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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ และภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโรงกลัน่ ปิ โตรเลียม และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated)
อีกทั้งบริ ษทั ฯ ทําการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อื่นๆ ซึ่งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อที่เกี่ยวข้อง
ได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 100 ปี บริ ษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ลูกค้ารายย่อยผ่านทางเครื อข่ายที่
กว้างขวางของสถานีบริ การนํ้ามันค้าปลีกภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ รวมทั้งขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ค้าส่ง
การบินและการเดินเรื อ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณั ฑ์อื่นๆ ที่บริ ษทั ฯ ผลิตให้แก่ลูกค้าใน
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพี่อจําหน่ายไปยังต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ (Exxon Mobil Corporation) ซึ่งเป็ นหนึ่งในบริ ษทั
พลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก บริ ษทั ฯ ยึดถือแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างมีวนิ ยั สูงของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งเน้น
ที่ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น นอกจากนี้ ประโยชน์อื่น ๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับจากการเป็ นหนึ่ งใน
บริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ยังรวมถึงความเชี่ยวชาญในการบริ การจัดหานํ้ามันดิบและวัตถุดิบ เครื อข่าย
การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ทว่ั โลก การบริ การทางด้านเทคโนโลยี การดําเนิ นงานและวิศวกรรมที่
ทันสมัย และโครงการวิจยั และพัฒนา นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่ องหมายการค้า “เอสโซ่ ” และ
เครื่ องหมายการค้าอื่น ๆ ซึ่ งได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ จากเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อของเอ็ก
ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ รวมทั้งความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรฝ่ ายบริ หารจัดการและเทคนิ ค และการสนับสนุนทางด้าน
ธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริ ษทั ฯ ซึ่งผลิตในประเทศไทย รวมถึงก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) นํ้ามันเบนซิ น นํ้ามัน
เชื้อเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตาและยางมะตอย อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังมีผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจําหน่าย นอกจาก
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแล้ว บริ ษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ซึ่งประกอบด้วยพาราไซลีนที่ใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตกรด
เทเรฟทาลิก (purified terephthalic acid (“PTA”)) ซึ่ งจะนําไปใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตแผ่นฟิ ล์มโพลีเอสเตอร์ บรรจุ
ภัณฑ์ เรซินและผ้าใยสังเคราะห์ ส่วนเคมีภณั ฑ์อื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ ได้แก่ สารทําละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร์
(plasticizers)
บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของและผูป้ ระกอบกิจการโรงกลัน่ นํ้ามันแบบคอมเพล็กซ์ (complex refinery) ซึ่ งมีกาํ ลังการกลัน่
นํ้ามันดิบ 174,000 บาร์ เรลต่อวัน และเป็ นเจ้าของและผูป้ ระกอบการโรงงานอะโรเมติกส์ (aromatics plant) ซึ่ งมีกาํ ลังการ
ผลิตพาราไซลีน 500,000 ตันต่อปี และหน่วยผลิตสารทําละลายซึ่ งมีกาํ ลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี โดยโรงงานแต่ละแห่ งนี้
ได้เชื่อมโยงเข้ากับหน่วยกลัน่ นํ้ามันและกระบวนการกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ แบบครบวงจร ทั้งนี้ หน่วยกลัน่ นํ้ามันดิบและ
หน่วยผลิตของบริ ษทั ฯ มีที่ต้ งั ซึ่ งมีความได้เปรี ยบเพราะอยู่ใกล้กบั ท่าเรื อนํ้าลึกแหลมฉบังที่ ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี และอยู่
ส่วนที่ 1 หน้า 1
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ห่ างไปเพียงประมาณ 120 กิ โลเมตรทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้ของกรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นตลาดหลักที่ สําคัญของผลิ ตภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียมของบริ ษทั ฯ ความได้เปรี ยบของที่ต้ งั โรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ยังช่วยลดต้นทุนและก่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริ ษทั ฯ โดยผ่านทั้งทางท่อส่ง ทางรถบรรทุกและทางเรื อ
1.2 ความเป็ นมาและพัฒนาการทีส่ ําคัญ
1.2.1

ความเป็ นมา

บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นประเทศไทย บริ ษทั ฯ จดทะเบียนจัดตั้ง
ขึ้นในปี 2508 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อที่เกี่ยวข้องประกอบธุรกิจในประเทศไทยมาเป็ นระยะเวลา 119 ปี
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริ ษทั เอกชนจํากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2539 และหุน้ 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 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ และกองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลังในปี 2546 ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ เป็ น
จํานวนร้อยละ 7.33 โดยการได้มาจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 โดยมีเงื่อนไขเดียวกับกองหลักทรัพย์เดิม
ที่กระทรวงการคลังได้จาํ หน่ายให้กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึ่ง ซึ่งกระทรวงการคลังสามารถซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวคืนได้เมื่อ
สิ้นสุดโครงการในปี 2556
โรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ได้เริ่ มดําเนิ นงานในปี 2514 และต่อมาบริ ษทั ฯ ได้รับอนุ ญาตให้ขยายโรงงานและ
ประกอบกิจการโรงงานกลัน่ นํ้ามันแร่ ขนาดใช้น้ าํ มันดิบวันละไม่เกิน 35,000 บาร์เรล 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 บาร์เรล บริ ษทั ฯ ได้ทยอยเพิ่มกําลังกลัน่ นํ้ามันดิบของโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ด้วยการ
ปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนมีกาํ ลังกลัน่ นํ้ามันดิบในปั จจุบนั อยูท่ ี่วนั ละ 174,000 บาร์เรล
ในปี 2541 บริ ษทั ฯ เริ่ มก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์ ณ พื้นที่ โรงกลัน่ นํ้ามันศรี ราชาของบริ ษทั ฯ การก่อสร้าง
โรงงานอะโรเมติกส์ของบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จในปี 2542 โดยมีกาํ ลังการผลิตพาราไซลีนปี ละ 350,000 ตัน นับแต่
วันเริ่ มดําเนินการ (start-up) การดําเนินงานของโรงงานอะโรเมติกส์ได้ถูกประสานเชื่อมโยงเข้ากับโรงกลัน่ นํ้ามันแบบครบ
วงจร ในปี 2547 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มกําลังการผลิตเป็ นปี ละ 500,000 ตัน โดยโครงการเพิ่มกําลังการผลิตด้วยต้นทุนตํ่า ซึ่ งเป็ น
การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบพาราไซลีน (paraxylene feedstock) ของบริ ษทั ฯ เองด้วยการแปลงหน่ วย
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
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หน่วยผลิตสารทําละลาย (solvent production unit) ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับโอนมาจาก บริ ษทั เอ็กซอนโม
บิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ในวันที่ 1 กันยายน 2550 ได้เริ่ มต้นการดําเนิ นงานในปี 2533 มีกาํ ลังการผลิตปี ละ 30,000 ตัน
และสื บเนื่องจากการปรับปริ มาณกระบวนการผลิต (debottleneck) หลายครั้ง ส่งผลให้ในปั จจุบนั หน่วยผลิตสารทําละลายนี้
มีกาํ ลังการผลิตปี ละ 50,000 ตัน โดยหน่วยผลิตดังกล่าวได้ถูกประสานเชื่ อมโยงเข้ากับโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ด้วย
เช่นกัน
นอกจากนี้ภายในปี 2554 บริ ษทั ฯ ยังสามารถก่อสร้างโครงการปรับปรุ งคุณภาพนํ้ามันซึ่ งเป็ นการลงทุนใหญ่เป็ น
อันดับสองเท่ าที่ เคยลงทุนมาเสร็ จสิ้ นลง และสามารถเริ่ มกระบวนการผลิตนํ้ามันดี เซลและเบนซิ นที่ มีกาํ มะถันตํ่าตาม
มาตรฐานยูโร 4 โดยบริ ษทั ฯ ได้ก่อสร้างโครงการเสร็ จสิ้ นก่อนกําหนดตามกฏหมายและในวงเงิ นที่ ต่ าํ กว่างบประมาณ
13,000,000,000บาท
1.2.2

พัฒนาการทีส่ ําคัญ
พัฒนาการที่สาํ คัญที่ผา่ นมาของบริ ษทั ฯ สามารถสรุ ปโดยสังเขปได้ดงั นี้
ปี 2535 -

กระทรวงการคลังเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ ด้วยสัดส่วนร้อยละ 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 วยผลิตยางมะตอยนํ้า ในบริ เวณคลังศรี ราชาแล้วเสร็ จสมบู รณ์ ในเดื อน
พฤษภาคม
บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงิ นในเอเชี ยในช่วงปี 2540 และปั จจัยสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเช่นเดียวกับผูป้ ระกอบกิจการโรงกลัน่ นํ้ามันรายอื่น ๆ
ในประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศเปลี่ยนระบบเงิ นตราต่างประเทศเป็ นแบบ
ลอยตัว บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนที่ รับรู ้แล้วและยังไม่ได้รับรู ้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สําหรับหนี้สินในสกุลดอลลาร์สหรัฐ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นจํานวน 15,500 ล้านบาท

ปี 2540 -

-

ในวันที่ 3 พฤศจิ กายน 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 ที่ ดาํ เนิ นธุรกิจปิ 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 จึงได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว
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เมื่อครบกําหนด (Zero coupon bonds) ซึ่งครบกําหนดในช่วงเวลาระหว่างปี 2552 ถึงปี 2555 ให้แก่
บริ ษทั อื่นในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการนําเงินที่ได้รับนั้นไปชําระ
คืนหนี้เดิม และยืดระยะเวลาในการชําระหนี้ของบริ ษทั ฯ ออกไป
-

โรงงานอะโรเมติกส์ทดลองเดินเครื่ องครั้งแรก และเริ่ มการผลิตในเดือนสิ งหาคม

ปี 2543 -

ในเดื อนธัน วาคม 2543 เพื่ อ เพิ่ มสภาพคล่ อ งของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จึ งได้เ ข้า ทํา สัญญาขาย
สิ นทรัพย์และสัญญาเช่าสิ นทรัพย์กบั บริ ษทั เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด โดยบริ ษทั ฯ
ได้ขายอุปกรณ์และเครื่ องจักรของโรงกลัน่ นํ้ามันรวมทั้งสิ นทรัพย์อื่นที่เกี่ ยวข้องให้แก่บริ ษทั เอ็ก
ซอนโมบิ ลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 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 อนไขของสัญญาเช่ าสิ นทรั พย์เป็ นระยะเวลา 12 ปี โดยบริ ษทั ฯ ได้บันทึ กเป็ นสัญญาเช่ าทาง
การเงิน

ปี 2544 -

บริ ษทั ฯ ได้รวมกิจการกับสิ ทธิและประโยชน์ของบริ ษทั โมบิลออยล์ไทยแลนด์ จํากัด ดําเนิ นธุรกิจ
ภายใต้ชื่อของบริ ษทั ฯ

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 ซึ่งประกอบด้วย (ก)
การเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ และการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โรงกลัน่ นํ้ามัน
เพื่อนําเงิ นไปชําระหนี้ เงิ นกูเ้ ดิ ม (ข) การรับโอนกิ จการของบริ ษทั เอ็กซอนโมบิ ลเคมี (ประเทศ
ไทย) จํากัด เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของบริ ษทั ฯ (ค) การล้างผลขาดทุนสะสม และ (ง) การจัดหาแหล่ง
เงินกูใ้ หม่เพื่อนํามาชําระคืนหนี้สินระยะยาวที่มีอยูเ่ ดิม
บริ ษทั ฯ ออกหุ ้นสามัญ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย โดยหุน้ ของบริ ษทั เริ่ มมีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันที่ 6 พฤษภาคม
พ.ศ. 2551
กระทรวงการคลังได้จาํ หน่ายหุน้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนร้อยละ 7.33 ให้กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึ่ ง
ซึ่ งจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง ในปี 2546 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 โดยมีเงื่ อนไขเดี ยวกับ
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
กระทรวงการคลังสามารถซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวคืนได้เมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2556
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการปรั บปรุ งคุณภาพนํ้ามัน ณ โรงกลัน่ นํ้ามันเอสโซ่ ศรี ราชา เพื่อลดปริ มาณ
กํามะถันและสารเบนซี นในนํ้ามันเบนซิ น และลดปริ มาณกํามะถันในนํ้ามันดี เซลเป็ นที่ เรี ยบร้อย
แล้วภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 ตามมาตรฐานและภายในเวลาที่รัฐบาลกําหนด

ปี 2551 -

ปี 2553 -

ปี 2554 -
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ บริ ษทั อื่น ๆในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์
ปอเรชั่ น ถื อ หุ ้ น ในบริ ษัท ฯ รวมกั น 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 วมพัฒนาอุตสาหกิ จ
จํากัด บริ ษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรเซส จํากัด บริ ษทั ไทย ซี -เซ็นเตอร์ จํากัด และบริ ษทั โมบิ ล เอ็นเทอร์ ไพรซิ ส
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั วิสาหกิจส่งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด ประกอบกิจการให้เช่าที่ดินแก่บริ ษทั ฯ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าระยะยาว โดย
หุ ้นของบริ ษทั วิสาหกิ จส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด ประกอบด้วยหุ ้นสามัญและหุ ้นบุริมสิ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริ ษทั วิสาหกิจส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัดมีทุนชําระแล้ว 3,333,400 บาท โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นสามัญทั้งหมด ซึ่ งคิด
เป็ นประมาณร้อยละ 30 ของหุ ้นที่ออกและจําหน่ ายทั้งหมดของบริ 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
บริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ประกอบกิจการให้เช่าที่ดินแก่บริ ษทั ฯ ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว โดยหุ ้นของ
บริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ประกอบด้วยหุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุต
สาหกิจ จํากัด มีทุนชําระแล้ว 10,000,000 บาท โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญทั้งหมดซึ่งคิดเป็ นประมาณร้อยละ 49 ของหุน้
ที่ออกและจําหน่ายทั้งหมดของบริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด สําหรับหุ ้นที่เหลือเป็ นหุ ้นบุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งถือโดยพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และในทางบัญชี บริ ษทั ฯ ได้นาํ ผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด มารวมไว้ในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรเซส จํากัด ประกอบกิจการให้เช่าที่ดินและอาคารสํานักงาน แก่บริ ษทั ฯ ภายใต้
สัญญาเช่าระยะยาว โดยหุ ้นของบริ ษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรเซส จํากัด ประกอบด้วยหุ ้นสามัญกลุ่ม ก และหุ น้ สามัญ
กลุ่ม ข โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นสามัญกลุ่ม ข ประมาณจํานวนร้อยละ33 ของหุ ้นที่ออกและจําหน่ าย
ทั้งหมดของบริ ษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรเซส จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรเซส
จํากัด มีทุนชําระแล้ว 10,000,000 บาท และในทางบัญชี บริ ษทั ฯ ได้นาํ ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์
ไพรเซส จํากัด มารวมไว้ในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ไทย ซี -เซ็นเตอร์ จํากัด ดําเนิ นธุรกิ จสถานี บริ การนํ้ามันที่ จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายใต้ตราสิ นค้า
เอสโซ่และโมบิล และดําเนิ นธุรกิจร้านสะดวกซื้ อที่จาํ หน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคอื่น ๆ และในทางบัญชี บริ ษทั ฯ ได้นาํ ผล
การดําเนินงานของบริ ษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จํากัด มารวมไว้ในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ
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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 ในปั จจุบนั บริ ษทั ดังกล่าวยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั โมบิ ล เอ็น
เทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด มีทุนชําระแล้ว 3,333,000 บาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ถือหุ ้นในบริ ษทั ท่อส่ งปิ โตรเลียมไทย จํากัด และ บริ ษทั เชื้ อเพลิงการบิ นกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) โดยบริ ษทั ท่อส่งปิ โตรเลียมไทย จํากัด เป็ นบริ ษทั ร่ วม (Associate) ระหว่างบริ ษทั ฯ และผูป้ ระกอบกิจการนํ้ามัน
รายอื่ น ๆ เพื่อทําการก่ อ สร้ างและดําเนิ นกิ จการระบบท่ อส่ งผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลี ยม ซึ่ งขนส่ งผลิ ตภัณฑ์น้ าํ มันใส (clean
products) จากทั้งโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ และโรงกลัน่ นํ้ามันของ บมจ. ไทยออยล์ ในศรี ราชาไปยังท่าอากาศยานกรุ งเทพ
(ดอนเมืองและสุ วรรณภูมิ) และคลังนํ้ามันในอําเภอลําลูกกา และในจังหวัดสระบุรี และบริ ษทั เชื้ อเพลิงการบิ นกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจทางด้านการบริ หารการจัดเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และให้บริ การเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงแก่
อากาศยาน
แผนภูมิต่อไปนี้แสดงถึงโครงสร้างการถือหุน้ ในบริ ษทั ต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

1.4 ความสัมพันธ์ กบั เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชั่น และบริษัทในเครื อ
บริ ษทั ฯ ในฐานะหนึ่งในบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ได้นาํ แนวทางที่มีความเป็ นระเบียบวินยั
อย่างสูงของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ มาใช้ในธุรกิจและการดําเนินงาน รู ปแบบการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่
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ปั จจัยพื้นฐานระยะยาวและการเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู ้ ื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 โตรเลียมและเคมีภณั ฑ์ที่มีอยูท่ วั่ โลกของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดในการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ และเนื่องจากบริ ษทั ฯ เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาวิจยั พื้นฐาน (Standard Research Agreement) กับ
บริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ บริ ษทั ฯ จึงมีสิทธิในโครงการวิจยั และพัฒนาที่ดาํ เนินการโดยบริ ษทั ในเครื อ
ของเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชัน่ และทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญากับบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งให้การสนับสนุนทางด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยีเ พื่อให้มี ประสิ ทธิ ภาพทางด้า นต้น ทุ น รวมทั้ง การบัญชี การบริ การลูก ค้า งานทรั พยากรบุ คคลและบริ การ
สารสนเทศ ฯลฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่ องหมายการค้า “เอสโซ่ ” และเครื่ องหมายการค้าอื่น ๆ ซึ่ ง
ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ รวมทั้ง
ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรฝ่ ายบริ หารจัดการและเทคนิ ค และการสนับสนุ นทางด้านธุรกิจจากเอ็กซอน 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
เชี่ยวชาญ บริ ษทั ฯ เชื่อว่าการแลกเปลี่ยนพนักงานช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความโดดเด่นไว้ได้ อีก
ทั้งทําให้มน่ั ใจว่า บริ ษทั ฯ จะสามารถดํารงรักษามาตรฐานขั้นสูงของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ได้
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้

รายได้จากการขาย ประกอบด้วยส่วนธุรกิจการกลัน่ นํ้ามันและจัดจําหน่ายนํ้ามัน (Downstream Segment) และส่วน
ธุรกิจปิ โตรเคมี (Petrochemical Segment) โดยส่ วนธุรกิจการกลัน่ นํ้ามันและจัดจําหน่ายนํ้ามัน ประกอบด้วยยอดขายจาก
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึงนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดเบา (ประกอบด้วยก๊าซปิ โตรเลียมเหลว และนํ้ามันเบนซิ น)
นํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา (ประกอบด้วยนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันก๊าด และนํ้ามันดีเซล) และนํ้ามันสําเร็ จรู ป
ชนิดหนัก (ประกอบด้วยนํ้ามันเตาและยางมะตอย) และผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ส่วนธุรกิจปิ โตรเคมี ประกอบด้วยรายได้จากการ
ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณั ฑ์อื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึงพาราไซลีน สารเบนซี นเข้มข้น สารทําละลายและสาร
พลาสติกไซเซอร์ ทั้งนี้ ราคาขายของบริ ษทั ฯ ได้รวมภาษีสรรพสามิตและเงินส่ งเข้ากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงไว้ดว้ ย ซึ่ งบริ ษทั ฯ
มีหน้าที่จดั เก็บและนําส่งต่อให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงรายได้จากการขายของบริ ษทั ฯ สําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และรายได้จากการขายจาก
ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณั ฑ์อื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ สําหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุ
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ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
รายได้จากการ ร้ อยละของ รายได้ จากการ ร้ อยละ ของ รายได้ จากการ ร้ อยละ ของ
ขาย
รายได้ จากการ
ขาย
รายได้ จากการ
ขาย
รายได้ จากการ
ขายรวม
ขายรวม
ขายรวม
2554

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 หล่อลื่น
นํ้ามันหล่อลื่นและจารบี.....................................

(ล้ านบาท ยกเว้ นอัตราร้ อยละ)

4,991
55,426
60,417

2.4
26.9
29.3

7,217
67,968
75,185

2.9
27.7
30.7

7,124
68,506
75,630

2.9
27.9
30.8

16,963
79,537
96,500

8.2
38.7
46.9

19,945
92,505
112,450

8.1
37.7
45.9

19,363
93,739
113,102

7.9
38.2
46.1

14,167
1,829
15,996

6.9
0.9
7.8

21,313
2,822
24,135

8.7
1.2
9.8

16,220
1,946
18,166

6.6
0.8
7.4

3,593

1.8

3,753

1.5

3,772

1.5

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

4,358

2.1

4,361

1.8

9,665

3.9

รายได้สุทธิจากบริ การ(3) ...................................
รวมรายได้จากการขายส่ วนธุรกิจการ
กลัน่ นํ้ามันและจัดจําหน่ ายนํ้ามัน ...........

567

0.3

591

0.2

634

0.3

181,431

88.2

220,484

89.9

220,969

90.1

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

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

8.7
0.5
1.7
0.9
0.0
0.0

17,511
1,954
3,416
1,715
0
47

7.1
0.8
1.4
0.7
0.0
0.0

17,101
2,103
3,381
1,571
0
48

7.0
0.9
1.4
0.6
0.0
0.0

รวมรายได้จากการขายส่ วนธุรกิจปิ โตร
เคมี ........................................ ................

24,279

11.8

24,643

10.1

24,204

9.9

รวมรายได้จากการขาย ......................................

205,710

100.0

245,127

100.0

245,173

100.0
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(1)
(2)
(3)
(4)
2.1

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

รายได้จากการขายนํ้ามันเบนซินได้รวมรายได้จากการขายแนฟทาและรี ฟอร์เมตไว้ดว้ ย
รายได้อื่น ๆ รวมรายได้จากการขายนํ้ามันดิบซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ซ้ือมาจากบริ ษทั ในเครื อ แต่ได้ขายต่อก่อนที่จะนําเข้าสู่
กระบวนการกลัน่ และยังรวมถึงสิ นค้าที่จดั จําหน่ายในร้านสะดวกซื้อ
รายได้สุทธิจากบริ การ โดยหลักประกอบด้วย ค่าใช้สิทธิ (franchise fee) จากตัวแทนจําหน่าย ค่าจัดการผลิตภัณฑ์
และค่าเก็บรักษาสิ นค้าจากลูกค้าในธุรกิจการบิน และค่าเช่า
รายได้อื่น ๆ โดยหลักแล้วเป็ นรายได้จากการขายสารเบนซิ นเข้มข้น (benzene concentrate) สารทําละลาย
(solvents) สารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ๆ
การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่
1.

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

2.

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณั ฑ์ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักคือ พาราไซลีน สารเบนซี นเข้มข้น
และสารทําละลายซึ่งบริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิต รวมทั้งสารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers) ซึ่ งผลิตโดยผูร้ ับจ้าง
ผลิตภายนอกโดยใช้วตั ถุดิบที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั หา

2.1.1

ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม

โรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ สามารถกลัน่ นํ้ามันดิบประเภทต่าง ๆ ซึ่งบริ ษทั ฯ จัดหามาจากทัว่ โลกรวมถึง
ตะวัน ออกกลาง เอเชี ย ตะวัน ออกไกลและแอฟริ ก าตะวันตก การเลื อ กวัต ถุ ดิบ และสัดส่ ว นการผลิ ต สํา หรั บ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ด (product slate) ของบริ ษทั ฯ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งจะขึ้นอยู่กบั ราคาและปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการ บริ ษทั ฯ จะทําการตัดสิ นใจในเรื่ องสัดส่ วนการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ดร่ วมกับบุคลากรที่ รับผิดชอบ
ทางด้านการขายและการตลาดของบริ ษทั ฯ โดยยึดจากการประเมินของบริ ษทั ฯ ถึงความต้องการและประมาณการ
ราคาสําหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ สามารถผลิตได้ ซึ่ งโดยปกติจะดําเนิ นการประมาณสามเดือนก่อนหน้าคํา
สัง่ ซื้อที่ได้คาดการณ์ไว้
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ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงปริ มาณการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554

การผลิต

นํา้ มันสําเร็จรู ปชนิดเบา
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว..............................................
นํ้ามันเบนซิน ........................................................
แนฟทา ..................................................................
รี ฟอร์เมต ...............................................................
รวมนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดเบา ................................
นํา้ มันสําเร็จรู ปกึง่ หนักกึง่ เบา
นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันก๊าด ...................
นํ้ามันดีเซล ............................................................
รวมนํ้ามันสําเร็ จรู ปกึ่งหนักกึ่งเบา.....................
นํา้ มันสําเร็จรู ปชนิดหนัก
นํ้ามันเตา ...............................................................
ยางมะตอย .............................................................
รวมนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดหนัก ...........................
อื่น ๆ(1) .....................................................................
เชื้อเพลิงโรงกลัน่ (2) .................................................

2555

2556

ปริมาณการ ร้ อยละ ของ ปริมาณการ ร้ อยละ ของ ปริมาณการ ร้ อยละ ของ
ผลิต
ปริมาณการ
ผลิต
ปริมาณการ
ผลิต
ปริมาณการ
ผลิตรวม
ผลิตรวม
ผลิตรวม
(พันบาร์ เรล ยกเว้ นอัตราร้ อยละ)

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

4.6
19.1
5.6
12.6
41.9

2,726
9,976
3,155
7,222
23,079

4.7
17.3
5.5
12.5
40.0

2,809
9,487
2,827
7,327
22,451

5.0
16.8
5.0
13.0
39.8

3,941
15,147
19,088

8.9
34.2
43.1

5,011
20,102
25,113

8.7
34.9
43.6

5,080
20,757
25,837

9.0
36.7
45.7

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

9.9
1.4
11.3
0.2
3.5
100.0

6,520
742
7,262
144
2,041
57,640

11.3
1.3
12.6
0.3
3.5
100.0

5,503
514
6,016
126
2,102
56,532

9.7
0.9
10.6
0.2
3.7
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 เป็ นหลัก รวมถึงการผลิตภายใต้ช่ือของพันธมิตรทางการค้าด้วย โดยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของบริ ษทั ฯ ได้มาจากการ
นําเข้า หรื อการซื้อจากผูผ้ ลิตนํ้ามันหล่อลื่นภายนอกซึ่งนําวัตถุดิบมาผลิตภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์จะนําไปจําหน่ายให้แก่ผู ้
จัดจําหน่ายที่ได้รับอนุญาต และสถานีบริ การ รวมทั้งขายโดยตรงให้แก่ลูกค้า
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ผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์ และเคมีภัณฑ์ อื่น ๆ

บริ ษทั ฯ ผลิตสารอะโรเมติกส์ในรู ปของพาราไซลีนเป็ นหลัก รวมทั้งสารเบนซีนเข้มข้นซึ่งในเบื้องต้นจะ
นําส่ วนหนึ่ งไปใช้ในโรงกลัน่ ในหน่วยทรานส์อลั คีเลชัน่ (Transalkylation) เพื่อผลิตเป็ นวัตถุดิบของพาราไซลีน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังผลิ ต สารทําละลายประเภทต่าง ๆ โดยบริ ษ ัทฯ จัดหาวัตถุ ดิบนําส่ งให้แ ก่ ผูร้ ั บจ้างผลิ ต
ภายนอกผ่านทางสัญญาการผลิต เพื่อนําไปใช้ผลิตสารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers) ให้แก่บริ ษทั ฯ โดยตาราง
ดังต่อไปนี้แสดงปริ มาณการผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุ
ไว้
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
(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 และเคมีภณ
ั ฑ์ อื่น ๆ
พาราไซลีน .............................................................
สารเบนซีนเข้มข้น(1)...............................................
สารทําละลาย .........................................................
สารพลาสติกไซเซอร์ (2) ..........................................

315
53
32
29
429

73.4
12.3
7.5
6.8
100.0

347
95
38
27
507

68.4
18.7
7.5
5.3
100.0

324
89
36
27
476

68.0
18.7
7.6
5.7
100.0

รวม ........................................................................
__________
(1)
ผลิตภัณฑ์สารเบนซี นเข้มข้น (benzene concentrate stream) ซึ่ งรวมถึงสารเบนซี นเข้มข้น และผลิตภัณฑ์อื่น ไม่
รวมผลิตภัณฑ์สารเบนซีนเข้มข้น (benzene concentrate stream) ซึ่งบริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิตพาราไซลีน
(2)
บริ ษทั ฯ จ้างผูร้ ับจ้างผลิตภายนอก
2.1.2.1 พาราไซลีนและสารเบนซีนเข้มข้น

โรงงานอะโรเมติ กส์ของบริ ษทั ฯ ผลิ ตสารอะโรเมติกส์ซ่ ึ 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
ภัณฑ์เรซิน และผ้าใยสังเคราะห์
ปริ มาณการผลิตพาราไซลีนของบริ ษทั ฯ โดยหลักจะถูกกําหนดด้วยปริ มาณการสั่งซื้ อตามสัญญาที่บริ ษทั ฯ ผูกพัน
ต้องส่ งมอบ ความคุม้ ค่าของการผลิตและขายพาราไซลีนซึ่ งจะขึ้นอยู่กับจํานวนของวัตถุดิบที่ ได้จากโรงกลัน่ 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 ทธิภาพสูงสุด (optimization modeling software) ทั้งนี้
โรงงานอะโรเมติกส์ของบริ ษทั ฯ จะเดินการผลิตที่อตั ราเต็มกําลังการผลิต หากกําไรที่คาดหมายจะได้รับ (projected margin)
จากการผลิตโดยซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมจากภายนอกมีความคุม้ ค่าที่จะทํา
บริ ษทั ฯ เริ่ มจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่ ึงเป็ นสารเบนซี น ที่ได้จากหน่วยหอกลัน่ แยกสารเบนซี นติดตั้งใหม่หลังจาก
โครงการปรั บปรุ งคุ ณภาพนํ้ามันเสร็ จสิ้ นลง ผสมกับสารเบนซี นเดิ ม โดยจําหน่ ายในชื่ อ เบนซิ นคอนเซ็นเทรต ทั้งใน
ประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ
2.1.2.2 สารทําละลาย
หน่ วยผลิตสารทําละลาย (solvent production unit) ของบริ ษทั ฯ มีกาํ ลังการผลิตปี ละ 50,000 ตัน และผลิต
ผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้เป็ นหลัก (1) สารทําละลายไฮโดรคาร์บอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เฮกเซน (hexane) ซึ่ งใช้ในการสกัดเมล็ด
พืชที่ ให้น้ 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 ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมพ่นสี รถยนต์ และอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง
2.1.2.3 สารพลาสติกไซเซอร์ (Plasticizers)
บริ ษทั ฯ ผลิตและขายสาร phthalate ester plasticizer ซึ่ งใช้เป็ นวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มความยืดหยุน่ ของโพลิไวนิ ลคลอ
ไรด์ บริ ษทั ฯ ว่าจ้างผูร้ ับจ้างผลิตภายนอกเพื่อทําการผลิตสารพลาสติกไซเซอร์ บริ ษทั ฯ เป็ นผูซ้ ้ื อและจัดหาวัตถุดิบสําหรับ
การผลิตสารพลาสติกไซเซอร์ให้แก่ผรู ้ ับจ้างผลิตภายนอก บริ ษทั ฯ จําหน่ายสารพลาสติกไซเซอร์ ภายใต้ชื่อการค้าเจย์เฟล็กซ์
(Jayflex) นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้นาํ เข้าและทําการตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติกไซเซอร์ต่าง ๆ ด้วย
2.2

การขายและการตลาดและการแข่ งขัน
2.2.1

การแข่งขันและข้อได้เปรี ยบการแข่งขัน

2.2.1.1 การแข่งขัน
อุตสาหกรรมโรงกลัน่ นํ้ามันในประเทศไทย มีการแข่งขันสู งมาก ปั จจุบนั มีโรงกลัน่ นํ้ามันขนาดใหญ่
จํานวนหกแห่งในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โรงกลัน่ เหล่านี้ มีกาํ ลังการกลัน่ นํ้ามันดิบรวม
ประมาณวันละ 1,082,000 บาร์เรล โรงกลัน่ นํ้ามันขนาดใหญ่แห่ งอื่น ๆ ในประเทศไทย นอกเหนื อจาก
บริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั สตาร์ ปิโตรเลียมรี ไฟน์น่ิ ง จํากัด บริ ษทั บางจาก
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ปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด
(มหาชน)
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จในตลาดพาราไซลีนที่ สาํ คัญมีอยูส่ ามรายได้แก่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บริ ษทั
ไทยพาราไซลีน จํากัด และบริ ษทั ฯ ซึ่ งการใช้พาราไซลีนในประเทศส่ วนใหญ่เป็ นไปเพื่อการผลิตกรด
เทอรี พทาลิกบริ สุทธิ์ (PTA) ผูผ้ ลิต PTA ในประเทศไทย คือ บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมีคอลส์ บริ ษทั สยาม
มิตซุย พีทีเอ จํากัด และ บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฯ พยายามใช้เงินทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยการคัดสรรโครงการลงทุน บริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึง
และขอรับการสนับสนุนจากเครื อข่ายทัว่ โลกของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพื่อการจัดหาวัตถุดิบและ
การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริ การทางวิศวกรรม การดําเนินงานและวิศวกรรมที่ทนั สมัย บริ ษทั ฯ
เชื่ อว่าปั จจัยต่าง ๆ อาทิ ที่ ต้ งั ที่ มีความได้เปรี ยบซึ่ งอยู่ใกล้กบั ตลาดสําคัญของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมใน
กรุ งเทพฯ และการสามารถเข้าถึงเครื อข่ายการจัดส่ งผลิ ตภัณฑ์ที่สะดวกและมี ประสิ ทธิ ภาพ ช่ วยให้
บริ ษทั ฯ สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิผล
ตลาดค้าปลีกนํ้ามันเชื้ อเพลิงมีการแข่งขันสู งมาก คู่แข่งการค้าปลีกรายสําคัญของบริ ษทั ฯได้แก่ ปตท.
เชลล์ เชฟรอน (คาลเท็กซ์) และบางจากปิ โตรเลียม อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ เชื่อว่า เครื อข่ายสถานี บริ การ
ภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ ร้านสะดวกซื้ อไทเกอร์ มาร์ ท และการเป็ นพันธมิตรกับร้านสะดวกซื้ อเทสโก้
โลตัสเอ็กซ์เพรส ณ สถานี บริ การนํ้ามันเอสโซ่ ได้ช่วยเพิ่มรายได้จากการขายนํ้ามันเชื้อเพลิงและทําให้
ชื่อทางการค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นที่นิยมมากขึ้นในตลาดค้าปลีก
2.2.1.2 ข้อได้เปรี ยบในการแข่งขัน
บริ ษทั ฯ เชื่อว่า บริ ษทั ฯ มีขอ้ ได้เปรี ยบในการแข่งขันที่สาํ คัญดังนี้
(ก) โรงกลัน่ นํ้ามันแบบคอมเพล็กซ์ของบริ ษทั ฯ ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตได้
โรงกลัน่ นํ้า มัน แบบคอมเพล็ก ซ์ ข องบริ ษ ัท ฯ ทํา ให้บ ริ ษ ัท ฯ มี ค วามคล่ อ งตัว อย่า งสู ง ในการแปลง
นํ้ามันดิบที่รับเข้ามาเพื่อให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู งในปริ มาณที่มากกว่า ด้วยความสามารถในการใช้น้ าํ มันดิบที่ยากต่อ
การกลัน่ (นํ้ามันประเภทที่ ยากต่อการกลัน่ มักจะมีราคาตํ่ากว่านํ้ามันโดยทัว่ ไป) มากกว่าและต้นทุนตํ่ากว่า โดยยังสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ในขณะที่ บริ ษทั ฯ ก็สามารถเพิ่มผลกําไรได้อย่างเต็มที่ โรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ
ได้รับการออกแบบให้มีอตั ราส่ วนความสามารถในการกําจัดกํามะถันต่อกําลังการกลัน่ (hydro-treating-to-refining ratio) ที่
สู ง โดยคิดเป็ นร้ อยละ 89 ซึ่ งอัตราส่ วนนี้ อยู่ในระดับที่ ดีเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับโรงกลัน่ นํ้ามันแห่ งอื่ น ๆ ในภูมิภาคเอเชี ย
แปซิฟิก โดยเปรี ยบเทียบจากข้อมูลของ Oil and Gas Journal Worldwide Refining Survey ปี 2556 และทําให้บริ ษทั ฯ มีความ
คล่องตัวมากขึ้นในการเลือกใช้น้ าํ มันดิบที่มีกาํ มะถันสูง และเพิ่มความสามารถในการผลิตนํ้ามันดีเซลที่มีกาํ มะถันตํ่าได้มาก
ขึ้นด้วย
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(ข) บริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์จากการมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เป็ นเงินสดอยูใ่ นระดับที่ต่าํ
การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ มี ค่ า ใช้จ่ า ยในการดํา เนิ น งานที่ เ ป็ นเงิ น สดที่ ค่ อ นข้า งตํ่า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับโรงกลัน่ นํ้ามันแห่ งอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก ทั้งนี้ จากโรงกลัน่ นํ้ามันจํานวน 71 แห่ งในภูมิภาคเอเซี ย
แปซิ ฟิกที่เข้าร่ วมในการสํารวจประจําปี 2555 ซึ่ งดําเนิ นการโดย Solomon Associates ซึ่ งจัดทําขึ้นทุก ๆ สองปี บริ ษทั ฯ
ได้รับการจัดอันดับอยูใ่ นกลุ่มที่ดีที่สุดของการจัดอันดับที่จดั แบ่งออกเป็ นสี่ กลุ่มย่อย (top quartile) ในด้านการมีค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานที่เป็ นเงินสดโดยรวม (total cash operating expenses) ทั้งนี้การจัดอันดับโดย Solomon Associates ได้คาํ นึ งถึง
แบบและโครงสร้างระบบโรงกลัน่ นํ้ามันที่แตกต่างกัน เพื่อให้การประเมินและเปรี ยบเทียบสะท้อนถึงผลดําเนิ นงานของโรง
กลัน่ นั้นๆ อย่างมีนยั สําคัญ

