าทีด่ นิ สุ ทธิ

5.2.2

5,196

เครื่องหมายการค้ าและเครื่องหมายบริการ

บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน 1 เครื่ องหมาย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทะเบียนเลขที่
ค8507

รูปเครื่องหมายการค้ า

ลักษณะการนําไปใช้
สํ า หรั บ สิ น ค้า นํ้ามัน และนํ้ ามัน 
ชนิ ด หนาที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรม 
(เว้นแต่น้ าํ มันที่มีไขมัน และนํ้ามัน
หอมระเหย) นํ้า มันหล่ อ ลื่ น สาร
นํ้าเบนซิ น จาระบี

วันทีจ่ ดทะเบียน
วันที่ 22 ธันวาคม 2526
ครบกํ า หนดต่ อ อายุ
ค รั้ ง ต่ อ ไ ป วั น ที่ 3 1
ธันวาคม 2556

ทั้งนี้ การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าดังกล่าวตามพระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีอายุ 10 ปี และ
อาจต่ออายุได้ทุก 10 ปี
นอกจากเครื่ องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯ ไม่ได้เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมาย
บริ การ และไม่ได้เป็ นผูท้ รงสิ ทธิ บตั รอื่นใด ๆ อีก ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับอนุ ญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้าและเครื่ องหมาย
บริ การที่ บริ ษทั ฯ ใช้อยู่ในปั จจุบนั จากเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยัง
ได้รับอนุ ญาตให้ใช้เทคโนโลยีซ่ ึ งมีใช้อยูใ่ นกระบวนการผลิตของบริ ษทั ฯ จากบุคคลภายนอกอีกหลายราย อาทิ ฮันนี่ เวลล์
(Honeywell) สําหรับโปรแกรมระบบควบคุมกระบวนการกลัน่ ของบริ ษทั ฯ และ UOP LLC (เป็ นบริ ษทั หนึ่ งของฮันนี่เวลล์)
สําหรับหน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยาโดยการเปลี่ยนสภาพโมเลกุล (reforming unit) และโรงงานอะโรเมติกส์
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับอนุ ญาตให้ใช้โปรแกรมที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการกลัน่ ให้ได้ผลกําไรที่ดีที่สุด (real time
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optimization modeling software) จาก ExxonMobil Research and Engineering Company ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน
โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ด้วย
5.2.3

สิ ทธิและประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน

บริ ษทั ฯ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับการประกอบกิ จการการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และกิจการผลิต
พาราไซลีน (Paraxylene) ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์เคมี จากปิ โตรเลียมในประเทศไทย จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนได้วางไว้โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน
พ.ศ. 2520
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน สําหรับการลงทุนในกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2535 โดยให้มีกาํ ลังการกลัน่ นํ้ามันดิบวันละประมาณ 82,000 บาร์ เรล โดยสิ ทธิ
และประโยชน์ต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ ได้จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับกิจการในส่ วนที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
นี้ ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน มีอาทิ


สิ ทธิ ในการนําคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มื อ และผูช้ าํ นาญการเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อมาทํางานใน
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม



สิ ทธิ ที่ จ ะถื อ ครองกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ตามจํา นวนที่
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเงื่อนไขว่า ที่ดินที่จะได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์
ตามบัตรส่ งเสริ ม จะต้องใช้เพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเท่านั้น ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ใช้สิทธิ ถือ
ครองกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อถือครองบางส่ วนของที่ดินอันเป็ นที่ต้ งั โรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ



สิ ทธิ ที่จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักร ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
กําหนด โดยมีเงื่อนไขว่า เครื่ องจักรซึ่ งได้รับยกเว้นอากรขาเข้านั้น จะต้องนําเข้ามาในปี 2538 เว้นแต่จะ
ได้รับอนุ มตั ิให้ขยายเวลาการนําเข้าจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน อย่างไรก็ดี ในปั จจุ บนั สิ ทธิ
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ได้สิ้นสุ ดลงไปแล้ว



สิ ทธิที่จะได้รับอนุญาตให้นาํ เข้าหรื อส่ งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้

ในปี 2550 บริ ษทั ฯ ได้รับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ประโยชน์ตามบัตรส่ งเสริ มข้างต้นสําหรับการนําเข้าเครื่ องจักรที่ใช้
ขจัดหรื อป้ องกันมลภาวะแวดล้อม ภายในช่วงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 จนถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
สําหรับกิจการผลิตพาราไซลีนในส่ วนของโรงงานอะโรเมติกส์ ของบริ ษทั ฯ นั้น บริ ษทั ฯ ได้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2541 ให้ดาํ เนินการก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์ในบริ เวณ
ใกล้เคียงกับโรงกลัน่ นํ้ามันที่ศรี ราชา โดยมีกาํ ลังการผลิตพาราไซลีนประมาณ 350,000 ตันต่อปี (เวลาทํางาน 24 ชัว่ โมงต่อ
วัน และวันทํางาน 365 วันต่อปี ) ซึ่ งต่อมาบริ ษทั ฯ ได้รับการอนุ ญาตจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนให้ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับการขยายกําลังการผลิตเป็ น 420,000 ตันต่อปี และ 540,000 ตันต่อปี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2544
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และวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ตามลําดับ โดยสิ ทธิ และประโยชน์ต่าง ๆ ที่ บริ ษทั ฯ ได้รับจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุนที่สาํ คัญประกอบด้วย


สิ ทธิ ในการนําคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มื อ และผูช้ าํ นาญการเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อมาทํางานใน
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม



สิ ทธิ ที่ จ ะถื อ ครองกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ตามจํา นวนที่
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเงื่อนไขว่า ที่ดินที่จะได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์
ตามบัตรส่ งเสริ ม จะต้องใช้เพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเท่านั้น



สิ ทธิ ที่จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิ โดยมี
เงื่อนไขว่า เครื่ องจักรซึ่ งได้รับยกเว้นอากรขาเข้านั้น จะต้องนําเข้ามาภายในวันที่ 16 มกราคม 2543 เว้น
แต่จะได้รับอนุมตั ิให้ขยายเวลาการนําเข้าจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ซึ่ งต่อมา บริ ษทั ฯ ได้รับ
อนุญาตให้ขยายระยะเวลานําเข้าเครื่ องจักรเฉพาะส่ วนที่เพิ่มกําลังการผลิตออกไปตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2547 ถึงวันที่30 เมษายน 2548 ภายใต้ขอ้ กําหนดว่า จะต้องเปิ ดดําเนินการครบตามโครงการภายในวันที่
30 ตุลาคม 2548 ทั้งนี้ ในปัจจุบนั สิ ทธิได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ได้
สิ้ นสุ ดลงไปแล้ว



สิ ทธิที่จะได้รับอนุญาตให้นาํ เข้าหรื อส่ งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้



สิ ทธิ ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นเวลา 8 ปี นับตั้งแต่
วันที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น โดยสิ ทธิ ในการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้ ได้
สิ้ นสุ ดไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550
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แบบ 56-1 ประจําปี 2554

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ มีขอ้ พิพาททางกฎหมายหลายคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริ ษทั ฯ โดยนอกเหนือจากคดีขอ้ พิพาทที่จะได้อธิบายข้างล่างแล้ว บริ ษทั ฯ ไม่ได้เข้าเกี่ยวข้องในคดีความหรื อการ
ดําเนินการทางกฎหมายอื่นใดที่บริ ษทั ฯ เชื่อว่า จะมีผลกระทบในด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ที่เป็ นจํานวนสูงกว่าร้อย
ละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
สําหรับคดีขอ้ พิพาทที่สาํ คัญที่บริ ษทั ฯ ถูกฟ้ องเป็ นจําเลย ได้แก่ คดีขอ้ พิพาท กับกรมศุลกากร ซึ่ งเป็ นคดีที่สืบเนื่อง
จากในช่วงปี 2530 ถึงปี 2531 บริ ษทั ฯ ได้มีการนําเข้าสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น โดย
กรมศุลกากรได้ทาํ การประเมินอากรสําหรับสิ นค้าที่นาํ เข้านี้ และบริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระอากรดังกล่าวไปแล้ว หลังจากนั้นอีกหลาย
ปี กรมศุลกากรกล่าวหาว่า บริ ษทั ฯ ควรจะสําแดงสารตั้งต้นที่มีชื่อทางการค้าโดยพื้นฐานว่าสารตั้งต้นดังกล่าวมีคุณสมบัติ
เดียวกันกับสารตั้งต้นที่มีชื่อทางการค้าของบริ ษทั ฯ และกรมศุลกากรจึงได้ประเมินอากรเพิ่มเติมโดยพื้นฐานดังกล่าว ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ ได้จ่ายชําระเงินจํานวน 17 ล้านบาทสําหรับคดีแพ่งในเรื่ องนี้แล้ว และต่อมาในปี 2542 บริ ษทั ฯ ยังถูกยืน่ ฟ้ องเป็ น
คดีอาญาในข้อหาสําแดงเท็จเกี่ยวกับการนําเข้าสิ นค้าอีก โดยศาลอาญากรุ งเทพใต้ได้พิพากษา ลงโทษปรับบริ ษทั ฯ เป็ น
จํานวนเงิน 436 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาการกระทําความผิดดังกล่าว และได้ยนื่ อุทธรณ์คาํ ตัดสิ น
ของศาลอาญากรุ งเทพใต้ต่อศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่ งในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ศาลอุทธรณ์ได้
พิพากษายืนยันคําพิพากษาตามศาลชั้นต้น ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ยังคงมีความเชื่อมัน่ อย่างสูงในข้อต่อสู้คดี จากข้อพิจารณา
ดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการยืน่ อุทธรณ์คาํ พิพากษาต่อศาลฎีกาในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551 ในขณะนี้คดีกาํ ลังอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา บริ ษทั ฯ เชื่อว่าบริ ษทั ฯ มีขอ้ ต่อสู้ที่ดี และบริ ษทั ฯ ไม่ได้บนั ทึกค่าปรับดังกล่าวเป็ น
หนี้สินในงบการเงิน
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7.

โครงสร้ างเงินทุน

7.1

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
7.1.1

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 17,110,007,246.71 บาท และทุนชําระแล้วจํานวน
17,075,181,200.40 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 3,460,858,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 4.9338 บาท
7.1.2

ตัว๋ แลกเงิน

บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายตรา
สารหนี้ระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทของตราสารหนี้
อายุของตัว๋ แลกเงิน
มูลค่าการเสนอขาย

:
:
:

มูลค่าที่ตราไว้ต่อฉบับ
ราคาขายของตราสารหนี้
วันออกตัว๋ แลกเงิน
วันครบกําหนดไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน

:
:
:
:

อัตราดอกเบี้ย
การไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน

:
:

หลักประกัน

:

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

:

ยอดหนี้คงค้างของตัว๋ แลกเงิน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

:

ตัว๋ แลกเงินระยะสั้น ระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน
ไม่เกิน 270 วัน
โดยมีมูลค่าคงค้างรวมในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งไม่เกิน
12,000,000,000-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท)
ไม่ต่าํ กว่า 10,000,000-บาท (สิ บล้านบาท)
ราคาตามหน้าตัว๋ แลกเงินระยะสั้น หักส่ วนลด
ตามวันที่ระบุหน้าตัว๋ แลกเงิน
ตามที่ระบุไว้ในตัว๋ แลกเงินระยะสั้น (ครบกําหนด 270 วัน
นับจากวันออกตัว๋ แลกเงินระยะสั้น) หากวันครบกําหนด
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงินตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิ ชย์ จะ
เลื่อนวันครบกําหนดออกไปเป็ นวันทําการถัดไป
อัตราดอกเบี้ยคงที่
บริ ษทั จะไถ่ถอนตัว๋ แลกเงินระยะสั้น ณ วันครบกําหนด
ของตัว๋ แลกเงินระยะสั้น โดยผ่านทางตัวแทนการชําระเงิน
ไม่มี
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น F1 (tha) โดยบริ ษทั
ฟิ ทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จํากัด และอันดับเครดิต
องค์กร ที่ระดับ A+ โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด
6,312 ล้านบาท
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7.2

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 21 กันยายน 2554 มีดงั นี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น*
ExxonMobil International Holdings Inc.
กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
KBL European Private Bankers S.A.
The Bank of New York (Nominees) Limited
The Bank of New York Mellon
American International Assurance Company Limited – APEX
กองทุนเปิ ด ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ยอดรวม

จํานวนหุ้น
สั ดส่ วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
2,264,500,000
65.43
126,875,000
3.666
126,875,000
3.666
57,350,600
1.657
30,627,300
0.885
17,924,179
0.518
15,396,663
0.445
14,047,100
0.406
13,971,800
0.404
13,358,200
0.386
2,680,925,842
77.46

* ไม่ รวมผู้ถือหุ้นรายย่ อยที่ถือในนามบริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด จํานวน 45,700,239 หุ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.32 ของการถือหุ้น

7.3

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปี ของบริ ษทั ฯ โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั อาจมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้เป็ นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริ ษทั ฯ
มีกาํ ไรพอสมควรที่จะทําเช่นนั้นได้ และจะรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบตามที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปั นผลประจําปี ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
40 ของกําไรสุ ทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภท และขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจําเป็ น กฎหมายที่
เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริ งอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูง
หรื อตํ่ากว่าอัตราที่กาํ หนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยความเสี่ ยงเรื่ องต่าง ๆ
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8.

การจัดการ

8.1

โครงสร้ างองค์ กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

8.2

โครงสร้ างการจัดการ

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย คณะกรรมการจํานวน 3 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการประเมินผลงาน
8.2.1

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี 2554 มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายซี จอห์น อัทนัส(1)
นางพรธิดา บุญสา(2)
นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ์ สุ ตธรรม
นายอดิศกั ดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
นายสมเจตน์ สายฝน
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
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10. นายสมภพ อมาตยกุล
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริ ฐ
12. นางวัธนี พรรณเชษฐ์

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

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

(1) นายซี จอห์น อัทนัส ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 3 กันยายน 2554
(2) นางพรธิดา บุญสา ได้ลาออกจากบริ ษทั ฯ และสิ้ นสุ ดการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1
สิ งหาคม 2554 ซึ่ งต่อมานางราตรี มณี ภาษีผล ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนางพรธิดา บุญสา โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
* นายเรเน กอนซาเลซ และนางอังสนา พิเรนทร เป็ นเลขานุการบริ ษทั ฯ
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนบริ ษทั ฯ คือ นายซี จอห์น อัทนัส ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริ ษทั นาย
มงคลนิ มิตร เอื้อเชิดกุล นายอดิศกั ดิ์ แจ้งกมลกุลชัย นายสมเจตน์ สายฝน นายมาร์ ค เอล นอร์ ธคัท นายยอดพงศ์ สุ ตธรรม นาง
ราตรี มณี ภาษีผล กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
เฉพาะอํานาจในการใช้สิทธิ และดําเนิ นการต่าง ๆ ทางศาล อัยการ ตํารวจ และเจ้าพนักงานคนอื่น ๆ ของรัฐ ให้
นายมงคลนิ มิตร เอื้อเชิดกุล นายอดิศกั ดิ์ แจ้งกมลกุลชัย นายสมเจตน์ สายฝน นายยอดพงศ์ สุ ตธรรม นางราตรี มณี ภาษีผล
กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษทั มีอาํ นาจหน้าที่ในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ โดยเป็ นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และตามมติของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บงั คับ
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรื อการพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ นั้น ได้มีการกําหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสามารถสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1.
2.

ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้มีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถ่ินที่อยูใ่ นประเทศไทย
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
ในการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละคน ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นที่
ตนถืออยูใ่ นการเลือกตั้งกรรมการแต่ละตําแหน่ง
(2)
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
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(3)

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่บุคคลมากกว่าหนึ่งคนในการเลือกตั้งกรรมการ
แต่ละตําแหน่งไม่ได้
บุ ค คลที่ ได้รั บ คะแนนสู งสุ ดตามลําดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รั บ เลื อ กเป็ นกรรมการเท่ ากับ จํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ให้
ประธานที่ประชุ มที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็ นผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยงชี้ ขาดหากประธานในที่
ประชุมเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ด้วย หรื อให้ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อให้ได้กรรมการที่พึงจะมีหาก
ประธานในที่ประชุมไม่ใช่ผถู้ ือหุ น้ ของบริ ษทั

3.

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งใน
สาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้

4.

กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งต้องทําหนังสื อลาออก โดยการลาออกดังกล่าวนั้นจะมี
ผลนับแต่วนั ที่หนังสื อลาออกไปถึงบริ ษทั ฯ

5.

ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นอาจลงมติ ให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่ อ นถึ งคราวออกตามวาระได้ด้ว ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

การคัดเลือกกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิ บายในหัวข้อ “การสรรหากรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หาร” แล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯทั้งนี้ ให้นบั รวม
การถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือน
ประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ ง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
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ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อ
การให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯหรื อ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
ของบริ ษทั ฯหรื อตั้งแต่ยสี่ ิ บล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระ
หนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุน้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย
หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่งของ
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จํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
รอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งสิ้ น 6 ครั้งโดยมี
รายละเอียดของกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้
ชื่อ

1. นายซี จอห์น อัทนัส
2. นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
4. นายยอดพงศ์ สุ ตธรรม (1)
5. นายอดิศกั ดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
6. นายสมเจตน์ สายฝน
7. นายคุรุจิต นาครทรรพ
8. นายวัฒนา จันทรศร
9. นายสมภพ อมาตยกุล
10. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริ ฐ
11. นางวัธนี พรรณเชษฐ์
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2554
1. นายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ (1)
2. นางพรธิดา บุญสา (2)

รอบปี บัญชีสิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม
1/1
5/6
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
5/6
5/6
6/6
6/6
5/5
3/4

(1) นายซี จอห์น อัทนัส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการใหม่แทนนายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 3
กันยายน 2554
(2) นางพรธิดา บุญสา ลาออกจากบริ ษทั ฯ และสิ้ นสุ ดการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1
สิ งหาคม 2554
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ
1. นายสมภพ อมาตยกุล
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริ ฐ
3. นางวัธนี พรรณเชษฐ์

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ สระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการผูม้ ี ความรู้
ด้านการบัญชีและการเงิน)
โดยมีนายชัย แจ้งศิริกลุ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนางสาวสุ ธานี วัจนะรัตน์ เป็ นผูป้ ระสานงาน
คณะกรรมการตรวจสอบแทนนายอัมพร จรรยางาม โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2554
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อ กําหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ทั้ง นี้ เพื่อ ให้ม ั่น ใจว่ารายการดังกล่ าวสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานการเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
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(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตวจสอบแต่
ละท่าน
(ช) ความเห็น หรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎ
บัตร (charter) และ
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ปฏิ บตั ิ การอื่ นใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย ด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการ หรื อการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่ ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูส้ อบบัญชี ภายนอกของบริ ษทั ฯ ถึง
พฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลซึ่ งรับผิดชอบในการดําเนิ นงานดังกล่าว ได้
กระทํา ความผิ ด ตามที่ ก ฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ที่ เ กี่ ย วข้อ งระบุ ไ ว้ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบดําเนิ นการสอบทานโดยไม่ชกั ช้า และหากพบว่า พฤติการณ์ดงั กล่าวน่าสงสัย
ตามที่ ผู ้ส อบบัญ ชี แ จ้ง ให้ ร ายงานผลการสอบทานดัง กล่ า วไปยัง คณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั รายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อผูส้ อบบัญ ชี ภ ายนอก หรื อรายงานต่ อ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อผูส้ อบบัญชี ภายนอกตามที่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดภายในสามสิ บวัน

การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3
ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่กาํ หนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นการบัญชีและ
การเงิน โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละสองปี ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องดํารงคุณสมบัติของกรรมการ
ตรวจสอบ และดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั การประชุมรวม 7 ครั้ง โดยรวมถึงการ
ประชุมเพื่อหารื อเป็ นการเฉพาะกับที่ปรึ กษากฎหมายและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีรายละเอียดในการเข้าร่ วมประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
ชื่อ

รอบปี บัญชีสิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม
7/7
7/7
5/7

1. นายสมภพ อมาตยกุล
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริ ฐ
3. นางวัธนี พรรณเชษฐ์
8.2.3 คณะกรรมการประเมินผลงาน
ชื่อ
1. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริ ฐ
2. นายวัฒนา จันทรศร
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการประเมินผลงาน
คณะกรรมการประเมิ นผลงานจะร่ วมกันประเมิ นผลงานของกรรมการผูจ้ ัดการ และพิจ ารณาการทํางานของ
กรรมการผูจ้ ดั การร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการทํางานของกรรมการผูจ้ ดั การดังกล่าวในระหว่าง
รอบการประเมินผลงานปกติของกรรมการผูจ้ ดั การแก่บริ ษทั ต้นสังกัดของกรรมการผูจ้ ดั การ
8.2.4

