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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

1.1 วสัิยทศัน์และภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ 

 

บริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบกิจการโรงกลัน่ปิโตรเลียม และจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) 

อีกทั้งบริษทัฯ ทาํการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์นๆ ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัในเครือท่ีเก่ียวขอ้ง

ไดป้ระกอบธุรกิจในประเทศไทยมากวา่ 100 ปี บริษทัฯ ขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมแก่ลูกคา้รายยอ่ยผา่นทางเครือข่ายท่ี

กวา้งขวางของสถานีบริการนํ้ ามนัคา้ปลีกภายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่ รวมทั้งขายโดยตรงใหแ้ก่ลูกคา้ในภาคอุตสาหกรรม คา้ส่ง 

การบินและการเดินเรือ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัขายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีบริษทัฯ ผลิตใหแ้ก่ลูกคา้ใน

ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพ่ีอจาํหน่ายไปยงัต่างประเทศ 

 

บริษทัฯ เป็นหน่ึงในบริษทัในเครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ (Exxon Mobil Corporation) ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทั

พลงังานท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก บริษทัฯ ยดึถือแนวทางการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีวนิยัสูงของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงเนน้

ท่ีปัจจยัพ้ืนฐานระยะยาวและการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี ประโยชน์อ่ืน ๆ ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บจากการเป็นหน่ึงใน

บริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ยงัรวมถึงความเช่ียวชาญในการบริการจดัหานํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบ เครือข่าย

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณัฑ์ทัว่โลก การบริการทางดา้นเทคโนโลยี การดาํเนินงานและวิศวกรรมท่ี

ทนัสมยั และโครงการวิจยัและพฒันา นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บประโยชน์จากการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “เอสโซ่” และ

เคร่ืองหมายการคา้อ่ืน ๆ ซ่ึงไดรั้บการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่และ/หรือบริษทัในเครือของเอ็ก

ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ รวมทั้งความช่วยเหลือทางดา้นบุคลากรฝ่ายบริหารจดัการและเทคนิค และการสนบัสนุนทางดา้น

ธุรกิจจากเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่และ/หรือบริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ 

 

 ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของบริษทัฯ ซ่ึงผลิตในประเทศไทย รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) นํ้ามนัเบนซิน นํ้ ามนั

เช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าด นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนัเตาและยางมะตอย อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนจาํหน่าย นอกจาก

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมแลว้ บริษทัฯ มีผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ ซ่ึงประกอบดว้ยพาราไซลีนท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับการผลิตกรด

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

ภณัฑ ์เรซินและผา้ใยสงัเคราะห์ ส่วนเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ สารทาํละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร์ 

(plasticizers) 

 

 บริษทัฯ เป็นเจา้ของและผูป้ระกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบคอมเพล็กซ์ (complex refinery) ซ่ึงมีกาํลงัการกลัน่

นํ้ ามนัดิบ 174,000 บาร์เรลต่อวนั และเป็นเจา้ของและผูป้ระกอบการโรงงานอะโรเมติกส์ (aromatics plant) ซ่ึงมีกาํลงัการ

ผลิตพาราไซลีน 500,000 ตนัต่อปี และหน่วยผลิตสารทาํละลายซ่ึงมีกาํลงัการผลิต 50,000 ตนัต่อปี โดยโรงงานแต่ละแห่งน้ี

ไดเ้ช่ือมโยงเขา้กบัหน่วยกลัน่นํ้ ามนัและกระบวนการกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ แบบครบวงจร ทั้งน้ี หน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบและ

หน่วยผลิตของบริษทัฯ มีท่ีตั้งซ่ึงมีความไดเ้ปรียบเพราะอยู่ใกลก้บัท่าเรือนํ้ าลึกแหลมฉบงัท่ีศรีราชา จงัหวดัชลบุรี และอยู่

ส่วนท่ี 1 หนา้ 1 
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ห่างไปเพียงประมาณ 120 กิโลเมตรทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นตลาดหลกัท่ีสําคญัของผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมของบริษทัฯ  ความไดเ้ปรียบของท่ีตั้งโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ยงัช่วยลดตน้ทุนและก่อใหเ้กิดความคล่องตวัใน

การจดัส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของบริษทัฯ โดยผา่นทั้งทางท่อส่ง ทางรถบรรทุกและทางเรือ 

 

1.2  ความเป็นมาและพฒันาการทีสํ่าคญั 

 

1.2.1 ความเป็นมา 

 

  บริษทัฯ เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาอยูใ่นประเทศไทย  บริษทัฯ จดทะเบียนจดัตั้ง

ข้ึนในปี 2508 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ และบริษทัในเครือท่ีเก่ียวขอ้งประกอบธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 119 ปี 

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทัเอกชนจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2539 และหุน้สามญั

ของบริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2551 ปัจจุบนั

บริษทัอ่ืน ๆ ในเครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ถือหุน้รวมกนัในบริษทัฯ เป็นจาํนวนร้อยละ 65.99 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้

ทั้งหมดของบริษทัฯ และกองทุนรวมวายภุกัษ ์ หน่ึง ซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยกระทรวงการคลงัในปี 2546  ถือหุน้ในบริษทัฯ เป็น

จาํนวนร้อยละ 7.33 โดยการไดม้าจากกระทรวงการคลงัเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2553 โดยมีเง่ือนไขเดียวกบักองหลกัทรัพยเ์ดิม

ท่ีกระทรวงการคลงัไดจ้าํหน่ายใหก้องทุนรวมวายภุกัษ ์ หน่ึง ซ่ึงกระทรวงการคลงัสามารถซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวคืนไดเ้ม่ือ

ส้ินสุดโครงการในปี 2556 

 

 โรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินงานในปี 2514 และต่อมาบริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตให้ขยายโรงงานและ

ประกอบกิจการโรงงานกลัน่นํ้ ามนัแร่ขนาดใชน้ํ้ ามนัดิบวนัละไม่เกิน 35,000 บาร์เรล ภายใตส้ัญญาประกอบกิจการโรงกลัน่

นํ้ ามนัปิโตรเลียมและเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียมระหวา่งกระทรวงอุตสาหกรรมกบับริษทัฯ ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2516 

และในปี 2528 รัฐบาลไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัฯ เพ่ิมกาํลงักลัน่นํ้ ามนัดิบเป็นวนัละ 63,000 บาร์เรล จากการปรับเพ่ิมปริมาณการ

ผลิต (debottleneck) หลงัจากนั้น ในปี 2534 รัฐบาลไดอ้นุมติัการเพ่ิมกาํลงักลัน่นํ้ ามนัดิบท่ีไดรั้บอนุญาตของโรงกลัน่นํ้ ามนั

ของบริษทัฯ เป็นวนัละ 185,000 บาร์เรล บริษทัฯ ไดท้ยอยเพ่ิมกาํลงักลัน่นํ้ ามนัดิบของโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ดว้ยการ

ปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จนมีกาํลงักลัน่นํ้ ามนัดิบในปัจจุบนัอยูท่ี่วนัละ 174,000 บาร์เรล  

 

 ในปี 2541 บริษทัฯ เร่ิมก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์ ณ พ้ืนท่ีโรงกลัน่นํ้ ามนัศรีราชาของบริษทัฯ การก่อสร้าง

โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการแลว้เสร็จในปี 2542 โดยมีกาํลงัการผลิตพาราไซลีนปีละ 350,000 ตนั นบัแต่

วนัเร่ิมดาํเนินการ (start-up) การดาํเนินงานของโรงงานอะโรเมติกส์ไดถู้กประสานเช่ือมโยงเขา้กบัโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบครบ

วงจร ในปี 2547 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมกาํลงัการผลิตเป็นปีละ 500,000 ตนั โดยโครงการเพ่ิมกาํลงัการผลิตดว้ยตน้ทุนตํ่า ซ่ึงเป็น

การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตวตัถุดิบพาราไซลีน (paraxylene feedstock) ของบริษทัฯ เองดว้ยการแปลงหน่วย 

Powerformer ท่ีไม่ได้ใช้งานให้ เ ป็นหน่วยผลิตวัตถุ ดิบพาราไซลีน หน่วยผลิตน้ีใช้ปฏิ กิริยาทรานส์อัลคี เลชั่น 

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

เป็นวตัถุดิบไซลีน (xylene feedstocks) โดยมีกาํลงัการผลิตเทียบเท่าพาราไซลีน (paraxylene equivalent)  ประมาณปีละ 

120,000 ตนั  
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 หน่วยผลิตสารทาํละลาย (solvent production unit) ของบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บโอนมาจาก บริษทั เอ็กซอนโม

บิลเคมี (ประเทศไทย) จาํกดั ในวนัท่ี 1 กนัยายน 2550 ไดเ้ร่ิมตน้การดาํเนินงานในปี 2533 มีกาํลงัการผลิตปีละ 30,000 ตนั 

และสืบเน่ืองจากการปรับปริมาณกระบวนการผลิต (debottleneck) หลายคร้ัง ส่งผลใหใ้นปัจจุบนัหน่วยผลิตสารทาํละลายน้ี

มีกาํลงัการผลิตปีละ 50,000 ตนั โดยหน่วยผลิตดงักล่าวไดถู้กประสานเช่ือมโยงเขา้กบัโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ดว้ย

เช่นกนั 

 

 นอกจากน้ีภายในปี 2554 บริษทัฯ ยงัสามารถก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ ามนัซ่ึงเป็นการลงทุนใหญ่เป็น

อนัดบัสองเท่าท่ีเคยลงทุนมาเสร็จส้ินลง และสามารถเร่ิมกระบวนการผลิตนํ้ ามนัดีเซลและเบนซินท่ีมีกาํมะถนัตํ่าตาม

มาตรฐานยูโร 4 โดยบริษทัฯ ได้ก่อสร้างโครงการเสร็จส้ินก่อนกาํหนดตามกฏหมายและในวงเงินท่ีตํ่ากว่างบประมาณ 

13,000,000,000บาท  

 

1.2.2 พฒันาการทีสํ่าคญั 

 

พฒันาการท่ีสาํคญัท่ีผา่นมาของบริษทัฯ สามารถสรุปโดยสงัเขปไดด้งัน้ี 

 

ปี 2535 - กระทรวงการคลงัเขา้ถือหุน้ในบริษทัฯ ดว้ยสดัส่วนร้อยละ 12.5 ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2535 

ปี 2539 -  บริษทัฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทัเอกชนจาํกัดเป็นบริษทัมหาชนจาํกัด โดยใช้ช่ือว่า 

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

 - บริษทัฯ ได้ก่อสร้างหน่วยผลิตยางมะตอยนํ้ า ในบริเวณคลงัศรีราชาแลว้เสร็จสมบูรณ์ในเดือน

พฤษภาคม 

ปี 2540 -  บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียในช่วงปี 2540 และปัจจยัสภาวะ

แวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัรายอ่ืน ๆ 

ในประเทศไทย ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศเปล่ียนระบบเงินตราต่างประเทศเป็นแบบ

ลอยตวั บริษทัฯ มีผลขาดทุนท่ีรับรู้แลว้และยงัไม่ไดรั้บรู้จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

สาํหรับหน้ีสินในสกลุดอลลาร์สหรัฐ จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นจาํนวน 15,500 ลา้นบาท  

 - ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2540 คลงัศรีราชาไดรั้บใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

9002 ในดา้นกระบวนการผลิตการติดตั้งและบริการผลิตภณัฑย์างมะตอยจากสาํนกังานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สมอ.) 

ปี 2541 - วนัท่ี 24 มีนาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานตรา

ครุฑแก่บริษทัฯ ให้เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทยโดยไดรั้บพระบรมราชา-

นุญาต 

 - บริษทัฯ เร่ิมการก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์ข้ึนในบริเวณโรงกลัน่นํ้ ามนัเอสโซ่ศรีราชา 

ปี 2542 - จากการท่ีบริษทัฯ ตอ้งมีภาระหน้ีสินเป็นจาํนวนมากอนัเป็นผลมาจากการประกาศเปล่ียนระบบ

เงินตราต่างประเทศเป็นแบบลอยตวัของรัฐบาลในปี 2540 และผลกระทบท่ีต่อเน่ืองจากเหตุการณ์

ดงักล่าว ในระหวา่งปี 2542 ถึงปี 2544 บริษทัฯ จึงไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีจ่ายดอกเบ้ียคร้ังเดียว
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เม่ือครบกาํหนด (Zero coupon bonds) ซ่ึงครบกาํหนดในช่วงเวลาระหวา่งปี 2552 ถึงปี 2555 ให้แก่

บริษทัอ่ืนในเครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการนาํเงินท่ีไดรั้บนั้นไปชาํระ

คืนหน้ีเดิม และยดืระยะเวลาในการชาํระหน้ีของบริษทัฯ ออกไป   

 - โรงงานอะโรเมติกส์ทดลองเดินเคร่ืองคร้ังแรก และเร่ิมการผลิตในเดือนสิงหาคม  

ปี 2543 - ในเดือนธันวาคม 2543 เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จึงได้เขา้ทําสัญญาขาย

สินทรัพยแ์ละสัญญาเช่าสินทรัพยก์บับริษทั เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จาํกดั โดยบริษทัฯ 

ไดข้ายอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรของโรงกลัน่นํ้ ามนัรวมทั้งสินทรัพยอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทั เอ็ก

ซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จาํกัด เป็นจาํนวนเงินประมาณ 20,834 ลา้นบาท โดยราคาของ

สินทรัพยก์าํหนดดว้ยมูลค่าตลาดปัจจุบนั (Fair market value) ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินสินทรัพย์

อิสระ และในวนัเดียวกนันั้น บริษทัฯ ไดเ้ช่าอุปกรณ์และสินทรัพยต์่าง ๆ เหล่านั้นกลบัคืนภายใต้

เง่ือนไขของสัญญาเช่าสินทรัพยเ์ป็นระยะเวลา 12 ปี โดยบริษทัฯ ได้บันทึกเป็นสัญญาเช่าทาง

การเงิน  

ปี 2544 - บริษทัฯ ไดร้วมกิจการกบัสิทธิและประโยชน์ของบริษทั โมบิลออยลไ์ทยแลนด์ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจ

ภายใตช่ื้อของบริษทัฯ 

ปี 2547 - บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมขีดความสามารถในการผลิตวตัถุดิบพาราไซลีน (paraxylene feedstock) ของบริษทัฯ 

ดว้ยการแปลงหน่วย Powerformer ท่ีไม่ไดใ้ชง้านใหเ้ป็นหน่วยผลิตวตัถุดิบพาราไซลีน หน่วยผลิตน้ี

ใช้ปฏิกิริยาทรานส์อัลคีเลชั่น (Transalkylation) เพ่ือไปทําการปรับปรุงสารอะโรเมติกส์หนัก 

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

โดยมีกาํลงัการผลิตเทียบเท่าพาราไซลีน (paraxylene equivalent) ประมาณปีละ 120,000 ตนั 

ปี 2550 - บริษทัฯ ไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างกิจการและโครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย (ก) 

การเพ่ิมทุนของบริษทัฯ และการยกเลิกสญัญาเช่าทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยโ์รงกลัน่นํ้ ามนั 

เพ่ือนาํเงินไปชาํระหน้ีเงินกูเ้ดิม  (ข) การรับโอนกิจการของบริษทั เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศ

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

เงินกูใ้หม่เพ่ือนาํมาชาํระคืนหน้ีสินระยะยาวท่ีมีอยูเ่ดิม  

ปี 2551  - บริษทัฯ ออกหุ้นสามญั เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยหุน้ของบริษทัเร่ิมมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2551  

ปี 2553  - กระทรวงการคลงัไดจ้าํหน่ายหุน้ของบริษทัฯ เป็นจาํนวนร้อยละ 7.33 ใหก้องทุนรวมวายภุกัษ ์หน่ึง 

ซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยกระทรวงการคลงั ในปี 2546  เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2553 โดยมีเง่ือนไขเดียวกบั

กองหลักทรัพย์เ ดิม ท่ีกระทร วงการคลังได้จําหน่ายให้ก องทุนรวมวายุภักษ์  ห น่ึง  ซ่ึ ง

กระทรวงการคลงัสามารถซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวคืนไดเ้ม่ือส้ินสุดโครงการในปี 2556 

ปี 2554 - บริษทัฯ ได้ดาํเนินการปรับปรุงคุณภาพนํ้ ามนั ณ โรงกลัน่นํ้ ามนัเอสโซ่ศรีราชา เพ่ือลดปริมาณ

กาํมะถนัและสารเบนซีนในนํ้ ามนัเบนซิน และลดปริมาณกาํมะถนัในนํ้ ามนัดีเซลเป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2555 ตามมาตรฐานและภายในเวลาท่ีรัฐบาลกาํหนด 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

บริษทัฯ เป็นหน่ึงในบริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ บริษทัอ่ืน ๆในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์

ปอเรชั่น ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจํานวนร้อยละ 65.99  และกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง ซ่ึงจัดตั้ ง ข้ึนโดย 

กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 7.33 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้  

 

 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 5 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั  บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ 

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

(ประเทศไทย) จาํกดั  

 

บริษทั วสิาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั  ประกอบกิจการใหเ้ช่าท่ีดินแก่บริษทัฯ ภายใตส้ญัญาเช่าระยะยาว โดย

หุ้นของบริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั ประกอบดว้ยหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 

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

เป็นประมาณร้อยละ 30 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั  สาํหรับหุ้นท่ี

เหลือเป็นหุ้นบุริมสิทธิ ซ่ึงถือโดยพนักงานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่  และ

ในทางบญัชี บริษทัฯ ไดน้าํผลการดาํเนินงานของบริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั มารวมไวใ้นงบการเงินรวม

ของบริษทัฯ  

 

บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั ประกอบกิจการให้เช่าท่ีดินแก่บริษทัฯ ภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาว โดยหุ้นของ

บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั ประกอบดว้ยหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั ร่วมพฒันาอุต

สาหกิจ จาํกดั มีทุนชาํระแลว้ 10,000,000 บาท โดยบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้สามญัทั้งหมดซ่ึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 49 ของหุน้

ท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั  สาํหรับหุ้นท่ีเหลือเป็นหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงถือโดยพนกังาน

ของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่  และในทางบญัชี บริษทัฯ ไดน้าํผลการดาํเนินงาน

ของบริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั มารวมไวใ้นงบการเงินรวมของบริษทัฯ  

 

บริษทั เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส จาํกดั ประกอบกิจการใหเ้ช่าท่ีดินและอาคารสาํนกังาน แก่บริษทัฯ ภายใต้

สญัญาเช่าระยะยาว โดยหุ้นของบริษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จาํกดั ประกอบดว้ยหุ้นสามญักลุ่ม ก และหุน้สามญั

กลุ่ม ข โดยบริษทัฯ ถือหุ้นโดยบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นสามญักลุ่ม ข ประมาณจาํนวนร้อยละ33 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่าย

ทั้งหมดของบริษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส 

จาํกดั มีทุนชาํระแลว้ 10,000,000 บาท และในทางบญัชี บริษทัฯ ไดน้าํผลการดาํเนินงานของบริษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์

ไพรเซส จาํกดั มารวมไวใ้นงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

 

บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมภายใตต้ราสินคา้

เอสโซ่และโมบิล และดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือท่ีจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคอ่ืน ๆ และในทางบญัชี บริษทัฯ ไดน้าํผล

การดาํเนินงานของบริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั  มารวมไวใ้นงบการเงินรวมของบริษทัฯ 
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บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจให้บริการจําหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม แต่อยา่งไรก็ดี ในปัจจุบนั บริษทัดงักล่าวยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั โมบิล เอ็น

เทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จาํกดั มีทุนชาํระแลว้ 3,333,000 บาท 

 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดถื้อหุ้นในบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั และ บริษทัเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน)  โดยบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั เป็นบริษทัร่วม (Associate) ระหวา่งบริษทัฯ และผูป้ระกอบกิจการนํ้ ามนั

รายอ่ืน ๆ เพ่ือทาํการก่อสร้างและดําเนินกิจการระบบท่อส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ซ่ึงขนส่งผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัใส (clean 

products) จากทั้งโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ และโรงกลัน่นํ้ ามนัของ บมจ. ไทยออยล ์ในศรีราชาไปยงัท่าอากาศยานกรุงเทพ 

(ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ) และคลงันํ้ ามนัในอาํเภอลาํลูกกา และในจงัหวดัสระบุรี และบริษทัเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจทางดา้นการบริหารการจดัเก็บนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน และให้บริการเติมนํ้ ามนัเช้ือเพลิงแก่
อากาศยาน 

แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงถึงโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 

 

 
 

 

1.4 ความสัมพนัธ์กบัเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ัน และบริษัทในเครือ 

 

บริษทัฯ ในฐานะหน่ึงในบริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ไดน้าํแนวทางท่ีมีความเป็นระเบียบวนิยั

อยา่งสูงของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่มาใชใ้นธุรกิจและการดาํเนินงาน รูปแบบการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ี
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ปัจจยัพ้ืนฐานระยะยาวและการเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นการดาํเนินงาน เทคโนโลยแีละ

การบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพจากเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ บริษทัฯ สามารถใชป้ระโยชน์จากความสามารถใน

การจดัหานํ้ ามนัดิบทัว่โลกของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพ่ือการจดัหานํ้ ามนัดิบอยา่งมีประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุนและ

มีแหล่งวตัถุดิบท่ีแน่นอนเพ่ือการดาํเนินการกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ และยงัสามารถใชเ้ครือข่ายขอ้มูลการขายผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมและเคมีภณัฑท่ี์มีอยูท่ัว่โลกของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพ่ือใหไ้ดผ้ลประโยชน์สูงสุดในการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ   และเน่ืองจากบริษทัฯ เขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาวจิยัพ้ืนฐาน (Standard Research Agreement) กบั

บริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ บริษทัฯ จึงมีสิทธิในโครงการวจิยัและพฒันาท่ีดาํเนินการโดยบริษทัในเครือ

ของเอก็ซอนโมบิล คอร์ปอเรชัน่ และทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ซ่ึงใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นธุรกิจและ

เทคโนโลยีเพ่ือให้มีประสิทธิภาพทางด้านตน้ทุน รวมทั้ งการบัญชี การบริการลูกคา้ งานทรัพยากรบุคคลและบริการ

สารสนเทศ ฯลฯ  

 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บประโยชน์จากการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ “เอสโซ่” และเคร่ืองหมายการคา้อ่ืน ๆ ซ่ึง

ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิจากเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ รวมทั้ง

ความช่วยเหลือทางดา้นบุคลากรฝ่ายบริหารจดัการและเทคนิค และการสนับสนุนทางดา้นธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอร์

ปอเรชัน่และ/หรือบริษทัในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ 

 

 ดว้ยความสัมพนัธ์ท่ีแข็งแกร่งท่ีมีกบัเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และบริษทัในเครือ บริษทัฯ จึงสามารถสรรหา

บุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเป็นเลิศ และสามารถพฒันาความเช่ียวชาญของพนกังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  มีการหมุนเวียนให้พนกังาน

ไปทาํงานกบับริษทัต่าง ๆ ในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพ่ือใหมี้ประสบการณ์กวา้งไกลยิง่ข้ึน และเพ่ิมพนูความ

เช่ียวชาญ บริษทัฯ เช่ือวา่การแลกเปล่ียนพนกังานช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีความโดดเด่นไวไ้ด ้อีก

ทั้งทาํใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ จะสามารถดาํรงรักษามาตรฐานขั้นสูงของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ได ้
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

 

โครงสร้างรายได้ 

 

 รายไดจ้ากการขาย ประกอบดว้ยส่วนธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัและจดัจาํหน่ายนํ้ามนั (Downstream Segment) และส่วน

ธุรกิจปิโตรเคมี (Petrochemical Segment)  โดยส่วนธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัและจดัจาํหน่ายนํ้ ามนั ประกอบดว้ยยอดขายจาก

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงนํ้ ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา (ประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลว และนํ้ ามนัเบนซิน) 

นํ้ ามนัสาํเร็จรูปชนิดก่ึงหนกัก่ึงเบา (ประกอบดว้ยนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ ามนัก๊าด และนํ้ ามนัดีเซล) และนํ้ ามนัสาํเร็จรูป

ชนิดหนกั (ประกอบดว้ยนํ้ ามนัเตาและยางมะตอย) และผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการ

ขายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงพาราไซลีน สารเบนซีนเขม้ขน้ สารทาํละลายและสาร

พลาสติกไซเซอร์  ทั้งน้ี ราคาขายของบริษทัฯ ไดร้วมภาษีสรรพสามิตและเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงไวด้ว้ย ซ่ึงบริษทัฯ 

มีหนา้ท่ีจดัเก็บและนาํส่งต่อใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงรายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ สําหรับผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และรายไดจ้ากการขายจาก

ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ ของบริษทัฯ สาํหรับช่วงระยะเวลาท่ีระบุ  
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 ปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2554 2555 2556 

 รายได้จากการ
ขาย 

 

ร้อยละของ
รายได้จากการ

ขายรวม 

รายได้จากการ
ขาย 

 

ร้อยละ ของ
รายได้จากการ

ขายรวม 

รายได้จากการ
ขาย 

 

ร้อยละ ของ 
รายได้จากการ

ขายรวม 

 (ล้านบาท ยกเว้นอตัราร้อยละ) 

ส่วนธุรกจิการกลัน่นํ้ามันและจัดจําหน่ายนํ้ามัน:       

นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดเบา       

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว .......................................  4,991 2.4 7,217 2.9 7,124 2.9 

นํ้ามนัเบนซิน(1) ...............................................  55,426 26.9 67,968 27.7 68,506 27.9 

รวมนํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา .......................  60,417 29.3 75,185 30.7 75,630 30.8 

นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดกึง่หนักกึง่เบา       

นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าด .............  16,963 8.2 19,945 8.1 19,363 7.9 

นํ้ามนัดีเซล .....................................................  79,537 38.7 92,505 37.7 93,739 38.2 

รวมนํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดก่ึงหนกัก่ึงเบา .......  96,500 46.9 112,450 45.9 113,102 46.1 

นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดหนัก       

นํ้ามนัเตา .........................................................  14,167 6.9 21,313 8.7 16,220 6.6 

ยางมะตอย ......................................................  1,829 0.9 2,822 1.2 1,946 0.8 

รวมนํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั .....................  15,996 7.8 24,135 9.8 18,166 7.4 

ผลติภัณฑ์หล่อล่ืน       

นํ้ามนัหล่อล่ืนและจารบี .....................................   3,593 1.8 3,753 1.5 3,772 1.5 
 

      

อ่ืน ๆ(2)  .............................................................  4,358 2.1 4,361 1.8 9,665 3.9 
 

      

รายไดสุ้ทธิจากบริการ(3)  ...................................  567 0.3 591 0.2 634 0.3 

รวมรายได้จากการขายส่วนธุรกจิการ

กลัน่นํ้ามันและจัดจําหน่ายนํ้ามัน  ...........  181,431 88.2 220,484 89.9 220,969 90.1 

       

ส่วนธุรกจิปิโตรเคมี:       

พาราไซลีน .....................................................  17,870 8.7 17,511 7.1 17,101 7.0 

สารเบนซีนเขม้ขน้  .........................................  917 0.5 1,954 0.8 2,103 0.9 

สารทาํละลาย ..................................................  3,560 1.7 3,416 1.4 3,381 1.4 

สารพลาสติกไซเซอร์ ......................................  1,875 0.9 1,715 0.7 1,571 0.6 

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

   รายไดสุ้ทธิจากการบริการ 57 0.0 47 0.0 48 0.0 

รวมรายได้จากการขายส่วนธุรกจิปิโตร 

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) รายไดจ้ากการขายนํ้ ามนัเบนซินไดร้วมรายไดจ้ากการขายแนฟทาและรีฟอร์เมตไวด้ว้ย 

(2) รายไดอ่ื้น ๆ รวมรายไดจ้ากการขายนํ้ ามนัดิบซ่ึงบริษทัฯ ไดซ้ื้อมาจากบริษทัในเครือ แต่ไดข้ายต่อก่อนท่ีจะนาํเขา้สู่

กระบวนการกลัน่ และยงัรวมถึงสินคา้ท่ีจดัจาํหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ  

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

และค่าเก็บรักษาสินคา้จากลูกคา้ในธุรกิจการบิน และค่าเช่า 

(4) รายได้อ่ืน ๆ โดยหลกัแลว้เป็นรายได้จากการขายสารเบนซินเขม้ขน้ (benzene concentrate) สารทาํละลาย 

(solvents) สารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers) และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอ่ืน ๆ 

 
2.1  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

 

ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 

 

1. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากกระบวนการกลั่นแยกส่วน (fractionation) และการกลั่นนํ้ ามันดิบ ซ่ึง

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักคือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ ามันเบนซิน นํ้ ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน/

นํ้ ามนัก๊าด นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนัเตาและยางมะตอย นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ล่อ

ล่ืนดว้ย และ 

 

2. ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑ ์ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑห์ลกัคือ พาราไซลีน สารเบนซีนเขม้ขน้ 

และสารทาํละลายซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิต รวมทั้งสารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers) ซ่ึงผลิตโดยผูรั้บจา้ง

ผลิตภายนอกโดยใชว้ตัถุดิบท่ีบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัหา 

 

 2.1.1 ผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม 

 

 โรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ สามารถกลัน่นํ้ ามนัดิบประเภทต่าง ๆ ซ่ึงบริษทัฯ จดัหามาจากทัว่โลกรวมถึง

ตะวนัออกกลาง เอเชียตะวนัออกไกลและแอฟริกาตะวนัตก การเลือกวตัถุดิบและสัดส่วนการผลิตสําหรับ

ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด (product slate) ของบริษทัฯ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะข้ึนอยู่กบัราคาและปริมาณผลิตภณัฑ์ท่ี

ตอ้งการ  บริษทัฯ จะทาํการตดัสินใจในเร่ืองสัดส่วนการผลิตผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดร่วมกบับุคลากรท่ีรับผิดชอบ

ทางดา้นการขายและการตลาดของบริษทัฯ  โดยยดึจากการประเมินของบริษทัฯ ถึงความตอ้งการและประมาณการ

ราคาสาํหรับผลิตภณัฑต์่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ สามารถผลิตได ้ซ่ึงโดยปกติจะดาํเนินการประมาณสามเดือนก่อนหนา้คาํ

สัง่ซ้ือท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 10  



                บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

   

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงถึงปริมาณการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํหรับระยะเวลาท่ีระบุไว ้

 

 ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2554 2555 2556 

การผลติ 

ปริมาณการ

ผลติ 

 

ร้อยละ ของ

ปริมาณการ

ผลติรวม 

ปริมาณการ

ผลติ 

 

ร้อยละ ของ

ปริมาณการ

ผลติรวม 

ปริมาณการ

ผลติ 

 

ร้อยละ ของ

ปริมาณการ

ผลติรวม 

 (พนับาร์เรล ยกเว้นอตัราร้อยละ) 

นํา้มนัสําเร็จรูปชนิดเบา       

  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ..............................................     2,028 4.6 2,726 4.7 2,809 5.0 

  นํ้ามนัเบนซิน ........................................................   8,479 19.1 9,976 17.3 9,487 16.8 

  แนฟทา ..................................................................   2,505 5.6 3,155 5.5 2,827 5.0 

  รีฟอร์เมต ...............................................................   5,596 12.6 7,222 12.5 7,327 13.0 

    รวมนํ้ ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา ................................   18,608 41.9 23,079 40.0 22,451 39.8 

นํา้มนัสําเร็จรูปกึง่หนักกึง่เบา       

  นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ ามนัก๊าด ...................   3,941 8.9 5,011 8.7 5,080 9.0 

  นํ้ามนัดีเซล ............................................................   15,147 34.2 20,102 34.9 20,757 36.7 

    รวมนํ้ ามนัสาํเร็จรูปก่ึงหนกัก่ึงเบา.....................   19,088 43.1 25,113 43.6 25,837 45.7 

นํา้มนัสําเร็จรูปชนิดหนัก       

  นํ้ามนัเตา ...............................................................   4,406 9.9 6,520 11.3 5,503 9.7 

  ยางมะตอย .............................................................   602 1.4 742 1.3 514 0.9 

    รวมนํ้ ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั ...........................   5,008 11.3 7,262 12.6 6,016 10.6 

อ่ืน ๆ(1) .....................................................................   70 0.2 144 0.3 126 0.2 

เช้ือเพลิงโรงกลัน่ (2) .................................................   1,563 3.5 2,041 3.5 2,102 3.7 

รวม ..........................................................................   44,337 100.0 57,640 100.0 56,532 100.0 

____________ 

(1) ประกอบดว้ยกาํมะถนั ไฮโดรเจน และ Low Sulfur Waxy Residue เป็นหลกั 

(2) แสดงถึงผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ ผลิตไดจ้ากโรงกลัน่นํ้ ามนัและนาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ จาํหน่ายผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนเพ่ือใชใ้นยานยนต ์เคร่ืองจกัรและงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายใตช่ื้อการคา้   

โมบิล เป็นหลกั รวมถึงการผลิตภายใตช่ื้อของพนัธมิตรทางการคา้ดว้ย โดยผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนของบริษทัฯ ไดม้าจากการ

นาํเขา้ หรือการซ้ือจากผูผ้ลิตนํ้ ามนัหล่อล่ืนภายนอกซ่ึงนาํวตัถุดิบมาผลิตภายในประเทศ ผลิตภณัฑจ์ะนาํไปจาํหน่ายให้แก่ผู ้

จดัจาํหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต และสถานีบริการ รวมทั้งขายโดยตรงใหแ้ก่ลูกคา้ 
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2.1.2 ผลติภัณฑ์อะโรเมตกิส์และเคมภีัณฑ์อ่ืน ๆ 

 

  บริษทัฯ ผลิตสารอะโรเมติกส์ในรูปของพาราไซลีนเป็นหลกั รวมทั้งสารเบนซีนเขม้ขน้ซ่ึงในเบ้ืองตน้จะ

นาํส่วนหน่ึงไปใชใ้นโรงกลัน่ในหน่วยทรานส์อลัคีเลชัน่ (Transalkylation) เพ่ือผลิตเป็นวตัถุดิบของพาราไซลีน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัผลิตสารทาํละลายประเภทต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จัดหาวตัถุดิบนําส่งให้แก่ผูรั้บจ้างผลิต

ภายนอกผ่านทางสญัญาการผลิต เพ่ือนาํไปใชผ้ลิตสารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers) ให้แก่บริษทัฯ โดยตาราง

ดงัต่อไปน้ีแสดงปริมาณการผลิตผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ ของบริษทัฯ สาํหรับระยะเวลาท่ีระบุ

ไว ้

 ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2554 2555 2556 

 (พนัตนั ยกเว้นอตัราร้อยละ) 

 

ปริมาณ

การ

ผลติ 

ร้อยละของ

ปริมาณการ

ผลติรวม 

ปริมาณ

การ

ผลติ 

ร้อยละของ

ปริมาณการ

ผลติรวม 

ปริมาณ

การ

ผลติ 

ร้อยละของ

ปริมาณการ

ผลติรวม 

ผลติภัณฑ์อะโรเมตกิส์และเคมภีณัฑ์อ่ืน ๆ  

       

พาราไซลีน .............................................................   315 73.4 347 68.4 324 68.0 

สารเบนซีนเขม้ขน้(1)...............................................   53 12.3 95 18.7 89 18.7 

สารทาํละลาย .........................................................   32 7.5 38 7.5 36 7.6 

สารพลาสติกไซเซอร์(2) ..........................................   29 6.8 27 5.3 27 5.7 

รวม ........................................................................   429 100.0 507 100.0 476 100.0 

__________ 

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

รวมผลิตภณัฑส์ารเบนซีนเขม้ขน้ (benzene concentrate stream) ซ่ึงบริษทัฯ ใชใ้นการผลิตพาราไซลีน 

(2) บริษทัฯ จา้งผูรั้บจา้งผลิตภายนอก 

 

 2.1.2.1 พาราไซลีนและสารเบนซีนเขม้ขน้ 

 

 โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัฯ ผลิตสารอะโรเมติกส์ซ่ึงอยู่ในรูปของพาราไซลีนเป็นหลกั โดยใชรี้ฟอร์เมต 

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

ไซลีนเป็นผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์ท่ีใชผ้ลิต PTA ซ่ึงจะนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับการผลิตแผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์ บรรจุ

ภณัฑเ์รซิน และผา้ใยสงัเคราะห์   

 

 ปริมาณการผลิตพาราไซลีนของบริษทัฯ โดยหลกัจะถูกกาํหนดดว้ยปริมาณการสั่งซ้ือตามสัญญาท่ีบริษทัฯ ผูกพนั

ตอ้งส่งมอบ ความคุม้ค่าของการผลิตและขายพาราไซลีนซ่ึงจะข้ึนอยู่กับจาํนวนของวตัถุดิบท่ีไดจ้ากโรงกลัน่นํ้ ามนัของ

บริษทัฯ ราคาตลาดของวตัถุดิบจากภายนอกและราคาตลาดของพาราไซลีน ปริมาณการผลิตพาราไซลีนของบริษทัฯ จะถูก
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นาํมาพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการกาํหนดสัดส่วนนํ้ ามนัดิบ (crude oil slate) และสัดส่วนการผลิตผลิตภณัฑแ์ต่

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

โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัฯ จะเดินการผลิตท่ีอตัราเตม็กาํลงัการผลิต หากกาํไรท่ีคาดหมายจะไดรั้บ (projected margin) 

จากการผลิตโดยซ้ือวตัถุดิบเพ่ิมเติมจากภายนอกมีความคุม้ค่าท่ีจะทาํ 

 

บริษทัฯ เร่ิมจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ซ่ึงเป็นสารเบนซีน ท่ีไดจ้ากหน่วยหอกลัน่แยกสารเบนซีนติดตั้งใหม่หลงัจาก

โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ ามนัเสร็จส้ินลง  ผสมกบัสารเบนซีนเดิม โดยจาํหน่ายในช่ือ เบนซินคอนเซ็นเทรต  ทั้งใน

ประเทศและส่งออกไปยงัต่างประเทศ 

 

 2.1.2.2 สารทาํละลาย 

 

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

ผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ีเป็นหลกั (1) สารทาํละลายไฮโดรคาร์บอน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เฮกเซน (hexane) ซ่ึงใชใ้นการสกดัเมล็ด

พืชท่ีให้นํ้ ามนัซ่ึงบริโภคไดแ้ละใชเ้ป็นสารนาํพา (carrier) ในการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเป็นหลกั (2) ตวัทาํละลายยาง 

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

อุตสาหกรรมเคลือบสีและพ่นสีเป็นหลกั และ (4) Exxosol D80 ซ่ึงมีอยูใ่นเคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นครัวเรือน และอุตสาหกรรม 

รวมทั้งงานโลหะต่าง ๆ เป็นหลกั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การนาํเขา้เพ่ือจาํหน่ายต่อผลิตภณัฑส์ารทาํละลายประเภท high 

aromatics ซ่ึงใชใ้นอุตสาหกรรมพน่สีรถยนต ์และอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง  

 

 2.1.2.3 สารพลาสติกไซเซอร์ (Plasticizers) 

 

 บริษทัฯ ผลิตและขายสาร phthalate ester plasticizer ซ่ึงใชเ้ป็นวตัถุดิบ เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่ของโพลิไวนิลคลอ

ไรด ์บริษทัฯ วา่จา้งผูรั้บจา้งผลิตภายนอกเพ่ือทาํการผลิตสารพลาสติกไซเซอร์  บริษทัฯ เป็นผูซ้ื้อและจดัหาวตัถุดิบสาํหรับ

การผลิตสารพลาสติกไซเซอร์ใหแ้ก่ผูรั้บจา้งผลิตภายนอก บริษทัฯ จาํหน่ายสารพลาสติกไซเซอร์ภายใตช่ื้อการคา้เจยเ์ฟล็กซ์ 

(Jayflex) นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดน้าํเขา้และทาํการตลาดผลิตภณัฑพ์ลาสติกไซเซอร์ต่าง ๆ ดว้ย 

 
 
2.2 การขายและการตลาดและการแข่งขนั 

  

2.2.1 การแข่งขนัและขอ้ไดเ้ปรียบการแข่งขนั 

 

2.2.1.1 การแข่งขนั 

อุตสาหกรรมโรงกลัน่นํ้ ามนัในประเทศไทย มีการแข่งขนัสูงมาก ปัจจุบนั มีโรงกลัน่นํ้ ามนัขนาดใหญ่

จาํนวนหกแห่งในประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โรงกลัน่เหล่าน้ีมีกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบรวม

ประมาณวนัละ  1,082,000 บาร์เรล  โรงกลัน่นํ้ ามนัขนาดใหญ่แห่งอ่ืน ๆ ในประเทศไทย นอกเหนือจาก

บริษทัฯ คือ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง จาํกดั บริษทั บางจาก
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ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 

(มหาชน)  

 

ผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดพาราไซลีนท่ีสาํคญัมีอยูส่ามรายไดแ้ก่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บริษทั 

ไทยพาราไซลีน จาํกดั และบริษทัฯ ซ่ึงการใชพ้าราไซลีนในประเทศส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือการผลิตกรด

เทอรีพทาลิกบริสุทธ์ิ (PTA) ผูผ้ลิต PTA ในประเทศไทย คือ บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์  บริษทั สยาม 

มิตซุย พีทีเอ จาํกดั และ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) 

 

  บริษทัฯ พยายามใชเ้งินทุนอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยการคดัสรรโครงการลงทุน บริษทัฯ สามารถเขา้ถึง

และขอรับการสนบัสนุนจากเครือข่ายทัว่โลกของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่เพ่ือการจดัหาวตัถุดิบและ

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ตลอดจนบริการทางวศิวกรรม การดาํเนินงานและวศิวกรรมท่ีทนัสมยั บริษทัฯ 

เช่ือว่าปัจจยัต่าง ๆ อาทิ ท่ีตั้งท่ีมีความไดเ้ปรียบซ่ึงอยู่ใกลก้บัตลาดสําคญัของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมใน

กรุงเทพฯ และการสามารถเขา้ถึงเครือข่ายการจัดส่งผลิตภณัฑ์ท่ีสะดวกและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้

บริษทัฯ สามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 

ตลาดคา้ปลีกนํ้ ามนัเช้ือเพลิงมีการแข่งขนัสูงมาก คู่แข่งการคา้ปลีกรายสาํคญัของบริษทัฯไดแ้ก่ ปตท.  

เชลล ์เชฟรอน (คาลเท็กซ์) และบางจากปิโตรเลียม  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ เช่ือวา่ เครือข่ายสถานีบริการ

ภายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่ ร้านสะดวกซ้ือไทเกอร์มาร์ท และการเป็นพนัธมิตรกบัร้านสะดวกซ้ือเทสโก้

โลตสัเอก็ซ์เพรส  ณ สถานีบริการนํ้ ามนัเอสโซ่ ไดช่้วยเพ่ิมรายไดจ้ากการขายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและทาํให้

ช่ือทางการคา้ของบริษทัฯ เป็นท่ีนิยมมากข้ึนในตลาดคา้ปลีก 

 

2.2.1.2 ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 

  บริษทัฯ เช่ือวา่ บริษทัฯ มีขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีสาํคญัดงัน้ี 

  

(ก) โรงกลัน่นํ้ ามนัแบบคอมเพลก็ซ์ของบริษทัฯ ช่วยใหส้ามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได ้

 

  โรงกลั่นนํ้ ามันแบบคอมเพล็กซ์ของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวอย่างสูงในการแปลง

นํ้ ามนัดิบท่ีรับเขา้มาเพ่ือให้เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงในปริมาณท่ีมากกว่า ดว้ยความสามารถในการใชน้ํ้ ามนัดิบท่ียากต่อ

การกลัน่(นํ้ ามนัประเภทท่ียากต่อการกลัน่มกัจะมีราคาตํ่ากวา่นํ้ ามนัโดยทัว่ไป) มากกวา่และตน้ทุนตํ่ากว่า โดยยงัสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ในขณะท่ีบริษทัฯ ก็สามารถเพ่ิมผลกาํไรไดอ้ยา่งเต็มท่ี โรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ 

ไดรั้บการออกแบบใหมี้อตัราส่วนความสามารถในการกาํจดักาํมะถนัต่อกาํลงัการกลัน่ (hydro-treating-to-refining ratio) ท่ี

สูง โดยคิดเป็นร้อยละ 89 ซ่ึงอตัราส่วนน้ีอยู่ในระดับท่ีดีเม่ือเปรียบเทียบกับโรงกลัน่นํ้ ามนัแห่งอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก โดยเปรียบเทียบจากขอ้มูลของ Oil and Gas Journal Worldwide Refining Survey ปี 2556 และทาํใหบ้ริษทัฯ มีความ

คล่องตวัมากข้ึนในการเลือกใชน้ํ้ ามนัดิบท่ีมีกาํมะถนัสูง และเพ่ิมความสามารถในการผลิตนํ้ ามนัดีเซลท่ีมีกาํมะถนัตํ่าไดม้าก

ข้ึนดว้ย 
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(ข) บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานท่ีเป็นเงินสดอยูใ่นระดบัท่ีตํ่า  

 

 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานท่ีเป็นเงินสดท่ีค่อนข้างตํ่า เม่ือ

เปรียบเทียบกบัโรงกลัน่นํ้ ามนัแห่งอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งน้ีจากโรงกลัน่นํ้ ามนัจาํนวน 71 แห่งในภูมิภาคเอเซีย

แปซิฟิกท่ีเขา้ร่วมในการสาํรวจประจาํปี 2555 ซ่ึงดาํเนินการโดย Solomon Associates ซ่ึงจดัทาํข้ึนทุก ๆ สองปี    บริษทัฯ 

ไดรั้บการจดัอนัดบัอยูใ่นกลุ่มท่ีดีท่ีสุดของการจดัอนัดบัท่ีจดัแบ่งออกเป็นส่ีกลุ่มยอ่ย (top quartile) ในดา้นการมีค่าใชจ่้ายใน

การดาํเนินงานท่ีเป็นเงินสดโดยรวม (total cash operating expenses) ทั้งน้ีการจดัอนัดบัโดย Solomon Associates ไดค้าํนึงถึง

แบบและโครงสร้างระบบโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีแตกต่างกนั เพ่ือใหก้ารประเมินและเปรียบเทียบสะทอ้นถึงผลดาํเนินงานของโรง

กลัน่นั้นๆ อยา่งมีนยัสาํคญั   

 

(ค) การดาํเนินงานทางดา้นการกลัน่นํ้ ามนัดิบ การผลิตอะโรเมติกส์และการตลาดท่ีมีการเช่ือมโยงกนั

แบบครบวงจร 

 

 บริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินงานโรงกลัน่นํ้ ามนัดิบและโรงงานอะโรเมติกส์ท่ีครบวงจร รวมทั้งเครือข่าย

สถานีบริการนํ้ ามนัคา้ปลีกท่ีมากท่ีสุดในกลุ่มบริษทัผูค้า้นํ้ ามนัระหว่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย  การ

ดาํเนินงานแบบครบวงจรน้ีทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไร (margin) ท่ีสูง โดยบริษทัฯ จะเลือกผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีผลตอบแทนสูงกวา่

ระหวา่งกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัและกิจการผลิตอะโรเมติกส์ ทั้งน้ี ดว้ยความช่วยเหลือจากโปรแกรมซอฟตแ์วร์ท่ีทนัสมยัซ่ึง

สามารถช่วยในการกาํหนดสดัส่วนการผลิตผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

การดาํเนินงานท่ีครบวงจรน้ียงัสามารถช่วยลดตน้ทุนการดาํเนินงานดว้ย  อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการ

ร่วมกันแบ่งรับตน้ทุนคงท่ีระหว่างกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัและกิจการผลิตอะโรเมติกส์ นอกจากน้ี บริษทัฯ เช่ือว่าการ

ดาํเนินงานทางดา้นการตลาดของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุมช่องทางการพาณิชย ์(รวมถึงลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรม ผูค้า้ส่ง 

อุตสาหกรรมการบินและการเดินเรือ) การคา้ปลีกและการส่งออก ทาํให้บริษทัฯ มีความหลากหลายในการจัดจาํหน่าย

มากกวา่ อีกทั้งยงัเป็นการเสริมความสามารถของบริษทัฯ ท่ีจะเลือกผลิตผลิตภณัฑซ่ึ์งให้ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่  บริษทัฯ เช่ือ

วา่ การดาํเนินงานแบบครบวงจรจะช่วยทาํให้บริษทัฯ สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงและมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา  

 

(ง) ความไดเ้ปรียบของสถานท่ีตั้ง  

 

โรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ตั้งอยูใ่กลท่้าเรือนํ้ าลึกแหลมฉบงั ท่ีศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงอยูท่างทิศ

ตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงเทพฯ ซ่ึงอยูห่่างเป็นระยะทางเพียงประมาณ 120 กิโลเมตร โดยท่ีตั้งดงักล่าว ทาํให้บริษทัฯ ไดรั้บ

ประโยชน์จากความพร้อมในการเขา้ถึงท่าเรือนํ้ าลึก เครือข่ายถนนและแนวท่อส่งผลิตภณัฑท่ี์สามารถขนส่งไดห้ลายชนิด 

(multi-product transmission pipeline) รวมถึงการตั้งอยูใ่กลก้บัสถานท่ีจดัจาํหน่ายและศูนยก์ลางความตอ้งการท่ีสาํคญั ซ่ึง

เป็นการช่วยลดตน้ทุนในการขนส่ง และเอ้ือประโยชน์หลายประการทางดา้นการจดัส่ง และการกระจายผลิตภณัฑ ์

 

ดว้ยขอ้ไดเ้ปรียบของสถานท่ีตั้ง บริษทัฯ จึงสามารถรับการส่งมอบนํ้ ามนัดิบไดท้ั้ งโดยทางทุ่นรับ
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นํ้ามนัดิบแบบหลายจุด (multiple point buoy mooring facilities) ของบริษทัฯ รับเรือบรรทุกนํ้ ามนัดิบไดถึ้ง 120,000 เดทเวท

ตนั (dwt) และสาํหรับเรือบรรทุกนํ้ ามนัดิบขนาดใหญ่ (very large crude carriers (“VLCC”)) จะรับผ่านทางทุ่นรับนํ้ ามนัดิบ

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

ไทยออยล ์ตามสญัญาท่ีมีกบั บมจ. ไทยออยล ์

 

บริษทัฯ มีหน่วยกลัน่นํ้ าทะเลเป็นนํ้ าจืดและหน่วยกรองนํ้ าระบบรีเวิร์สออสโมซิส (desalination 

and reverse osmosis facilities) ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตนํ้ ารวมชัว่โมงละ 140 ตนั รวมทั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงัหันก๊าซสามเคร่ือง 

และหมอ้ไอนํ้ าเสริมสองเคร่ือง ซ่ึงใชก๊้าซท่ีผลิตจากโรงกลัน่นํ้ ามนัและสามารถผลิตไอนํ้ าไดช้ัว่โมงละ 120 ตนัเพ่ือการ

ดาํเนินงานโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ  หน่วยกลัน่นํ้ าทะเลเป็นนํ้ าจืดและหน่วยกรองนํ้ าระบบรีเวร์ิสออสโมซิส เคร่ืองกาํเนิด

พลงังานร่วม และหมอ้ไอนํ้ าของบริษทัฯ สามารถผลิตนํ้ าจืด ไฟฟ้าและไอนํ้ าสําหรับใชใ้นโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ได้

อยา่งเพียงพอ 

 
(จ) กลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจ 

 

รูปแบบการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เนน้ความมีวินยัและประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา โดย

คาํนึงถึงโอกาสในระยะยาวและเนน้ท่ีการเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในขณะท่ีมีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมควบคู่

ไปดว้ย โดยกลยทุธ์สาํคญัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของเอ็กซอน โมบิล 

คอร์ปอเรชัน่ทัว่โลก ท่ีจะยงัคงถือปฏิบติัต่อไป มีดงัน้ี 

 

(ฉ) การดาํเนินงานดว้ยความปลอดภยัและมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี 

 

บริษทัฯ ถือว่าความปลอดภยัเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัแรก บริษทัฯ เช่ือว่าบริษทัฯ มี

ประวติัดา้นความปลอดภยัท่ีดีเยี่ยมในประเทศไทย   บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฏหมายและกฏระเบียบท่ีมีผล

บังคับใช้ทั้ งหมดและบริษัทฯ จะรักษาประวติัน้ีไว ้ ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ท่ีมีต่อความปลอดภัย สุขอนามัยและ

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการสร้างรากฐานท่ีดีสาํหรับธุรกิจทุกดา้น  

 

(ช) การรักษามาตรฐานขั้นสูง 

 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของบรรษทัภิบาล การกาํกบัดูแลธุรกิจอยา่งเคร่งครัด ความซ่ือสัตย์

สุจริตและมาตรฐานจริยธรรมขั้นสูง มาตรฐานเหล่าน้ีไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นมาตรฐานในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงพนกังาน

ทุกคนของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติั บริษทัฯ เช่ือวา่ มาตรการท่ีบริษทัฯ จะใชเ้พ่ือให้บรรลุผลลพัธ์ดงักล่าวมีความสาํคญัเทียบเท่า

กบัผลลพัธ์ท่ีจะได ้

 

รูปแบบการประกอบธุรกิจท่ีดาํเนินอยา่งตรงไปตรงมา มาตรฐานทางดา้นจริยธรรม และวฒันธรรม

ความซ่ือสตัยสุ์จริต นโยบายในการปฏิบติัตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบเป็นปัจจยัพ้ืนฐานของธุรกิจของบริษทัฯ และ

เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อความสาํเร็จของบริษทัฯ  
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(ซ) การลงทุนอยา่งมีวนิยั 

 

บริษทัฯ พยายามท่ีจะแสวงหาโอกาสการลงทุนท่ีมีคุณภาพ ภายใตแ้นวทางท่ีจะดาํเนินการเลือกเฟ้น

อยา่งมีวนิยั โอกาสการลงทุนต่าง ๆ จะถูกทดสอบภายใตแ้บบจาํลองผลตอบแทนทางธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ  อยา่งรอบ

ดา้น เพ่ือความยดืหยุน่ต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ภายหลงัจากการลงทุน บริษทัฯ จะทาํการประเมินโครงการท่ีสาํคญั

ทั้งหมดอยา่งเคร่งครัด ความรู้น้ีจะถูกผนวกเขา้กบัการวางแผนและออกแบบโครงการในอนาคต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินทรัพย์

อยา่งสูงสุด 

  

(ฌ) การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดาํเนินงาน 

 

ระบบการบริหารจดัการและวฒันธรรมองคก์รของบริษทัฯ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่

อยา่งแน่วแน่ท่ีจะดาํรงความปลอดภยัในการดาํเนินงานและความมีเอกภาพ บริษทัฯ พยายามท่ีจะดาํเนินธุรกิจตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรมขั้นสูงสุดในทุกดา้น  

 

เพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายน้ี บริษทัฯ ดาํเนินการตามระบบการจดัการต่าง ๆ ซ่ึงไดรั้บการพิสูจน์แลว้

อยา่งกวา้งขวาง ระบบเหล่าน้ีใชแ้นวทางการดาํเนินการในเชิงรุก (proactive approach) และครอบคลุมการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ในทุกดา้นท่ีสาํคญั เร่ิมตั้งแต่ความปลอดภยั จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน การดาํเนินและประเมินโครงการ 

จนถึงการกาํกบัดูแลธุรกิจ การรักษาความปลอดภยั  สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม และการดาํเนินการเพ่ือปรับปรุงผลกาํไร  

 

บริษทัฯ ใชร้ะบบบริหารการปฏิบติังานให้มีความปลอดภยั (Operations Integrity Management 

System  (“OIMS”)) ซ่ึงเป็นระบบท่ีเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ไดพ้ฒันาข้ึนเพ่ือท่ีจะใชใ้นการประเมินและปรับปรุงการ

จัดการความเส่ียงทางด้านการรักษาความปลอดภัย  สุขอนามัยและส่ิงแวดล้อม ระบบน้ีทําให้บริษัทฯ สามารถวดั

ความกา้วหนา้ในงาน และมัน่ใจไดใ้นการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้รรลุผลในดา้นเหล่าน้ี 

 

บริษทัฯ พยายามท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (energy efficiency) อยา่งต่อเน่ือง และไดใ้ช้

ระบบการบริหารจดัการพลงังานระดบัโลก (Global Energy Management System (“GEMS”)) ของเอ็กซอน โมบิล คอร์

ปอเรชัน่ ซ่ึงเนน้ท่ีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานโดยผา่นระบบท่ีมีความครอบคลุมและเขม้งวดตามแนวปฏิบติัท่ีดีใน

การดาํเนินงาน การบาํรุงรักษา การออกแบบและวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดสาํหรับการบริหารจดัการทางดา้นพลงังาน  

 

บริษทัฯ ไดใ้ชโ้ปรแกรม “self-help” ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหวา่งเครือข่ายทัว่โลกของเอ็กซอน โม

บิล คอร์ปอเรชัน่ เพ่ือช่วยในการบ่งช้ีถึงส่ิงท่ีสามารถปรับปรุงให้ดีข้ึนได ้โดยอา้งอิงจากวิธีปฏิบติัท่ีดีซ่ึงเป็นสากล (global 

best practices)โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการกระจายความหลากหลายของวตัถุดิบ โอกาสในการใชก้ระบวนการจดัการ

นํ้ ามนัดิบท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่ โอกาสในการเพ่ิมเติมประสิทธิภาพ ทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจ และ

เทคโนโลยีการปรับขยายกระบวนการผลิต (debottleneck) ในหน่วยท่ีสร้างผลกาํไร บริษทัฯ ใชโ้ปรแกรม “self-help” เพ่ือ