แบบครบวงจร

(ค) การดําเนิ นงานทางด้านการกลัน่ นํ้ามันดิบ การผลิตอะโรเมติกส์และการตลาดที่ มีการเชื่อมโยงกัน

บริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ าํ เนิ นงานโรงกลัน่ นํ้ามันดิบและโรงงานอะโรเมติกส์ที่ครบวงจร รวมทั้งเครื อข่าย
สถานี บริ ก ารนํ้ามัน ค้าปลี กที่ มากที่ สุด ในกลุ่มบริ ษทั ผูค้ า้ นํ้ามันระหว่างประเทศที่ ป ระกอบธุ รกิ จในประเทศไทย การ
ดําเนินงานแบบครบวงจรนี้ทาํ ให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไร (margin) ที่สูง โดยบริ ษทั ฯ จะเลือกผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอบแทนสู งกว่า
ระหว่างกิจการโรงกลัน่ นํ้ามันและกิจการผลิตอะโรเมติกส์ ทั้งนี้ ด้วยความช่วยเหลือจากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่ทนั สมัยซึ่ ง
สามารถช่วยในการกําหนดสัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม
การดําเนินงานที่ครบวงจรนี้ยงั สามารถช่วยลดต้นทุนการดําเนินงานด้วย อันเป็ นผลเนื่องมาจากการ
ร่ ว มกันแบ่ ง รั บ ต้น ทุ น คงที่ ร ะหว่า งกิ จการโรงกลัน่ นํ้า มัน และกิ จ การผลิ ต อะโรเมติ ก ส์ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เชื่ อว่าการ
ดําเนิ นงานทางด้านการตลาดของบริ ษทั ฯ ซึ่ งครอบคลุมช่องทางการพาณิ ชย์ (รวมถึงลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม ผูค้ า้ ส่ ง
อุตสาหกรรมการบิ นและการเดิ นเรื อ) การค้าปลี กและการส่ งออก ทําให้บริ ษทั ฯ มี ความหลากหลายในการจัดจําหน่ าย
มากกว่า อีกทั้งยังเป็ นการเสริ มความสามารถของบริ ษทั ฯ ที่จะเลือกผลิตผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า บริ ษทั ฯ เชื่อ
ว่า การดําเนินงานแบบครบวงจรจะช่วยทําให้บริ ษทั ฯ สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการแข่งขันสู งและมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
(ง) ความได้เปรี ยบของสถานที่ต้ งั
โรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ตั้งอยูใ่ กล้ท่าเรื อนํ้าลึกแหลมฉบัง ที่ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยูท่ างทิศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของกรุ งเทพฯ ซึ่งอยูห่ ่างเป็ นระยะทางเพียงประมาณ 120 กิโลเมตร โดยที่ต้ งั ดังกล่าว ทําให้บริ ษทั ฯ ได้รับ
ประโยชน์จากความพร้อมในการเข้าถึงท่าเรื อนํ้าลึก เครื อข่ายถนนและแนวท่อส่ งผลิตภัณฑ์ที่สามารถขนส่ งได้หลายชนิ ด
(multi-product transmission pipeline) รวมถึงการตั้งอยูใ่ กล้กบั สถานที่จดั จําหน่ายและศูนย์กลางความต้องการที่สาํ คัญ ซึ่ ง
เป็ นการช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง และเอื้อประโยชน์หลายประการทางด้านการจัดส่ง และการกระจายผลิตภัณฑ์
ด้วยข้อได้เปรี ยบของสถานที่ต้ งั บริ ษทั ฯ จึงสามารถรับการส่ งมอบนํ้ามันดิบได้ท้ งั โดยทางทุ่นรับ
ส่วนที่ 2 หน้า 15

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

นํ้ามันดิบแบบหลายจุด (multiple point buoy mooring facilities) ของบริ ษทั ฯ รับเรื อบรรทุกนํ้ามันดิบได้ถึง 120,000 เดทเวท
ตัน (dwt) และสําหรับเรื อบรรทุกนํ้ามันดิบขนาดใหญ่ (very large crude carriers (“VLCC”)) จะรับผ่านทางทุ่นรับนํ้ามันดิบ
แบบจุดเดียว (single buoy mooring facilities) ของ บมจ. ไทยออยล์ ซึ่ งบริ ษทั ฯ เข้าใช้ประโยชน์จากทุ่นรับนํ้ามันของ บมจ.
ไทยออยล์ ตามสัญญาที่มีกบั บมจ. ไทยออยล์
บริ ษทั ฯ มีหน่ วยกลัน่ นํ้าทะเลเป็ นนํ้าจื ดและหน่ วยกรองนํ้าระบบรี เวิร์สออสโมซิ ส (desalination
and reverse osmosis facilities) ซึ่งมีกาํ ลังการผลิตนํ้ารวมชัว่ โมงละ 140 ตัน รวมทั้งเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ากังหันก๊าซสามเครื่ อง
และหม้อไอนํ้าเสริ มสองเครื่ อง ซึ่ งใช้ก๊าซที่ ผลิตจากโรงกลัน่ นํ้ามันและสามารถผลิตไอนํ้าได้ชว่ั โมงละ 120 ตันเพื่อการ
ดําเนินงานโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ หน่วยกลัน่ นํ้าทะเลเป็ นนํ้าจืดและหน่วยกรองนํ้าระบบรี เวิร์สออสโมซิส เครื่ องกําเนิด
พลังงานร่ วม และหม้อไอนํ้าของบริ ษทั ฯ สามารถผลิตนํ้าจืด ไฟฟ้าและไอนํ้าสําหรับใช้ในโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ได้
อย่างเพียงพอ
(จ) กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ
รู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เน้นความมีวินยั และประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา โดย
คํานึงถึงโอกาสในระยะยาวและเน้นที่การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในขณะที่มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสมควบคู่
ไปด้วย โดยกลยุทธ์สาํ คัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับรู ปแบบการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชัน่ ทัว่ โลก ที่จะยังคงถือปฏิบตั ิต่อไป มีดงั นี้
(ฉ) การดําเนินงานด้วยความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
บริ ษทั ฯ ถือว่าความปลอดภัยเป็ นเรื่ องที่ มีความสําคัญเป็ นอันดับแรก บริ ษทั ฯ เชื่ อว่าบริ ษทั ฯ มี
ประวัติดา้ นความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมในประเทศไทย บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฏหมายและกฏระเบียบที่มีผล
บัง คับ ใช้ท้ ัง หมดและบริ ษ ัท ฯ จะรั ก ษาประวัติ น้ ี ไว้ ความมุ่ ง มั่น ของบริ ษ ัท ฯ ที่ มี ต่ อ ความปลอดภัย สุ ข อนามัย และ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นการสร้างรากฐานที่ดีสาํ หรับธุรกิจทุกด้าน
(ช) การรักษามาตรฐานขั้นสูง
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบรรษัทภิบาล การกํากับดูแลธุรกิจอย่างเคร่ งครัด ความซื่ อสัตย์
สุจริ ตและมาตรฐานจริ ยธรรมขั้นสูง มาตรฐานเหล่านี้ได้ถูกนํามาใช้เป็ นมาตรฐานในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ซึ่งพนักงาน
ทุกคนของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯ เชื่อว่า มาตรการที่บริ ษทั ฯ จะใช้เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ดงั กล่าวมีความสําคัญเทียบเท่า
กับผลลัพธ์ที่จะได้
รู ปแบบการประกอบธุรกิจที่ดาํ เนินอย่างตรงไปตรงมา มาตรฐานทางด้านจริ ยธรรม และวัฒนธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริ ต นโยบายในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบเป็ นปั จจัยพื้นฐานของธุรกิจของบริ ษทั ฯ และ
เป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นต่อความสําเร็ จของบริ ษทั ฯ
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(ซ) การลงทุนอย่างมีวนิ ยั
บริ ษทั ฯ พยายามที่จะแสวงหาโอกาสการลงทุนที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวทางที่จะดําเนิ นการเลือกเฟ้น
อย่างมีวนิ ยั โอกาสการลงทุนต่าง ๆ จะถูกทดสอบภายใต้แบบจําลองผลตอบแทนทางธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างรอบ
ด้าน เพื่อความยืดหยุน่ ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังจากการลงทุน บริ ษทั ฯ จะทําการประเมินโครงการที่สาํ คัญ
ทั้งหมดอย่างเคร่ งครัด ความรู ้น้ ีจะถูกผนวกเข้ากับการวางแผนและออกแบบโครงการในอนาคต เพื่อเพิ่มมูลค่าของสิ นทรัพย์
อย่างสูงสุด
(ฌ) การมุ่งสู่ความเป็ นเลิศในการดําเนินงาน
ระบบการบริ หารจัดการและวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษทั ฯ สะท้อนให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่
อย่างแน่วแน่ที่จะดํารงความปลอดภัยในการดําเนินงานและความมีเอกภาพ บริ ษทั ฯ พยายามที่จะดําเนิ นธุรกิจตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมขั้นสูงสุดในทุกด้าน
เพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมายนี้ บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการตามระบบการจัดการต่าง ๆ ซึ่ งได้รับการพิสูจน์แล้ว
อย่างกว้างขวาง ระบบเหล่านี้ ใช้แนวทางการดําเนิ นการในเชิงรุ ก (proactive approach) และครอบคลุมการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ในทุกด้านที่สาํ คัญ เริ่ มตั้งแต่ความปลอดภัย จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การเงิน การดําเนิ นและประเมินโครงการ
จนถึงการกํากับดูแลธุรกิจ การรักษาความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่ งแวดล้อม และการดําเนินการเพื่อปรับปรุ งผลกําไร
บริ ษทั ฯ ใช้ระบบบริ หารการปฏิ บตั ิงานให้มีความปลอดภัย (Operations Integrity Management
System (“OIMS”)) ซึ่ งเป็ นระบบที่เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ได้พฒั นาขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุ งการ
จัด การความเสี่ ย งทางด้า นการรั ก ษาความปลอดภัย สุ ข อนามัย และสิ่ ง แวดล้อ ม ระบบนี้ ทํา ให้ บ ริ ษ ัท ฯ สามารถวัด
ความก้าวหน้าในงาน และมัน่ ใจได้ในการบริ หารจัดการเพื่อให้บรรลุผลในด้านเหล่านี้
บริ ษทั ฯ พยายามที่จะเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน (energy efficiency) อย่างต่อเนื่ อง และได้ใช้
ระบบการบริ หารจัดการพลังงานระดับโลก (Global Energy Management System (“GEMS”)) ของเอ็กซอน โมบิ ล คอร์
ปอเรชัน่ ซึ่งเน้นที่การเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานโดยผ่านระบบที่มีความครอบคลุมและเข้มงวดตามแนวปฏิบตั ิที่ดีใน
การดําเนินงาน การบํารุ งรักษา การออกแบบและวิธีปฏิบตั ิที่ดีที่สุดสําหรับการบริ หารจัดการทางด้านพลังงาน
บริ ษทั ฯ ได้ใช้โปรแกรม “self-help” ซึ่ งเป็ นความร่ วมมือระหว่างเครื อข่ายทัว่ โลกของเอ็กซอน โม
บิล คอร์ ปอเรชัน่ เพื่อช่วยในการบ่งชี้ถึงสิ่ งที่สามารถปรับปรุ งให้ดีข้ ึนได้ โดยอ้างอิงจากวิธีปฏิบตั ิที่ดีซ่ ึ งเป็ นสากล (global
best practices)โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการกระจายความหลากหลายของวัตถุดิบ โอกาสในการใช้กระบวนการจัดการ
นํ้ามันดิบที่คิดค้นขึ้นใหม่ โอกาสในการเพิ่มเติมประสิ ทธิ ภาพ ทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีการปรับขยายกระบวนการผลิต (debottleneck) ในหน่วยที่สร้างผลกําไร บริ ษทั ฯ ใช้โปรแกรม “self-help” เพื่อ
ช่วยเพิ่มกําไรของบริ ษทั ฯ โดยแนวทางสําหรั บการเพิ่มกําไรของบริ ษทั ฯ รวมถึ งการกลัน่ นํ้ามันดิ บที่ ยากต่อการกลัน่
(challenged crude) การใช้หน่ วยแปรสภาพนํ้ามันหนักให้เป็ นนํ้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic
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Cracking Unit : FCCU) อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต การสร้างรายได้จากนํ้ามันเชื้ อเพลิงสํารองผ่านทางเครื อข่าย
ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการใช้พลังงานให้ดียงิ่ ขึ้น
(ญ) การสร้างผลประกอบการสูงสุดโดยการประสานเชื่อมโยงหน่วยผลิต
บริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบการในส่ วนธุ รกิจการกลัน่ นํ้ามันและจัดจําหน่ ายนํ้ามัน ซึ่ งรวมถึงธุรกิ จค้า
ปลี กนํ้ามัน และธุ รกิ จอะโรเมติ กส์ ที่มีการเชื่ อมโยงเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันแบบครบวงจร บริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์จากการ
ประสานเชื่อมโยงกันของหน่วยผลิตแบบครบวงจร (integration) ภายในกิจการของบริ ษทั ฯ โดยการประสานเชื่อมโยงกันทั้ง
ทางด้านกายภาพของหน่วยผลิตต่าง ๆ และการประสานเชื่อมโยงกันผ่านทางการเข้าถึงเครื อข่ายที่กว้างขวางของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคนิคของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ การประสานเชื่อมโยงกันของหน่วยกลัน่ นํ้ามันดิบ
และหน่ วยผลิตอะโรเมติกส์น้ ี เป็ นการช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางด้านต้นทุน ด้วยการเลือกใช้วตั ถุดิบและการแลกเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมที่สุด
การประสานกันของธุ รกิจกลัน่ นํ้ามัน ธุรกิ จค้าปลีกและธุรกิจขายในเชิงพาณิ ชย์เป็ นการเสริ ม
ประโยชน์ ต่ อบริ ษทั ฯ ด้ว ยเช่ นกัน บริ ษทั ฯ จะเน้น ที่ การให้ค วามสํา คัญกับ การนํา เสนอผลิ ตภัณ ฑ์ใ ห้แก่ ก ลุ่ม ลู กค้า ที่
หลากหลาย เพื่อที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดสําหรับผลิตภัณฑ์กลัน่ ของบริ ษทั ฯ

ปอเรชัน่

(ฎ) การเพิ่มประสิ ทธิภาพและการเข้าถึงเทคโนโลยีผา่ นทางความสัมพันธ์ที่มีกบั เอ็กซอน โมบิล คอร์

เพื่อการสร้ า งผลการดําเนิ นงานที่ ดีเยี่ยมภายในสภาพแวดล้อมของสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่มีลกั ษณะ
เป็ นวัฏจักร บริ ษทั ฯ ได้พยายามศึกษาและดําเนินตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีซ่ ึงบริ ษทั ฯ เชื่อว่าเป็ นประโยชน์ต่อทุกขั้นตอนของ
วงจรของตลาดสิ นค้าโภคภัณฑ์ บริ ษทั ฯ ได้มีการปรับปรุ งธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อที่จะช่วยให้สามารถระบุถึง
ข้อมูลและความเสี่ ยงที่เป็ นจุดวิกฤตได้อย่างทันท่วงที โดยมีการแบ่งปั นความรู ้ เทคโนโลยีและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีระหว่างกัน
ภายในเครื อข่ายของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ทัว่ โลก รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อให้สามารถ
จัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั ฯ เชื่อว่า การได้เข้าถึงการวิจยั และพัฒนา เทคโนโลยี และระบบการบริ หารจัดการที่เอ็กซอน
โมบิ ล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อเป็ นเจ้าของทําให้บริ ษทั ฯ มี ขอ้ ได้เปรี ยบในการแข่งขัน บริ ษทั ฯ มุ่งที่ จะใช้
ประโยชน์จากผลงานที่คิดค้นขึ้นใหม่ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อต่อไป เพื่อเพิ่มอัตราการใช้
กําลังการกลัน่ และอัตราการใช้กาํ ลังการผลิต (utilization rate) ตลอดจนอัตราผลผลิต (throughput) ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ โดย
การปรับปรุ งความมีเสถียรภาพ การขจัดข้อจํากัดต่าง ๆ การกําหนดระยะเวลาที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการซ่อมบํารุ งใหญ่ และการ
ปรับช่วงระยะเวลาระหว่างการหยุดเดินเครื่ องจักร (downtimes) ให้ดีท่ีสุด การปรับปรุ งต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ล้วนได้รับการ
ขับเคลื่อนจากการใช้ระบบการบริ หารจัดการที่ มีวินัย เช่น ระบบ Global Reliability System ของเอ็กซอน โมบิ ล คอร์
ปอเรชัน่ และระบบ Molecule Management Program ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่ งทําให้บริ ษทั ฯ สามารถลดต้นทุน
วัตถุดิบ เพิ่มผลตอบแทน และมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ได้สูงสุด
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บริ ษทั ฯ ยังได้ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์คา้ ปลีกและการวิจัยผูบ้ ริ โภคและตลาดที่ มีอยู่อย่าง
หลากหลายของเอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ ในการนําเสนอรู ปแบบการค้าปลีกแบบใหม่ และ
ผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างครบถ้วน โดยนําเสนอความสะดวก คุณภาพ และ
มูล ค่ า นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ พยายามที่ จ ะเพิ่ ม รายได้จ ากสิ น ค้า ซึ่ งไม่ ใช่ น้ ํามัน เชื้ อ เพลิ ง และร้ า นค้า สะดวกซื้ อ เพื่อ เพิ่ ม
ความสามารถในการทํากําไรของสถานีบริ การนํ้ามันของบริ ษทั ฯ ให้สูงสุดด้วย
2.2.1

การขายและการตลาด

บริ ษทั ฯ ทําการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโดยผ่านช่องทางสามช่องทาง
ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ช่องทางพาณิ ชยกรรม การค้าปลีก และการส่ งออก โดยบริ ษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์สาํ หรับ
ช่องทางพาณิ ชยกรรมในสัดส่ วนที่ มีนัยสําคัญ และผลิตภัณฑ์ส่งออกให้แก่หรื อผ่านบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โมบิ ล คอร์
ปอเรชัน่ บริ ษทั ฯ ทําการตลาดผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเชื้อเพลิงค้าปลีกและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นบางชนิ ดผ่านทางสถานี บริ การนํ้ามัน
เอสโซ่
2.2.1.1 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
ตารางดังต่อไปนี้แสดงปริ มาณการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ซึ่งไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต่อในการกลัน่ ) โดยจําแนก
ตามช่องทางต่าง ๆ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554

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

2555

2556

ปริมาณการ ร้ อยละของ ปริมาณการ ร้ อยละของ ปริมาณการ ร้ อยละของ
ขาย
ปริมาณการ
ขาย
ปริมาณการ
ขาย
ปริมาณการ
ขายรวม
ขายรวม
ขายรวม
(พันบาร์ เรล ยกเว้ นอัตราร้ อยละ)
18,993
45.0
23,984
47.1
24,569
47.6
17,503
41.5
19,044
37.4
19,210
37.2
5,706
13.5
7,941
15.6
7,858
15.2
42,202
100.0
50,969
100.0
51,637
100.0

____________
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ตารางดังต่อไปนี้แสดงปริ มาณการขายสําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
ปริมาณการ
ขาย
นํา้ มันสําเร็จรู ปชนิดเบา
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ................................
นํ้ามันเบนซิน ...........................................
แนฟทา .....................................................
รี ฟอร์เมต ..................................................
รวมนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดเบา.....................
นํา้ มันสําเร็จรู ปชนิดกึง่ หนักกึง่ เบา
นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันก๊าด ......
นํ้ามันดีเซล ...............................................
รวมนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา ....
นํา้ มันสําเร็จรู ปชนิดหนัก
นํ้ามันเตา ..................................................
ยางมะตอย ...............................................
รวมนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดหนัก ..................
ผลิตภัณฑ์ หล่อลื่น
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ....................................
อื่น ๆ * ....................................................

2555

ร้ อยละของ
ปริมาณการ
ขายทั้งหมด

2556

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

ร้ อยละของ
ปริมาณการ
ขายทั้งหมด

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

5.2
22.5
5.5
0.0
33.2

2,816
11,114
3,252
0
17,182

5.5
21.8
6.4
0.0
33.7

2931
11886
3013
0
17830

5.7
23.0
5.8
0
34.5

4,507
17,860
22,367

10.7
42.3
53.0

5,152
21,335
26,487

10.1
41.9
52.0

5196
22106
27302

10.1
42.8
52.9

4,877
617
5,494

11.6
1.5
13.1

6,156
788
6,944

12.1
1.5
13.6

5570
583
6153

10.8
1.1
11.9

274
45
42,202

0.6
0.1
100.0

281
75
50,969

0.6
0.1
100.0

286
66
51637

0.6
0.1
100.0

รวม .........................................................
____________
* อื่น ๆ โดยหลักแล้ว รวมถึงกํามะถัน (sulfur) ไฮโดรเจน และแว็กซี่ เรสซิดิว ที่มีกาํ มะถันตํ่า (low sulfur waxy residue)
(ก)

พาณิ ชยกรรม

ช่องทางพาณิ ชยกรรมนี้ ได้แก่ การขายให้แก่ผูใ้ 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 โดยส่วนใหญ่อยูภ่ 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
การจัดหานํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านทางท่อส่งนํ้ามันให้แก่สายการบินนานาชาติและสายการบินในประเทศประมาณ 20
สายการบินที่ท่าอากาศยานพาณิ ชย์หลักสองแห่งในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
บริ ษทั ฯ จะเข้าทําสัญญาซื้ อขายผลิตภัณฑ์ระยะสั้นมี กาํ หนดระยะเวลาไม่เกิ นหนึ่ งปี เป็ นครั้งคราว อย่างไรก็ดี
บริ ษทั ฯ มิได้มีสญ
ั ญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระยะยาวสําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรื อผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
(ข)

การค้าปลีก

บริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่งในผูค้ า้ ปลีกนํ้ามันเชื้อเพลิงรายใหญ่หกรายในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีเครื อข่าย
สถานีบริ การภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่จาํ นวน 516 แห่งทัว่ ประเทศ
สถานีบริ การนํ้ามันภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ รวมถึงสถานี บริ การนํ้ามันที่ดาํ เนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ คือ
บริ ษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จํากัด และสถานีบริ การนํ้ามันที่ดาํ เนินการโดยตัวแทนจําหน่ายภายนอก
•

ดําเนิ นการโดยบริ 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 งสถานี บริ การนํ้ามัน
บางแห่งตั้งอยู่ โดยตัวแทนจําหน่ายต้องชําระค่าใช้สิทธิ (franchise fee) รายเดือน ทั้งนี้ ตัวแทนจําหน่ายแต่ละ
รายได้เข้าทําสัญญาตัวแทนจําหน่าย ซึ่ งกําหนดมาตรฐานการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อยูด่ ว้ ย สัญญาตัวแทน
จําหน่ายเหล่านี้โดยมากแล้วมีระยะเวลาหนึ่งปี ถึงห้าปี และอาจต่ออายุสญ
ั ญาได้

ตารางดังต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของสถานีบริ การนํ้ามันประเภทต่าง ๆ ณ วันที่ที่ระบุไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
สถานีบริการเอสโซ่
ดําเนินงานโดยบริ ษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์
จํากัด .............................................................
ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหน่าย ....................
รวมสถานีบริการนํา้ มัน ................................

จํานวน
สถานี

153
371
524

2555

ร้ อยละของจํา
นวนสถานี
ทั้งหมด

29.2
70.8
100.0

จํานวน
สถานี

152
364
516

2556

ร้ อยละของจํา
นวนสถานี
ทั้งหมด

29.5
70.5
100.0

จํานวน
สถานี

148
368
516

ร้ อยละของจํา
นวนสถานี
ทั้งหมด

28.7
71.3
100.0
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บริ ษทั ฯ มียอดขายประมาณร้อยละ 16 ในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากปริ มาณการขายปลีก (throughput) นํ้ามัน
ดีเซล และนํ้ามันเบนซิน ในปี 2556 ตามข้อมูลที่เผยแพร่ โดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเชื้อเพลิงค้าปลีกของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเบนซิ น นํ้ามันดีเซลซึ่ งปั จจุบนั มี
2 เกรด ได้แก่ นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันดีเซลพรี เมี่ยม นํ้ามันเบนซิ นมี 4 เกรด ได้แก่ นํ้ามันเบนซิ นออกเทน 95 ซูพรี มแก๊ส
โซฮอล์อี 20 แก๊สโซฮอล์อี 10 (ออกเทน 91) และแก๊สโซฮอล์อี 10 (ออกเทน 95)
นอกจากบริ ษทั ฯ พยายามที่จะเพิ่มยอดขายนํ้ามันเชื้อเพลิงค้าปลีกที่สถานีบริ การนํ้ามันที่อยูภ่ ายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่
บริ ษทั ฯ ยังเสาะหาวิธีเพิ่มรายได้ที่มิใช่จากนํ้ามันเชื้อเพลิงผ่านทางกลยุทธ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ดงั ต่อไปนี้
•

ร้ านสะดวกซื ้อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จํากัด ดําเนิ นการร้านไทเกอร์ มาร์ ทจํานวน
89 แห่ ง และมีร้านไทเกอร์ มาร์ ทอีก 82 แห่ งที่ สถานี บริ การซึ่ งดําเนิ นงานโดยตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่ของ
ตัวแทนจําหน่าย สําหรับร้านไทเกอร์มาร์ทที่ดาํ เนินงานโดยตัวแทนจําหน่าย บริ ษทั ฯ จะได้รับค่าธรรมเนี ยมที่
แปรผัน (variable fees) ตามยอดขายของร้านสะดวกซื้ อของแต่ละร้าน บริ ษทั ฯ ได้ใช้ความพยายามอย่าง
ต่อเนื่องที่จะปรับปรุ งภาพลักษณ์ของร้านค้าโดยใช้เงินลงทุนที่ต่าํ แต่มีศกั ยภาพที่จะเพิ่มยอดขายได้มาก ด้วย
วิธีการลงทุนที่เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ

 พันธมิตรบริ ษทั ฯ มีสัญญาความร่ วมมือกับบริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม จํากัด เพื่อการจัดตั้งร้านเทส

โก้โลตัสเอ็กซ์เพรสที่สถานี บริ การนํ้ามันภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ในประเทศไทย ภายใต้สัญญานี้ ร้านเทสโก้
โลตัสเอ็กซ์เพรสซึ่ งตั้งอยูท่ ี่สถานี บริ การในประเทศไทยต้องอยูภ่ ายใต้สถานี บริ การนํ้ามันเอสโซ่ในประเทศ
ไทยเท่านั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีร้านเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรสจํานวน 54 แห่งโดย 53 แห่งตั้งอยูท่ ี่สถานี
บริ การนํ้ามันภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ และ 1 แห่งตั้งอยูท่ ี่สถานีบริ การนํ้ามันภายใต้การดําเนิ นงานโดยตัวแทน
จําหน่าย บริ ษทั ฯ ได้รับค่าธรรมเนียมจากเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรสซึ่งแปรผันตามรายได้จากการขาย นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังมีพนั ธมิตรอื่นซึ่ งให้บริ การเสริ มแก่ผูใ้ ช้รถยนต์ อาทิ บริ ษทั บี-ควิก เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งให้บริ การ
ซ่อมรถยนต์, บริ ษทั คาร์ แลค (ไทย-เยอรมัน) จํากัด ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การบํารุ งรักษารถยนต์รวมถึงบริ การล้าง
รถยนต์, ศูนย์บริ การล้างรถวิซาร์ ด (Wizard car wash) และร้านกาแฟราบิกา้ (Rabika Coffee) อีกด้วย
บริ ษทั ฯ เก็บค่าธรรมเนียมหลายรู ปแบบจากพันธมิตรเหล่านี้ ซึ่งอาจเป็ นอัตราคงที่ และ/หรื ออัตราที่ผนั แปร

ตารางดังต่อไปนี้ แสดงจํานวนร้านสะดวกซื้ อไทเกอร์ มาร์ ทและร้านเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรสที่สถานี บริ การนํ้ามัน
ภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ ในประเทศไทย ณ วันที่ที่ระบุไว้
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จํานวนสถานีบริการ
ภายใต้ ชื่อการค้ าเอสโซ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ดําเนินงานโดยบริ ษทั ไทย ซี -เซ็นเตอร์ จํากัด...........
ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหน่าย ...............................
รวม ..........................................................................
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ดําเนินงานโดยบริ ษทั ไทย ซี -เซ็นเตอร์ จํากัด...........
ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหน่าย ...............................
รวม ..........................................................................
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ดําเนินงานโดยบริ ษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จํากัด...........
ดําเนินงานโดยตัวแทนจําหน่าย ...............................
รวม ..........................................................................

(ค)

จํานวนร้ าน
ไทเกอร์ มาร์ ท

จํานวนร้ านเทสโก้
โลตัสเอ็กซ์ เพรส

148
368
516

89
82
171

53
1
54

152
364
516

93
93
186

54
0
54

153
371

95
101

54
0

524

196

54

การส่งออก

ผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ที่ส่งออก ได้ขายให้แก่หรื อผ่านทาง ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. โดย
มีการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเตาและนํ้ามันเบนซินเป็ นหลัก
2.2.1.2 ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณั ฑ์อื่น ๆ

ส่งออก

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมี ภณ
ั ฑ์อื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ จําหน่ ายในประเทศให้แก่ลูกค้าในพาณิ ชยกรรม และ

ตารางดังต่อไปนี้ แสดงยอดขายในประเทศและยอดขายส่ งออกสําหรับผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อื่น ๆ
สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
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ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
ยอดขาย

ผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์ และเคมีภณ
ั ฑ์ อื่น ๆ

2555

ร้ อยละ
ของยอด
ขายรวม

ยอดขาย

2556

ร้ อยละ
ของยอด
ขายรวม

ยอดขาย

ร้ อยละ
ของยอด
ขายรวม

(พันตัน ยกเว้ นอัตราร้ อยละ)

ในประเทศ ...........................................................
ส่งออก .................................................................
รวมยอดขาย ........................................................