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะผูบ้ ริ หารประกอบด้วยผูบ้ ริ หารจํานวน 11 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ
นายซี จอห์น อัทนัส(1)
นายมาร์ ค เอล นอร์ธคัท
นายสมเจตน์ สายฝน
นายชาญณรงค์ เจนจิตมัน่
นายชัย แจ้งศิริกลุ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและผูจ้ ดั การโรงกลัน่
กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายขายเคมีภณ
ั ฑ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายอุตสาหกรรมและขายส่ ง
ผูจ้ ดั การบัญชี
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ
นางราตรี มณี ภาษีผล
นายแดเนียล ตัน ชุน กี(2)
นายยอดพงศ์ สุ ตธรรม
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายอดิศกั ดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
นายชาญ อิทธิถาวร
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ตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การการเงินและภาษี
ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
กรรมการและผูจ้ ดั การการตลาดขายปลีก
กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์
กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการกลัน่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

_________________
(1) นายซี จอห์น อัทนัส ได้รับการแต่งตั้งแทนนายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 3 กันยายน 2554
(2) นายแดเนียล ตัน ชุน กี ได้รับการแต่งตั้งแทนนางสาวยู โจ แอนนี่ ฉูเฉี ยน โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 8 มีนาคม 2554
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าที่เต็มในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ โดยเป็ นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บงั คับ ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ ดั การจะต้องไม่ใช้
อํานาจหน้าที่ของตนในกรณี ที่ตนอาจมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ขดั แย้งอื่นใดกับบริ ษทั ฯ
ในกรณี ที่กรรมการผูจ้ ดั การมอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทนตนเอง ขอบเขตการมอบอํานาจของบุคคล
ดังกล่าวนั้น จะต้องไม่รวมถึงการอนุมตั ิให้ทาํ รายการที่ผรู ้ ับมอบอํานาจอาจมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีผลประโยชน์ขดั แย้งอื่น
ใดกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการจํากัดขอบเขตการใช้อาํ นาจบางประการของกรรมการบริ ษทั ซึ่ ง
รวมถึงอํานาจของนายซี จอห์น อัทนัส ซึ่ งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การด้วย อาทิเช่น นายซี จอห์น อัทนัส เพียงคนเดียวจะมีอาํ นาจ
ลงนามในการสัง่ จ่ายเช็คหรื อดร๊ าฟได้ในจํานวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
8.3

การสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหาร

กรณี มีเหตุจาํ เป็ นที่ จะต้องแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่ งที่ว่างหรื อแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม บริ ษทั ฯ โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ที่ดาํ รงตําแหน่งในปั จจุบนั จะมีการหารื อร่ วมกัน เพื่อกําหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ เข้ามาเป็ นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ 24/2552 เรื่ องข้อกําหนดเกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วย ทั้งนี้ กรณี ที่เป็ นการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ หรื อการแต่งตั้ง
กรรมการเพิ่ม ภายหลังจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว จะมีการเสนอรายชื่ อกรรมการเพื่อขออนุ มตั ิจากที่

ส่ วนที่ 1 หน้า 82

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ดังที่กาํ หนดไว้ในหัวข้อ “องค์ประกอบและ
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั ”
8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1

ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน

(ก)

ค่ าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดเป็ นดังต่อไปนี้
1.

กรรมการผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท

2.

กรรมการผูซ้ ่ ึ งมิได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334
บาท

3.

โดยไม่คาํ นึ งถึงความในข้อ 1. และ 2. ข้างต้น กรรมการผูซ้ ่ ึ งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ สําหรับการทํางานเต็มเวลาประเภทใด ๆ จะไม่มีสิทธิ ได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดเป็ นดังนี้

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

นายซี จอห์น อัทนัส(1)
นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท(1)
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (1)
นายยอดพงศ์ สุ ตธรรม (1)
นายอดิศกั ดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (1)
นายสมเจตน์ สายฝน (1)
นายคุรุจิต นาครทรรพ (2)
นายวัฒนา จันทรศร (2)
นายสมภพ อมาตยกุล (2)
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริ ฐ (2)
นางวัธนี พรรณเชษฐ์(2)

รอบปี บัญชีสิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554
จํานวนค่ าตอบแทน (บาท)
1,600,008
1,600,008
2,000,004
2,000,004
2,000,004
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รอบปี บัญชีสิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554
จํานวนค่ าตอบแทน (บาท)

กรรมการทีล่ าออกระหว่ างปี 2554
นายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ (1)
(1)
นางพรธิดา บุญสา
ยอดรวม
9,200,028
_________________
(1)
เป็ นกรรมการผูซ้ ่ ึ งได้รั บ ค่ าตอบแทนต่า งหากจากบริ ษ ทั ฯ หรื อ บริ ษ ทั ในเครื อ เอ็กซอน โมบิ ล คอร์
ปอเรชัน่ สําหรับการทํางานเต็มเวลาให้แก่บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ แล้ว
จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการอีก
(2)
ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริ ษทั ฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเท่านั้น
(ข)

ค่ าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จํานวน 13 คน (รวมผูบ้ ริ หาร 2 ท่านที่ได้ลาออกจากตําแหน่ งระหว่างปี
2554) ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน อันประกอบด้วย เงินเดือน เงินได้พิเศษ
ประจําปี และเงินบําเหน็จบํานาญ เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น 90.9 ล้านบาท
8.5

บุคลากร
8.5.1

จํานวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ มีพนักงาน 2,931 คน
ตารางดังต่อไปนี้แสดงจํานวนพนักงาน โดยจําแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริ หารงานองค์กร ........................................................
การกลัน่ และจัดจําหน่าย(1)............................................
ค้าปลีกและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น(2)...................................
เคมีภณั ฑ์ ......................................................................
รวมพนักงานของบริ ษทั ฯ ........................................
บริ ษทั ไทย ซี -เซ็นเตอร์ จํากัด(3) ...................................
รวม
____________

34
525
114
13
686
2,245
2,931
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(3)

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

เป็ นจํานวนที่รวมวิศวกร ช่างเทคนิ ค ผูป้ ฏิบตั ิการที่โรงกลัน่ นํ้ามันศรี ราชา และรวมถึงพนักงานฝ่ ายการพาณิ ชยกรรมและการส่ งออก
เป็ นจํานวนที่รวมพนักงานฝ่ ายการตลาดขายปลีกและการขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
พนักงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานในสถานีบริ การนํ้ามัน

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จา้ งบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ดําเนิ นงานต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงงานทรัพยากร
บุคคล การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซื้ อ การขายและการบริ หารจัดการบางอย่าง
8.5.2

ข้ อพิพาทด้ านแรงงานทีส่ ํ าคัญในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่านมา

บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาํ คัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 พนักงานจํานวน 200 คนของบริ ษทั ฯ เป็ นสมาชิกของสหภาพ ซึ่ งพนักงานเหล่านี้ ส่วน
ใหญ่เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการในโรงกลัน่ นํ้ามันศรี ราชา
8.6

ค่ าตอบแทนบุคลากร
8.6.1

ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน

ค่าตอบแทนพนักงานของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 1,758 ล้านบาท ในปี 2554 การปรับขึ้นเงินเดือนประจําปี ของพนักงาน
แต่ละคนขึ้นอยูก่ บั ความดีความชอบและการประเมินผลการทํางานประจําปี ของพนักงาน
8.6.2

ค่ าตอบแทนอืน่

ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริ ษทั ฯ ให้แก่พนักงานได้แก่ การหยุดพักผ่อนประจําปี การลาคลอดบุตร การประกันภัย
กรณี พิการ และแผนประกันสุ ขภาพรวม นอกจากนี้ พนักงานและผูบ้ ริ หารบางท่านของบริ ษทั ฯ ยังได้เข้าร่ วมในโครงการให้
ผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปของหุ น้ ทุน (Equity Incentive Plan) ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
พนัก งาน บริ ษ ทั ฯ เชื่ อ ว่าระดับ ค่า ตอบแทนและผลประโยชน์ ข องบริ ษ ทั ฯ มี ค วามทัด เที ยมกับ ระดับ ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมและอะโรเมติกส์อื่น ๆ นอกจากนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2552 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดตั้งโครงการออมทรัพย์สาํ หรับพนักงาน (Employee Saving Plan) ซึ่ งโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้น
เพื่อสนับสนุ นให้เกิดการออมเงินระยะยาวของพนักงานโดยบริ ษทั ฯ จะสะสมเงินเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของเงินเดือนของ
พนักงานทุกคน รวมทั้งให้ดอกเบี้ยบนเงินสะสมดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน ซึ่ งพนักงานสามารถเบิกถอนได้
หลังจากเงินออมนั้นมีระยะเวลา 3 ปี ขึ้นไป
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กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ

บริ ษทั ฯ มีกองทุน (defined contribution plan) สําหรับพนักงานที่เข้าร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ ภายหลังจากปี 2540 ตาม
แผนนี้ บริ ษทั ฯ จะสมทบเงินเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุน และพนักงานจะต้องสมทบ
เงินเป็ นจํานวนขั้นตํ่าร้อยละ 3 ของเงินเดือนของตน สําหรับพนักงานที่เข้าร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ ก่อนหน้าปี 2540 พนักงานมี
สิ ทธิ เลือกที่จะเข้าร่ วมในแผนการสมทบเงินกองทุนพนักงานหรื อแผนการให้ประโยชน์พนักงาน (defined benefit plan) ซึ่ ง
สํา หรั บ แผนการให้ ป ระโยชน์ แ ก่ พ นัก งาน บริ ษ ัท ฯ ได้ล งบัญ ชี จ ํา นวนเงิ น ตามการคํา นวณจริ ง สํา หรั บ แผนการให้
ผลประโยชน์แก่พนักงาน (defined benefit plan) ไว้ในงบดุล โดยคิดตามจํานวนปี ที่ทาํ งานและเงินเดือนของพนักงาน ณ
เวลานั้น สําหรับแผนการให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน (defined benefit plan) นี้ บริ ษทั ฯ ได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่าย
เป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้ น 289 ล้านบาทในปี 2554 ดังปรากฏในงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ
8.6.4

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริ ษทั ฯ เชื่ อว่าบริ ษทั ฯ มีพนักงานที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึ กอบรมอย่างดี บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนทรัพยากร
จํานวนมากในโครงการฝึ กอบรมและให้ความรู้ แก่พนักงานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการปฐมนิ เทศน์ โครงการฝึ กอบรม
ทางด้านเทคนิคและการเป็ นผูน้ าํ บริ ษทั ฯ ให้พนักงานได้มีการหมุนเวียนงานระหว่างแผนกหรื อไปยังบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน
โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ทัว่ โลก
8.7

การกํากับดูแลกิจการ

บริ ษทั ฯ ได้รับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการมาปฏิบตั ิ โดยเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) ดังต่อไปนี้
(1)

สิ ทธิของผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ฯ ยอมรับสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกคน โดยครอบคลุมสิ ทธิในการซื้ อขายหรื อโอนหุ น้ อย่างเป็ นอิสระ การเข้าร่ วม
ประชุ ม การแสดงความคิดเห็น การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารั บการ
พิจารณาคัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ และการใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในเรื่ องเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรื อ
ถอดถอนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จํานวนเงินค่าสอบบัญชี การประกาศจ่ายเงินปั นผล การ
กําหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษที่ตอ้ งใช้มติที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการอนุมตั ิ เป็ นต้น โดยในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นจะมีผบู้ ริ หารที่มีความรู้และเกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อ
ตอบคําถามในที่ประชุมด้วย
ผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ สําหรับการ
ออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ แต่ละครั้งอย่างเพียงพอตามกําหนดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ สามารถตัดสิ นใจใช้
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อาทิ
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• ในเรื่ องเกี่ ยวกับ แต่งตั้งกรรมการ บริ ษ ทั ฯ จะได้จัดให้มีขอ้ มูลเบื้ อ งต้นของบุ ค คลที่ เสนอแต่งตั้ง ซึ่ งรวมถึ ง
การศึกษา ประสบการณ์ การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น
• ในเรื่ องเกี่ ย วกับ การพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการ บริ ษัท ฯ จะได้จัด ให้ ผู้ถื อ หุ ้ น ได้รั บ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
องค์ประกอบและจํานวนค่าตอบแทนที่เสนอเพื่อขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
• ในเรื่ องเกี่ยวกับการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี บริ ษทั ฯ จะได้จดั ให้ผุถ้ ือหุ ้นได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผูส้ อบบัญชีที่นาํ เสนอและชื่อสํานักงานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีที่เสนอ จํานวนปี ที่ทาํ หน้าที่ให้
บริ ษทั ฯ (ในกรณี ที่เป็ นการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิม)
• ในเรื่ องเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล บริ ษทั ฯ จะได้จดั ให้มีคาํ อธิ บายโดยย่อเพื่อประกอบการตัดสิ นใจในเรื่ องการ
จ่ายเงินปันผลที่เสนอ
• ในเรื่ องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่ องสําคัญ ๆ ของบริ ษทั ฯ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ
การขาย เลิ ก หรื อโอนกิ จการหลักของบริ ษทั ฯ การควบรวมกิ จการ บริ ษทั ฯ จะได้จัดให้มี ขอ้ มูลที่ เพียงพอ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเรื่ องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้ ด้วย
ทั้งนี้ นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯ จะสนับสนุนจัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการเพื่อนําไปใช้ประกอบ
กับวาระที่สาํ คัญแต่ละวาระ เพื่อช่วยให้ผถู้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดที่กาํ หนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และกฎหมายที่ใช้บงั คับในเรื่ องเกี่ยวกับการ
จัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งรวมถึงการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมที่เหมาะสม รวมถึงข้อปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ดังกล่าวและวาระการประชุมต่าง ๆ ล่วงหน้าตามที่กฎหมายกําหนด
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสอย่างเหมาะสมให้ผถู้ ือหุ น้ ได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุม โดยจะมีผบู้ ริ หาร
ที่มีความรู ้และเกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม และจะได้มีการจัดทํารายงานการประชุมอย่างเหมาะสม
ซึ่ งรวมถึงการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม สรุ ปคําถามที่สาํ คัญ คําอธิ บายและคําชี้แจงที่ให้ไว้ ข้อคิดเห็นที่สาํ คัญ
ที่มีการเสนอขึ้น วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุมซึ่ งแยกเป็ นคะแนนที่เห็นด้วย คะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสี ยง เป็ นต้น
(2)

การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน

บริ ษทั ฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ เป็ น
ส่ วนหนึ่ งในมาตรฐานการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ (Standards of Business Conduct) โดยทัว่ ไปแล้ว นโยบายดังกล่าว
กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิ ดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของ
บุคคลดังกล่าวกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยการขัดกันนี้ อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานกระทํา
การอย่างใด ๆ หรื อมีผลประโยชน์ส่วนตัวอันขัดหรื อแย้งกับวัตถุประสงค์และการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อบริ ษทั ฯ ตัวอย่างเช่น การ
ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานถูกคาดหมายให้หลีกเลี่ยงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการทําธุรกิจกับผูส้ ่ งสิ นค้า ลูกค้า
คู่แข่ง หรื อบุคคลอื่น นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานยังถูกคาดหมายให้ละเว้นจากการหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
โดยใช้โอกาสที่ได้มาจากทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ หรื อจากการดํารงตําแหน่ งภายในบริ ษทั ฯ อีกทั้ง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
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พนักงานยัง ถูกคาดหมายให้ห ลี ก เลี่ ยงการซื้ อ ขายหลักทรั พย์โ ดยการอาศัย ข้อ มูลภายในซึ่ งมิ ได้เป็ นข้อ มูล สาธารณะที่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานดังกล่าวได้มาโดยการอาศัยตําแหน่งหน้าที่ในบริ ษทั ฯ ด้วย โดยในด้านการกํากับดูแลการ
ใช้ขอ้ มูลภายในนั้น บริ ษทั ฯ จะดําเนินการดังต่อไปนี้
• ให้ความรู้แก่ผบู้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร ในการรายงานการถือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ และบทลงโทษในกรณี ไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายใต้บทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ให้คาํ แนะนําแก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ต่อ สํานักงาน
คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• ให้คาํ แนะนําแก่ผบู้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ อันจะส่ งผลต่อราคาหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะมีการเปิ ดเผยงบการเงินของบริ ษทั ฯ (รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส) บริ ษทั ฯ จะ
ห้ามพนักงานที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ
• ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงคู่สมรสและผูอ้ ยูใ่ นอุปการะของบุคคลดังกล่าว ใช้ขอ้ มูล
ของบริ ษทั ฯ เพื่อขาย ซื้ อ โอนหรื อรับโอนหุ ้นของบริ ษทั ฯ ก่อนที่จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การใช้
ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวอาจเป็ นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บงั คับ และพนักงานที่ละเมิดอาจถูกบริ ษทั ฯ ลงโทษ
ทางวินยั
(3)

บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย

บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญต่อสิ ทธิ ตามกฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ เช่น พนักงานและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ฯ ตลอดจนผูซ้ ่ ึ งมีความสัมพันธ์เชิงพันธะสัญญากับบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิ
ตามภาระหน้าที่ที่บริ ษทั ฯ มีอยูต่ ามข้อกําหนดในสัญญานั้น ๆ
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความไม่
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง หรื อการกระทําผิดจรรยาบรรณ
บริ ษ ทั ฯ ตระหนัก ดี ว่าสั งคมและสิ่ งแวดล้อ มมี ค วามสําคัญ กับ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ฯ จึ ง มี
นโยบายที่ จะปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมด รวมถึ งการให้ความเคารพต่อวัฒนธรรม
แห่ งชาติและของท้องถิ่นนั้นๆ สิ่ งสําคัญเหนื อวัตถุประสงค์อื่นใดก็คือ บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ดําเนิ นงานด้วยความปลอดภัยและ
ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
(4)

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

บริ ษทั ฯ คาดหมายให้พนักงานทั้งหมดในองค์กรปฏิบตั ิตามมาตรฐานความซื่ อตรงของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะไม่
ยอมรับพนักงานผูท้ ี่ได้ผลงานมาโดยการละเมิดกฏหมาย หรื อนโยบายของบริ ษทั ฯ หรื อโดยการกระทําที่ไร้จรรยาบรรณ
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กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ สนับสนุ น และคาดหมายให้พนักงานแต่ละคนให้กาํ ลังใจและยกย่องเพื่อนพนักงานที่
ปฏิเสธการรับผลประโยชน์ที่ไม่ถกู ต้อง เพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งมาตรฐานทางจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ
เป็ นนโยบายของบริ ษทั ฯ ตลอดมาว่า ธุรกรรมทุกอย่างจะต้องถูกบันทึกอย่างถูกต้องลงในบันทึกและสมุดบัญชี ซึ่ ง
หมายความว่า การลงข้อความไม่ตรงตามที่เป็ นจริ งในสมุดบัญชีและเอกสารบันทึกต่าง ๆ หรื อการเปิ ดบัญชี ธนาคารหรื อมี
บัญชีธนาคารไว้แต่ไม่ลงบันทึกในสมุดบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นเรื่ องที่ห้ามกระทําอย่างเด็ดขาด โดยพนักงานของบริ ษทั ฯ ถูก
คาดหมายให้ทาํ การจดบันทึกการดําเนินงานอย่างถูกต้องในบันทึกและสมุดบัญชีของบริ ษทั ฯ และมีความซื่ อตรง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายที่ตอ้ งการให้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยในรายงานหรื อเอกสารที่บริ ษทั ฯ ส่ งให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐหรื อหน่วยงานที่มีอาํ นาจควบคุมและในการสื่ อสารกับสาธารณชนเป็ นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสม ตรงตาม
เวลาและสามารถเข้าใจได้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานข้อมูลที่มีสาระสําคัญซึ่ งตนได้ทราบมาต่อผูบ้ ริ หาร
เพื่อให้ผบู้ ริ หารสามารถใช้ในการพิจารณาตัดสิ นใจในการเปิ ดเผยข้อมูลได้
ในรอบปี 2554 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีการรายงานข้อมูลเมื่อมีเหตุการณ์สาํ คัญตามตามกฎระเบียบถึงตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในกําหนดเวลา อีกทั้งยังได้เผยแพร่ งบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของทางบริ ษทั ฯ อีกทางหนึ่งด้วย
อนึ่ง บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่ อสารและให้ขอ้ มูลกับผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ทาง
การเงิน หรื อผูเ้ กี่ยวข้องทัว่ ไป ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์
ทางการเงิน การประชุมกับนักลงทุน กิจกรรมอื่นๆ และสามารถติดต่อกับแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02 262-4788 หรื ออีเมล์ essoIR@exxonmobil.com
(5)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยพัฒนาและกําหนด
ทิศทางธุ รกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ
บริ หารความเสี่ ยง และกระบวนการสอบทาน เพื่อให้ม ั่นใจว่าการดําเนิ นงานเป็ นไปตามกฎหมายที่ ใช้บ ังคับ และการ
ตัดสิ นใจที่สมเหตุสมผล
นอกจากการเปิ ดเผยข้อ มูลเกี่ ยวกับ กรรมการของบริ ษ ทั ฯ แล้ว บริ ษ ทั ฯ จะจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ในส่ วนที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่นในเครื อเอ็กซอน โม
บิล คอร์ ปอเรชัน่ ของผูบ้ ริ หารแต่ละท่านด้วย
(ก)

กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 11* ท่านประกอบด้วย
• กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 6 ท่าน
• กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 5* ท่าน
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• กรรมการซึ่ งดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบด้วย จํานวน 3 ท่าน
• กรรมการซึ่ งดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการประเมินผลงานด้วย จํานวน 3 ท่าน
* ไม่ รวมนางพรธิ ดา บุญสา ที่ ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการในระหว่ างปี 2554 ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ยังไม่
มีผ้ ทู ี่ ได้ รับแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการแทน
ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ ด้วย
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีเลขานุ การบริ ษทั ฯ โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ
การจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหน้าที่อื่น ๆ ซึ่ งเป็ นหน้าที่ตามปกติของ
เลขานุการบริ ษทั รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่ วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
(ข)

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่ ตรวจสอบการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่ งมี คุณสมบัติตามที่ กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิ นผลงานเพื่อทําหน้าที่ประเมิ นผลงานและให้ความเห็นเกี่ ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ
(ค)

บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่และความรับผิดตามที่กาํ หนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทําหน้าที่พิจารณา
และให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาํ คัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมทั้งให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และเชื่อมัน่ ในหลักการสําคัญ ดังนี้
• การปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิ จในระยะยาว และการบริ หารงานด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง และมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
• การดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส โดยมีการเปิ ดเผยที่เพียงพอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
• การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงระบบการควบคุม และบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม
• กําหนดแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับกรรมการ และพนักงานได้ถือปฏิบตั ิ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จะจัดทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทาง
การเงินของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตรวจสอบ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ เป็ น
ส่ วนหนึ่งในมาตรฐานการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ (Standards of Business Conduct)
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บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพทั้งในระดับบริ หาร และระดับปฏิ บตั ิงาน
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดการควบคุมภายในและขั้นตอนที่ครอบคลุม รวมถึงที่ได้กาํ หนดไว้ในระบบการควบคุมการ
จัดการ (System of Management Controls) – มาตรฐานพื้นฐาน (Basic Standards) – ระบบจัดการการควบคุมให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ (Controls Integrity Management System) และคู่มือการมอบหมายอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority
Guide) และบริ ษทั ฯ มีวิธีการที่เหมาะสมในการแบ่งแยกหน้าที่ตามที่จาํ เป็ นเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ มีการถ่วงดุลในการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น พนักงานของบริ ษทั ฯ จะไม่สามารถอนุมตั ิรายการค่าใช้จ่ายที่ตนเองเป็ นผูจ้ ่ายเองได้ แม้จะอยูใ่ น
ขอบเขตอํานาจที่จะสามารถอนุมตั ิได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการกําหนดขอบเขตอํานาจในการอนุ มตั ิของพนักงานในแต่
ละระดับไว้ดว้ ย
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในจะมีโครงสร้างที่เอื้ออํานวยต่อการเชื่อมโยง/ประสานกันระหว่างทีมผู้
ตรวจสอบภายในจากระดับภูมิภาค ที่ปรึ กษาด้านการควบคุม (Control Advisor) ผูป้ ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ระบบนี้จะทําให้รายงานและข้อเท็จจริ งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งดําเนิ นการโดยทีมผูต้ รวจสอบจากระดับภูมิภาคและที่ ปรึ กษาด้านการควบคุม สามารถส่ งถึง
คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางผูป้ ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ และทําให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถร้อง
ขอผ่านทางผูป้ ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบเฉพาะด้านในส่ วนที่ยงั มิได้ได้รับการตรวจสอบ
อย่างเพียงพอในรอบการตรวจสอบนั้น ๆ ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
บริ ษ ทั ฯ จัดให้ค ณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ค วามเห็ นเกี่ ยวกับ ธุ ร กรรมที่ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง
กําหนดให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นต้น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอต่อคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ ้น
แล้วแต่กรณี เพื่อให้มนั่ ใจว่าการเข้าทํารายการตามที่ เสนอนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ จะ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทํารายการดังกล่าวในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รวมทั้ง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ
(ง)

การประชุมคณะกรรมการ

ข้อ บัง คับ ของบริ ษัท ฯ กํา หนดให้ ค ณะกรรมการมี ก ารประชุ ม อย่ า งน้ อ ยสามเดื อ นต่ อ ครั้ ง อย่ า งไรก็ ต าม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจําเป็ น ทั้งนี้ จะมีการส่ งหนังสื อนัดประชุมไปถึงกรรมการไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม อย่างไรก็ดี ในกรณี รีบด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ ง
ได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการทุก
คราว จะมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน ตลอดจนมีเอกสารประกอบวาระการประชุมที่เพียงพอ โดยจะจัดส่ งไปยัง
คณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมการประชุม โดยในการประชุม
คณะกรรมการ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผล และจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปรึ กษา
ที่สาํ คัญในการประชุม และจะมีการเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพื่อพิจารณา
รับรอง และจัดเก็บรายงานการประชุมนั้นเพื่อให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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นอกจากการประชุมคณะกรรมการแล้ว กรรมการอิสระอาจมีการประชุมกันเองโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการของบริ ษทั ฯ
เข้าร่ วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ และจะแจ้งให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ทราบผลการประชุมด้วย
(จ)

ค่ าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูซ้ ่ ึ งไม่ได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ฯ
สําหรับการทํางานเต็มเวลาประเภทใด ๆ สามารถเทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั อื่น ๆ สําหรับกรรมการผู้
ซึ่ งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ฯ สําหรับการทํางานเต็มเวลาประเภทใด ๆ จะไม่มี
สิ ทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ แต่จะยังคงมี สิทธิ ได้รับเงิ นเดื อนและสิ ทธิ ประโยชน์ตามปกติในฐานะพนักงาน หรื อ
ค่าบริ การ (แล้วแต่กรณี ) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยค่าตอบแทนรวมที่จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารตามแบบที่กฎหมาย
กําหนด
(ฉ)

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร

กรรมการของบริ ษทั ฯ จะได้รับการรายงานเกี่ยวกับการดําเนิ นงานและการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ อย่าง
สมํ่าเสมอ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะสนับสนุนให้กรรมการได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่ วมหลักสู ตรการอบรม
ที่เกี่ ยวข้อง เช่ น หลักสู ตรต่างๆ ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการของบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors
Association)
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9.1

ระบบการควบคุมภายใน

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ จะทําการประเมินและสอบทานความมีประสิ ทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการทบทวนรายงานผลการตรวจสอบภายในและ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งกับฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ อยูเ่ สมอ จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถทําให้การ
ดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยข้อสรุ ปในด้านต่างๆ ดังนี้
9.1.1

องค์ กรและสภาพแวดล้อม

รู ป แบบการจัด โครงสร้ างองค์กรที่ บ ริ ษ ทั ฯ ใช้ อยู่ในปั จ จุ บ ันนี้ มี ค วามเหมาะสม และเอื้ อ ให้การดํา เนิ นงาน
ประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ นโยบายมีขอ้ กําหนดให้ กรรมการ ฝ่ ายบริ หาร ผูจ้ ดั การ และพนักงาน
ต้องยึดถือจรรยาบรรณในระดับสูงสุ ดในการปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งครัด และหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิในลักษณะที่ก่อให้เกิด หรื อ
อาจก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังคาดหวังให้
การดําเนิ นธุ รกรรมต้องเป็ นไปอย่างเที่ยงธรรม ไม่วา่ จะเป็ นธุ รกรรมระหว่างพนักงานเอง หรื อธุ รกรรมที่ทาํ กับผูข้ ายสิ นค้า
ลูกค้า และบุคคลอื่น ๆ ด้วย
9.1.2

การบริหารความเสี่ ยง

บริ ษทั ฯ ใช้กระบวนการประเมินและบริ หารจัดการความเสี่ ยงในทุกด้านทุกส่ วนของธุ รกิจ โดยบริ ษทั ฯ มีวิธีการ
และขั้นตอนที่ดีในการวิเคราะห์และประเมิ นปั จจัยความเสี่ ยงที่สําคัญอันอาจส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ รวมถึงการกําหนด
มาตรการในการจํากัดหรื อลดความรุ นแรงจากผลกระทบดังกล่าว ในระบบงานของบริ ษทั ฯ การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
เป็ นส่ วนประกอบที่ตอ้ งตระหนักถึงด้วยเสมอในการกําหนดระบบการปฏิบตั ิงานทุกส่ วนของบริ ษทั ฯ โดยคํานึ งถึงปั จจัย
ความเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้มีการปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยง
9.1.3

การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร

บริ ษทั ฯ มีการกําหนดและใช้คู่มือการมอบหมายอํานาจและวงเงินอํานาจอนุมตั ิรายการของผูบ้ ริ หาร (Delegation
of Authority Guide) ซึ่ งระบุวงเงินและวิธีการอนุ มตั ิในแต่ละประเภทรายการต่างๆ ของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับชั้นอย่าง
ชัดเจน โดยระบบการมอบหมายอํานาจนี้ กเ็ พื่อให้ฝ่ายจัดการมัน่ ใจได้วา่ การตัดสิ นใจในธุรกรรมต่างๆได้รับการอนุมตั ิอย่าง
เหมาะสมโดยบุคคลากรที่มีทกั ษะและความรู้ที่เหมาะสม หลักการพื้นฐานจะถือว่าอํานาจที่ได้รับมอบหมายจะต้องมาคู่กบั
ความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจโดยใช้วิจารณญานทางธุ รกิจ และการพิจารณา โดยคํานึ งถึงหลักการระบบการแบ่งแยก
อํานาจหน้าที่เพื่อให้มีการตรวจทานอย่างเหมาะสมด้วย
9.1.4

สารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล

ในการเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาในแต่ละครั้ ง มีการให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่สําคัญเพื่อช่วยในการ
พิจารณาตัดสิ นใจเรื่ องดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริ ษทั ฯ มีการบันทึกความเห็นและข้อสังเกตของกรรมการไว้ในรายงานการ
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ประชุ ม ซึ่ งถูกจัดเก็บไว้อย่างดี เพื่อให้ผูเ้ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของกรรมการได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีระบบการจัดการข้อมูล (Information Management System) ที่มีวิธีการการบันทึกและจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีได้อย่างครบถ้วนและมีประสิ ทธิภาพอีกด้วย
9.1.5

การติดตามและวัดประเมินผล

บริ ษทั ฯ จัดให้มีการสื่ อสารและอบรมเกี่ยวกับการควบคุมให้แก่พนักงานของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง และมีทีมงานผู้
ตรวจสอบภายในบริ ษทั ฯ ที่มีความเป็ นอิสระ ทําการตรวจสอบและวัดประเมินผลของแต่ละหน่ วยงานเพื่อให้การปฏิ บตั ิ
ต่างๆ นั้นเป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิภายใต้ระบบการควบคุมที่รัดกุม ข้อควรปรับปรุ งที่รายงานโดยผูต้ รวจสอบ
ภายใน สิ่ งผิดปกติ หรื อประเด็นปั ญหาการกระทําที่อาจขัดต่อแนวมาตรฐานการดําเนิ นธุ รกิจ ได้มีการปรับปรุ งแก้ไข และ
รายงานต่อฝ่ ายบริ หารโดยมิชกั ช้า และมีการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผูจ้ ดั การของแต่ละหน่ วยงานจะเป็ น
ผูท้ าํ การติดตามผลความคืบหน้าของการปฏิบตั ิแก้ไขตามข้อแนะนําต่างๆ จากรายงานการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน
จนปัญหาได้รับการแก้ไขเสร็ จสิ้ น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมิน ทบทวนความมีประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ
ติดตามแก้ไขของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ
9.2

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้นาํ แนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เคร่ งครัดของเอ็กซอน โมบิล คอร์
ปอเรชัน่ มาใช้ในการดําเนินธุ รกิจของทั้งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยเน้นให้ความสําคัญต่อการกระจายบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงานของทุก ๆ หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงาน
เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
9.2.1

ระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตั้งอยูบ่ นมาตรฐานของระบบควบคุมการจัดการ (System of
Management Control) เพื่อกําหนดหลักการพื้นฐาน แนวทางปฏิบตั ิและมาตรฐานสําหรับระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่ วยงานเป็ นไปอย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับเป้ าหมาย
ทิศทางของฝ่ ายบริ หาร และคงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิประโยชน์ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่างๆ
ระบบควบคุมการจัดการประกอบด้วยหลักการสําคัญ 7 ประการ ได้แก่ การกระจายอํานาจ (Decentralization of
Management) การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (Segregation of Duties and Responsibilities) การจดบันทึกเอกสาร
(Documentation) การกํากับและสอบทาน (Supervision and Review) ประสิ ทธิ ภาพการจัดการด้านเวลา (Timeliness) การ
จัดการให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยง (Relevance to Risk) และความเป็ นอิสระของการควบคุม (Minimum Interdependence of Controls) ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารของแต่ละหน่ วยงานจะต้องนําหลักการดังกล่าวไปประยุกต์เพื่อปฏิบตั ิใช้ใน
หน่วยงานของตนอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการต่าง ๆ เหล่านี้ และได้วางแนวทางปฏิ บตั ิต่าง ๆ รวมทั้งได้มีการ
สื่ อสารกับพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้แน่ใจว่าหลักการทั้งหมดได้นาํ ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ทุก ๆ ด้านอย่างเคร่ งครัด อาทิ การจัดให้มีคู่มือมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) ซึ่ งประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 หน้า 94

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

นโยบายพื้นฐานและหลักการ 17 ประการ เช่น นโยบายด้านจรรยาบรรณทางธุ รกิจ นโยบายด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน
นโยบายด้านสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม นโยบายด้านความปลอดภัย เป็ นต้น ทั้งนี้ กรรมการ และ
พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ทุกคนจะต้องเข้าใจและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้จดั ให้
มีการอบรมเพื่อทบทวนนโยบายหลักเหล่านี้ เป็ นระยะ ๆ หรื อประมาณทุก ๆ 2-4 ปี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ยังได้
เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้ามาปรึ กษาหารื อและแสดงความคิดเห็ นได้อย่างเสรี (Procedures of open door
communication) เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่ วม และมีช่องทางในการรายงานเรื่ องที่อาจจะเป็ นปั ญหา หรื อไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ิที่บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ใช้ระบบบริ หารการดําเนินงานเพื่อการควบคุม (Control Integrity Management System
หรื อ CIMS) เป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญในการบริ หารจัดการระบบการควบคุมภายใน โดยคู่มือ CIMS จะเป็ นเครื่ องมือสําคัญ
ระดับปฏิบตั ิการเพื่อประเมินความเสี่ ยงและหาทางกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงหรื อปั ญหาข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้น ครอบคลุมในทุกส่ วนของงาน ทั้งด้านการปฏิบตั ิงาน การเงินหรื องานบริ หาร รวมไปถึงการรายงานความ
ผิดปกติ ข้อบกพร่ องของการควบคุม และประเด็นอันอาจขัดต่อแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ต่อฝ่ ายบริ หาร ทั้งนี้ ก็
เพื่อทําให้เกิดความมัน่ ใจว่า นโยบาย หลักการและมาตรฐานของระบบการควบคุมการจัดการ ตลอดจนวิธีการควบคุมภายใน
หน่วยงาน ได้ถกู นําไปประยุกต์ปฏิบตั ิใช้จริ งและยังคงความมีประสิ ทธิภาพตลอดเวลา
ระบบบริ หารการดําเนินงานเพื่อการควบคุมจะครอบคลุม 7 หัวข้อ ได้แก่ การกํากับดูแลของฝ่ ายบริ หาร
(Management, Leadership, Commitment & Accountability) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) แนวปฏิบตั ิเพื่อ
จัดการความเสี่ ยง (Business Procedure Management & Improvement) การสื่ อสารและอบรม (Personnel & Training) การ
จัดการเพื่อนําไปปฏิบตั ิ (Management of Change) การรายงานและการจัดการข้อบกพร่ องของการควบคุม (Reporting &
Resolution of Control Weakness) และ การประเมินประสิ ทธิภาพของการควบคุม (Controls Integrity Assessment) โดยใน
แต่ละหัวข้อจะประกอบด้วยรายละเอียด 5 หัวข้อย่อยคือ วัตถุประสงค์ (Objective) มาตรฐาน (Standards) ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
(Procedures) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Results) และ วิธีการสอบทาน (Verification & Feedback Mechanism)
สําหรับในส่ วนของขอบเขตอํานาจหน้าที่และอํานาจอนุ มตั ิน้ นั บริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดเอาไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority Guide) นอกจากนี้ ทุก ๆ หน่วยงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ยังมี
คู่มือการควบคุม (Control Catalog) ซึ่ งระบุรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ของการควบคุมสําหรับทุก ๆระบบงาน (Business
Process) ในระดับปฏิ บตั ิงาน ตลอดจนวิธีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุม การประเมิ นข้อบกพร่ องของ
ระบบ แผนงานในการแก้ไขข้อบกพร่ องนั้น ๆ และผูท้ ี่รับผิดชอบ
9.2.2

การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีระบบการตรวจสอบและวัดผลประสิ ทธิ ภาพในระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ
โดยได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (External Audit) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทีมงาน
ผูต้ รวจสอบภายในจากระดับภูมิภาคของบริ ษทั อื่ น ๆ ในเครื อเอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชั่นที่ มีความเป็ นอิ สระในรอบ
ระยะเวลาทุก ๆ 3 ปี เป็ นอย่างน้อย ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ระดับความเสี่ ยงของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานจะมีการ
แต่งตั้ง ที่ปรึ กษาด้านการควบคุม (Control Advisor) ของหน่วยงานเพื่อให้แนวทางการควบคุมและทําการตรวจประเมินการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานกันเอง (Unit Internal Assessment หรื อ UIA) ในลักษณะที่เป็ นการตรวจสอบประเมินระบบ
การควบคุมภายในของตนเอง (Controls Self Assessment) สําหรับทุก ๆ ครึ่ งรอบระยะเวลาของการตรวจสอบภายในจาก
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ทีมผูต้ รวจสอบภายในจากระดับภูมิภาคดังกล่าวข้างต้น โดยผลของการตรวจประเมินภายในของหน่วยงาน และผลของการ
ตรวจสอบโดยทีมงานผูต้ รวจสอบภายในบริ ษทั ฯ จะมีการรายงานอย่างเป็ นทางการต่อฝ่ ายบริ หารของหน่ วยงานนั้น เพื่อ
พิจารณาดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขและติดตามผลความคืบหน้าของการปฏิบตั ิตามข้อแนะนําต่างๆ ต่อไป
ทั้งนี้ ในการรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว นอกจากจะต้องมี การส่ งให้แก่ หัวหน้าหน่ วยงานเพื่อพิจารณา
ดําเนิ นการแก้ไขแล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้กาํ หนดให้ตอ้ งมีการส่ งถึงผูจ้ ดั การระดับสู งขึ้นไป และถึงกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทั้งให้
ส่ งถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูป้ ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Coordinator) ซึ่ ง
จะทําหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ต่อไป ซึ่ งในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการ
แต่งตั้งผูป้ ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบขึ้ นมาโดยเฉพาะ ด้วยการให้แยกออกมาเป็ นอิสระจากฝ่ ายบัญชี และให้
รายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อทําหน้าที่ประสานงานโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องการควบคุม
ภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยต่าง ๆ ซึ่ งแผนภูมิขา้ งล่างนี้ แสดงถึงโครงสร้างผูป้ ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยโครงสร้างดังกล่าวได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั

กรรมการผูจ้ ดั การ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานต่าง ๆ
(Business Functions)
ผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึ กษาด้านการควบคุม

(Audit Committee Coordinator)