ช่วยเพ่ิมกาํไรของบริษทัฯ  โดยแนวทางสําหรับการเพ่ิมกาํไรของบริษทัฯ รวมถึงการกลัน่นํ้ ามนัดิบท่ียากต่อการกลัน่ 

(challenged crude) การใชห้น่วยแปรสภาพนํ้ ามนัหนกัให้เป็นนํ้ ามนัเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic 
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Cracking Unit : FCCU) อย่างเต็มท่ีเพ่ือเพ่ิมอตัราการผลิต การสร้างรายไดจ้ากนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํรองผ่านทางเครือข่าย

ของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และการพฒันาประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

(ญ) การสร้างผลประกอบการสูงสุดโดยการประสานเช่ือมโยงหน่วยผลิต 

 

บริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบการในส่วนธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัและจดัจาํหน่ายนํ้ ามนั ซ่ึงรวมถึงธุรกิจคา้

ปลีกนํ้ ามนั และธุรกิจอะโรเมติกส์ท่ีมีการเช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียวกันแบบครบวงจร บริษทัฯ ได้รับประโยชน์จากการ

ประสานเช่ือมโยงกนัของหน่วยผลิตแบบครบวงจร (integration) ภายในกิจการของบริษทัฯ โดยการประสานเช่ือมโยงกนัทั้ง

ทางดา้นกายภาพของหน่วยผลิตต่าง ๆ และการประสานเช่ือมโยงกนัผา่นทางการเขา้ถึงเครือข่ายท่ีกวา้งขวางของผูเ้ช่ียวชาญ

ทางดา้นเทคนิคของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่และ/หรือบริษทัในเครือ การประสานเช่ือมโยงกนัของหน่วยกลัน่นํ้ ามนัดิบ

และหน่วยผลิตอะโรเมติกส์น้ีเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุน ดว้ยการเลือกใชว้ตัถุดิบและการแลกเปล่ียน

ผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมท่ีสุด 

 

 การประสานกนัของธุรกิจกลัน่นํ้ ามนั ธุรกิจคา้ปลีกและธุรกิจขายในเชิงพาณิชยเ์ป็นการเสริม

ประโยชน์ต่อบริษทัฯ ด้วยเช่นกัน บริษทัฯ  จะเน้นท่ีการให้ความสําคัญกับการนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าท่ี

หลากหลาย เพ่ือท่ีจะสร้างมูลค่าสูงสุดสาํหรับผลิตภณัฑก์ลัน่ของบริษทัฯ 

 

(ฎ) การเพ่ิมประสิทธิภาพและการเขา้ถึงเทคโนโลยผีา่นทางความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัเอก็ซอน โมบิล คอร์

ปอเรชัน่ 

 

เพ่ือการสร้างผลการดาํเนินงานท่ีดีเยี่ยมภายในสภาพแวดลอ้มของสินคา้โภคภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะ

เป็นวฏัจกัร  บริษทัฯ ไดพ้ยายามศึกษาและดาํเนินตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีซ่ึงบริษทัฯ เช่ือวา่เป็นประโยชน์ต่อทุกขั้นตอนของ

วงจรของตลาดสินคา้โภคภณัฑ ์ บริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะช่วยให้สามารถระบุถึง

ขอ้มูลและความเส่ียงท่ีเป็นจุดวกิฤตไดอ้ยา่งทนัท่วงที โดยมีการแบ่งปันความรู้ เทคโนโลยแีละแนวทางปฏิบติัท่ีดีระหวา่งกนั

ภายในเครือข่ายของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ทัว่โลก รวมถึงแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต เพ่ือให้สามารถ

จดัการกบัสถานการณ์เฉพาะหนา้ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

บริษทัฯ เช่ือวา่ การไดเ้ขา้ถึงการวจิยัและพฒันา เทคโนโลยี และระบบการบริหารจดัการท่ีเอ็กซอน 

โมบิล คอร์ปอเรชัน่และ/หรือบริษทัในเครือเป็นเจา้ของทาํให้บริษทัฯ มีขอ้ได้เปรียบในการแข่งขนั บริษทัฯ มุ่งท่ีจะใช้

ประโยชน์จากผลงานท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่และ/หรือบริษทัในเครือต่อไป เพ่ือเพ่ิมอตัราการใช้

กาํลงัการกลัน่ และอตัราการใชก้าํลงัการผลิต (utilization rate) ตลอดจนอตัราผลผลิต (throughput) ของบริษทัฯ ทั้งน้ี โดย

การปรับปรุงความมีเสถียรภาพ การขจดัขอ้จาํกดัต่าง ๆ  การกาํหนดระยะเวลาท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการซ่อมบาํรุงใหญ่ และการ

ปรับช่วงระยะเวลาระหวา่งการหยดุเดินเคร่ืองจกัร (downtimes) ให้ดีท่ีสุด  การปรับปรุงต่าง ๆ ของบริษทัฯ ลว้นไดรั้บการ

ขบัเคล่ือนจากการใชร้ะบบการบริหารจดัการท่ีมีวินัย เช่น ระบบ Global Reliability System ของเอ็กซอน โมบิล คอร์

ปอเรชัน่ และระบบ Molecule Management Program ของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงทาํให้บริษทัฯ สามารถลดตน้ทุน

วตัถุดิบ เพ่ิมผลตอบแทน และมูลค่าผลิตภณัฑใ์หไ้ดสู้งสุด 
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บริษทัฯ ยงัไดใ้ชป้ระโยชน์จากประสบการณ์คา้ปลีกและการวิจัยผูบ้ริโภคและตลาดท่ีมีอยู่อย่าง

หลากหลายของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่และ/หรือบริษทัในเครือ ในการนาํเสนอรูปแบบการคา้ปลีกแบบใหม่ และ

ผลิตภณัฑท่ี์จะตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้อยา่งครบถว้น โดยนาํเสนอความสะดวก คุณภาพ และ

มูลค่า นอกจากน้ี บริษทัฯ พยายามท่ีจะเพ่ิมรายได้จากสินคา้ซ่ึงไม่ใช่นํ้ ามันเช้ือเพลิง และร้านค้าสะดวกซ้ือ เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการทาํกาํไรของสถานีบริการนํ้ ามนัของบริษทัฯ ใหสู้งสุดดว้ย 

 

 2.2.1 การขายและการตลาด 

 

  บริษทัฯ ทาํการตลาดและขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนโดยผ่านช่องทางสามช่องทาง 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลิตภณัฑ ์กล่าวคือ ช่องทางพาณิชยกรรม การคา้ปลีก และการส่งออก   โดยบริษทัฯ ขายผลิตภณัฑส์าํหรับ

ช่องทางพาณิชยกรรมในสัดส่วนท่ีมีนัยสําคญั และผลิตภณัฑ์ส่งออกให้แก่หรือผ่านบริษทัในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์

ปอเรชัน่ บริษทัฯ ทาํการตลาดผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้ปลีกและผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนบางชนิดผ่านทางสถานีบริการนํ้ ามนั

เอสโซ่ 

  

  2.2.1.1 ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 

 

 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงปริมาณการขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (ซ่ึงไม่รวมผลิตภณัฑท่ี์ใชต้่อในการกลัน่) โดยจาํแนก

ตามช่องทางต่าง ๆ สาํหรับระยะเวลาท่ีระบุไว ้

 

 ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2554 2555 2556 

 

ปริมาณการ

ขาย 

 

ร้อยละของ

ปริมาณการ 

ขายรวม 

ปริมาณการ

ขาย 

 

ร้อยละของ

ปริมาณการ 

ขายรวม 

ปริมาณการ

ขาย 

 

ร้อยละของ

ปริมาณการ 

ขายรวม 

 (พนับาร์เรล ยกเว้นอตัราร้อยละ) 

พาณิชยกรรม ...........................................................   18,993 45.0 23,984 47.1 24,569 47.6 

คา้ปลีก(1) .................................................................   17,503 41.5 19,044 37.4 19,210 37.2 

ส่งออก .....................................................................   5,706 13.5 7,941 15.6 7,858 15.2 

รวมปริมาณการขาย .................................................   42,202 100.0 50,969 100.0 51,637 100.0 

____________ 
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงปริมาณการขายสาํหรับผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมต่าง ๆ ของบริษทัฯ สาํหรับระยะเวลาท่ีระบุไว ้

 

 

ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2554 2555 2556 

 

ปริมาณการ

ขาย 

ร้อยละของ

ปริมาณการ

ขายทั้งหมด 

ปริมาณการ

ขาย 

ร้อยละของ

ปริมาณการ

ขายทั้งหมด 

ปริมาณ

การขาย 

ร้อยละของ

ปริมาณการ

ขายทั้งหมด 

 (พนับาร์เรล ยกเว้นอตัราร้อยละ) 

นํา้มนัสําเร็จรูปชนิดเบา       

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ................................   2,214 5.2 2,816 5.5 2931 5.7 

นํ้ามนัเบนซิน ...........................................   9,481 22.5 11,114 21.8 11886 23.0 

แนฟทา .....................................................     2,327 5.5 3,252 6.4 3013 5.8 

รีฟอร์เมต ..................................................    0 0.0 0 0.0 0 0 

รวมนํ้ ามนัสาํเร็จรูปชนิดเบา .....................   14,022 33.2 17,182 33.7 17830 34.5 

นํา้มนัสําเร็จรูปชนิดกึง่หนักกึง่เบา       

นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ ามนัก๊าด ......   4,507 10.7 5,152 10.1 5196 10.1 

นํ้ามนัดีเซล ...............................................   17,860 42.3 21,335 41.9 22106 42.8 

รวมนํ้ ามนัสาํเร็จรูปชนิดก่ึงหนกัก่ึงเบา ....   22,367 53.0 26,487 52.0 27302 52.9 

นํา้มนัสําเร็จรูปชนิดหนัก       

นํ้ามนัเตา ..................................................   4,877 11.6 6,156 12.1 5570 10.8 

ยางมะตอย  ...............................................   617 1.5 788 1.5 583 1.1 

รวมนํ้ ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั ..................   5,494 13.1 6,944 13.6 6153 11.9 

ผลติภัณฑ์หล่อล่ืน        

ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ....................................   274 0.6 281 0.6 286 0.6 

อ่ืน ๆ *  ....................................................   45 0.1 75 0.1 66 0.1 

รวม  .........................................................   42,202 100.0 50,969 100.0 51637 100.0 

____________ 

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

 

 (ก) พาณิชยกรรม 

 

 ช่องทางพาณิชยกรรมน้ีไดแ้ก่ การขายให้แก่ผูใ้ชข้ ั้นปลายในอุตสาหกรรม ผูค้า้ส่ง ตลอดจนลูกคา้ในอุตสาหกรรม

การบินและการเดินเรือ ยอดขายใหแ้ก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรมและผูค้า้ส่งประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนั

เตาและผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนเป็นหลกั บริษทัฯ ขายผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนเพ่ือใชใ้นยานยนต ์และงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ

ไทยเป็นหลกั  โดยส่วนใหญ่อยูภ่ายใตช่ื้อการคา้ โมบิล และ เอสโซ่ รวมถึงการผลิตภายใตช่ื้อของพนัธมิตรทางการคา้ 
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  ผลิตภณัฑท่ี์ขายใหแ้ก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรมการเดินเรือไดแ้ก่นํ้ ามนัเตาเป็นหลกั ในขณะท่ีผลิตภณัฑท่ี์ขายให้แก่

ลูกคา้ในอุตสาหกรรมการบินไดแ้ก่นํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน โดยเป็นการขายให้แก่สายการบินต่าง ๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดท้าํ

การจดัหานํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานผา่นทางท่อส่งนํ้ ามนัใหแ้ก่สายการบินนานาชาติและสายการบินในประเทศประมาณ 20 

สายการบินท่ีท่าอากาศยานพาณิชยห์ลกัสองแห่งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

 บริษทัฯ จะเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ์ระยะสั้ นมีกาํหนดระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีเป็นคร้ังคราว อย่างไรก็ดี 

บริษทัฯ มิไดมี้สญัญาซ้ือขายผลิตภณัฑร์ะยะยาวสาํหรับผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม หรือผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 

 

 (ข) การคา้ปลีก 

 

 บริษทัฯ เป็นหน่ึงในผูค้า้ปลีกนํ้ ามนัเช้ือเพลิงรายใหญ่หกรายในประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีเครือข่าย

สถานีบริการภายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่จาํนวน 516 แห่งทัว่ประเทศ  

 

 สถานีบริการนํ้ ามนัภายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่ รวมถึงสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ คือ 

บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั และสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีดาํเนินการโดยตวัแทนจาํหน่ายภายนอก 

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

เตอร์ จาํกดั และสามารถควบคุมมาตรฐานการใหบ้ริการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 

• ดาํเนินการโดยตัวแทนจาํหน่าย  สถานีบริการนํ้ ามนัเหล่าน้ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชช่ื้อการคา้เอสโซ่ บริษทัฯ และ/

หรือบริษทัในเครือของบริษทัฯ ในประเทศไทยเป็นเจา้ของ หรือมีสิทธิการเช่าในท่ีดินซ่ึงสถานีบริการนํ้ ามนั

บางแห่งตั้งอยู ่โดยตวัแทนจาํหน่ายตอ้งชาํระค่าใชสิ้ทธิ (franchise fee) รายเดือน  ทั้งน้ี ตวัแทนจาํหน่ายแต่ละ

รายไดเ้ขา้ทาํสัญญาตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยูด่ว้ย สัญญาตวัแทน

จาํหน่ายเหล่าน้ีโดยมากแลว้มีระยะเวลาหน่ึงปีถึงหา้ปี และอาจต่ออายสุญัญาได ้

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดของสถานีบริการนํ้ ามนัประเภทต่าง ๆ ณ วนัท่ีท่ีระบุไว ้

 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 2554 2555 2556 

สถานีบริการเอสโซ่ 

จํานวน

สถานี 

ร้อยละของจํา 

นวนสถานี

ทั้งหมด 

จํานวน

สถานี 

ร้อยละของจํา 

นวนสถานี

ทั้งหมด 

จํานวน

สถานี 

ร้อยละของจํา 

นวนสถานี

ทั้งหมด 

ดาํเนินงานโดยบริษทัไทย ซี-เซ็นเตอร์ 

จาํกดั .............................................................   153 29.2 152 29.5 148 28.7 

ดาํเนินงานโดยตวัแทนจาํหน่าย ....................   371 70.8 364 70.5 368 71.3 

รวมสถานีบริการนํา้มนั ................................   524 100.0 516 100.0 516 100.0 
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 บริษทัฯ มียอดขายประมาณร้อยละ 16 ในประเทศไทยเม่ือพิจารณาจากปริมาณการขายปลีก (throughput) นํ้ ามนั

ดีเซล และนํ้ ามนัเบนซิน ในปี 2556 ตามขอ้มูลท่ีเผยแพร่โดยกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

 

 ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้ปลีกของบริษทัฯ ประกอบดว้ยนํ้ ามนัดีเซลและนํ้ ามนัเบนซิน นํ้ ามนัดีเซลซ่ึงปัจจุบนัมี 

2 เกรด  ไดแ้ก่ นํ้ ามนัดีเซลและนํ้ ามนัดีเซลพรีเม่ียม นํ้ ามนัเบนซินมี 4 เกรด ไดแ้ก่ นํ้ ามนัเบนซินออกเทน 95 ซูพรีมแก๊ส

โซฮอลอี์ 20 แก๊สโซฮอลอี์ 10 (ออกเทน 91) และแก๊สโซฮอลอี์ 10 (ออกเทน 95)  

 

 นอกจากบริษทัฯ พยายามท่ีจะเพ่ิมยอดขายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้ปลีกท่ีสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีอยูภ่ายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่ 

บริษทัฯ ยงัเสาะหาวธีิเพ่ิมรายไดท่ี้มิใช่จากนํ้ ามนัเช้ือเพลิงผา่นทางกลยทุธ์ต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงกลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 

 

• ร้านสะดวกซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั ดาํเนินการร้านไทเกอร์มาร์ทจาํนวน 

89 แห่ง และมีร้านไทเกอร์มาร์ทอีก 82 แห่งท่ีสถานีบริการซ่ึงดาํเนินงานโดยตวัแทนจาํหน่ายในพ้ืนท่ีของ

ตวัแทนจาํหน่าย สาํหรับร้านไทเกอร์มาร์ทท่ีดาํเนินงานโดยตวัแทนจาํหน่าย บริษทัฯ จะไดรั้บค่าธรรมเนียมท่ี

แปรผนั (variable fees) ตามยอดขายของร้านสะดวกซ้ือของแต่ละร้าน บริษทัฯ ไดใ้ชค้วามพยายามอย่าง

ต่อเน่ืองท่ีจะปรับปรุงภาพลกัษณ์ของร้านคา้โดยใชเ้งินลงทุนท่ีตํ่าแต่มีศกัยภาพท่ีจะเพ่ิมยอดขายไดม้าก ดว้ย

วธีิการลงทุนท่ีเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ 

 

 พันธมิตรบริษทัฯ มีสัญญาความร่วมมือกบับริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จาํกดั เพ่ือการจดัตั้งร้านเทส

โกโ้ลตสัเอ็กซ์เพรสท่ีสถานีบริการนํ้ ามนัภายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่ในประเทศไทย ภายใตส้ัญญาน้ี ร้านเทสโก้

โลตสัเอ็กซ์เพรสซ่ึงตั้งอยูท่ี่สถานีบริการในประเทศไทยตอ้งอยูภ่ายใตส้ถานีบริการนํ้ ามนัเอสโซ่ในประเทศ

ไทยเท่านั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีร้านเทสโกโ้ลตสัเอก็ซ์เพรสจาํนวน 54 แห่งโดย 53 แห่งตั้งอยูท่ี่สถานี

บริการนํ้ ามนัภายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่ และ 1 แห่งตั้งอยูท่ี่สถานีบริการนํ้ ามนัภายใตก้ารดาํเนินงานโดยตวัแทน

จาํหน่าย บริษทัฯ ไดรั้บค่าธรรมเนียมจากเทสโกโ้ลตสัเอก็ซ์เพรสซ่ึงแปรผนัตามรายไดจ้ากการขาย นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัมีพนัธมิตรอ่ืนซ่ึงให้บริการเสริมแก่ผูใ้ชร้ถยนต ์อาทิ บริษทั บี-ควิก เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงให้บริการ

ซ่อมรถยนต,์ บริษทั คาร์แลค (ไทย-เยอรมนั) จาํกดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการบาํรุงรักษารถยนตร์วมถึงบริการลา้ง

รถยนต,์  ศูนยบ์ริการลา้งรถวิซาร์ด (Wizard car wash) และร้านกาแฟราบิกา้  (Rabika Coffee) อีกดว้ย 

บริษทัฯ เก็บค่าธรรมเนียมหลายรูปแบบจากพนัธมิตรเหล่าน้ี ซ่ึงอาจเป็นอตัราคงท่ี และ/หรืออตัราท่ีผนัแปร 

 

 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงจาํนวนร้านสะดวกซ้ือไทเกอร์มาร์ทและร้านเทสโกโ้ลตสัเอ็กซ์เพรสท่ีสถานีบริการนํ้ ามนั

ภายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่ ในประเทศไทย ณ วนัท่ีท่ีระบุไว ้
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 จาํนวนสถานีบริการ

ภายใต้ช่ือการค้าเอสโซ่ 

จาํนวนร้าน 

ไทเกอร์มาร์ท 

จาํนวนร้านเทสโก้

โลตสัเอก็ซ์เพรส 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556    

ดาํเนินงานโดยบริษทัไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั ...........   148 89 53 

ดาํเนินงานโดยตวัแทนจาํหน่าย ...............................   368 82 1 

รวม ..........................................................................  516 171 54 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555    

ดาํเนินงานโดยบริษทัไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั ...........   152 93 54 

ดาํเนินงานโดยตวัแทนจาํหน่าย ...............................   364 93 0 

รวม ..........................................................................  516 186 54 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554    

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

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

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

 

 

 (ค) การส่งออก 

 

 ผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดของบริษทัฯ ท่ีส่งออก ไดข้ายให้แก่หรือผ่านทาง ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.  โดย

มีการส่งออกผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเตาและนํ้ ามนัเบนซินเป็นหลกั 

 

 2.2.1.2 ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ  

 

ผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณัฑ์อ่ืน ๆ ของบริษทัฯ จาํหน่ายในประเทศให้แก่ลูกคา้ในพาณิชยกรรม และ

ส่งออก 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงยอดขายในประเทศและยอดขายส่งออกสาํหรับผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ 

สาํหรับระยะเวลาท่ีระบุไว ้
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 ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2554 2555 2556 

ผลติภัณฑ์อะโรเมตกิส์ และเคมภีณัฑ์อ่ืน ๆ 

ยอดขาย 

 

 

ร้อยละ 

ของยอด 

ขายรวม 

ยอดขาย 

 

 

ร้อยละ 

ของยอด 

ขายรวม 

ยอดขาย 

 

 

ร้อยละ 

ของยอด 

ขายรวม 

 (พนัตัน ยกเว้นอตัราร้อยละ) 

       

ในประเทศ ...........................................................  475 88.1 477 84.6 429 76.0 

ส่งออก .................................................................  57 11.9 87 15.4 135 24.0 

รวมยอดขาย ........................................................  532 100.0 564 100.0 564 100.0 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงยอดขายสาํหรับผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ สาํหรับระยะเวลาท่ีระบุไว ้

 

 ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2554 2555 2556 

ผลติภัณฑ์อะโรเมติกส์ และ

เคมีภัณฑ์อ่ืน ๆ 

ยอดขาย 

 

ร้อยละของ

ยอดขายรวม 

ยอดขาย 

 

ร้อยละของ

ยอดขายรวม 

ยอดขาย 

 

ร้อยละของ

ยอดขายรวม 

 (พนัตัน ยกเว้นอตัราร้อยละ) 

       

พาราไซลีน .................................    367 69.0 363 64.3 366 64.9 

สารเบนซีนเขม้ขน้ .....................   50 9.4 93 16.5 87 15.4 

สารทาํละลาย .............................    86 16.2 81 14.4 84 14.9 

สารพลาสติกไซเซอร์ .................    29 5.4 27 4.8 27 4.8 

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

รวม .............................................   532 100.0 564 100.0 564 100.0 

____________ 

(1) ไดแ้ก่ เคมีภณัฑอ่ื์น ๆ 

 

 บริษทัฯ ขายพาราไซลีนให้แก่ผูผ้ลิต PTA ในประเทศไทยเป็นหลกั เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตแผ่นฟิล์มโพลีเอ

สเตอร์ บรรจุภณัฑเ์รซินและผา้ใยสงัเคราะห์ ทั้งน้ี สดัส่วนผลิตภณัฑพ์าราไซลีนท่ีบริษทัฯ ไม่ไดข้ายให้แก่ลูกคา้ภายในประเทศ 

บริษทัฯ สามารถจะขายผ่านช่องทางการส่งออก หรือเลือกปรับสัดส่วนของผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนท่ีตลาดมีความ

ตอ้งการได ้เช่น นํ้ามนัเบนซิน เป็นตน้ ข้ึนอยูก่บัความคุม้ค่าของการผลิตและขายพาราไซลีนซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัจาํนวนของวตัถุดิบ

ท่ีไดจ้ากโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ราคาตลาดของวตัถุดิบจากภายนอกและราคาตลาดของพาราไซลีน ปริมาณการผลิตพาราไซ

ลีนของบริษทัฯ จะถูกนาํมาพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการกาํหนดสัดส่วนนํ้ ามนัดิบ (crude oil slate) และสัดส่วนการ

ผลิตผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด (production slate) ของบริษทัฯ โดยใช้โปรแกรมการจาํลองประสิทธิภาพสูงสุด (optimization 

modeling software)  บริษทัฯ ขายผลิตภณัฑส์ารทาํละลายและสารพลาสติกไซเซอร์ทั้งหมดภายในประเทศ   
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 2.2.3 การกาํหนดราคาผลติภัณฑ์ 

 

 ผลิตภณัฑท์ั้งหมดของบริษทัฯ มีการกาํหนดราคาตามตลาด โดยทัว่ไป ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศไทยจะถูก

กาํหนดราคาโดยอา้งอิงกบัราคาตลาดจรในสิงคโปร์ของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นราคาเฉล่ียอา้งอิงของ Platt ท่ีสิงคโปร์ 

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

รวมทั้งระดบัราคานํ้ ามนัดิบ และโดยทัว่ไป จะมีการประกาศเป็นรายวนัในสกลุดอลลาร์สหรัฐ 

 

 ราคาตลาดของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในตลาดในประเทศเป็นไปตามกลไกตลาด และเคล่ือนไหวตามราคานาํเขา้ท่ี

เสมอภาค ซ่ึงอา้งอิงกบัราคาหนา้โรงกลัน่ (ex-refinery price) ของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในตลาดในประเทศของประเทศไทย 

โดยได้มาจากราคาตลาดจรในสิงคโปร์ของผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอ้างอิงตามราคา MOPS บวกค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จากสิงคโปร์มายงัประเทศไทย เช่น ค่าประกนัภยั ค่าระวาง อากรนาํเขา้ การสูญเสียมวลนํ้ ามนัอนัเกิดจาก

การขนส่งสินคา้ทางทะเล (ocean losses) และการจดัการ โดยอาจมีการบวกส่วนเพ่ิมหรือหักส่วนลดสําหรับผลิตภณัฑ์

บางอยา่งเน่ืองจากความแตกต่างในคุณสมบติัท่ีกาํหนด (specifications) ทางดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ และ

สภาพตลาดทอ้งถ่ินเฉพาะแห่ง ตวัอย่างเช่น ในช่วงท่ีตลาดภายในประเทศมีอุปสงค์ส่วนเกิน หรือในช่วงท่ีปริมาณของ

อุปทานในตลาดเอเชียอยูใ่นระดบัท่ีสูงซ่ึงจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกจากประเทศไทยลดลง ราคาหนา้โรงกลัน่ในตลาด

ในประเทศของประเทศไทยอาจลดลงอย่างมีนยัสาํคญั การส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมของบริษทัฯ โดยทัว่ไปจะอา้งอิง

ราคา MOPS และบวกส่วนเพ่ิม (Premium) หรือหักส่วนลดตามสภาพตลาด การเจรจาต่อรองกบัผูซ้ื้อ และความแตกต่าง

ทางดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 

 

 โดยส่วนใหญ่ ราคาของพาราไซลีนสะท้อนราคาตลาดของพาราไซลีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และได้รับ

ผลกระทบจากระดบัอุปทาน และอุปสงค ์รวมถึงราคาของนํ้ ามนัดิบโดยทางออ้ม นอกจากน้ี ราคาของพาราไซลีนยงัไดรั้บ

ผลกระทบจากการคาดการณ์กาํลงัการผลิตในอนาคต ราคาผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ของบริษทัฯ มีการเจรจาต่อรองกบัลูกคา้

ของบริษทัฯ และโดยทัว่ไปจะสะทอ้นราคาตลาดของพาราไซลีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

 

2.3 การจดัหาผลติภัณฑ์ 

 

2.3.1 หน่วยผลติและกระบวนการผลติ 

 

 2.3.1.1 หน่วยผลิต 

หน่วยผลิตของบริษทัฯ ตั้งอยูใ่กลก้บัท่าเรือนํ้ าลึกแหลมฉบงั ท่ีศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ประมาณ 120 กิโลเมตร

ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงเทพฯ โรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ประกอบดว้ยหน่วยผลิตหลกัดงัต่อไปน้ี 

 

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

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

ผลิตวนัละ 95,000 บาร์เรล 
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• หน่วยเพ่ิมออกเทนดว้ยตวัเร่งปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer (“CCR”)) จาํนวนหน่ึง

หน่วย ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตวนัละ 27,000 บาร์เรล และทาํหนา้ท่ีแปรสภาพนํ้ ามนัเช้ือเพลิงออกเทนตํ่าให้เป็น

นํ้ ามนัเช้ือเพลิงออกเทนสูงสาํหรับการผลิตนํ้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่เกรดต่าง ๆ  หอกลัน่แยกสารเบนซีนถือ

เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยผลิตน้ี เพ่ือผลิตนํ้ ามนัเบนซินตามมาตรฐานยโูร 4 

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

และทาํหนา้ท่ีผลิตยางมะตอยจากนํ้ ามนัชนิดหนกั (heavy oil) ซ่ึงไดจ้ากหอกลัน่บรรยากาศ นํ้ ามนัชนิดท่ีเบา

กว่าจะถูกส่งไปยงัหน่วยแปรสภาพนํ้ ามนัหนักให้เป็นนํ้ ามนัเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized 

Catalytic Cracking Unit (“FCCU”)) 

• หน่วยลดกาํมะถนัสาํหรับนํ้ ามนัดีเซล (Gasoil Hydrodesulfurizer Unit (“GOHF”)) จาํนวนสองหน่วย ซ่ึงทาํ

หนา้ท่ีกาํจดักาํมะถนัในนํ้ ามนัดีเซล เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของรัฐบาลซ่ึงกาํหนดไวท่ี้ 50 ppm  หน่วย

เหล่าน้ีมีกาํลงัการผลิตรวมวนัละ 71,000 บาร์เรล 

• หน่วยแปรสภาพนํ้ ามนัหนกัให้เป็นนํ้ ามนัเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit 