475
57
532

88.1
11.9
100.0

477
87
564

84.6
15.4
100.0

429
135
564

76.0
24.0
100.0

ตารางดังต่อไปนี้แสดงยอดขายสําหรับผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณั ฑ์อื่น ๆ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
ผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์ และ
เคมีภัณฑ์ อื่น ๆ

ยอดขาย

2555

ร้ อยละของ
ยอดขายรวม

ยอดขาย

2556

ร้ อยละของ
ยอดขายรวม

ยอดขาย

ร้ อยละของ
ยอดขายรวม

(พันตัน ยกเว้ นอัตราร้ อยละ)

พาราไซลีน .................................
สารเบนซีนเข้มข้น .....................
สารทําละลาย .............................
สารพลาสติกไซเซอร์ .................
อื่น ๆ(1)........................................
รวม.............................................
____________
(1)
ได้แก่ เคมีภณั ฑ์อื่น ๆ

367
50
86
29
0
532

69.0
9.4
16.2
5.4
0.0
100.0

363
93
81
27
0
564

64.3
16.5
14.4
4.8
0
100.0

366
87
84
27
0
564

บริ ษทั ฯ ขายพาราไซลีนให้แก่ผูผ้ ลิต PTA ในประเทศไทยเป็ นหลัก เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นฟิ ล์มโพลีเอ
สเตอร์ บรรจุภณั ฑ์เรซินและผ้าใยสังเคราะห์ ทั้งนี้ สัดส่วนผลิตภัณฑ์พาราไซลีนที่บริ ษทั ฯ ไม่ได้ขายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ
บริ ษทั ฯ สามารถจะขายผ่านช่องทางการส่ งออก หรื อเลือกปรับสัดส่ วนของผลิตภัณฑ์ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ชนิ ดอื่นที่ตลาดมีความ
ต้องการได้ เช่น นํ้ามันเบนซิน เป็ นต้น ขึ้นอยูก่ บั ความคุม้ ค่าของการผลิตและขายพาราไซลีนซึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั จํานวนของวัตถุดิบ
ที่ได้จากโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ราคาตลาดของวัตถุดิบจากภายนอกและราคาตลาดของพาราไซลีน ปริ มาณการผลิตพาราไซ
ลีนของบริ ษทั ฯ จะถูกนํามาพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการกําหนดสัดส่ วนนํ้ามันดิบ (crude oil slate) และสัดส่ วนการ
ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์แต่ละชนิ ด (production slate) ของบริ ษทั ฯ โดยใช้โปรแกรมการจําลองประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด (optimization
modeling software) บริ ษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์สารทําละลายและสารพลาสติกไซเซอร์ท้ งั หมดภายในประเทศ
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15.4
14.9
4.8
0
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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 ซึ่งอ้างอิงกับราคาหน้าโรงกลัน่ (ex-refinery price) ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในตลาดในประเทศของประเทศไทย
โดยได้มาจากราคาตลาดจรในสิ ง คโปร์ ข องผลิ ตภัณฑ์ที่ เกี่ ย วข้อ งอ้างอิ งตามราคา MOPS บวกค่ าใช้จ่า 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 ในช่วงที่ ตลาดภายในประเทศมี อุปสงค์ส่วนเกิ น หรื อในช่ วงที่ ปริ มาณของ
อุปทานในตลาดเอเชียอยูใ่ นระดับที่สูงซึ่งจะส่ งผลให้ปริ มาณการส่ งออกจากประเทศไทยลดลง ราคาหน้าโรงกลัน่ ในตลาด
ในประเทศของประเทศไทยอาจลดลงอย่างมีนยั สําคัญ การส่ งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริ ษทั ฯ โดยทัว่ ไปจะอ้างอิง
ราคา MOPS และบวกส่ วนเพิ่ม (Premium) หรื อหักส่ วนลดตามสภาพตลาด การเจรจาต่อรองกับผูซ้ ้ื อ และความแตกต่าง
ทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
โดยส่ ว นใหญ่ ราคาของพาราไซลี น สะท้อ นราคาตลาดของพาราไซลี น ในภู มิ ภาคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก และได้รั บ
ผลกระทบจากระดับอุปทาน และอุปสงค์ รวมถึงราคาของนํ้ามันดิบโดยทางอ้อม นอกจากนี้ ราคาของพาราไซลีนยังได้รับ
ผลกระทบจากการคาดการณ์กาํ ลังการผลิตในอนาคต ราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ของบริ ษทั ฯ มีการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
ของบริ ษทั ฯ และโดยทัว่ ไปจะสะท้อนราคาตลาดของพาราไซลีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์
2.3.1

หน่ วยผลิตและกระบวนการผลิต

2.3.1.1 หน่วยผลิต
หน่วยผลิตของบริ ษทั ฯ ตั้งอยูใ่ กล้กบั ท่าเรื อนํ้าลึกแหลมฉบัง ที่ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ประมาณ 120 กิโลเมตร
ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของกรุ งเทพฯ โรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยหน่วยผลิตหลักดังต่อไปนี้
•

หอกลัน่ บรรยากาศ (Atmospheric Pipestill (“APS”)) จํานวนสองหน่ วย ซึ่ งทําหน้าที่ กลัน่ นํ้ามันดิ บให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ หน่วย APS 1 มีกาํ ลังการผลิตวันละ 79,000 บาร์ เรล และหน่วย APS 2 มีกาํ ลังการ
ผลิตวันละ 95,000 บาร์เรล
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• หน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer (“CCR”)) จํานวนหนึ่ ง
หน่วย ซึ่ งมีกาํ ลังการผลิตวันละ 27,000 บาร์ เรล และทําหน้าที่แปรสภาพนํ้ามันเชื้ อเพลิงออกเทนตํ่าให้เป็ น
นํ้ามันเชื้อเพลิงออกเทนสูงสําหรับการผลิตนํ้ามันเบนซินไร้สารตะกัว่ เกรดต่าง ๆ หอกลัน่ แยกสารเบนซี นถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยผลิตนี้ เพื่อผลิตนํ้ามันเบนซินตามมาตรฐานยูโร 4
• หอกลัน่ สุ ญญากาศ (Vacuum Pipestill (“VPS”)) จํานวนหนึ่ งหน่วย ซึ่ งมีกาํ ลังการผลิตวันละ 47,000 บาร์ เรล
และทําหน้าที่ผลิตยางมะตอยจากนํ้ามันชนิ ดหนัก (heavy oil) ซึ่ งได้จากหอกลัน่ บรรยากาศ นํ้ามันชนิ ดที่เบา
กว่าจะถูกส่ งไปยังหน่ วยแปรสภาพนํ้ามันหนัก ให้เป็ นนํ้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized
Catalytic Cracking Unit (“FCCU”))
• 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
• โรงงานอะโรเมติกส์ของบริ ษทั ฯ มีกาํ ลังการผลิตพาราไซลีนปี ละ 500,000 ตัน โดยเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
เข้ากับโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ แบบครบวงจร โรงงานอะโรเมติกส์ของบริ ษทั ฯ ได้รวมเทคโนโลยีโอลกอน (Olgone) ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ไว้ดว้ ย ซึ่งเป็ นกระบวนการกําจัดสารโอเลฟิ นส์จากวัตถุดิบรี
ฟอร์เมตที่ใช้แทนกระบวนการที่ใช้ดินในการกําจัด (clay treatment process) แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ยังใช้กระบวนการ XyMax-2 ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งทําให้มีการแปรสภาพไซลีนในรู ปแบบอื่น ๆ
เป็ นพาราไซลีนซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้ และ
• หน่วยทรานส์อลั คีเลชัน่ (Transalkylation) ซึ่งรวมเทคโนโลยี ทรานพลัส (TransPlus) และกระบวนการเฉพาะ
ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ เพื่อการเพิ่มผลผลิตพาราไซลีน โดยกระบวนการเฉพาะนี้ ทาํ ให้บริ ษทั ฯ มี
ความยืดหยุน่ ในด้านวัตถุดิบและการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สูงขึ้น โดยการแปรสภาพสารอะโรเมติกส์หนักและ
โทลูอีน/สารเบนซี นให้เป็ นมิกซ์ไซลีนซึ่ งมีมูลค่าสู งกว่าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยต้นทุนที่ ต่ าํ ภายหลัง
จากนั้น มิกซ์ไซลีนดังกล่าวจะถูกนําไปผลิตพาราไซลีน
หน่วยผลิตสารทําละลายของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเชื่ อมโยงกระบวนการผลิตเข้ากับโรงกลัน่ นํ้ามัน ประกอบด้วยหอกลัน่
แยกและเครื่ องปฏิกรณ์ (reactor) เป็ นหลัก เพื่อทําการเติมไฮโดรเจน (hydrogenate) ให้กบั วัตถุดิบภายหลังจากการกลัน่ แยก
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แผนภูมิดงั ต่อไปนี้แสดงกระบวนการกลัน่ ปิ โตรเลียมและการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตของโรงงานอะโรเมติกส์
เข้ากับโรงกลัน่ นํ้ามัน
โครงสร้ างโรงงาน
การกลั่น

การปรับปรุง

การปรับสภาพและแปรสภาพ

อะโรเมติกส์ / สารทําละลาย

ผลิตภัณฑ์ และการผสมผติตภัณฑ์

สารทําละลาย

SOL

ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
LE
1-2

CCR

นํ ้ามันเบนซินเกรดพรีเมี่ยม
นํ ้ามันเบนซินเกรดธรรมดา

SCANfiner
AP

NHF
1-2

พาราไซลีน
สารเบนซีนเข้ มข้น

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 สุญญากาศ (Vacuum Pipestill)

NHF

หน่วย Naphtha hydrofiner

SOL

หน่วยผลิตสารทําละลาย

SCANfiner หน่วยกําจัดกํามะถันใน Naphtha ที่ผลิตจาก FCCU
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2.3.1.2 ภาพรวมของกระบวนการกลัน่ นํ้ามัน
การทําให้น้ าํ มันดิ บมี ความร้ อนถึงอุณหภูมิในระดับหนึ่ งและส่ งไปยังหอกลัน่ บรรยากาศจะทําให้สามารถแยก
นํ้ามันดิบออกเป็ นส่วนต่าง ๆ ได้ โดยแต่ละส่วนจะมีจุดเดือดเฉพาะสําหรับส่ วนนั้น ๆ หอกลัน่ แต่ละหน่วยประกอบด้วยหอ
สู งซึ่ งมีถาดปรุ (perforated trays) เป็ นชั้น ๆ นํ้ามันดิบที่ผ่านความร้อนจากเตาเผาจะเข้าไปในส่ วนล่างของหอกลัน่ นํ้ามัน
เดือดส่วนที่มีน้ าํ หนักเบากว่าจะลอยขึ้นไปด้านบนของหอกลัน่ ในขณะที่น้ าํ มันเดือดส่วนที่หนักกว่าจะตกลงไปด้านล่าง เมื่อ
ส่ วนที่ เบากว่าไหลผ่านถาดปรุ อุณหภูมิน้ าํ มันจะค่อย ๆ ลดลงและไอจะเกิ ดการควบแน่ นบนถาด การกลัน่ ไอนํ้ามันที่
อุณหภูมิต่างกันจะได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทต่าง ๆ เช่น ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แนฟทา นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดี เซลและ
นํ้ามันเตา
นํ้ามันชนิ ดเบาจากส่ 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 แนฟทาเบาจะถูกส่งไปยังหน่วยผสมนํ้ามันเบนซิ น (gasoline-blending unit) แนฟทาหนักซึ่ งมีออกเทนตํ่า
จะถูกส่งไปยังหน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่ งปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer Unit (“CCR”)) เพื่อเพิ่ม
ออกเทนด้วยการปรับสภาพโมเลกุลนํ้ามัน นํ้ามันนี้ ส่วนหนึ่ งจะถูกส่ งไปยังโรงงานอะโรเมติกส์เพื่อใช้ในการผลิตพาราไซ
ลีน อีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปใช้ผลิตนํ้ามันเบนซินไร้สารตะกัว่ 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 จากผลผลิตส่วนที่สาม (third side stream) เพื่อผลิตนํ้ามันดีเซล นํ้ามันส่ วนหนึ่ งจากตอนล่างของหอ
กลัน่ บรรยากาศจะถูกส่ งไปยังหอกลัน่ สุ ญญากาศเพื่อผลิตยางมะตอยหรื อนํ้ามันเตา ผลผลิ ต (side stream) จากหอกลัน่
สุ ญญากาศจะถูกส่ งไปยังหน่ วยแปรสภาพนํ้ามันหนักให้เป็ นนํ้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic
Cracking Unit (“FCCU”))
หน่ วยแปรสภาพนํ้ามันหนักให้เป็ นนํ้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit
(“FCCU”)) จะทําหน้าที่แปรสภาพนํ้ามันจากผลผลิต (side stream) จากหอกลัน่ สุ ญญากาศ (Vacuum Pipestill)ให้เป็ นนํ้ามัน
ที่ เ บากว่าด้วยการแปรสภาพโมเลกุล ให้เล็กลง ภายหลัง จากการแปรสภาพ กระบวนการกลั่นเฉพาะจะถูก ใช้เพื่ อแยก
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
ถูกส่งไปผลิตเป็ นนํ้ามันเตา
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2.3.1.3 การบํารุ งรักษาโรงงาน
เช่นเดี ยวกับโรงกลัน่ นํ้ามันทุกแห่ ง บริ ษทั ฯ จะหยุดโรงกลัน่ นํ้ามันตามระยะเพื่อการบํารุ งรักษาตามกําหนดการ
และการซ่อมแซมแก้ไขนอกกําหนดการที่วางไว้หรื อการซ่อมบํารุ งฉุ กเฉิ น แม้วา่ การหยุดโรงกลัน่ นํ้ามันเพื่อบํารุ งรักษาเป็ น
การลดอัต ราการใช้ก ํา ลัง การกลั่น ของโรงกลั่น นํ้ามัน แต่ ก็ จ ะเป็ นการเพิ่ ม ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพ ความปลอดภัย และ
ประสิ ทธิภาพของโรงกลัน่ นํ้ามัน การลดโอกาสที่จะต้องหยุดโรงกลัน่ นํ้ามันนอกกําหนดการที่วางไว้ในอนาคตหรื อการลด
ความชํารุ ดบกพร่ องที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรง รวมทั้งเป็ นการยืดอายุของโรงกลัน่ นํ้ามัน
บริ ษทั ฯ สามารถขอรับการสนับสนุนและการบริ การให้ความช่วยเหลือในการดําเนิ นงาน (operational services)
จากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งมีสาํ นักงานวิศวกรรมประจําภูมิภาคที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์ พร้อมทั้งผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
ปรึ กษาด้านวัสดุและอื่น ๆ ซึ่ งทําหน้าที่ให้การสนับสนุนแก่โรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่
ทั้งเก้าแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
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 งรักษาครั้งใหญ่ตามกําหนดการ บริ ษทั ฯ ได้วางแผนการ
บํารุ งรักษาย่อยตามกําหนดการเป็ นระยะด้วย โดยในระหว่างการบํารุ งรักษาเล็กน้อยนี้ จะมีการหยุดโรงงานอะโรเมติกส์
และ/หรื อส่ วนต่าง ๆ ของโรงกลัน่ นํ้ามัน เช่ น บริ ษทั ฯ จะหยุดหน่ วย APS หนึ่ งในสองหน่ วยทุ กระยะสามถึ งสี่ ปีเป็ น
ระยะเวลาประมาณ 10 วัน การมีหน่วย APS สองหน่วยทําให้บริ ษทั ฯ มีความคล่องตัวในการดําเนินงานโรงกลัน่ นํ้ามันต่อไป
ในขณะที่บริ ษทั ฯ ดําเนินการซ่อมบํารุ ง APS อีกหน่วยหนึ่ง และช่วยลดผลกระทบจากการหยุดโรงงาน
2.3.2

วัตถุดบิ และการจัดหา
2.3.2.1 นํา้ มันดิบ

วัตถุดิบหลักที่ ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงกลัน่ นํ้ามันคือนํ้ามันดิ บ บริ ษทั ฯ สามารถกลัน่ นํ้ามันดิ บประเภท
ต่างๆ ซึ่งรวมถึงนํ้ามันดิบจากตะวันออกกลาง ตะวันออกไกลและแอฟริ กาตะวันตก เนื่ องจากโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ มี
หน่วยเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ (upgrading and conversion unit) บริ ษทั ฯ จึงสามารถใช้น้ าํ มันดิบชนิ ดหนักที่มีความหนาแน่น
และมีกาํ มะถันสู ง (heavy sour crude) จากตะวันออกกลางในสัดส่ วนที่ สูงขึ้นได้เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ 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 บให้มีคุณสมบัติที่จะช่วยเพิ่มกําไรของบริ ษทั ฯ ให้สูงสุ ดได้อย่างแม่นยํายิ่งขึ้ 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
ก่อนหน้าคําสัง่ ซื้อที่ได้คาดการณ์ไว้ประมาณสามเดือน หลังจากนั้น บริ ษทั ฯ จะใส่ขอ้ มูลเดิมและข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั 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 บจากหรื อผ่านบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน 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 อซื้อจากแหล่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริ ษทั ฯ จะทําการซื้อจากหรื อผ่าน ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. ส่ วน
นํ้ามันดิบนําเข้าอื่น ๆ บริ ษทั ฯ จะทําการซื้อจากหรื อผ่าน ExxonMobil Sales and Supply LLC
ตารางดังต่อไปนี้แสดงปริ มาณนํ้ามันดิบที่ซ้ื อ โดยจําแนกตามภูมิภาคของแหล่งที่มาและสัดส่ วนการจัดซื้ อจากแต่
ละภูมิภาคสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554

2555

2556

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 .......................................
9,385
24.3
21,493
43.9 24,950
49.0
ตะวันออกไกล (2) ........................................
19,154
49.5
15,881
32.5 17,389
34.1
(3)
แอฟริ กาตะวันตก .....................................
10,158
26.2
11,565
23.6
8,630
16.9
รวม .............................................................
38,697
100.0
48,939
100.0 50,969
100.0
________________
(1) ซาอุดิอาระเบีย คูเวต สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรสต์ กาตาร์ อิรัก และโอมาน
(2) อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย มาเลเซีย บรู ไน จีน ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งค์โปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปาปั วนิวกีนี และรัสเซีย
(3) อียปิ ต์ กาบอง ชาด และไนจีเรี ย
2.3.2.2 วัตถุดิบโรงกลัน่ นํ้ามันและวัตถุดิบอื่น ๆ
บริ ษทั ฯ ยังซื้ อกากนํ้ามันดิ บและวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อกระบวนการผลิตในหอกลัน่ บรรยากาศ เป็ นจํานวน 610 พัน
บาร์เรล, 2,345 พันบาร์เรล ในปี 2554 และ ปี 2555 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 ยังใช้ออกซิเจนและไนโตรเจนในกระบวนการกลัน่ นํ้ามัน และได้เข้าทําสัญญากับบริ ษทั บางกอกอินดัสเตรี ยลแก๊ส
จํากัด เพื่อการจัดหาออกซิเจนและไนโตรเจน
บริ ษทั ฯ ซื้อวัตถุดิบหลักอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง สารเพิม่ ออกเทน MTBE (MTBE เป็ นเคมีภณ
ั ฑ์ซ่ ึงใช้เพื่อเพิ่มจํานวนออก
เทนในนํ้ามันเบนซิน) สําหรับโรงกลัน่ นํ้ามันจากผูจ้ ดั หาซึ่งเสนอข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสมในทางการค้า
2.3.2.3 ตัวเร่ งปฏิกิริยา
บริ ษทั ฯ ใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาประเภทต่างๆ ในกระบวนการผลิต บริ ษทั ฯ จะประเมินและคัดเลื อกประเภทตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาโดยพิจารณาจากประสิ ทธิ ภาพและราคา บริ ษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญากับ ExxonMobil Catalyst Technology LLC เพื่อ
การเช่าตัวเร่ งปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่ ใช้ในโรงกลัน่ นํ้ามันและโรงงานอะโรเมติกส์ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เข้าทํา
สัญญากับ ExxonMobil Catalyst Services Inc. เพื่อการเช่าตัวเร่ งปฏิกิริยาชนิ ดทองคําขาว (platinum based catalyst) สําหรับ
ใช้ในโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ
2.3.2.4 รี ฟอร์เมตและมิกซ์ไซลีน
รี ฟอร์เมตและมิกซ์ไซลีนเป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในโรงงานอะโรเมติกส์ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จัดหารี ฟอร์เมตจากโรง
กลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก แต่บริ ษทั ฯ ก็มีการซื้ อจากผูก้ ลัน่ นํ้ามันในประเทศรายอื่น ๆ และบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน
โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ในภูมิภาคนี้ดว้ ย บริ ษทั ฯ ซื้อมิกซ์ไซลีนที่จาํ เป็ นต้องใช้ท้ งั จากในประเทศและต่างประเทศ
2.3.2.5 เอทานอลและนํ้ามันปาล์ม
บริ ษทั ฯ ซื้ อเอทานอลจากบุ คคลภายนอกหลายรายในประเทศไทยเพื่อผสมที่ คลังนํ้ามันสําหรั บการผลิ ตแก๊ส
โซฮอล์ ส่วนนํ้ามันปาล์มซื้อจากบุคคลภายนอกที่เป็ นผูจ้ ดั หาในประเทศเพื่อนําไปใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตไบโอดีเซล
2.3.2.6 วัตถุดิบและสิ นค้าอื่น ๆ
วัตถุดิบแนฟทาชนิดเบาและนํ้ามันก๊าดซึ่งใช้ในการผลิตสารทําละลายของบริ ษทั ฯ จัดหามาจากโรงกลัน่ นํ้ามันของ
บริ ษทั ฯ ทั้งหมด บริ ษทั ฯ ซื้อออกโซแอลกอฮอล์ (oxo-alcohol) สําหรับผลิตสารพลาสติกไซเซอร์จากบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน
โมบิล คอร์ปอเรชัน่
บริ ษทั ฯ เริ่ มมีการซื้ อผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจากผูผ้ ลิตภายนอก (third party supplier) ผูซ้ ่ ึ งทําการผสมผลิตภัณฑ์หล่อ
ลื่นนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 โดยผูผ้ ลิตภายนอกยังคงซื้อนํ้ามันพื้นฐาน (base stock) และสารเติมแต่งจากบริ ษทั ในเครื อ
เอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชัน่ เพื่อที่ จะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้จดั หาสิ นค้าที่ จาํ หน่ ายของ
บริ ษทั ฯ ในร้านค้าสะดวกซื้อของบริ ษทั ฯ ส่วนใหญ่จดั หาจากผูป้ ระกอบการเครื อข่ายค้าปลีกในประเทศ
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สาธารณูปโภค
2.3.4.1 นํ้า

บริ ษทั ฯ ต้องการนํ้าเพื่อนําไปใช้ในการผลิตไอนํ้าเพื่อขับกังหันซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่สาํ คัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังใช้
นํ้าในส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตนํ้ามัน บริ ษทั ฯ มีหน่วยกลัน่ นํ้าทะเลเป็ นนํ้ากลัน่ (desalination plant ) สองหน่วย แต่
ละหน่วยมีกาํ ลังการผลิตนํ้าชัว่ โมงละ 60 ตัน และหน่วยกรองนํ้าระบบการกรองแบบดูดซึ มย้อนกลับ (reverse osmosis unit)
หนึ่งเครื่ อง ซึ่งมีกาํ ลังการผลิตนํ้า 20 ตันต่อชัว่ โมง โดยเมื่อหน่วยผลิตนํ้าทั้งหมดทํางานร่ วมกันแล้ว จะสามารถจัดหานํ้าจืดที่
จําเป็ นสําหรับการดําเนินงานของหน่วยผลิตของบริ ษทั ฯ ได้ท้ งั หมด ในบางพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งรวมถึงจังหวัดชลบุรีซ่ ึง
เคยประสบภาวะแห้งแล้งอย่างรุ นแรงในระหว่างปี 2548 เนื่องจากวิกฤตการขาดแคลนนํ้า หน่วยกลัน่ นํ้าทะเลเป็ นนํ้ากลัน่ ได้
ช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถดําเนินงานต่อไปได้ และช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งด้วย
2.4.3.2 ไฟฟ้า ไอนํ้าและก๊าซธรรมชาติ
บริ ษทั ฯ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ้าเองโดยใช้เครื่ องกําเนิดไฟฟ้าและไอนํ้าร่ วม (Co-generator) ที่มีอยูใ่ น
บริ เ วณที่ ต้ งั โรงกลัน่ บริ ษ ัทฯ มี เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า กังหันก๊า ซจํา นวนสามเครื่ อง ซึ่ งมี กาํ ลังการผลิ ตรวม 50 เมกะวัต ต์
ประกอบด้วยเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้าซึ่ งมีกาํ ลังการผลิต 12.5 เมกะวัตต์จาํ นวนสองเครื่ อง โดยแต่ละเครื่ องยังสามารถผลิตไอนํ้า
ได้ 40 ตันต่อชัว่ โมง และเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้าซึ่ งมีกาํ ลังการผลิต 25 เมกะวัตต์หนึ่ งเครื่ อง ซึ่ งสามารถผลิตไอนํ้าได้ 50 ตันต่อ
ชัว่ โมง นอกจากนี้ เพื่อการจัดหาไฟฟ้าสํารองเพิ่มเติม บริ ษทั ฯ ยังมีการเชื่อมต่อโครงข่ายพลังงานเข้ากับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากไอนํ้าจากเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้าร่ วมแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีหม้อไอนํ้า (boiler)
เสริ มอีกสองเครื่ อง แต่ละเครื่ องสามารถผลิตไอนํ้าได้ 20 ตันต่อชัว่ โมงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจัดหาไอนํ้า เครื่ องกําเนิ ด
ไฟฟ้ากังหันก๊าซจะใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซที่กาํ จัดกํามะถันแล้วจากกระบวนการกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นวิธีการที่มี
ประสิ ทธิภาพในการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยซัลเฟอร์ ไดออกไซด์เข้าสู่ บรรยากาศ ในขณะที่หม้อไอนํ้าเสริ มสอง
เครื่ องใช้น้ าํ มันเตาและก๊าซเชื้อเพลิงจากกระบวนการกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ซื้อก๊าซธรรมชาติจาก บมจ. ปตท. ด้วย
เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงเสริ มสําหรับเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้าและไอนํ้าร่ วมภายใต้สัญญารับซื้ อหรื อจ่ายเงิน (Take or Pay) ระยะยาว
2.3.5

การลําเลียงและการจัดเก็บ
2.3.5.1 การลําเลียงผลิตภัณฑ์

บริ ษทั ฯ สามารถรั บการส่ งมอบนํ้ามันดิ บทางทะเลโดยทางระบบทุ่นรั บนํ้ามันดิ บแบบหลายจุ ด (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 นํ้ามันดิบเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังถังเก็บนํ้ามันที่โรงกลัน่ นํ้ามัน โดยทางท่อส่ งซึ่ งเชื่อมต่อกับโรงกลัน่ นํ้ามันของ
บริ ษทั ฯ โดยตรง
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ด้ว ยพื้ น ที่ ที่ มีค วามได้เปรี ย บของโรงกลั่น นํ้ามัน ที่ ศ รี ร าชา ทํา ให้บริ ษ ัท ฯ สามารถเข้า ถึ ง เครื อ ข่ ายการจัด ส่ ง
ผลิตภัณฑ์ที่สะดวก และสามารถลําเลียงผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ได้อย่างประหยัดต้นทุนโดยทางระบบท่อส่ งผลิตภัณฑ์รวม
(multi-product pipeline) รถบรรทุก รถไฟ และเรื อชายฝั่งไปยังกลุ่มอุปสงค์หลักของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย
ซึ่ งรวมถึ งศู นย์ในกรุ งเทพฯ และในภูมิภาคอื่ น ๆ ทัว่ ประเทศไทย ระบบท่อส่ 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)
และสามารถขนส่งนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน
เพื่ออํานวยความสะดวกในการลําเลี ยงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปทัว่ ประเทศไทย ณ สิ้ นปี 2556 บริ ษทั ฯ ใช้คลัง
นํ้ามัน 7 แห่ง โดยมีคลังหนึ่งแห่งตั้งอยูต่ ิดกับโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังใช้คลังส่ งผ่านนํ้ามันภายใต้
สัญญาการใช้บริ การ (throughput agreement) ที่บริ ษทั ฯ ทํากับบุคคลภายนอกอีกสามแห่ง
บริ ษทั ฯ ใช้บริ การของบุคคลภายนอกให้ลาํ เลียงผลิตภัณฑ์จากคลังนํ้ามัน นํ้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกจะถูกลําเลียงจาก
คลังนํ้ามันไปยังสถานีบริ การภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่โดยทางรถบรรทุก ส่วนก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและยางมะตอยจะถูกจัดส่ ง
หรื อรับมอบโดยลูกค้าด้วยรถบรรทุกจากคลังที่ศรี ราชาเท่านั้น ซึ่ งตั้งอยูต่ ิดกับโรงกลัน่ นํ้ามัน นอกจากนี้ ท่าเทียบเรื อที่โรง
กลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ยังสามารถอํานวยความสะดวกในการส่ งออกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจากโรงกลัน่ นํ้ามันโดยตรง ส่ วน
ผลิตภัณฑ์พาราไซลีนจะถูกจัดส่งจากโรงกลัน่ นํ้ามันโดยทางเรื อชายฝั่ง ในขณะที่สารทําละลายจะถูกจัดส่ งหรื อรับมอบโดย
ลูกค้าโดยทางรถบรรทุกจากคลังที่ศรี ราชาเท่านั้น
2.3.5.2 การจัดเก็บ
หน่วยกลัน่ นํ้ามันและคลังนํ้ามันของบริ ษทั ฯ ซึ่งบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของหรื อสามารถเข้าใช้ประโยชน์ มีถงั เก็บและสิ่ ง
อํานวยความสะดวกซึ่งทําให้บริ ษทั ฯ สามารถจัดเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบและจัดเก็บวัตถุดิบก่อนนําไปใช้
บริ ษทั ฯ เชื่ อว่าคลังนํ้ามันของบริ ษทั ฯ มี กาํ ลังการจัดเก็บเพียงพอที่ จะสนับสนุ นการดําเนิ นงานปกติ รวมถึ ง
สถานการณ์ที่คาดหมายได้ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ หรื อลูกค้ารายหนึ่งหรื อหลายรายหรื อผูจ้ ดั หาวัตถุดิบอาจต้องหยุดโรงงานนอก
กําหนดการที่ วางไว้เป็ นระยะเวลาที่ จาํ กัด อย่างไรก็ดี ตามกฎระเบี ยบของประเทศไทย กําหนดให้บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องมี
นํ้ามันสํารองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 6 ของปริ มาณการใช้น้ าํ มันดิ บรายปี เพื่อการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมใน
ประเทศ ผลิตภัณฑ์คงคลังของบริ ษทั ฯ อาจเพิ่มขึ้นเป็ นครั้งคราว เนื่ องจากการหยุดโรงงานนอกกําหนดการที่วางไว้หรื อ
ปั ญหาอื่น ๆ ที่โรงงานของลูกค้าซึ่งขัดขวางหรื อประวิงการรับมอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการวางแผนสิ นค้าคงคลังของบริ ษทั ฯ
ก่อนการหยุดโรงกลัน่ ตามกําหนดการที่วางไว้ และการวางแผนสิ นค้าคงคลังของลูกค้าเพื่อการผลิตตามแผน
2.3.6

การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย

บริ ษทั ฯ ใช้ระบบบริ หารการปฏิบตั ิงานให้มีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System หรื อ
OIMS) ซึ่งเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่เคร่ งครัดและเป็ นระบบ ระบบนี้เป็ นระบบที่เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ได้พฒั นาขึ้น
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เพื่อใช้เป็ นกรอบการทํางานอย่างเคร่ งครัดในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงในด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย
สุขอนามัยและสิ่ งแวดล้อม โดยระบบ OIMS นี้ครอบคลุมแนวทางการปฏิบตั ิต่าง ๆ จํานวน 21 เรื่ อง ซึ่งรวมถึง การจัดการ
ภาวะผูน้ าํ ความพันธกิจและรับผิดชอบ การประเมินและบริ หารความเสี่ ยง การออกแบบและก่อสร้างโรงงาน ความปลอดภัย
ส่วนบุคคล อาชีวอนามัย การปกป้ องรักษาสิ่ งแวดล้อม การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และการประเมินและปรับปรุ งความเป็ น
เอกภาพในการดําเนินงาน ซึ่งระบบนี้ใช้อยูใ่ นสถานประกอบการของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ทัว่ โลก จึงทําให้บริ ษทั ฯ
สามารถติดตามความก้าวหน้าและมัน่ ใจถึงการมีความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการสําหรับผลที่เกิดขึ้นในด้านเหล่านี้
ระบบดังกล่าวทําให้บริ ษทั ฯ มีประวัติดา้ นความปลอดภัยที่ดีเยีย่ ม และสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.4

สิ่งแวดล้ อม

การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่สําคัญหลายฉบับ 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 งกฎหมายและกฎระเบี ยบเกี่ ยวกับ
สิ่ ง แวดล้อ มให้เ ข้ม งวดยิ่ง ขึ้ น เพื่ อ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม การพัฒ นาที่ ย ง่ั ยืน และคุ ้ม ครองสิ่ ง แวดล้อ มทางธรรมชาติ ใ ห้ดี ย่ิง ขึ้ น
นอกจากนี้ รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยยังมี บทบัญญัติเฉพาะเกี่ ยวกับความรั บผิดชอบของรั ฐบาลและสิ ทธิ ของ
ประชาชนในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
กฎหมายและกฎระเบี ยบสิ่ งแวดล้อมได้จาํ กัดประเภท ปริ มาณและความเข้มของสารต่างๆ ที่ จะปล่ อยออกสู่
สภาพแวดล้อมได้ ทั้งนี้ การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ยังอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
การจัดการ การเก็บรักษา การขนส่ ง การกําจัดและการบําบัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและวัสดุสารเจือปนด้วย กฎหมายและ
กฎระเบียบสิ่ งแวดล้อมเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยอากาศเสี ยและการปล่อย
นํ้าออกจากหน่วยผลิตและการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในเกือบทุกด้าน ซึ่ งรวมถึงการกลัน่
นํ้ามัน การผลิตอะโรเมติกส์และเคมีภณั ฑ์ และการดําเนินงานสถานีบริ การนํ้ามันค้าปลีก หน่วยงานหลักของรัฐที่กาํ กับดูแล
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ทางด้านสิ่ งแวดล้อมได้แก่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และ
กรมควบคุมมลพิษซึ่ งอยู่ภายใต้กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งอยู่ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งอยูภ่ ายใต้กระทรวงพลังงาน
บริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์จากระบบการจัดการพลังงานที่ ใช้อยู่ในเครื อเอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชั่นและ/หรื อ
บริ ษทั ในเครื อ ทัว่ โลก (ExxonMobil’s Global Energy Management System (“GEMS”)) ซึ่ งเป็ นระบบที่มีความครอบคลุม
และเข้มงวดตามแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีในการดําเนิ นงาน การบํารุ งรักษา การออกแบบเพื่อการบริ หารจัดการทางด้านพลังงาน
กระบวนการนี้เริ่ มต้นตั้งแต่การประเมินหน่วยผลิตโดยทีมผูเ้ ชี่ยวชาญทางเทคนิ คของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ภายหลัง
จากนั้น ผูแ้ ทนจากแต่ละหน่วยผลิตจะทํางานร่ วมกับทีมงานของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ ที่เข้า
ตรวจเยีย่ ม เพื่อพัฒนาแผนการที่เกี่ยวกับการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานในการดําเนินงานและหน่วยผลิต
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นมาตรการควบคุ มมลพิษและลดผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่อที่ จะควบคุ มการปล่อย
สารเจือปนตามที่กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกําหนด ซึ่ งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อลดการปล่อยสารเจือปนและสงวน
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รักษาทรัพยากร เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ ากังหันก๊าซสามเครื่ องของบริ ษทั ฯ มีการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ในระดับที่ ต่ าํ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าแบบดั้งเดิม 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
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การประเมินอย่างสมํ่าเสมอโดยตั้งเป้ าให้บรรลุถึงการปฏิบตั ิถูกต้องตามนโยบายสิ่ งแวดล้อมของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ เชื่อว่าบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญในทุกด้านที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั ฯ
รัฐบาลได้กาํ หนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้ อเพลิงขึ้นใหม่ โดยกําหนดให้มีการลดปริ มาณกํามะถันและ
สารเบนซีนของนํ้ามันเบนซิ น และลดปริ มาณกํามะถันในนํ้ามันดีเซล ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่กาํ หนดขึ้น
ใหม่ดัง กล่ าวภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่ อให้บริ ษทั ฯ ยังคงสามารถขายนํ้า มัน เบนซิ น และนํ้า มัน ดี เซลในตลาด
ภายในประเทศได้ บริ ษทั ฯ จึงได้เดินหน้าดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การลงทุนในโครงการปรับปรุ งคุณภาพนํ้ามันสามารถ
เป็ นไปได้โดยสอดคล้องกับกําหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิการลงทุนโครงการปรับปรุ งคุณภาพ
นํ้ามัน ณ โรงกลัน่ นํ้ามันเอสโซ่ศรี ราชาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการได้
อนุมตั ิเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วภายในวันที่ 1 มกราคม 2555
2.5

อุตสาหกรรมการกลัน่ ปิ โตรเลียม
2.5.1

หลักพื้นฐานของการกลัน่ นํา้ มัน

2.5.1.1 ภาพรวมของกระบวนการกลัน่ นํ้ามัน
การกลัน่ นํ้ามันคือกระบวนการแยกโมเลกุลสารไฮโดรคาร์ บอนที่อยู่ในนํ้ามันดิบ และแปรสภาพสารดังกล่าวให้
เป็ นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีมูลค่าสูงกว่า โรงกลัน่ นํ้ามันได้รับการออกแบบให้สามารถกลัน่ นํ้ามันดิบหลายประเภทรวมถึง
วัตถุดิบอื่น ๆ ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ชนิ ดต่าง ๆ ที่ตอ้ งการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มีค่าการกลัน่ (refining margin) สู งสุ ด และ
ตอบสนองความต้อ งการ โดยทั่ว ไป หน่ วยผลิ ต ต่าง ๆ ของโรงกลัน่ นํ้ามัน จะทํา หน้า ที่ ได้อย่า งน้อยอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
• กลัน่ แยกสารไฮโดรคาร์บอนประเภทต่าง ๆ ที่อยูใ่ นนํ้ามันดิบออกเป็ นส่วน 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
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นํ้ามันดิ บเป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการกลัน่ นํ้ามัน คุณภาพของนํ้ามันดิบที่ ใช้ในการกลัน่ และโครงสร้างของโรง
กลัน่ นํ้ามันมักจะมีอิทธิ พลต่อระดับของกระบวนการกลัน่ และการแปรสภาพที่ จาํ เป็ นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปชนิ ด
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อความสะดวก นํ้ามันดิบจะถูกแบ่งประเภทตามความหนาแน่น (density) (จากเบาไปหนัก) (light to
heavy) และปริ มาณกํามะถัน (จากตํ่าไปสูง) (sweet to sour) นํ้ามันดิบชนิดเบาซึ่งมีปริ มาณกํามะถันตํ่า (light sweet crude oil)
จะมีราคาสู งกว่านํ้ามันดิ บชนิ ดหนักซึ่ งมีปริ มาณกํามะถันสู ง (heavy sour crude oil) เนื่ องจากนํ้ามันดิบชนิ ดเบามีการ
ปรับปรุ งคุณภาพน้อยกว่า และให้ผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปที่มีราคาสูงกว่าในสัดส่วนที่มากกว่า อาทิ นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าดและ
นํ้ามันดีเซล นํ้ามันดิบชนิดหนักมักจะขายโดยมีส่วนลดเมื่อเปรี ยบเทียบกับนํ้ามันดิบชนิดเบา เนื่องจากนํ้ามันดิบชนิดหนักให้
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าตํ่ากว่าในสัดส่ วนที่สูงกว่า และต้องการกระบวนการกลัน่ เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชนิ ดเบาที่มีมูลค่า
สูงขึ้น ดังนั้น ผูก้ ลัน่ นํ้ามันจึงพยายามเลือกกลัน่ นํ้ามันดิบชนิดต่าง ๆ ซึ่งเหมาะสมที่สุด โดยคํานึงถึงหน่วยแปรสภาพโมเลกุล
และหน่ วยปรั บปรุ ง คุ ณ ภาพของแต่ ละโรงกลัน่ ราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นปั จจุ บัน ราคาที่ คาดการณ์ ใ นอนาคต ชนิ ด ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ และราคาของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จดั หาได้
ความซับซ้อน (complexity) ของโรงกลัน่ นํ้ามัน หมายถึง ความสามารถของโรงกลัน่ นํ้ามันที่จะแปรสภาพวัตถุดิบ
ที่มีราคาตํ่ากว่า เช่น นํ้ามันดิบที่มีความหนาแน่นสูงและปริ มาณกํามะถันสู ง ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู งขึ้น ความซับซ้อน
ของโรงกลัน่ นํ้ามันขึ้นอยูก่ บั ขนาดและประเภทของหน่วยแปรสภาพโมเลกุล (conversion unit) โดยทัว่ ไป ยิ่งโรงกลัน่ นํ้ามัน
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด ก็จะมีความคล่องตัวในด้านการคัดเลือกวัตถุดิบมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี
การวิเ คราะห์ น้ ํามัน ดิ บ ก็ ส ามารถช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของโรงกลั่น นํ้า มัน ที่ จ ะแปรสภาพนํ้า มัน ดิ บ ซึ่ ง ยากต่ อ
กระบวนการกลัน่ และมีราคาถูกกว่าได้ ความซับซ้อนของโรงกลัน่ นํ้ามันและการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยสามารถทําให้โรง
กลัน่ นํ้ามันอยูใ่ นฐานะที่ได้เปรี ยบมากกว่าจากการใช้น้ าํ มันดิบที่มีราคาถูก ซึ่งทําให้มีโอกาสได้รับกําไรขั้นต้นสูงขึ้น
2.5.1.2 ผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปที่สาํ คัญ
ผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปที่สาํ คัญของโรงกลัน่ นํ้ามันได้แก่
• ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
• นํ้ามันเบนซิน
• นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันก๊าด
• นํ้ามันดีเซล
• นํ้ามันเตา และ
• บิทูเมน (ยางมะตอย)
2.5.1.3 เศรษฐศาสตร์การกลัน่ นํ้ามัน (Economics of Refining)
การกลัน่ นํ้ามันเป็ นธุรกิจที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของส่วนต่าง (margin-based business) เป็ นสําคัญ โดยเป้ าหมายของผูก้ ลัน่
นํ้ามันคือการทําให้กระบวนการกลัน่ มี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและให้ผลตอบแทนที่ ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดซึ่ งได้จาก
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วัตถุดิบที่ใช้ ในโรงกลัน่ นํ้ามันแบบพื้นฐาน (simple refinery) ผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปส่ วนใหญ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิ ดหนักซึ่ งมี
มูลค่าตํ่ากว่า เช่น นํ้ามันเตา กากนํ้ามันดิ บ และบิ ทูเมน ส่ วนที่ เหลื อจะเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิ ดเบา เช่น ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่
ใช้ องค์ประกอบของนํ้ามันดิ บมี ความสําคัญเนื่ องจากเป็ นตัวกําหนดโครงสร้างของผลิ ตภัณฑ์ของโรงกลัน่ นํ้ามันและ
ความสามารถในการทํากําไรของโรงกลัน่ ค่าการกลัน่ ของโรงกลัน่ นํ้ามันแบบพื้นฐาน (simple refining margin) หมายถึง
มูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ป หักด้วยต้นทุนนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และสาธารณูปโภคที่นาํ เข้า โดยค่าการกลัน่ ของ
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 นํ้ามันที่มีความซับซ้อนมากกว่ามักจะสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าเนื่องจากสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกว่าโดยใช้
นํ้ามันดิบหรื อวัตถุดิบอื่น ๆ ในชนิดเดียวกันหรื อที่มีราคาตํ่ากว่า ดังนั้น โดยทัว่ ไป ค่าการกลัน่ ของโรงกลัน่ นํ้ามันแบบคอม
เพล็กซ์จึงสูงกว่าค่าการกลัน่ ของโรงกลัน่ นํ้ามันแบบพื้นฐาน
2.5.2

ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมกลัน่ นํา้ มันในประเทศไทย

2.5.2.1 การผลิต
ตามข้อมูลของกระทรวงพลังงาน ในปี 2556 ประเทศไทยมีการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งปี รวมทั้งสิ้ น 373,417
พันบาร์เรล คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากในปี 2555 ตารางดังต่อไปนี้ แสดงการผลิต การนําเข้า การส่ งออกและการใช้
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สาํ คัญในประเทศไทยสําหรับสามปี ล่าสุด
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
การผลิต ..................................................................................
การนําเข้า................................................................................
การส่ งออก .............................................................................
อุปสงค์ในประเทศ* ................................................................
นํ้ามันเบนซิน
การผลิต ..................................................................................
การนําเข้า................................................................................
การส่ งออก .............................................................................
อุปสงค์ในประเทศ..................................................................
นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
การผลิต ..................................................................................
การนําเข้า................................................................................