เป็ นการแสดงถึง สายการบังคับบัญชาที่มีต่อผูบ้ ริ หารภายในบริ ษทั ฯ
เป็ นการแสดงถึง สายการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มีไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
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ทั้งนี้ ผูป้ ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ นอกจากจะได้รับมอบหมายให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ติ ด ตามดู แ ลระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยต่า ง ๆ ด้ว ยการรั บ คํา สั่ งโดยตรงจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเรื่ อ งที่ เกี่ ยวกับ ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อ ยแล้ว ผูป้ ระสานงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ทีมผูต้ รวจสอบภายในจากระดับ
ภูมิภาค และที่ปรึ กษาด้านการควบคุม (Control Advisor) ซึ่ งมีประจําอยูใ่ นทุกหน่วยงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมทั้ง
มีหน้าที่ในการดูแลจัดให้มีการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบการควบคุมภายในให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่
ได้ก าํ หนดไว้ และทํา การรายงานผลการตรวจสอบและประเมิ น โดยตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ผู้
ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบยังมี หน้าที่ ในการดูแ ลแผนการตรวจสอบและประเมิ นระบบการควบคุ มภายใน
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
และเพื่อให้การควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถจะพิจารณากําหนดให้ผปู้ ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการ
ใด ๆ เพิ่มเติม รวมถึงการจัดให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมในบางหน่วยงาน นอกเหนือไปจากการตรวจประเมินระบบการ
ควบคุมภายในที่ได้จดั ให้มีเป็ นประจําตามปกติอยูแ่ ล้วอีกก็ได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร
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รายการระหว่ างกัน

บริ ษทั ฯ ในฐานะที่เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอนโมบิลได้เข้าทําสัญญาต่างๆ กับเอ็กซอนโมบิลและบริ ษทั ใน
เครื อ เพื่อที่บริ ษทั ฯ จะได้รับประโยชน์และเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบตั ิการและบริ การสนับสนุนอื่นๆ ของเอ็กซอน
โมบิล โดยที่สัญญาเหล่านี้เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ตามมาตรฐาน
ของเอ็กซอนโมบิล เงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานเดียวกันกับเงื่อนไขและข้อตกลงของคู่สัญญา
รายอื่นๆ ที่เป็ นบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ทัว่ โลก ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เชื่อว่าสัญญาดังกล่าว มีลกั ษณะเดียวกัน
กับที่ทาํ กับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานสัญญาระหว่างกันเหล่านั้นแล้ว
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของการเข้ าทํารายการระหว่ างกัน
การทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในปี ที่ผา่ นมา เป็ นการทํา
รายการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
โดยได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการตรวจสอบงบ
การเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ประกอบกัน แล้วมีความเห็นว่า ธุรกรรมเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจตามปกติ และ
เท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทาํ กับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) และมีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม
มาตรการขั้นตอนในการอนุมัตกิ ารเข้ าทํารายการระหว่ างกัน
โดยปกติแล้วการเข้าทําสัญญาระหว่างกันทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ทําขึ้นเพื่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ
ขั้นตอนการอนุมตั ิมีความสอดคล้องกับแนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณี ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการเข้าทําสัญญาระหว่างกันกับ
บุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ บุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว
จะไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทําสัญญาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมบริ ษทั ได้อนุมตั ิในหลักการให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันบางประเภทกับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและ/หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่ได้หรื อจะได้ให้
คํานิยามไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็ นธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้า
ในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ �ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หรื อหากธุรกรรมเหล่านั้น
เป็ นธุรกรรมที่มีการคิดราคาในราคาที่เป็ นธรรมหรื อราคาตลาด หรื อหากธุรกรรมเหล่านั้นเป็ นธุรกรรมที่มีการคิดราคาใน
ราคาทุนหรื อราคาทุนบวกค่าบริ การ ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ในเครื อหรื อหากราคาอยูบ่ น
พื้นฐานเดียวกันกับราคาที่เรี ยกเก็บจากหรื อเรี ยกเก็บโดยบริ ษทั ในเครื อทัว่ โลกสําหรับการให้บริ การหรื อการซื้ อขายสิ นค้า
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ประเภทเดียวกัน หรื อหากอัตราดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกูย้ มื ระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ในเครื ออื่นได้คิดตามอัตราที่เป็ น
ธรรม (Fair rate) หรื ออัตราตลาด (Market Rate)
นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
สําหรับการเข้าทําสัญญาระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2551 ตามสาระสําคัญข้างต้น รวมถึงตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่มีผลใช้บงั คับ
ภายใต้ข ้อ กํา หนดและเงื่ อ นไขข้า งต้น หากบริ ษ ัท ฯ ประสงค์จ ะเข้า ทํา สั ญ ญาระหว่า งกัน บริ ษ ัท ฯ จะจัด ให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ทั ฯ ทําการสอบทานและให้ค วามเห็ นเกี่ ยวกับ สัญ ญาดังกล่าว โดยที่ ค วามเห็ นของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มนั่ ใจว่าการเข้าทําสัญญา
ตามที่เสนอนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
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มูลค่ าและลักษณะของรายการระหว่ างกันทีบ่ ริษัทฯ เข้ าทํากับบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
สัญญาระหว่างกันที่บริ ษทั ฯ เข้าทํากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2554 สรุ ปรวมได้ดงั นี้

ชื่อสั ญญา

สิ นค้ าและบริการ
สัญญาจัดหานํ้ามันดิบ ก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์
และวัตถุดิบ และสารพื้นฐาน
สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์
หล่อลื่น (Crude oil, LPG,
Products and Feedstock, and
Lube Basestock Supply
Agreement)
สัญญาจัดหาและรับซื้ อพารา
ไซลีนและสารเบนซี นเข้มข้น
(Paraxylene and Benzene
concentrate Supply and
Offtake Agreement)
ธุรกรรมซื้ อขายผลิตภัณฑ์
นํ้ามันหล่อลื่น (Finished
lubes Sale and Purchase
Agreement) (spot)

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง

ลักษณะของรายการ

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

EMAPPL จะขายหรื อจัดหานํ้ามันดิบสําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกให้แก่บริ ษทั ฯ
อีกทั้งจะขายหรื อจัดหา ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสาร
พื้นฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และบริ ษทั ฯ จะทําการขายนํ้ามันดิบ
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ซึ่ งบริ ษทั ฯ ประสงค์จะส่ งออก ให้กบั EMAPPL

EMAPPL เป็ นหนึ่งใน
บริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โม
บิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่ งถือหุ น้
ทางอ้อม ร้อยละ 100
EMAPPL

บริ ษทั ฯ จะทําการขายพาราไซลีนและสารเบนซี นเข้มข้นที่ผลิตได้จากโรงงานฯ
ของบริ ษทั ฯให้กบั EMAPPL

EMAPPL

บริ ษทั ฯ จะทําการขายหรื อซื้ อนํ้ามันหล่อลื่นจาก EMAPPL

รายการระหว่ างกันในรอบปี บัญชี 2554
(ล้ านบาท)
รายได้ จาก รายจ่ ายจาก รายได้ จาก รายจ่ ายจาก
การขาย
การซื้อ
การ
การรับ
ให้ บริการ
บริการ

13,487

27,623
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ธุรกรรมการขายไอซอม เบน
ซี น (Isom Benzene) (spot)

ExxonMobil Chemical
บริ ษทั ฯ จะขายไอซอม เบนซี น ให้แก่ EMCAP
Asia Pacific (“EMCAP”*)
ซึ่ งเป็ นหน่วยงานภายใน
ของ EMAPPL
EMCAP เป็ นหนึ่งในบริ ษทั
ในเครื อเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชัน่ ซึ่ งถือหุ น้
ทางอ้อม ร้อยละ 100

สัญญาซื้ อขาย (Sale
Agreement)
สัญญาซื้ อขายพาราไซลีน
(Paraxylene Sales
Agreement)

EMCAP

สัญญาจัดหานํ้ามันดิบ
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
(Crude oil, Products and
Feedstocks Supply
Agreement)

ExxonMobil Sales and
Supply (“EMS&S”)

สัญญาบริ การ “ศูนย์
สนับสนุนธุรกิจกรุ งเทพฯ”
(“Bangkok Business Support
Center” Master Service
Agreement)

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

EMCAP

2,068

EMCAP จะทําการขายเคมีภณ
ั ฑ์ให้แก่บริ ษทั ฯ ในปริ มาณที่บริ ษทั ฯ ได้มีหนังสื อ
แจ้งตกลงกันในแต่ละครั้ง
EMCAP จะทําการขายพาราไซลีนให้แก่บริ ษทั ฯ ในปริ มาณที่บริ ษทั ฯ ได้มี
หนังสื อแจ้งตกลงกันในแต่ละครั้ง

EMS&S จะขายหรื อจัดหานํ้ามันดิบ นอกภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกให้แก่บริ ษทั ฯ
นอกเหนือจากนํ้ามันดิบ EMS&S จะขายหรื อจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบให้แก่
EMS&S เป็ นหนึ่งในบริ ษทั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ จะทําการขายนํ้ามันดิบ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และ
วัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ซึ่ งบริ ษทั ฯ ประสงค์
ในเครื อเอ็กซอน โมบิล
จะส่ งออก ให้กบั EMS&S
คอร์ปอเรชัน่ ซึ่ งถือหุ น้
ทางอ้อม ร้อยละ 100
ExxonMobil Limited
EML จะให้บริ การต่างๆ ซึ่ งรวมถึงการให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ การ
(“EML”)
ปฏิบตั ิการ การจัดการ วิชาชีพ และบริ การสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่
EML เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ใน ละประเภทและการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

5,909

3,483

105

113,104

เครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์
ปอเรชัน่ และเป็ นบริ ษทั
ย่อยของ ExxonMobil
International Holdings Inc.

1,081
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EMAPPL

EMAPPL และบริ ษทั ฯ จะให้บริ การซึ่ งกันและกัน ในการให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการ การปฏิบตั ิการ การจัดการ วิชาชีพ และบริ การสนับสนุนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจปลายนํ้าของบริ ษทั ฯ อาทิเช่น การตลาดนํ้ามันเชื้อเพลิง การ
กลัน่ นํ้ามัน การจัดหาสิ นค้า เป็ นต้น

สัญญาบริ การสํานักงานใหญ่ EMAPPL
ภูมิภาค/บริ ษทั ในเครื อสําหรับ
ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ (Chemical
Regional
Headquarters/Affiliate
Service Agreement)

EMAPPL และบริ ษทั ฯ จะให้บริ การซึ่ งกันและกัน ในการให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการ การปฏิบตั ิการ การจัดการ วิชาชีพ และบริ การสนับสนุนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ของบริ ษทั ฯ อาทิเช่น บริ การด้านบัญชี กฎหมาย ภาษี
ทรัพยากรบุคคล พื้นที่สาํ นักงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับเสมียน บริ การเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และบริ การจัดซื้ อจัดหา

สัญญาบริ การ (Master
Service Agreement)

EMGSC จะให้บริ การให้คาํ แนะนําและช่วยเหลือบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับ (ก) บริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) บริ การจัดซื้ อจัดหาในด้านต่างๆ (ค) บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์และบริ การสิ่ งอํานวยความสะดวก

สัญญาบริ การสํานักงานใหญ่
ภูมิภาค/บริ ษทั ในเครื อภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก
(Downstream Regional
Headquarters/Affiliate
Master Service Agreement)

ExxonMobil Global
Services Company
(“EMGSC”)

11

EMGSC เป็ นหนึ่งในบริ ษทั
ในเครื อเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชัน่ ซึ่ งถือหุ น้
โดยตรง ร้อยละ 100
สัญญาการสนับสนุนธุรกิจ
ของเอ็กซอนโมบิล
ปิ โตรเลียม แอนด์ เคมิคอล
(ExxonMobil Petroleum &
Chemical Master Business
Support Agreement)

ExxonMobil Petroleum &
Chemical (“EMPC”)

767

45

EMPC จะให้บริ การสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิเช่นด้านบัญชี งานธุรการ เป็ นต้น
ผ่านทางบุคลากรที่อยูน่ อกศูนย์ธุรกิจซึ่ งไม่ได้ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย

EMPC เป็ นหนึ่งในบริ ษทั
ในเครื อเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชัน่ ซึ่ งถือหุ น้
ทางอ้อม ร้อยละ 100

3
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สัญญาบริ การ (EssoAir
Service Agreement)

สัญญาขนส่ งทางทะเล
ระหว่างบริ ษทั ในเครื อ (Inter
Affiliate Marine
Transportation Services
Agreement)
สัญญาวิจยั มาตรฐาน
(Standard Research
Agreement)

สัญญาเช่าตัวเร่ งปฏิกิริยา
(Catalyst Lease Agreement)

ExxonMobil Aviation
International Ltd.
(“EMA”)

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

EMA จะให้บริ การเกี่ยวกับการตลาด ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เหมาะสมต่อ
การดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานของบริ ษทั ฯ รวมถึงการส่ งเสริ ม
การขายและการให้บริ การคําปรึ กษาอื่นที่เกี่ยวข้อง

EMA เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ใน
เครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์
ปอเรชัน่ ซึ่ งถือหุน้ ทางอ้อม
ร้อยละ 100
Standard Tankers Bahamas STB จะให้บริ การเกี่ยวกับ (ก) กิจการเรื อขนส่ งกองกลางและการขนส่ งนํ้ามันดิบ
Ltd (“STB”)
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภณ
ั ฑ์ (ข) การเช่าเรื อและการบริ การสนับสนุนการ
STB เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ใน ขนส่ ง (ค) บริ การตรวจสอบเรื อ (ง) บริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื อขนส่ งกองกลาง
เครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ รวมทั้งกิจกรรมการขนส่ งทางนํ้าประเภทอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ

76

1,666

2

ปอเรชัน่ ซึ่ งถือหุน้ ทางอ้อม
ร้อยละ 100
ExxonMobil Research and สัญญานี้ทาํ ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (ก) การสร้างสรรค์ การได้มา และการ
Engineering Company
บริ หารจัดการข้อมูลทางเทคนิค และการคุม้ ครองสิ ทธิบตั รและลิขสิ ทธิ์ เพื่อ
(“EMRE”)
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ (ข) การเข้าถึง
ข้อมูลทางเทคนิค และการใช้ความคุม้ ครองสิ ทธิบตั รและลิขสิ ทธิ์ ที่ได้รับสําหรับ
EMRE เป็ นหนึ่งในบริ ษทั
ข้อมูลทางเทคนิคดังกล่าว (ค) ความช่วยเหลือทางด้านวิศวกรรมและงานวิจยั พิเศษ
ในเครื อเอ็กซอน โมบิล
และ (ง) การรักษาและบริ หารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลทางเทคนิคที่
คอร์ปอเรชัน่ ซึ่ งถือหุ น้
ได้มาหรื อเปิ ดเผยตามสัญญานี้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
โดยตรง ร้อยละ 100
ExxonMobil Catalyst
Technologies LLC
(“EMCT”)

402(1)

EMCT ในฐานะผูใ้ ห้เช่าจะจัดหาและให้บริ ษทั ฯ เช่าตัวเร่ งปฏิกิริยา
45

EMCT เป็ นหนึ่งในบริ ษทั
ในเครื อเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชัน่ ซึ่ งถือหุ น้
ทางอ้อม ร้อยละ 100
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สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เครื่ องหมายการค้าสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมค้าปลีก
(Petroleum Retail Products
Trademark License
Agreement)
สัญญาเฉลี่ยค่าใช้จ่าย
เครื่ องหมายการค้า
(Trademark Cost Sharing
Agreement)

Exxon Mobil Corporation
(“EMC”)
EMC เป็ นบริ ษทั แม่ของ
บริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั
ย่อยต่างๆ ในเครื อเอ็กซอน
โมบิล คอร์ปอเรชัน่
EMC

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

EMC ตกลงให้บริ ษทั ฯ มีสิทธิใช้เครื่ องหมายการค้า ESSO, EXXON และ ESSO
Oval สําหรับผลิตภัณฑ์คา้ ปลีกที่ขายในประเทศไทย

บริ ษทั ฯ ตกลงเข้าทําสัญญานี้เพื่อการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษา ปรับปรุ ง และ
พัฒนาเครื่ องหมายการค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมค้าปลีก นอกเหนือจาก
เครื่ องหมายการค้าที่กาํ หนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่ องหมายการค้า
สําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมค้าปลีก

สัญญาบริ การตัดยอดหนี้สิน
ระหว่างกัน (Clearing House
Service Agreement)

EMC

EMC จะให้บริ การ Trade Central Clearing House Sub-Account และ Other
Central Clearing House Sub-Account เพื่ออํานวยความสะดวกในการตัดยอด
หนี้สินระหว่างกัน เพื่อการชําระราคาของธุรกรรมต่างๆ

สัญญาบริ การ (Service
Agreement)

ExxonMobil Hong Kong
Limited (“EMHKL”)

EMHKL และบริ ษทั ฯ จะให้บริ การซึ่ งกันและกัน ในบริ การเกี่ยวกับการจัดการ
วิชาชีพ และการบริ หารเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการ รวมถึงการปรึ กษาเรื่ องอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานขององค์กรโดยรวม

EMHKL เป็ นหนึ่งใน
บริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โม
บิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่ งถือหุ น้
ทางอ้อม ร้อยละ 100
สัญญาบริ การ (Service
Agreement)

ExxonMobil Catalyst
Services Inc. (“EMCSI”)
EMCSI เป็ นหนึ่งในบริ ษทั
ในเครื อเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชัน่ ซึ่ งถือหุ น้
โดยตรง ร้อยละ 100

0

19

EMCSI จะให้บริ การต่างๆ ซึ่ งรวมถึงการจัดหาโลหะมีค่าเพื่อดําเนินการผลิต เพิ่ม
หรื อเปลี่ยนตัวเร่ งปฏิกิริยาตามประเภทของโลหะ และการดําเนินงานต่างๆ ที่
เกี่ยวกับตัวเร่ งปฏิกิริยา

1
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สัญญาบริ การ (Service
Agreement)

สัญญาขายและให้บริ การ
นํ้ามันเชื้อเพลิงทางทะเล

รายการอื่นๆ

ExxonMobil Chemical
Company (“EMCC”)
EMCC เป็ นหน่วยงาน
ภายในของเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชัน่
ExxonMobil Marine
Limited (“EMML”) and
EMAPPL

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

บริ ษทั ฯ จะให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดในประเทศไทย
3
บริ ษทั ฯ ขายและส่ งมอบนํ้ามันเชื้อเพลิงทางทะเลและให้บริ การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แก่ EMML และ EMAPPL

EMML เป็ นหนึ่งในบริ ษทั
ในเครื อเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชัน่ ซึ่ งถือหุ น้
ทางอ้อม ร้อยละ 100
ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 33)

0

27

160

0

187

19,065

148,462(2)

14

2,733

(1) ในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายให้กบั ExxonMobil Research and Engineering Company เป็ นค่าใช้จ่ายในการลงทุนจํานวน 350 ล้านบาท
(2) จํานวนนี้ไม่รวมค่าบริ การที่จ่ายให้กบั บริ ษทั ท่อส่ งปิ โตรเลียมไทย จํากัด เป็ นจํานวน 697 ล้านบาท
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ชื่อสั ญญา

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

ลักษณะของรายการ

ความช่ วยเหลือทางการเงิน
สัญญากูย้ มื และฝากเงินแบบ EML
บริ ษทั ฯ ในฐานะผูใ้ ห้กู้ ตกลงให้ EML กูเ้ งินจํานวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดย
เดินสะพัด (Loan and Current
EML จะทําการโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีสิทธิ เบิกเงินดังกล่าว
Account Agreement)
มาใช้ประโยชน์ได้ แต่ตอ้ งชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากจํานวนดังกล่าว
สัญญากูย้ มื และฝากเงินแบบ บริ ษทั วิสาหกิจส่ งเสริ ม
บริ ษทั ฯ ในฐานะผูใ้ ห้กู้ ตกลงให้ IPEL กูเ้ งินจํานวนไม่เกิน 500 ล้านบาท โดย
เดินสะพัด (Loan and Current อุตสาหกรรม จํากัด
IPEL จะทําการโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีสิทธิ เบิกเงินดังกล่าว
Account Agreement)
มาใช้ประโยชน์ได้ แต่ตอ้ งชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากจํานวนดังกล่าว
(”IPEL”)
IPEL เป็ นบริ ษทั ในเครื อซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารท่านหนึ่งถือหุ น้
ร้อยละ 14
ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 33)

รายการระหว่ างกันในรอบปี บัญชี 2554 (ล้ านบาท)
ยอดเงินกู้ ณ ยอดเงินให้ ดอกเบีย้
ดอกเบีย้
สิ้นงวด
กู้ ณ สิ้น
จ่ าย
รับ
งวด
176

19

65

1

241(3)

0

20

(3) จํานวนนี้ ได้รวมรายการเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั ย่อย เป็ นจํานวน 65 ล้านบาท
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0.1

0.1

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

11.