(“FCCU”)) ซ่ึงทาํหน้าท่ีแปรสภาพนํ้ ามนัเตาให้เป็นนํ้ ามนัดีเซลและนํ้ ามนัเบนซินท่ีเบากวา่ หน่วยน้ีมีกาํลงั

การผลิตวนัละ 42,000 บาร์เรล 

• โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตพาราไซลีนปีละ 500,000 ตนั โดยเช่ือมโยงกระบวนการผลิต

เขา้กบัโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ แบบครบวงจร โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัฯ ไดร้วมเทคโนโลยีโอล-

กอน (Olgone) ของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ไวด้ว้ย ซ่ึงเป็นกระบวนการกาํจดัสารโอเลฟินส์จากวตัถุดิบรี

ฟอร์เมตท่ีใชแ้ทนกระบวนการท่ีใชดิ้นในการกาํจดั (clay treatment process) แบบดั้งเดิม นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ยงัใชก้ระบวนการ XyMax-2 ของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงทาํใหมี้การแปรสภาพไซลีนในรูปแบบอ่ืน ๆ 

เป็นพาราไซลีนซ่ึงเป็นผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยได ้และ 

• หน่วยทรานส์อลัคีเลชัน่ (Transalkylation) ซ่ึงรวมเทคโนโลย ีทรานพลสั (TransPlus) และกระบวนการเฉพาะ

ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพาราไซลีน โดยกระบวนการเฉพาะน้ีทาํให้บริษทัฯ มี

ความยืดหยุน่ในดา้นวตัถุดิบและการคดัเลือกผลิตภณัฑสู์งข้ึน โดยการแปรสภาพสารอะโรเมติกส์หนกัและ

โทลูอีน/สารเบนซีนให้เป็นมิกซ์ไซลีนซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่า ภายหลงั

จากนั้น มิกซ์ไซลีนดงักล่าวจะถูกนาํไปผลิตพาราไซลีน  

 

 หน่วยผลิตสารทาํละลายของบริษทัฯ ซ่ึงเช่ือมโยงกระบวนการผลิตเขา้กบัโรงกลัน่นํ้ ามนั ประกอบดว้ยหอกลัน่

แยกและเคร่ืองปฏิกรณ์ (reactor) เป็นหลกั เพ่ือทาํการเติมไฮโดรเจน (hydrogenate) ใหก้บัวตัถุดิบภายหลงัจากการกลัน่แยก  
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 แผนภูมิดงัต่อไปน้ีแสดงกระบวนการกลัน่ปิโตรเลียมและการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตของโรงงานอะโรเมติกส์ 

เขา้กบัโรงกลัน่นํ้ ามนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APS หอกลัน่บรรยากาศ (Atmospheric Pepestill)  CCR หน่วยเพ่ิมออกเทนดว้ยตวัเร่งปฏิกิริยา Continuous Catalytic 

Regeneration Reformer 

LE หน่วย Light End  FCCU หน่วยแปรสภาพนํ้ ามนัหนักให้เป็นนํ้ ามนัเบาโดยการแปร

สภาพโมเลกลุ (Fluidized Catalytic Cracking Unit) 

KHF หน่วย Kerosene Hydrofiner  AP โรงงานอะโรเมติกส์ (Aromatics Plant) 

GOHF หน่วย Gas Oil Hydrofiner  TAU หน่วยทรานส์อลัคีเลชัน่ (Transalkylation)  

VPS หน่วยกลัน่สุญญากาศ (Vacuum Pipestill)  NHF หน่วย Naphtha hydrofiner 

SOL หน่วยผลิตสารทาํละลาย  SCANfiner หน่วยกาํจดักาํมะถนัใน Naphtha ท่ีผลิตจาก FCCU 

 

 

 

 

การกล่ัน การปรับปรุง การปรับสภาพและแปรสภาพ ผลิตภัณฑ์และการผสมผติตภัณฑ์ อะโรเมตกิส์ / สารทาํละลาย 
 

APS 
1-2 

LE 
1-2 CCR 

KHF 
1-2 

GOHF 
2-3 

VPS 
 

FCCU 

AP 

TAU 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

นํา้มนัเบนซินเกรดพรีเม่ียม 
 

นํา้มนัเบนซินเกรดธรรมดา 

นํา้มนัอากาศยาน 

นํา้มนัก๊าด 

นํา้มนัดีเซล 

นํา้มนัเตา 

ยางมะตอย 

พาราไซลีน NHF 
1-2 

โครงสร้างโรงงาน 

นํ้ามนัดิบ 

SOL สารทําละลาย 

สารเบนซีนเข้มข้น 

SCANfiner 
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  2.3.1.2 ภาพรวมของกระบวนการกลัน่นํ้ ามนั 

 

 การทาํให้นํ้ ามนัดิบมีความร้อนถึงอุณหภูมิในระดบัหน่ึงและส่งไปยงัหอกลัน่บรรยากาศจะทาํให้สามารถแยก

นํ้ ามนัดิบออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได ้โดยแต่ละส่วนจะมีจุดเดือดเฉพาะสาํหรับส่วนนั้น ๆ หอกลัน่แต่ละหน่วยประกอบดว้ยหอ

สูงซ่ึงมีถาดปรุ (perforated trays) เป็นชั้น ๆ นํ้ ามนัดิบท่ีผ่านความร้อนจากเตาเผาจะเขา้ไปในส่วนล่างของหอกลัน่ นํ้ ามนั

เดือดส่วนท่ีมีนํ้ าหนกัเบากวา่จะลอยข้ึนไปดา้นบนของหอกลัน่ ในขณะท่ีนํ้ ามนัเดือดส่วนท่ีหนกักวา่จะตกลงไปดา้นล่าง เม่ือ

ส่วนท่ีเบากว่าไหลผ่านถาดปรุ อุณหภูมินํ้ ามนัจะค่อย ๆ ลดลงและไอจะเกิดการควบแน่นบนถาด การกลัน่ไอนํ้ ามนัท่ี

อุณหภูมิต่างกนัจะไดผ้ลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมประเภทต่าง ๆ เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทา นํ้ ามนัก๊าด นํ้ ามนัดีเซลและ

นํ้ ามนัเตา 

 

 นํ้ ามนัชนิดเบาจากส่วนบนของหอกลัน่บรรยากาศจะถูกส่งไปยงัหน่วย Naphtha Hydrofiner เพ่ือกาํจดักาํมะถนั 

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

(ซ่ึงใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงกลัน่นํ้ ามนั) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและแนฟทา โดยแนฟทาจะถูกแยกต่อไปอีกเป็นแนฟทาเบา

และแนฟทาหนกั แนฟทาเบาจะถูกส่งไปยงัหน่วยผสมนํ้ ามนัเบนซิน (gasoline-blending unit) แนฟทาหนกัซ่ึงมีออกเทนตํ่า

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

ออกเทนดว้ยการปรับสภาพโมเลกลุนํ้ ามนั นํ้ ามนัน้ีส่วนหน่ึงจะถูกส่งไปยงัโรงงานอะโรเมติกส์เพ่ือใชใ้นการผลิตพาราไซ

ลีน อีกส่วนหน่ึงจะถูกส่งไปใชผ้ลิตนํ้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่เกรดต่าง ๆ 

 

 นํ้ ามนัจากผลผลิตส่วนแรก (first side stream) ของหอกลัน่บรรยากาศจะถูกส่งไปยงัหน่วย Kerosene Hydrofiner 

เพ่ือกาํจดักาํมะถนั นํ้ ามนัน้ีส่วนใหญ่จะถูกผสมสารเติมแต่งเพ่ือผลิตนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน และส่วนท่ีเหลือจะใชผ้ลิต

นํ้ ามนัก๊าด นํ้ ามนัจากผลผลิตส่วนท่ีสอง (second side stream) ของหอกลัน่บรรยากาศจะถูกปรับสภาพ (hydrofined) และ

ผสมกบั hydrofined oil จากผลผลิตส่วนท่ีสาม (third side stream) เพ่ือผลิตนํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนัส่วนหน่ึงจากตอนล่างของหอ 

กลัน่บรรยากาศจะถูกส่งไปยงัหอกลัน่สุญญากาศเพ่ือผลิตยางมะตอยหรือนํ้ ามนัเตา ผลผลิต (side stream) จากหอกลัน่

สุญญากาศจะถูกส่งไปยงัหน่วยแปรสภาพนํ้ ามนัหนักให้เป็นนํ้ ามนัเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic 

Cracking Unit (“FCCU”)) 

 

 หน่วยแปรสภาพนํ้ ามนัหนักให้เป็นนํ้ ามนัเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit 

(“FCCU”)) จะทาํหนา้ท่ีแปรสภาพนํ้ ามนัจากผลผลิต (side stream) จากหอกลัน่สุญญากาศ (Vacuum Pipestill)ให้เป็นนํ้ ามนั

ท่ีเบากว่าด้วยการแปรสภาพโมเลกุลให้เล็กลง ภายหลงัจากการแปรสภาพ กระบวนการกลั่นเฉพาะจะถูกใช้เพ่ือแยก

องคป์ระกอบต่าง ๆ ใหเ้ป็นก๊าซท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงกลัน่นํ้ ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และแนฟทาซ่ึงบางส่วนจะถูกผสม

กลับเพ่ือนําไปใช้ผลิตนํ้ ามันเบนซินและบางส่วนจะถูกส่งไปยงัหน่วยเพ่ิมออกเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Continuous 

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

กาํมะถนัสาํหรับนํ้ ามนัดีเซล (Gasoil Hydrofiner) และใชใ้นการผลิตนํ้ ามนัดีเซล จากนั้น นํ้ ามนัจากตอนล่างของหอกลัน่จะ

ถูกส่งไปผลิตเป็นนํ้ ามนัเตา 
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2.3.1.3 การบาํรุงรักษาโรงงาน 

 

 เช่นเดียวกบัโรงกลัน่นํ้ ามนัทุกแห่ง บริษทัฯ จะหยดุโรงกลัน่นํ้ ามนัตามระยะเพ่ือการบาํรุงรักษาตามกาํหนดการ

และการซ่อมแซมแกไ้ขนอกกาํหนดการท่ีวางไวห้รือการซ่อมบาํรุงฉุกเฉิน แมว้า่การหยดุโรงกลัน่นํ้ ามนัเพ่ือบาํรุงรักษาเป็น

การลดอัตราการใช้กําลังการกลั่นของโรงกลั่นนํ้ ามัน แต่ก็จะเป็นการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ ความปลอดภัยและ

ประสิทธิภาพของโรงกลัน่นํ้ ามนั การลดโอกาสท่ีจะตอ้งหยดุโรงกลัน่นํ้ ามนันอกกาํหนดการท่ีวางไวใ้นอนาคตหรือการลด

ความชาํรุดบกพร่องท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรง รวมทั้งเป็นการยดือายขุองโรงกลัน่นํ้ ามนั 

 

 บริษทัฯ สามารถขอรับการสนบัสนุนและการบริการให้ความช่วยเหลือในการดาํเนินงาน (operational services) 

จากเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงมีสาํนกังานวศิวกรรมประจาํภูมิภาคท่ีตั้งอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ พร้อมทั้งผูใ้หค้าํแนะนาํ

ปรึกษาดา้นวสัดุและอ่ืน ๆ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีให้การสนบัสนุนแก่โรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่

ทั้งเกา้แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

 

 โดยปกติ การบาํรุงรักษาโรงกลัน่นํ้ ามนัและโรงงานอะโรเมติกส์คร้ังใหญ่ตามกาํหนดการของบริษทัฯ จะใชเ้วลา

หลายสปัดาห์ ทั้งน้ีระยะเวลาการซ่อมบาํรุงจะมากหรือนอ้ยนั้น ข้ึนอยูก่บัชนิดงานท่ีเก่ียวขอ้งของการซ่อมบาํรุงในแต่ละคร้ัง 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดท้าํการบาํรุงรักษาคร้ังใหญ่ตามการกาํหนดการสามคร้ังล่าสุดในปี 2541 ปี 2547 และปี2554   ในช่วง

ระยะเวลาระหว่างรอบของการหยุดโรงกลัน่นํ้ ามนัเพ่ือการบาํรุงรักษาคร้ังใหญ่ตามกาํหนดการ บริษทัฯ ไดว้างแผนการ

บาํรุงรักษาย่อยตามกาํหนดการเป็นระยะดว้ย โดยในระหวา่งการบาํรุงรักษาเล็กน้อยน้ี จะมีการหยดุโรงงานอะโรเมติกส์

และ/หรือส่วนต่าง ๆ ของโรงกลัน่นํ้ ามนั เช่น บริษทัฯ จะหยุดหน่วย APS หน่ึงในสองหน่วยทุกระยะสามถึงส่ีปีเป็น

ระยะเวลาประมาณ 10 วนั การมีหน่วย APS สองหน่วยทาํใหบ้ริษทัฯ มีความคล่องตวัในการดาํเนินงานโรงกลัน่นํ้ ามนัต่อไป

ในขณะท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการซ่อมบาํรุง APS อีกหน่วยหน่ึง และช่วยลดผลกระทบจากการหยดุโรงงาน  

 

2.3.2 วตัถุดบิและการจดัหา 

 

2.3.2.1 นํา้มนัดบิ 

 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตของโรงกลัน่นํ้ ามนัคือนํ้ ามนัดิบ บริษทัฯ สามารถกลัน่นํ้ ามนัดิบประเภท

ต่างๆ ซ่ึงรวมถึงนํ้ ามนัดิบจากตะวนัออกกลาง ตะวนัออกไกลและแอฟริกาตะวนัตก เน่ืองจากโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ มี

หน่วยเพ่ิมคุณค่าผลิตภณัฑ ์(upgrading and conversion unit)  บริษทัฯ จึงสามารถใชน้ํ้ ามนัดิบชนิดหนกัท่ีมีความหนาแน่น

และมีกาํมะถนัสูง (heavy sour crude) จากตะวนัออกกลางในสัดส่วนท่ีสูงข้ึนไดเ้พ่ือการผลิตผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ นํ้ ามนัดิบชนิดหนกัดงักล่าวมีปริมาณกาํมะถนัสูงกวา่และตน้ทุนตํ่ากวา่นํ้ ามนัดิบชนิด

เบาท่ีมีความหนาแน่นนอ้ย (light sweet crude) นอกจากน้ี จากการใชเ้ครือข่ายการจดัหานํ้ ามนัดิบทัว่โลกของเอก็ซอน โมบิล 

คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือ และการใชเ้ทคโนโลยี Molecular Fingerprinting & Modeling ท่ีทนัสมยั บริษทัฯ 

สามารถจดัหา คดัเลือกและผสมนํ้ ามนัดิบให้มีคุณสมบติัท่ีจะช่วยเพ่ิมกาํไรของบริษทัฯ ให้สูงสุดไดอ้ย่างแม่นยาํยิ่งข้ึน 

บริษทัฯ จะทาํการกาํหนดสัดส่วนนํ้ ามนัดิบ (crude oil slate) ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดพิ้จารณากาํหนดสัดส่วนการผลิต

สาํหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด (product slate) จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายและการตลาดโดยอา้งอิงกบัการประเมิน
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ค่าความตอ้งการของลูกคา้และประมาณการราคาสําหรับผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีบริษทัฯ สามารถผลิตได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีข้ึน

ก่อนหนา้คาํสัง่ซ้ือท่ีไดค้าดการณ์ไวป้ระมาณสามเดือน หลงัจากนั้น บริษทัฯ จะใส่ขอ้มูลเดิมและขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั รวมทั้ง

ขอ้มูลราคาลงในระบบโปรแกรมการปรับเปล่ียนกระบวนการกลัน่ให้ไดผ้ลกาํไรท่ีดีท่ีสุด (optimization modeling software 

system) ซ่ึงจะนําขอ้จาํกัดการผลิตของบริษทัฯ มาร่วมพิจารณาด้วยเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกับการซ้ือนํ้ ามนัดิบท่ีมีความ

เหมาะสมท่ีสุด 

 

 บริษทัฯ ทาํการจัดหาและซ้ือนํ้ ามนัดิบจากหรือผ่านบริษทัในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซ่ึงโดยปกติ   

บริษทัฯ ไดรั้บใบแจง้หน้ีภายใน 4 วนัทาํการนบัจากวนัส้ินเดือนของเดือนท่ีออกใบตราส่งและตอ้งชาํระใบแจง้หน้ีภายใน

ส้ินเดือนของเดือนท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือวา่สอดคลอ้งกบัวิธีปฏิบติัทางการคา้โดยทัว่ไป สาํหรับนํ้ ามนัดิบท่ี

จดัหาหรือซ้ือจากแหล่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษทัฯ จะทาํการซ้ือจากหรือผ่าน ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. ส่วน

นํ้ ามนัดิบนาํเขา้อ่ืน ๆ บริษทัฯ จะทาํการซ้ือจากหรือผา่น ExxonMobil Sales and Supply LLC  

 

 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงปริมาณนํ้ ามนัดิบท่ีซ้ือ โดยจาํแนกตามภูมิภาคของแหล่งท่ีมาและสัดส่วนการจดัซ้ือจากแต่

ละภูมิภาคสาํหรับระยะเวลาท่ีระบุไว ้

 ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2554 2555 2556 

ภูมภิาคของแหล่งทีม่า ปริมาณ 

ร้อยละ ของ

ปริมาณรวม ปริมาณ 

ร้อยละ ของ

ปริมาณรวม ปริมาณ 

ร้อยละ ของ

ปริมาณรวม 

 (พนับาร์เรล ยกเว้นอตัราร้อยละ) 

ตะวนัออกกลาง (1) .......................................  9,385 24.3 21,493 43.9 24,950 49.0 

ตะวนัออกไกล (2) ........................................  19,154 49.5 15,881 32.5 17,389 34.1 

แอฟริกาตะวนัตก(3) .....................................  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 สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรสต ์กาตาร์ อิรัก และโอมาน 

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

(3) อียปิต ์กาบอง ชาด และไนจีเรีย 

 

 2.3.2.2 วตัถุดิบโรงกลัน่นํ้ ามนัและวตัถุดิบอ่ืน ๆ 

 

บริษทัฯ ยงัซ้ือกากนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ เพ่ือกระบวนการผลิตในหอกลัน่บรรยากาศ เป็นจาํนวน 610 พนั

บาร์เรล, 2,345 พนับาร์เรล ในปี 2554 และ ปี 2555  ตามลาํดบั 

  

 บริษทัฯ ใชไ้ฮโดรเจนในหน่วยกาํจดักาํมะถนัในนํ้ ามนัโดยใชไ้ฮโดรเจนร่วม (hydrodesulfurizer unit) เพ่ือการ

กาํจดักาํมะถนัออกจากผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมโดยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ และเพ่ือเป็นวตัถุดิบใน
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โรงงานอะโรเมติกส์ บริษทัฯ สามารถผลิตไฮโดรเจนทั้งหมดท่ีจาํเป็นตอ้งใชจ้ากโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ เอง นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัใชอ้อกซิเจนและไนโตรเจนในกระบวนการกลัน่นํ้ ามนั และไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับริษทั บางกอกอินดสัเตรียลแก๊ส 

จาํกดั เพ่ือการจดัหาออกซิเจนและไนโตรเจน  

 

 บริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบหลกัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึง สารเพ่ิมออกเทน MTBE (MTBE เป็นเคมีภณัฑซ่ึ์งใชเ้พ่ือเพ่ิมจาํนวนออก

เทนในนํ้ ามนัเบนซิน) สาํหรับโรงกลัน่นํ้ ามนัจากผูจ้ดัหาซ่ึงเสนอขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมในทางการคา้  

  

2.3.2.3 ตวัเร่งปฏิกิริยา 

 

 บริษทัฯ ใชต้วัเร่งปฏิกิริยาประเภทต่างๆ ในกระบวนการผลิต บริษทัฯ จะประเมินและคดัเลือกประเภทตวัเร่ง

ปฏิกิริยาโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพและราคา บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบั ExxonMobil Catalyst Technology LLC เพ่ือ

การเช่าตวัเร่งปฏิกิริยาต่าง ๆ ท่ีใชใ้นโรงกลัน่นํ้ ามนัและโรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ขา้ทาํ

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

ใชใ้นโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ  

  

2.3.2.4 รีฟอร์เมตและมิกซ์ไซลีน 

 

 รีฟอร์เมตและมิกซ์ไซลีนเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นโรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัฯ บริษทัฯ จดัหารีฟอร์เมตจากโรง

กลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ เป็นหลกั แต่บริษทัฯ ก็มีการซ้ือจากผูก้ลัน่นํ้ ามนัในประเทศรายอ่ืน ๆ และบริษทัในเครือเอ็กซอน  

โมบิล คอร์ปอเรชัน่ในภูมิภาคน้ีดว้ย  บริษทัฯ ซ้ือมิกซ์ไซลีนท่ีจาํเป็นตอ้งใชท้ั้งจากในประเทศและต่างประเทศ  

 

 2.3.2.5 เอทานอลและนํ้ ามนัปาลม์ 

 

 บริษทัฯ ซ้ือเอทานอลจากบุคคลภายนอกหลายรายในประเทศไทยเพ่ือผสมท่ีคลงันํ้ ามนัสําหรับการผลิตแก๊ส

โซฮอล ์ส่วนนํ้ ามนัปาลม์ซ้ือจากบุคคลภายนอกท่ีเป็นผูจ้ดัหาในประเทศเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับการผลิตไบโอดีเซล  

 

 2.3.2.6 วตัถุดิบและสินคา้อ่ืน ๆ 

 

 วตัถุดิบแนฟทาชนิดเบาและนํ้ ามนัก๊าดซ่ึงใชใ้นการผลิตสารทาํละลายของบริษทัฯ จดัหามาจากโรงกลัน่นํ้ ามนัของ

บริษทัฯ ทั้งหมด บริษทัฯ ซ้ือออกโซแอลกอฮอล ์(oxo-alcohol) สาํหรับผลิตสารพลาสติกไซเซอร์จากบริษทัในเครือเอก็ซอน 

โมบิล คอร์ปอเรชัน่  

 

 บริษทัฯ เร่ิมมีการซ้ือผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนจากผูผ้ลิตภายนอก (third party supplier) ผูซ่ึ้งทาํการผสมผลิตภณัฑห์ล่อ

ล่ืนนบัตั้งแต่เดือนกนัยายน 2550  โดยผูผ้ลิตภายนอกยงัคงซ้ือนํ้ ามนัพ้ืนฐาน (base stock) และสารเติมแต่งจากบริษทัในเครือ     

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพ่ือท่ีจะรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัหาสินคา้ท่ีจาํหน่ายของ

บริษทัฯ ในร้านคา้สะดวกซ้ือของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จดัหาจากผูป้ระกอบการเครือข่ายคา้ปลีกในประเทศ  
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2.3.4 สาธารณูปโภค 

 

 2.3.4.1 นํ้า 

 

 บริษทัฯ ตอ้งการนํ้ าเพ่ือนาํไปใชใ้นการผลิตไอนํ้ าเพ่ือขบักงัหันซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใช้

นํ้ าในส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตนํ้ ามนั บริษทัฯ มีหน่วยกลัน่นํ้ าทะเลเป็นนํ้ ากลัน่ (desalination plant ) สองหน่วย แต่

ละหน่วยมีกาํลงัการผลิตนํ้ าชัว่โมงละ 60 ตนั และหน่วยกรองนํ้ าระบบการกรองแบบดูดซึมยอ้นกลบั (reverse osmosis unit) 

หน่ึงเคร่ือง ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตนํ้ า 20 ตนัต่อชัว่โมง โดยเม่ือหน่วยผลิตนํ้ าทั้งหมดทาํงานร่วมกนัแลว้ จะสามารถจดัหานํ้ าจืดท่ี

จาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงานของหน่วยผลิตของบริษทัฯ ไดท้ั้งหมด  ในบางพ้ืนท่ีของประเทศไทยซ่ึงรวมถึงจงัหวดัชลบุรีซ่ึง

เคยประสบภาวะแหง้แลง้อยา่งรุนแรงในระหวา่งปี 2548 เน่ืองจากวกิฤตการขาดแคลนนํ้ า หน่วยกลัน่นํ้ าทะเลเป็นนํ้ ากลัน่ได้

ช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินงานต่อไปได ้และช่วยลดผลกระทบจากภยัแลง้ดว้ย 

 

 2.4.3.2 ไฟฟ้า ไอนํ้ าและก๊าซธรรมชาติ 

 

 บริษทัฯ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ้ าเองโดยใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าและไอนํ้ าร่วม (Co-generator) ท่ีมีอยูใ่น

บริเวณท่ีตั้งโรงกลัน่ บริษัทฯ มีเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซจาํนวนสามเคร่ือง ซ่ึงมีกาํลังการผลิตรวม 50 เมกะวตัต ์

ประกอบดว้ยเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าซ่ึงมีกาํลงัการผลิต 12.5 เมกะวตัตจ์าํนวนสองเคร่ือง โดยแต่ละเคร่ืองยงัสามารถผลิตไอนํ้ า

ได ้40 ตนัต่อชัว่โมง และเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าซ่ึงมีกาํลงัการผลิต 25 เมกะวตัตห์น่ึงเคร่ือง ซ่ึงสามารถผลิตไอนํ้ าได ้50 ตนัต่อ

ชัว่โมง นอกจากน้ี เพ่ือการจดัหาไฟฟ้าสาํรองเพ่ิมเติม บริษทัฯ ยงัมีการเช่ือมต่อโครงข่ายพลงังานเขา้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากไอนํ้ าจากเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าร่วมแลว้ บริษทัฯ ยงัมีหมอ้ไอนํ้ า (boiler) 

เสริมอีกสองเคร่ือง แต่ละเคร่ืองสามารถผลิตไอนํ้ าได ้20 ตนัต่อชัว่โมงเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพในการจดัหาไอนํ้ า เคร่ืองกาํเนิด

ไฟฟ้ากงัหนัก๊าซจะใชก๊้าซธรรมชาติและก๊าซท่ีกาํจดักาํมะถนัแลว้จากกระบวนการกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพในการประหยดัพลงังานและลดการปล่อยซลัเฟอร์ไดออกไซด์เขา้สู่บรรยากาศ ในขณะท่ีหมอ้ไอนํ้ าเสริมสอง

เคร่ืองใชน้ํ้ ามนัเตาและก๊าซเช้ือเพลิงจากกระบวนการกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ บริษทัฯ ซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก บมจ. ปตท. ดว้ย

เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเสริมสาํหรับเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าและไอนํ้ าร่วมภายใตส้ัญญารับซ้ือหรือจ่ายเงิน (Take or Pay) ระยะยาว 

  

2.3.5 การลาํเลยีงและการจดัเกบ็ 

 

 2.3.5.1 การลาํเลียงผลิตภณัฑ ์

 

 บริษทัฯ สามารถรับการส่งมอบนํ้ ามนัดิบทางทะเลโดยทางระบบทุ่นรับนํ้ ามนัดิบแบบหลายจุด (multi-buoy 

mooring system) ขนาด 120,000 dwt ของบริษทัฯ และสามารถรับนํ้ ามนัดิบจากเรือบรรทุกนํ้ ามนัดิบขนาดใหญ่ VLCC ท่ี

ทุ่นผกูเรือนํ้ าลึกแบบทุ่นเด่ียวกลางทะเล (single buoy mooring facilities) ของ บมจ. ไทยออยล ์โดยการจดัการร่วมกบั บมจ. 