2555
(บาร์ เรลต่ อวัน)

2556

173,036
45,858
515
140,924

192,501
55,066
316
153,458

184,721
62,201
193
155,521

143,967
588
16,693
126,347

157,244
5,374
26,974
132,410

169,793
4,518
28,164
141,215

108,436
186

100,666
48

115,112
279
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ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
การส่ งออก .............................................................................
อุปสงค์ในประเทศ..................................................................
นํ้ามันก๊าด
การผลิต ..................................................................................
การนําเข้า................................................................................
การส่ งออก .............................................................................
อุปสงค์ในประเทศ..................................................................
นํ้ามันดีเซล
การผลิต ..................................................................................
การนําเข้า................................................................................
การส่ งออก .............................................................................
อุปสงค์ในประเทศ..................................................................
นํ้ามันเตา
การผลิต ..................................................................................
การนําเข้า................................................................................
การส่ งออก .............................................................................
อุปสงค์ในประเทศ..................................................................
รวมปริมาณการผลิต ...................................................................
รวมปริมาณอุปสงค์ ในประเทศ ...................................................

ที่มา:

2555

2556

20,704
87,478

12,932
87,496

26,479
95,852

2,616
0
1,840
224

1,304
0
541
230

11,840
0
331
190

398,037
965
81,085
330,720

431,766
263
92,306
353,402

439,731
3,389
83,994
360,010

100,218
5,716
60,018
42,320
925,816
728,013

105,483
6,230
66,234
40,613
988,964
767,612

101,862
4,625
65,039
37,133
1,023,060
789,920

กระทรวงพลังงาน

*ไม่รวมก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและโปรเพนที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ตารางต่อไปนี้ แสดงอุปสงค์โดยรวมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็ นอัตราร้อยละสําหรับสามปี ล่าสุด

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

2554

ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(ร้อยละ)
2555
36.7
57.5
5.8
100.0

37.2
57.5
5.3
100.0

2556
37.6
57.7
4.7
100.0

กระทรวงพลังงาน
ผลิตภัณฑ์ชนิดเบา ได้แก่ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว และนํ้ามันเบนซิน (ไม่รวมรี ฟอร์เมต)
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ผลิตภัณฑ์ชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา ได้แก่ นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน นํ้ามันก๊าด และนํ้ามันดีเซล
ผลิตภัณฑ์ชนิดหนัก ได้แก่ นํ้ามันเตา
2.5.2.2 อุปสงค์

ในปี 2556 ปริ มาณอุปสงค์ในประเทศของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งปี เท่ากับ 288,321 พันบาร์ เรล เพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 2.9 จากปี ที่แล้ว โดยผลิตภัณฑ์ที่มีอุปสงค์ในประเทศเพิ่มขึ้นทุกประเภท
2.5.2.3 อุปทาน
ปั จจุบนั มีโรงกลัน่ นํ้ามันที่สาํ คัญหกแห่งในประเทศไทย ซึ่งมีกาํ ลังการกลัน่ นํ้ามันดิบรวม 1,079 พันบาร์ เรลต่อวัน
ได้แก่ บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) (“บางจาก”) บริ ษทั ฯ บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (“พีที
ทีจีซี”) บริ ษทั สตาร์ ปิโตรเลียมรี ไฟนิ่ ง จํากัด (“เอสพีอาร์ ซี”) บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (“ไทยออยล์”) และ บริ ษทั
ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (“ไออาร์พีซี”) โดย บางจาก เอสโซ่ และไออาร์พีซี เป็ นผูป้ ระกอบการที่มีสถานีบริ การนํ้ามันค้า
ปลี กเป็ นของตนเอง ซึ่ งใช้ในการจัดจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลี ยมของตน ตารางดังต่อไปนี้ แสดงข้อมูลกําลังการกลัน่
นํ้ามันดิบ ของบริ ษทั ผูป้ ระกอบกิจการโรงกลัน่ นํ้ามันทั้งแปดแห่งในประเทศไทย

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

กําลังการกลัน่ นํ้ามันดิบ
ปัจจุบัน
(พันบาร์ เรลต่ อวัน)
120
174
145
3
17
150
275
215

รวม ..................

1,099

โรงกลัน่ นํ้ามัน

ที่มา:

(1)

โครงสร้ าง
แบบคอมเพล็กซ์
แบบคอมเพล็กซ์
แบบคอมเพล็กซ์
แบบพื้นฐาน
เรสิ ดิวสปิ ตเตอร์
แบบคอมเพล็กซ์
แบบคอมเพล็กซ์
คอนเดนเสท

กระทรวงพลังงานและการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของบริ ษทั ผูผ้ ลิต ยกเว้นตัวเลขกําลังการกลัน่ ของของบริ ษทั ฯ
ซึ่งเป็ นไปตามอัตรากําลังการกลัน่ สูงสุดซึ่งคิดจากวันที่มีการการผลิตจริ ง (Stream Day) ยกเว้นเอสโซ่ซ่ ึงเป็ นข้อมูล
ที่มาจากบริ ษทั
กําลังการกลัน่ ของพีทีทีจีซี ไม่รวมถึ งกําลังการผลิ ตของหน่ วยกลัน่ แยกคอนเดนเสทสองหน่ วย รวม 135 พัน
บาร์เรลต่อวัน ซึ่งผลิตรี ฟอร์เมตเพื่อส่งไปยังโรงงานอะโรเมติกส์
2.5.2.4 การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศ
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ราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ขายในประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยสภาพตลาดและราคานําเข้า (import parity
price) ซึ่งนําไปสู่ราคาหน้าโรงกลัน่ (ex-refinery price) สําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ขายในตลาดในประเทศจะคํานวณจาก
ราคาตลาดจรในสิ งคโปร์ (Singapore spot market price) ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็ นราคาเฉลี่ยอ้างอิงของ Platt ที่
สิ งคโปร์ (Mean of Platt’s Singapore (“MOPS”)) บวกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ จากสิ งคโปร์มายังประเทศไทย
เช่น ค่าประกันภัย ค่าระวาง อากรนําเข้า การสูญเสี ยของมวลนํ้ามันอันเกิดจากการขนส่งสิ นค้าทางทะเล (ocean losses)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ และค่าใช้จ่ายในการสํารอง (deemed strategic reserve cost) โดยอาจมีการเพิ่มค่าส่วนเพิ่มหรื อหัก
ส่วนลดสําหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างเนื่องจากความแตกต่างในคุณสมบัติที่กาํ หนดทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศ และสภาพตลาดเฉพาะภายในประเทศ รวมทั้งช่องทางการจัดจําหน่าย
2.5.3

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 ต ภัณฑ์อะโรเมติ กส์ และเคมี ภณ
ั ฑ์อื่ น ๆ ซึ่ งรวมถึ งมิ กซ์ ไซลี นและพาราไซลี น และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ปลายนํ้า (downstream derivative product) มักเป็ นไปตามวัฎจักรซึ่ งได้รับอิทธิ พลจากระดับของอุปทาน
และอุปสงค์ ในอดีต อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มกั จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยตัวกระตุน้ ที่
สําคัญอย่างอื่นของอุปสงค์ได้แก่ มาตรฐานการครองชี พที่ สูงขึ้ นในประเทศกําลังพัฒนา และการใช้พลาสติ กและวัสดุ
สังเคราะห์เพื่อทดแทนวัสดุอื่น ๆ อย่างต่อเนื่ อง วัฎจักรของกําไร (Margin Cycle) ยังได้รับอิทธิ พลจากความคาดหมาย
เกี่ยวกับกําลังการผลิตและอุปทานในอนาคตอีกด้วย ส่วนปั จจัยที่สาํ คัญซึ่งมีอิทธิ พลต่อกําลังการผลิตและอุปทานนั้นรวมถึง
การเริ่ มต้นดําเนิ นงานของโรงงานอะโรเมติ กส์ และเคมีภณ
ั ฑ์อื่น ๆ แห่ งใหม่ และการปิ ดดําเนิ นงานของโรงงานที่ ไม่มี
ประสิ ทธิภาพหรื อไม่สร้างผลกําไร
เอเชียเป็ นตลาดและผูผ้ ลิตที่สาํ คัญของพาราไซลีน และประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิตพาราไซลีนรายใหญ่ที่สุดในเอเชี ย
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 สยามมิตซุย พีทีเอ จํากัด และ บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด
(มหาชน)
กําลังการผลิตพาราไซลีน ของผูผ้ ลิตพาราไซลีนในประเทศรายสําคัญตามที่ได้รายงานไว้เป็ นดังนี้
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กําลังการผลิตปัจจุบัน (พันตันต่อปี )
พีทีทีจีซี ..................................................................
บริ ษทั ไทยพาราไซลีน จํากัด(1) ..............................
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) ...................................

1,195
527
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
2.5.4

อุตสาหกรรมการตลาดค้ าปลีก

การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงค้าปลีกในประเทศไทย อันได้แก่ นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเบนซิ น ดําเนิ นการผ่าน
ทางเครื อข่ายสถานีบริ การนํ้ามันค้าปลีก อุตสาหกรรมนี้มีการแข่งขันสูงมากและมีลกั ษณะกระจัดกระจาย โดยมีผคู ้ า้ ปลีกราย
ย่อยและผูค้ า้ ปลีกอิสระคิดเป็ นประมาณร้อยละ 82 ของจํานวนสถานี บริ การทั้งหมดในไตรมาส 3 ปี 2556 อย่างไรก็ดี ผูค้ า้
ปลีกรายใหญ่ ได้แก่ ปตท.(1) เอสโซ่ เชลล์ บางจาก และ เชฟรอน (คาลเท็กซ์) มียอดขายรวมกันเป็ นส่ วนใหญ่ ของปริ มาณ
การขายทั้งหมดในปี 2556
จํานวนสถานีบริ การ ณ ไตรมาส 3 ปี 2556 แบ่งตามผูค้ า้ ปลีก ได้แก่
ปตท.

(1)

จํานวนสถานี ...............................

1,593

เอสโซ่

เชลล์

516

519

บางจาก
1,068

ผู้ค้าปลีก
รายอื่น ๆ

เชฟรอน
371

18,561

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน ยกเว้นเอสโซ่ซ่ ึงเป็ นข้อมูลที่มาจากบริ ษทั
(1)
รวม ปตท. ค้าปลีก
นอกจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สถานี บริ การนํ้ามันยังให้บริ การเพิ่มเติมต่าง ๆ ในรู ปของร้านสะดวกซื้ อ การขาย
อุปกรณ์รถยนต์และนํ้ามันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บริ การซ่อมแซมรถยนต์และบริ การล้างรถ เพื่อเป็ นการเสริ มรายได้จาก
นํ้ามันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะในภาวะการแข่งขันทางตลาดที่สูงเนื่องจากค่าการตลาดค่อนข้างตํ่า
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กฏหมายและกฏเกณฑ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลัน่ ปิ โตรเลียมในประเทศไทย
2.6.1

กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วกับโรงกลัน่ นํา้ มัน

2.6.1.1 การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการรักษาระดับราคา
ราคาขายผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศจะเป็ นไปตามกลไกตลาด และโดยทั่วไปจะเป็ นไปตามราคานําเข้า
(import parity) ซึ่ งใช้กาํ หนดราคาขายหน้าโรงกลัน่ (ex-refinery price) ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในตลาดภายในประเทศ
ของประเทศไทย ซึ่งสะท้อนราคาในตลาดจรสิ งคโปร์ (Singapore Spot Market) ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวตาม MOPS บวกด้วย
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ จากประเทศสิ งคโปร์มายังประเทศไทย เช่น ค่าประกันภัย ค่าขนส่งสิ นค้า อากรขาเข้า
การสู ญเสี ยของมวลนํ้ามันอันเกิ ดจากการขนส่ งสิ นค้าทางทะเล (ocean losses) และค่าใช้จ่ายในการจัดการ ราคาของ
ผลิตภัณฑ์บางประเภทอาจเพิ่มขึ้นหรื อลดลงอันเนื่องมาจากการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันของตลาดของ
ทั้ง สองประเทศ และการกํา หนดเงื่ อ นไขทางการตลาดภายในประเทศเป็ นการเฉพาะ ตัว อย่า งเช่ น ในช่ ว งที่ ต ลาด
ภายในประเทศมีอุปทานเกิ นกว่าอุปสงค์ หรื ออุปทานในตลาดเอเชี ยมีอยู่ในระดับที่ สูงมากจนทําให้ยอดการส่ งออกจาก
ประเทศไทยลดลง ราคาหน้าโรงกลัน่ ภายในประเทศไทยก็อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างตํ่า
ราคาขายส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะประกอบด้วยราคาหน้าโรงกลัน่ บวกภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล เงินส่ งเข้า
กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานซึ่ งกําหนดโดยรัฐบาล และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยภาษีและ
เงิ นส่ งเข้ากองทุนที่จดั เก็บโดยโรงกลัน่ นํ้ามันแต่ละราย ซึ่ งรวมถึงบริ ษทั ฯ จะถูกนําส่ งให้แก่หน่ วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้อง
ต่อไป
โดยทัว่ ไป การส่ งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะมีกาํ หนดราคาตามราคาเที ยบเท่ากับราคาส่ งออก (Export Parity
Price) ซึ่ งหมายความว่าราคาหน้าโรงกลัน่ ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสําหรับส่ งออกจะถูกกําหนดจากราคาของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในตลาดจรสิ งคโปร์โดยอ้างอิงจาก MOPS บวกราคาส่วนเพิ่มหรื อลบราคาส่วนลดโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพตลาดในเวลา
นั้น และการเจรจาต่อรองกับผูซ้ ้ือ และความแตกต่างของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ทั้ง นี้ ใ นช่ วงเวลาใดเวลาหนึ่ งรั ฐ บาลอาจขอความร่ ว มมื อให้โ รงกลัน่ นํ้า มัน ในประเทศช่ ว ยรั กษาระดับ ราคา
ผลิตภัณฑ์น้ าํ มันบางประเภทที่จาํ หน่ายให้แก่ผคู ้ า้ ปลีกในประเทศ ซึ่ งในกรณี ดงั กล่าว โรงกลัน่ นํ้ามันจะถูกขอให้จาํ หน่าย
ผลิตภัณฑ์น้ าํ มันให้แก่ผซู ้ ้ื อในราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาดซึ่ งประกาศโดยรัฐบาล และกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงจะจ่ายเงินชดเชย
สําหรับส่ วนต่างระหว่างราคาตลาดและราคาที่ ควบคุมดังกล่าว ซึ่ งเป็ นกลไกที่ เหมาะสมในการรักษาระดับราคาขายปลีก
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเวลาที่ราคาของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสูงขึ้นมากผิดปกติ โดยขึ้นอยูก่ บั นโยบายรัฐบาลในขณะนั้น
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการควบคุมราคาขายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ภายในประเทศ ซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้เป็ นก๊าซหุ งต้ม
ในครัวเรื อน รัฐบาลได้กาํ หนดให้ผผู ้ ลิตก๊าซปิ โตรเลียมเหลวทุกราย รวมถึงบริ ษทั ฯ ต้องขายก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในราคาขายส่ ง
หน้าโรงกลัน่ ให้แก่ผรู ้ ับซื้ อในราคาควบคุม ซึ่ งรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดย สํานักนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป็ นผูป้ ระกาศราคาขายส่ งก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวที่ รัฐบาลควบคุ มเป็ นครั้ งคราว ตั้งแต่วนั ที่ 14
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มกราคม 2554 เป็ นต้นมาเพื่อเป็ นการเพิ่มการผลิตก๊าซปิ โตรเลียมเหลวทดแทนการนําเข้า รัฐบาลเห็ นชอบให้จ่ายเงิ นชดเชย
ให้กบั โรงกลัน่ นํ้ามันเพื่อจําหน่ายเป็ นเชื้อเพลิงในประเทศตามหลักเกณฑ์การคํานวนอัตราชดเชยราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวของ
โรงกลัน่ ที่ประกาศโดยคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน ลงวันที่ 24 มกราคม 2554
2.6.1.2 การจํากัดการส่งออกก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
นอกเหนื อจากกฎระเบี ยบเกี่ ยวกับราคาขายส่ งหน้าโรงกลัน่ ของก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลว รัฐบาลยังมีนโยบายที่ จะ
กํากับดูแลการส่งออกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวโดยผูผ้ ลิตในประเทศให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลวภายในประเทศ ในขณะที่ผผู ้ ลิตอาจส่งออกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวได้ในราคาส่งออกที่สูงกว่า ดังนั้น การกํากับ
ดูแลการส่งออกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจึงอาจมีผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั ฯ
2.6.1.3 การสํารองนํ้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี 2549 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
การค้านํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ได้กาํ หนดให้ ผูป้ ระกอบกิจการโรงกลัน่ นํ้ามันแต่ละรายต้องสํารองนํ้ามันดิบและวัตถุดิบ
อื่น ได้แก่ เรสซิดิว และแว็กซี่ ดิสทิลเลตที่นาํ เข้ามากลัน่ เพื่อผลิตสําหรับจําหน่ายในประเทศในปริ มาณเท่ากับร้อยละ 6 ของ
ปริ มาณที่ ใช้ท้ งั หมดในแต่ละปี นอกจากนี้ ในประกาศดังกล่าวยังกําหนดให้ตอ้ งมีการสํารองนํ้ามันสําเร็ จรู ปด้วย โดยผู ้
ประกอบกิจการโรงกลัน่ นํ้ามันแต่ละรายต้องสํารองนํ้ามันสําเร็ จรู ปที่ผลิตได้ ทั้งนี้ อัตราที่ ตอ้ งสํารองดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั
ชนิดของนํ้ามันสําเร็ จรู ปที่ผลิตได้ ซึ่งอัตราที่ตอ้ งสํารองของนํ้ามันสําเร็ จรู ปชนิดนํ้ามันเบนซิ นและนํ้ามันดีเซล คือ ร้อยละ 6
ของปริ มาณทั้งหมดในแต่ละปี
2.6.1.4 กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงได้จดั ตั้งขึ้นตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดแก้ไข
และป้ องกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 โดยกองทุนนี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อรักษาเสถียรภาพของระดับราคา
ขายปลี กนํ้ามันเชื้ อเพลิงในประเทศ เพื่อให้เกิ ดผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิ จให้น้อยที่ สุด ในการนี้ ผูค้ า้ นํ้ามันเชื้ อเพลิ ง
สําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ ใช้ในประเทศ ซึ่ งรวมถึงผูผ้ ลิตและนําเข้าผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเชื้อเพลิง มีหน้าที่ตอ้ งนําส่ งเงินเข้ากองทุน
นํ้ามันเชื้ อเพลิง พร้อมการชําระภาษีสรรพสามิต หรื อภาษีศุลกากร (แล้วแต่กรณี ) โดยคิดเป็ นสัดส่ วนจากปริ มาณนํ้ามันที่ ผลิต
หรื อจําหน่ายได้ตามอัตราที่ กพช. กําหนด การส่งเงินเข้ากองทุนนี้อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร
กองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.
2535 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับการดําเนิ นงานและนําไปใช้เป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรื ออุดหนุน
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุ รักษ์พลังงาน ป้ องกัน บรรเทา และแก้ไขผลกระทบที่ เกิ ดจากการพัฒนาและการใช้พลังงาน โดย
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายนํ้ามัน รวมถึงผูน้ าํ เข้านํ้ามัน มีหน้าที่นาํ ส่ งเงินเข้ากองทุนในอัตราตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่ งชาติ กําหนด และมีกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเรี ยกเก็บเงินเข้า
กองทุน
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2.6.1.5 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
รัฐบาลได้กาํ หนดกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่เข้มงวดสําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม กฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่ งกรม
ธุรกิ จพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็ นหน่ วยงานที่ ออกกฎระเบียบดังกล่าวเป็ นครั้งคราวตามพระราชบัญญัติการค้านํ้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยรัฐบาลได้กาํ หนดนโยบายที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น การลด
ปริ มาณสารตะกัว่ ในนํ้ามันเบนซินไร้สารตะกัว่ และนํ้ามันดีเซล
โดยรัฐบาลได้กาํ หนดนโยบายที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น การลดปริ มาณสาร
ตะกัว่ ในนํ้ามันเบนซิน และการลดปริ มาณกํามะถันในนํ้ามันดีเซล เป็ นต้น ซึ่ งในปั จจุบนั ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่
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 ไม่เกิ น 0.013 กรัมต่อลิตร และตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นต้นมา ตาม
ประกาศกรมธุ รกิ จพลังงานได้กาํ หนดให้ปริ มาณสารตะกัว่ ในนํ้ามันเบนซิ นต่าง ๆ ดังกล่าวจะต้องมีไม่เกิน 0.005 กรัมต่อ
ลิตร และสัดส่ วนของกํามะถันจะต้องมีไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยนํ้าหนัก และสัดส่ วนของเบนซิ นจะต้องไม่สูงกว่าร้อยละ
1.0 โดยปริ มาตร และสัดส่วนโอเลฟิ นจะต้องมีไม่สูงกว่าร้อยละ 18 โดยปริ มาตร และตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นมา
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานค่าออกเทนของนํ้ามันเบนซินสําหรับการจําหน่ายในประเทสไทยจะต้องไม่ต่าํ กว่า 95
สําหรับนํ้ามันดีเซลนั้น ประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันดีเซล
ได้กาํ หนดว่า สัดส่ วนของกํามะถันในนํ้ามันดี เซลหมุนเร็ ว จะต้องมี ไม่เกิ นร้ อยละ 0.035 ของนํ้าหนัก และตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2555 เป็ นต้นมา สัดส่วนของกํามะถันในนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ วจะต้องมีไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยนํ้าหนัก นอกจากนี้
ในประกาศกรมธุรกิจพลังงานยังได้กาํ หนดอีกว่า ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นต้นมา สัดส่ วนของโพลีไซคลิก อะโรเม
ติกส์ ไฮโดรคาร์บอนจะต้องมีไม่เกินร้อยละ 11 โดยนํ้าหนัก
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขึ้นอยูก่ บั ชนิดและวัตถุประสงค์ที่ใช้ ตัวอย่างเช่น หากเป็ นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่
ผลิตเพื่อการส่งออก 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
2.6.2

กฎระเบียบทีส่ ําคัญเกีย่ วกับการประกอบกิจการสถานีบริการนํา้ มันเชื้อเพลิง

2.6.2.1 พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
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พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2543 กําหนดให้ผคู ้ า้ นํ้ามันซึ่ งดําเนิ นกิ จการค้านํ้ามันโดยจัดตั้งเป็ น
สถานี บริ การ ต้องยื่นขอจดทะเบี ยนต่ออธิ บดี กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และให้อธิ บดีฯ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจกําหนด
ลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ผคู ้ า้ นํ้ามันจะจําหน่ายหรื อมีไว้เพื่อจําหน่าย เพื่อใช้บงั คับทัว่ ราชอาณาจักร
2.6.2.2 พระราชบัญญัติการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
นอกจากการยื่นขอจดทะเบี ยนเป็ นผูค้ า้ นํ้ามันตามพระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้ อเพลิ ง พ.ศ. 2542 แล้ว ตาม
พระราชบัญญัติการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องยังได้กาํ หนดให้การประกอบกิจการสถานี
บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็ นกิจการควบคุมที่ ตอ้ งแจ้งหรื อขออนุญาตจากหน่ วยงานของรัฐจึงจะประกอบกิ จการดังกล่าวได้
โดยผูป้ ระกอบกิจการสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการควบคุมนํ้ามัน
เชื้ อเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่ เกี่ ยวข้องด้วย อาทิ การปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ในการควบคุมไอนํ้ามันเชื้อเพลิงใน
บริ เวณสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหามลภาวะในอากาศ เป็ นต้น
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยเสี่ ยงที่มีอยูใ่ นธุรกิจปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีในภูมิภาคและทัว่ โลก
และแม้วา่ บริ ษทั ฯ จะได้ติดตามดูแลและบริ หารจัดการตามระบบการบริ หารตามที่จะได้กล่าวในข้อ 3.2 ต่อไปแล้วก็ตาม
ปั จจัยเสี่ ยงบางปัจจัยนั้นยังคงอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ และสามารถส่งผลกระทบกับธุรกิจ ผลประกอบการ
และสถานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ และมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ อาจไม่ทราบถึงความเสี่ ยงบางประการ
และความเสี่ ยงอื่น ๆ ซึ่งในขณะนี้บริ ษทั ฯ เชื่อว่ายังไม่มีนยั สําคัญ อาจกลายเป็ นความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญต่อบริ ษทั ฯ ได้
นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสาร
ฉบับนี้ เช่น การใช้ถอ้ ยคําว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์วา่ ” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็ นต้น หรื อประมาณ
การทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ การดําเนินธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ นโยบายของรัฐ และปั จจัยอื่น ๆ ซึ่งเป็ 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 มิได้ทาํ การตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
3.1

ปัจจัยเสี่ยง

3.1.1

อุปสงค์ และอุปทาน

โดยพื้นฐานแล้ว ธุรกิจปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี เป็ นธุรกิจสิ นค้าโภคภัณฑ์ กล่าวคือ เหตุการณ์ หรื อ สภาพในประเทศ
ภูมิภาค หรื อโลกที่มีผลต่อการผลิตจัดหา และความต้องการสิ นค้านั้น ย่อมเป็ นปัจจัยกําหนดราคาผลิตภัณฑ์และค่าการกลัน่
ซึ่งในท้ายสุดก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดําเนินงานและผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึงกําไรขาดทุนสต็อก
จากผลของความผันผวนของระดับราคา
สภาพเศรษฐกิจ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิ โตรเคมี หากเศรษฐกิจตกตํ่าหรื อมีอตั รา
การเจริ ญเติบโตตํ่าหรื อติดลบจะกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั ฯ โดยตรง นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อสภาพ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภาคอีก เช่น การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเพิม่ ประชากร ความวุน่ วายในการชุมนุมทางการเมือง โดย
บางปัจจัยที่มีผลต่อการทํางานของตลาดและสถาบันการเงินจะเพิ่มความเสี่ ยงให้กบั บริ ษทั ฯ รวมทั้งความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้าและการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ต่อบริ ษทั ฯ อีกด้วย
ปัจจัยอื่นๆเกีย่ วกับอุปสงค์
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ปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์และผลประกอบการของบริ ษทั ฯ โดยรวมถึง การพัฒนาเทคโนโลยีให้ใช้
พลังงานให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น อุณหภูมิตามฤดูกาลซึ่งมีผลต่อการใช้พลังงานของเครื่ องทําความเย็นและร้อน การเพิ่มขีด
สามารถในการแข่งขันของพลังงานทางเลือก ซึ่งยังคงต้องอาศัยเงินชดเชยหรื อความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยูใ่ นปัจจุบนั และ
การเปลี่ยนแปรรสนิยมการใช้ชนิดเชื้อเพลิงพลังงาน เช่น รถยนต์ใช้พลังงานทางเลือก เป็ นต้น
ปัจจัยอื่นๆเกีย่ วกับอุปทาน
ราคาและส่วนต่างของสิ นค้าอุปโภคบริ โภคยังขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่างๆที่กระทบต่อการผลิตจัดหา ตัวอย่างเช่น ค่าการกลัน่ หรื อ
ส่วนต่างผลิตภัณฑ์จะลดลงหากว่าอุตสาหกรรมมีกาํ ลังการกลัน่ ปิ โตรเลียมหรื อการผลิตปิ โตรเคมีเพิม่ ขึ้น ปริ มาณการผลิต
นํ้ามันและปิ โตรเคมีอาจลดน้อยลง ในกรณี เช่น ประเทศสมาชิกปฏิบตั ิตามโควต้าการผลิตของโอเปค หรื อ ในช่วงเวลาที่มี
สงคราม การกระทําที่ไม่เป็ นมิตร ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ หรื อ เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงและกระทบต่อการจัดส่งลําเลียง เป็ นต้น
ในส่วนของเทคโนโลยี รวมหมายถึงเทคโนโลยีที่ทาํ ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในราคาถูกลง
ปัจจัยทัว่ ไปอื่นๆ
ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบจาก อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ
และ สภาพตลาดทัว่ ไปในประเทศและภูมิภาค บริ ษทั ไม่ใช้เครื่ องมือทางการเงินในการป้ องกันความเสี่ ยงต่อปัจจัยเหล่านี้
3.1.2

ปัจจัยจากนโยบายของภาครัฐ กฏหมายและข้ อบังคับทีเ่ กีย่ วข้ อง

ผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฏหมายข้อบังคับและนโยบาย
โดยภาครัฐ
กฏหมายข้ อบังคับและคดีความ
บริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฏหมาย เช่น การเพิ่มภาษี การกําหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในการออก
ใบอนุญาต การควบคุมราคา การเปลี่ยนแปลงกฏหมายสิ่ งแวดล้อม หรื อกฏหมายที่ทาํ ให้มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิตามที่
มากขึ้น หรื อ ทําให้โอกาสทางธุรกิจล่าช้าหรื อมูลค่าลดลง ข้อบังคับใช้เชื้อเพลิงทางเลือกหรื อส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่มีราคา
ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยงั มีผลบังคับและค่าปรับจากการฟ้องร้องคดีความ เป็ นอีกหนึ่งปัจจัย
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
นอกเหนือจากปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจและจากภาครัฐ ผลประกอบการในอนาคตก็ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถของบริ ษทั ฯ
ในการบริ หารจัดการปัจจัยเสี่ ยงที่อยูใ่ นควบคุมของบริ ษทั ฯ และขีดความสามารถเมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั คู่แข่งนี้จะเป็ น
ตัวกําหนดผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ตามธรรมชาติของธุรกิจอุปโภคบริ โภคซี่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธภาพ
รวมถึงการบริ หารจัดการค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลการผลิต อย่างต่อเนื่อง เป็ นองค์ประกอบสําคัญในกําหนดความสามารถใน
การแข่งขันของบริ ษทั ฯ จึงต้องให้ความสําคัญกับการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี การ
ควบคุมต้นทุน การเพิ่มผลิตผล และการประเมินค่าสิ นทรัพย์โดยรวมอย่างสมํ่าเสมอ
การบริหารจัดการความเสี่ยงเกีย่ วกับความปลอดภัย การควบคุม และสิ่งแวดล้อม
ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของฝ่ ายจัดการที่จะลดความเสี่ ยงทางธุรกิจปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี
และควบคุมการดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิผล บริ ษทั ฯ ใช้ระบบการบริ หารจัดการที่เข้มงวดและเน้นให้ความสําคัญอย่าง
ต่อเนื่องกับ ความปลอดภัยในสถานที่ทาํ งาน และป้ องกันการรั่วไหลหรื อเหตุการณ์อื่นที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และใช้
เทคโนโลยีใหม่ที่สมั ฤทธิ์ผลและกระบวนการทํางานใหม่ เพื่อลดการปล่อยก๊าซสู่บรรยากาศ ซึ่งไม่เพียงเป็ นไปตามกฏ
ระเบียบข้อบังคับทางราชการ แต่ยงั คํานึงถึงความสําคัญของชุมชนรอบๆ สถานประกอบการด้วย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังคง
รักษากรอบการควบคุมภายในที่เคร่ งครัดและระบบการบริ หารการควบคุมเพื่อช่วยตรวจดูแลการปฏิบตั ิตามกรอบการ
ทํางานนี้ หากระบบการบริ หารจัดการและการควบคุมไม่ทาํ งานตามที่วางไว้ ก็จะก่อให้เกิดผลร้ายและภาระหนี้สินแก่
บริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนมากได้
การเตรียมความพร้ อม
ประสิ ทธิภาพของบริ ษทั ฯ ในการเตรี ยมความพร้อมรับภัยพิบตั ิอย่างเคร่ งครัดและการวางแผนรองรับ รวมถึงแผนดําเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤติ มีส่วนช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและอุบตั ิเหตุ
3.1.3 อื่นๆ
การพึง่ พา เอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชั่น และ/หรื อบริษัทในเครื อ สําหรับการให้ บริการสนับสนุนด้ านต่ างๆและบุคลากรอาวุโส
ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ต้องพึ่งพา เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อเป็ นอย่างมาก
สําหรับการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ อาทิเช่น การเข้าถึงความเชี่ยวชาญในการบริ การจัดซื้อนํ้ามันดิบและ
วัตถุดิบ เครื อข่ายการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณั ฑ์ทว่ั โลก การบริ การทางด้านเทคโนโลยี การดําเนินงาน
และวิศวกรรมที่ทนั สมัย และการมีส่วนร่ วมในโครงการวิจยั และพัฒนา การให้สิทธิในการใช้เครื่ องหมายการค้า และบริ การ
อื่นๆ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับรองได้วา่ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อจะยังคงให้การสนับสนุน
ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าว หรื อสัญญาที่มีนยั สําคัญใดๆ ที่ทาํ ไว้กบั เอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อถูกบอกเลิก โดยที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถหาแหล่งอื่นๆ สําหรับบริ การหรื อไม่สามารถหา
บุคลากรที่สาํ คัญเพิ่มเติมได้ ธุรกิจของบริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบ
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สัญญาต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ ทําไว้กบั เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ สําหรับบริ การด้านเทคโนโลยี
เครื่ องหมายการค้า และบริ การสนับสนุนด้านอื่นๆ นั้น มีขอ้ กําหนดว่าด้วยการสิ้นสุดของสัญญาโดยอัตโนมัติ หาก เอ็กซอน
โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ไม่ได้เป็ นเจ้าของหรื อไม่มีอาํ นาจควบคุมไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม เป็ นจํานวนสูงกว่าร้อยละ 50 ของ
ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ฯ อีกต่อไป นอกจากนี้ยงั มีเงื่อนไขบางประการที่เกี่ยวกับบุริมสิ ทธิ และการอนุมตั ิจากรัฐบาลที่จะมีผล
บังคับใช้ หากผูถ้ ือหุน้ เอ็กซอนโมบิลประสงค์ที่จะลดสัดส่วนการถือหุน้ โดยรวมของตนในบริ ษทั ฯ ลงจนตํ่ากว่าร้อยละ 50
คดีความทีค่ ้ างพิจารณาอยู่และทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
บริ ษทั ฯ ตกเป็ นจําเลยในคดีความซึ่งเป็ นคดีทางการค้าปกติของบริ ษทั ฯ หลายคดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริ ษทั ฯ มีคดีความที่
ค้างพิจารณาอยูใ่ นข้อกล่าวหาเรื่ องการสําแดงเท็จ และชําระภาษีศุลกากรตํ่ากว่าที่จะต้องชําระ ซึ่งศาลได้พิพากษาให้บริ ษทั ฯ
ต้องชําระค่าปรับเป็ นจํานวน 436 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการยืน่ ฎีกาคําพิพากษาดังกล่าวต่อศาลฎีกา บริ ษทั ฯ เชื่อ
ว่าบริ ษทั ฯ มีเหตุผลทางกฎหมายสนับสนุนการยืน่ ฎีกาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับรองได้วา่ บริ ษทั ฯ จะ
ชนะดดีความดังกล่าว
ทั้งนี้ คดีความที่สาํ คัญที่มีผลออกมาในทางที่ไม่เป็ นคุณกับบริ ษทั ฯ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ
กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
3.2