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

11.1

งบการเงินรวม

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

11.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (โดยมีนางณฐพร พันธุ์อุดม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
เป็ นผูส้ อบบัญชี) ได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย สําหรับงบการเงินรวม
และงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็ นอย่างไม่มี
เงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ที่ได้ตรวจสอบว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
11.1.2 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผสู้ อบบัญชีรับอนุญาต บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จํากัด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 เป็ นจํานวนเงิน 4,500,000 บาท
11.1.3 ตารางสรุ ปงบการเงินรวมสํ าหรับระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ ่านมา
(ก)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า-สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ – อื่นๆ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีขอคืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

2552
1,168
4,729
0
18,384
2,091
1,008
38
1,045
26,372

2553
1,303
5,270
0
20,711
1,788
1,080
1
707
29,072

2554
668
5,577
0
26,015
2,451
720
0
1,731
34,711
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สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สิ นทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

5,365
473
27,962
981
862
455
291
116
35,643
62,015

4,778
404
30,577
759
1,168
719
385
64
37,686
66,758

2,832
342
33,412
1,090
1,457
1,007
410
40
39,133
73,844

ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สํารองเงินเพื่อผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื
สํารองเงินเพื่อผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
- หุ น้ สามัญจํานวน 3,467,916,666 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ
4.9338 บาท ในงวดปี 2552-2554
ทุนที่ออกชําระแล้ว

2552

2553

2554

22,363
2,844
241
5,622
311
31,381

11,979
4,231
14
8,296
374
24,894

25,207
3,911
176
5,201
431
34,926

5,500
1,019
40
6,559
37,940

15,750
1,173
12
16,935
41,829

13,084
1,292
3
14,379
49,305

17,110

17,110

17,110

17,075

17,075

17,075

- หุ น้ สามัญจํานวน 3,460,858,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ
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แบบ 56-1 ประจําปี 2554

4.9338 บาท ในงวดปี 2552-2554
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
กําไร/(ขาดทุน)สะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
(ข)

4,032

4,032

4,032

549
2,233
179
24,068
7
24,075
62,015

618
2,952
245
24,922
7
24,929
66,758

653
2,472
300
24,532
7
24,539
73,844

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

หน่วย: ล้านบาท

ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
กําไรจากการขาย
รายได้อื่น
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน-สุ ทธิ
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั

2552

2553

2554

162,910
151,836
11,074
4,664
6,410
59
6,469
0
262
6,731
536
6,195
(1,744)
4,451

179,305
172,434
6,871
4,723
2,148
68
2,216
107
264
2,587
366
2,221
(567)
1,654

205,710
197,773
7,937
4,677
3,260
70
3,330
73
288
3,691
753
2,938
(1,997)
941

(1)
4,450

(1)
1,653

(1)
940
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(ค)

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
รายการปรับปรุง:
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนอื่น
ตัดจําหน่ายเงินลงทุนอื่น
ลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเพื่อแสดงมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญภาษีขอคืน
ขาดทุน/(กําไร)จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่ วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน-สุ ทธิ
รายได้เงินปั นผล
ภาษีเงินได้
ขาดทุน/(กําไร)ที่ยงั ไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศสุ ทธิ
กระแสเงินสดก่ อนการเปลีย่ นแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
การเปลีย่ นแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีขอคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หน่วย: ล้านบาท

ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553
2554
4,451

1,654

941

1,940
69
(9)
2
1
12
0
0
154
(262)
536
(14)
1,744

1,953
69
0
0
0
13
4
20
(3)
(264)
366
(17)
567

1,234
63
(18)
0
0
185
0
0
29
(288)
753
(22)
1,997

68
8,692

6
4,368

(119)
4,755

(1,162)
0
(5,671)
(363)
(415)
353
8

(540)
37
(2,345)
318
(72)
222
52

(287)
1
(5,489)
(1,024)
360
(331)
25
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หนีส้ ิ นดําเนินงาน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สํารองเงินเพื่อผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสด (ใช้ ไป) / รับจาก กิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้จ่าย
เงินสดสุ ทธิ (ใช้ ไป) / รับจาก กิจกรรมดําเนินงาน

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

748
2,177
157
(3)
4,521
(579)
(3)
3,939

1,419
2,669
217
(27)
6,318
(477)
(22)
5,819

(355)
(2,979)
176
(10)
(5,158)
(981)
(8)
(6,147)

ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับสุ ทธิจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิ (ใช้ ไป) / รับจาก กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับสุ ทธิจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุ ทธิจากเงินกูย้ มื
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุ ทธิจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวเพื่มเติม
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
เงินสดสุ ทธิ (ใช้ ไป) / รับจาก กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด และเงินเบิกเกินบัญชี
เพิม่ ขึน้ /(ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินเบิกเกินบัญชีตน้ ปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด และเงินเบิกเกินบัญชี
ปลายปี

194
(2,915)
14
10

0
(4,554)
17
13

0
(3,989)
22
9

17
(2,680)

67
(4,457)

131
(3,827)

0
(150)

0
(13,115)

0
10,506

241
0
(865)
(1)
(775)

(227)
13,000
(865)
(1)
(1,208)

162
84
(1,384)
(1)
9,367

484
636

154
1,120

(607)
1,274

1,120

1,274

667
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11.1.4 ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ

หน่ วย

ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553
2554

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
0.8
1.2
1.0
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
เท่า
0.2
0.3
0.2
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
เท่า
0.1
0.2
(0.2)
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (1)
เท่า
38.8
35.5
38.6
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
เท่า
9.3
10.1
9.3
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
9.8
8.8
8.5
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
เท่า
36.9
40.8
42.5
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
วัน
21.8
16.4
18.3
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
เท่า
16.5
21.9
19.7
ระยะเวลาชําระหนี้
วัน
29.7
29.0
32.1
Cash Cycle
วัน
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability
Ratio)
6.8
3.8
3.8
อัตรากําไรขั้นต้น
ร้อยละ
(2)
3.9
1.2
1.2
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
ร้อยละ
0.0
0.0
0.0
อัตรากําไรอื่น (3) (4)
ร้อยละ
70.5
293.1
(158.5)
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร (1) (2)
ร้อยละ
(3)
2.7
0.9
0.5
อัตราส่ วนกําไรสุทธิ
ร้อยละ
20.0
6.7
3.7
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
ร้อยละ
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency
Ratio)
7.6
2.6
1.3
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
ร้อยละ
23.2
12.3
6.8
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (5)
ร้อยละ
(3)
2.8
2.8
2.9
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
เท่า
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
1.6
1.7
2.0
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เท่า
1.2
1.1
1.6
อัตราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เท่า
11.6
18.1
(4.2)
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย
เท่า
(1) (6) (7)
1.0
0.3
1.2
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis)
เท่า
0.2
0.5
1.5
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (8)
ร้อยละ
(1) กระแสเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดําเนินงานก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ าย
(2) กําไรจากการดําเนินงานคํานวนจากกําไรขัน้ ต้ นหักด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการขาย การบริ หาร และค่ าตอบแทนผู้บริ หาร
(3) รายได้ รวมไม่ รวมถึงรายได้ อื่นที่ มิได้ เกิดจากการดําเนินงาน
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(4) รายได้ อื่นคํานวนโดยไม่ นับรวมรายได้ อื่นที่ มิได้ มาจากการดําเนินงาน
(5) สิ นทรั พย์ ถาวรคํานวนจากที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
(6) ภาระผูกพันจากการชําระหนีค้ าํ นวนโดยไม่ หักส่ วนที่ มาจากการจัดหาเงินกู้ใหม่ และการเพิ่มทุนใหม่ เพื่อทดแทนเงินกู้เดิม
จึ งทําให้ อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพันลดลงอย่ างมากในปี 2553
(7) ภาระผูกพันจากการชําระหนีร้ วมรายการดอกเบีย้ จ่ าย

11.1.5 ผลการดําเนินงานในปี 2554
ธุรกิจการกลัน่ นํา้ มันปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี
ในการกลัน่ นํ้ามันปิ โตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีน้ ัน บริ ษทั ฯ ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ การกลัน่ และความ
ต้องการของตลาดมากําหนดระดับการผลิต บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีอย่างครบวงจร ทําให้บริ ษทั ฯ
ได้รับประโยชน์จากความสามารถในการปรั บปริ มาณและสัดส่ วนการผลิ ตให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม และเพิ่มสัดส่ วน
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนสามารถบริ หารค่าใช้จ่ายในการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในปี 2554 บริ ษทั ฯ มีปริ มาณนํ้ามันดิบและวัตถุดิบที่นาํ เข้ากลัน่ โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 108,000 บาร์ เรลต่อวัน ซึ่ งตํ่ากว่า
กําลังการผลิตของโรงกลัน่ สื บเนื่ องมาจากการหยุดดําเนินการกลัน่ ตามแผนในช่วงปลายปี 2554 โดยค่าการกลัน่ ในปี 2554
ก็ยงั คงไม่สูงเนื่ องจากราคานํ้ามันดิบที่สูงขึ้นจากวิกฤติประเทศลิเบีย ตลอดจนผลกระทบจากการควบคุมราคาจําหน่ายก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลวโดยรัฐบาล ถึงแม้วา่ ราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจะปรับตัวสู งขึ้นจากปี 2553 ก็ตาม แต่ราคาควบคุมยังตํ่ากว่า
ราคาตลาดในต่างประเทศอยูม่ าก
ในปี 2553 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิโครงการปรับปรุ งคุณภาพนํ้ามัน ซึ่ งการดําเนิ นงานก่อสร้างเสร็ จสําเร็ จ
ตามตารางเวลาและงบประมาณตามแผนที่ต้ งั เอาไว้ ตรงตามมาตรฐานและก่อนเวลาที่รัฐบาลกําหนดภายในวันที่ 1 มกราคม
2555
ในส่ วนของธุ รกิจปิ โตรเคมี บริ ษทั ฯ ผลิตพาราไซลีนรวมทั้งสิ้ น 315,000 ตันในปี 2554 ซึ่ งเท่ากับ ปี 2553 รายได้
จากการขายพาราไซลีนในปี 2554 เพิ่มขึ้นมากกว่าราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ส่ งผลให้กาํ ไรขั้นต้นของพาราไซลีนเพิ่มขึ้นจากปี ที่
ผ่านมา ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงปรับระดับการผลิตพาราไซลีนตามหลักเศรษฐศาสตร์ การกลัน่ เพื่อให้ได้รับประโยชน์รวมสู งสุ ด
ซึ่ งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ในการสร้างผลกําไรให้ได้สูงสุ ดโดยอาศัยการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร
การรักษาส่ วนต่างของผลิตภัณฑ์ในแต่ละชนิดก็ยงั เป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายในปี 2554 และเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริ ษทั
ฯ จึ งยังคงมุ่งมัน่ ที่ จะเพิ่มผลกําไร ด้วยการเพิ่มผลิตผลของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู งให้มากขึ้ น และลดต้นทุนวัตถุดิบลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ าํ มันดิบที่กลัน่ ยากซึ่ งมีราคาถูกกว่า และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ผลิต ตลอดจนการปรับปรุ งวิธีการปฏิบตั ิงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ภายใต้โปรแกรม “Self-help” ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้
ประโยชน์จากการเป็ นบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอนโมบิล ดังนี้
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 นํ้ามันดิ บและวัตถุดิบที่ กลัน่ ยาก: บริ ษทั ฯ เลือกใช้น้ าํ มันดิ บและวัตถุดิบที่ กลัน่ ยากซึ่ งมี ราคาถูกกว่า
วัตถุดิบทัว่ ไปในตลาด เพราะต้องใช้กระบวนการกลัน่ ที่ยากกว่าวัตถุดิบทัว่ ไป อีกทั้งยังกลัน่ นํ้ามันดิบ
จากแหล่ ง ใหม่ ๆ ที่ มี ร าคาถู ก และมี ผูซ้ ้ื อ ไม่ ม ากนัก เนื่ อ งจากยัง มี ค วามไม่ แ น่ ใ จในคุ ณ สมบัติ ข อง
นํ้ามันดิบ ปริ มาณของวัตถุดิบดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 26 ของปริ มาณนํ้ามันดิบที่ นาํ เข้ากลัน่
ทั้งหมดในปี 2554 โดยบริ ษทั ฯ ได้รับการสนับสนุนในการจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวจากเครื อข่ายการกลัน่
และการจัดหานํ้ามันดิบของเอ็กซอนโมบิลทัว่ โลก
 เทคโนโลยีเฉพาะของเอ็กซอนโมบิ ล: บริ ษทั ฯ ใช้เทคโนโลยีล่าสุ ดหลายอย่างของเอ็กซอนโมบิ ลใน
โครงการปรับปรุ งคุณภาพนํ้ามัน รวมถึง สแกนไฟเนอร์ (SCANfiner) เพื่อลดปริ มาณกํามะถันในนํ้ามัน
เบนซิ น และผนังที่ใช้แยกหอกลัน่ เป็ นห้องๆ (Divided Wall Column) เพื่อประหยัดพลังงานสําหรับหอก
ลัน่ แยกสารเบนซี น (Benzene Heart-cut unit) อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังใช้เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ
โมเลกุลของนํ้ามันดิบ (Molecule Management Technology) อันทันสมัยและมีลกั ษณะพิเศษเฉพาะตัว
ของเอ็กซอนโมบิล ซึ่ งทําให้สามารถวิเคราะห์ลกั ษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละชนิ ด แล้วนําไป
ประเมินผลการผลิตได้ในทันทีที่วตั ถุดิบถูกป้ อนเข้ากระบวนการกลัน่ ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถจัดหาและ
เลือกสรรนํ้ามันดิบในราคาที่เหมาะสมซึ่ งมีคุณสมบัติที่จะได้นาํ ไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู งต่างๆ
ได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้นาํ เทคโนโลยีการป้ อนวัตถุดิบ (Feed Injection Technology) ของเอ็กซอนโม
บิล มาช่วยเพิ่มความสามารถของหน่ วยเปลี่ยนสภาพโมเลกุล (Cracking unit) ในการแปลงสภาพ
ผลิตภัณฑ์น้ าํ มันชนิ ดหนักให้เป็ นผลิตภัณฑ์น้ าํ มันที่มีมูลค่าสู งขึ้น รวมทั้งเป็ นวัตถุดิบสําหรับโรงงานอะ
โรเมติกส์
 โครงการปรับปรุ งวิธีการปฏิบตั ิงานภายใต้โปรแกรม “Self-Help”: บริ ษทั ฯ สื บสานโครงการดังกล่าว
และนําความรู้ที่ได้จากเครื อข่ายเอ็กซอนโมบิลมาปรับปรุ งวิธีการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ วนที่เกี่ยวกับการใช้วตั ถุดิบที่หลากหลาย กระบวนการจัดการนํ้ามันดิบที่คิดค้น
ขึ้นใหม่ การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การปรับสัดส่ วนผลผลิตของผลิตภัณฑ์ และการใช้เทคโนโลยี
อันทันสมัย โดยที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จในการนําเทคโนโลยีช้ นั สู งในการวัดประสิ ทธิ ภาพ
ของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่ งช่วยลดเวลาการตรวจสอบและการซ่ อมบํารุ ง รวมถึงการคิดค้นนํา
วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการบริ หารจัดการการใช้พลังงานไอนํ้า เช่นการปรับปรุ งเทคโนโลยีในการกําจัด
นํ้าและกันไอนํ้ารั่วไหล อันเป็ นผลทําให้การใช้พลังงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์
สู งสุ ด
ในเรื่ องคลังจ่ายนํ้ามัน บริ ษทั ฯ ยังคงพัฒนา และปรับปรุ งวิธีการบริ หารจัดการภายในคลังนํ้ามัน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิงาน และลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการนําถังนํ้ามันที่ไม่ได้ใช้มาปรับใช้สาํ หรับนํ้ามันเบนซิ น 91 ชนิดต่างๆ เพิ่มเติม
ในคลังนํ้ามันลําปาง และการปรับเปลี่ยนการเติมนํ้ามันหลังถังแทนการเติมใต้ถงั รถบรรทุกนํ้ามันที่คลังนํ้ามันศรี ราชา ซึ่ ง
ช่วยประหยัดเวลาและกักเก็บไอนํ้ามันได้ดียง่ิ ขึ้น
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ธุรกิจการตลาด
บริ ษทั ฯ จําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ าํ มันปิ โตรเลียมผ่านช่องทางการจําหน่ายต่างๆ ทั้งการค้าปลีก พาณิ ชยกรรม และการ
ส่ งออก โดยคํานึงถึงมูลค่ารวมสู งสุ ดที่จะได้รับ
สถานีบริ การนํ้ามันเอสโซ่ถือเป็ นช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเชื้อเพลิงของบริ ษทั ฯ ที่มนั่ คง โดยอาศัยข้อ
ได้เปรี ยบทางด้านการจัดส่ ง ตลอดจนปฏิบตั ิการด้านต่างๆ ช่วยให้ธุรกิจปิ โตรเลียมของบริ ษทั ฯ สามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่าง
เข้มแข็งในสภาวะที่อุตสาหกรรมมีความผันผวนและการแข่งขันสูง สําหรับปี 2554 บริ ษทั ฯ มียอดจําหน่ายของธุรกิจค้าปลีก
ร้อยละ 42 ของยอดจําหน่ายรวม มีสถานีบริ การนํ้ามัน ณ สิ้ นปี จํานวน 524 แห่ง โดยมียอดจําหน่ายภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 16 * และคงตําแหน่งเป็ นอันดับ 2 ของธุรกิจค้าปลีกในประเทศ
บริ ษทั ฯ มุ่งเพิ่มผลกําไรและพัฒนาคุณภาพของสถานีบริ การนํ้ามันภายใต้แนวคิดการลงทุนอย่างคุม้ ค่าอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
และการที่บริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จในการเพิ่มยอดขาย เป็ นผลเนื่องมาจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีมาก
เพียงพอและตรงกับความต้องการของลูกค้า การปรับปรุ งอุปกรณ์และรู ปลักษณ์ผา่ นโครงการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของสถานี
บริ การนํ้ามันที่บริ ษทั ฯ ได้เลือกสรรไว้ โดยได้ปรับปรุ งทั้งหมด 48 สถานีบริ การในปี 2554 อีกทั้งความมีประสิ ทธิภาพของ
แผนงานส่ งเสริ มการขาย ตลอดจนการปรับปรุ งลานให้บริ การเติมนํ้ามัน บริ เวณโดยรอบ และห้องนํ้าในสถานีบริ การอีก
หลายแห่งทัว่ ประเทศ
นอกเหนือจากรายได้หลักจากการจําหน่ายนํ้ามันของสถานีบริ การนํ้ามันแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมุ่งสร้างรายได้เสริ มอื่นๆ เช่น
รายได้จากร้านสะดวกซื้ อ “ไทเกอร์มาร์ท” และบริ การเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่ อง โดยมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายเป็ น
ประจําทุกเดือนเพื่อเพิ่มทางเลือกและอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญและหาโอกาส
ร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ร้านเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส (Tesco Lotus Express) ศูนย์บริ การซ่อมรถบี-ควิก (BQuik) ศูนย์บริ การล้างรถวิซาร์ด (Wizard Car Wash) และร้านกาแฟราบิกา้ (Rabika Coffee) เพื่อเสริ มกําไรให้กบั สถานี
บริ การนํ้ามัน อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มพูนคุณภาพการบริ การและความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าด้วย
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ สร้างความเป็ นเลิศในการปฏิบตั ิงาน โดยในช่วงภาวะวิกฤติการณ์น้ าํ ท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทว่ั
ประเทศไทย บริ ษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ดีเยีย่ มในการปฏิบตั ิงานทั้งของสถานีบริ การนํ้ามันและ
บุคลากร จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทนั เหตุการณ์ และสามารถเปิ ดให้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว
ทางด้านธุรกิจพาณิ ชยกรรม ซึ่ งประกอบด้วยการจําหน่ายใน 3 ภาคธุรกิจ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม การบิน และการ
เดินเรื อ มียอดจําหน่ายในปี 2554 ร้อยละ 45 ของยอดจําหน่ายรวม บริ ษทั ฯ มุ่งพัฒนาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของเครื อข่าย
การจําหน่ายอย่างต่อเนื่อง และมีความยืดหยุน่ ในการปรับแผนการขายประสานระหว่างทุกภาคส่ วนธุรกิจของบริ ษทั ฯ ตาม
สภาพการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการผลิต นอกเหนือจากโครงการส่ งเสริ มความเป็ นมืออาชีพของพนักงานการตลาด
และการวางแผนการขายโดยใช้ราคาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารสัดส่ วนยอดขายของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดให้ได้มูลค่ารวม
สู งสุ ดแล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้นาํ เครื่ องมือทางการตลาดอื่นๆ มาช่วยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่ งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมุ่งรักษาความมีวนิ ยั ในการให้สินเชื่อ
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และบริ หารจัดการสิ นเชื่ออย่างเหมาะสม โดยแม้วา่ สภาวะการตลาดจะมีการแข่งขันสูงและสภาพทางเศรษฐกิจจะทําให้การ
ประกอบธุรกิจเป็ นไปด้วยความยากลําบาก แต่บริ ษทั ฯ ก็สามารถลดระดับหนี้ เสี ยและหนี้ที่เกินกําหนดชําระลงได้
สําหรับยอดจําหน่ายที่เหลืออีกร้อยละ 13 ของยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็ นการส่ งออกไปยังภูมิภาคเอเชีย
แปซิ ฟิกเป็ นส่ วนมาก
ปี 2554 ยังคงเป็ นปี ที่โดดเด่นสําหรับธุรกิจนํ้ามันหล่อลื่น ด้วยการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายและการตลาดรู ปแบบ
ใหม่ๆ ซึ่ งทําให้ยอดจําหน่ายนํ้ามันหล่อลื่นโมบิล 1 (Mobil 1) ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสังเคราะห์ช้ นั นําของโลกสูงเป็ น
ประวัติการณ์ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังประสบความสําเร็ จในการขยาย “โมบิล 1 เซ็นเตอร์ ” เพื่อให้บริ การเปลี่ยนถ่าย
นํ้ามันเครื่ องที่มีมาตรฐานสูง ถึง 160 แห่ง โดยเพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว 60 แห่ง ส่ วนผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอื่นๆ จะจําหน่ายโดยตรง
ไปยังลูกค้ารายใหญ่ เช่น โตโยต้า พอร์ ช แคตเตอร์พิลล่าร์ และ บี-ควิก
สําหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ซ่ ึ งประกอบด้วยพาราไซลีนและเบนซี นเป็ นหลัก บริ ษทั ฯ มีการจําหน่ายให้ลูกค้า
เชิงพาณิ ชย์ภายในประเทศมากกว่าร้อยละ 89 ส่ วนเคมีภณ
ั ฑ์อื่นๆ ซึ่ งได้แก่ สารทําละลาย (solvent) และพลาสติกไซเซอร์
(plasticizer) นั้น บริ ษทั ฯ จําหน่ายให้ลกู ค้าเชิงพาณิ ชย์ภายในประเทศทั้งหมด
* ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน

ความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพ
บริ ษทั ฯ ได้ปลูกฝังให้ความปลอดภัยเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในทุกระดับงาน บริ ษทั ฯ นําระบบบริ หารการ
ปฏิบตั ิงานให้มีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System) มาใช้เพื่อให้การปฏิบตั ิงานและพนักงานโดยรวม
มีความปลอดภัย ในส่ วนของความปลอดภัยส่ วนบุคคลนั้น บริ ษทั ฯใช้ระบบการป้ องกันความสูญเสี ยในการปฏิบตั ิงาน
(Loss Prevention System) ซึ่ งเป็ นแนวทางที่เน้นในเรื่ องพฤติกรรม ตลอดจนการเสริ มสร้างความปลอดภัยในสถานที่ การใช้
เครื่ องมืออุปกรณ์ และ ความสามารถของพนักงาน ถึงแม้วา่ แนวทางต่างๆที่บริ ษทั ฯ ใช้สาํ หรับความปลอดภัย และอาชีวอ
นามัยจะให้ผลลัพธ์ที่ดี แต่บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาปรับปรุ งเพื่อทําให้สถานปฏิบตั ิงานนอกอาคารทุกแห่งของบริ ษทั
ฯ ปลอดจากอุบตั ิเหตุ และมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ (Nobody Gets Hurt) อันเป็ นเป้ าหมาย
ร่ วมกันของทุกคน
หนึ่งในปั จจัยสู่ความสําเร็ จเพื่อบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว คือการส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคนสามารถทักท้วงขึ้นได้หากพบ
เห็นพฤติกรรมเสี่ ยงผ่านทางโปรแกรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยพนักงานจะเข้าไปชี้แนะเพื่อนพนักงานคนอื่นเมื่อพบเห็นว่า
เพื่อนพนักงานอาจไม่มีความปลอดภัยระหว่างการทํางาน และพนักงานก็จะยอมรับข้อแนะนําของเพื่อนพนักงานเพื่อให้การ
ทํางานปลอดภัย ทั้งนี้ เหตุการณ์น้ นั อาจเกิดขึ้นในสํานักงานทํางาน (เช่น ขอให้เพื่อนพนักงานที่ยกของทั้งสองมือหยุดเดินลง
บันได) หรื อ ในสถานที่กลางแจ้ง (เช่น รถยกที่เสี ยสมดุล ) ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ก็จะมัน่ ใจได้วา่ พนักงานได้
เอาใจใส่ ดูแลความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่ วมงาน
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บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน นับตั้งแต่กระบวนการผลิตที่โรงกลัน่ จนถึง
ผูบ้ ริ โภค ทุกๆ เที่ยวของผลิตภัณฑ์ที่ถกู ลําเลียงออกจากโรงกลัน่ มีการตรวจรับรองคุณภาพว่าเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนด และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิดของผลิตภัณฑ์วา่ ยังคงเกณฑ์มาตรฐาน และยังมีทีมตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ซ่ ึ งจะหมุนเวียนดูแลและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หมุนเวียนตามสถานีบริ การนํ้ามันของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้มน่ั ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯ จําหน่ายให้แก่ผบู้ ริ โภค มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดเหมือนกันทัว่
ประเทศ
ความใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ
มาตรฐาน ตลอดจนนโยบายของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ มีการกําหนดวิธีการและมาตรการหลายประการเพื่อ
ควบคุมมลพิษและบริ หารจัดการผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการปล่อยของเสี ย โดยบริ ษทั ฯ ได้นาํ เทคโนโลยี
อันทันสมัยของเอ็กซอนโมบิลมาประยุกต์เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยของเสี ยในโรงกลัน่ นํ้ามันของ
บริ ษทั ฯ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ ากังหันก๊าซ 3 เครื่ อง ได้ถูกออกแบบให้ปล่ อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
ไนโตรเจนในระดับที่ต่าํ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าแบบดั้งเดิม
 หน่วยผลิตนํ้าจืดจากนํ้าทะเล และหน่วยกรองนํ้าระบบการกรองแบบดูดซึ มย้อนกลับ สามารถกรองเอา
นํ้าจืดที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่ งช่วยลดปริ มาณการใช้ทรัพยากรนํ้าจากธรรมชาติลง
 ระบบการจัดการพลังงาน (Global Energy Management System) ช่วยให้ใช้พลังงานของบริ ษทั ฯ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และช่วยประเมินหาส่ วนที่สามารถปรับปรุ งการใช้พลังงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
บริ ษทั ฯ ได้ติดตั้งและใช้หน่วยควบคุมไอระเหยนํ้ามัน (Vapor Recovery Unit) ณ คลังจ่ายนํ้ามัน เพื่อช่วยป้ องกัน
ไอระเหยของนํ้ามันที่จะออกสู่ บรรยากาศ และนํากลับมาแปรสภาพเป็ นนํ้ามันสําเร็ จรู ป

ธุรกรรมการเงิน
บริ ษทั ฯ มีแหล่งเงินทุนหลายทาง และมีสภาพคล่องทางการเงินที่มนั่ คง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินสิ นเชื่อแบบไม่ผกู พันกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งบริ ษทั ในเครื อเอ็ก
ซอนโมบิล ซึ่ งยังไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 69 พันล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับการอนุมตั ิจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สําหรับโครงการเสนอขายตัว๋ แลกเงินระยะสั้นอายุ 2 ปี ครั้ง
ใหม่ในวงเงินเดิมที่ 12 พันล้านบาท ต่อนักลงทุนประเภทสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ และประชาชนทัว่ ไป หลังจากการ
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อนุมตั ิครั้งก่อนได้หมดอายุไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2554 โดยโครงการนี้ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากบริ ษทั ฟิ ทช์เรตติ้ง
ในอันดับ F-1 (Tha) และอันดับเครดิตองค์กร A+ จากบริ ษทั ทริ สเรตติ้ง จํากัด
บริ ษทั ฯ ได้รี-ไฟแนนซ์เงินกูร้ ะยะยาว 5 พันล้านบาท ซึ่ งมีกาํ หนดชําระคืนในปี 2556 โดยบริ ษทั ฯ ได้ออกตัว๋
สัญญาใช้เงินขายลดจํานวนเดียวกันซึ่ งมีกาํ หนดชําระคืนในปี 2557

บุคลากรคุณภาพ
บริ ษทั ฯ เชื่อว่าบุคลากรที่มีความสามารถ และทุ่มเทในการทํางานเป็ นองค์ประกอบหลักที่นาํ บริ ษทั ฯ ไปสู่
ความสําเร็ จ ระบบการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ เป็ นระบบที่เชื่อมโยงการประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการ
พัฒนาบุคคลไว้ในระบบเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานที่มีความสามารถ ทํางานอย่างทุ่มเทและพร้อมที่จะได้รับการ
สนับสนุน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมุ่งมัน่ ที่จะคงไว้ซ่ ึ งความหลากหลายของ
บุคลากร และเสริ มสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทํางาน โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถขอรับคําปรึ กษาและแสดงความ
คิดเห็นได้โดยเสรี เพื่อสร้างความไว้วางใจ และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ พิถีพิถนั ในการคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทํางาน และมุ่งมัน่ ในการพัฒนาบุคลากรโดยการ
มอบหมายงานเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้จากประสบการณ์การทํางาน และให้พนักงานได้รับการฝึ กอบรมเพื่อการเรี ยนรู้อย่างมี
เป้ าหมาย บริ ษทั ฯ ถือเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันกับพนักงานในการที่จะต้องทบทวนแผนความก้าวหน้าในงานอาชีพของ
พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายที่จะพัฒนาให้พนักงานมีศกั ยภาพของความเป็ นมืออาชีพและความเป็ นผูน้ าํ
สูงสุ ดในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์จากเครื อข่ายเอ็กซอนโมบิลทัว่ โลก ในการส่ งพนักงานเข้าร่ วมการ
ฝึ กอบรมด้านต่างๆ
รวมถึงการคัดเลือกพนักงานบางคน
ให้มีโอกาสไปทํางานกับบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอนโมบิลใน
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในการทํางาน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีสวัสดิการให้การสนับสนุนพนักงาน
ที่ตอ้ งการศึกษาต่ออีกด้วย
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็ นอย่างมาก และมีกระบวนการและระบบการพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล้องกับเป้ าหมายเพื่อให้พนักงานทํางานกับบริ ษทั ฯในระยะยาว โดยมีการเลื่อนตําแหน่งจากบุคคลภายใน และ
กําหนดให้ผจู ้ ดั การและผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบในการเสริ มสร้างบรรยากาศการทํางานที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
และความเป็ นมืออาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง นับเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ทาํ ให้วางใจได้วา่ ผลงานของพนักงานแต่ละ
คนและของทีม จะเป็ นที่รับรู้และได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
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11.1.6 คําอธิบายและวิเคราะห์ งบการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลประกอบการตามงบการเงินรวมสํ าหรับปี 2554
งบกําไร-ขาดทุน
(ล้ านบาท)
รายได้จากการขาย
กําไรจากการขาย
ธุรกิจการกลัน่ นํ้ามันและจัดจําหน่ายนํ้ามัน
ธุรกิจปิ โตรเคมี
กําไรขั้นต้นก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่ อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย (EBITDA)
ต้นทุนทางการเงิน-สุ ทธิ
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ น้ ปรับปรุ ง* (บาทต่อหุน้ )

2554

2553

205,710
3,260
2,275
985

179,305
2,148
2,200
(52)

4,557

4,170

(753)
(1,997)
941
0.3

(366)
(567)
1,654
0.5

คํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญ ณ ปั จจุบัน 3,461 ล้ านหุ้น

บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายในปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปี 2553 เป็ นผลมาจากราคาผลิตภัณฑ์โดยรวมเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น แม้วา่ ปริ มาณขายผลิตภัณฑ์ลดลง บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากการขายเป็ นจํานวน 3,260 ล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้นจาก
2,148 ล้านบาท ในปี 2553 เนื่ องมาจากผลกําไรจากสต๊อกนํ้ามันที่เพิ่มขึ้น ค่าการกลัน่ ของอุตสาหกรรมปรับตัวดีข้ ึน และ
ส่ วนต่างราคาพาราไซลีนที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีผลกระทบจากการหยุดดําเนิ นการกลัน่ เพื่อการซ่ อมบํารุ งตามแผนในครึ่ งปี
หลัง ปี 2554 ค่า การกลั่น โดยรวมอยู่ที่ 5.0 ดอลลาร์ ต่อ บาร์ เรล เพิ่ม ขึ้ น จากที่ 3.7 ดอลลาร์ ต่ อ บาร์ เ รลในปี 2553 ใน
ขณะเดียวกันสภาวะอุตสาหกรรมพาราไซลีนที่ดีข้ ึน ส่ งผลให้กาํ ไรขั้นต้นของพาราไซลีนเพิ่มขึ้นเป็ น 167 ดอลลาร์ ต่อตันจาก
ที่ 56 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2553 อนึ่ง บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หารลดลง 46 ล้านบาทในปี 2554
กําไรขั้นต้นก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) มีจาํ นวน 4,557 ล้านบาท เทียบ
กับ 4,170 ล้านบาทในปี 2553
บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินในปี 2554 เพิ่มขึ้นจํานวน 387 ล้านบาท จากปี 2553 โดยเป็ นผลมาจากอัตราดอกเบี้ย
และเงินกูย้ มื ที่เพิม่ ขึ้น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2554 มีจาํ นวน 1,997 ล้านบาท โดยรวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สุทธิ จาํ นวน 1,202 ล้านบาท
จากการวัดมูลค่าใหม่ทางบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีเงิ นได้ที่ประกาศเป็ นกฎหมาย โดยเปลื่ยนอัตราภาษีเงินได้เดิมร้ อยละ 30 เป็ นร้อยละ 23 สําหรับปี 2555 และ
เปลี่ยนเป็ นร้อยละ 20 สําหรับปี 2556 เป็ นต้นไป
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บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ 941 ล้านบาท (กําไร 0.3 บาทต่อหุ ้น) เปรี ยบเทียบกับกําไรสุ ทธิ 1,654 ล้านบาท (กําไร 0.5
บาทต่อหุ น้ ) ในปี 2553
ราคานํ้ามันดิบดูไบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ดอลลาร์/บาร์เรล)

ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิในปี 2554

ที่ มา: สํานักข่ าวรอยเตอร์

ราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมและค่ าการกลัน่ ในปี 2554
• ราคาผลิตภัณฑ์ในปี 2554 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็ น
สัดส่ วนที่มากกว่าราคานํ้ามันดิบในช่วงเดียวกัน
เป็ นผลให้ค่าการกลัน่ อุตสาหกรรมโดยรวมสูงขึ้น
• ราคานํ้ามันดิบและราคาผลิตภัณฑ์ในปี 2554
เพิ่มขึ้นสูงกว่าราคาที่เพิ่มในปี 2553 ส่ งผลให้กาํ ไร
จากสต็อกนํ้ามัน และค่าการกลัน่ ดีข้ ึน

งบแสดงฐานะการเงิน
(ล้ านบาท)
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ปัจจัยหลักต่ อการเปลีย่ นแปลงกําไรสุ ทธิ
ระหว่ างปี 2554 และ ปี 2553
• ค่าการกลัน่ และส่ วนต่างพาราไซลีนที่ดีข้ ึน รวมถึง
การกําไรจากสต็อกนํ้ามันที่เพิ่มขึ้น
• ผลกระทบจากการหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบํารุ งตาม
แผนและต่อเชื่อมระบบของโครงการปรับปรุ ง
คุณภาพนํ้ามัน ส่ งผลให้ปริ มาณการกลัน่ ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุ งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้น อีกทั้งค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพลังงานก็เพิ่มขึ้นในช่วงเริ่ มการผลิตใหม่
และอื่นๆ
• ผลกระทบครั้งเดียวจากการลดอัตราภาษีเงินได้
2554

2553

73,844
49,305
24,539

66,758
41,829
24,929
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บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 7,086 ล้านบาทในปี 2554 สิ นทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 5,639 ล้านบาทส่ วนใหญ่
โดยหลักเนื่ องมาจากบริ ษทั ฯ มียอดสิ นค้าคงเหลือสู งขึ้น จากการที่น้ าํ มันดิบและผลิตภัณฑ์มีราคา ณ สิ้ นปี สู งขึ้น และยอด
ภาษีขอคืนที่สูงขึ้น แม้วา่ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงก็ตาม
สําหรั บสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ เพิ่มขึ้ น 1,447 ล้านบาท เป็ นเพราะการลงทุ นที่ โรงกลัน่ ในโครงการปรั บปรุ ง
คุณภาพนํ้ามันเป็ นจํานวนเงินที่มากกว่าภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ลดลง เนื่ องจากการตัดจ่ายและการวัดมูลค่าใหม่ตามอัตรา
ภาษีเงินได้ที่ลดลง
บริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 7,476 ล้านบาท โดยหลักมาจากยอดเงินกูย้ มื เพิ่มขึ้น ในขณะที่ยอดเจ้าหนี้ การค้าลดลง
ทั้งนี้ปริ มาณการซื้ อนํ้ามันดิบที่ลดลงเนื่องจากโรงกลัน่ นํ้ามันศรี ราชาหยุดดําเนินการกลัน่ เพื่อการซ่ อมบํารุ งตามแผน ณ สิ้ น
ปี 2554 บริ ษทั ฯ มียอดเงินกูย้ มื รวม 38,467 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่จาํ นวน 27,743 ล้านบาท ในปี 2554 บริ ษทั ฯ มี
ยอดเงินกูย้ มื ระยะสั้น 25,383 ล้านบาท และยอดเงินกูย้ มื ระยะยาว 13,084 ล้านบาท สําหรับยอดเงินกูย้ มื ระยะสั้นนั้นได้รวม
ยอดตัว๋ แลกเงิน 6,312 ล้านบาท และยอดเงินกูย้ มื ระยะสั้นระหว่างกัน 176 ล้านบาทเข้าไว้ดว้ ย สําหรับปี 2554 บริ ษทั ฯ มีการ
ดําเนินการทางการเงินที่สาํ คัญคือ การรี -ไฟแนนซ์เงินกูร้ ะยะยาว 5,000 ล้านบาท ซึ่ งมีกาํ หนดชําระคืนในปี 2556 โดยบริ ษทั
ฯ ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินขายลดจํานวนเดียวกันซึ่ งมีกาํ หนดชําระคืนในปี 2557 และได้รับการอนุ มตั ิโครงการตัว๋ สัญญาใช้
เงิ นระยะสั้นอายุ 2 ปี ครั้ งใหม่จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) หลังจากการ
อนุมตั ิครั้งก่อนได้หมดอายุไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2554
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ลดลงเป็ นจํานวน 390 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมสําหรับปี 2553 และการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลปี 2554 ทั้งสิ้ นจํานวน 1,384 ล้านบาทที่จ่ายในไตรมาส 2 และ 3 ปี 2554 ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นจํานวน
เงินที่มากกว่ากําไรสําหรับปี 2554
งบกระแสเงินสด
(ล้ านบาท)
เงินสด(ใช้ไปใน)/ รับจากกิจกรรมดําเนินงาน
- เงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน)/ รั บจากกิจกรรมดําเนินงาน
(หั กดอกเบีย้ และภาษีเงินได้ )
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุ ทธิ (ลดลง)/ เพิม่ ขึ้น

2554

2553

(5,158)

6,318

(6,147)

5,820

(3,827)
9,367
(607)

(4,457)
(1,208)
154

บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 5,158 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ใช้เงินสดสุ ทธิ ไปในกิจกรรมลงทุน
3,827 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายลงทุนเบื้องต้นสําหรับโครงการปรับปรุ งคุณภาพนํ้ามันที่เสร็ จภายในปี 2554 ให้
ได้มาตรฐานยูโร 4 ตามที่รัฐบาลกําหนด สําหรับเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 9,367 ล้านบาทนั้น รวมถึงการ
จ่ายเงินปั นผลเป็ นจํานวน 1,384 ล้านบาทภายในปี 2554 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ มียอดเงินสดสุ ทธิ ลดลง
เป็ นจํานวน 607 ล้านบาท
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แบบ 56-1 ประจําปี 2554

ข้ อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
- ไม่มี -
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ส่ วนที่ 2
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ฯ ขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ให้มี ร ะบบการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ดี เพื่ อ ให้แ น่ ใ จว่า บริ ษ ัท ฯได้เ ปิ ดเผยข้อ มู ล ในส่ ว นที่ เ ป็ น
สาระสําคัญทั้งของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษทั ฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ฯแล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดียวกันกับที่ บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ นางราตรี มณี ภาษีผล หรื อ นายชัย แจ้งศิริกุล หรื อ นายชาญ อิทธิ ถาวร หรื อ นางสาวสุ มนต์ อร่ าม
เรื องสกุล เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่ อของ นางราตรี มณี ภาษีผล หรื อ
นายชัย แจ้งศิริกุล หรื อ นายชาญ อิทธิ ถาวร หรื อ นางสาวสุ มนต์ อร่ ามเรื องสกุล กํากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่
บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตําแหน่ ง

นายซี จอห์น อัทนัส

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ชื่อ

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางราตรี มณี ภาษีผล

ตําแหน่ ง

ผูร้ ับมอบอํานาจ นายชัย แจ้งศิริกุล

กรรมการและผูจ้ ดั การการเงิน
และภาษี
ผูจ้ ดั การบัญชี

ผูร้ ับมอบอํานาจ นายชาญ อิทธิถาวร

ผูจ้ ดั การนักลงทุนสัมพันธ์

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวสุ มนต์ อร่ ามเรื องสกุล

นักลงทุนสัมพันธ์

ลายมือชื่อ
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
1.