ไทยออยล ์นํ้ ามนัดิบเหล่าน้ีจะถูกส่งต่อไปยงัถงัเก็บนํ้ ามนัท่ีโรงกลัน่นํ้ ามนั โดยทางท่อส่งซ่ึงเช่ือมต่อกบัโรงกลัน่นํ้ ามนัของ

บริษทัฯ โดยตรง  
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ด้วยพ้ืนท่ีท่ีมีความได้เปรียบของโรงกลั่นนํ้ ามันท่ีศรีราชา ทําให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงเครือข่ายการจัดส่ง

ผลิตภณัฑท่ี์สะดวก และสามารถลาํเลียงผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ไดอ้ยา่งประหยดัตน้ทุนโดยทางระบบท่อส่งผลิตภณัฑร์วม 

(multi-product pipeline) รถบรรทุก รถไฟ และเรือชายฝ่ังไปยงักลุ่มอุปสงคห์ลกัของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศไทย 

ซ่ึงรวมถึงศูนยใ์นกรุงเทพฯ และในภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วประเทศไทย ระบบท่อส่งนํ้ ามนัซ่ึงเช่ือมต่อกบัโรงกลัน่นํ้ ามนัของ  

บริษทัฯ มีบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม จาํกดั  เป็นเจา้ของและผูด้าํเนินการ (โดยบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นดว้ยประมาณร้อยละ 21) 

และสามารถขนส่งนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนัเบนซิน 

 

 เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการลาํเลียงผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมไปทัว่ประเทศไทย ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ ใชค้ลงั

นํ้ ามนั 7 แห่ง โดยมีคลงัหน่ึงแห่งตั้งอยูติ่ดกบัโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใชค้ลงัส่งผ่านนํ้ ามนัภายใต้

สญัญาการใชบ้ริการ (throughput agreement) ท่ีบริษทัฯ ทาํกบับุคคลภายนอกอีกสามแห่ง  

 

 บริษทัฯ ใชบ้ริการของบุคคลภายนอกใหล้าํเลียงผลิตภณัฑจ์ากคลงันํ้ ามนั นํ้ ามนัเช้ือเพลิงขายปลีกจะถูกลาํเลียงจาก

คลงันํ้ ามนัไปยงัสถานีบริการภายใตช่ื้อการคา้เอสโซ่โดยทางรถบรรทุก ส่วนก๊าซปิโตรเลียมเหลวและยางมะตอยจะถูกจดัส่ง

หรือรับมอบโดยลูกคา้ดว้ยรถบรรทุกจากคลงัท่ีศรีราชาเท่านั้น ซ่ึงตั้งอยูติ่ดกบัโรงกลัน่นํ้ ามนั นอกจากน้ี ท่าเทียบเรือท่ีโรง

กลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ยงัสามารถอาํนวยความสะดวกในการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงกลัน่นํ้ ามนัโดยตรง ส่วน

ผลิตภณัฑพ์าราไซลีนจะถูกจดัส่งจากโรงกลัน่นํ้ ามนัโดยทางเรือชายฝ่ัง ในขณะท่ีสารทาํละลายจะถูกจดัส่งหรือรับมอบโดย

ลูกคา้โดยทางรถบรรทุกจากคลงัท่ีศรีราชาเท่านั้น 

 

 2.3.5.2 การจดัเก็บ 

 

 หน่วยกลัน่นํ้ ามนัและคลงันํ้ ามนัของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ เป็นเจา้ของหรือสามารถเขา้ใชป้ระโยชน์ มีถงัเก็บและส่ิง

อาํนวยความสะดวกซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถจดัเก็บผลิตภณัฑก่์อนการส่งมอบและจดัเก็บวตัถุดิบก่อนนาํไปใช ้

  

บริษทัฯ เช่ือว่าคลงันํ้ ามนัของบริษทัฯ มีกาํลงัการจัดเก็บเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการดาํเนินงานปกติ  รวมถึง

สถานการณ์ท่ีคาดหมายไดใ้นกรณีท่ีบริษทัฯ หรือลูกคา้รายหน่ึงหรือหลายรายหรือผูจ้ดัหาวตัถุดิบอาจตอ้งหยดุโรงงานนอก

กาํหนดการท่ีวางไวเ้ป็นระยะเวลาท่ีจาํกดั  อย่างไรก็ดี ตามกฎระเบียบของประเทศไทย กาํหนดให้บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งมี

นํ้ ามนัสํารองตามกฎหมายเท่ากบัร้อยละ 6 ของปริมาณการใชน้ํ้ ามนัดิบรายปีเพ่ือการผลิตสําหรับผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมใน

ประเทศ ผลิตภณัฑค์งคลงัของบริษทัฯ อาจเพ่ิมข้ึนเป็นคร้ังคราว เน่ืองจากการหยดุโรงงานนอกกาํหนดการท่ีวางไวห้รือ

ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีโรงงานของลูกคา้ซ่ึงขดัขวางหรือประวงิการรับมอบผลิตภณัฑ ์รวมทั้งการวางแผนสินคา้คงคลงัของบริษทัฯ 

ก่อนการหยดุโรงกลัน่ตามกาํหนดการท่ีวางไว ้และการวางแผนสินคา้คงคลงัของลูกคา้เพ่ือการผลิตตามแผน 

 

2.3.6 การจดัการความเส่ียงและความปลอดภัย 

 

 บริษทัฯ ใชร้ะบบบริหารการปฏิบติังานใหมี้ความปลอดภยั (Operations Integrity Management System หรือ 

OIMS) ซ่ึงเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีเคร่งครัดและเป็นระบบ ระบบน้ีเป็นระบบท่ีเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ไดพ้ฒันาข้ึน
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เพ่ือใชเ้ป็นกรอบการทาํงานอยา่งเคร่งครัดในการบริหารจดัการความเส่ียงในดา้นความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั 

สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยระบบ OIMS น้ีครอบคลุมแนวทางการปฏิบติัต่าง ๆ จาํนวน 21 เร่ือง ซ่ึงรวมถึง การจดัการ 

ภาวะผูน้าํ ความพนัธกิจและรับผดิชอบ การประเมินและบริหารความเส่ียง การออกแบบและก่อสร้างโรงงาน ความปลอดภยั

ส่วนบุคคล อาชีวอนามยั การปกป้องรักษาส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการประเมินและปรับปรุงความเป็น

เอกภาพในการดาํเนินงาน  ซ่ึงระบบน้ีใชอ้ยูใ่นสถานประกอบการของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ทัว่โลก จึงทาํใหบ้ริษทัฯ 

สามารถติดตามความกา้วหนา้และมัน่ใจถึงการมีความรับผดิชอบในการบริหารจดัการสาํหรับผลท่ีเกิดข้ึนในดา้นเหล่าน้ี  

ระบบดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัฯ มีประวติัดา้นความปลอดภยัท่ีดีเยีย่ม และสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2.4 ส่ิงแวดล้อม 

 

 การดาํเนินงานของบริษทัฯ อยู่ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีสําคญัหลายฉบบั ซ่ึงรวมถึง 

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

พระราชบญัญติัควบคุมนํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542  ในปี 2535 ประเทศไทยไดป้รับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกบั

ส่ิงแวดล้อมให้เข้มงวดยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และคุ้มครองส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติให้ดียิ่งข้ึน 

นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยยงัมีบทบัญญติัเฉพาะเก่ียวกับความรับผิดชอบของรัฐบาลและสิทธิของ

ประชาชนในการจดัการและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 กฎหมายและกฎระเบียบส่ิงแวดล้อมได้จาํกัดประเภท ปริมาณและความเข้มของสารต่างๆ ท่ีจะปล่อยออกสู่

สภาพแวดลอ้มได ้ทั้งน้ี การดาํเนินงานของบริษทัฯ ยงัอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต 

การจดัการ การเก็บรักษา การขนส่ง การกาํจดัและการบาํบดัผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและวสัดุสารเจือปนดว้ย กฎหมายและ

กฎระเบียบส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปล่อยอากาศเสียและการปล่อย

นํ้ าออกจากหน่วยผลิตและการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ ในเกือบทุกดา้น ซ่ึงรวมถึงการกลัน่

นํ้ ามนั การผลิตอะโรเมติกส์และเคมีภณัฑ ์และการดาํเนินงานสถานีบริการนํ้ ามนัคา้ปลีก หน่วยงานหลกัของรัฐท่ีกาํกบัดูแล

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ

กรมควบคุมมลพิษซ่ึงอยู่ภายใตก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงอยู่ภายใต้

กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลงังาน ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ระทรวงพลงังาน 

 

 บริษทัฯ ได้รับประโยชน์จากระบบการจดัการพลงังานท่ีใชอ้ยู่ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นและ/หรือ

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

และเขม้งวดตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการดาํเนินงาน การบาํรุงรักษา การออกแบบเพ่ือการบริหารจัดการทางด้านพลงังาน 

กระบวนการน้ีเร่ิมตน้ตั้งแต่การประเมินหน่วยผลิตโดยทีมผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิคของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ภายหลงั

จากนั้น ผูแ้ทนจากแต่ละหน่วยผลิตจะทาํงานร่วมกบัทีมงานของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือ ท่ีเขา้

ตรวจเยีย่ม เพ่ือพฒันาแผนการท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในการดาํเนินงานและหน่วยผลิต  

 

 บริษทัฯ ได้ดาํเนินมาตรการควบคุมมลพิษและลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือท่ีจะควบคุมการปล่อย

สารเจือปนตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด ซ่ึงรวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพ่ือลดการปล่อยสารเจือปนและสงวน
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รักษาทรัพยากร เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงัหันก๊าซสามเคร่ืองของบริษทัฯ มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในระดบัท่ีตํ่าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าแบบดั้งเดิม บริษทัฯ ไดใ้ชม้าตรการต่าง ๆ เพ่ือรักษาแหล่งนํ้ าจืดและบาํบดันํ้ าเสีย ในการ

ดาํเนินงานโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ยงัไดมี้การใชแ้ละรีไซเคิลนํ้ าจืดท่ีผลิตจากหน่วยกลัน่นํ้ าทะเลเป็นนํ้ ากลัน่ทั้ งสอง

หน่วยของบริษทัฯ เพ่ือช่วยรักษาทรัพยากรนํ้ าตามธรรมชาติและพลงังาน ระบบบาํบดันํ้ าของบริษทัฯ ประกอบดว้ยหน่วย

แยกนํ้ ามนัออกจากนํ้ า รวมทั้งถงัแยกนํ้ ามนั เคร่ืองแยกนํ้ าปนนํ้ ามนั และเคร่ืองเติมอากาศเพ่ือการกาํจดันํ้ ามนัออกจากนํ้ าเสีย 

และบ่อบาํบดันํ้ าเสีย 

 

 บริษทัฯ ไดท้าํการประเมินอยา่งสมํ่าเสมอโดยตั้งเป้าให้บรรลุถึงการปฏิบติัถูกตอ้งตามนโยบายส่ิงแวดลอ้มของ

บริษทัฯ บริษทัฯ เช่ือวา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญัในทุกดา้นท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัฯ  

 

รัฐบาลไดก้าํหนดลกัษณะและคุณภาพของนํ้ ามนัเช้ือเพลิงข้ึนใหม่ โดยกาํหนดให้มีการลดปริมาณกาํมะถนัและ

สารเบนซีนของนํ้ ามนัเบนซิน และลดปริมาณกาํมะถนัในนํ้ ามนัดีเซล ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีกาํหนดข้ึน

ใหม่ดังกล่าวภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2555 เพ่ือให้บริษทัฯ ยงัคงสามารถขายนํ้ ามนัเบนซิน และนํ้ ามนัดีเซลในตลาด

ภายในประเทศได ้บริษทัฯ จึงไดเ้ดินหนา้ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือใหก้ารลงทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ ามนัสามารถ

เป็นไปไดโ้ดยสอดคลอ้งกบักาํหนดเวลาดงักล่าว ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัการลงทุนโครงการปรับปรุงคุณภาพ

นํ้ ามนั ณ โรงกลัน่นํ้ ามนัเอสโซ่ศรีราชาเม่ือเดือนกรกฎาคม 2553  ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการดงักล่าวตามท่ีคณะกรรมการได้

อนุมติัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2555  

  

2.5 อุตสาหกรรมการกลัน่ปิโตรเลยีม 

 

 2.5.1 หลกัพื้นฐานของการกลัน่นํา้มนั 

 

 2.5.1.1 ภาพรวมของกระบวนการกลัน่นํ้ ามนั 

 

 การกลัน่นํ้ ามนัคือกระบวนการแยกโมเลกุลสารไฮโดรคาร์บอนท่ีอยู่ในนํ้ ามนัดิบ และแปรสภาพสารดงักล่าวให้

เป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีมีมูลค่าสูงกวา่ โรงกลัน่นํ้ ามนัไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถกลัน่นํ้ ามนัดิบหลายประเภทรวมถึง

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

ตอบสนองความตอ้งการ โดยทั่วไป หน่วยผลิตต่าง ๆ ของโรงกลัน่นํ้ ามนัจะทาํหน้าท่ีได้อย่างน้อยอย่างใดอย่างหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี 

 

• กลัน่แยกสารไฮโดรคาร์บอนประเภทต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นนํ้ ามนัดิบออกเป็นส่วน ๆ 

• แปรสภาพสารไฮโดรคาร์บอนใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ 

• ปรับปรุงผลิตภณัฑด์ว้ยการแยกสารปนเป้ือน (impurities) ออก และ/หรือ 

• ผสมผลิตภณัฑข์ั้นก่ึงสาํเร็จรูป (intermediate streams) ใหเ้ป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป 
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 นํ้ ามนัดิบเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการกลัน่นํ้ ามนั คุณภาพของนํ้ ามนัดิบท่ีใชใ้นการกลัน่และโครงสร้างของโรง

กลัน่นํ้ ามนัมกัจะมีอิทธิพลต่อระดบัของกระบวนการกลัน่และการแปรสภาพท่ีจาํเป็นเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์สําเร็จรูปชนิด   

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

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

จะมีราคาสูงกวา่นํ้ ามนัดิบชนิดหนักซ่ึงมีปริมาณกาํมะถนัสูง (heavy sour crude oil) เน่ืองจากนํ้ ามนัดิบชนิดเบามีการ

ปรับปรุงคุณภาพนอ้ยกวา่ และใหผ้ลิตภณัฑส์าํเร็จรูปท่ีมีราคาสูงกวา่ในสดัส่วนท่ีมากกวา่ อาทิ นํ้ ามนัเบนซิน นํ้ ามนัก๊าดและ

นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนัดิบชนิดหนกัมกัจะขายโดยมีส่วนลดเม่ือเปรียบเทียบกบันํ้ ามนัดิบชนิดเบา เน่ืองจากนํ้ ามนัดิบชนิดหนกัให้

ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าตํ่ากวา่ในสัดส่วนท่ีสูงกวา่ และตอ้งการกระบวนการกลัน่เพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑช์นิดเบาท่ีมีมูลค่า

สูงข้ึน ดงันั้น ผูก้ลัน่นํ้ ามนัจึงพยายามเลือกกลัน่นํ้ ามนัดิบชนิดต่าง ๆ ซ่ึงเหมาะสมท่ีสุด โดยคาํนึงถึงหน่วยแปรสภาพโมเลกุล

และหน่วยปรับปรุงคุณภาพของแต่ละโรงกลัน่ ราคาของผลิตภณัฑ์ในปัจจุบัน ราคาท่ีคาดการณ์ในอนาคต ชนิดของ

ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ และราคาของนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ ท่ีจดัหาได ้

 

 ความซบัซอ้น (complexity) ของโรงกลัน่นํ้ ามนั หมายถึง ความสามารถของโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีจะแปรสภาพวตัถุดิบ

ท่ีมีราคาตํ่ากวา่ เช่น นํ้ ามนัดิบท่ีมีความหนาแน่นสูงและปริมาณกาํมะถนัสูง ให้เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงข้ึน ความซบัซอ้น

ของโรงกลัน่นํ้ ามนัข้ึนอยูก่บัขนาดและประเภทของหน่วยแปรสภาพโมเลกลุ (conversion unit) โดยทัว่ไป ยิ่งโรงกลัน่นํ้ ามนั

ท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนเท่าใด ก็จะมีความคล่องตวัในดา้นการคดัเลือกวตัถุดิบมากข้ึนเท่านั้น นอกจากน้ี การใชเ้ทคโนโลยี

การวิเคราะห์นํ้ ามันดิบก็สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงกลั่นนํ้ ามันท่ีจะแปรสภาพนํ้ ามันดิบซ่ึงยากต่อ

กระบวนการกลัน่และมีราคาถูกกวา่ได ้ความซบัซอ้นของโรงกลัน่นํ้ ามนัและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัสามารถทาํให้โรง

กลัน่นํ้ ามนัอยูใ่นฐานะท่ีไดเ้ปรียบมากกวา่จากการใชน้ํ้ ามนัดิบท่ีมีราคาถูก ซ่ึงทาํใหมี้โอกาสไดรั้บกาํไรขั้นตน้สูงข้ึน 

 

 2.5.1.2 ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปท่ีสาํคญั 

 

 ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปท่ีสาํคญัของโรงกลัน่นํ้ ามนัไดแ้ก่ 

 

• ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

• นํ้ามนัเบนซิน 

• นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ ามนัก๊าด  

• นํ้ามนัดีเซล 

• นํ้ามนัเตา และ 

• บิทูเมน (ยางมะตอย) 

 

 2.5.1.3 เศรษฐศาสตร์การกลัน่นํ้ ามนั (Economics of Refining) 

 

 การกลัน่นํ้ ามนัเป็นธุรกิจท่ีตั้งอยูบ่นฐานของส่วนต่าง (margin-based business) เป็นสาํคญั โดยเป้าหมายของผูก้ลัน่

นํ้ ามนัคือการทาํให้กระบวนการกลัน่มีประสิทธิภาพสูงสุดและให้ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดจากผลิตภณัฑ์ทั้ งหมดซ่ึงไดจ้าก
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วตัถุดิบท่ีใช ้ในโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบพ้ืนฐาน (simple refinery) ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภณัฑช์นิดหนกัซ่ึงมี

มูลค่าตํ่ากว่า เช่น นํ้ ามนัเตา กากนํ้ ามนัดิบ และบิทูเมน ส่วนท่ีเหลือจะเป็นผลิตภณัฑ์ชนิดเบา เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

นํ้ามนัเบนซิน นํ้ ามนัดีเซลและนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ะข้ึนอยูก่บัชนิดของนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ ท่ี

ใช้ องค์ประกอบของนํ้ ามนัดิบมีความสําคญัเน่ืองจากเป็นตวักาํหนดโครงสร้างของผลิตภณัฑ์ของโรงกลัน่นํ้ ามนัและ

ความสามารถในการทาํกาํไรของโรงกลัน่ ค่าการกลัน่ของโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบพ้ืนฐาน (simple refining margin) หมายถึง 

มูลค่ารวมของผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป หกัดว้ยตน้ทุนนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน ๆ และสาธารณูปโภคท่ีนาํเขา้ โดยค่าการกลัน่ของ

โรงกลัน่นํ้ ามนัแบบคอมเพลก็ซ์ (complex refining margin) แตกต่างจากค่าการกลัน่ของโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบพ้ืนฐาน (simple 

refining margin) ตรงท่ีโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบคอมเพล็กซ์จะผลิตผลิตภณัฑช์นิดหนกัในสัดส่วนท่ีตํ่ากวา่ เน่ืองจากมีอุปกรณ์

และเทคโนโลยีท่ีสามารถแปรสภาพผลิตภณัฑช์นิดหนักท่ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ให้เป็นผลิตภณัฑ์ชนิดเบาท่ีมีมูลค่าสูงกวา่ได ้โรง

กลัน่นํ้ ามนัท่ีมีความซบัซอ้นมากกวา่มกัจะสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกวา่เน่ืองจากสามารถผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงกวา่โดยใช้

นํ้ ามนัดิบหรือวตัถุดิบอ่ืน ๆ ในชนิดเดียวกนัหรือท่ีมีราคาตํ่ากวา่ ดงันั้น โดยทัว่ไป ค่าการกลัน่ของโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบคอม

เพลก็ซ์จึงสูงกวา่ค่าการกลัน่ของโรงกลัน่นํ้ ามนัแบบพ้ืนฐาน  

 

 2.5.2 ความเคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมกลัน่นํา้มนัในประเทศไทย 

 

 2.5.2.1 การผลิต 

 

 ตามขอ้มูลของกระทรวงพลงังาน ในปี 2556 ประเทศไทยมีการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทั้งปีรวมทั้งส้ิน 373,417 

พนับาร์เรล คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ  3.4 จากในปี 2555 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการผลิต การนาํเขา้ การส่งออกและการใช้

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีสาํคญัในประเทศไทยสาํหรับสามปีล่าสุด 

 

 ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2554 2555 2556 

 (บาร์เรลต่อวัน) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว     

 การผลิต ..................................................................................   173,036 192,501 184,721 

 การนาํเขา้................................................................................   45,858 55,066 62,201 

 การส่งออก .............................................................................   515 316 193 

 อุปสงคใ์นประเทศ* ................................................................   140,924 153,458 155,521 

นํ้ามนัเบนซิน    

 การผลิต ..................................................................................   143,967 157,244 169,793 

 การนาํเขา้................................................................................   588 5,374 4,518 

 การส่งออก .............................................................................   16,693 26,974 28,164 

 อุปสงคใ์นประเทศ ..................................................................   126,347 132,410 141,215 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน    

 การผลิต ..................................................................................   108,436 100,666 115,112 

 การนาํเขา้................................................................................   186 48 279 
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 ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2554 2555 2556 

 การส่งออก .............................................................................   20,704 12,932 26,479 

 อุปสงคใ์นประเทศ ..................................................................   87,478 87,496 95,852 

นํ้ามนัก๊าด    

 การผลิต ..................................................................................   2,616 1,304 11,840 

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

 การส่งออก .............................................................................   1,840 541 331 

 อุปสงคใ์นประเทศ ..................................................................   224 230 190 

นํ้ามนัดีเซล    

 การผลิต ..................................................................................   398,037 431,766 439,731 

 การนาํเขา้................................................................................   965 263 3,389 

 การส่งออก .............................................................................   81,085 92,306 83,994 

 อุปสงคใ์นประเทศ ..................................................................   330,720 353,402 360,010 

นํ้ามนัเตา    

 การผลิต ..................................................................................   100,218 105,483 101,862 

 การนาํเขา้................................................................................   5,716 6,230 4,625 

 การส่งออก .............................................................................   60,018 66,234 65,039 

 อุปสงคใ์นประเทศ ..................................................................   42,320 40,613 37,133 

รวมปริมาณการผลติ ...................................................................   925,816 988,964 1,023,060 

รวมปริมาณอุปสงค์ในประเทศ ...................................................   728,013 767,612 789,920 
 

ท่ีมา:  กระทรวงพลงังาน  

*ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวและโปรเพนท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

ตารางต่อไปน้ี แสดงอุปสงคโ์ดยรวมในผลิตภณัฑต์่าง ๆ เป็นอตัราร้อยละสาํหรับสามปีล่าสุด 

 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

(ร้อยละ) 

 2554 2555 2556 

ส่วนผสมผลติภณัฑ์สําหรับอุปสงค์ในประเทศ    

ชนิดเบา(1) .............................................................................  36.7 37.2 37.6 

ชนิดก่ึงหนกัก่ึงเบา(2) .............................................................  57.5 57.5 57.7 

ชนิดหนกั(3) ...........................................................................  5.8 5.3 4.7 

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

 

ท่ีมา:  กระทรวงพลงังาน 

(1) ผลิตภณัฑช์นิดเบา ไดแ้ก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และนํ้ ามนัเบนซิน (ไม่รวมรีฟอร์เมต) 
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(2) ผลิตภณัฑช์นิดก่ึงหนกัก่ึงเบา ไดแ้ก่ นํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน นํ้ ามนัก๊าด และนํ้ ามนัดีเซล 

(3) ผลิตภณัฑช์นิดหนกั ไดแ้ก่ นํ้ ามนัเตา 

 

2.5.2.2 อุปสงค ์

  

 ในปี 2556 ปริมาณอุปสงคใ์นประเทศของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทั้งปีเท่ากบั 288,321 พนับาร์เรล เพ่ิมข้ึนประมาณ

ร้อยละ 2.9 จากปีท่ีแลว้ โดยผลิตภณัฑท่ี์มีอุปสงคใ์นประเทศเพ่ิมข้ึนทุกประเภท  

 

 2.5.2.3 อุปทาน 

 

 ปัจจุบนั มีโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีสาํคญัหกแห่งในประเทศไทย ซ่ึงมีกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบรวม 1,079 พนับาร์เรลต่อวนั 

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

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

ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (“ไออาร์พีซี”) โดย  บางจาก  เอสโซ่  และไออาร์พีซี เป็นผูป้ระกอบการท่ีมีสถานีบริการนํ้ ามนัคา้

ปลีกเป็นของตนเอง ซ่ึงใชใ้นการจัดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมของตน ตารางดังต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลกาํลงัการกลัน่

นํ้ ามนัดิบ ของบริษทัผูป้ระกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัทั้งแปดแห่งในประเทศไทย 

 

โรงกลัน่นํ้ามัน 

กาํลงัการกลัน่นํ้ามันดบิ

ปัจจุบัน โครงสร้าง 

 (พนับาร์เรลต่อวัน)  

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

เอสโซ่ ...................   174 แบบคอมเพลก็ซ ์

พีทีทีจีซี(1) ..............   145 แบบคอมเพลก็ซ ์

ฝาง...................... 

อาร์พีซี................. 

เอสพีอาร์ซี ............   

3 

17 

150 

แบบพ้ืนฐาน 

เรสิดิวสปิตเตอร์ 

แบบคอมเพลก็ซ ์

ไทยออยล ์.............   275 แบบคอมเพลก็ซ ์

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

 รวม ..................   1,099  

 

ท่ีมา:  กระทรวงพลงังานและการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะของบริษทัผูผ้ลิต ยกเวน้ตวัเลขกาํลงัการกลัน่ของของบริษทัฯ 

ซ่ึงเป็นไปตามอตัรากาํลงัการกลัน่สูงสุดซ่ึงคิดจากวนัท่ีมีการการผลิตจริง (Stream Day) ยกเวน้เอสโซ่ซ่ึงเป็นขอ้มูล

ท่ีมาจากบริษทั   

(1) กาํลงัการกลัน่ของพีทีทีจีซี ไม่รวมถึงกาํลงัการผลิตของหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสทสองหน่วย รวม 135 พนั

บาร์เรลต่อวนั ซ่ึงผลิตรีฟอร์เมตเพ่ือส่งไปยงัโรงงานอะโรเมติกส์  

 

 2.5.2.4 การกาํหนดราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศ 
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 ราคาของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีขายในประเทศไทยถูกขบัเคล่ือนดว้ยสภาพตลาดและราคานาํเขา้ (import parity 

price) ซ่ึงนาํไปสู่ราคาหนา้โรงกลัน่ (ex-refinery price) สาํหรับผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีขายในตลาดในประเทศจะคาํนวณจาก

ราคาตลาดจรในสิงคโปร์ (Singapore spot market price) ของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นราคาเฉล่ียอา้งอิงของ Platt ท่ี

สิงคโปร์ (Mean of Platt’s Singapore (“MOPS”)) บวกค่าใชจ่้ายในการขนส่งผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จากสิงคโปร์มายงัประเทศไทย 

เช่น ค่าประกนัภยั ค่าระวาง อากรนาํเขา้ การสูญเสียของมวลนํ้ามนัอนัเกิดจากการขนส่งสินคา้ทางทะเล (ocean losses) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ และค่าใชจ่้ายในการสาํรอง (deemed strategic reserve cost) โดยอาจมีการเพ่ิมค่าส่วนเพ่ิมหรือหกั

ส่วนลดสาํหรับผลิตภณัฑบ์างอยา่งเน่ืองจากความแตกต่างในคุณสมบติัท่ีกาํหนดทางดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑร์ะหวา่ง

ประเทศ และสภาพตลาดเฉพาะภายในประเทศ รวมทั้งช่องทางการจดัจาํหน่าย  

  

 2.5.3 อุตสาหกรรมพาราไซลนีในประเทศไทย 

 

 พาราไซลีนเป็นสารประกอบอะโรเมติกส์ และเป็นหน่ึงในไอโซเมอร์ของไซลีน  พาราไซลีนใชเ้ป็นสารประกอบ

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

สาํคญัสาํหรับการผลิตพลาสติกและไฟเบอร์ เช่น พลาสติก PET โพลีเอสเตอร์ และแผน่ฟิลม์  

 

 โครงสร้างของโรงผลิตพาราไซลีนแห่งต่าง ๆ มีความแตกต่างกนัอยา่งมากข้ึนอยูก่บัวตัถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต

และกระบวนการผลิต โดยทัว่ไปแลว้หน่วยผลิตพาราไซลีนมกัพว่งอยูก่บัโรงกลัน่นํ้ ามนัหรือโรงงานอะโรเมติกส์ 

 

 กาํไร (margin) ของผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์ และเคมีภณัฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงมิกซ์ไซลีนและพาราไซลีน และ

ผลิตภณัฑพ์ลอยไดป้ลายนํ้ า (downstream derivative product) มกัเป็นไปตามวฎัจกัรซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากระดบัของอุปทาน

และอุปสงค ์ในอดีต อุปสงคข์องผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีมกัจะเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยตวักระตุน้ท่ี

สําคญัอย่างอ่ืนของอุปสงค์ได้แก่ มาตรฐานการครองชีพท่ีสูงข้ึนในประเทศกาํลงัพฒันา และการใช้พลาสติกและวสัดุ

สังเคราะห์เพ่ือทดแทนวสัดุอ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ือง วฎัจกัรของกาํไร (Margin Cycle) ยงัไดรั้บอิทธิพลจากความคาดหมาย

เก่ียวกบักาํลงัการผลิตและอุปทานในอนาคตอีกดว้ย ส่วนปัจจยัท่ีสาํคญัซ่ึงมีอิทธิพลต่อกาํลงัการผลิตและอุปทานนั้นรวมถึง

การเร่ิมตน้ดาํเนินงานของโรงงานอะโรเมติกส์ และเคมีภณัฑ์อ่ืน ๆ แห่งใหม่ และการปิดดาํเนินงานของโรงงานท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพหรือไม่สร้างผลกาํไร 
  

 เอเชียเป็นตลาดและผูผ้ลิตท่ีสาํคญัของพาราไซลีน และประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตพาราไซลีนรายใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ผูผ้ลิตพาราไซลีนรายใหญ่สามรายในประเทศไทย ไดแ้ก่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล  

บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั และบริษทัฯ การใชพ้าราไซลีนในประเทศส่วนใหญ่เป็นการใชเ้พ่ือผลิต PTA  ผูผ้ลิต PTA ใน