การบริหารความเสี่ยง

3.2.1

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบครอบคลุม

บริ ษทั ใช้แนวปฏิบตั ิการประเมินและบริ หารจัดการความเสี่ ยงทั้งในด้านการปฏิบตั ิการและด้านธุรกิจและการเงินอย่างเป็ น
ระบบเป็ นขั้นเป็ นตอน มีการบ่งชี้ การวิเคราะห์ การประเมินผลกระทบ ของแต่ละความเสี่ ยง ทั้งยังมีการกําหนดมาตรการ
จัดการเพื่อลดความเสี่ ยงนั้นๆลงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และทรัพย์สินของบริ ษทั
โดยมีระบบการบริ หารการปฏิบตั ิงานให้มีความปลอดภัย (OIMS) และระบบการควบคุม ซึ่งรวมถึงระบบบริ หารการ
ดําเนินงานเพื่อการควบคุม (CIMS) เป็ นเสาหลักในการบริ หารจัดการ กล่าวคือ OIMS ใช้กาํ หนดขอบเขตที่ยอมรับได้และ
เป็ นระบบบริ หารจัดการความเสี่ ยง ในด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน สุขอนามัย สิ่ งแวดล้อม และสังคม ส่วน
CIMS ใช้กบั ความเสื่ ยงทางธุรกิจและการเงินตามกรอบและแนวทางข้างต้น แผนบริ หารจัดการความเสี่ ยงนั้นถือเป็ นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริ หารธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยได้รวมถึงการพิจารณาปั จจัยเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอก และ
การประเมินและติดตามผลเพื่อมัน่ ใจในประสิ ทธิภาพการดําเนินงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาให้ดีข้ ีนไปอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวทางการบริ หารดังกล่าว คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จึงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ
3.2.2

การบริหารการปฏิบัตงิ านให้ มคี วามปลอดภัย (OIMS)
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บริ ษทั มุ่งมัน่ ในการประกอบธุรกิจในแนวทางซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชนที่
บริ ษทั ประกอบธุรกิจอยู่ พร้อมทั้งปกป้ องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงาน ลูกค้า และสาธารณชน
โดยระบุอยูใ่ นนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิภาพความปลอดภัย สุขอนามัย สี่ งแวดล้อม และความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ
นําไปปฏิบตั ิดว้ ยกรอบการบริ หารจัดการที่เคร่ งครัดที่เรี ยกว่า การบริ หารการปฏิบตั ิงานให้มีความปลอดภัย (OIMS) นัน่ เอง
OIMS เป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นระบบ โครงสร้างที่ชดั เจน และถือวินยั อย่างเคร่ งครัด ในการวัดผลความก้าวหน้าและติตตาม
ภาระรับผิดชอบของแต่ละสายธุรกิจ หน่วยงาน และโครงการต่างๆ ในปี 2011 บริ ษทั Lloyd’s Register Quality Assurance,
Inc. ได้ตรวจสอบผลการดําเนินงานและให้การรับรองระบบ OIMS มีมาตรฐานสูงไม่นอ้ ยกว่าระบบ ISO 14001: 2004 ว่า
ด้วยการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐานองค์กรนานาชาติ และ ระบบ OHSAS 18001 : 2007 ว่าด้วยการจัดการ
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามมาตรฐานสากล
3.2.3

ระบบการควบคุม

มาตรฐานระบบการควบคุมการบริ หารจัดการ (SMC) กําหนดหลักการและแนวคิดหลักสําหรับการควบคุมธุรกิจ โดยมี
ระบบบริ หารการดําเนินงานเพื่อการควบคุม (CIMS) ซึ่งก็เช่นเดียวกับ ระบบ OIMS ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประเมิน
วิเคราะห์และวัดความเสี่ ยงทางธุรกิจและการเงิน รวมทั้งลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ติดตามการปฏิบตั ิตามมาตราฐาน และ
รายงานผลการดําเนินงานให้แก่ตน้ สังกัดและฝ่ ายบริ หาร โดยระบบการควบคุมที่ใช้น้ ี มีมาตรฐานสูง ไม่นอ้ ยกว่าข้อกําหนด
ตามกฏหมาย ในสหรัฐอเมริ กาหรื อตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งนิวยอร์ค
บริ ษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์สได้ทาํ การประเมินอย่างอิสระและระบุวา่ ระบบการควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ภาพต่อการ
จัดทํารายงานทางการเงิ น การประเมินตัวเอง และการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ ช่วยให้มนั่ ใจว่าทุกหน่ วยงานได้ปรับใช้
ระบบการควบคุมและมาตรฐานของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
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4.

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1

ทรัพย์ สินถาวรหลัก

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายการและมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ทรัพย์สินถาวรหลักที่ ใช้ในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตามที่ ปรากฏในงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ มี
รายละเอียดเป็ นดังนี้
รายการสินทรัพย์ถาวรหลัก

หน่วย: ล้านบาท
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชีหลังหักค่ าเสื่ อมราคาสะสม
และค่ าเผื่อการด้ อยค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

ที่ดิน
อาคาร โรงงาน และอุปกรณ์
งานระหว่างก่อสร้าง

5,019
24,520
1,280

รวมมูลค่ าทรัพย์ สินถาวรหลักสุ ทธิ

30,819

ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ ที่ตดั ค่าเสื่ อมราคาครบตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีมูลค่าจํานวน 10,438 ล้านบาท
สําหรับรายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินถาวรหลักที่
ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ซึ่งจําแนกตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นดังนี้

รายการสินทรัพย์ถาวรหลัก

หน่วย: ล้านบาท
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชีหลังหักค่ าเสื่ อมราคาสะสม
และค่ าเผื่อการด้ อยค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

ส่วนธุรกิจการกลัน่ นํ้ามันและจัดจําหน่ายนํ้ามัน
ส่วนธุรกิจปิ โตรเคมี

26,816
4,003

รวมมูลค่ าทรัพย์ สินถาวรหลักสุ ทธิ

30,819
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•

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

รายละเอียดการเอาประกันภัยทรัพย์ สิน

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 ษทั ฯ จะทบทวนความคุ ม้ ครองตามการประกัน ภัยเป็ นระยะๆ เพื่ อพิจารณาว่า การประกันภัยที่ มีอยู่น้ ันจะสามารถ
ครอบคลุมความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักหรื อคาดหมายไว้อย่างเพียงพอหรื อไม่
ภายใต้กรมธรรม์ประกันสรรพภัยของทรั พ ย์สิน บริ ษ ัทฯ ได้เอาประกันภัย ความสู ญเสี ยสําหรั บ ทรั พย์สินที่ มี
ความสําคัญบางรายการ ซึ่ งรวมถึงโรงกลัน่ นํ้ามันและหน่วยผลิตต่างๆ ของบริ ษทั ฯ คลังนํ้ามันบางแห่ ง สิ นค้าคงคลังและ
อาคารสํานักงานบางแห่ ง ตลอดจนอุปกรณ์และระบบที่สาํ คัญ ในวงเงินประกันรวมจํานวน 250 ล้านดอลลาร์ สหรัฐแต่ละ
ครั้ง
ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของบริ ษทั ฯ นั้น ครอบคลุมความรับผิดตาม
กฎหมายและตามสัญญาที่บริ ษทั ฯ มีต่อบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นเนื่องจากการบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ ความเสี ยหายของ
ทรัพย์สินและการโฆษณา ซึ่งมีวงเงินประกันสําหรับความรับผิดทัว่ ไปต่อบุคคลภายนอกรวมทั้งสิ้นเป็ นจํานวน 150 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี และมีวงเงินประกันสําหรับความรับผิดที่เกี่ยวกับการบิน (Aviation Related) รวมทั้งสิ้นเป็ นจํานวน 500
ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี สําหรับการประกันภัยการขนส่งสิ นค้าทางทะเล (Marine Open Cargo Insurance) ครอบคลุมความ
สูญเสี ยหรื อความเสี ยหายในระหว่างการลําเลียงและขนถ่ายสิ นค้าทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก โดยมีวงเงินความ
คุม้ ครองไม่เกิน 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สําหรับต่อหนึ่งลําหรื อหนึ่งเที่ยวการขนส่ง
กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นทั้งหมดยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบ
กิ จการควบคุ มประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุ มนํ้ามันเชื้ อเพลิ งอยู่ภายใต้เงื่ อนไขความรั บผิด ส่ วนแรก
(Deductibles) และกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดจะมีการต่ออายุกรมธรรม์เป็ นรายปี นอกเหนื อไปจากข้อยกเว้นความ
คุม้ ครองอื่น ๆ แล้ว การประกันภัยดังกล่าวของบริ ษทั ฯ บางส่ วนยังไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดอันเกิดจากภัยสงครามหรื อ
การก่อการร้ายด้วย
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4.2

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

สินทรัพย์ ทไี่ ม่ มตี วั ตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามที่
ปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดเป็ นดังนี้

รายการสินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน

หน่วย: ล้านบาท
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชีหลังหักค่ าตัดจําหน่ าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

ค่าสิ ทธิและใบอนุญาต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

155
75

รวมมูลค่ าสินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนสุทธิ

230

นอกเหนื อจากค่าสิ ทธิ และใบอนุญาต และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงั กล่าวแล้วข้างต้นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 บริ ษทั ฯ ยังมีรายการสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและสิ ทธิอื่น ๆ ที่สาํ คัญอีก ซึ่งมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
4.2.1

สิทธิตามสัญญาเช่ าระยะยาว

ภายใต้สญ
ั ญาเช่าระยะยาวที่บริ ษทั ฯ ทํากับบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้แก่ บริ ษทั วิสาหกิจส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
จํากัด บริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด และบริ ษทั เพซเซตเตอร์เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด บริ ษทั ฯ มีสิทธิครอบครองและใช้
ประโยชน์ในที่ ดินซึ่ งกระจายอยู่ทวั่ ประเทศไทย โดยมีเนื้ อที่ รวมกันประมาณ 553,000 ตารางเมตร สําหรับสถานี บริ การ
นํ้ามัน และประมาณ 205,000 ตารางเมตร สําหรับคลังนํ้ามัน
โดยในการเช่าที่ดินระยะยาวจากบริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิ จ จํากัด หรื อบริ ษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรเซส
จํากัดนั้น บริ ษทั ฯ ได้ตกลงทําสัญญาเช่าที่ ดินแต่ละแปลงจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมี กาํ หนดระยะเวลาเช่ า
ประมาณ 30 ปี โดยมีการจ่ายค่าเช่าแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ค่าเช่าล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดิน ซึ่ งค่าเช่าทั้งสอง
ประเภทจะมีการกําหนดไว้ในสัญญาเช่าที่ดินแต่ละฉบับ
ในขณะที่การเช่าที่ ดินระยะยาวจากบริ ษทั วิสาหกิ จส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด ส่ วนใหญ่แล้วสัญญาเช่าที่ดินที่
บริ ษทั ฯ ทํากับบริ ษทั วิสาหกิจส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด จะมีกาํ หนดระยะเวลาเช่าที่แตกต่างกัน โดยจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามสัญญาเช่าที่ดินแต่ละฉบับ และบริ ษทั ฯ มีสิทธิที่จะขอต่ออายุการเช่าออกไปได้อีก เมื่อสิ้นสุดการเช่าตามสัญญาเดิม โดย
อัตราค่าเช่าจะมีการจ่ายชําระเป็ นรายปี
มูลค่าสุทธิที่ดินตามบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
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หน่วย: ล้านบาท
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

บริ ษทั ฯ

บริ ษทั เพซเซตเตอร์เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด

688
7
3,091
1,233

รวมมูลค่ าทีด่ นิ สุ ทธิ

5,019

บริ ษทั วิสาหกิจส่งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด

4.2.2

สิทธิและประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน

บริ ษทั ฯ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับการประกอบกิ จการการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และกิ จการผลิต
พาราไซลีน (Paraxylene) ประเภทการผลิ ตผลิตภัณฑ์เคมีจากปิ 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 ได้จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนสําหรับกิจการในส่วนที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
นี้ ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน มีอาทิ
•

สิ ทธิ ในการนําคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือ และผูช้ าํ นาญการเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อมาทํางานใน
กิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม

•

สิ ท ธิ ที่ จ ะถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ์ 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 จะต้องใช้เพื่อประกอบกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มเท่านั้น ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ใช้สิทธิ ถือ
ครองกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อถือครองบางส่วนของที่ดินอันเป็ นที่ต้ งั โรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ

•

สิ ทธิ ที่จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักร ตามระยะเวลาที่ คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
กําหนด โดยมีเงื่อนไขว่า เครื่ องจักรซึ่งได้รับยกเว้นอากรขาเข้านั้น จะต้องนําเข้ามาในปี 2538 เว้นแต่จะ
ได้รับอนุ มตั ิให้ขยายเวลาการนําเข้าจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั สิ ทธิ
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว

•

สิ ทธิที่จะได้รับอนุญาตให้นาํ เข้าหรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
ส่วนที่ 1 หน้า 54

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ในปี 2550 บริ ษทั ฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ประโยชน์ตามบัตรส่ งเสริ มข้างต้นสําหรับการนําเข้าเครื่ องจักรที่ใช้
ขจัดหรื อป้ องกันมลภาวะแวดล้อม ภายในช่วงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 จนถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
สําหรับกิจการผลิตพาราไซลีนในส่ วนของโรงงานอะโรเมติกส์ของบริ ษทั ฯ นั้น บริ ษทั ฯ ได้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ 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
ส่งเสริ มการลงทุนสําหรับการขยายกําลังการผลิตเป็ น 420,000 ตันต่อปี และ 540,000 ตันต่อปี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2544
และวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ตามลําดับ โดยสิ ทธิ และประโยชน์ต่าง ๆ ที่ บริ ษทั ฯ ได้รับจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุนที่สาํ คัญประกอบด้วย
•

สิ ทธิ ในการนําคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือ และผูช้ าํ นาญการเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อมาทํางานใน
กิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม

•

สิ ท ธิ ที่ จ ะถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ตามจํา นวนที่
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเงื่อนไขว่า ที่ดินที่จะได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์
ตามบัตรส่งเสริ ม จะต้องใช้เพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มเท่านั้น

•

สิ ทธิที่จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิ โดยมี
เงื่อนไขว่า เครื่ องจักรซึ่งได้รับยกเว้นอากรขาเข้านั้น 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 ในปั จจุบนั สิ ทธิได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ได้
สิ้นสุดลงไปแล้ว

•

สิ ทธิที่จะได้รับอนุญาตให้นาํ เข้าหรื อส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้

•

สิ ทธิที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นเวลา 8 ปี นับตั้งแต่
วันที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น โดยสิ ทธิ ในการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้ ได้
สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550
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ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 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 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สําหรับคดีขอ้ พิพาทที่สาํ คัญที่บริ ษทั ฯ ถูกฟ้องเป็ นจําเลย ได้แก่ คดีขอ้ พิพาท กับกรมศุลกากร ซึ่งเป็ นคดีที่สืบเนื่อง
จากในช่วงปี 2530 ถึงปี 2531 บริ ษทั ฯ ได้มีการนําเข้าสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น โดย
กรมศุลกากรได้ทาํ การประเมินอากรสําหรับสิ นค้าที่นาํ เข้านี้และบริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระอากรดังกล่าวไปแล้ว หลังจากนั้นอีกหลาย
ปี กรมศุลกากรกล่าวหาว่า บริ ษทั ฯ ควรจะสําแดงสารตั้งต้นที่มีชื่อทางการค้าโดยพื้นฐานว่าสารตั้งต้นดังกล่าวมีคุณสมบัติ
เดียวกันกับสารตั้งต้นที่มีชื่อทางการค้าของบริ ษทั ฯ และกรมศุลกากรจึงได้ประเมินอากรเพิ่มเติมโดยพื้นฐานดังกล่าว ซึ่ง
บริ ษทั ฯ ได้จ่ายชําระเงินจํานวน 17 ล้านบาทสําหรับคดีแพ่งในเรื่ องนี้แล้ว และต่อมาในปี 2542 บริ ษทั ฯ ยังถูกยืน่ ฟ้องเป็ 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 ซึ่งในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ศาลอุทธรณ์ได้
พิพากษายืนยันคําพิพากษาตามศาลชั้นต้น ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ยังคงมีความเชื่อมัน่ อย่างสูงในข้อต่อสูค้ ดี จากข้อพิจารณา
ดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการยืน่ อุทธรณ์คาํ พิพากษาต่อศาลฎีกาในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551 ในขณะนี้คดีกาํ ลังอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา บริ ษทั ฯ เชื่อว่าบริ ษทั ฯ มีขอ้ ต่อสูท้ ี่ดี และบริ ษทั ฯ ไม่ได้บนั ทึกค่าปรับดังกล่าวเป็ น
หนี้สินในงบการเงิน
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6.

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสําคัญอื่น

6.1

ข้ อมูลทัว่ ไป

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

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 โตรเลี ยม และจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร
รวมทั้งการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณั ฑ์อื่น ๆ
: 0107539000073
17,110,007,246.71 บาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 3,467,916,666 หุน้ มูลค่าตราไว้ 4.9338 บาทต่อหุน้
17,075,181,200.40 บาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 3,460,858,000 หุน้ มูลค่าตราไว้ 4.9338 บาทต่อหุน้
: 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 อมูลของบุคคลอ้ างอิง
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
อาคารบางกอกซิต้ ี ชั้น 15
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02 344-1000
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ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน สัดส่ 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 วิสาหกิจส่ งเสริ 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

สําหรั บหุ้ นที่เหลือเป็ นหุ้ นบุริมสิ ทธิ ซึ่ งถือโดยพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชั่น
(2) ส่ วนที่เหลือถือหุ้ นโดยบริ ษัท UIDC และ IPEL
(3) บริ ษัทฯไม่ ได้ ถือหุ้ นโดยตรงในบริ ษัท TCC แต่ จาํ นวนหุ้ นที่ออกและจําหน่ ายทั้งหมดของบริ ษัท TCC ถือโดยบริ ษัท UIDC
(1)
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1

หลักทรัพย์ ของบริษัทฯ
7.1.1

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบี ยนจํานวน 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
7.2

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 2 สิ งหาคม 2556 มีดงั นี้
รายชื่ อผู้ถือหุ้น*
ExxonMobil International Holdings Inc.
กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชยั
East Fourteen Limited-Dimensional EMER MKTS Value Fund
HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd
State Street Bank and Trust Company
นายชัยพิทกั ษ์ วรภัทรศิลาวงษ์
State Street Bank Europe Limited
นายสุรพล ตังคะประเสริ ฐ
ยอดรวม

จํานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
2,264,500,000
65.43
126,875,000
3.67
126,875,000
3.67
31,175,900
0.90
23,143,400
0.67
21,373,800
0.62
20,317,563
0.59
18,350,000
0.53
15,480,100
0.45
15,146,000
0.44
2,663,236,763
76.95

* ไม่ รวมผู้ถือหุ้นรายย่ อยที่ถือในนามบริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด จํานวน 55,311,963 หุ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.60 ของการถือหุ้ น

7.3

การออกหลักทรัพย์ อื่น

บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายตรา
สารหนี้ระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตัว๋ แลกเงิน
ประเภทของตราสารหนี้
อายุของตัว๋ แลกเงิน
มูลค่าการเสนอขาย

:
:
:

มูลค่าที่ตราไว้ต่อฉบับ
ราคาขายของตราสารหนี้
วันออกตัว๋ แลกเงิน
วันครบกําหนดไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน

:
:
:
:

อัตราดอกเบี้ย
การไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน

:
:

หลักประกัน

:

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

:

ยอดหนี้คงค้างของตัว๋ แลกเงิน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

:

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 หักส่วนลด
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 สเรทติง้ จํากัด
1,496 ล้านบาท

ตัว๋ เงิน
บริ ษทั ฯ ได้ออกและเสนอขายตัว๋ เงินให้แก่บริ ษทั ในเครื อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิด

:

ประเภทการเสนอขาย

:

มูลค่าการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อฉบับ
อัตราดอกเบี้ย

:
:
:

ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่กาํ หนดเวลาใช้เงินมากกว่า 270 วัน (สองร้อยเจ็ดสิ บ
วัน)
เสนอขายในวงจํากัดโดยตัว๋ เงินที่ออก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มีจาํ นวนไม่
เกิน 10 ฉบับตามกฎของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องการเสนอขายตราสารหนี้
5,000,000,000.- บาท (ห้าพันล้านบาท) โดยราคานี้ยงั ไม่รวมดอกเบี้ย
ไม่ต่าํ กว่า 500,000,000.- บาท (ห้าร้อยล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
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อายุของตัว๋ เงินแต่ละฉบับ
วัตถุประสงค์
7.3.3
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:
:

3 ปี (สามปี )
เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินธุรกิจทัว่ ไป

ตัว๋ เงิน
บริ ษทั ฯ ได้ออกและเสนอขายตัว๋ เงินให้แก่บริ ษทั ในเครื อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.4

ชนิด

:

ประเภทการเสนอขาย

:

มูลค่าการเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อฉบับ
อัตราดอกเบี้ย
อายุของตัว๋ เงินแต่ละฉบับ
วัตถุประสงค์

:
:
:
:
:

ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่กาํ หนดเวลาใช้เงินมากกว่า 270 วัน (สองร้อยเจ็ดสิ บ
วัน)
เสนอขายในวงจํากัดโดยตัว๋ เงินที่ออก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มีจาํ นวนไม่
เกิน 10 ฉบับตามกฎของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องการเสนอขายตราสารหนี้
3,000,000,000.- บาท (สมพันล้านบาท) โดยราคานี้ยงั ไม่รวมดอกเบี้ย
ไม่ต่าํ กว่า 500,000,000.- บาท (ห้าร้อยล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
13 เดือน (สิ บสามเดือน)
เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินธุรกิจทัว่ ไป

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ของบริ ษทั ฯ โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั อาจมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้เป็ นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริ ษทั ฯ
มีกาํ ไรพอสมควรที่จะทําเช่นนั้นได้ และจะรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบตามที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปั นผลประจําปี ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
40 ของกําไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภท และขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจําเป็ น กฎหมายที่
เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลที่แท้จริ งอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูง
หรื อตํ่ากว่าอัตราที่กาํ หนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยความเสี่ ยงเรื่ องต่าง ๆ
ข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ย้อนหลัง
ปี
อัตรากําไรสุทธิต่อหุน้
อัตราเงินปั นผลต่อหุน้
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (%)

2555
(0.49)
0.05
-

2554
0.27
0.25
92

2553
0.48
0.20
44

2552
1.29
0.50
41

2551
(2.16)
0.50
-
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แบบ 56-1 ประจําปี 2556

สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยที่จะจ่ายให้บริ ษทั ฯ นั้น จะเป็ นไปตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั
ย่อยแต่ละแห่ งกําหนด โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยนั้น การจ่ายเงินปั นผลจะขึ้นอยู่กบั การ
จัดสรรทุ นสํารองต่างๆ ทุ กประเภท แผนการลงทุน ความจําเป็ น กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องและข้อพิจารณาอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงิ นปั นผลที่ แท้จริ งอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสู งหรื อตํ่ากว่าอัตราที่ กาํ หนดไว้ในนโยบาย
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยความเสี่ ยงเรื่ องต่าง ๆ
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8.

โครงสร้ างการจัดการ

8.1

คณะกรรมการบริษัท

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

คณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี 2556 มี รายนามตามที่ ปรากฎดัง ต่อไปนี้ ทั้งนี้ คุ ณสมบัติ ของผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง
กรรมการปรากฎในเอกสารแนบ 1

ชื่ อ
1. นายซี จอห์น อัทนัส
2. นายอนุวตั ร รุ่ งเรื องรัตนากุล(1)
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายยอดพงศ์ สุตธรรม
นายอดิศกั ดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
นายสมเจตน์ สายฝน
นางราตรี มณี ภาษีผล
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร

10. นายสมภพ อมาตยกุล
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริ ฐ

12. นางวัธนี พรรณเชษฐ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการ
ประเมินผลงาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการ
ประเมินผลงาน
กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการประเมินผล
งาน / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการ
จํานวนครั้ง จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าร่ วม
การประชุม
ประชุม
5
5
4
4
5

4

5
5
5
5
5

4
4
5
5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2556
1
0
นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท(1)
(1)
นายอนุวตั ร รุ่ งเรื องรั ตนากุล ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการแทนนายมาร์ ค เอล นอร์ ทคัท (ลาออกจากการ
เป็ นกรรมการเมื่ อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556) โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่ งนายอนุวัตร
รุ่ งเรื องรั ต นากุ ล ได้ ล าออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษั ท ฯ เมื่ อ วัน ที่ 3 กุม ภาพั น ธ์ 2557 และ
คณะกรรมการได้ แต่ งตั้งนายชัย แจ้ งศิริกลุ ขึน้ เป็ นกรรมการแทนโดยมีผลตั้งแต่ วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
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8.2

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

คณะผู้บริหาร
8.2.1

รายชื่อและตําแหน่งผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่จดั ทําแบบ 56-1 ฉบับนี้ คณะผูบ้ ริ หารประกอบด้วยผูบ้ ริ หารจํานวน 9 ท่าน ดังนี้ ทั้งนี้ คุณสมบัติ
ของผูด้ าํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารปรากฎในเอกสารแนบ 1
ชื่ อ

ตําแหน่ ง

1. นายซี จอห์น อัทนัส

ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ

2. นายชัย แจ้งศิริกลุ

ผูจ้ ดั การบัญชี

3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล

กรรมการ และผูจ้ ดั การฝ่ ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

4. นายยอดพงศ์ สุตธรรม

กรรมการ และผูจ้ ดั การการตลาดขายปลีก

5. นายอดิศกั ดิ์ แจ้งกมลกุลชัย(1)

กรรมการ และผูจ้ ดั การโรงกลัน่

6. นายสมเจตน์ สายฝน

กรรมการ และผูจ้ ดั การฝ่ ายขายเคมีภณั ฑ์

7. นางราตรี มณี ภาษีผล

กรรมการ และผูจ้ ดั การการเงินและภาษี

8. นายพิรุณ ยลวิเศษ(2)

ผูจ้ ดั การขายส่งนํ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจี

9. นายเข็มชาย โอสถาพันธุ์(3)

ผูจ้ ดั การนักลงทุนสัมพันธ์

(1) นายอดิศักดิ์ แจ้ งกมลกุลชัย ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นผู้จัดการโรงกลัน่ แทนนายมาร์ ค เอล นอร์ ธคัทโดย
มีผลตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
(2) นายพิรุณ ยลวิเศษเป็ นผู้บริ หารของบริ ษทั ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2556
(3) นายเข็มชาย โอสถาพันธุ์ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ แทนนายชาญ อิทธิ ถาวร
โดยมีผลตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556
นอกจากนี ้ นายอนุวตั ร รุ่งเรื องรั ตนากุลได้ สิ้นสุดการเป็ นกรรมการ และผู้จัดการส่ วนวิชาการของบริ ษทั
โดยมีผลตั้งแต่ วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

ส่วนที่ 2 หน้า 64

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

8.2.2

8.3

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

แผนภาพโครงสร้างการบริ การจัดการภายในบริ ษทั ฯ ณ วันที่จดั ทําแบบ 56-1 ฉบับนี้

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้นางอังสนา พิเรนทร และ นางสาวคาทิโอนา ลี เป็ นเลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 28
มีนาคม 2551 และ วันที่ 22 พฤศจิ กายน 2555 ตามลําดับ โดยคุ ณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่ งเลขานุ การบริ ษทั
ปรากฎในเอกสารแนบ 1

8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน มีรายละเอียดเป็ นดังต่อไปนี้
กรรมการผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท
และ กรรมการผูซ้ ่ ึ งมิได้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบด้วย ได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดื อนละ
133,334 บาท โดยไม่คาํ นึ งถึงความที่ กล่าวมาข้างต้นนี้ กรรมการผูซ้ ่ ึ งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจาก
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ สําหรับการทํางานเต็มเวลาประเภทใด ๆ จะไม่
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นจากบริ ษทั ฯ อีก
ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการรวมของบริ ษทั ฯ ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียด
เป็ นดังนี้
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ชื่ อ

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1,600,008
1,600,008
2,000,004
2,000,004
2,000,004
9,200,028

คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน

1. นายซี จอห์น อัทนัส(1)
2. นายอนุวตั ร รุ่ งเรื องรัตนากุล (1)
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (1)
4. นายยอดพงศ์ สุตธรรม (1)
5. นายอดิศกั ดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (1)
6. นายสมเจตน์ สายฝน (1)
7. นางราตรี มณี ภาษีผล(1)
8. นายคุรุจิต นาครทรรพ (2)
9. นายวัฒนา จันทรศร (2)
10. นายสมภพ อมาตยกุล (2)
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริ ฐ (2)
12. นางวัธนี พรรณเชษฐ์(2)
ยอดรวม
กรรมการทีล่ าออกระหว่ างปี 2556
นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท
(1) เป็ นกรรมการผู้ซึ่งได้ รับค่ าตอบแทนต่ างหากจากบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทในเครื อเอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชั่ น
สําหรั บการทํางานเต็มเวลาให้ แก่ บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทในเครื อเอ็กซอน โมบิ ล คอร์ ปอเรชั่น แล้ ว จึ งไม่ ได้ รับ
ค่ าตอบแทนกรรมการอีก
(2) ค่ าตอบแทนกรรมการที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ ได้ แก่ ค่ าตอบแทนรายเดือนเท่ านั้น
8.4.2

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน อันประกอบด้วย
เงินเดือน เงินได้พิเศษประจําปี และเงินบําเหน็จบํานาญ ให้กบั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ (รวมผูบ้ ริ หาร 2ท่าน
ที่ได้ลาออกจากตําแหน่งระหว่างปี 2556) เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น 82.2 ล้านบาท สําหรับค่าตอบแทนอื่นของ
ผูบ้ ริ หารนั้นระบุรวมอยูใ่ นข้อ 8.5.3.2 ค่าตอบแทนบุคลากร
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8.5

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

บุคลากร และ ค่ าตอบแทนบุคลากร
8.5.1

จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ มีพนักงาน 2,940 คน โดยจําแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556ดังนี้
บริ หารงานองค์กร ........................................................
การกลัน่ และจัดจําหน่าย(1)............................................
ค้าปลีกและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น(2)...................................
เคมีภณั ฑ์ ......................................................................
รวมพนักงานของบริ ษทั ฯ .......................................
บริ ษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จํากัด(3) ...................................

33
484
115
7
639
2,301
2,940

รวม
____________
(1) เป็ นจํานวนที่รวมวิศวกร ช่างเทคนิค ผูป้ ฏิบตั ิการที่โรงกลัน่ นํ้ามันศรี ราชา และรวมถึงพนักงานฝ่ าย
การพาณิ ชย-กรรมและการส่งออก
(2) เป็ นจํานวนที่รวมพนักงานฝ่ ายการตลาดขายปลีกและการขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
(3) พนักงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานในสถานีบริ การนํ้ามัน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จา้ งบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ ดําเนิ นงานต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงงาน
ทรัพยากรบุคคล การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซื้อ 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 2556 พนักงานจํานวน 194 คนของบริ ษทั ฯ เป็ นสมาชิ กของสหภาพ ซึ่ งพนักงาน
เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการในโรงกลัน่ นํ้ามันศรี ราชา
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8.5.3

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ค่ าตอบแทนบุคลากร
8.5.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 1,843 ล้านบาท ในปี 2556 การปรับขึ้นเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานแต่ละคนขึ้ นอยู่กับความดี ความชอบและการประเมิ นผลการทํางาน
ประจําปี ของพนักงาน
8.5.3.2 ค่าตอบแทนอื่น
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริ ษทั ฯ ให้แก่พนักงานได้แก่ การหยุดพักผ่อนประจําปี การลาคลอดบุตร
การประกันภัยกรณี พิการ และแผนประกันสุ ขภาพรวม นอกจากนี้ พนักงานและผูบ้ ริ หารบาง
ท่านของบริ ษทั ฯ ยังได้เข้าร่ วมในโครงการให้ผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปของหุน้ ทุน (Equity
Incentive Plan) ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน บริ ษทั ฯ เชื่อ
ว่าระดับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ มีความทัดเทียมกับระดับค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมปิ โตรเลี ยมและอะโรเมติกส์อื่น ๆ
นอกจากนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดตั้งโครงการแผนเงินออมสําหรับ
พนักงาน (Employee Saving Plan) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการออม
เงิ นระยะยาวของพนักงานโดยบริ ษทั ฯ จะสะสมเงิ นเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของเงิ นเดื อนของ
พนักงานทุกคน รวมทั้งให้ดอกเบี้ ยบนเงิ นสะสมดังกล่าว โดยมีเงื่ อนไขการเบิ กถอนเงิ น ซึ่ ง
พนักงานสามารถเบิกถอนได้หลังจากเงินออมนั้นมีระยะเวลา 3 ปี ขึ้นไป
(ค)

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ มีกองทุน (defined contribution plan) สําหรับพนักงานที่ เข้าร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ
ภายหลังจากปี 2540 ตามแผนนี้ บริ ษทั ฯ จะสมทบเงินเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือน
ของพนักงานเข้ากองทุ น และพนัก งานจะต้องสมทบเงิ นเป็ นจํา นวนขั้น ตํ่า ร้ อยละ 3 ของ
เงินเดือนของตน สําหรับพนักงานที่เข้าร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ ก่อนหน้าปี 2540 พนักงานมีสิทธิ
เลือกที่จะเข้าร่ วมในแผนการสมทบเงิ นกองทุนพนักงานหรื อแผนการให้ประโยชน์พนักงาน
(defined benefit plan) ซึ่งสําหรับแผนการให้ประโยชน์แก่พนักงาน บริ ษทั ฯ ได้ลงบัญชีจาํ นวน
เงินตามการคํานวณจริ งสําหรับแผนการให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน (defined benefit plan) ไว้
ในงบดุล โดยคิดตามจํานวนปี ที่ทาํ งานและเงินเดือนของพนักงาน ณ เวลานั้น สําหรับแผนการ
ให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน (defined benefit plan) นี้ บริ ษทั ฯ ได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ น
ค่าใช้จ่ายเป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้น 304 ล้านบาทในปี 2556
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8.5.4

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ เชื่ อว่าบริ ษทั ฯ มีพนักงานที่ มีประสบการณ์และได้รับการฝึ กอบรมอย่างดี บริ ษทั ฯ ได้ลงทุ น
ทรั พยากรจํานวนมากในโครงการฝึ กอบรมและให้ค วามรู ้ แก่ พนักงานอย่างกว้างขวาง รวมทั้ง การ
ปฐมนิเทศน์ โครงการฝึ กอบรมทางด้านเทคนิคและการเป็ นผูน้ าํ บริ ษทั ฯ ให้พนักงานได้มีการหมุนเวียน
งานระหว่างแผนกหรื อไปยังบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ทัว่ โลก
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9.

การกํากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

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

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ฯ ยอมรับสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นทุกคน โดยครอบคลุมสิ ทธิ ในการซื้ อขายหรื อโอนหุ ้นอย่างเป็ นอิสระ
การเข้าร่ วมประชุม การแสดงความคิดเห็ น การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น การเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ และการใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นใน
เรื่ องเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จํานวนเงินค่าสอบ
บัญชี การประกาศจ่ายเงินปั นผล การกําหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่ม
ทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษที่ตอ้ งใช้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการอนุมตั ิ เป็ นต้น โดยในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้น
จะมีผบู ้ ริ หารที่มีความรู ้และเกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อตอบคําถามในที่ประชุมด้วย
ผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมที่ เสนอพร้ อมความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
สําหรับการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่ละครั้งอย่างเพียงพอตามกําหนดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้ผูถ้ ือ
หุน้ สามารถตัดสิ นใจใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อาทิ
•
ในเรื่ องเกี่ยวกับแต่งตั้งกรรมการ บริ ษทั ฯ จะได้จดั ให้มีขอ้ มูลเบื้ องต้นของบุคคลที่ เสนอแต่งตั้ง
ซึ่งรวมถึงการศึกษา ประสบการณ์ การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่น
•
ในเรื่ องเกี่ ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษทั ฯ จะได้จัดให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับองค์ประกอบและจํานวนค่าตอบแทนที่เสนอเพื่อขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
•
ในเรื่ องเกี่ยวกับการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี บริ ษทั ฯ จะได้จดั ให้ผุ ้
ถือหุ ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผูส้ อบบัญชีที่นาํ เสนอและชื่อสํานักงานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีที่เสนอ จํานวนปี ที่
ทําหน้าที่ให้บริ ษทั ฯ (ในกรณี ที่เป็ นการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิม)
•
ในเรื่ อ งเกี่ ยวกับ การจ่ ายเงิ น ปั น ผล บริ ษทั ฯ จะได้จัดให้มีค าํ อธิ บ ายโดยย่อ เพื่ อประกอบการ
ตัดสิ นใจในเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลที่เสนอ
•
ในเรื่ องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่ องสําคัญ ๆ ของบริ ษทั ฯ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การ
แก้ไขข้อบังคับ การขาย เลิก หรื อโอนกิจการหลักของบริ ษทั ฯ การควบรวมกิจการ บริ ษทั ฯ จะได้จดั ให้มีขอ้ มูลที่
เพียงพอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเรื่ องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ทั้งนี้ นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯ จะสนับสนุนจัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการเพื่อนําไปใช้
ประกอบกับวาระที่สาํ คัญแต่ละวาระ เพื่อช่วยให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
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บริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดที่ กาํ หนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และกฎหมายที่ ใช้บงั คับในเรื่ อง
เกี่ยวกับการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมที่เหมาะสม รวมถึงข้อปฏิบตั ิในการเข้า
ร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวและวาระการประชุมต่าง ๆ ล่วงหน้าตามที่กฎหมายกําหนด
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสอย่างเหมาะสมให้ผถู ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุม โดยจะ
มีผบู ้ ริ หารที่มีความรู ้และเกี่ ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อตอบคําถามในที่ ประชุม และจะได้มีการจัดทํารายงานการ
ประชุมอย่างเหมาะสม ซึ่ งรวมถึงการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม สรุ ปคําถามที่สาํ คัญ คําอธิ บายและ
คําชี้ แจงที่ ให้ไว้ ข้อคิดเห็ นที่ สําคัญที่ มีการเสนอขึ้น วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุมซึ่ งแยกเป็ น
คะแนนที่เห็นด้วย คะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง เป็ นต้น
(2)

การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

บริ ษทั ฯ มีนโยบายเกี่ ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ
บริ ษทั ฯ เป็ นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ (Standards of Business Conduct) โดยทัว่ ไปแล้ว
นโยบายดังกล่าวกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิ ดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวของบุ คคลดังกล่าวกับผลประโยชน์ของบริ ษ ัทฯ โดยการขัดกันนี้ อาจจะเกิ ดขึ้ นได้เมื่ อ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานกระทําการอย่างใด ๆ หรื อมีผลประโยชน์ส่วนตัวอันขัดหรื อแย้งกับวัตถุประสงค์
และการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อบริ ษทั ฯ ตัวอย่างเช่น การที่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานถูกคาดหมายให้หลีกเลี่ยงการ
ขัดกันแห่ งผลประโยชน์ในการทําธุรกิจกับผูส้ ่ งสิ นค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรื อบุคคลอื่น นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานยังถูกคาดหมายให้ละเว้นจากการหาผลประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้โอกาสที่ได้มาจากทรัพย์สินของ
บริ ษทั ฯ หรื อจากการดํารงตําแหน่ งภายในบริ ษทั ฯ อีกทั้ง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานยังถูกคาดหมายให้
หลีกเลี่ยงการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยการอาศัยข้อมูลภายในซึ่ งมิได้เป็ นข้อมูลสาธารณะที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงานดังกล่าวได้มาโดยการอาศัยตําแหน่งหน้าที่ในบริ ษทั ฯ ด้วย โดยในด้านการกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
นั้น บริ ษทั ฯ จะดําเนินการดังต่อไปนี้
•
ให้ความรู ้แก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร ในการรายงาน
การถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ และบทลงโทษในกรณี ไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายใต้บทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•
ให้คาํ แนะนําแก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ต่อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
•
ให้คาํ แนะนําแก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ อันจะส่ งผลต่อราคาหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในช่วง 1 เดื อนก่อนที่จะมีการเปิ ดเผยงบการเงินของบริ ษทั ฯ (รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส)
บริ ษ ัทฯ จะห้า มพนักงานที่ เ กี่ ยวข้อ งเปิ ดเผยข้อ มูลที่ สํา คัญก่ อนการเปิ ดเผยข้อมู ลต่ อตลาดหลักทรั พย์ฯ และ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
•
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงคู่สมรสและผูอ้ ยู่ในอุปการะของบุคคล
ดังกล่าว ใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ เพื่อขาย ซื้ อ โอนหรื อรั บโอนหุ ้นของบริ ษทั ฯ ก่ อนที่ จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
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สาธารณชน การใช้ขอ้ มูลในลักษณะดังกล่าวอาจเป็ นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บงั คับ และพนักงานที่ละเมิดอาจถูก
บริ ษทั ฯ ลงโทษทางวินยั
(3)

บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย

บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญต่อสิ ทธิ ตามกฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ เช่น พนักงานและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ฯ ตลอดจนผูซ้ ่ ึงมีความสัมพันธ์เชิงพันธะสัญญากับบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ที่บริ ษทั ฯ มีอยูต่ ามข้อกําหนดในสัญญานั้น ๆ
บริ ษ ัท ฯ จะจัด ให้มี มาตรการในการแจ้ง เบาะแสต่ อ คณะกรรมการในประเด็ นที่ เ กี่ ย วกับการทํา ผิ ด
กฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง หรื อการกระทําผิดจรรยาบรรณ
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ สังคมและสิ่ งแวดล้อมมีความสําคัญกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึง
มีนโยบายที่ จะปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมด รวมถึ งการให้ความเคารพต่อ
วัฒนธรรมแห่ งชาติและของท้องถิ่นนั้นๆ สิ่ งสําคัญเหนื อวัตถุประสงค์อื่นใดก็คือ บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ดําเนิ นงานด้วย
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
(4)

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

บริ ษทั ฯ คาดหมายให้พนักงานทั้งหมดในองค์กรปฏิ บัติตามมาตรฐานความซื่ อตรงของบริ ษทั ฯ โดย
บริ ษทั ฯ จะไม่ยอมรับพนักงานผูท้ ี่ได้ผลงานมาโดยการละเมิดกฏหมาย หรื อนโยบายของบริ ษทั ฯ หรื อโดยการ
กระทําที่ไร้จรรยาบรรณ กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ สนับสนุ น และคาดหมายให้พนักงานแต่ละคนให้
กํา ลัง ใจและยกย่อ งเพื่ อ นพนัก งานที่ ป ฏิ เ สธการรั บ ผลประโยชน์ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง เพื่ อ ดํา รงไว้ซ่ ึ ง มาตรฐานทาง
จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ
เป็ นนโยบายของบริ ษทั ฯ ตลอดมาว่า ธุ รกรรมทุกอย่างจะต้องถูกบันทึ กอย่างถูกต้องลงในบันทึ กและ
สมุดบัญชี ซึ่ งหมายความว่า การลงข้อความไม่ตรงตามที่เป็ นจริ งในสมุดบัญชีและเอกสารบันทึกต่าง ๆ หรื อการ
เปิ ดบัญชี ธนาคารหรื อมีบัญชี ธนาคารไว้แต่ไม่ลงบันทึ กในสมุดบัญชี ของบริ ษทั ฯ เป็ นเรื่ องที่ ห้ามกระทําอย่าง
เด็ดขาด โดยพนักงานของบริ ษทั ฯ ถูกคาดหมายให้ทาํ การจดบันทึกการดําเนิ นงานอย่างถูกต้องในบันทึกและสมุด
บัญชีของบริ ษทั ฯ และมีความซื่อตรง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายที่ตอ้ งการให้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยในรายงานหรื อเอกสารที่บริ ษทั ฯ ส่งให้แก่
หน่วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานที่มีอาํ นาจควบคุมและในการสื่ อสารกับสาธารณชนเป็ นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง
เหมาะสม ตรงตามเวลาและสามารถเข้าใจได้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานข้อมูลที่มีสาระสําคัญซึ่งตน
ได้ทราบมาต่อผูบ้ ริ หารเพื่อให้ผบู ้ ริ หารสามารถใช้ในการพิจารณาตัดสิ นใจในการเปิ ดเผยข้อมูลได้
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ในรอบปี 2556 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีการรายงานข้อมูลเมื่อมีเหตุการณ์สาํ คัญตามตามกฎระเบียบถึงตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกําหนดเวลา อีกทั้งยังได้เผยแพร่ งบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของทางบริ ษทั ฯ อีกทางหนึ่งด้วย
อนึ่ง บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่ อสารและให้ขอ้ มูลกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน
นักวิเคราะห์ทางการเงิน หรื อผูเ้ กี่ยวข้องทัว่ ไป ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ การประชุมราย
ไตรมาสกับนักวิเคราะห์ทางการเงิน การประชุมกับนักลงทุน กิจกรรมอื่นๆ และสามารถติดต่อกับแผนกนักลงทุน
สัมพันธ์ได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 262-4788 หรื ออีเมล์ essoIR@exxonmobil.com
(5)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยบุคคลที่ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยพัฒนา
และกําหนดทิ ศทางธุ รกิ จ นโยบาย กลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และกระบวนการสอบทาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดําเนิ นงานเป็ นไปตาม
กฎหมายที่ใช้บงั คับ และการตัดสิ นใจที่สมเหตุสมผล
นอกจากการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับกรรมการของบริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่นใน
เครื อเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ของผูบ้ ริ หารแต่ละท่านด้วย
(ก)

กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 12 ท่านประกอบด้วย
•
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 7 ท่าน
•
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 ท่าน
•
กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบด้วย จํานวน 3 ท่าน
•
กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการประเมินผลงานด้วย จํานวน 3 ท่าน
ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ ด้วย
บริ ษทั ฯ ได้จัดให้มี เลขานุ การบริ ษทั ฯ โดยมี หน้าที่ ช่ว ยเหลื อคณะกรรมการในการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการ การจัดส่งหนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และ
หน้าที่ อื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ นหน้า ที่ ต ามปกติ ข องเลขานุ ก ารบริ ษ ัท รวมถึ ง การจัด เก็ บ ข้อ มู ลส่ วนได้เ สี ยของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
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คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ทํา หน้า ที่ ต รวจสอบการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่ งมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริ ษ ัทฯ ยัง ได้แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประเมิ นผลงานเพื่ อ ทําหน้าที่ ป ระเมิ นผลงานและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ
(ค)

บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่และความรับผิดตามที่กาํ หนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
ทําหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สําคัญเกี่ ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รวมทั้งให้
ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมัน่ ในหลักการสําคัญ ดังนี้
•
การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว และการ
บริ หารงานด้ ว ยความรอบคอบและระมัด ระวัง และมิ ใ ห้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
•
การดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส โดยมีการเปิ ดเผยที่เพียงพอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
•
การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงระบบการควบคุม และบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม
•
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานในการดําเนิ นธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับกรรมการ
และพนักงานได้ถือปฏิบตั ิ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จะจัดทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและ
ผลประกอบการทางการเงินของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตรวจสอบ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ เป็ นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ (Standards of Business Conduct)
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพทั้งในระดับบริ หาร และ
ระดับปฏิบตั ิงาน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดการควบคุมภายในและขั้นตอนที่ครอบคลุม รวมถึงที่ได้
กําหนดไว้ในระบบการควบคุมการจัดการ (System of Management Controls) – มาตรฐานพื้นฐาน
(Basic Standards) – ระบบจัดการการควบคุมให้มีประสิ ทธิ ภาพ (Controls Integrity Management
System) และคู่มือการมอบหมายอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority Guide) และบริ ษทั ฯ มีวิธีการที่
เหมาะสมในการแบ่ ง แยกหน้าที่ ตามที่ จ ําเป็ นเพื่อ ให้มนั่ ใจได้ว่า มี ก ารถ่วงดุ ล ในการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น พนักงานของบริ ษทั ฯ จะไม่สามารถอนุมตั ิรายการค่าใช้จ่ายที่ตนเองเป็ นผูจ้ ่ายเอง
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ได้ แม้จะอยูใ่ นขอบเขตอํานาจที่จะสามารถอนุมตั ิได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
ในการอนุมตั ิของพนักงานในแต่ละระดับไว้ดว้ ย
ระบบการควบคุ มและการตรวจสอบภายในจะมี โครงสร้ างที่ เอื้ อ อํานวยต่อ การเชื่ อมโยง/
ประสานกัน ระหว่า งที ม ผูต้ รวจสอบภายในจากระดับ ภู มิ ภ าค ที่ ป รึ ก ษาด้า นการควบคุ ม (Control
Advisor) ผูป้ ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ระบบนี้ จะ
ทําให้รายงานและข้อเท็จจริ งที่ ตรวจพบจากการตรวจสอบที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง
ดํา เนิ น การโดยที ม ผู ้ต รวจสอบจากระดับ ภู มิ ภ าคและที่ ป รึ กษาด้า นการควบคุ ม สามารถส่ ง ถึ ง
คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางผูป้ ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ และทําให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถร้องขอผ่านทางผูป้ ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบเฉพาะ
ด้านในส่ วนที่ ยงั มิได้ได้รับการตรวจสอบอย่างเพียงพอในรอบการตรวจสอบนั้น ๆ ของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษ ทั ฯ จัด ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ ธุ ร กรรมที่
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกําหนดให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายการระหว่างกัน
รายการที่ เ กี่ ย วโยงรายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ เป็ นต้น และความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอต่อคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มน่ั ใจว่าการ
เข้าทํารายการตามที่ เสนอนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ ยวกับการทํารายการดังกล่าวในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ
(ง)

การประชุมคณะกรรมการ

ข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ฯ กํา หนดให้ค ณะกรรมการมี ก ารประชุ ม อย่า งน้อ ยสามเดื อ นต่อ ครั้ ง
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ฯอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจําเป็ น ทั้งนี้ จะมีการส่ งหนังสื อ
นัดประชุมไปถึงกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม อย่างไรก็ดี ในกรณี รีบด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ
หรื อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว จะมีการกําหนดวาระ
การประชุ ม ที่ ชัด เจน ตลอดจนมี เ อกสารประกอบวาระการประชุ ม ที่ เ พี ย งพอ โดยจะจัด ส่ ง ไปยัง
คณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมการประชุม
โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผล และจะมีการจด
บันทึ กรายงานการประชุมในข้อปรึ กษาที่สําคัญในการประชุม และจะมีการเสนอรายงานการประชุม
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพื่อพิจารณารับรอง และจัดเก็บรายงานการประชุมนั้น
เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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นอกจากการประชุมคณะกรรมการแล้ว กรรมการอิสระอาจมีการประชุมกันเองโดยที่ไม่มีฝ่าย
จัดการของบริ 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 สําหรั บการทํางานเต็มเวลาประเภทใด ๆ สามารถเที ยบเคี ยงได้กบั ค่าตอบแทน
กรรมการของบริ ษทั อื่น ๆ สําหรับกรรมการผูซ้ ่ ึ งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ใน
เครื อของบริ ษทั ฯ สําหรับการทํางานเต็มเวลาประเภทใด ๆ จะไม่มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ แต่
จะยังคงมี สิทธิ ได้รับเงิ นเดื อนและสิ ทธิ ประโยชน์ตามปกติในฐานะพนักงาน หรื อค่าบริ การ (แล้วแต่
กรณี ) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยค่าตอบแทนรวมที่จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารตามแบบที่กฎหมาย
กําหนด
(ฉ)

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร

กรรมการของบริ ษทั ฯ จะได้รับการรายงานเกี่ ยวกับการดําเนิ นงานและการกํากับดูแลกิ จการ
ของบริ ษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะสนับสนุนให้กรรมการได้เพิ่มพูนความรู ้และพัฒนา
ตนเอง โดยเข้าร่ วมหลักสู ตรการอบรมที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น หลักสู ตรต่างๆ ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการของบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association)
9.2

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย
9.2.1

คณะกรรมการของบริษัท
คณะกรรมการมี รายนามตามที่ ระบุในข้อ 8.1 มี อาํ นาจหน้าที่ ในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ โดย
เป็ นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และตามมติของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้น
ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บงั คับ โดย ณ วันที่จดั ทําแบบ 56-1 ฉบับนี้ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนบริ ษทั
ฯ นายซี จอห์ น อัท นัส ลงลายมื อชื่ อและประทับตราสําคัญของบริ ษทั นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุล
นายอดิ ศัก ดิ์ แจ้ง กมลกุ ล ชัย นายสมเจตน์ สายฝน นายยอดพงศ์ สุ ต ธรรม นางราตรี มณี ภาษี ผ ล
นายชัย แจ้งศิริกลุ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
เฉพาะอํานาจในการใช้สิทธิและดําเนิ นการต่าง ๆ ทางศาล อัยการ ตํารวจ และเจ้าพนักงานคน
อื่น ๆ ของรัฐ ให้ นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายอดิศกั ดิ์ แจ้งกมลกุลชัย นายสมเจตน์ สายฝน นายยอด
พงศ์ สุ ต ธรรม นางราตรี ม ณี ภาษี ผ ล นายชัย แจ้ง ศิ ริ กุ ล กรรมการคนใดคนหนึ่ งลงลายมื อ ชื่ อ และ
ประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่ อ
1. นายสมภพ อมาตยกุล
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริ ฐ
3. นางวัธนี พรรณเชษฐ์

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(เป็ นกรรมการผูม้ ีความรู ้ดา้ นการบัญชีและการเงิน)
โดยมีนายชัย แจ้งศิริกลุ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนางธัญญารัตน์ รัตน์วฒั นากุลกิจ
เป็ นผูป้ ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวสุธานี วัจนะรัตน์ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2556
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 นอิสระของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความอิสระเพื่อทําหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชีภายนอก
ของบริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
ภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยง หรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า รายการดัง กล่ า ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก)
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานการเงินของ
บริ ษทั ฯ
(ข)
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค)
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)
ความเห็น หรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามกฎบัตร (charter) และ
(ซ)
รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็ นสมควร หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการ หรื อการกระทํา
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมี ผลกระทบอย่างมี นัยสําคัญต่อฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
(ก)
รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข)
การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค)
การฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้ว ยหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เมื่ อคณะกรรมการตรวจสอบได้รั บแจ้งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผูส้ อบบัญชี ภ ายนอกของ
บริ ษทั ฯ ถึงพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุ คคลซึ่ งรั บผิดชอบในการ
ดําเนินงานดังกล่าว ได้กระทําความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องระบุไว้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบดําเนิ นการสอบทานโดยไม่ชกั ช้า และหากพบว่า
พฤติการณ์ดงั กล่าวน่าสงสัยตามที่ผูส้ อบบัญชีแจ้ง ให้รายงานผลการสอบทานดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท รายงานผลการสอบทานดัง กล่ า วต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อผูส้ อบบัญชีภายนอก
หรื อรายงานต่อสํา นักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชี ภายนอกตามที่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
กําหนดภายในสามสิ บวัน
(ง)
(จ)
(ฉ)

7.
8.

9.
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั การประชุมรวม 8 ครั้ง โดยรวม
ถึ ง การประชุ ม เพื่ อ หารื อเป็ นการเฉพาะกับ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายและผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งมี
รายละเอียดในการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
ชื่ อ

รอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม
8/8
8/8
8/8

1. นายสมภพ อมาตยกุล
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริ ฐ
3. นางวัธนี พรรณเชษฐ์
9.2.3

คณะกรรมการประเมินผลงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการปรเมินผลงานประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่ อ
1. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริ ฐ
2. นายวัฒนา จันทรศร
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ / กรรมการประเมิ นผลงาน ทําหน้า ที่ เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการประเมินผลงาน

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการประเมินผลงาน
คณะกรรมการประเมินผลงานจะร่ วมกันประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การ และพิจารณาการทํางาน
ของกรรมการผูจ้ ดั การร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการทํางานของกรรมการ
ผูจ้ ดั การดังกล่าวในระหว่างรอบการประเมินผลงานปกติของกรรมการผูจ้ ดั การแก่บริ ษทั ต้นสังกัดของ
กรรมการผูจ้ ดั การ
9.3

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
9.3.1

การสรรหากรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ อธิ บายในหัวข้อ “การสรรหากรรมการ
บริ ษทั และผูบ้ ริ หาร” แล้ว ยังจะต้องมี คุณสมบัติเพิ่มเติมตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้
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ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯทั้งนี้ ให้นบั รวมการ
ถือหุน้ 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 ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่ง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ 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 รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯหรื อ
คู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษทั ฯหรื อตั้งแต่ยสี่ ิ บล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระ
หนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ 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
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ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย
หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ 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 อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯหรื อ
บริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน
หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของ
จํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ที่ มีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยที่กาํ หนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นการบัญชีและการเงิน โดยแต่ละท่านจะมี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องดํารงคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
และดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ

9.3.3

การสรรหากรรมการบริษัท องค์ ประกอบ และการแต่ งตั้งคณะกรรมการบริษัท
9.3.3.1 การสรรหากรรมการบริ ษทั
กรณี มีเหตุจาํ เป็ นที่ จะต้องแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่ งที่ ว่างหรื อแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ที่ดาํ รงตําแหน่ง
ในปั จจุบนั จะมีการหารื อร่ วมกัน เพื่อกําหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์
ความรู ้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ เข้ามาเป็ นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และต้อ งไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
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หลักทรัพย์ ที่ ทจ 24/2552 เรื่ องข้อกําหนดเกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ ออก
หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วย ทั้งนี้ กรณี ที่เป็ นการแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบวาระ หรื อการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม ภายหลังจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ แล้ว จะมีการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ดังที่กาํ หนดไว้ในหัวข้อ “องค์ประกอบและ
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั ”
9.3.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั
องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรื อการพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ นั้น ได้มี
การกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่งสามารถสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1.

2.

3.

4.

ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้มีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จะต้องมีถ่ินที่อยูใ่ นประเทศไทย
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
ในการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละคน ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยง
เท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยูใ่ นการเลือกตั้งกรรมการแต่ละตําแหน่ง
(2)
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่บุคคลมากกว่าหนึ่ งคนใน
การเลือกตั้งกรรมการแต่ละตําแหน่งไม่ได้
(3)
บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นกรรมการ
เท่ากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่
บุ คคลซึ่ งได้รั บการเลื อ กตั้งในลําดับถัด ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน เกิ น
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุม
ที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็ นผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยงชี้ขาดหากประธานในที่
ประชุมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ด้วย หรื อให้ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อให้ได้
กรรมการที่พึงจะมีหากประธานในที่ประชุมไม่ใช่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน
หนึ่ งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ง
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
กรรมการท่ านใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ งต้องทําหนังสื อลาออก โดยการ
ลาออกดังกล่าวนั้นจะมีผลนับแต่วนั ที่หนังสื อลาออกไปถึงบริ ษทั ฯ
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ที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึ งคราวออก
ตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะ (ถ้ามี) ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยง

กรรมการผู้จดั การและขอบเขตอํานาจของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ กรรมการผูจ้ ดั การมี
อํานาจหน้าที่ เต็มในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ โดยเป็ นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บงั คับ ทั้งนี้
กรรมการผูจ้ ัด การจะต้อ งไม่ ใ ช้อ าํ นาจหน้า ที่ ข องตนในกรณี ที่ ต นอาจมี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ
ผลประโยชน์ขดั แย้งอื่นใดกับบริ ษทั ฯ
ในกรณี ที่กรรมการผูจ้ ดั การมอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทนตนเอง ขอบเขต
การมอบอํานาจของบุคคลดังกล่าวนั้น จะต้องไม่รวมถึงการอนุ มตั ิให้ทาํ รายการที่ ผูร้ ับมอบ
อํานาจอาจมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีผลประโยชน์ขดั แย้งอื่นใดกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการจํากัดขอบเขตการใช้อาํ นาจบาง
ประการของกรรมการบริ ษทั ซึ่ ง รวมถึ งอํานาจของนายซี จอห์ น อัทนัส ซึ่ งเป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การด้วย อาทิเช่น นายซี จอห์น อัทนัส เพียงคนเดี ยวจะมีอาํ นาจลงนามในการสั่งจ่ายเช็ค
หรื อดร๊ าฟได้ในจํานวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อย
บริ ษทั ฯ ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นจะแต่งตั้งผูแ้ ทนไปร่ วมประชุ มในที่ ประชุ มของบริ ษทั ย่อยและผูแ้ ทนของ
บริ ษทั มีหน้าที่ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ ้นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้หลักการหรื อ
แนวทางไว้ โดยบริ ษทั ฯ ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เช่นเดียวกับผูถ้ ือหุ ้นอื่นๆ เว้นแต่สิทธิ บางประการ เช่น สิ ทธิ ใน
การรับเงินปั นผล หรื อ สิ ทธิ ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ย่อยนั้นๆ
จะได้ระบุไว้ และที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นได้ลงมติ แต่งตั้งพนักงานของบริ ษทั ฯ เป็ นกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ดั การ ในบริ ษทั ดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการของบริ ษทั ดังกล่าวมีอาํ นาจหน้าที่ ในการดําเนิ นกิ จการของ
บริ ษทั ฯ โดยเป็ นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และตามมติของคณะกรรมการและผูถ้ ือ
หุน้ ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บงั คับ

9.5

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
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ระบุในข้อ 9.1(2)
9.6

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาต บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จํากัด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 เป็ นจํานวนเงิน 4,500,000 บาท
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10.

ความรับผิดชอบต่ อสังคม

10.1

นโยบายเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่ อสังคม

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

บริ ษทั ฯ ยึดถือการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริ ยธรรมและการจัดการที่ดี ควบคู่ไปกับ การใส่ใจดูเเลรักษาสังคมและ
สิ่ งเเวดล้อม เพี่อนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนพัฒนาการด้านการศึกษา
(Education) การส่ งเสริ มสุ ขภาพ และความปลอดภัย (Safety and Health) การอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม (Environment) การ
สื บสานศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) รวมทั้งการการพัฒนาสังคม (Social Development) โครงการเพื่อสังคม
ของเรา มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการที่สาํ คัญของชุมชน ในแนวทางที่เข้ากันได้กบั ผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
เรา ทั้ งนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ดเผยเรื่ องดั ง กล่ า วไว้ ใ นเว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท ฯ แล้ ว (http://www.esso.co.th/ThailandThai/PA/community.aspx)
การสนับสนุนประกอบด้วยการบริ จาคเงินหรื อสิ่ งของ หรื อการให้บริ การ โดยสมัครใจ แก่องค์กร (ไม่ใช่บุคคล)
ซึ่งผูบ้ ริ จาคไม่ได้รับอะไรสําคัญหรื อจับต้องได้เป็ นการตอบแทน
องค์กรซึ่งรับบริ จาค ประกอบด้วยองค์กรการกุศลที่ลงทะเบียน และไม่ใช่หน่วยราชการ องค์กรด้านวัฒนธรรม
และสุขภาพ การศึกษาที่ไม่แสวงหากําไร หน่วยงานราชการที่จดั กิจกรรมคล้ายคลึงกับองคก์กรข้างต้น อาจจะมีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะได้รับการบริ จาคเช่นกัน
ในด้านของการดําเนินธุรกิจและการค้า บริ ษทั ฯ แสวงหาผลตอบแทนสู งสุ ดสําหรับการลงทุนของเรา ในทํานอง
เดียวกัน เมื่อเราทํากิจกรรมเพื่อสังคม เราจึงแสวงหากิจกรรมที่จะส่งผลดีมากที่สุดต่อสังคม
10.2

มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ

บริ ษทั ฯ ได้รับเอามาตรฐานการดําเนิ นธุรกิจ (Standards of Business Conduct) มาใช้ โดยนโยบายต่างๆ ภายใต้
มาตรฐานการดําเนินธุรกิจดังกล่าว ถือเป็ นนโยบายหลักของบริ ษทั ฯ ซึ่ งผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ จะต้องทําความ
เข้าใจ และนําไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ในทุกๆ ปี ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ถูกคาดหมายให้ทาํ
การทบทวนนโยบายหลักเหล่านี้ พร้อมยืนยันการทบทวนดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้
จัดให้มีการอบรมเพื่อทบทวนนโยบายหลักเหล่านี้ หรื อประเด็นสําคัญอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ และสามารถนําไปเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องเป็ นระยะๆ โดยนโยบายหลัก 17 ประการของมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ ประกอบด้วย
- นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- นโยบายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
- นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริ ษทั
- นโยบายเกี่ยวกับการเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่น
- นโยบายเกี่ยวกับการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
- นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง
- นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานระหว่างประเทศ
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- นโยบายต่อต้านการผูกขาด
- นโยบายเกี่ยวกับเรื่ องสุขอนามัย
- นโยบายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
- นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย
- นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
- นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและคุณภาพสิ นค้า
- นโยบายเกี่ยวกับเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด
- นโยบายเกี่ยวกับการให้โอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน
- นโยบายเกี่ยวกับการคุกคามผูอ้ ื่นในสถานที่ปฎิบตั ิงาน
- นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
กรุ ณาอ้างอิง http://esso-th.listedcompany.com/conduct.html
10.3

การป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่

บริ ษทั ฯ ได้มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ซึ่งผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้วเมื่อปี 2554 และ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําแนวทางปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ใน มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct)
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการสื่ อสารเพื่อป้ องกันกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ ไปทั้งระดับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน
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11

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1

การควบคุมภายใน

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ทําการประเมิน และสอบทานความมีประสิ ทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทบทวนสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งกับฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ อยูเ่ สมอ จากผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ เพียงพอและ เหมาะสม มีประสิ ทธิผล
และประสิ ทธิภาพ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถสรุ ปได้ ดังต่อไปนี้
11.1.1 องค์ กรและสภาพแวดล้อม
รู ปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรที่บริ ษทั ฯ ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั นี้มีความเหมาะสม และเอื้อให้การดําเนินงานประกอบธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ มีประสิทธิภาพ บริ ษทั ฯ มีนโยบายข้อกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องยึดถือจรรยาบรรณใน
ระดับสูงสุดในการปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งครัด และหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิในลักษณะที่ก่อให้เกิด หรื ออาจก่อให้เกิดการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังคาดหวังให้การดําเนินธุรกรรมต้อง
เป็ นไปอย่างเที่ยงธรรม ไม่วา่ จะเป็ นธุรกรรมระหว่างพนักงานเอง หรื อธุรกรรมที่ทาํ กับผูข้ ายสิ นค้า ลูกค้า และบุคคลอื่น ๆ
ด้วย
11.1.2 การบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ฯ ใช้กระบวนการประเมิน และบริ หารจัดการความเสี่ ยงในทุกด้านทุกส่วนของธุรกิจ โดยบริ ษทั ฯ มีวธิ ีการและ
ขั้นตอนที่ดีในการวิเคราะห์ และประเมินปัจจัยความเสี่ ยงที่สาํ คัญอันอาจส่งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ รวมถึงการกําหนด
มาตรการในการจํากัด หรื อลดความรุ นแรงจากผลกระทบดังกล่าว ในระบบงานของบริ ษทั ฯ การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
เป็ นส่วนประกอบที่ตอ้ งตระหนักถึงด้วยเสมอ ในการกําหนดระบบการปฏิบตั ิงานทุกส่วนของบริ ษทั ฯ โดยคํานึงถึงปั จจัย
ความเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนกระบวนการติดตาม และตรวจสอบให้มีการปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยง
11.1.3 การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร
บริ ษทั ฯ มีการกําหนด และใช้คู่มือการมอบหมายอํานาจและวงเงินอํานาจอนุมตั ิรายการของผูบ้ ริ หาร (Delegation of
Authority Guide) ซึ่งระบุวงเงิน และวิธีการอนุมตั ิในแต่ละประเภทรายการต่างๆ ของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับชั้นอย่างชัดเจน
โดยระบบการมอบหมายอํานาจนี้ก็เพื่อให้ฝ่ายจัดการมัน่ ใจได้วา่ การตัดสิ นใจในธุรกรรมต่างๆ ได้รับการอนุมตั ิอย่าง
เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีทกั ษะ และความรู ้ที่เหมาะสม ซึ่งหลักการพื้นฐานจะถือว่า อํานาจที่ได้รับมอบหมายจะต้องมาคู่
กับความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจ โดยใช้วจิ ารณญานทางธุรกิจ และการพิจารณา โดยคํานึงถึงหลักการระบบการแบ่งแยก
อํานาจหน้าที่ เพื่อให้มีการตรวจทานอย่างเหมาะสมด้วย
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11.1.4 สารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล
ในการเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาในแต่ละครั้ง มีการบรรจุเรื่ องในระเบียบวาระการประชุม และให้ขอ้ มูล
ต่างๆเพื่อช่วยในการพิจารณาตัดสิ นใจเรื่ องดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริ ษทั ฯ มีการบันทึกความเห็น และข้อสังเกตของ
กรรมการไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกรรมการได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีระบบการจัดการข้อมูล (Information Management System) ที่มีวธิ ีการการบันทึก
และจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้อย่างครบถ้วน และมีประสิ ทธิภาพอีกด้วย
11.1.5 การติดตามและวัดประเมินผล
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในให้แก่พนักงานของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในบริ ษทั ฯ ที่มีความเป็ นอิสระ ทําการตรวจสอบ และวัดประเมินผลของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
ต่างๆ นั้นเป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิภายใต้ระบบการควบคุมที่รัดกุม ข้อควรปรับปรุ งที่รายงานโดยผูต้ รวจสอบ
ภายใน สิ่ งผิดปกติ หรื อประเด็นปั ญหาการกระทําที่อาจขัดต่อแนวมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ ได้มีการปรับปรุ งแก้ไข และ
รายงานต่อฝ่ ายบริ หารโดยมิชกั ช้า และมีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผูจ้ ดั การของแต่ละหน่วยงานจะเป็ น
ผูท้ าํ การติดตามผลความคืบหน้าของการปฏิบตั ิแก้ไขตามข้อแนะนําต่างๆ จากรายงานการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน
จนปัญหาได้รับการแก้ไขเสร็ จสิ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมิน สอบทานความมีประสิ ทธิภาพของ
กระบวนการติดตามแก้ไขของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ
11.2