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
สั ดส่ วนการถือ
(ปี )
หุ้นในบริษัท
(%)

1. นายซี จอห์น อัทนัส
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)

47

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
ด้านการเงิน มหาวิทยาลัย
คอร์เนอร์จี เมลลอน มลรัฐ
เพนซิ ลวาเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2554 – ปัจจุบนั

ประธาน
กรรมการและ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การ

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน),
บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล จํากัด
และ บริ ษทั โมบิล เอ็นเทอร์ ไพร
ซิ ส (ประเทศไทย) จํากัด

2549 – 2554

ผูจ้ ดั การการเงิน
ธุรกิจต้นนํ้า

บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล เอ็ก
ปอเรชัน่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

2546 – 2549

ที่ปรึ กษาอาวุโส
ฝ่ ายพัฒนาการ
วางแผนและ
ธุรกิจ

เอ็กซอนโมบิล เคมีคอล
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

2. นายมาร์ ค เอล นอร์ธคัท
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)

49

วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2551 – ปัจจุบนั

กรรมการ และ
โรงกลัน่ นํ้ามันเอสโซ่ศรี ราชา
ผูจ้ ดั การโรงกลัน่ บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2549 – 2551

ผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล รี ไฟนิ่ง
โครงการและ
แอนด์ซพั พลาย ประเทศ
วางแผนการกลัน่ สหรัฐอเมริ กา

2547 – 2549

ผูจ้ ดั การการผลิต
ระดับโลก

บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล ลูบริ
แคนท์ แอนด์ สเปเชียลตี้
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

2544 – 2547

ผูจ้ ดั การแผนก
ปฏิบตั ิการกลัน่

โรงกลัน่ นํ้ามันบาตัน รู จ บริ ษทั
เอ็กซอนโมบิล รี ไฟนิ่งแอนด์
ซัพพลาย ประเทศสหรัฐอเมริ กา

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)

54

วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยซิ นซิ นเนติ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา /
หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2550 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
ประเมินผลงาน
และผูจ้ ดั การฝ่ าย
กิจกรรมองค์กร
และรัฐกิจ
สัมพันธ์

ฝ่ ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจ
สัมพันธ์ บริ ษทั
เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

2549 – 2552

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ บริ ษทั
เอ็กซอนโมบิล จํากัด

2546 – 2548

ผูจ้ ดั การ
โรงกลัน่ นํ้ามันเอสโซ่ศรี ราชา
ประสานงานโรง บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
กลัน่
จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

4. นายยอดพงศ์ สุ ตธรรม
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)

44

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยซี แอทเติ้ล
แปซิ ฟิก ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา/ หลักสูตร
Director Accreditation
Program (DAP) สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2553 – ปัจจุบนั

กรรมการและ
ผูจ้ ดั การ
การตลาดขาย
ปลีก

ฝ่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์
เชื้อเพลิง/บริ ษทั เอสโซ่
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบนั

ประธาน
กรรมการและ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การ

บริ ษทั วิสาหกิจส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม จํากัด, บริ ษทั ร่ วม
พัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด และ
บริ ษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์
ไพรเซส จํากัด

2552 - 2553

ผูจ้ ดั การ
ศูนย์บริ การงาน
ปฏิบตั ิการ
ภาคพื้นเอเชีย
แปซิ ฟิก
การตลาดขาย
ปลีก

บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล จํากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2550 – 2552

หัวหน้าผู้
ประสานงาน
โครงการ ฝ่ าย
สนับสนุน
การตลาดขาย
ปลีกภาคพื้น
เอเชียแปซิ ฟิก

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2549 - 2550

หัวหน้าส่ วน
วิเคราะห์การเช่า
ฝ่ ายสนับสนุน
การตลาดขาย
ปลีกภาคพื้น
เอเชียแปซิ ฟิก

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

5. นายอดิศกั ดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)

48

วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต
มหาวิทยาลัยทัลซ่า
ประเทศสหรัฐอเมริ กา /
หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2549 – ปัจจุบนั

กรรมการและ
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ปฏิบตั ิการกลัน่

โรงกลัน่ นํ้ามันเอสโซ่ศรี ราชา
บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2548 – 2549

ผูจ้ ดั การแผนก
ปฏิบตั ิการกลัน่

โรงกลัน่ นํ้ามันเบย์ทาวน์
บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล
รี ไฟนิ่งแอนด์ซพั พลาย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

2546 – 2548

ผูจ้ ดั การแผนก
เทคนิค

โรงกลัน่ นํ้ามันเบย์ทาวน์
บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล
รี ไฟนิ่งแอนด์ซพั พลาย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

2544 - 2546

ที่ปรึ กษาระดับ
ภาคพื้นเอเชีย
แปซิ ฟิกด้าน
ธุรกิจการกลัน่

บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล
รี ไฟนิ่งแอนด์ซพั พลาย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

6. นายสมเจตน์ สายฝน
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)

54

วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาอุตสา
หการและบริ หารสถาบัน
วิทยาลัยแห่งเอเชีย /
หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2550 – ปัจจุบนั

กรรมการและ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
เคมีภณ
ั ฑ์

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ผูช้ าํ ระบัญชี

บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล เคมี
(ประเทศไทย) จํากัด

2548 – 2550

กรรมการ และ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
ผลิตภัณฑ์
ของเหลว

บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล เคมี
(ประเทศไทย) จํากัด

2545 – 2548

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเคมี

โรงกลัน่ นํ้ามันเอสโซ่ศรี ราชา
บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง

7. นายคุรุจิต นาครทรรพ

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

56

วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ปิ โตรเลียม มหาวิทยาลัยรัฐ
โอกลาโฮมา ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา / หลักสูตร
Director Accreditation
Program (DAP) สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2550 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบนั

กระทรวงพลังงาน

รอง
ปลัดกระทรวง
พลังงาน

2551 – 2553

กระทรวงพลังงาน
อธิบดีกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ

2549 – 2551

รองปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

2549

กระทรวงพลังงาน
รองอธิบดีกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ

2547 – 2549

ผูอ้ าํ นวยการสํานัก กระทรวงพลังงาน
ความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศ

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2543 – 2547

8. นายวัฒนา จันทรศร

65

วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เคมี สถาบันเทคโนโลยี
อิลลินอยส์ ชิคาโก ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา / หลักสูตร
Director Accreditation
Program (DAP) สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

-

-

2550 – ปัจจุบนั

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ฝ่ ายบริ หารองค์กร
ร่ วมไทย-มาเลเซี ย
ณ กรุ ง
กัวลาลัมเปอร์
กรรมการ และ
บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
กรรมการ
จํากัด (มหาชน)
ประเมินผลงาน

2549 – 2550

ที่ปรึ กษาธุรกิจ
บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล จํากัด
การกลัน่ ภาคพื้น
เอเซี ยแปซิ ฟิก

2547 – 2549

ที่ปรึ กษาธุรกิจ
บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
การกลัน่ ภาคพื้น จํากัด (มหาชน)
เอเซี ยแปซิ ฟิก

2540 – 2547

ผูจ้ ดั การโรงกลัน่ บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
ศรี ราชา
จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 หน้า 9

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง

9. นายสมภพ อมาตยกุล

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

71

ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาพาณิ ชยศาสตร์และ
การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ / หลักสูตรการ
จัดการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา /
หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย

0.0001

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2550 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ
และประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบนั

รองประธาน
บริ ษทั สหยูเนี่ยน จํากัด
กรรมการและ
(มหาชน)
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ปัจจุบนั

กรรมการ

คณะกรรมการข้าราชการพล
เรื อน (ก.พ.)

ปัจจุบนั

กรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)

ปัจจุบนั

กรรมการและ
บริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
กรรมการตรวจสอบ ประเทศไทย 3 แห่ง

ปัจจุบนั

รองประธาน

หอการค้าไทย
เอกสารแนบ 1 หน้า 10

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
ก่อนปี 2546

10. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริ ฐ

72

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ
มหาวิทยาลัยรัฐโอกลาโฮมา
ประเทศสหรัฐอเมริ กา /
หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) / หลักสูตร Finance
for Non-Finance Director
(FN) สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั

-

-

2550 – ปัจจุบนั

2548 – 2550

รัฐมนตรี ช่วยว่า
การกระทรวง

กระทรวงอุตสาหกรรม

ประธาน

ธนาคารศรี นคร จํากัด (มหาชน)

ประธาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผูจ้ ดั การใหญ่

บริ ษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
จํากัด
บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ
ประธาน
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน
และกรรมการ
ตรวจสอบ
ที่ปรึ กษา

บริ ษทั เบทาโกร อโกรกรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

ไทย

11. นางวัธนี พรรณเชษฐ์

74

บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอลาบามา
ประเทศสหรัฐอเมริ กา /
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต /
หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP ) / หลักสูตร Audit
Committee Program (ACP)
/ หลักสูตร DCP Refresher
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2544 – 2546

-

-

รองผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
บริ หารสายงาน กัลไทย จํากัด (มหาชน)
ปฏิบตั ิการ

2550 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบนั

กรรมการกํากับ
ธรุ กิจในเครื อ

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด
(มหาชน)

กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั หลักทรัพย์พฒั นสิ น
จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั ไทยโพลีอะคริ ลิค จํากัด
(มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

2550 – 2552

กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
สาขาการเงินและ
บัญชี
กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ

สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด
(มหาชน)

2546 – 2549

กรรมการประกัน คณะพาณิ ชยศาสตร์และการ
คุณภาพหลักสู ตร บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2542 – 2548

กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั เดลต้าอิเลคโทรนิคส์
จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 13

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2.

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง

1. นางราตรี มณี ภาษีผล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

44

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

0.0003

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2552 – ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การการเงิน
และภาษี

ฝ่ ายการเงินและฝ่ ายภาษี /
บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2547 – ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การการเงิน

ฝ่ ายการเงิน / บริ ษทั เอ็กซอน
โมบิล จํากัด

2550 – 2552

ผูจ้ ดั การการเงิน

ฝ่ ายการเงิน / บริ ษทั เอสโซ่
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2545 – 2547

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
การเงิน

ฝ่ ายการเงิน / บริ ษทั เอ็กซอน
โมบิล จํากัด

*ได้รับการแต่งเป็ นกรรมการแทนนางพรธิดา บุญสา โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
เอกสารแนบ 1 หน้า 14

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง

2. นายชัย แจ้งศิริกลุ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

54

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)
-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2550 – ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การบัญชี

ฝ่ ายบัญชี / บริ ษทั เอสโซ่
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การบัญชี

ฝ่ ายบัญชี / บริ ษทั เอ็กซอน
โมบิล จํากัด

2550 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ท่อส่ งปิ โตรเลียมไทย
จํากัด

2548 – 2550

ผูจ้ ดั การควบคุม
และบัญชีกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หล่อ
ลื่นภาคพื้นเอเชีย
แปซิ ฟิก

ฝ่ ายบัญชี / บริ ษทั เอ็กซอน
โมบิล เอเชียแปซิ ฟิก ประเทศ
สิ งคโปร์

2545 – 2548

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการ
บัญชีการเงิน

ฝ่ ายบัญชี / บริ ษทั เอ็กซอน
โมบิล จํากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 15

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

3. นายแดเนียล ตัน ชุน กี

41

วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาเครื่ องกล มหาวิทยาลัย
นานยาง เทคโนโลจิคอล
ประเทศสิ งค์โปร์

-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
2554 – ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การ
ผลิตภัณฑ์หล่อ
ลื่น

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2552 – 2554

ผูจ้ ดั การการ
กําหนดราคา
ภาคพื้นเอเชีย
แปซิ ฟิก

บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล เอเชีย
แปซิ ฟิก ประเทศสิ งคโปร์

2549 - 2552

ผูจ้ ดั การการ
วางแผน ภาคพื้น
เอเชียแปซิ ฟิก

บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล เอเชีย
แปซิ ฟิก ประเทศสิ งคโปร์

เอกสารแนบ 1 หน้า 16
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ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ ง

4. นายชาญณรงค์ เจนจิตมัน่

5. นายชาญ อิทธิ ถาวร

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

57

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

43

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(ด้านการเงินและการจัดการ
ข้อมูล) มหาวิทยาลัยมินนิส
โซต้า ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)
-

-

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ
ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
อุตสาหกรรม
และขายส่ ง

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2547 – 2550

กรรมการ

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2543 – 2550

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
อุตสาหกรรมและ จํากัด (มหาชน)
พาณิ ชยกรรม

2553 – ปัจจุบนั

2551 – 2553

ผูจ้ ดั การฝ่ ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล จํากัด

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล จํากัด
การเงินธุรกิจเคมี
ฝ่ ายบริ การงาน
บัญชี
เอกสารแนบ 1 หน้า 17
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(ปี )
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สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

2549 – 2551

ที่ปรึ กษา
บริ ษทั เอ็กซอนโมบิลการตลาด
วิเคราะห์ผลกําไร ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ด้านการกลัน่ และ
จัดหาลําเลียง
ปิ โตรเลียม ส่ วน
วิเคราะห์และ
รายงานธุรกิจ

2549 – 2549

ที่ปรึ กษาด้านการ บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล จํากัด
ปฏิบตั ิงาน ฝ่ าย
วิเคราะห์และ
รายงานธุรกิจ

2547 – 2549

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
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รายชื่อบริ ษทั

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ย่อย

รายชื่อ
1. นายซี จอห์น อัทนัส*
2. นายมาร์ ค เอล นอร์ธคัท*
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล*
4. นายยอดพงศ์ สุ ตธรรม *
5. นายอดิศกั ดิ์ แจ้งกมลกุลชัย*
6. นายสมเจตน์ สายฝน*
7. นายคุรุจิต นาครทรรพ
8. นายวัฒนา จันทรศร
9. นายสมภพ อมาตยกุล
10. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริ ฐ
11. นางวัธนี พรรณเชษฐ์
12. นายชาญณรงค์ เจนจิตมัน่
13. นายชัย แจ้งศิริกลุ
14. นางราตรี มณี ภาษีผล
15. นายแดเนียล ตัน ชุน กี
16. นายชาญ อิทธิถาวร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

1
x, /

2

3

4

x, /

x, /

x, /

5

บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง
6

/

บริ ษทั โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั วิสาหกิจส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
บริ ษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด
บริ ษทั ไทยซี -เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ท่อส่ งปิ โตรเลียมไทย จํากัด

หมายเหตุ
/ = กรรมการ
// = ผูบ้ ริ หาร
x = ประธานกรรมการ
* = กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั ฯ
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 3
อภิธานศัพท์
บาร์ เรล (barrel หรื อ bbl)

บาร์เรล (1 บาร์เรล = 158.984 ลิตร)

บิทูเมน (bitumen)

นํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดหนัก ซึ่ งปกติใช้สาํ หรับเทลาดและก่อสร้างถนน

ไบโอดีเซล (biodiesel)

เชื้ อเพลิงจากแหล่งทดแทนตามธรรมชาติ เช่น นํ้ามันพืชและไขมันสัตว์ท้ งั
ของใหม่และที่ใช้แล้ว สําหรับใช้กบั เครื่ องยนต์ดีเซล ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติ
ทางกายภาพคล้ายกับเชื้ อเพลิ งดี เซลที่ ได้จ ากปิ โตรเลี ยม แต่มีคุณสมบัติที่
ดีกว่าในด้านสิ่ งแวดล้อม

นํ้ามันดิบที่ยากต่อกระบวนการกลัน่
(challenged crude)

นํ้ามันดิ บที่ มีคุณสมบัติหนึ่ งหรื อหลายอย่าง ซึ่ งในขณะที่ กลัน่ จําเป็ นต้องมี
การควบคุม ปรับปรุ งคุณภาพหรื อจัดการเป็ นพิเศษเพื่อให้มนั่ ใจถึงคุณภาพ
ของผลิ ตภัณฑ์ เสถี ยรภาพของการดําเนิ นงาน ความปลอดภัยในการกลัน่
นํ้ามัน รวมถึงสุ ขอนามัยและสิ่ งแวดล้อม และเสถียรภาพทางด้านโลหะวิทยา
ของอุปกรณ์ในโรงกลัน่ นํ้ามัน คุณสมบัติที่สาํ คัญซึ่ งเกี่ยวข้องกับนํ้ามันดิบที่
ยากต่อกระบวนการกลัน่ ได้แก่ ค่าความเป็ นกรด (total acid number หรื อ
TAN) ความหนืดและปริ มาณของโลหะ กํามะถัน ไนโตรเจน และเกลือ

โรงกลัน่ นํ้ามันแบบคอมเพล็กซ์ (complex
refinery)

โรงกลัน่ นํ้ามันที่มีกระบวนการผลิต (หน่วยแปลงหรื อเพิ่มคุณภาพนํ้ามัน) ซึ่ ง
สามารถปรั บ ปรุ งคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ไฮโดรคาร์ บ อนที่ มี มูล ค่า ตํ่า กว่า
รวมถึงนํ้ามันดิบที่ยากต่อกระบวนการกลัน่ ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู งกว่า
ได้ โดยประเภทของหน่วยกลัน่ เป็ นตัวบ่งชี้ระดับความซับซ้อนของโรงกลัน่
นํ้ามัน

คอนเดนเซท (condensate)

ของเหลวซึ่ งก่อตัวขึ้นเมื่อไอนํ้ามันเย็นตัวลง

หน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา
หน่ ว ยกลั่น นํ้า มัน ซึ่ งเปลี่ ย นโครงสร้ า งโมเลกุ ล ของสารประกอบนํ้า มัน
(continuous catalyst regeneration reformer เบนซิ นที่มีค่าออกเทนตํ่าให้เป็ นสารประกอบนํ้ามันเบนซิ นที่มีค่าออกเทนสู ง
หรื อ CCR)
ขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ฟ้ื นฟูตวั เร่ งปฏิกิริยาในระหว่างกระบวนการกลัน่ (online
catalyst regeneration facility)
หน่วยเพิ่มคุณภาพนํ้ามัน (conversion unit
หรื อ upgrading unit)

หน่ ว ยผลิ ต ซึ่ งทํา การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ข องโครงสร้ า งของโมเลกุ ล
ไฮโดรคาร์บอนที่มีมูลค่าตํ่า ให้เป็ นโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนที่มีมูลค่าสูงกว่า
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เดทเวทตัน (deadweight ton หรื อ dwt)

จํานวนของสิ นค้า เชื้อเพลิง นํ้า เสบียงและลูกเรื อที่เรื อบรรทุกนํ้ามันสามารถ
บรรทุกได้เมื่อทําการบรรทุกเต็มที่

นํ้ามันดีเซล (diesel)

คําที่ใช้เรี ยกนํ้ามันเชื้อเพลิงซึ่ งใช้ในเครื่ องยนต์ดีเซล (เครื่ องยนต์ที่จุดระเบิด
ด้วยการอัด)

ผลิตภัณฑ์จากหอกลัน่ (distillate fuels)

นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล และนํ้ามันเพื่อการทําความ
ร้อน (domestic heating oil)

ดัชนี ช้ ีวดั ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
(energy intensity index)

หน่ วยวัดประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของ Solomon Associates เป็ นอัตรา
ของการใช้พลังงานที่ แ ท้จ ริ ง และมาตรฐานการใช้พลัง งานของโรงกลั่น
นํ้ามันของ Solomon Associates สําหรับโรงกลัน่ นํ้ามัน ซึ่ งคิดคํานวณโดยใช้
วิธีการของ Solomon Associates

ราคาเทียบเท่าราคาส่ งออก (export parity)

เป็ นคํา ศัพ ท์ที่ ใ ช้อ ธิ บ ายถึ ง วิธี ก ารในการกํา หนดราคาขายของผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลี ย มที่ ส่ งออก โดยอ้า งอิ ง กับ ราคาตลาดจรในสิ งคโปร์ (Singapore
sport market price) ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ งประกาศใน MOPS บวก
ส่ วนเพิ่มหรื อหักส่ วนลด ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั สภาพตลาด และการเจรจาต่อรองกับผู้
ซื้ อ

นํ้ามันดิบจากตะวันออกไกล (Far East
crude)