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

(มหาชน) 

 

 กาํลงัการผลิตพาราไซลีน ของผูผ้ลิตพาราไซลีนในประเทศรายสาํคญัตามท่ีไดร้ายงานไวเ้ป็นดงัน้ี 
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 กาํลงัการผลติปัจจุบัน (พนัตนัต่อปี) 

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

บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั(1) ..............................  527 

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

 

ท่ีมา:  การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะของบริษทัผูผ้ลิต ยกเวน้ตวัเลขของเอสโซ่ ซ่ึงเป็นไปตามกาํลงัการผลิตสูงสุดของ

บริษทัฯ   

(1) บริษทัยอ่ยของบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 พาราไซลีนและเคมีภณัฑอ์นุพนัธ์ของพาราไซลีน มีการคา้ขายกนัอยูท่ัว่โลก โดยราคาและกาํไร (margins) ข้ึนอยู่

กบัความสมดุลระหวา่งอุปทานและอุปสงคใ์นตลาดโลก อาทิ ความเปล่ียนแปลงของกาํลงัการผลิตในตลาดโลกของพาราไซ

ลีนหรืออนุพนัธ์เคมีภณัฑข์องพาราไซลีน (PTA หรือ โพลีเอสเตอร์) มีและเคยมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อกระแสการซ้ือ

ขาย ราคาและกาํไรของพาราไซลีน และเคมีภณัฑอ์นุพนัธ์ของพาราไซลีนทัว่โลกได ้

 

2.5.4 อุตสาหกรรมการตลาดค้าปลกี 

 

 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงคา้ปลีกในประเทศไทย อนัไดแ้ก่ นํ้ ามนัดีเซลและนํ้ ามนัเบนซิน ดาํเนินการผ่าน

ทางเครือข่ายสถานีบริการนํ้ ามนัคา้ปลีก อุตสาหกรรมน้ีมีการแข่งขนัสูงมากและมีลกัษณะกระจดักระจาย โดยมีผูค้า้ปลีกราย

ยอ่ยและผูค้า้ปลีกอิสระคิดเป็นประมาณร้อยละ 82 ของจาํนวนสถานีบริการทั้งหมดในไตรมาส 3 ปี 2556 อยา่งไรก็ดี ผูค้า้

ปลีกรายใหญ่ ไดแ้ก่ ปตท.(1) เอสโซ่  เชลล ์บางจาก และ เชฟรอน (คาลเท็กซ์) มียอดขายรวมกนัเป็นส่วนใหญ่ ของปริมาณ

การขายทั้งหมดในปี 2556 

 

จาํนวนสถานีบริการ ณ ไตรมาส 3 ปี 2556 แบ่งตามผูค้า้ปลีก ไดแ้ก่ 

 ปตท.(1) เอสโซ่ เชลล์ บางจาก เชฟรอน 

ผู้ค้าปลกี

รายอ่ืน ๆ  

       

จาํนวนสถานี ...............................   1,593         516          519      1,068 371     18,561  

 

ท่ีมา:  กรมธุรกิจพลงังาน ยกเวน้เอสโซ่ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมาจากบริษทั   

(1)  รวม ปตท. คา้ปลีก 

 

นอกจากผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม สถานีบริการนํ้ ามนัยงัให้บริการเพ่ิมเติมต่าง ๆ ในรูปของร้านสะดวกซ้ือ การขาย

อุปกรณ์รถยนตแ์ละนํ้ ามนัหล่อล่ืน ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน บริการซ่อมแซมรถยนตแ์ละบริการลา้งรถ เพ่ือเป็นการเสริมรายไดจ้าก

นํ้ ามนัเช้ือเพลิง โดยเฉพาะในภาวะการแข่งขนัทางตลาดท่ีสูงเน่ืองจากค่าการตลาดค่อนขา้งตํ่า  
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2.6 กฏหมายและกฏเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลัน่ปิโตรเลยีมในประเทศไทย  

  

 2.6.1 กฎระเบียบทีเ่กีย่วกบัโรงกลัน่นํา้มนั  

 

 2.6.1.1 การกาํหนดราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและการรักษาระดบัราคา 

 

ราคาขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมในประเทศจะเป็นไปตามกลไกตลาด และโดยทั่วไปจะเป็นไปตามราคานําเขา้ 

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

ของประเทศไทย ซ่ึงสะทอ้นราคาในตลาดจรสิงคโปร์ (Singapore Spot Market) ของผลิตภณัฑด์งักล่าวตาม MOPS บวกดว้ย

ค่าใชจ่้ายในการขนส่งผลิตภณัฑน์ั้น ๆ จากประเทศสิงคโปร์มายงัประเทศไทย เช่น ค่าประกนัภยั ค่าขนส่งสินคา้ อากรขาเขา้ 

การสูญเสียของมวลนํ้ ามนัอนัเกิดจากการขนส่งสินคา้ทางทะเล (ocean losses) และค่าใชจ่้ายในการจดัการ ราคาของ

ผลิตภณัฑบ์างประเภทอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอนัเน่ืองมาจากการกาํหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัของตลาดของ

ทั้ งสองประเทศ และการกําหนดเง่ือนไขทางการตลาดภายในประเทศเป็นการเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ในช่วงท่ีตลาด

ภายในประเทศมีอุปทานเกินกว่าอุปสงค์ หรืออุปทานในตลาดเอเชียมีอยู่ในระดบัท่ีสูงมากจนทาํให้ยอดการส่งออกจาก

ประเทศไทยลดลง ราคาหนา้โรงกลัน่ภายในประเทศไทยก็อาจจะมีราคาท่ีค่อนขา้งตํ่า  

 

 ราคาขายส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมจะประกอบดว้ยราคาหนา้โรงกลัน่ บวกภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล เงินส่งเขา้

กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง และกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานซ่ึงกาํหนดโดยรัฐบาล และภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยภาษีและ

เงินส่งเขา้กองทุนท่ีจดัเก็บโดยโรงกลัน่นํ้ ามนัแต่ละราย ซ่ึงรวมถึงบริษทัฯ จะถูกนาํส่งให้แก่หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่อไป  

 

 โดยทัว่ไป การส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมจะมีกาํหนดราคาตามราคาเทียบเท่ากบัราคาส่งออก (Export Parity 

Price) ซ่ึงหมายความวา่ราคาหนา้โรงกลัน่ของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมสําหรับส่งออกจะถูกกาํหนดจากราคาของผลิตภณัฑ์

ดงักล่าวในตลาดจรสิงคโปร์โดยอา้งอิงจาก MOPS บวกราคาส่วนเพ่ิมหรือลบราคาส่วนลดโดยข้ึนอยูก่บัสภาพตลาดในเวลา

นั้น และการเจรจาต่อรองกบัผูซ้ื้อ และความแตกต่างของคุณภาพของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

 

 ทั้ งน้ีในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงรัฐบาลอาจขอความร่วมมือให้โรงกลัน่นํ้ ามนัในประเทศช่วยรักษาระดบัราคา

ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนับางประเภทท่ีจาํหน่ายให้แก่ผูค้า้ปลีกในประเทศ  ซ่ึงในกรณีดงักล่าว โรงกลัน่นํ้ ามนัจะถูกขอให้จาํหน่าย

ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัให้แก่ผูซ้ื้อในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาดซ่ึงประกาศโดยรัฐบาล และกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงจะจ่ายเงินชดเชย

สาํหรับส่วนต่างระหว่างราคาตลาดและราคาท่ีควบคุมดงักล่าว ซ่ึงเป็นกลไกท่ีเหมาะสมในการรักษาระดบัราคาขายปลีก

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในเวลาท่ีราคาของผลิตภณัฑด์งักล่าวสูงข้ึนมากผิดปกติ โดยข้ึนอยูก่บันโยบายรัฐบาลในขณะนั้น 

 

 นอกจากน้ี รัฐบาลยงัมีการควบคุมราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายในประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้

ในครัวเรือน  รัฐบาลไดก้าํหนดใหผู้ผ้ลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวทุกราย รวมถึงบริษทัฯ ตอ้งขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในราคาขายส่ง

หน้าโรงกลัน่ให้แก่ผูรั้บซ้ือในราคาควบคุม ซ่ึงรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ โดย สํานักนโยบาย

และแผนพลงังาน (สนพ.) จะเป็นผูป้ระกาศราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีรัฐบาลควบคุมเป็นคร้ังคราว  ตั้งแต่วนัท่ี 14 
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มกราคม 2554 เป็นตน้มาเพ่ือเป็นการเพ่ิมการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวทดแทนการนาํเขา้  รัฐบาลเห็นชอบให้จ่ายเงินชดเชย

ใหก้บัโรงกลัน่นํ้ ามนัเพ่ือจาํหน่ายเป็นเช้ือเพลิงในประเทศตามหลกัเกณฑก์ารคาํนวนอตัราชดเชยราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวของ

โรงกลัน่ ท่ีประกาศโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2554 

 

2.6.1.2 การจาํกดัการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 

 นอกเหนือจากกฎระเบียบเก่ียวกบัราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ของก๊าซปิโตรเลียมเหลว รัฐบาลยงัมีนโยบายท่ีจะ

กาํกบัดูแลการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยผูผ้ลิตในประเทศใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเพ่ือไม่ใหเ้กิดภาวะขาดแคลนก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ ในขณะท่ีผูผ้ลิตอาจส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวไดใ้นราคาส่งออกท่ีสูงกวา่ ดงันั้น การกาํกบั

ดูแลการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวจึงอาจมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัฯ 

2.6.1.3 การสาํรองนํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามกฎหมาย 

 ตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ซ่ึงประกาศใชเ้ม่ือปี 2549 โดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติั

การคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ไดก้าํหนดให้ ผูป้ระกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัแต่ละรายตอ้งสาํรองนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบ

อ่ืน ไดแ้ก่ เรสซิดิว และแวก็ซ่ี ดิสทิลเลตท่ีนาํเขา้มากลัน่เพ่ือผลิตสาํหรับจาํหน่ายในประเทศในปริมาณเท่ากบัร้อยละ 6 ของ

ปริมาณท่ีใช้ทั้ งหมดในแต่ละปี นอกจากน้ี ในประกาศดงักล่าวยงักาํหนดให้ตอ้งมีการสํารองนํ้ ามนัสําเร็จรูปดว้ย โดยผู ้

ประกอบกิจการโรงกลัน่นํ้ ามนัแต่ละรายตอ้งสาํรองนํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีผลิตได ้ทั้ งน้ี อตัราท่ีตอ้งสาํรองดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บั

ชนิดของนํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีผลิตได ้ซ่ึงอตัราท่ีตอ้งสาํรองของนํ้ ามนัสาํเร็จรูปชนิดนํ้ ามนัเบนซินและนํ้ ามนัดีเซล คือ ร้อยละ 6 

ของปริมาณทั้งหมดในแต่ละปี 

 

 2.6.1.4 กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

 

 กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงไดจ้ดัตั้งข้ึนตามคาํสั่งของนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2547 โดยอาศยัอาํนาจตามพระราชกาํหนดแกไ้ข

และป้องกนัภาวะการขาดแคลนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516 โดยกองทุนน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระดบัราคา

ขายปลีกนํ้ ามนัเช้ือเพลิงในประเทศ เพ่ือให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจให้น้อยท่ีสุด ในการน้ี ผูค้า้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง

สาํหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นประเทศ ซ่ึงรวมถึงผูผ้ลิตและนาํเขา้ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิง มีหน้าท่ีตอ้งนาํส่งเงินเขา้กองทุน

นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พร้อมการชาํระภาษีสรรพสามิต หรือภาษีศุลกากร (แลว้แต่กรณี) โดยคิดเป็นสัดส่วนจากปริมาณนํ้ ามนัท่ีผลิต

หรือจาํหน่ายไดต้ามอตัราท่ี กพช. กาํหนด การส่งเงินเขา้กองทุนน้ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร  

 

 กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานจดัตั้งข้ึนโดยอาศยัพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 

2535 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสาํหรับการดาํเนินงานและนาํไปใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายเพ่ือช่วยเหลือหรืออุดหนุน

กิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษ์พลงังาน ป้องกนั บรรเทา และแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดจากการพฒันาและการใชพ้ลงังาน โดย

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายนํ้ ามนั รวมถึงผูน้าํเขา้นํ้ ามนั มีหนา้ท่ีนาํส่งเงินเขา้กองทุนในอตัราตามท่ีคณะกรรมการนโยบายพลงังาน

แห่งชาติ กาํหนด และมีกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติเป็นผูรั้บผิดชอบในการเรียกเก็บเงินเขา้

กองทุน 
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 2.6.1.5 คุณภาพของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

 

 รัฐบาลไดก้าํหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเขม้งวดสาํหรับผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม กฎระเบียบต่าง ๆ ซ่ึงกรม

ธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน เป็นหน่วยงานท่ีออกกฎระเบียบดงักล่าวเป็นคร้ังคราวตามพระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนั

เช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 โดยรัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายท่ีจะให้มีการปรับเปล่ียนคุณภาพของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม เช่น การลด

ปริมาณสารตะกัว่ในนํ้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่และนํ้ ามนัดีเซล 

 

โดยรัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายท่ีจะใหมี้การปรับเปล่ียนคุณภาพของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม เช่น การลดปริมาณสาร

ตะกัว่ในนํ้ ามนัเบนซิน และการลดปริมาณกาํมะถนัในนํ้ ามนัดีเซล เป็นตน้  ซ่ึงในปัจจุบนัตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดลกัษณะและคุณภาพของนํ้ ามนัเบนซิน ไดก้าํหนดวา่ ปริมาณสารตะกัว่ในนํ้ ามนัเบนซินซ่ึงรวมถึง

นํ้ ามนัแก๊สโซฮอลช์นิดต่าง ๆ  ไดแ้ก่ นํ้ ามนัแก๊สโซฮอลอี์ 10 (ออกเทน 91) นํ้ ามนัแก๊สโซฮอลอี์ 10 (ออกเทน 95) และนํ้ ามนั

แก๊สโซฮอล์อี 20 จะตอ้งมีปริมาณสารตะกัว่ไม่เกิน 0.013 กรัมต่อลิตร และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้มา ตาม

ประกาศกรมธุรกิจพลงังานไดก้าํหนดให้ปริมาณสารตะกัว่ในนํ้ ามนัเบนซินต่าง ๆ ดงักล่าวจะตอ้งมีไม่เกิน 0.005 กรัมต่อ

ลิตร และสัดส่วนของกาํมะถนัจะตอ้งมีไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยนํ้ าหนกั และสัดส่วนของเบนซินจะตอ้งไม่สูงกวา่ร้อยละ 

1.0 โดยปริมาตร และสดัส่วนโอเลฟินจะตอ้งมีไม่สูงกวา่ร้อยละ 18 โดยปริมาตร และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้มา 

ตามประกาศกรมธุรกิจพลงังานค่าออกเทนของนํ้ ามนัเบนซินสาํหรับการจาํหน่ายในประเทสไทยจะตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 95  

 

สาํหรับนํ้ ามนัดีเซลนั้น ประกาศกรมธุรกิจพลงังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดลกัษณะและคุณภาพของนํ้ ามนัดีเซล 

ไดก้าํหนดว่า สัดส่วนของกาํมะถนัในนํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็ว จะตอ้งมีไม่เกินร้อยละ 0.035 ของนํ้ าหนัก และตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2555 เป็นตน้มา สดัส่วนของกาํมะถนัในนํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็วจะตอ้งมีไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยนํ้ าหนกั  นอกจากน้ี 

ในประกาศกรมธุรกิจพลงังานยงัไดก้าํหนดอีกวา่ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้มา สัดส่วนของโพลีไซคลิก อะโรเม

ติกส์ ไฮโดรคาร์บอนจะตอ้งมีไม่เกินร้อยละ 11 โดยนํ้ าหนกั  

 

คุณภาพของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมข้ึนอยูก่บัชนิดและวตัถุประสงคท่ี์ใช ้ตวัอยา่งเช่น หากเป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ี

ผลิตเพ่ือการส่งออก ก็อาจไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดการควบคุมลกัษณะและคุณภาพของนํ้ ามนัเช้ือเพลิง

ในประเทศท่ีมีความเขม้งวดมากกวา่ 

 

 ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรี ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ในการแกปั้ญหาภาวะการขาดแคลนพลงังานของประเทศ โดยส่งเสริม

การใชพ้ลงังานจากแหล่งทดแทนแทนการใชน้ํ้ ามนั ซ่ึงไดแ้ก่ การส่งเสริมการใชแ้ก๊สโซฮอล ์และไบโอดีเซล รวมถึงก๊าซ

ธรรมชาติสาํหรับใชก้บัยานพาหนะ  

 

2.6.2 กฎระเบียบทีสํ่าคญัเกีย่วกบัการประกอบกจิการสถานีบริการนํา้มนัเช้ือเพลงิ 

 

2.6.2.1 พระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 
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 พระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 กาํหนดให้ผูค้า้นํ้ ามนัซ่ึงดาํเนินกิจการคา้นํ้ ามนัโดยจดัตั้งเป็น

สถานีบริการ ตอ้งยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน และให้อธิบดีฯ เป็นผูมี้อาํนาจกาํหนด

ลกัษณะและคุณภาพของนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีผูค้า้นํ้ ามนัจะจาํหน่ายหรือมีไวเ้พ่ือจาํหน่าย เพ่ือใชบ้งัคบัทัว่ราชอาณาจกัร  

 

2.6.2.2 พระราชบญัญติัการควบคุมนํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542  

 

 นอกจากการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผูค้า้นํ้ ามนัตามพระราชบัญญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 แลว้ ตาม

พระราชบญัญติัการควบคุมนํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งยงัไดก้าํหนดใหก้ารประกอบกิจการสถานี

บริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นกิจการควบคุมท่ีตอ้งแจง้หรือขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐจึงจะประกอบกิจการดงักล่าวได ้

โดยผูป้ระกอบกิจการสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑต์่าง ๆ ตามพระราชบญัญติัการควบคุมนํ้ ามนั

เช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย อาทิ การปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นการควบคุมไอนํ้ ามนัเช้ือเพลิงใน

บริเวณสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลภาวะในอากาศ เป็นตน้ 
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3. ปัจจยัความเส่ียงและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั ฯ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัเส่ียงท่ีมีอยูใ่นธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภูมิภาคและทัว่โลก 

และแมว้า่บริษทัฯ จะไดติ้ดตามดูแลและบริหารจดัการตามระบบการบริหารตามท่ีจะไดก้ล่าวในขอ้ 3.2 ต่อไปแลว้ก็ตาม 

ปัจจยัเส่ียงบางปัจจยันั้นยงัคงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั ฯ และสามารถส่งผลกระทบกบัธุรกิจ ผลประกอบการ 

และสถานะทางการเงินของบริษทั ฯ และมูลค่าหุน้ของบริษทัฯ  นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจไม่ทราบถึงความเส่ียงบางประการ 

และความเส่ียงอ่ืน ๆ ซ่ึงในขณะน้ีบริษทัฯ เช่ือวา่ยงัไม่มีนยัสาํคญั อาจกลายเป็นความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัต่อบริษทัฯ ได ้ 

 

นอกจากน้ี ขอ้ความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีปรากฏในเอกสาร

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

การทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการ การดาํเนินธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ

เปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ นโยบายของรัฐ และปัจจยัอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นการ

คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของบริษทัฯ ในปัจจุบนันั้น มิไดเ้ป็นการรับรองผลการประกอบการหรือ

เหตุการณ์ในอนาคต ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได ้ สาํหรับ

ขอ้มูลท่ีอา้งถึงหรือเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ บริษทัฯ ไดม้าจากขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยหรือคดั

ยอ่จากส่ิงพิมพข์องรัฐบาลหรือจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ  โดยท่ีบริษทัฯ มิไดท้าํการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลดงักล่าวแต่ประการใด 

 

3.1 ปัจจยัเส่ียง 

 

3.1.1 อุปสงค์และอุปทาน 

 

โดยพ้ืนฐานแลว้ ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เป็นธุรกิจสินคา้โภคภณัฑ ์ กล่าวคือ เหตุการณ์ หรือ สภาพในประเทศ 

ภูมิภาค หรือโลกท่ีมีผลต่อการผลิตจดัหา และความตอ้งการสินคา้นั้น ยอ่มเป็นปัจจยักาํหนดราคาผลิตภณัฑแ์ละค่าการกลัน่ 

ซ่ึงในทา้ยสุดก็อาจส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษทั ฯ ซ่ึงรวมถึงกาํไรขาดทุนสตอ็ก

จากผลของความผนัผวนของระดบัราคา 

 

สภาพเศรษฐกจิ 

 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อความตอ้งการผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี   หากเศรษฐกิจตกตํ่าหรือมีอตัรา

การเจริญเติบโตตํ่าหรือติดลบจะกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ โดยตรง  นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อสภาพ

เศรษฐกิจโลกและภูมิภาคอีก เช่น การเปล่ียนแปลงในอตัราการเพ่ิมประชากร  ความวุน่วายในการชุมนุมทางการเมือง  โดย

บางปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาํงานของตลาดและสถาบนัการเงินจะเพ่ิมความเส่ียงใหก้บับริษทั ฯ รวมทั้งความปลอดภยัใน

ทรัพยสิ์นทางการเงิน  และความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกคา้และการปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีต่อบริษทั ฯ อีกดว้ย 

 

ปัจจยัอ่ืนๆเกีย่วกบัอปุสงค์ 
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ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อความตอ้งการผลิตภณัฑแ์ละผลประกอบการของบริษทั ฯ  โดยรวมถึง การพฒันาเทคโนโลยใีหใ้ช้

พลงังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  อุณหภูมิตามฤดูกาลซ่ึงมีผลต่อการใชพ้ลงังานของเคร่ืองทาํความเยน็และร้อน  การเพ่ิมขีด

สามารถในการแข่งขนัของพลงังานทางเลือก ซ่ึงยงัคงตอ้งอาศยัเงินชดเชยหรือความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยูใ่นปัจจุบนั  และ

การเปล่ียนแปรรสนิยมการใชช้นิดเช้ือเพลิงพลงังาน  เช่น รถยนตใ์ชพ้ลงังานทางเลือก เป็นตน้ 

 

ปัจจยัอ่ืนๆเกีย่วกบัอปุทาน 

 

ราคาและส่วนต่างของสินคา้อุปโภคบริโภคยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆท่ีกระทบต่อการผลิตจดัหา  ตวัอยา่งเช่น  ค่าการกลัน่หรือ

ส่วนต่างผลิตภณัฑจ์ะลดลงหากวา่อุตสาหกรรมมีกาํลงัการกลัน่ปิโตรเลียมหรือการผลิตปิโตรเคมีเพ่ิมข้ึน  ปริมาณการผลิต

นํ้ ามนัและปิโตรเคมีอาจลดนอ้ยลง ในกรณีเช่น ประเทศสมาชิกปฏิบติัตามโควตา้การผลิตของโอเปค หรือ ในช่วงเวลาท่ีมี 

สงคราม การกระทาํท่ีไม่เป็นมิตร  ภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือ เหตกุารณ์ท่ีคาดไม่ถึงและกระทบต่อการจดัส่งลาํเลียง เป็นตน้  

ในส่วนของเทคโนโลย ีรวมหมายถึงเทคโนโลยท่ีีทาํใหส้ามารถผลิตผลิตภณัฑไ์ดใ้นราคาถูกลง 

 

ปัจจยัทัว่ไปอ่ืนๆ 

 

ผลประกอบการของบริษทั ฯ อาจไดรั้บผลกระทบจาก อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินต่างประเทศ  อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ 

และ สภาพตลาดทัว่ไปในประเทศและภูมิภาค บริษทัไม่ใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการป้องกนัความเส่ียงต่อปัจจยัเหล่าน้ี 

 

3.1.2 ปัจจยัจากนโยบายของภาครัฐ กฏหมายและข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้อง 

 

ผลการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษทั ฯ อาจไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกฏหมายขอ้บงัคบัและนโยบาย

โดยภาครัฐ 

 

กฏหมายข้อบังคบัและคดคีวาม 

 

บริษทั ฯ อาจไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกฏหมาย  เช่น การเพ่ิมภาษี  การกาํหนดเง่ือนไขท่ีเขม้งวดข้ึนในการออก

ใบอนุญาต  การควบคุมราคา  การเปล่ียนแปลงกฏหมายส่ิงแวดลอ้ม  หรือกฏหมายท่ีทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัตามท่ี

มากข้ึน หรือ ทาํใหโ้อกาสทางธุรกิจล่าชา้หรือมูลค่าลดลง  ขอ้บงัคบัใชเ้ช้ือเพลิงทางเลือกหรือส่วนผสมผลิตภณัฑท่ี์มีราคา

ไม่เหมาะสม  นอกจากน้ียงัมีผลบงัคบัและค่าปรับจากการฟ้องร้องคดีความ เป็นอีกหน่ึงปัจจยั 

 

ประสิทธิผลในการบริหารจดัการ 

 

นอกเหนือจากปัจจยัภายนอกดา้นเศรษฐกิจและจากภาครัฐ  ผลประกอบการในอนาคตก็ข้ึนอยูก่บัความสามารถของบริษทั ฯ 

ในการบริหารจดัการปัจจยัเส่ียงท่ีอยูใ่นควบคุมของบริษทั ฯ  และขีดความสามารถเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัคู่แขง่น้ีจะเป็น

ตวักาํหนดผลการดาํเนินงานของบริษทั ฯ  
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ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 

 

ตามธรรมชาติของธุรกิจอุปโภคบริโภคซ่ีงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั ฯ   ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธภาพ 

รวมถึงการบริหารจดัการค่าใชจ่้าย และเพ่ิมผลการผลิต อยา่งต่อเน่ือง  เป็นองคป์ระกอบสาํคญัในกาํหนดความสามารถใน

การแข่งขนัของบริษทั ฯ   จึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาเทคโนโลย ี การ

ควบคุมตน้ทุน  การเพ่ิมผลิตผล  และการประเมินค่าสินทรัพยโ์ดยรวมอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

การบริหารจดัการความเส่ียงเกีย่วกบัความปลอดภัย การควบคุม และส่ิงแวดล้อม 

 

ผลประกอบการของบริษทัฯ ข้ึนอยูก่บัความสามารถของฝ่ายจดัการท่ีจะลดความเส่ียงทางธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

และควบคุมการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิผล  บริษทัฯ ใชร้ะบบการบริหารจดัการท่ีเขม้งวดและเนน้ใหค้วามสาํคญัอยา่ง

ต่อเน่ืองกบั ความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน และป้องกนัการร่ัวไหลหรือเหตุการณ์อ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  และใช้

เทคโนโลยใีหม่ท่ีสมัฤทธ์ิผลและกระบวนการทาํงานใหม่ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซสู่บรรยากาศ ซ่ึงไม่เพียงเป็นไปตามกฏ

ระเบียบขอ้บงัคบัทางราชการ แต่ยงัคาํนึงถึงความสาํคญัของชุมชนรอบๆ สถานประกอบการดว้ย  นอกจากน้ี บริษทั ฯ ยงัคง

รักษากรอบการควบคุมภายในท่ีเคร่งครัดและระบบการบริหารการควบคุมเพ่ือช่วยตรวจดูแลการปฏิบติัตามกรอบการ

ทาํงานน้ี  หากระบบการบริหารจดัการและการควบคุมไมท่าํงานตามท่ีวางไว ้ก็จะก่อใหเ้กิดผลร้ายและภาระหน้ีสินแก่ 

บริษทั ฯ เป็นจาํนวนมากได ้  

 

การเตรียมความพร้อม 

 

ประสิทธิภาพของบริษทั ฯ ในการเตรียมความพร้อมรับภยัพิบติัอยา่งเคร่งครัดและการวางแผนรองรับ รวมถึงแผนดาํเนิน

ธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในช่วงวกิฤติ มีส่วนช่วยลดผลกระทบจากภยัพิบติัทางธรรมชาติและอุบติัเหตุ   

 

3.1.3 อ่ืนๆ  

 

การพึง่พา เอก็ซอน โมบลิ คอร์ปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือ สําหรับการให้บริการสนับสนุนด้านต่างๆและบุคลากรอาวุโส  

 

ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ  บริษทัฯ ตอ้งพ่ึงพา เอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือเป็นอยา่งมาก 

สาํหรับการดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ ของบริษทัฯ อาทิเช่น  การเขา้ถึงความเช่ียวชาญในการบริการจดัซ้ือนํ้ ามนัดิบและ

วตัถุดิบ เครือข่ายการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและเคมีภณัฑท์ัว่โลก การบริการทางดา้นเทคโนโลย ีการดาํเนินงาน

และวศิวกรรมท่ีทนัสมยั และการมีส่วนร่วมในโครงการวจิยัและพฒันา การใหสิ้ทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้  และบริการ

อ่ืนๆ  บริษทัฯ ไม่สามารถรับรองไดว้า่ เอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือจะยงัคงใหก้ารสนบัสนุน