ระบบการควบคุมภายใน

บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพในทุกระดับงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้วางหลักเกณฑ์วธิ ีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่งตั้งอยูบ่ นมาตรฐานของ
ระบบการควบคุมการบริ หารจัดการ (System of Management Control – Basic Standards) และระบบบริ หารการดําเนินงาน
เพื่อการควบคุม (Controls Integrity Management System)
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ จะมีการตรวจสอบ และวัดผลประสิ ทธิภาพตามรอบระยะเวลาการตรวจสอบอย่าง
สมํ่าเสมอ ทั้งทางด้านนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ความมีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการทางการเงิน การดําเนินงานและการ
ควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากทีมงานผูต้ รวจสอบภายในบริ ษทั ฯ ที่มีความเป็ นอิสระ รวมถึงการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตอีกทางหนึ่งด้วย
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11.2.1 ระบบควบคุมการบริหารจัดการ
ระบบควบคุมการบริ หารจัดการเป็ นการกําหนดหลักการพื้นฐาน แนวทางปฏิบตั ิและมาตรฐานสําหรับระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงานเป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ และสอดคล้องกับ
เป้ าหมายทิศทางของฝ่ ายบริ หาร และพิทกั ษ์ไว้ซ่ ึงผลประโยชน์ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่างๆ
ระบบควบคุมการบริ หารจัดการประกอบด้วยหลักการสําคัญ 7 ประการ ได้แก่ การกระจายอํานาจ (Decentralization of
Management) การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (Segregation of Duties and Responsibilities) การจดบันทึกเป็ นเอกสาร
(Documentation) การกํากับและสอบทาน (Supervision and Review) การจัดการอย่างทันเวลามิชกั ช้า (Timeliness) การ
จัดการให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยง (Relevance to Risk) และความเป็ นอิสระของการควบคุม (Minimum Interdependence of Controls) ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารของแต่ละหน่วยงานจะต้องนําหลักการดังกล่าวไปประยุกต์เพื่อปฏิบตั ิใช้ใน
หน่วยงานของตนอย่างเคร่ งครัด
11.2.2 ระบบบริหารการดําเนินงานเพื่อการควบคุม
ระบบบริ หารการดําเนินงานเพื่อการควบคุมซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของระบบควบคุมการบริ หารจัดการ เป็ นเครื่ องมือสําคัญ
ระดับปฏิบตั ิการเพื่อประเมินความเสี่ ยง และหาทางกําหนดวิธีการควบคุม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงหรื อปั ญหาข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้น ครอบคลุมในทุกส่วนของงาน ทั้งด้านการปฏิบตั ิงาน การเงินหรื องานบริ หาร รวมไปถึงการรายงานความ
ผิดปกติ ข้อบกพร่ องของการควบคุม และประเด็นอันอาจขัดต่อแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ต่อฝ่ ายบริ หาร ทั้งนี้ ก็
เพื่อทําให้เกิดความมัน่ ใจว่า นโยบาย หลักการและมาตรฐานของระบบการควบคุมการจัดการ ตลอดจนวิธีการควบคุมภายใน
หน่วยงาน ได้ถูกนําไปประยุกต์ปฏิบตั ิใช้จริ งและยังคงความมีประสิ ทธิภาพตลอดเวลา
ระบบบริ หารการดําเนินงานเพื่อการควบคุมจะครอบคลุม 7 หัวข้อ ได้แก่ การกํากับดูแลของฝ่ ายบริ หาร (Management,
Leadership, Commitment & Accountability) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) แนวปฏิบตั ิเพื่อจัดการความเสี่ ยง
(Business Procedure Management & Improvement) การสื่ อสารและอบรม (Personnel & Training) การจัดการเพื่อนําไป
ปฏิบตั ิ (Management of Change) การรายงานและการจัดการข้อบกพร่ องของการควบคุม (Reporting & Resolution of
Control Weakness) และ การประเมินประสิ ทธิภาพของการควบคุม (Controls Integrity Assessment) โดยในแต่ละหัวข้อจะ
ประกอบด้วยรายละเอียด 5 หัวข้อย่อยคือ วัตถุประสงค์ (Objective) มาตรฐาน (Standards) ขั้นตอนการปฏิบตั ิ (Procedures)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Results) และ วิธีการสอบทาน (Verification & Feedback Mechanism)
11.3

การตรวจสอบและวัดผลประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

11.3.1 การทบทวนแนวทางปฏิบัตงิ านธุรกิจ (BPR)
บริ ษทั ฯ ตระหนักมาโดยตลอดถึงความสําคัญและคุณค่าของหลักบรรษัทภิบาล รู ปแบบการทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และ
หลักมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจมายาวนาน บริ ษทั ฯ เชื่อว่าสิ่ งเหล่านี้เป็ นปั จจัยสําคัญให้ประสบความสําเร็ จได้อย่าง
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ยัง่ ยืน โดยที่วธิ ีการทํางานให้บรรลุผลนั้นมีความสําคัญดุจเดียวกับตัวผลงานนั้น พนักงานทุกคนของเราจึงต้องมีการ
ทบทวน นโยบายต่างๆและมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ และนําไปปรับใช้จริ งในการทํางานตามกําหนดระยะเวลา ในปี พ.ศ.
2555 บริ ษทั ฯ ได้จดั วาระการอบรมให้พนักงานทุกคนทบทวนนโยบายและมาตรฐาน โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
•
เพื่อส่งเสริ มชื่อเสี ยงอันดีของบริ ษทั ฯ ในด้าน ความซื่อสัตย์ และแนวทางการทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา
•
เพื่อส่งเสริ มให้มีความเข้าใจหลักการของมาตรฐานการดําเนินธุรกิจและปฏิบตั ิตามหลักการเหล่านั้น
•
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้มาตรฐานเหล่านี้ในการทํางานจริ งในทุกแง่มุมและในทุกระดับในองค์กร
•
เพื่อสื่ อให้ทราบถึงผลลัพธ์จากการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
•
เพื่อบ่งชึ้ ประเมิน รายงาน รวมถึงแก้ไขหากจําเป็ น การปฏิบตั ิที่เป็ นอยูอ่ นั อาจไม่สอดคล้องกับหลักของนโยบาย
•
เพื่อรายงาน ข้อกังวลใจในการปฏิบตั ิตาม และเพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานทราบถึงช่องทางที่มีอยูเ่ พื่อสื่ อสารรายงาน
ข้อกังวลใจเหล่านั้น
11.3.2 การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ มีการตรวจสอบ และวัดผลประสิ ทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานผูต้ รวจสอบภายใน
ของบริ ษทั ฯ โดยทัว่ ไปทุกรอบระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ระดับความเสี่ ยงของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ ในแต่ละ
หน่วยงานจะมี ที่ปรึ กษาด้านการควบคุมของหน่วยงาน เพื่อให้แนวทางการควบคุม และทําการตรวจประเมินการควบคุม
ภายในของหน่วยงานเอง (Unit Internal Assessment) เป็ นระยะ โดยผลของการตรวจประเมินภายในของหน่วยงาน และผล
ของการตรวจสอบโดยทีมงานผูต้ รวจสอบภายในบริ ษทั ฯ จะมีการรายงานอย่างเป็ นทางการต่อฝ่ ายบริ หารของหน่วยงานนั้น
เพื่อพิจารณาดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข และติดตามผลความคืบหน้าของการปฏิบตั ิตามข้อแนะนําต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ ผลของ
รายงานการตรวจสอบทั้งหมดดังกล่าว จะมีการนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานด้วย
11.3.3 การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอสิ ระ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตจะเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพื่อรับรองว่างบ
การเงินของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําขึ้นโดยไม่มีขอ้ ผิดพลาดอย่างเป็ นสาระสําคัญ และจัดทําสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไป
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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 โดยที่สญ
ั ญาเหล่านี้เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ตามมาตรฐาน
ของเอ็กซอนโมบิล เงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานเดียวกันกับเงื่อนไขและข้อตกลงของคู่สญ
ั ญา
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 ภายใต้สญ
ั ญาต่างๆ กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในปี ที่ผา่ นมา เป็ นการทํา
รายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ
โดยได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีซ่ ึงเป็ นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบงบ
การเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ประกอบกัน แล้วมีความเห็นว่า ธุรกรรมเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ และ
เท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทาํ กับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) และมีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม
มาตรการขั้นตอนในการอนุมตั กิ 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 ือหุน้ 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
ิ �ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ 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 อการซื้อขายสิ นค้า
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ประเภทเดียวกัน หรื อหากอัตราดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกูย้ มื ระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ในเครื ออื่นได้คิดตามอัตราที่เป็ น
ธรรม (Fair rate) หรื ออัตราตลาด (Market Rate)
นโยบายหรื อแนวโน้ 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 สัญ ญาระหว่า งกัน บริ ษ ัท ฯ จะจัด ให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ทําการสอบทานและให้ความเห็ นเกี่ ยวกับสัญญาดังกล่าว โดยที่ ค วามเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มนั่ ใจว่าการเข้าทําสัญญา
ตามที่เสนอนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ
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มูลค่ าและลักษณะของรายการระหว่ างกันทีบ่ ริษัทฯ เข้ าทํากับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สัญญาระหว่างกันที่บริ ษทั ฯ เข้าทํากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 สรุ ปรวมได้ดงั นี้
ชื่ อสั ญญา

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง

ลักษณะของรายการ

รายการระหว่ างกันในรอบปี บัญชี 2556 (ล้ านบาท)
รายได้ จากการ
รายจ่ ายจาก รายได้ จากการ รายจ่ ายจากการ
ขาย
การซื้อ
ให้ บริการ
รับบริการ

สินค้าและบริการ
สัญญาจัดหานํ้ามันดิบ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสารพื้นฐาน
สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น (Crude
oil, LPG, Products and Feedstock,
and Lube Basestock Supply
Agreement)

สัญญาจัดหาและรับซื้อพาราไซลีน และสาร
เบนซีนเข้มข้น (Paraxylene and

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

บริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โม
บิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งถือ
หุ น้ ทางอ้อม ร้อยละ 100
EMAPPL

EMAPPL จะขายหรื อจัดหานํ้ามันดิบสําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้แก่บริ ษท
ั ฯ อีกทั้งจะขายหรื อจัดหา

ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และบริ ษทั
ฯ จะทําการขายนํ้ามันดิบ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ซึ่งบริ ษทั ฯ ประสงค์จะส่งออก ให้กบั EMAPPL

27,736

14,800

บริ ษทั ฯ จะทําการขายพาราไซลีน และสารเบนซีนเข้มข้น ที่ผลิตได้จากโรงงานฯ ของบริ ษทั ฯ ให้กบั
EMAPPL

Benzene concentrate Supply and
Offtake Agreement)

ธุ รกรรมการซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ าํ มันหล่อลื่น
(Finished lubes Sale and Purchase

EMAPPL

บริ ษทั ฯ จะทําการขายหรื อซื้อนํ้ามันหล่อลื่นจาก EMAPPL

EMAPPL

บริ ษทั ฯ ได้รับโอนมาซึ่งสิ ทธิ และหน้าที่ในการเป็ นผูผ้ ลิตและ/หรื อจําหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์น้ าํ มันและเคมี
ภายใต้เครื่ องหมายการค้าโตโยต้าในประเทศไทยจาก EMAPPL ผูซ้ ่ ึงได้รับสิ ทธิ และหน้าที่ดงั กล่าวจากโต
โยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ ภายใต้สญ
ั ญาหลัก

Agreement) (spot)

สัญญาโอนสิ ทธิ ในการผลิตและ/หรื อ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ าํ มันและเคมีภายใต้
เครื่ องหมายการค้าโตโยต้า (Assignment
and Assumption Agreement for the
Manufacture and/or sale of Toyota
Oil and Chemical Products)

สัญญาซื้อขาย (Sale Agreement)

ExxonMobil
Chemical Asia
Pacific (“EMCAP”)

ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายใน
ของ EMAPPL

EMCAP จะทําการขายเคมีภณ
ั ฑ์ให้แก่บริ ษทั ฯ ในปริ มาณที่บริ ษทั ฯ ได้มีหนังสื อแจ้งตกลงกันในแต่ละ

ครั้ง

4,799

152
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สัญญาซื้อขายพาราไซลีน (Paraxylene

EMCAP

Sales Agreement)

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

ExxonMobil Sales
and Supply
(“EMS&S”)
EMS&S เป็ นหนึ่งใน

บริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โม
บิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งถือ
หุ น้ ทางอ้อม ร้อยละ 100

สัญญาบริ การ “ศูนย์สนับสนุนธุ รกิจ
กรุ งเทพฯ” (“Bangkok Business

ExxonMobil Limited
(“EML”)

Support Center” Master Service
Agreement)

EML เป็ นหนึ่งในบริ ษท
ั

แบบ 56-1 ประจําปี 2556
EMCAP จะทําการขายพาราไซลีนให้แก่บริ ษท
ั ฯ ในปริ มาณที่บริ ษทั ฯ ได้มีหนังสื อแจ้งตกลงกันในแต่ละ

ครั้ง

EMS&S จะขายหรื อจัดหานํ้ามันดิบนอกภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกให้แก่บริ ษท
ั ฯ นอกเหนือจากนํ้ามันดิบ

จะขายหรื อจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบให้แก่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ จะทําการขายนํ้ามันดิบ ก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ซึ่งบริ ษทั ฯ
ประสงค์จะส่งออก ให้กบั EMS&S
EMS&S

4,972

169,673

EML จะให้บริ การต่างๆ ซึ่งรวมถึงการให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ การปฏิบต
ั ิการ การจัดการ

วิชาชีพ และบริ การสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจแต่ละประเภท และการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ

ในเครื อเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชัน่ และเป็ น
บริ ษทั ย่อยของ

1,259

ExxonMobil
International
Holdings Inc.

สัญญาบริ การสํานักงานใหญ่ภูมิภาค/บริ ษทั
ในเครื อ-ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

EMAPPL

(Downstream Regional
Headquarters/Affliliate Master
Service Agreement)

สัญญาบริ การสํานักงานใหญ่ภูมิภาค/บริ ษทั
ในเครื อสําหรับธุ รกิจเคมีภณ
ั ฑ์ (Chemical

EMAPPL

Regional Headquarters/Affiliate
Service Agreement)

สัญญาบริ การ (Master Service
Agreement)

ExxonMobil Global
Services Company
(“EMGSC”)

ั ฯ จะให้บริ การซึ่งกันและกัน ในการให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ การ
EMAPPL และบริ ษท

ปฏิบตั ิการ การจัดการ วิชาชีพ และบริ การสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจปลายนํ้าของบริ ษทั ฯ อาทิเช่น
การตลาดนํ้ามันเชื้อเพลิง การกลัน่ นํ้ามัน การจัดหาสิ นค้า เป็ นต้น
EMAPPL และบริ ษท
ั ฯ จะให้บริ การซึ่งกันและกัน ในการให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ การ

9

1,096

ปฏิบตั ิการ การจัดการ วิชาชีพ และบริ การสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจเคมีภณั ฑ์ของบริ ษทั ฯ อาทิ
เช่น บริ การด้านบัญชี กฎหมาย ภาษี ทรัพยากรบุคคล พื้นที่สาํ นักงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับเสมียน บริ การ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และบริ การจัดซื้อจัดหา
EMGSC จะให้บริ การให้คาํ แนะนําและช่วยเหลือบริ ษท
ั ฯ เกี่ยวกับ (ก) บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข)
บริ การจัดซื้อจัดหาในด้านต่างๆ และ (ค) บริ การอสังหาริ มทรัพย์และบริ การสิ่ งอํานวยความสะดวก
49

EMGSC เป็ นหนึ่งใน
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หุ น้ โดยตรง ร้อยละ 100
สัญญาการสนับสนุนธุ รกิจของเอ็กซอนโม
บิล ปิ โตรเลียม แอนด์ เคมิคอล
(ExxonMobil Petroleum & Chemical
Master Business Support
Agreement)

สัญญาบริ การ (EssoAir Service
Agreement)

ExxonMobil
Petroleum &
Chemical (“EMPC”)

่ อก
EMPC จะให้บริ การสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิเช่นด้านบัญชี งานธุ รการ เป็ นต้น ผ่านทางบุคลากรที่อยูน
ศูนย์ธุรกิจซึ่งไม่ได้ต้งั อยูใ่ นประเทศไทย

EMPC เป็ นหนึ่งใน

4

บริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โม
บิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งถือ
หุ น้ ทางอ้อม ร้อยละ 100

ExxonMobil Aviation
International Ltd.
(“EMA”)

EMA จะให้บริ การเกี่ยวกับการตลาด ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เหมาะสมต่อการดําเนินการเกี่ยวกับธุ รกิจ

เชื้อเพลิงอากาศยานของบริ ษทั ฯ รวมถึงการส่งเสริ มการขาย และการให้บริ การคําปรึ กษาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ั
EMA เป็ นหนึ่งในบริ ษท

93

ในเครื อเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งถือหุ น้
ทางอ้อม ร้อยละ 100

สัญญาขนส่งทางทะเลระหว่างบริ ษทั ในเครื อ
(Inter Affiliate Marine Transportation
Services Agreement)

Standard Tankers
Bahamas Ltd
(“STB”)
STB เป็ นหนึ่งในบริ ษท
ั

ในเครื อเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งถือหุ น้
ทางอ้อม ร้อยละ 100

สัญญาวิจยั มาตรฐาน (Standard
Research Agreement)

ExxonMobil
Research and
Engineering
Company (“EMRE”)
EMRE เป็ นหนึ่งใน

บริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โม
บิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งถือ
หุ น้ โดยตรง ร้อยละ 100
สัญญาเช่าตัวเร่ งปฏิกิริยา (Catalyst Lease
Agreement)

ExxonMobil Catalyst
Technologies LLC

STB จะให้บริ การเกี่ยวกับ (ก) กิจการเรื อขนส่ งกองกลาง และการขนส่ งนํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

และเคมีภณ
ั ฑ์ (ข) การเช่าเรื อ และการบริ การสนับสนุนการขนส่ง (ค) บริ การตรวจสอบเรื อ และ (ง) บริ การ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื อขนส่งกองกลาง รวมทั้งกิจกรรมการขนส่งทางนํ้าประเภทอื่นที่เกี่ยวกับธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ

1,518

2

สัญญานี้ทาํ ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (ก) การสร้างสรรค์ การได้มา และการบริ หารจัดการข้อมูลทาง
เทคนิค และการคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รและลิขสิ ทธิ์ เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับปิ โตรเลียมและ
เคมีภณ
ั ฑ์ (ข) การเข้าถึงข้อมูลทางเทคนิค และการใช้ความคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รและลิขสิ ทธิ์ ที่ได้รับสําหรับ
ข้อมูลทางเทคนิคดังกล่าว (ค) ความช่วยเหลือทางด้านวิศวกรรม และงานวิจยั พิเศษ และ (ง) การรักษาและ
บริ หารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลทางเทคนิคที่ได้มา หรื อเปิ ดเผยตามสัญญานี้เพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ

107

EMCT ในฐานะผูใ้ ห้เช่าจะจัดหาและให้บริ ษท
ั ฯ เช่าตัวเร่ งปฏิกิริยา

27
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(“EMCT”)
EMCT เป็ นหนึ่งใน

บริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โม
บิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งถือ
หุ น้ ทางอ้อม ร้อยละ 100
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในเครื่ องหมาย
การค้า
(Trademark License Agreement)

Exxon Mobil
Corporation
(“EMC”)

EMC ตกลงให้บริ ษท
ั ฯ มีสิทธิ ใช้เครื่ องหมายการค้า ESSO, EXXON และ ESSO Oval สําหรับผลิตภัณฑ์

การบริ การที่ขายหรื อมีข้ ึนในประเทศไทย

ั แม่ของ
EMC เป็ นบริ ษท

สัญญาบริ การ (Service Agreement)

บริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั
ย่อยต่างๆ ในเครื อเอ็ก
ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่
ExxonMobil Hong
Kong Limited
(“EMHKL”)

4

EMHKL และบริ ษท
ั ฯ จะให้บริ การซึ่งกันและกัน ในบริ การเกี่ยวกับการจัดการ วิชาชีพ และการบริ หาร

เกี่ยวกับการปฏิบตั ิการ รวมถึงการปรึ กษาเรื่ องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานขององค์กรโดยรวม

EMHKL เป็ นหนึ่งใน
บริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โม
บิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งถือ
หุ น้ ทางอ้อม ร้อยละ 100

สัญญาบริ การ (Service Agreement)

ExxonMobil Catalyst
Services Inc.
(“EMCSI”)

2

EMCSI จะให้บริ การต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดหาโลหะมีค่า เพื่อดําเนินการผลิต เพิ่ม หรื อเปลี่ยนตัวเร่ ง

ปฏิกิริยาตามประเภทของโลหะ และการดําเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวเร่ งปฏิกิริยา

EMCSI เป็ นหนึ่งใน

(9)

บริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โม
บิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งถือ
หุ น้ โดยตรง ร้อยละ 100

สัญญาบริ การ (Service Agreement)

ExxonMobil
Chemical Company
(“EMCC”)

บริ ษทั ฯ จะให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดในประเทศไทย
8

EMCC เป็ นหน่วยงาน

ภายในของเอ็กซอน โมบิล
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สัญญาขายและให้บริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงทาง
ทะเล (ExxonMobil Marine Fuels
Supply and Services Agreement)

คอร์ปอเรชัน่
ExxonMobil Marine
Limited (“EMML”)
and EMAPPL

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

บริ ษทั ฯ ขายและส่งมอบนํ้ามันเชื้อเพลิงทางทะเล และให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ EMML และ
EMAPPL

EMML เป็ นหนึ่งใน

-

บริ ษทั ในเครื อเอ็กซอน โม
บิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งถือ
หุ น้ ทางอ้อม ร้อยละ 100

รายการอื่นๆ

ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 34)
(1)

จํานวนนี้ไม่รวมค่าบริ การที่จ่ายให้กบั บริ ษทั ท่อส่งปิ โตรเลียมไทย จํากัด เป็ นจํานวน 872 ล้านบาท
ชื่ อสั ญญา

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง

ลักษณะของรายการ

14

84

1

143

32,722

190,874(1)

10

2,937

รายการระหว่ างกันในรอบปี บัญชี 2556 (ล้ านบาท)
ยอดเงินกู้ ณ
ยอดเงินให้ ก้ ู
ดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบีย้ รับ
สิ้นงวด
ณ สิ้นงวด

ความช่ วยเหลือทางการเงิน
สัญญากูย้ ืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด

EML

(Loan and Current Account
Agreement)

ตัว๋ สัญญาใช้เงินขายลด
(Promissory Notes)

สัญญากูย้ ืมเงินระยะสั้น
(Short-Term Loan Agreement)

ExxonMobil United
Finance Company
(“EMUFC”)
ExxonMobil
Development
Finance Company
("EMDFC")

บริ ษทั ฯในฐานะผูใ้ ห้กตู ้ กลงให้ EML กูเ้ งินจํานวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดย EML จะทําการโอนเงินเข้า
บัญชีกระแสรายวัน ซึ่งบริ ษทั ฯมีสิทธิ เบิกเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ แต่ตอ้ งชําระดอกเบี้ยสําหรับเงิน
ฝากจํานวนดังกล่าว
บริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินขายลด 5 ฉบับรวมมูลค่า 5,000 ล้านบาทในเดือนกันยายน พ.ศ.2555 โดยมี
กําหนดชําระคืนในเดือนกันยายน พ.ศ 2558 และ 3 ฉบับรวมมูลค่า 3,000 ล้านบาทในเดือนเมษายน พ.ศ.
2556 โดยมีกาํ หนดชําระคืนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557
EMDFC ในฐานะผูใ้ ห้กตู ้ กลงให้บริ ษทั ฯกูเ้ งินระยะสั้น 5,000 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯสามารถขอกูแ้ ละคืน
เงินกูไ้ ด้ในจํานวนไม่เกินวงเงินที่กาํ หนดเดือนละครั้ง

ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 34)

376

17

8,284

240

2,752

20

11,412

277
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ

13.1

งบการเงินรวม
13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (โดยมีนางณฐพร พันธุ์อุดม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
เป็ นผูส้ อบบัญชี) ได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย สําหรับงบการเงินรวม
และงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็ นอย่างไม่มี
เงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ที่ได้ตรวจสอบว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวมสําหรับระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ ่านมา
(ก)

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาท

ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ – อื่นๆ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีขอคืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

2554

2555

2556

668
5,577
0
26,015
2,451
720
0
1,731
34,711

2,047
7,073
0
27,636
2,398
806
0
1,592
39,154

1,002
6,697
0
27,889
2,833
729
0
2,104
38,421

2,832
342
33,412

1,452
284
32,053

984
230
30,819
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14.

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

14.1

ผลการดําเนินงานในปี 2556

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

บริ ษทั ฯ เชื่อว่าความเข้มงวด ระเบียบวินยั และความรับผิดชอบตามระดับอันควรเพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานด้านความ
ปลอดภัยนั้น เป็ นคุณลักษณะเดียวกันกับคุณลักษณะที่ทาํ ให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จทั้งด้านผลการดําเนินงานและผล
ประกอบการ
การสร้ างผลประกอบการสู งสุ ดโดยการประสานเชื่ อมโยงหน่ วยธุรกิจ
ในการกําหนดระดับการกลัน่ นํ้ามันปิ โตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีน้ นั บริ ษทั กําหนดโดยพิจารณาความต้องการ
ของตลาดและหลักเศรษฐศาสตร์เป็ นหลัก เราได้รับประโยชน์จากการบูรณาการธุรกิจปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีอย่างครบ
วงจร สามารถเพิ่มสัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ปรับปริ มาณการผลิตให้เหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั ฯ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมผ่านช่องทางการจําหน่ายที่หลากหลาย ทั้งการค้าปลีก พาณิ ชยกรรม และการส่งออก
เพื่อให้ได้มูลค่ารวมสูงสุด เมื่อสภาพตลาดและการผลิตมีการเปลี่ยนแปลง บริ ษทั ฯ จะปรับแผนการขายให้เหมาะสมโดย
ประสานงานกับทุกภาคส่วนธุรกิจของบริ ษทั ฯ
การมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศและการพัฒนาการดําเนินงานอย่ างต่อเนื่อง
ธุรกิจการกลัน่ นํา้ มันปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี
ในปี 2556 ปริ มาณการกลัน่ นํ้ามันดิบของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ 140,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็ นปริ มาณที่สูงเท่ากับปี 2555 ทั้งนี้เพราะ
โรงกลัน่ มีประสิ ทธิภาพที่เชื่อถือได้และสภาพเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนการผลิต ค่าการกลัน่ ยังคงเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายอยู่ ด้วยความที่
ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ยงั จํากัดซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริ ษทั นอกจากนี้ การควบคุมราคาแอลพีจีของรัฐบาลยังส่งผล
กระทบทางลบต่อกําไรของบริ ษทั ในปี 2556 ด้วย ถึงแม้ราคาแอลพีจีดีข้ ึนกว่าในปี 2555 มาก ราคาที่ควบคุมนั้นก็ยงั ตํ่ากว่า
ราคาตลาดต่างประเทศอยูม่ าก ปริ มาณการผลิตพาราไซลีนในปี 2556 อยูท่ ี่ 324,000 ตัน ซึ่งเป็ นจํานวนน้อยลงกว่าปี ที่ผา่ นมา
ยอดการจําหน่ายพาราไซลีนน้อยลงจํานวนหนึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับต้นทุนวัตถุดิบ ส่งผลให้ส่วนต่างผลิตภัณฑ์สูงขึ้นเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายจากปริ มาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศจีนและความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกยังคงส่งผล
กระทบต่อราคาพาราไซลีน บริ ษทั ฯ ยังคงดําเนินกลยุทธ์สร้างผลกําไรให้ได้สูงสุดโดยอาศัยการปรับการผลิตพาราไซลีนให้
สอดคล้องกับอัตราการดําเนินงานของโรงกลัน่ ตามกระบวนการธุรกิจแบบครบวงจร
เพื่อถ่วงดุลผลกระทบทางการตลาดบางประการ บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งมัน่ เพิ่มผลกําไรด้วยการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
ให้มากที่สุด และลดต้นทุนวัตถุดิบลง โดยมุ่งเน้นการใช้น้ าํ มันดิบที่กลัน่ ยาก การใช้เทคโนโลยีต่างๆ และการปรับปรุ งวิธี
ปฎิบตั ิงานภายใต้โครงการ “Self-help”
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ในส่วนของคลังจ่ายนํ้ามัน บริ ษทั ฯ ยังคงพัฒนาและจัดการสิ นทรัพย์เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพโดยรวม ลดค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบตั ิงาน และเสริ มสร้างเสถียรภาพการดําเนินงานในคลัง เพื่อเพิม่ ความสามารถของการแข่งขันในตลาด บริ ษทั ฯ ได้ติดตั้ง
อุปกรณ์เพิ่มเติมในคลังเพื่อรองรับการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด นัน่ คือ นํ้ามันดีเซลเกรดพรี เมียม และ E20
ธุรกิจการตลาด
สถานีบริ การนํ้ามันเอสโซ่ยงั คงเป็ นช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ าํ มันเชื้อเพลิงของบริ ษทั ฯ ที่เชื่อถือได้ ช่วยสร้าง
มูลค่าเพิม่ และมีความมัน่ คง ยอดจําหน่ายผ่านสถานีบริ การนํ้ามันของบริ ษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 37 ของยอดจําหน่ายรวมในปี
2556 ด้วยความได้เปรี ยบทางด้านการจัดส่งและการปฏิบตั ิการอื่นๆ ส่งผลให้เราดํารงอยูแ่ ละแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่ งใน
สภาวะที่ตลาดมีความผันผวนและแข่งขันสูง สําหรับปี 2556 เอสโซ่ยงั คงมีสถานีบริ การนํ้ามันทั้งสิ้น 516 แห่ง ซึ่งเป็ น
จํานวนเท่ากับปี 2555 ทําให้เราสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดและแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้ จากการรณรงค์ทาง
การตลาดและทําเลที่เหมาะสม ฐานะทางการตลาดของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 15 ของยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาด
และคงตําแหน่งเป็ นผูค้ า้ ปลีกเชื้อเพลิงตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีปริ มาณยอดขายสูงสุดนับตั้งแต่เข้า
ตลาดหลักทรัพย์ในปี 2551
นอกจากรักษาจํานวนสถานีบริ การนํ้ามันเอาไว้ บริ ษทั ฯ ยังเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดสามชนิด ได้แก่ นํ้ามันเบนซิน 95
นํ้ามันดีเซลเกรดพรี เมียม และแก๊ สโซฮอลล์ ซูพรี ม E20 เพื่อเสริ มสร้างคุณค่าของตราสิ นค้าและเพิม่ ยอดขาย ในส่วนการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมทางการตลาดทัว่ ประเทศช่วงปลายปี 2556 เพือ่ เผยแพร่ กิจกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น กิจกรรมเหล่านี้ประสบผลสําเร็ จในการช่วยรักษาฐานะทางการตลาดของเรา
นอกจากการดําเนินธุรกิจด้านนํ้ามันเชื้อเพลิง บริ ษทั ฯ ยังเสริ มสร้างรายได้ที่มิใช่น้ าํ มันเชื้อเพลิงผ่านโครงการพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่เข้มแข็ง เราร่ วมมือกับพันธมิตรใหม่เปิ ดร้านแฟมิลีมาร์ท (Family Mart) ในสถานีบริ การนํ้ามันในปี 2556 โดยมี
จํานวนทั้งสิ้น 8 สาขา บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็ นอย่างสูง ด้วยการเพิ่มจํานวนพันธมิตรซึ่ง ณ ปั จจุบนั
ได้แก่ ร้านเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส (Tesco Lotus Express) ศูนย์บริ การซ่อมรถบี-ควิก (B-Quik) ศูนย์บริ การล้างรถ
วิซาร์ด (Wizard Car Wash)ศูนย์บริ การ โมบิล 1 เซ็นเตอร์ และร้านกาแฟราบิกา้ (Rabika Coffee) พันธมิตรทาง
ธุรกิจเหล่านี้ช่วยเสริ มกําไรให้กบั สถานีบริ การนํ้ามัน อีกทั้งให้บริ การคุณภาพเยีย่ มแก่ลูกค้า
ทางด้านธุรกิจพาณิ ชยกรรม ประกอบด้วยการจําหน่ายใน 3 ภาคธุรกิจ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมและค้าส่ง ภาคการบิน และ
ภาคการเดินเรื อ ยอดจําหน่ายในสามภาคธุรกิจนี้คิดเป็ นร้อยละ 48 ของยอดจําหน่ายรวมในปี 2556 โดยบริ ษทั ฯ มุ่งพัฒนา
ประสิ ทธิภาพของเครื อข่ายการจําหน่ายอย่างต่อเนื่อง
ยอดจําหน่ายที่เหลืออีกร้อยละ 15 ของยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็ นการส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็ นหลัก
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ มีผลการดําเนินงานโดดเด่นในธุรกิจนํ้ามันหล่อลื่น ทํายอดขายได้อย่างยอดเยีย่ มทั้งผลิตภัณฑ์
นํ้ามันหล่อลื่นสังเคราะห์สาํ หรับเครื่ องยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมด้วยการริ เริ่ มทางการตลาดและการขายที่
หลากหลาย
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สําหรับผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ซึ่งประกอบด้วยพาราไซลีนและเบนซีน บริ ษทั ฯ จัดจําหน่ายให้แก่ลกู ค้าเชิงพาณิ ชย์
ภายในประเทศมากกว่าร้อยละ 76 ส่วนเคมีภณั ฑ์อื่นๆ รวมถึงสารทําละลาย (solvent) และพลาสติกไซเซอร์
(plasticizer) บริ ษทั ฯ จัดจําหน่ายให้ลูกค้าเชิงพาณิ ชย์ภายในประเทศทั้งหมด
บุคคลาการทีม่ คี ุณภาพ
บริ ษทั ฯ เชื่อว่าพนักงานที่มีความสามารถและทุ่มเททํางานเป็ นจุดแข็งที่โดดเด่นประการหนึ่งของบริ ษทั ฯ ระบบการพัฒนา
บุคลากรของเราใช้กระบวนการบูรณาการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจ ทุ่มเททํางาน
ผลิตผลงานได้อย่างเต็มที่
บริ ษทั ฯ พิถีพิถนั คัดเลือกผูม้ ีความรู ้ความสามารถเข้ามาร่ วมงานอย่างต่อเนื่อง เรามุง่ มัน่ พัฒนาบุคลากรผ่านการมอบหมาย
งาน เรี ยนรู ้ประสบการณ์จากการทํางานตรง และฝึ กอบรมให้ความรู ้อย่างมีเป้ าหมาย การวางแผนความก้าวหน้าในงานอาชีพ
ถือเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันระหว่างบริ ษทั และพนักงาน โดยให้การเลื่อนตําแหน่งเป็ นการคัดสรรจากบุคากรภายใน และ
กําหนดให้ผจู ้ ดั การและผูบ้ งั คับบัญชาร่ วมเสริ มสร้างบรรยากาศการทํางานที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพและความเป็ นมือ
อาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เป้ าประสงค์ของเราคือเพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความสามารถเป็ นผูน้ าํ และเปี่ ยมด้วยความรู ้
ทางวิชาชีพสูงสุดในอุตสาหกรรม บริ ษทั ฯ ยังได้รับประโยชน์จากเครื อข่ายเอ็กซอนโมบิลในการจัดอบรมพนักงาน รวมถึง
การมอบหมายงานในต่างประเทศให้กบั พนักงานที่ได้รับคัดเลือกเพื่อไปทํางานให้บริ ษทั ในเครื อเอ็กซอนโมบิลอื่นๆ สิ่ งที่
สําคัญอีกประการก็คือ บรรยากาศการทํางานของเรามีการคาดหวังสูง เห็นคุณค่าของพนักงานที่มีผลงานดี และมีการมอบ
รางวัลโดยพิจารณาจากผลงานของพนักงานแต่ละคน และจากการทํางานเป็ นทีม
การลงทุนอย่ างคัดสรรและมีวนิ ัย
บริ ษทั ฯ มุ่งใช้เครื อข่ายการตลาดค้าปลีกให้เกิดผลสูงสุด โดยปรับปรุ งสถานีบริ การนํ้ามันตามความเหมาะสม ขณะเดียวกันก็
คงต้นทุนและค่าใช้จ่ายไว้อย่างมีวนิ ยั ยอดขายนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เพิม่ สูงขึ้นเกิดจากการนําเสนอผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดได้อย่าง
น่าสนใจ รวมถึงการปรับปรุ งอุปกรณ์และรู ปลักษณ์สถานีผา่ นโครงการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของสถานีบริ การนํ้ามันที่บริ ษทั
ฯ ได้เลือกสรรไว้ โดยได้ปรับปรุ งสถานีบริ การทั้งสิ้น 127 แห่งในปี 2556 นอกจากนี้ยงั เกิดจากแผนงานส่งเสริ มการขายอันมี
ประสิ ทธิภาพ การปรับปรุ งดังกล่าวครอบคลุมถึงลานให้บริ การเติมนํ้ามัน บริ เวณโดยรอบ และห้องนํ้าในสถานีบริ การหลาย
แห่งทัว่ ประเทศ ทั้งนี้เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจค้าปลีกนํ้ามัน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เปิ ดสถานีบริ การเพิ่มขึ้นอีก
16 แห่งทัว่ ประเทศในปี 2556
บริ ษทั ฯ ยังจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมให้กบั ลูกค้าและผูจ้ ดั จําหน่ายเชิงกล
ยุทธ์ที่สาํ คัญ ในส่วนของธุรกิจหล่อลื่นเครื่ องยนต์ บริ ษทั ฯ ยังคงขยายขีดความสามารถผ่านทางเครื อข่ายศูนย์บริ การโมบิล 1
เซ็นเตอร์ ซึ่งในปัจจุบนั มีจาํ นวนมากกว่า 260 แห่งทัว่ ประเทศ แต่ละแห่งต่างมุ่งมัน่ ให้บริ การดูแลรักษารถด้วยมาตรฐานชั้น
นําแก่ลูกค้า พร้อมด้วยบริ การอย่างมืออาชีพสมํ่าเสมอ และผลิตภัณฑ์ระดับพรี เมียม
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งรักษาแนวทางอันมีวนิ ยั ในการบริ หารจัดการสิ นเชื่ออย่างเหมาะสม โดยปรับระดับหนี้เสี ยและหนี้ที่เกิน
กําหนดชําระลงได้ แม้วา่ สภาวะตลาดจะแข่งขันสูงและสภาพเศรษฐกิจไม่เอื้ออํานวยก็ตาม
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การดําเนินงานด้ วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมทีด่ ี
ความปลอดภัย
บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังคุณค่าด้านความปลอดภัยในทุกระดับงาน ระบบบริ หารการปฏิบตั ิงานให้มี
ความปลอดภัย (Operations Integrity Management System หรื อ OSIM) ของเราวางกรอบที่ชดั เจนในการ
จัดการทั้งด้านความปลอดภัยในการทํางานและความปลอดภัยของบุคลากร ในส่วนของความปลอดภัยส่วนบุคคลนั้น เราใช้
ระบบการป้องกันความสูญเสี ยในการปฏิบตั ิงาน (Loss Prevention System หรื อ LPS) อันเป็ นแนวทางที่พิสูจน์แล้ว
ว่ามุ่งเน้นทั้งในเรื่ องพฤติกรรมที่มีความเสี่ ยง รวมถึงการปรับปรุ งสถานที่ทาํ งาน ระบบ และสมรรถนะต่างๆ ให้ดีข้ ึน แนว
ทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเราส่งผลดี แต่บริ ษทั ฯ ยังคงไม่หยุดเดินหน้าพัฒนาจนกว่าจะบรรลุ
เป้ าหมายร่ วมกันของทุกคน นัน่ คือ พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปลอดภัย โดย “ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ”
(Nobody Gets Hurt)
หนึ่งในปัจจัยหลักสู่ความสําเร็ จเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ “ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ” คือ การส่งเสริ มให้พนักงานทุกคนในบริ ษทั ฯ
สามารถทักท้วงได้เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยผ่านทางโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” กล่าวคือ พนักงานจะเตือนเพื่อน
ร่ วมงานของตนเมื่อเห็นว่าเพื่อนร่ วมงานอาจประสบเหตุที่ไม่ปลอดภัยระหว่างการทํางาน ในทํานองเดียวกัน พนักงานก็จะ
ยอมรับคําแนะนําของเพื่อนพนักงานเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างปลอดภัย ไม่วา่ เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในสํานักงาน
(เช่น ขอให้เพื่อนพนักงานที่ยกของเต็มสองมือหยุดเดินลงบันได) หรื อในสถานที่ทาํ งานกลางแจ้ง (เช่น ขายันพื้นของรถ
เครน) ที่ใดก็ตาม โครงการนี้จะช่วยกระตุน้ ให้พนักงานเอาใจใส่ดูแลความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่ วมงาน
ความใส่ ใจดูแลสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มีการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับทางสิ่ งแวดล้อม รวมถึงนโยบายภายใน
องค์กรทุกประเด็นของธุรกิจ โดยดําเนินมาตรการควบคุมมลพิษและมาตรการบรรเทาผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
หลากหลายมาตรการ เพื่อควบคุมการปล่อยของเสี ย ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีของเอ็กซอนโมบิลเพื่อลดการปล่อยของเสี ย
และอนุรักษ์ทรัพยากร
การดําเนินโรงกลัน่ นํ้ามันของบริ ษทั ฯ ใช้น้ าํ จืดที่ผลิตและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยหน่วยกลัน่ นํ้าทะเลให้เป็ นนํ้าจืด
สองหน่อวย ดังนั้นจึงช่วยประหยัดทรัพยากรนํ้าตามธรรมชาติ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังติดตั้งและใช้หน่วยควบคุมไอระเหย
นํ้ามันที่คลังจ่ายนํ้ามันทุกแห่งเพือ่ ลดไอระเหยของสารไฮโดรคาร์บอนออกสู่บรรยากาศและนํากลับมาแปรสภาพเป็ นนํ้ามัน
สําเร็ จรู ป
บริ ษทั ฯ ยังคงเดินหน้าปรับปรุ งหน่วยบําบัดนํ้าเสี ยและมีแผนการติดตั้งระบบบําบัดทางชีวภาพด้วยกระบวนการออกซิเดชัน
(Biological Oxidation Unit) ให้เริ่ มใช้งานได้ในปี 2557 ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการบําบัดนํ้าเสี ยก่อนจะปล่อย
กลับคืนสู่สภาพแวดล้อม
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ที่สถานีบริ การ บริ ษทั ฯ ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการดําเนินงานและลดผลกระทบภาวะโลกร้อนในขณะเดียวกันด้วย
บริ ษทั ฯ เริ่ มใช้ระบบการให้แสงสว่างด้วยหลอดแอลอีดีในสถานีบริ การเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งเราวางแผนจะขยายการ
ดําเนินงานดังกล่าวให้มากขึ้นในปี 2557
14.2