นํ้า มัน ดิ บ นํา เข้า จากประเทศในภู มิ ภ าคตะวัน ออกไกล เช่ น อิ น โดนี เ ซี ย
เวียดนาม ไทย มาเลเซี ย บรู ไน จีน ออสเตรเลีย และรัสเซี ย

วัตถุดิบ (feedstocks)

สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน เช่ น นํ้า มัน ดิ บ และกากนํ้า มัน นํา เข้า ที่ ใ ช้
ป้ อนเข้าหน่ วยผลิ ตและ/หรื อผสมกับผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ (refined
products)

หน่วยแปรสภาพนํ้ามันหนักให้เป็ นนํ้ามัน
เบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (fluidized
catalytic cracking unit หรื อ FCCU)

หน่วยกลัน่ นํ้ามันซึ่ งจะทําการย่อยสลายโมเลกุลขนาดใหญ่ของนํ้ามันหนักให้
เป็ นโมเลกุลขนาดเล็กลงโดยการใช้ความร้อน และใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาเป็ นตัว
ช่วย

กระบวนการกลัน่ แยกส่ วน (fractionation)

กระบวนการแยกนํ้ามันดิ บออกเป็ นสารประกอบหรื อส่ วนต่าง ๆ ซึ่ งแต่ละ
ส่ วนมี จุดเดื อดที่ ต่างกัน ด้วยการให้ความร้ อนกับนํ้ามันดิ บที่ อุณหภูมิหนึ่ ง
และส่ งไปยังหอกลัน่ แยกส่ วน

นํ้ามันเตา (fuel oil)

ส่ วนของผลผลิตที่ออกมาจากส่ วนล่างของหอกลัน่ นํ้ามันดิบ ซึ่ งเป็ นนํ้ามันที่
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โดยทัว่ ไปจะใช้เป็ นนํ้ามันเตา นอกจากนี้ ยงั มีการนํามาใช้เป็ นแหล่งพลังงาน
หลักของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าอย่างแพร่ หลายด้วย
แก๊สโซฮอล์ (gasohol)

ส่ วนผสมของนํ้ามันเบนซิ นร้อยละ 90 และเอทานอลร้อยละ 10 แก๊สโซฮอล์
มี คุณสมบัติทางออกเทน หรื อการกันกระตุก (antiknock) สู งกว่านํ้ามัน
เบนซิ น และเผาไหม้ได้สมบูรณ์กว่า จึ งทําให้มีการปล่อยสารมลพิษออกมา
น้อยกว่า

ค่าการกลัน่ (gross refining margin)

มู ล ค่ า ของการผลิ ต หั ก ด้ ว ยต้ น ทุ น ของวัต ถุ ดิ บ ที่ นํ า เข้ า กลั่ น และค่ า
สาธารณูปโภคที่ซ้ื อมาใช้ ทั้งนี้ ค่าการกลัน่ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมกลัน่ นํ้ามัน
โดยทัว่ ไปอาจแตกต่างไปจากวิธีที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการคํานวณค่าการกลัน่ ของ
บริ ษทั ฯ

นํ้ามันชนิดหนัก (heavy oil)

นํ้า มัน ดิ บ ชนิ ด หนัก ที่ ย งั คงเหลื อ อยู่ภ ายหลัง จากที่ น้ ํา มัน เตาและไฮโดรคาร์ บอนซึ่ งเบากว่าถึงจุดเดือดในกระบวนการกลัน่ นํ้ามันแล้ว นํ้ามันชนิ ด
หนักใช้สาํ หรับผลิตไฟฟ้ า นํ้ามันเชื้อเพลิงเรื อ และใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

นํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดหนัก (heavy products) นํ้ามันเตา กากนํ้ามันดิบและบิทูเมน
กระบวนการกําจัดกํามะถันในนํ้ามันโดย หน่ วยกลัน่ นํ้ามันที่ทาํ การกําจัดกํามะถันจากนํ้ามันเบนซิ นและนํ้ามันดีเซล
ใช้ไฮโดรเจนร่ วม (hydrodesulfurizer หรื อ โดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาและไฮโดรเจนร่ วม
HDS)
กระบวนการกําจัดกํามะถันในนํ้ามันโดย
ใช้ไฮโดรเจนร่ วม (hydrotreating)

กระบวนการกําจัด กํา มะถันและสารปนเปื้ อนอื่ น ๆ เช่ น ไนโตรเจนและ
ออกซิ เ จน จากนํ้า มัน เบนซิ น และนํ้า มัน ดี เ ซลโดยใช้ต ัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าและ
ไฮโดรเจนร่ วม

อัตราส่ วนความสามารถในการกําจัด
กํามะถันต่อกําลังการกลัน่ (hydrotreatingto-refining ratio)

อัตราส่ วนที่ คาํ นวณจากผลรวมของประสิ ทธิ ภาพการแปลงสภาพโมเลกุล
(hydrocracking) การกําจัดกํามะถันและสารปนเปื้ อน (hydrotreating) ซึ่ งสู ง
กว่ากําลังการกลัน่ นํ้ามันดิบทั้งหมด อัตราส่ วนนี้ แสดงถึงประสิ ทธิ ภาพของ
โรงกลัน่ นํ้ามันที่ จะสามารถปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดการลดสารกํามะถันใน
อนาคตได้

ราคาเทียบเท่าราคานําเข้า (import parity)

เป็ นคํา ศัพ ท์ที่ ใ ช้อ ธิ บ ายถึ ง วิธี ก ารในการกํา หนดราคาขายของผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลี ย มที่ ข ายในประเทศ โดยอ้า งอิ ง กับ ราคาตลาดจรในสิ ง คโปร์
(Singapore sport market price) ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นราคาเฉลี่ย
เอกสารแนบ 3 หน้า 3
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อ้างอิงของ Platt ที่สิงคโปร์ (MOPS) บวกค่าใช้จ่ายในการขนส่ งผลิตภัณฑ์
นั้น ๆ จากสิ ง คโปร์ ม ายัง ประเทศไทย เช่ น ค่ า ประกัน ภัย ค่ า ระวาง การ
สู ญเสี ยของมวลนํ้ามันจากการขนส่ งสิ นค้าทางทะเล (ocean losses) ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการ และรวมถึงค่าอากรนําเข้า (deemed import duty) และค่าใช้จ่าย
ในการสํารองตามกฎหมาย (cost of deemed legal reserve)
นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน (jet fuel)

ผลิ ต ภัณ ฑ์ ปิ โตรเลี ย มซึ่ งใช้ท้ ัง ในการบิ น พาณิ ช ย์แ ละอากาศยานทหาร
คุณสมบัติที่กาํ หนด (specifications) ของนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานมีความ
หลากหลาย นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่านํ้ามันเครื่ องบิน
ใบพัด (turbine fuel) วัตถุดิบที่สาํ คัญของส่ วนผสมของนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศ
ยานคือนํ้ามันก๊าดจากหน่วยกลัน่ นํ้ามันดิบและหน่วยแปรสภาพนํ้ามันหนัก
ให้เป็ นนํ้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (fluidized catalytic cracking
unit)

พันบาร์ เรลต่อวัน (thousand barrels per
day หรื อ kdpd)

พันบาร์เรลต่อวันปฏิทิน

นํ้ามันก๊าด (kerosene)

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิ ดกึ่งหนักกึ่งเบาซึ่ งใช้สาํ หรับนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศ
ยาน การหุ งต้ม การทําความร้ อน การให้แสงสว่าง สารทําละลาย และการ
ผสมเข้ากับนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเตา

นํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดเบา (light products)

ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว นํ้ามันเบนซิ นไร้สารตะกัว่ รี ฟอร์เมตและไอโซเมอเรต

กากนํ้ามันดิบ (long residue)

นํ้ามันเตาสี ดาํ ที่ผลิตโดยหน่วยกลัน่ นํ้ามันดิบ (crude distillation unit) ซึ่ งมัก
ขายเป็ นนํ้ามันเตาสําหรับโรงกลัน่ นํ้ามันแบบพื้นฐาน สําหรับโรงกลัน่ นํ้ามัน
แบบคอมเพล็กซ์ กากนํ้ามันดิบจะถูกนํามาผ่านกระบวนการต่อไปในหน่วย
เพิ่มคุณภาพนํ้ามันเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์น้ าํ มันที่มีมูลค่าสูงกว่า

การบาดเจ็บที่สูญเสี ยเวลาทํางาน (loss time การบาดเจ็บที่เกิดกับพนักงานในที่ทาํ งาน ซึ่ งทําให้สูญเสี ยเวลาทํางานในวัน
injury)
ทํางานถัดไป หรื อทําให้ไม่สามารถกลับมาทํางานได้ในวันทํางานถัดไป
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (liquefied petroleum
gas หรื อ LPG)

ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวซึ่ งประกอบด้วยโพรเพนและบิวเทนเป็ นหลัก และผลิต
ขึ้ นเพื่อ ใช้ในการหุ งต้ม การทําความร้ อ นในบ้านและเป็ นสิ นค้า ขั้นกลาง
(intermediate material) ในการผลิตปิ โตรเคมี

ดัชนี ช้ ีวดั ประสิ ทธิภาพในการซ่อมบํารุ ง

ดัชนีตวั หนึ่งที่ใช้วดั ความมีประสิ ทธิภาพของค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุ ง
เอกสารแนบ 3 หน้า 4
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(Maintenance Index)
ค่าเฉลี่ยราคาอ้างอิงของ Platt ที่สิงคโปร์
(Means of Platt’s Singapore หรื อ MOPS)

ค่าเฉลี่ ยของราคาที่ เสนอโดย Platt สําหรับนํ้ามันเชื้ อเพลิงเกรดนั้น ๆ ที่
สิ งคโปร์

สารเพิ่มออกเทน MTBE (methyl tertiary
butyl ether หรื อ MTBE)

สารออกซิ จิเนต (oxygenate) เพื่อเพิ่มค่าออกเทนในนํ้ามันเบนซิ นไร้สาร
ตะกัว่

นํ้ามันสําเร็ จรู ปกึ่งหนักกึ่งเบา (middle
distillates)

นํ้า มัน ดี เ ซล (หรื อนํ้า มัน ยานยนต์แ ละนํ้า มัน อุ ต สาหกรรม) และนํ้า มัน
เชื้อเพลิงอากาศยาน

นํ้ามันดิบจากตะวันออกกลาง (Middle
East crude)

นํ้ามันดิ บนําเข้าจากประเทศตะวันออกกลาง อาทิ สหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์
โอมานและเยเมน

เมกกะวัตต์ (megawatt หรื อ MW)

เมกกะวัตต์ (หนึ่งล้านวัตต์) ซึ่ งเป็ นหน่วยวัดไฟฟ้ า

แนฟทา (naphtha)

คําศัพท์ที่ใช้โดยทัว่ ไปสําหรับไฮโดรคาร์ บอนส่ วนที่ มีจุดเดื อดตํ่า (และค่า
ออกเทนตํ่า ) ซึ่ งเป็ นผลผลิ ต ของการกลั่น นํ้ามัน ดิ บ หรื อคอนเดนเซท
โดยทัว่ ไป แนฟทาใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรั บหน่ วยเพิ่มออกเทน (catalytic
reforming unit) และโรงงานเอทิลีน นอกจากนี้ ยังใช้เป็ นส่ วนผสมนํ้ามัน
เบนซิ น

ก๊าซธรรมชาติ (natural gas)

ก๊าซไฮโดรคาร์ บอนที่ติดไฟง่ายและไร้สี ซึ่ งเกิดขึ้นตามธรรมชาติพร้อมกับ
นํ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วย มีเทนและก๊าซไฮโดรคาร์ บอนชนิ ด
หนัก เช่น โพรเพน เป็ นหลัก

ดัชนี วดั ความซับซ้อนของเนลสัน (Nelson
Complexity Index)

เป็ นดัช นี ที่ ค าํ นวณตามประเภทและกํา ลัง การกลั่น นํ้า มัน ของหน่ ว ยกลั่น
นํ้ามันทั้งหมดในโรงกลัน่ นํ้ามัน เปรี ยบเที ยบกับกําลังการกลัน่ นํ้ามันของ
หน่วยกลัน่ นํ้ามันดิบซึ่ งเป็ นหน่วยการผลิตขั้นแรก และโดยปกติแล้ว ยิ่งดัชนี
ดังกล่าวมี ค่ามากเท่ าใด ก็จ ะยิ่งแสดงให้เห็ น ถึ งความสามารถในการแปร
สภาพนํ้ามันดิบให้เป็ นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้มากเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานซึ่ งเป็ นเงินสด
(non-energy cash operating expenses)

คําศัพท์ที่กาํ หนดโดย Solomon Associates ซึ่ งหมายถึง ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนิ นงานซึ่ งเป็ นเงิ นสดและค่าใช้จ่ายการซ่ อมใหญ่รายปี ทั้งสิ้ น หารด้วย
กําลังการกลัน่ เทียบเท่าที่ใช้จริ ง ซึ่ งไม่รวมค่าสาธารณูปโภคและเชื้ อเพลิงที่
ซื้ อทุกรู ปแบบ
เอกสารแนบ 3 หน้า 5
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ค่าออกเทน (octane number)

ตัวเลขที่ระบุคุณสมบัติกนั การกระตุก (การจุดระเบิดด้วยตัวเอง) ของนํ้ามัน
เบนซิ น ยิ่ง ค่ า ออกเทนสู ง ขึ้ น เท่ า ใด นํ้า มัน เบนซิ น ยิ่ง มี คุ ณ สมบัติ กัน การ
กระตุกสู งขึ้นเท่านั้น สารประกอบเบนซิ นที่ ผลิตจากหน่ วยกลัน่ นํ้ามันดิ บ
(crude distillation unit) มีค่าออกเทนค่อนข้างตํ่า และมีมูลค่าตํ่าสําหรับการ
ผสมนํ้ามันเบนซิ น

ความพร้อมของหน่วยผลิต (operational
availability)

คําศัพท์ที่กาํ หนดโดย Solomon Associates ซึ่ งใช้วดั เวลาโดยเฉลี่ยรายปี ที่
โรงงานมีความพร้อมในการผลิต โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงการ
บํารุ งรั กษาตามกําหนดการ การบํารุ งรั กษานอกกําหนดการที่ วางไว้ และ
ช่วงเวลาการหยุดเครื่ องจักร (downtime) ตามกฎระเบียบหรื อกระบวนการ
ผลิต

ปิ โตรเคมี (petrochemicals)

ผลิตภัณฑ์เคมีที่ได้มาจากปิ โตรเลียมหรื อก๊าซธรรมชาติ ซึ่ งมีเกือบ 200 ชนิด
โดยผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ได้จากการกลัน่ นํ้ามันจะใช้เป็ นวัตถุดิบปิ โตรเคมีใน
การผลิตพลาสติก ไฟเบอร์สังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

อัตราการใช้กาํ ลังการผลิต (plant
utilization rate)

การวัดสัดส่ วนของกําลังการผลิ ตที่ ใช้ในการผลิ ตของหน่ วยผลิ ตหนึ่ ง ซึ่ ง
แสดงเป็ นอัตราส่ วนของวัตถุดิบที่นาํ เข้าผลิตจริ ง (actual intake) (หรื อการ
ผลิต) ต่อกําลังการกลัน่ ในช่วงระยะเวลาที่ระบุ ทั้งนี้ อัตราการใช้กาํ ลังการ
ผลิ ต ที่ ใ ช้ใ นอุ ต สาหกรรมกลั่น นํ้า มัน โดยทั่ว ไปอาจแตกต่ า งไปจากวิ ธี ที่
บริ ษทั ฯ ใช้ในการคํานวณอัตราการใช้กาํ ลังการผลิตของบริ ษทั ฯ

หน่วยเพิ่มออกเทน (powerformer unit)

หน่ ว ยกลั่น นํ้า มัน ซึ่ งเปลี่ ย นโครงสร้ า งโมเลกุ ล ของสารประกอบนํ้า มัน
เบนซิ นที่มีค่าออกเทนตํ่าให้เป็ นนํ้ามันเบนซิ นที่มีค่าออกเทนสูง

ppm (part per million)

หนึ่งส่ วนในล้านส่ วน

การกลัน่ นํ้ามัน (refining)

การแปรสภาพนํ้ามันดิบเป็ นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น นํ้ามันเบนซิ น นํ้ามัน
เชื้ อเพลิงอากาศยาน นํ้ามันดี เซล และแนฟทาซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่ สําคัญที่ สุด
สําหรับอุตสาหกรรมอะโรเมติกส์ กระบวนการกลัน่ นํ้ามันโดยทัว่ ไปเริ่ มต้น
ที่การแยกนํ้ามันดิบออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ด้วยการกลัน่ ผลผลิตส่ วนต่าง ๆ จะ
ถูกปรับปรุ งคุณภาพต่อไปเพื่อแปรสภาพให้เป็ นส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มี
ประโยชน์มากกว่า โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนสภาพโมเลกุลให้เล็ก
ลง การปรับปรุ งคุณภาพ กระบวนการอัลคีเลชัน่ (alkylation) กระบวนการ
โพลิเมอไรเซชัน่
(polymerization) และกระบวนการไอโซเมอไรเซชัน่
(isomerization) ส่ วนผสมของสารประกอบชนิดใหม่เหล่านี้ จะถูกแยกโดยใช้
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บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2554

วิธีการต่างๆ เช่น การแยกส่ วน (fractionation) และการสกัดสารทําละลาย
กําลังการกลัน่ นํ้ามัน (refining capacity)

กําลังการกลัน่ ที่ออกแบบ (designed capacity) ของโรงกลัน่ นํ้ามันต่อวันที่มี
การดําเนินการผลิตจริ ง (stream day) บนสมมุติฐานว่ามีการใช้น้ าํ มันดิบชนิด
ที่กาํ หนดไว้ โดยโรงกลัน่ นํ้ามันอาจจะทําการกลัน่ ได้สูงกว่ากําลังการกลัน่ ที่
ออกแบบหากมีการปรับปรุ งสภาพการดําเนิ นงาน การเปลี่ยนแปลงชนิ ดของ
นํ้ามัน ดิ บ แตกต่ า งไปจากชนิ ด ที่ ไ ด้ก ํา หนดไว้สํ า หรั บ กํา ลัง การกลั่น ที่
ออกแบบ หรื อการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องในอุปกรณ์การผลิต ทั้งนี้ กําลังการ
กลัน่ นํ้ามันที่ใช้ในอุตสาหกรรมกลัน่ นํ้ามันโดยทัว่ ไปอาจแตกต่างไปจากวิธี
ที่บริ ษทั ฯ ใช้ในการคํานวณกําลังความสามารถของหน่วยผลิตของบริ ษทั ฯ

รี ฟอร์เมต (reformate)

แนฟทาที่มีการปรับปรุ งคุณภาพด้วยการเพิ่มค่าออกเทน

ทุ่นผูกเรื อนํ้าลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล
ใช้สําหรับขน (ถ่าย) นํ้ามันลงเรื อบรรทุกนํ้ามัน (ถังเก็บนํ้ามัน) ในทะเลเปิ ด
หรื อจุดขนถ่ายนํ้ามันในทะเล (single point โดยมีหลักการ คือ เรื อสามารถทําการเทียบท่าเพื่อการขน (ถ่าย) นํ้ามันได้ไม่
mooring หรื อ SPM)
ว่าทิศทางของลมหรื อกระแสนํ้าเป็ นอย่างไร และสามารถแกว่งตัวได้ที่ทุ่นผูก
เรื อเพื่อให้มีความต้านทานน้อยที่สุดต่อสภาวะในขณะนั้น
วันที่มีการดําเนินการผลิตจริ ง (stream day) จํานวนวันที่มีการดําเนินงานจริ งของหน่วยผลิต
ทรานส์อลั คีเลชัน่ (transalkylation)

กระบวนการแปลงสารโทลูอีน เบนซี น และอโรเมติกส์ หนักให้เป็ นมิกซ์ไซ
ลีน โดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา

กระบวนการกําจัดสารปนเปื้ อน หรื อ
กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพ (treating)

กระบวนการกําจัดสารปนเปื้ อน เช่น ไนโตรเจนและกํามะถัน จากผลผลิต
ของนํ้ามันดิ บ และการปรั บปรุ งคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น เสถียรภาพใน
ด้า นความร้ อ นและสี โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ว กระบวนการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
จําเป็ นต้องอาศัยปฏิกิริยาเคมี (catalytic reaction)

นํ้ามันเบนซิ นไร้สารตะกัว่ (unleaded
gasoline)

นํ้ามันเบนซิ นสําหรับยานยนต์ซี่งไม่ได้มีการเพิ่มสารตะกัว่ เพื่อเพิ่มค่าออก
เทน

เรื อบรรทุกนํ้ามันดิบขนาดใหญ่ (very large เรื อบรรทุกนํ้ามันขนาดใหญ่ขนาดระหว่าง 160,000 – 320,000 เดทเวทตัน
crude carriers หรื อ VLCC)
(dwt)
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