คําอธิบายและวิเคราะห์ งบการเงินและผลการดําเนินงาน

ผลประกอบการตามงบการเงินรวมสําหรับปี 2556
งบกําไร-ขาดทุน
(ล้ านบาท)
รายได้จากการขาย
กําไร/(ขาดทุน)จากการขาย
ธุรกิจการกลัน่ นํา้ มันและจัดจําหน่ ายนํา้ มัน
ธุรกิจปิ โตรเคมี
กําไรขั้นต้นก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(EBITDA)
ต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้ ปรับปรุ ง* (บาทต่อหุน้ )

2556

2555

245,174
567
1,173
(606)
2,752

245,127
373
1,062
(689)
2,546

(984)
(420)
(378)
(0.1)

(1,190)
(1,316)
(1,698)
(0.5)

คํานวณจากจํานวนหุ้ นสามัญ ณ ปั จจุบัน 3,461 ล้ านหุ้น

บริ ษทั ฯ มีท้ งั รายได้จากการขายและต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นจาก ปี 2555 โดยสื บเนื่องจากการอ่อนตัวลงของค่าเงินบาท
ในขณะที่ยอดปริ มาณขายและผลิตลดลง บริ ษทั ฯ มีผลกําไรจากการขายทั้งสิ้น 567 ล้านบาท เทียบกับผลกําไรจากการขาย
373 ล้านบาทในปี 2555 โดยผลกําไร 194 ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นเป็ นผลมาจากกําไรที่เพิ่มขึ้นจากส่วนธุรกิจการกลัน่ และการจัด
จําหน่ายนํ้ามัน 111 ล้านบาท และส่วนธุรกิจปิ โตรเคมี 83 ล้านบาทและเนื่องจากจากค่าการกลัน่ อุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลง
ควบคู่กบั การหยุดการผลิตชัว่ คราวของบางหน่วยในโรงกลัน่ ค่าการกลัน่ โดยรวมอยูท่ ี่ 2.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากที่
2.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2555 ในขณะเดียวกันสภาวะอุตสาหกรรมพาราไซลีนที่ดีข้ ึนเล็กน้อย ส่งผลให้กาํ ไรขั้นต้นของ
พาราไซลีนปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็ น 34 ดอลลาร์ต่อตันจากที่ 9 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2555 อนึ่ง บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและ
การบริ หาร ทั้งปี 2556 มีจาํ นวน 5,663 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายทั้งปี นั้นเพิ่มขึ้น 540 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2555
สาเหตุหลักเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่สูงขึ้นเนื่องจากการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เกรดพรี เมี่ยม
ค่าโฆษณาและ
ส่งเสริ มการขาย และการปรับปรุ งภาพลักษณ์สถานีบริ การนํ้ามัน
บริ ษทั ฯ มีผลกําไรขั้นต้นก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ทั้งสิ้น 2,752 ล้านบาท เงิน
สดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 1,636 ล้านบาท โดยหลักสื บเนี่องมาจากเจ้าหนี้การค้าลดลงในช่วงปลายปี 2556
ต้นทุนทางการเงินสําหรับปี 2556 ลดลง 206 ล้านบาท จากปี ที่แล้วมีผลมาจากบริ ษทั ฯ มีอตั ราดอกเบี้ยและเงินกูย้ มื ที่
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปี 2556 จํานวน 420 ล้านบาท ได้รวมการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากขาดทุน
ทางภาษีที่หมดอายุลงในปี 2556 ไว้ดว้ ย
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บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 378 ล้านบาทในปี 2556 แม้วา่ ปริ มาณการผลิตและขายในปี 2556 จะยังคงอยูใ่ น
ระดับสูง เนื่องจากค่าการกลัน่ อุตสาหกรรมที่อยูใ่ นระดับตํ่า และการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากขาดทุน
ทางภาษี
งบดุล
(ล้ านบาท)
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

2556

2555

74,010
51,431
22,579

75,862
52,930
22,932

ปี 2556 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 733 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 โดยหลักเนื่องมาจากบริ ษทั ฯ มี
ยอดเงินสดลดลง ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 1,119 ล้านบาท จากการตัดจําหน่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และการ
หักค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
บริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวมลดลง 1,499 ล้านบาท โดยหลักมาจากยอดเจ้าหนี้การค้าลดลง ในขณะที่มียอดเงินกูย้ มื เพิ่มขึ้น
หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจาก 19,213 ล้านบาท ในปี 2555 เป็ น 12,746 ในปี 2556 เนื่องจากการจัดประเภทตามกําหนดชําระ
ณ สิ้นปี บริ ษทั ฯ มียอดเงินกูย้ มื รวม 34,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31,608 ล้านบาทในปี 2555 โดยแบ่งเป็ นยอดเงินกูย้ มื
ระยะสั้น 23,383 ล้านบาท และยอดเงินกูย้ มื ระยะยาว 11,013 ล้านบาท สําหรับยอดเงินกูย้ มื ระยะสั้นนั้นได้รวมตัว๋ แลกเงิน
1,497 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะสั้นระหว่างกัน 6,199 ล้านบาทเข้าไว้ดว้ ย บริ ษทั ฯ มีการดําเนินการทางการเงินที่สาํ คัญใน
ปี 2556 คือ การรี -ไฟแนนซ์เงินกูร้ ะยะสั้น 3,000 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินขายลดเป็ นระยะเวลา 13
เดือน ให้แก่บริ ษทั ในเครื อเอ็กซอนโมบิลเป็ นจํานวน 3,000 ล้านบาท และเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ อีก
500 ล้านบาท ซึ่งมีกาํ หนดชําระคืนเดือนพฤษภาคมปี 2557 นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังได้รับวงเงินกูห้ มุนเวียนไม่เกิน 5,000
ล้านบาทจากบริ ษทั ในเครื อเอ็กซอนเพื่อใช้ในการดําเนินกิจการ และ ณ สิ้นปี บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินและ
บริ ษทั ในเครื อเอ็กซอนโมบิลคงเหลืออยูก่ ว่า 82 พันล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั ยังคงอันดับเครดิตเรทติง้ อยูท่ ี่ A- จากทริ สเรทติ้ง
และ F1(tha) จากฟิ ทซ์เรตติง้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงเป็ นจํานวน 353 ล้านบาท เป็ นผลมาจากผลประกอบการสําหรับปี 2556 และการจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2555 ทั้งสิ้นจํานวน 173 ล้านบาทที่จ่ายในไตรมาส 2 ปี 2556
กระแสเงินสด
(ล้ านบาท)
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
- เงินสดสุทธิ รับจาก/ (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (หลังหั ก
ดอกเบีย้ และภาษีเงินได้ )
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) /ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น/(ลดลง)

2556

2555

(1,636)
(2,169)

10,367
9,399

(1,037)
2,155
(1,052)

(734)
(7,286)
1,378
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บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 1,636 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุน
1,037 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายลงทุนเบื้องต้นสําหรับการบํารุ งรักษาตามปกติ สําหรับเงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน 2,155 ล้านบาทนั้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของยอดเงินกูย้ มื ระหว่างปี ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั
ฯ มียอดเงินสดสุทธิลดลงเป็ นจํานวน 1,052 ล้านบาท
อัตราส่ วนทางการเงิน

2556

2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินเงินกูร้ ะยะยาวต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

1.0
0.2
1.5
0.5
1.5

1.2
0.3
1.4
0.8
1.3

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนหนีส้ ิ นรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้ น
อัตราส่ วนหนีส้ ิ นเงินกู้ระยะยาวต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้ น
อัตราส่ วนหนีส้ ิ นสุทธิ ต่อส่ วนของผู้ถือหุ้ น

=
=
=
=
=

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน / หนีส้ ิ นหมุนเวียน
(เงินสดและรายการเทียบเท่ า + เงินลงทุนระยะสั้น + ลูกหนีก้ ารค้ า) / หนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นที่มีภาระดอกเบีย้ จ่ ายรวม / ส่ วนของผู้ถือหุ้ น
หนีเ้ งินกู้ระยะยาว / ส่ วนของผู้ถือหุ้ น
(หนีส้ ิ นที่มีภาระดอกเบีย้ จ่ าย - เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด) / ส่ วนของผู้ถือหุ้ น
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ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สิ นทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

1,090
1,457
1,007
410
40
39,133
73,844

800
2,119
1,341
742
36
36,708
75,862

721
2,835
1,705
990
140
35,589
74,010

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 ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื
สํารองเงินเพื่อผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
- หุน้ สามัญจํานวน 3,467,916,666 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
4.9338 บาท ในงวดปี 2553-2555
ทุนที่ออกชําระแล้ว
- หุน้ สามัญจํานวน 3,460,858,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
4.9338 บาท ในงวดปี 2553-25545
ส่วนเกินมูลค่าหุน้

2554

2555

2556

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

13,455
4,091
427
15,299
445
33,717

17,184
3,674
6,199
11,131
497
38,685

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

5,044
12,681
1,486
2
19,213
52,930

5,213
5,800
1,731
2
12,746
51,431

17,110

17,110

17,110

17,075

17,075

17,075

4,032

4,032

4,032
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กําไร/(ขาดทุน)สะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
(ข)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

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

653
600
565
22,925
7
22,932
75,862

653
48
764
22,572
7
22,579
74,010

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
หน่วย: ล้านบาท

ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
กําไรจากการขาย
รายได้อื่น
กําไรจากการดําเนินงาน
(ค่าใช้จ่าย)/รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ
(ขาดทุน)/กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
(ขาดทุน)/กําไรสําหรับปี
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั
(ค)

งบกระแสเงินสด

2554

2555

2556

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

245,127
239,630
5,497
5,124
373
103
476
(3)
335
808
1,190
(382)
(1,316)
(1,698)

245,173
238,944
6,229
5,663
566
89
655
7
364
1,026
984
42
(420)
(378)

(1)
940

1
(1,699)

1
(377)

หน่วย: ล้านบาท

ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
(ขาดทุน)/กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
รายการปรับปรุ ง:
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเพื่อแสดงมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เผือ่ ขาย
ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญภาษีขอคืน
ขาดทุน/(กําไร)จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่ วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน-สุ ทธิ
รายได้เงินปันผล
ภาษีเงินได้
ขาดทุน/(กําไร)ที่ยงั ไม่รับรู ้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศสุ ทธิ
กระแสเงินสดก่อนการเปลีย่ นแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
การเปลีย่ นแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีขอคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงาน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สํารองเงินเพื่อผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสด (ใช้ ไป) / รับจาก กิจกรรมดําเนินงาน

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

941

(1,698)

(378)

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

2,115
58
(14)
107
6
(335)
1,190
(23)
1,316

2,130
54
(1)
64
16
39
(364)
984
(29)
420

(119)
4,755

90
2,812

(268)
2,667

(287)
1
(5,489)
(1,024)
360
(331)
25

(1,483)
(1,728)
139
(86)
291
4

388
(317)
(511)
93
79
-

(355)
(2,979)
176
(10)
(5,158)

202
10,009
208
(1)
10,367

(423)
(3,909)
297
(1,636)
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ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้จ่าย
เงินสดสุ ทธิ (ใช้ ไป) / รับจาก กิจกรรมดําเนินงาน

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

(981)
(8)
(6,147)

(952)
(16)
9,399

(528)
(5)
(2,169)

ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิ (ใช้ ไป) / รับจาก กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับสุ ทธิจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุ ทธิจากเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวเพื่มเติม
เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุ ทธิจากเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
เงินสดสุ ทธิ (ใช้ ไป) / รับจาก กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด และเงินเบิกเกินบัญชี
เพิม่ ขึน้ /(ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินเบิกเกินบัญชีตน้ ปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด และเงินเบิกเกินบัญชี
ปลายปี

(3,989)
22
9

(843)
23
5

(1,127)
29
5

131
(3,827)

81
(734)

55
(1,038)

13,256
(2,750)
84

(10,614)
(2,750)
1,000

(2,260)
(1,600)
500

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

5,252
(173)
(1)
(7,286)

5,689
(173)
(1)
2,155

(607)
1,274

1,379
667

(1,052)
2,045

667

2,046

993

13.1.3 ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ําคัญ

หน่ วย
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า
เท่า

ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
1.0
0.2

1.2
0.3

1.0
0.2
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แบบ 56-1 ประจําปี 2556

(0.2)
0.3
(0.0)
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (1)
เท่า
38.6
43.7
43.7
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
เท่า
9.3
8.2
8.2
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
8.5
8.9
8.6
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
เท่า
42.5
40.3
41.8
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
วัน
18.3
16.8
14.0
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
เท่า
19.7
21.4
25.8
ระยะเวลาชําระหนี้
วัน
32.1
27.1
24.3
Cash Cycle
วัน
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability
Ratio)
3.8
2.2
2.5
อัตรากําไรขั้นต้น
ร้อยละ
(2)
1.2
0.2
0.2
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
ร้อยละ
0.0
0.0
0.0
อัตรากําไรอื่น (3) (4)
ร้อยละ
(158.5)
2,773.4
(289.9)
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร (1) (2)
ร้อยละ
0.5
(0.7)
(0.2)
อัตราส่ วนกําไรสุ ทธิ (3)
ร้อยละ
3.7
(7.2)
(1.7)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
ร้อยละ
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency
Ratio)
1.3
(2.3)
(0.5)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
ร้อยละ
6.8
(5.2)
(1.2)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (5)
ร้อยละ
2.9
3.3
3.3
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (3)
เท่า
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
2.0
2.3
2.3
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เท่า
1.6
1.4
1.5
อัตราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เท่า
(4.2)
1.1
(1.2)
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย
เท่า
(1) (6) (7)
1.2
0.7
(0.3)
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis)
เท่า
1.5
(0.1)
(0.5)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ (8)
ร้อยละ
(1) กระแสเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดําเนินงานก่ อนหักดอกเบีย้ จ่ าย
(2) กําไรจากการดําเนินงานคํานวนจากกําไรขัน้ ต้ นหักด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการขาย การบริ หาร และค่ าตอบแทนผู้บริ หาร
(3) รายได้ รวมไม่ รวมถึงรายได้ อื่นที่มิได้ เกิดจากการดําเนินงาน
(4) รายได้ อื่นคํานวนโดยไม่ นับรวมรายได้ อื่นที่มิได้ มาจากการดําเนินงาน
(5) สิ นทรั พย์ ถาวรคํานวนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
(6) ภาระผูกพันจากการชําระหนีค้ าํ นวนโดยไม่ หักส่ วนที่มาจากการจัดหาเงินกู้ใหม่ และการเพิ่มทุนใหม่ เพื่อทดแทนเงินกู้เดิม
จึงทําให้ อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพันลดลงอย่ างมากในปี 2553
(7) ภาระผูกพันจากการชําระหนีร้ วมรายการดอกเบีย้ จ่ าย

ส่วนที่ 3 หน้า 103

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ฯ ขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่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 มูล ที่ ดี เพื่อ ให้แ น่ ใจว่า บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยข้อ มู ล ในส่ ว นที่ เ ป็ น
สาระสําคัญทั้งของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษทั ฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ฯแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ นางราตรี มณี ภาษีผล หรื อ นายชัย แจ้งศิ ริกุล หรื อ นายเข็มชาย โอสถาพันธุ์ หรื อ นายนริ ศร
กันตะบุตร เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางราตรี มณี ภาษีผล หรื อ
นายชัย แจ้งศิริกุล หรื อ นายเข็มชาย โอสถาพันธุ์ หรื อ นายนริ ศร กันตะบุตร กํากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่
บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่ อ
นายซี จอห์น อัทนัส

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่ อ

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

ชื่ อ

ตําแหน่ ง

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางราตรี มณี ภาษีผล

กรรมการและผูจ้ ดั การการเงินและภาษี

ผูร้ ับมอบอํานาจ นายชัย แจ้งศิริกลุ

กรรมการและผูจ้ ดั การบัญชี

ผูร้ ับมอบอํานาจ นายเข็มชาย โอสถาพันธุ์

ผูจ้ ดั การนักลงทุนสัมพันธ์

ผูร้ ับมอบอํานาจ นายนริ ศร กันตะบุตร

นักลงทุนสัมพันธ์

ลายมือชื่ อ

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ฯ ขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่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 มูล ที่ ดี เพื่อ ให้แ น่ ใจว่า บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยข้อ มู ล ในส่ ว นที่ เ ป็ น
สาระสําคัญทั้งของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษทั ฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ฯแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ นางราตรี มณี ภาษีผล หรื อ นายชัย แจ้งศิ ริกุล หรื อ นายเข็มชาย โอสถาพันธุ์ หรื อ นายนริ ศร
กันตะบุตร เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางราตรี มณี ภาษีผล หรื อ
นายชัย แจ้งศิริกุล หรื อ นายเข็มชาย โอสถาพันธุ์ หรื อ นายนริ ศร กันตะบุตร กํากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่
บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่ อ
นายซี จอห์น อัทนัส

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่ อ

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

ชื่ อ

ตําแหน่ ง

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางราตรี มณี ภาษีผล

กรรมการและผูจ้ ดั การการเงินและภาษี

ผูร้ ับมอบอํานาจ นายชัย แจ้งศิริกลุ

กรรมการและผูจ้ ดั การบัญชี

ผูร้ ับมอบอํานาจ นายเข็มชาย โอสถาพันธุ์

ผูจ้ ดั การนักลงทุนสัมพันธ์

ผูร้ ับมอบอํานาจ นายนริ ศร กันตะบุตร

นักลงทุนสัมพันธ์

ลายมือชื่ อ

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษทั และ เลขานุการบริษัท (ณ วันทีท่ าํ แบบ 56-1 ฉบับนี)้
1. ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท และ เลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชื่ อ-สกุล / ตําแหน่ ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่ วน
(ปี )
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
1. นายซี จอห์น อัทนัส
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)

49

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตด้าน
การเงิน มหาวิทยาลัยคอร์เนอร์จี
เมลลอน มลรัฐเพนซิลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา/
หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
-

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

2554 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผู ้

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน),
บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล จํากัด
และ บริ ษทั โมบิล เอ็นเทอร์ไพร
ซิส (ประเทศไทย) จํากัด

2549 – 2554

จัดการการเงิน ธุรกิจ
ต้นนํ้า

บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล เอ็ก
ปอเรชัน่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

2546 – 2549

ที่ปรึ กษาอาวุโส ฝ่ าย
เอ็กซอนโมบิล เคมีคอล
พัฒนาการวางแผนและ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

2. นายชัย แจ้งศิริกลุ (1)
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)

56

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
-

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

2550 – ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การบัญชี

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

2550 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การบัญชี

ฝ่ ายบัญชี / บริ ษทั เอ็กซอน
โมบิล จํากัด

2548 – 2550

ผูจ้ ดั การควบคุมและ
บัญชีกลุ่มผลิตภัณฑ์
หล่อลื่นภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก

ฝ่ ายบัญชี / บริ ษทั เอ็กซอน
โมบิล เอเชียแปซิฟิก ประเทศ
สิ งคโปร์

2545 – 2548

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการบัญชี
การเงิน

ฝ่ ายบัญชี / บริ ษทั เอ็กซอน
โมบิล จํากัด

(1) นายชัย แจ้งศิริกลุ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทน นายอนุวตั ร รุ่ งเรื องรัตนากุล (ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
เอกสารแนบ 1 หน้า 2

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่ อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)

55

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยซินซินเนติ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา /
หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
-

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

2550 – ปั จจุบนั กรรมการ กรรมการ
ประเมินผลงาน และ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายกิจกรรม
องค์กรและรัฐกิจ
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 การประสานงาน
โรงกลัน่

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่ อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

4. นายยอดพงศ์ สุตธรรม
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
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บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัย
ซีแอทเติ้ล แปซิฟิก ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา/ หลักสูตร
Director Accreditation
Program (DAP) สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
-

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

2553 – ปั จจุบนั กรรมการและ ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการตลาดขายปลีก/บริ ษทั
การตลาดขายปลีก
เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
2553 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ

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

2552 - 2553

ผูจ้ ดั การศูนย์บริ การ
งานปฏิบตั ิการภาคพื้น
เอเชียแปซิฟิก
การตลาดขายปลีก

บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล จํากัด

2550 – 2552

หัวหน้าผูป้ ระสานงาน
โครงการ ฝ่ าย
สนับสนุนการตลาด

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

ขายปลีกภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก
2549 - 2550

5. นายอดิศกั ดิ์ แจ้งกมลกุลชัย(2)
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
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วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยทัลซ่า
ประเทศสหรัฐอเมริ กา /
หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

-

-

หัวหน้าส่วนวิเคราะห์
การเช่า ฝ่ ายสนับสนุน
การตลาดขายปลีก
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
2556 – ปั จจุบนั กรรมการและ ผูจ้ ดั การ
โรงกลัน่

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

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

2549 –
กรรมการและ ผูจ้ ดั การ โรงกลัน่ นํ้ามันเอสโซ่ศรี ราชา
มกราคม 2556 ฝ่ ายปฏิบตั ิการกลัน่
บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
2548 – 2549

ผูจ้ ดั การแผนก
ปฏิบตั ิการกลัน่

โรงกลัน่ นํ้ามันเบย์ทาวน์
บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล
รี ไฟนิ่งแอนด์ซพั พลาย ประเทศ
เอกสารแนบ 1 หน้า 5

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

สหรัฐอเมริ กา

6. นายสมเจตน์ สายฝน
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
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วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาอุตสาหการและบริ หาร
สถาบันวิทยาลัยแห่งเอเชีย /
หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

-

-

2546 – 2548

ผูจ้ ดั การแผนกเทคนิค

โรงกลัน่ นํ้ามันเบย์ทาวน์
บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล
รี ไฟนิ่งแอนด์ซพั พลาย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

2544 - 2546

ที่ปรึ กษาระดับภาคพื้น
เอเชียแปซิฟิกด้าน
ธุรกิจการกลัน่

บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล
รี ไฟนิ่งแอนด์ซพั พลาย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

2550 – ปั จจุบนั กรรมการและผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขายเคมีภณั ฑ์
ผูช้ าํ ระบัญชี

2548 – 2550

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล เคมี
(ประเทศไทย) จํากัด

กรรมการ และผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล เคมี
เอกสารแนบ 1 หน้า 6

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

2545 – 2548

7. นางราตรี มณี ภาษีผล
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บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

0.0003

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

ฝ่ ายขายผลิตภัณฑ์
ของเหลว

(ประเทศไทย) จํากัด

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเคมี

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

2552 – ปั จจุบนั กรรมการและผูจ้ ดั การ
การเงินและภาษี

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

2547 – ปั จจุบนั 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 การการเงิน

ฝ่ ายการเงิน / บริ ษทั เอ็กซอน
เอกสารแนบ 1 หน้า 7

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

โมบิล จํากัด
8. นายคุรุจิต นาครทรรพ
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วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิศวกรรมปิ โตรเลียม
มหาวิทยาลัยรัฐโอกลาโฮมา
ประเทศสหรัฐอเมริ กา /
หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

-

-

2550 –
ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2551 - ปั จจุบนั รองปลัดกระทรวง
พลังงาน

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน

2551 – 2553

อธิบดีกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

กระทรวงพลังงาน

2549 – 2551

รองปลัดกระทรวง

กระทรวงพลังงาน

2549

รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

กระทรวงพลังงาน

2547 – 2549

ผูอ้ าํ นวยการสํานักความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงพลังงาน

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

2543 – 2547

9. นายวัฒนา จันทรศร
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วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบัน
เทคโนโลยีอิลลินอยส์ ชิคาโก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา /
หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

-

-

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริ หารองค์กรร่ วมไทยมาเลเซีย ณ กรุ ง
กัวลาลัมเปอร์
2550 – ปั จจุบนั กรรมการ และ
กรรมการประเมินผล
งาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2549 – 2550

ที่ปรึ กษาธุรกิจการกลัน่ บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล จํากัด
ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก

2547 – 2549

ที่ปรึ กษาธุรกิจการกลัน่ บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก จํากัด (มหาชน)

2540 – 2547

ผูจ้ ดั การโรงกลัน่ ศรี ราชา

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

ชื่ อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

10. นายสมภพ อมาตยกุล

73

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การตลาด มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย/ดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ /

-

-

หลักสูตรการจัดการระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา /
หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

2550 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั

กรรมการ

คณะกรรมการข้าราชการพล
เรื อนสํานักงาน (ก.พ.)

ปั จจุบนั

ประธาน

คณะอนุกรรมการ อกพ. วิสามัญ
เกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่ง
และค่าตอบแทน สํานักงาน
ก.พ.

ปั จจุบนั

ประธาน

คณะกรรมการรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

ปั จจุบนั

ประธาน

คณะอนุกรรมการการกํากับดูแล
การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(SEPA)

รัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวง

กระทรวงอุตสาหกรรม

ประธาน

ธนาคารศรี นคร จํากัด (มหาชน)

ประธาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ก่อนปี 2546

ผูจ้ ดั การใหญ่

11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริ ฐ

74

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยรัฐ
โอกลาโฮมา ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา /

-

-

บริ ษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
จํากัด
2550 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
ประธานคณะกรรมการ จํากัด (มหาชน)
ประเมินผลงาน และ
กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) / หลักสูตร
Finance for Non-Finance
Director (FN) สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
12. นางวัธนี พรรณเชษฐ์

77

บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอลาบามา ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา /
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต /
หลักสูตร Director Certification
Program (DCP ) /
หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) /

-

-

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

2548 – 2550

ที่ปรึ กษา

บริ ษทั เบทาโกร อโกรกรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน)

2544 – 2546

รองผูจ้ ดั การใหญ่
บริ หารสายงาน
ปฏิบตั ิการ

บริ ษทั อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
กัลไทย จํากัด (มหาชน)

2550 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ปั จจุบนั

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั หลักทรัพย์โนมูระพัฒน
สิ น จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั ไทยโพลีอะคริ ลิค จํากัด
(มหาชน)

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

สํานักงานคณะกรรมการ
เอกสารแนบ 1 หน้า 12

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

หลักสูตร DCP Refresher
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

สาขาการเงินและบัญชี

ข้าราชการพลเรื อน

2552 – 2554

กรรมการกํากับธุรกิจ

บริ ษทั ในเครื อบริ ษทั ผลิตไฟฟ้า
จํากัด (มหาชน)

2550 – 2552

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด
(มหาชน)

2548 – 2551

ประธาน

คณะอนุกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติของผูข้ อขึ้นทะเบียน
เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์

เอกสารแนบ 1 หน้า 13

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชื่ อ-สกุล/ ตําแหน่ ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่ วน
(ปี )
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
1. นายพิรุณ ยลวิเศษ

56

2. นายเข็มชาย โอสถาพันธุ์

43

บริ หารโทบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีส
เทินส์ รัฐฟลอริ ดา
สหรัฐอเมริ กา
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
โลโยลาวิทยาลัย บัลติมอร์
สหรัฐอเมริ กา

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

0.0023

-

2552 - ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การขายส่งนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจี

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

0.0029

-

2556 – ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2553 – 2556

ผูจ้ ดั การฝ่ ายสนับสนุนลูกค้า บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล จํากัด
ภูมิภาคเอเชีย ฝ่ ายบริ การ
ลูกค้าการตลาดนํ้ามัน
เชื้อเพลิงภูมิภาคเอเซีย
แปซิฟิก

2552 – 2553

บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล จํากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การลูกค้า
ประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ ฝ่ ายบริ การลูกค้า
การตลาดนํ้ามันเชื้อเพลิง
เอกสารแนบ 1 หน้า 14

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

1.3. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการของบริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
1.3.1 ข้อมูลของเลขานุการบริ ษทั
ชื่ อ-สกุล / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่ วน
(ปี )
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
1. นางสาวคาทิโอนา ลี / 22
พฤศจิกายน 2555

47

นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรติ
นิยม) มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิ งค์โปร์

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
-

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

2555 – ปั จจุบนั ที่ปรึ กษาทัว่ ไป และ
เลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

2553 - 2555

ที่ปรึ กษากฎหมาย

บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล ก๊าซ แอนด์
พาวเวอร์ มาร์เก็ตติ้ง

2552 - 2555

ที่ปรึ กษากฎหมาย

บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล โปรดักชัน่
เอกสารแนบ 1 หน้า 15

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล / วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง

2. นางอังสนา พิเรนทร / 28
มีนาคม 2551

อายุ
(ปี )

38

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาโทกฎหมายธุรกิจ
ระหว่างประเทศ วิทยาลัย
วอชิงตัน มหาวิทยาลัย
อเมริ กนั วอชิงตัน ดี.ซี.
สหรัฐอเมริ กา

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
0.00027

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
-

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ

2555 – ปั จจุบนั ที่ปรึ กษากฎหมาย และ
เลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

1.3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาํ หนดในมาตรา 85/15 และมาตรา 85/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้
บังคับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

เอกสารแนบ 1 หน้า 16

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

2. ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทย่ อย
รายชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ฯ
รายชื่อ

บริ ษทั ย่อย
1
x, /

2

3

4

5

บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง
6

1. นายซี จอห์น อัทนัส*
x, /, //
2. นายชัย แจ้งศิริกลุ * (3)
/, //
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล*
/, //
4. นายยอดพงศ์ สุตธรรม *
/, //
x, /
x, /
x, /
5. นายอดิศกั ดิ์ แจ้งกมลกุลชัย*
/, //
6. นายสมเจตน์ สายฝน*
/, //
7. นางราตรี มณี ภาษีผล*
/, //
8. นายคุรุจิต นาครทรรพ
/
9. นายวัฒนา จันทรศร
/
10. นายสมภพ อมาตยกุล
/
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริ ฐ
/
12. นางวัธนี พรรณเชษฐ์
/
13. นายพิรุณ ยลวิเศษ
//
14. นายเข็มชาย โอสถาพันธุ์
//
(3)
นายชัย แจ้งศิริกลุ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทน นายอนุวตั ร รุ่ งเรื องรัตนากุล (ลาออกจากการเป็ น
กรรมการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริ ษทั โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั วิสาหกิจส่งเสริ มอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ร่ วมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
บริ ษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด
บริ ษทั ไทยซี-เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ท่อส่งปิ โตรเลียมไทย จํากัด

หมายเหตุ
/ = กรรมการ
// = ผูบ้ ริ หาร
x = ประธานกรรมการ
* = กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั ฯ

เอกสารแนบ 1 หน้า 17

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 2 หน้า 1

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ าตรวจสอบภายใน (ณ วันทีท่ าํ แบบ 56-1 ฉบับนี)้
1. ข้ อมูลของหัวหน้ าตรวจสอบภายใน
นางธัญญารัตน์ รัตน์วฒั นากุลกิจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
-

บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
-

ปี 2556 การตรวจสอบผูร้ ับจ้างบริ การ
ปี 2555 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการด้านตรวจสอบ
ปี 2553 ขั้นตอนการตรวจสอบและหัวหน้าผูต้ รวจสอบ

ประสบการณ์ ทาํ งาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
-

ปี 2553 – ปั จจุบนั

-

ปี 2549 – 2552

ผูต้ รวจสอบภายในปี 2555
บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล จํากัด
ผูใ้ ห้คาํ แนะนําด้านการควบคุม
ศูนย์บริ การงานปฏิบตั ิการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก การตลาดขายปลีก บริ ษทั เอ็กซอนโมบิล จํากัด

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินทรัพย์ สิน
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 หน้า 1

บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2556

เอกสารแนบ 5
อื่นๆ
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5 หน้า 1