ดงักล่าวต่อไป  ทั้งน้ี หากบริษทัฯ ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนดงักล่าว หรือสญัญาท่ีมีนยัสาํคญัใดๆ ท่ีทาํไวก้บั เอก็ซอน โมบิล 

คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือถูกบอกเลิก โดยท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถหาแหล่งอ่ืนๆ สาํหรับบริการหรือไม่สามารถหา

บุคลากรท่ีสาํคญัเพ่ิมเติมได ้ธุรกิจของบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบ 
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สญัญาต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ทาํไวก้บั เอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทัในเครือ สาํหรับบริการดา้นเทคโนโลย ี

เคร่ืองหมายการคา้ และบริการสนบัสนุนดา้นอ่ืนๆ นั้น มีขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการส้ินสุดของสญัญาโดยอตัโนมติั หาก เอก็ซอน 

โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของหรือไม่มีอาํนาจควบคุมไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม เป็นจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 50 ของ

ส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ อีกต่อไป   นอกจากน้ียงัมีเง่ือนไขบางประการท่ีเก่ียวกบับุริมสิทธิ และการอนุมติัจากรัฐบาลท่ีจะมีผล

บงัคบัใช ้หากผูถื้อหุน้เอก็ซอนโมบิลประสงคท่ี์จะลดสดัส่วนการถือหุน้โดยรวมของตนในบริษทัฯ ลงจนตํ่ากวา่ร้อยละ 50 

 

คดคีวามทีค้่างพจิารณาอยู่และทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต   

 

บริษทัฯ ตกเป็นจาํเลยในคดีความซ่ึงเป็นคดีทางการคา้ปกติของบริษทัฯ หลายคดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บริษทัฯ มีคดีความท่ี

คา้งพิจารณาอยูใ่นขอ้กล่าวหาเร่ืองการสาํแดงเท็จ และชาํระภาษีศุลกากรตํ่ากวา่ท่ีจะตอ้งชาํระ ซ่ึงศาลไดพิ้พากษาใหบ้ริษทัฯ 

ตอ้งชาํระค่าปรับเป็นจาํนวน 436 ลา้นบาท  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดด้าํเนินการยืน่ฎีกาคาํพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา บริษทัฯ เช่ือ

วา่บริษทัฯ มีเหตผุลทางกฎหมายสนบัสนุนการยืน่ฎีกาดงักล่าว   อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่สามารถรับรองไดว้า่ บริษทัฯ จะ

ชนะดดีความดงักล่าว     

 

ทั้งน้ี คดีความท่ีสาํคญัท่ีมีผลออกมาในทางท่ีไม่เป็นคุณกบับริษทัฯ อาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ 

กระแสเงินสด ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ  

 

3.2 การบริหารความเส่ียง 

 

3.2.1 การบริหารจดัการความเส่ียงแบบครอบคลุม 

 

บริษทัใชแ้นวปฏิบติัการประเมินและบริหารจดัการความเส่ียงทั้งในดา้นการปฏิบติัการและดา้นธุรกิจและการเงินอยา่งเป็น

ระบบเป็นขั้นเป็นตอน  มีการบ่งช้ี  การวเิคราะห์ การประเมินผลกระทบ ของแต่ละความเส่ียง ทั้งยงัมีการกาํหนดมาตรการ

จดัการเพ่ือลดความเส่ียงนั้นๆลงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และทรัพยสิ์นของบริษทั  

โดยมีระบบการบริหารการปฏิบติังานใหมี้ความปลอดภยั (OIMS) และระบบการควบคุม ซ่ึงรวมถึงระบบบริหารการ

ดาํเนินงานเพ่ือการควบคุม (CIMS) เป็นเสาหลกัในการบริหารจดัการ  กล่าวคือ OIMS ใชก้าํหนดขอบเขตท่ียอมรับไดแ้ละ

เป็นระบบบริหารจดัการความเส่ียง ในดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  สุขอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม  ส่วน 

CIMS ใชก้บัความเส่ืยงทางธุรกิจและการเงินตามกรอบและแนวทางขา้งตน้   แผนบริหารจดัการความเส่ียงนั้นถือเป็นส่วน

หน่ึงของกระบวนการบริหารธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยไดร้วมถึงการพิจารณาปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอก  และ

การประเมินและติดตามผลเพ่ือมัน่ใจในประสิทธิภาพการดาํเนินงาน  และส่งผลใหมี้การพฒันาใหดี้ข้ีนไปอยา่งต่อเน่ือง   

ตามแนวทางการบริหารดงักล่าว  คณะผูบ้ริหารของบริษทัจึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อการบริหารความเส่ียงของบริษทั ฯ  

 

3.2.2  การบริหารการปฏิบัตงิานให้มคีวามปลอดภัย (OIMS)   
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บริษทัมุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจในแนวทางซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางสภาพแวดลอ้มและเศรษฐกิจของชุมชนท่ี

บริษทัประกอบธุรกิจอยู ่พร้อมทั้งปกป้องความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานผูป้ฏิบติังาน ลูกคา้ และสาธารณชน  

โดยระบุอยูใ่นนโยบายเก่ียวกบัสวสัดิภาพความปลอดภยั สุขอนามยั ส่ีงแวดลอ้ม และความปลอดภยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ และ

นาํไปปฏิบติัดว้ยกรอบการบริหารจดัการท่ีเคร่งครัดท่ีเรียกวา่ การบริหารการปฏิบติังานใหมี้ความปลอดภยั (OIMS) นัน่เอง 

 

OIMS เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นระบบ โครงสร้างท่ีชดัเจน และถือวนิยัอยา่งเคร่งครัด ในการวดัผลความกา้วหนา้และติตตาม

ภาระรับผิดชอบของแต่ละสายธุรกิจ หน่วยงาน และโครงการต่างๆ   ในปี 2011 บริษทั Lloyd’s Register Quality Assurance, 

Inc. ไดต้รวจสอบผลการดาํเนินงานและใหก้ารรับรองระบบ OIMS มีมาตรฐานสูงไม่นอ้ยกวา่ระบบ ISO 14001: 2004  วา่

ดว้ยการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานองคก์รนานาชาติ และ ระบบ OHSAS 18001 : 2007 วา่ดว้ยการจดัการ

ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัตามมาตรฐานสากล    

 

3.2.3 ระบบการควบคุม   

 

มาตรฐานระบบการควบคุมการบริหารจดัการ (SMC)  กาํหนดหลกัการและแนวคิดหลกัสาํหรับการควบคุมธุรกิจ   โดยมี

ระบบบริหารการดาํเนินงานเพ่ือการควบคุม (CIMS) ซ่ึงก็เช่นเดียวกบั ระบบ OIMS ท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือใชป้ระเมิน

วเิคราะห์และวดัความเส่ียงทางธุรกิจและการเงิน  รวมทั้งลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  ติดตามการปฏิบติัตามมาตราฐาน และ

รายงานผลการดาํเนินงานใหแ้ก่ตน้สงักดัและฝ่ายบริหาร  โดยระบบการควบคุมท่ีใชน้ี้ มีมาตรฐานสูง ไม่นอ้ยกวา่ขอ้กาํหนด

ตามกฏหมาย ในสหรัฐอเมริกาหรือตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งนิวยอร์ค  

 

บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮา้ส์ คูเปอร์สไดท้าํการประเมินอยา่งอิสระและระบุวา่ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพต่อการ

จดัทาํรายงานทางการเงิน การประเมินตวัเอง และการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ ช่วยให้มัน่ใจว่าทุกหน่วยงานไดป้รับใช้

ระบบการควบคุมและมาตรฐานของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

ส่วนท่ี 3 หนา้ 50    



                บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 ประจาํปี 2556  
   

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 รายการและมูลค่าสุทธิตามบญัชีหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ

ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษทัฯ มี

รายละเอียดเป็นดงัน้ี 

 หน่วย: ลา้นบาท 

รายการสินทรัพย์ถาวรหลกั มูลค่าสุทธิตามบญัชีหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม

และค่าเผ่ือการด้อยค่า ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม  

 2556 

ท่ีดิน 

อาคาร โรงงาน และอุปกรณ์ 

งานระหวา่งก่อสร้าง 

5,019 

24,520 

1,280 

รวมมูลค่าทรัพย์สินถาวรหลกัสุทธิ 30,819 

 

 ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์

ของบริษทัฯ ท่ีตดัค่าเส่ือมราคาครบตามอายกุารใชง้านแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่มูลค่าจาํนวน 10,438 ลา้นบาท  

 

 สาํหรับรายการและมูลค่าสุทธิตามบญัชีหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ี

ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นดงัน้ี 

 

 หน่วย: ลา้นบาท 

รายการสินทรัพย์ถาวรหลกั มูลค่าสุทธิตามบญัชีหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม

และค่าเผ่ือการด้อยค่า ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม  

 2556 

ส่วนธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัและจดัจาํหน่ายนํ้ ามนั 

ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี  

26,816 

4,003 

รวมมูลค่าทรัพย์สินถาวรหลกัสุทธิ 30,819 
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• รายละเอยีดการเอาประกนัภัยทรัพย์สิน 

 

 กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การประกนัสรรพภยัของทรัพยสิ์น ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

และการขนส่งสินคา้ทางทะเล  กรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษทัฯ เกือบทั้งหมดทาํไวก้บั บริษทัสมโพธ์ิ เจแปน ประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จาํกดั อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไม่ไดท้าํประกนัภยัสาํหรับการหยดุชะงกัของธุรกิจ (Business Interruption) ทั้งน้ี 

บริษทัฯ จะทบทวนความคุม้ครองตามการประกันภยัเป็นระยะๆ เพ่ือพิจารณาว่า การประกันภยัท่ีมีอยู่นั้ นจะสามารถ

ครอบคลุมความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ไดต้ระหนกัหรือคาดหมายไวอ้ยา่งเพียงพอหรือไม่ 

 

 ภายใตก้รมธรรม์ประกันสรรพภัยของทรัพยสิ์น บริษัทฯ ได้เอาประกันภยัความสูญเสียสําหรับทรัพยสิ์นท่ีมี

ความสําคญับางรายการ ซ่ึงรวมถึงโรงกลัน่นํ้ ามนัและหน่วยผลิตต่างๆ ของบริษทัฯ คลงันํ้ ามนับางแห่ง สินคา้คงคลงัและ

อาคารสํานกังานบางแห่ง ตลอดจนอุปกรณ์และระบบท่ีสาํคญั ในวงเงินประกนัรวมจาํนวน 250 ลา้นดอลลาร์สหรัฐแต่ละ

คร้ัง  

 

 ในส่วนของกรมธรรมป์ระกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของบริษทัฯ นั้น ครอบคลุมความรับผิดตาม

กฎหมายและตามสญัญาท่ีบริษทัฯ มีต่อบุคคลภายนอก อนัเกิดข้ึนเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวติ ความเสียหายของ

ทรัพยสิ์นและการโฆษณา ซ่ึงมีวงเงินประกนัสาํหรับความรับผดิทัว่ไปต่อบุคคลภายนอกรวมทั้งส้ินเป็นจาํนวน 150 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐต่อปี และมีวงเงินประกนัสาํหรับความรับผดิท่ีเก่ียวกบัการบิน (Aviation Related) รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวน 500 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐต่อปี สาํหรับการประกนัภยัการขนส่งสินคา้ทางทะเล (Marine Open Cargo Insurance) ครอบคลุมความ

สูญเสียหรือความเสียหายในระหวา่งการลาํเลียงและขนถ่ายสินคา้ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก โดยมีวงเงินความ

คุม้ครองไม่เกิน 110 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ สาํหรับต่อหน่ึงลาํหรือหน่ึงเท่ียวการขนส่ง 

 

 กรมธรรมป์ระกนัภยัขา้งตน้ทั้งหมดยกเวน้กรมธรรมป์ระกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบ

กิจการควบคุมประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขความรับผิดส่วนแรก 

(Deductibles) และกรมธรรม์ประกันภยัทั้งหมดจะมีการต่ออายุกรมธรรม์เป็นรายปี  นอกเหนือไปจากขอ้ยกเวน้ความ

คุม้ครองอ่ืน ๆ แลว้ การประกนัภยัดงักล่าวของบริษทัฯ บางส่วนยงัไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดอนัเกิดจากภยัสงครามหรือ

การก่อการร้ายดว้ย   
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4.2 สินทรัพย์ทีไ่ม่มตีวัตน 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 รายการและมูลค่าสุทธิตามบญัชีหลงัหกัค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามท่ี

ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษทัฯ มีรายละเอียดเป็นดงัน้ี 

 

 หน่วย: ลา้นบาท 

รายการสินทรัพย์ไม่มตีวัตน มูลค่าสุทธิตามบญัชีหลงัหักค่าตดัจาํหน่าย 

 ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม  

 2556 

ค่าสิทธิและใบอนุญาต 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

155 

75 

รวมมูลค่าสินทรัพย์ไม่มตีวัตนสุทธิ 230 

 

 นอกเหนือจากค่าสิทธิและใบอนุญาต และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้แลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2556 บริษทัฯ ยงัมีรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัอีก ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

 

4.2.1 สิทธิตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 

 ภายใตส้ญัญาเช่าระยะยาวท่ีบริษทัฯ ทาํกบับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม 

จาํกดั บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั และบริษทั เพซเซตเตอร์เอน็เตอร์ไพรเซส จาํกดั บริษทัฯ มีสิทธิครอบครองและใช้

ประโยชน์ในท่ีดินซ่ึงกระจายอยู่ทัว่ประเทศไทย โดยมีเน้ือท่ีรวมกนัประมาณ 553,000 ตารางเมตร สําหรับสถานีบริการ

นํ้ ามนั และประมาณ 205,000 ตารางเมตร สาํหรับคลงันํ้ ามนั   

  

 โดยในการเช่าท่ีดินระยะยาวจากบริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั หรือบริษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส 

จาํกดันั้น บริษทัฯ ไดต้กลงทาํสัญญาเช่าท่ีดินแต่ละแปลงจากบริษทัย่อยดงักล่าว ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีกาํหนดระยะเวลาเช่า

ประมาณ 30 ปี โดยมีการจ่ายค่าเช่าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ค่าเช่าล่วงหนา้ และค่าใชจ่้ายในการจดัหาท่ีดิน ซ่ึงค่าเช่าทั้งสอง

ประเภทจะมีการกาํหนดไวใ้นสญัญาเช่าท่ีดินแต่ละฉบบั   

 

 ในขณะท่ีการเช่าท่ีดินระยะยาวจากบริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั ส่วนใหญ่แลว้สัญญาเช่าท่ีดินท่ี

บริษทัฯ ทาํกบับริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั จะมีกาํหนดระยะเวลาเช่าท่ีแตกต่างกนั โดยจะเปล่ียนแปลงไป

ตามสญัญาเช่าท่ีดินแต่ละฉบบั และบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะขอต่ออายกุารเช่าออกไปไดอี้ก เม่ือส้ินสุดการเช่าตามสัญญาเดิม โดย

อตัราค่าเช่าจะมีการจ่ายชาํระเป็นรายปี   

  

มูลค่าสุทธิท่ีดินตามบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
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หน่วย: ลา้นบาท 

รายการทีด่นิ 

(จาํแนกตามบริษัท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 

 ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม  

 2556 

บริษทัฯ 

บริษทั วสิาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั 

บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั 

บริษทั เพซเซตเตอร์เอน็เตอร์ไพรเซส จาํกดั 

688 

7 

3,091 

1,233 

รวมมูลค่าทีด่นิสุทธิ 5,019 

 

4.2.2 สิทธิและประโยชน์ทีไ่ด้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

 บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับการประกอบกิจการการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และกิจการผลิต

พาราไซลีน (Paraxylene) ประเภทการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีจากปิโตรเลียมในประเทศไทย จากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดว้างไวโ้ดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520  

 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับการลงทุนในกิจการผลิต

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2535 โดยใหมี้กาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบวนัละประมาณ 82,000 บาร์เรล โดยสิทธิ

และประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับกิจการในส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

น้ี ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน มีอาทิ 

 

• สิทธิในการนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือ และผูช้าํนาญการเขา้มาในราชอาณาจกัร เพ่ือมาทาํงานใน

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

• สิทธิท่ีจะถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเ พ่ือประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม ตามจํานวนท่ี

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเง่ือนไขวา่ ท่ีดินท่ีจะไดรั้บอนุญาตให้ถือกรรมสิทธ์ิ

ตามบตัรส่งเสริม จะตอ้งใชเ้พ่ือประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเท่านั้น   ซ่ึงบริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิถือ

ครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวเพ่ือถือครองบางส่วนของท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ  

• สิทธิท่ีจะไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กาํหนด  โดยมีเง่ือนไขวา่ เคร่ืองจกัรซ่ึงไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้นั้น จะตอ้งนาํเขา้มาในปี 2538 เวน้แต่จะ

ไดรั้บอนุมติัให้ขยายเวลาการนาํเขา้จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนัสิทธิ

ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรดงักล่าวของบริษทัฯ ไดส้ิ้นสุดลงไปแลว้ 

• สิทธิท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหน้าํเขา้หรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้
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 ในปี 2550 บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมขา้งตน้สําหรับการนาํเขา้เคร่ืองจกัรท่ีใช้

ขจดัหรือป้องกนัมลภาวะแวดลอ้ม ภายในช่วงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2550 จนถึง วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2551 

 

 สาํหรับกิจการผลิตพาราไซลีนในส่วนของโรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการ

ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2541 ใหด้าํเนินการก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์ในบริเวณ

ใกลเ้คียงกบัโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีศรีราชา โดยมีกาํลงัการผลิตพาราไซลีนประมาณ 350,000 ตนัต่อปี (เวลาทาํงาน 24 ชัว่โมงต่อ

วนั และวนัทาํงาน 365 วนัต่อปี) ซ่ึงต่อมาบริษทัฯ ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนสาํหรับการขยายกาํลงัการผลิตเป็น 420,000 ตนัต่อปี และ 540,000 ตนัต่อปี เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2544 

และวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546 ตามลาํดับ  โดยสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนท่ีสาํคญัประกอบดว้ย  

 

• สิทธิในการนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือ และผูช้าํนาญการเขา้มาในราชอาณาจกัร เพ่ือมาทาํงานใน

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

• สิทธิท่ีจะถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเ พ่ือประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม ตามจํานวนท่ี

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเง่ือนไขวา่ ท่ีดินท่ีจะไดรั้บอนุญาตให้ถือกรรมสิทธ์ิ

ตามบตัรส่งเสริม จะตอ้งใชเ้พ่ือประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเท่านั้น   

• สิทธิท่ีจะไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติั โดยมี

เง่ือนไขวา่ เคร่ืองจกัรซ่ึงไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้นั้น จะตอ้งนาํเขา้มาภายในวนัท่ี 16 มกราคม 2543 เวน้

แต่จะไดรั้บอนุมติัใหข้ยายเวลาการนาํเขา้จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ซ่ึงต่อมา บริษทัฯ ไดรั้บ

อนุญาตใหข้ยายระยะเวลานาํเขา้เคร่ืองจกัรเฉพาะส่วนท่ีเพ่ิมกาํลงัการผลิตออกไปตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2547 ถึงวนัท่ี30 เมษายน 2548  ภายใตข้อ้กาํหนดวา่ จะตอ้งเปิดดาํเนินการครบตามโครงการภายในวนัท่ี 

30 ตุลาคม 2548  ทั้งน้ี ในปัจจุบนัสิทธิไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรดงักล่าวของบริษทัฯ ได้

ส้ินสุดลงไปแลว้ 

• สิทธิท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหน้าํเขา้หรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

• สิทธิท่ีจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น โดยสิทธิในการไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลน้ีได้

ส้ินสุดไปเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2550 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีขอ้พิพาททางกฎหมายหลายคดีท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ

บริษทัฯ โดยนอกเหนือจากคดีขอ้พิพาทท่ีจะไดอ้ธิบายขา้งล่างแลว้ บริษทัฯ ไม่ไดเ้ขา้เก่ียวขอ้งในคดีความหรือการ

ดาํเนินการทางกฎหมายอ่ืนใดท่ีบริษทัฯ เช่ือวา่ จะมีผลกระทบในดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเป็นจาํนวนสูงกวา่ร้อย

ละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 

 สาํหรับคดีขอ้พิพาทท่ีสาํคญัท่ีบริษทัฯ ถูกฟ้องเป็นจาํเลย ไดแ้ก่ คดีขอ้พิพาท กบักรมศุลกากร ซ่ึงเป็นคดีท่ีสืบเน่ือง

จากในช่วงปี 2530 ถึงปี 2531 บริษทัฯ ไดมี้การนาํเขา้สารตั้งตน้ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนเพ่ือใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน โดย

กรมศุลกากรไดท้าํการประเมินอากรสาํหรับสินคา้ท่ีนาํเขา้น้ีและบริษทัฯ ไดช้าํระอากรดงักล่าวไปแลว้ หลงัจากนั้นอีกหลาย

ปี กรมศุลกากรกล่าวหาวา่ บริษทัฯ ควรจะสาํแดงสารตั้งตน้ท่ีมีช่ือทางการคา้โดยพ้ืนฐานวา่สารตั้งตน้ดงักล่าวมีคุณสมบติั

เดียวกนักบัสารตั้งตน้ท่ีมีช่ือทางการคา้ของบริษทัฯ และกรมศุลกากรจึงไดป้ระเมินอากรเพ่ิมเติมโดยพ้ืนฐานดงักล่าว ซ่ึง

บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระเงินจาํนวน 17 ลา้นบาทสาํหรับคดีแพง่ในเร่ืองน้ีแลว้  และต่อมาในปี 2542 บริษทัฯ ยงัถูกยืน่ฟ้องเป็น

คดีอาญาในขอ้หาสาํแดงเทจ็เก่ียวกบัการนาํเขา้สินคา้อีก โดยศาลอาญากรุงเทพใตไ้ดพิ้พากษา ลงโทษปรับบริษทัฯ เป็น

จาํนวนเงิน 436 ลา้นบาท  อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดป้ฏิเสธขอ้กล่าวหาการกระทาํความผิดดงักล่าว และไดย้ืน่อุทธรณ์คาํตดัสิน

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

พิพากษายนืยนัคาํพิพากษาตามศาลชั้นตน้ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ยงัคงมีความเช่ือมัน่อยา่งสูงในขอ้ตอ่สูค้ดี   จากขอ้พิจารณา

ดงักล่าว  โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการยืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาต่อศาลฎีกาในวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2551  ในขณะน้ีคดีกาํลงัอยู่

ในระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา บริษทัฯ เช่ือวา่บริษทัฯ มีขอ้ต่อสูท่ี้ดี และบริษทัฯ ไม่ไดบ้นัทึกค่าปรับดงักล่าวเป็น

หน้ีสินในงบการเงิน 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 

 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป  

 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
   

ช่ือยอ่ 

ประเภทธุรกิจ 

: 

: 

ESSO 

ประกอบกิจการโรงกลัน่ปิโตรเลียม และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร 

รวมทั้งการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107539000073 

ทุนจดทะเบียน  17,110,007,246.71 บาท  

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

ทุนชาํระแลว้  17,075,181,200.40 บาท  

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

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

โทรศพัท ์ : 02 262-4000 

โทรสาร : 02 262-4800 

เวบ็ไซต ์
 

แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

โทรศพัท ์

E-mail 

: 
 

 

: 

: 

www.esso.co.th 
 

 

02 262-4788 

essoIR@exxonmobil.com 

 

ข้อมูลของบุคคลอ้างองิ 

   

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 02 229-2888 (Call Center) 

  

ผูส้อบบญัชี 
 

: ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต บริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

อาคารบางกอกซิต้ี ชั้น 15 

เลขท่ี 179/74-80 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท:์ 02 344-1000  
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

ช่ือ-ทีอ่ยู่ของบริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษัทฯ 

(ร้อยละ)  

บริษทั โมบิล เอน็เทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จาํกดั (METL) 

3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั 

เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 02 262-4000 
 

 

ไม่ไดป้ระกอบ

กิจการ 

 

3,333,000 

 

100 

บริษทั วสิาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จาํกดั (IPEL) 

3195/26 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั 

เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 02 262-4000 
 

 

ใหเ้ช่า

อสังหาริมทรัพย ์

 

3,333,400 

 

30(1) 

บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั (UIDC) 

3195/27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั 

เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 02 262-4000 
 

 

ใหเ้ช่า

อสังหาริมทรัพย ์

 

10,000,000 

 

49(1) 

บริษทั เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส จาํกดั (PSE) 

3195/27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั 

เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 02 262-4000 
 

 

ใหเ้ช่า

อสังหาริมทรัพย ์

 

10,000,000 

 

33 (2) 

บริษทั ไทยซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั (TCC) 

3195/21 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั 

เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 02 262-4000 
 

 

บริการสถานีนํ้ามนั

และร้านสะดวกซ้ือ 

 

50,000,000 

 

0(3) 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) 

2/8 หมู่ 11 ถนนลาํลูกกา ลาดสวาย 

เขตลาํลูกกา  ปทุมธานี 12150 

โทรศพัท:์ 02 991-9130 
 

 

ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 

 

8,479,000,000 

 

21 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

(BAFS) 

171/2 หมู่ 10 ถนนวภิาวดีรังสิต สีกนั 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  

โทรศพัท:์ 02 834-8900 
 

 

ใหบ้ริการนํ้ามนั

อากาศยานแก่สาย

การบิน 

 

509,998,044 

 

7 

 
(1)  สาํหรับหุ้นท่ีเหลือเป็นหุ้นบุริมสิทธิ ซ่ึงถือโดยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ัน 

(2) ส่วนท่ีเหลือถือหุ้นโดยบริษัท UIDC และ IPEL 

(3) บริษัทฯไม่ได้ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท TCC แต่จาํนวนหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายท้ังหมดของบริษัท TCC ถือโดยบริษัท UIDC  
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ส่วนที ่2 การจัดการและการกํากบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

 

7.1.1 หุ้นสามญั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 17,110,007,246.71 บาท และทุนชาํระแลว้จาํนวน 

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

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 2 สิงหาคม 2556 มีดงัน้ี  

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น* จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

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

กองทุนรวมวายภุกัษห์น่ึง โดย บลจ. เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 126,875,000 3.67 

กองทุนรวมวายภุกัษห์น่ึง โดย บลจ. กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 126,875,000 3.67 

นายศุภชยั สุทธิพงษช์ยั 31,175,900 0.90 

East Fourteen Limited-Dimensional EMER MKTS Value Fund 23,143,400 0.67 

HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 21,373,800 0.62 

State Street Bank and Trust Company 20,317,563 0.59 

นายชยัพิทกัษ ์วรภทัรศิลาวงษ ์ 18,350,000 0.53 

State Street Bank Europe Limited 15,480,100 0.45 

นายสุรพล ตงัคะประเสริฐ 15,146,000 0.44 

ยอดรวม 2,663,236,763 76.95 
 

* ไม่รวมผู้ถือหุ้นรายย่อยท่ีถือในนามบริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกัด จาํนวน 55,311,963 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.60 ของการถือหุ้น 

 

7.3  การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

 

บริษทัไดรั้บอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ออกและเสนอขายตรา

สารหน้ีระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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7.3.1 ตัว๋แลกเงนิ 

 

ประเภทของตราสารหน้ี : ตัว๋แลกเงินระยะสั้น  ระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั 

อายขุองตัว๋แลกเงิน : ไม่เกิน 270 วนั 

มูลค่าการเสนอขาย : โดยมีมูลค่าคงคา้งรวมในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงไม่เกิน 

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

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

ราคาขายของตราสารหน้ี : ราคาตามหนา้ตัว๋แลกเงินระยะสั้น หกัส่วนลด 

วนัออกตัว๋แลกเงิน : ตามวนัท่ีระบุหนา้ตัว๋แลกเงิน 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน : ตามท่ีระบุไวใ้นตัว๋แลกเงินระยะสั้น (ครบกาํหนด 270 วนั 

นบัจากวนัออกตัว๋แลกเงินระยะสั้น) หากวนัครบกาํหนด

ไถ่ถอนตัว๋แลกเงินตรงกบัวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์จะ

เล่ือนวนัครบกาํหนดออกไปเป็นวนัทาํการถดัไป 

อตัราดอกเบ้ีย : อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

การไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน : บริษทัจะไถ่ถอนตัว๋แลกเงินระยะสั้น ณ วนัครบกาํหนด

ของตัว๋แลกเงินระยะสั้น โดยผา่นทางตวัแทนการชาํระเงิน 

หลกัประกนั : ไม่มี 

 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสั้น F1 (tha) โดยบริษทั 

ฟิทช ์เรทติงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั และอนัดบัเครดิต

องคก์ร ท่ีระดบั A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จาํกดั 

ยอดหน้ีคงคา้งของตัว๋แลกเงิน 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 

: 1,496 ลา้นบาท 

 

7.3.2 ตัว๋เงนิ 

 

บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายตัว๋เงินใหแ้ก่บริษทัในเครือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ชนิด : ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีกาํหนดเวลาใชเ้งินมากกวา่ 270 วนั (สองร้อยเจ็ดสิบ

วนั) 

ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายในวงจาํกดัโดยตัว๋เงินท่ีออก ณ ขณะใดขณะหน่ึง มีจาํนวนไม่

เกิน 10 ฉบบัตามกฎของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองการเสนอขายตราสารหน้ี 

มูลค่าการเสนอขาย : 5,000,000,000.- บาท (หา้พนัลา้นบาท) โดยราคาน้ียงัไม่รวมดอกเบ้ีย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อฉบบั : ไม่ตํ่ากวา่ 500,000,000.- บาท (หา้ร้อยลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย : อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
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อายขุองตัว๋เงินแต่ละฉบบั  : 3 ปี (สามปี) 

วตัถุประสงค ์ : เพ่ือนาํไปใชใ้นการดาํเนินธุรกิจทัว่ไป 

 

7.3.3 ตัว๋เงนิ 

 

บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายตัว๋เงินใหแ้ก่บริษทัในเครือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ชนิด : ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีกาํหนดเวลาใชเ้งินมากกวา่ 270 วนั (สองร้อยเจ็ดสิบ

วนั) 

ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายในวงจาํกดัโดยตัว๋เงินท่ีออก ณ ขณะใดขณะหน่ึง มีจาํนวนไม่

เกิน 10 ฉบบัตามกฎของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองการเสนอขายตราสารหน้ี 

มูลค่าการเสนอขาย : 3,000,000,000.- บาท (สมพนัลา้นบาท) โดยราคาน้ียงัไม่รวมดอกเบ้ีย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อฉบบั : ไม่ตํ่ากวา่ 500,000,000.- บาท (หา้ร้อยลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย : อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

อายขุองตัว๋เงินแต่ละฉบบั  : 13 เดือน (สิบสามเดือน) 

วตัถุประสงค ์ : เพ่ือนาํไปใชใ้นการดาํเนินธุรกิจทัว่ไป 

 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

 

 คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปีของบริษทัฯ โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ของบริษทัฯ  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัอาจมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นวา่บริษทัฯ 

มีกาํไรพอสมควรท่ีจะทาํเช่นนั้นได ้และจะรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

40 ของกาํไรสุทธิภายหลงัจากการจดัสรรทุนสาํรองต่างๆ ทุกประเภท และข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็น กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งและขอ้พิจารณาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม  อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีแทจ้ริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูง

หรือตํ่ากวา่อตัราท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัความเส่ียงเร่ืองต่าง ๆ 
 
ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 
 

ปี 2555 2554 2553 2552 2551 
อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ (0.49) 0.27 0.48 1.29 (2.16) 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ 0.05 0.25 0.20 0.50 0.50 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) - 92 44 41 - 
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สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยท่ีจะจ่ายใหบ้ริษทัฯ นั้น จะเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการของบริษทั

ยอ่ยแต่ละแห่งกาํหนด โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยนั้น การจ่ายเงินปันผลจะข้ึนอยู่กบัการ

จดัสรรทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภท แผนการลงทุน ความจาํเป็น กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้พิจารณาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

อย่างไรก็ตาม  อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีแทจ้ริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือตํ่ากว่าอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบาย

ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัความเส่ียงเร่ืองต่าง ๆ 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 

 คณะกรรมการบริษทัในรอบปี 2556 มีรายนามตามท่ีปรากฎดังต่อไปน้ี ทั้ งน้ี คุณสมบัติของผูด้าํรงตาํแหน่ง

กรรมการปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนคร้ัง

การประชุม 

จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม

ประชุม 

1. นายซี จอห์น อทันสั   ประธานกรรมการ 5 5 

2. นายอนุวตัร รุ่งเรืองรัตนากลุ(1) กรรมการ 4 4 

3. นายมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกลุ กรรมการ / กรรมการ

ประเมินผลงาน 
5 4 

4. นายยอดพงศ ์สุตธรรม  กรรมการ 5  4 

5. นายอดิศกัด์ิ แจง้กมลกลุชยั กรรมการ 5 4 

6. นายสมเจตน์ สายฝน  กรรมการ 5  5 

7. นางราตรีมณี ภาษีผล กรรมการ 5 5 

8. นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ 5  5 

9. นายวฒันา จนัทรศร  กรรมการ / กรรมการ

ประเมินผลงาน 
5 5 

10. นายสมภพ อมาตยกลุ  กรรมการอิสระ / ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
5  5 

11. นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ  กรรมการอิสระ / ประธาน

คณะกรรมการประเมินผล

งาน / กรรมการตรวจสอบ 

5 5 

12. นางวธันี พรรณเชษฐ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 
5 5 

กรรมการท่ีลาออกระหวา่งปี 2556 

นายมาร์ค เอล นอร์ธคทั(1) 
 1 0 

 (1) นายอนุวตัร รุ่งเรืองรัตนากลุ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายมาร์ค เอล นอร์ทคัท (ลาออกจากการ

เป็นกรรมการเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2556) โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2556 ซ่ึงนายอนุวัตร 

รุ่งเรืองรัตนากุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2557 และ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งนายชัย แจ้งศิริกลุ ขึน้เป็นกรรมการแทนโดยมผีลตั้งแต่วนัท่ี 24 กมุภาพันธ์ 2557 
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8.2 คณะผู้บริหาร 

 

 8.2.1 รายช่ือและตาํแหน่งผูบ้ริหาร  

 

ณ วนัท่ีจดัทาํแบบ 56-1 ฉบบัน้ี คณะผูบ้ริหารประกอบดว้ยผูบ้ริหารจาํนวน 9 ท่าน ดงัน้ี ทั้งน้ี คุณสมบติั

ของผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารปรากฎในเอกสารแนบ 1 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายซี จอห์น อทันสั ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายชยั แจง้ศิริกลุ ผูจ้ดัการบญัชี 

3. นายมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกลุ  กรรมการ และผูจ้ดัการฝ่ายกิจกรรมองคก์รและรัฐกิจสมัพนัธ์ 

4. นายยอดพงศ ์สุตธรรม กรรมการ และผูจ้ดัการการตลาดขายปลีก 

5. นายอดิศกัด์ิ แจง้กมลกลุชยั(1) กรรมการ และผูจ้ดัการโรงกลัน่ 

6. นายสมเจตน์ สายฝน  กรรมการ และผูจ้ดัการฝ่ายขายเคมีภณัฑ ์

7. นางราตรีมณี ภาษีผล กรรมการ และผูจ้ดัการการเงินและภาษี 

8. นายพิรุณ ยลวเิศษ(2) ผูจ้ดัการขายส่งนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซแอลพีจี 

9. นายเขม็ชาย โอสถาพนัธ์ุ(3) ผูจ้ดัการนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

(1) นายอดิศักด์ิ แจ้งกมลกลุชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ จัดการโรงกลัน่แทนนายมาร์ค เอล นอร์ธคัทโดย

มผีลตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพันธ์ 2556  

(2) นายพิรุณ ยลวิเศษเป็นผู้บริหารของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 

(3) นายเขม็ชาย โอสถาพันธ์ุได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์แทนนายชาญ อิทธิถาวร

โดยมผีลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 

นอกจากนี ้ นายอนุวตัร รุ่งเรืองรัตนากลุได้ส้ินสุดการเป็นกรรมการ และผู้ จัดการส่วนวิชาการของบริษทั

โดยมผีลตั้งแต่วนัท่ี 3 กมุภาพันธ์ 2557 
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8.2.2 แผนภาพโครงสร้างการบริการจดัการภายในบริษทัฯ ณ วนัท่ีจดัทาํแบบ 56-1 ฉบบัน้ี   

 

 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 

 

 คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้นางองัสนา พิเรนทร และ นางสาวคาทิโอนา ลี เป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 28 

มีนาคม 2551 และ วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 ตามลาํดบั โดยคุณสมบัติของผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั

ปรากฎในเอกสารแนบ 1  

 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

 8.4.1  ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงิน มีรายละเอียดเป็นดงัต่อไปน้ี 

 

กรรมการผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท 

และ กรรมการผูซ่ึ้งมิไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 

133,334 บาท โดยไม่คาํนึงถึงความท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี กรรมการผูซ่ึ้งไดรั้บค่าตอบแทนต่างหากจาก

บริษทัฯ หรือบริษทัในเครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ สาํหรับการทาํงานเตม็เวลาประเภทใด ๆ จะไม่

มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งน้ี กรรมการไม่ไดรั้บค่าตอบแทนอ่ืนจากบริษทัฯ อีก 

 

ทั้งน้ีค่าตอบแทนกรรมการรวมของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียด

เป็นดงัน้ี 
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ช่ือ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

ประเมนิผลงาน 

1. นายซี จอห์น อทันสั(1) - - - 

2. นายอนุวตัร รุ่งเรืองรัตนากลุ (1) - - - 

3. นายมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกลุ (1) - - - 

4. นายยอดพงศ ์สุตธรรม (1) - - - 

5. นายอดิศกัด์ิ แจง้กมลกลุชยั (1) - - - 

6. นายสมเจตน์ สายฝน (1) - - - 

7. นางราตรีมณี ภาษีผล(1) - - - 

8. นายคุรุจิต นาครทรรพ (2) 1,600,008 - - 

9. นายวฒันา จนัทรศร (2) 1,600,008 - - 

10. นายสมภพ อมาตยกลุ (2) 2,000,004 - - 

11. นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ (2) 2,000,004 - - 

12. นางวธันี พรรณเชษฐ์(2) 2,000,004 - - 

ยอดรวม 9,200,028 - - 

กรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2556 

นายมาร์ค เอล นอร์ธคทั 

 

- 

 

- 

 

- 

 (1) เป็นกรรมการผู้ ซ่ึงได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ัน 

สาํหรับการทาํงานเตม็เวลาให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ัน แล้ว จึงไม่ได้รับ

ค่าตอบแทนกรรมการอีก 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้รับจากบริษัทฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเท่าน้ัน 

 

8.4.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

 

ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน อนัประกอบดว้ย 

เงินเดือน เงินไดพิ้เศษประจาํปี และเงินบาํเหน็จบาํนาญ ใหก้บัผูบ้ริหารของบริษทัฯ (รวมผูบ้ริหาร 2ท่าน

ท่ีไดล้าออกจากตาํแหน่งระหวา่งปี 2556) เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 82.2 ลา้นบาท สาํหรับค่าตอบแทนอ่ืนของ

ผูบ้ริหารนั้นระบุรวมอยูใ่นขอ้ 8.5.3.2 ค่าตอบแทนบุคลากร 
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8.5  บุคลากร และ ค่าตอบแทนบุคลากร 

 

 8.5.1 จาํนวนพนักงาน 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีพนกังาน 2,940 คน โดยจาํแนกตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556ดงัน้ี 

 

บริหารงานองคก์ร ........................................................  33 

การกลัน่และจดัจาํหน่าย(1) ............................................  484 

คา้ปลีกและผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน(2) ...................................  115 

เคมีภณัฑ ์......................................................................  7 

รวมพนกังานของบริษทัฯ  .......................................  639 

บริษทั ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จาํกดั(3) ...................................  2,301 

รวม 2,940 

____________ 

(1) เป็นจาํนวนท่ีรวมวศิวกร ช่างเทคนิค ผูป้ฏิบติัการท่ีโรงกลัน่นํ้ ามนัศรีราชา และรวมถึงพนกังานฝ่าย

การพาณิชย-กรรมและการส่งออก 

(2) เป็นจาํนวนท่ีรวมพนกังานฝ่ายการตลาดขายปลีกและการขายผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 

(3) พนกังานเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นพนกังานในสถานีบริการนํ้ ามนั 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้า้งบริษทัในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ดาํเนินงานต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงงาน

ทรัพยากรบุคคล การบญัชี เทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัซ้ือ การขายและการบริหารจดัการบางอยา่ง  

 

8.5.2 ข้อพพิาทด้านแรงงานทีสํ่าคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

 

บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 พนกังานจาํนวน 194 คนของบริษทัฯ เป็นสมาชิกของสหภาพ ซ่ึงพนกังาน

เหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการในโรงกลัน่นํ้ ามนัศรีราชา   
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8.5.3  ค่าตอบแทนบุคลากร 

 

8.5.3.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษทัฯ มีจาํนวน 1,843 ลา้นบาท ในปี 2556 การปรับข้ึนเงินเดือน

ประจาํปีของพนักงานแต่ละคนข้ึนอยู่กับความดีความชอบและการประเมินผลการทาํงาน

ประจาํปีของพนกังาน  

 

8.5.3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

 

ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีบริษทัฯ ใหแ้ก่พนกังานไดแ้ก่ การหยดุพกัผอ่นประจาํปี การลาคลอดบุตร 

การประกนัภยักรณีพิการ และแผนประกนัสุขภาพรวม นอกจากน้ี พนกังานและผูบ้ริหารบาง

ท่านของบริษทัฯ ยงัไดเ้ขา้ร่วมในโครงการใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนในรูปของหุน้ทุน (Equity 

Incentive Plan) ของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน บริษทัฯ เช่ือ

วา่ระดบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษทัฯ มีความทดัเทียมกบัระดบัค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์อุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอะโรเมติกส์อ่ืน ๆ  

นอกจากน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 บริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้งโครงการแผนเงินออมสาํหรับ

พนกังาน (Employee Saving Plan) ซ่ึงโครงการดงักล่าวจดัตั้งข้ึนเพ่ือสนบัสนุนให้เกิดการออม

เงินระยะยาวของพนักงานโดยบริษทัฯ จะสะสมเงินเป็นจาํนวนร้อยละ 5 ของเงินเดือนของ

พนักงานทุกคน รวมทั้งให้ดอกเบ้ียบนเงินสะสมดงักล่าว โดยมีเง่ือนไขการเบิกถอนเงิน ซ่ึง

พนกังานสามารถเบิกถอนไดห้ลงัจากเงินออมนั้นมีระยะเวลา 3 ปีข้ึนไป  

 

(ค) กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 

บริษทัฯ มีกองทุน (defined contribution plan) สําหรับพนักงานท่ีเขา้ร่วมงานกบับริษทัฯ 

ภายหลงัจากปี 2540 ตามแผนน้ี บริษทัฯ จะสมทบเงินเป็นจาํนวนร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือน

ของพนักงานเข้ากองทุน และพนักงานจะต้องสมทบเงินเป็นจํานวนขั้นตํ่าร้อยละ 3 ของ

เงินเดือนของตน สาํหรับพนกังานท่ีเขา้ร่วมงานกบับริษทัฯ ก่อนหนา้ปี 2540 พนกังานมีสิทธิ

เลือกท่ีจะเขา้ร่วมในแผนการสมทบเงินกองทุนพนกังานหรือแผนการให้ประโยชน์พนักงาน 

(defined benefit plan) ซ่ึงสาํหรับแผนการใหป้ระโยชน์แก่พนกังาน บริษทัฯ ไดล้งบญัชีจาํนวน

เงินตามการคาํนวณจริงสาํหรับแผนการใหผ้ลประโยชน์แก่พนกังาน (defined benefit plan) ไว้

ในงบดุล โดยคิดตามจาํนวนปีท่ีทาํงานและเงินเดือนของพนกังาน ณ เวลานั้น สาํหรับแผนการ

ให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน (defined benefit plan) น้ี บริษทัฯ ไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็น

ค่าใชจ่้ายเป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 304 ลา้นบาทในปี 2556  
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8.5.4  นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

 

บริษทัฯ เช่ือว่าบริษทัฯ มีพนักงานท่ีมีประสบการณ์และไดรั้บการฝึกอบรมอย่างดี บริษทัฯ ไดล้งทุน

ทรัพยากรจํานวนมากในโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานอย่างกวา้งขวาง รวมทั้ งการ

ปฐมนิเทศน์ โครงการฝึกอบรมทางดา้นเทคนิคและการเป็นผูน้าํ บริษทัฯ ใหพ้นกังานไดมี้การหมุนเวียน

งานระหวา่งแผนกหรือไปยงับริษทัในเครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ทัว่โลก  
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

 

9.1  นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

บริษทัฯ ไดรั้บเอาแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการมาปฏิบติั โดยเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(Good Corporate Governance) ดงัต่อไปน้ี 

 

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

บริษทัฯ ยอมรับสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้นอยา่งเป็นอิสระ 

การเขา้ร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้น การเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ และการใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใน

เร่ืองเก่ียวกบัการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จาํนวนเงินค่าสอบ

บญัชี การประกาศจ่ายเงินปันผล การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิม

ทุน และการอนุมติัรายการพิเศษท่ีตอ้งใชม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการอนุมติั เป็นตน้ โดยในการประชุมผูถื้อหุ้นนั้น

จะมีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้และเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบคาํถามในท่ีประชุมดว้ย 

 

ผูถื้อหุ้นจะได้รับขอ้มูลประกอบวาระการประชุมท่ีเสนอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ 

สาํหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ังอยา่งเพียงพอตามกาํหนดเวลา ทั้งน้ี เพ่ือให้ผูถื้อ

หุน้สามารถตดัสินใจใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาทิ 

• ในเร่ืองเก่ียวกบัแต่งตั้งกรรมการ บริษทัฯ จะไดจ้ดัให้มีขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ง 

ซ่ึงรวมถึงการศึกษา ประสบการณ์ การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน 

• ในเร่ืองเก่ียวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ จะได้จัดให้ผูถื้อหุ้นได้รับขอ้มูล

เก่ียวกบัองคป์ระกอบและจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเสนอเพ่ือขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

• ในเร่ืองเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี บริษทัฯ จะไดจ้ดัให้ผุ ้

ถือหุ้นไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือผูส้อบบญัชีท่ีนาํเสนอและช่ือสาํนกังานสอบบญัชี ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอ จาํนวนปีท่ี

ทาํหนา้ท่ีใหบ้ริษทัฯ (ในกรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิม) 

• ในเร่ืองเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ จะได้จัดให้มีคาํอธิบายโดยย่อเพ่ือประกอบการ

ตดัสินใจในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลท่ีเสนอ 

• ในเร่ืองเก่ียวกบัการพิจารณาเร่ืองสาํคญั ๆ ของบริษทัฯ ตวัอยา่งเช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การ

แกไ้ขขอ้บงัคบั การขาย เลิก หรือโอนกิจการหลกัของบริษทัฯ การควบรวมกิจการ บริษทัฯ จะไดจ้ดัใหมี้ขอ้มูลท่ี

เพียงพอเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ีเสนอ รวมถึงผลกระทบต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ดว้ย 

 

ทั้งน้ี นอกจากขอ้มูลขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ จะสนบัสนุนจดัให้มีความเห็นของคณะกรรมการเพ่ือนาํไปใช้

ประกอบกบัวาระท่ีสาํคญัแต่ละวาระ เพ่ือช่วยใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้
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บริษทัฯ จะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีใช้บงัคบัในเร่ือง

เก่ียวกบัการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมท่ีเหมาะสม รวมถึงขอ้ปฏิบติัในการเขา้

ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวและวาระการประชุมต่าง ๆ ล่วงหนา้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

 

บริษทัฯ จะเปิดโอกาสอยา่งเหมาะสมใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและตั้งคาํถามในท่ีประชุม โดยจะ

มีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้และเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบคาํถามในท่ีประชุม และจะไดมี้การจดัทาํรายงานการ

ประชุมอยา่งเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงการบนัทึกรายช่ือกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม สรุปคาํถามท่ีสาํคญั คาํอธิบายและ

คาํช้ีแจงท่ีให้ไว ้ขอ้คิดเห็นท่ีสําคญัท่ีมีการเสนอข้ึน วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุมซ่ึงแยกเป็น

คะแนนท่ีเห็นดว้ย คะแนนท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เป็นตน้  

 

(2) การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 

บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ

บริษทัฯ เป็นส่วนหน่ึงในมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ (Standards of Business Conduct) โดยทัว่ไปแลว้ 

นโยบายดงักล่าวกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ หลีกเล่ียงมิให้เกิดการขดักนัระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตวัของบุคคลดังกล่าวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ  โดยการขดักันน้ีอาจจะเกิดข้ึนได้เม่ือ

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานกระทาํการอยา่งใด ๆ หรือมีผลประโยชน์ส่วนตวัอนัขดัหรือแยง้กบัวตัถุประสงค์

และการปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือบริษทัฯ ตวัอยา่งเช่น การท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานถูกคาดหมายใหห้ลีกเล่ียงการ

ขดักนัแห่งผลประโยชน์ในการทาํธุรกิจกบัผูส่้งสินคา้ ลูกคา้ คู่แข่ง หรือบุคคลอ่ืน นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร

และพนกังานยงัถูกคาดหมายให้ละเวน้จากการหาผลประโยชน์ให้ตนเองโดยใชโ้อกาสท่ีไดม้าจากทรัพยสิ์นของ

บริษทัฯ หรือจากการดาํรงตาํแหน่งภายในบริษทัฯ  อีกทั้ง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานยงัถูกคาดหมายให้

หลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยการอาศยัขอ้มูลภายในซ่ึงมิไดเ้ป็นขอ้มูลสาธารณะท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

พนกังานดงักล่าวไดม้าโดยการอาศยัตาํแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัฯ ดว้ย โดยในดา้นการกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน

นั้น บริษทัฯ จะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

• ให้ความรู้แก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร ในการรายงาน

การถือหุ้นของบริษทัฯ และบทลงโทษในกรณีไม่เปิดเผยขอ้มูลภายใตบ้ทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ใหค้าํแนะนาํแก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เก่ียวกบัการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหุน้ของบริษทัฯ 

ต่อ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

• ใหค้าํแนะนาํแก่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เก่ียวกบัการใชข้อ้มูลของบริษทัฯ อนัจะส่งผลต่อราคาหุ้น

ของบริษทัฯ ทั้งน้ี ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยงบการเงินของบริษทัฯ (รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส) 

บริษัทฯ จะห้ามพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

คณะกรรมการของบริษทัฯ 

• ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน เจา้หน้าท่ี รวมถึงคู่สมรสและผูอ้ยู่ในอุปการะของบุคคล

ดงักล่าว ใช้ขอ้มูลของบริษทัฯ เพ่ือขาย ซ้ือ โอนหรือรับโอนหุ้นของบริษทัฯ ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อ
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สาธารณชน การใชข้อ้มูลในลกัษณะดงักล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั และพนกังานท่ีละเมิดอาจถูก

บริษทัฯ ลงโทษทางวนิยั 

 

(3) บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัต่อสิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ เช่น พนกังานและ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัในเครือของบริษทัฯ ตลอดจนผูซ่ึ้งมีความสมัพนัธ์เชิงพนัธะสญัญากบับริษทัฯ ซ่ึง

บริษทัฯ จะปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีท่ีบริษทัฯ มีอยูต่ามขอ้กาํหนดในสญัญานั้น ๆ 

 

บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นท่ีเก่ียวกับการทําผิด

กฎหมาย ความไม่ถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระทาํผิดจรรยาบรรณ  

 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่สงัคมและส่ิงแวดลอ้มมีความสาํคญักบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ  บริษทัฯ จึง

มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด รวมถึงการให้ความเคารพต่อ

วฒันธรรมแห่งชาติและของทอ้งถ่ินนั้นๆ ส่ิงสาํคญัเหนือวตัถุประสงค์อ่ืนใดก็คือ บริษทัฯ มุ่งมัน่ดาํเนินงานดว้ย

ความปลอดภยัและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

บริษทัฯ คาดหมายให้พนักงานทั้งหมดในองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานความซ่ือตรงของบริษทัฯ โดย

บริษทัฯ จะไม่ยอมรับพนักงานผูท่ี้ไดผ้ลงานมาโดยการละเมิดกฏหมาย หรือนโยบายของบริษทัฯ หรือโดยการ

กระทาํท่ีไร้จรรยาบรรณ กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ สนบัสนุน และคาดหมายให้พนกังานแต่ละคนให้

กําลังใจและยกย่องเพ่ือนพนักงานท่ีปฏิเสธการรับผลประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้อง เพ่ือดํารงไวซ่ึ้งมาตรฐานทาง

จรรยาบรรณของบริษทัฯ 

 

เป็นนโยบายของบริษทัฯ ตลอดมาว่า ธุรกรรมทุกอย่างจะตอ้งถูกบนัทึกอยา่งถูกตอ้งลงในบนัทึกและ

สมุดบญัชี ซ่ึงหมายความวา่ การลงขอ้ความไม่ตรงตามท่ีเป็นจริงในสมุดบญัชีและเอกสารบนัทึกต่าง ๆ หรือการ

เปิดบญัชีธนาคารหรือมีบัญชีธนาคารไวแ้ต่ไม่ลงบนัทึกในสมุดบญัชีของบริษทัฯ เป็นเร่ืองท่ีห้ามกระทาํอย่าง

เด็ดขาด โดยพนกังานของบริษทัฯ ถูกคาดหมายใหท้าํการจดบนัทึกการดาํเนินงานอยา่งถูกตอ้งในบนัทึกและสมุด

บญัชีของบริษทัฯ และมีความซ่ือตรง 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีตอ้งการใหข้อ้มูลท่ีเปิดเผยในรายงานหรือเอกสารท่ีบริษทัฯ ส่งใหแ้ก่

หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจควบคุมและในการส่ือสารกบัสาธารณชนเป็นไปอยา่งสมบูรณ์ ถูกตอ้ง 

เหมาะสม ตรงตามเวลาและสามารถเขา้ใจได ้พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรายงานขอ้มูลท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงตน

ไดท้ราบมาต่อผูบ้ริหารเพ่ือใหผู้บ้ริหารสามารถใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจในการเปิดเผยขอ้มูลได ้ 
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ในรอบปี 2556 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการรายงานขอ้มูลเม่ือมีเหตุการณ์สาํคญัตามตามกฎระเบียบถึงตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในกาํหนดเวลา อีกทั้งยงัไดเ้ผยแพร่งบการเงิน รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและ

ผลการดาํเนินงาน ตลอดจนขอ้มูลต่างๆ ในเวบ็ไซตข์องทางบริษทัฯ อีกทางหน่ึงดว้ย 

 

อน่ึง บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งแผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือส่ือสารและใหข้อ้มูลกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน 

นกัวเิคราะห์ทางการเงิน หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทัว่ไป ผา่นช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ การประชุมราย

ไตรมาสกบันกัวเิคราะห์ทางการเงิน การประชุมกบันกัลงทุน กิจกรรมอ่ืนๆ และสามารถติดต่อกบัแผนกนกัลงทุน

สมัพนัธ์ไดโ้ดยตรงท่ีหมายเลขโทรศพัท ์02 262-4788 หรืออีเมล ์ essoIR@exxonmobil.com  

 

(5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะช่วยพฒันา

และกาํหนดทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการควบคุมภายใน การ

ตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และกระบวนการสอบทาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดาํเนินงานเป็นไปตาม

กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั และการตดัสินใจท่ีสมเหตุสมผล 

 

นอกจากการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับกรรมการของบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ จะจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนใน

เครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ของผูบ้ริหารแต่ละท่านดว้ย 

 

(ก) กรรมการ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษทัฯ มีจาํนวน 12 ท่านประกอบดว้ย 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 7 ท่าน 

• กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 5 ท่าน 

• กรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย จาํนวน 3 ท่าน  

• กรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการประเมินผลงานดว้ย จาํนวน 3 ท่าน  

ทั้งน้ี ประธานกรรมการของบริษทัฯ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ ดว้ย 

 

บริษทัฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษทัฯ โดยมีหน้าท่ีช่วยเหลือคณะกรรมการในการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการ การจดัส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ การจดบนัทึกรายงานการประชุม และ

หน้าท่ีอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นหน้าท่ีตามปกติของเลขานุการบริษัทรวมถึงการจัดเก็บขอ้มูลส่วนได้เสียของ

กรรมการและผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าว 
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(ข) คณะอนุกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

 

บริษัทฯ ยงัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานและให้

ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ 

 

(ค) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีและความรับผิดตามท่ีกาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

ทาํหนา้ท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมทั้งให้

ความสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและเช่ือมัน่ในหลกัการสาํคญั ดงัน้ี 

• การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่ธุรกิจในระยะยาว และการ

บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมิให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

• การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยท่ีเพียงพอต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

• การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

• กาํหนดแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจท่ีเหมาะสมสาํหรับกรรมการ 

และพนกังานไดถื้อปฏิบติั 

 

คณะกรรมการของบริษทัฯ จะจดัทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจกรรมและ

ผลประกอบการทางการเงินของบริษทัฯ เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ตรวจสอบ 

 

บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ของบริษทัฯ เป็นส่วนหน่ึงในมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ (Standards of Business Conduct) 

 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในระดบับริหาร และ

ระดบัปฏิบติังาน ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดการควบคุมภายในและขั้นตอนท่ีครอบคลุม รวมถึงท่ีได้

กาํหนดไวใ้นระบบการควบคุมการจดัการ (System of Management Controls) – มาตรฐานพ้ืนฐาน 

(Basic Standards) – ระบบจดัการการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ (Controls Integrity Management 

System) และคู่มือการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี (Delegation of Authority Guide) และบริษทัฯ มีวิธีการท่ี

เหมาะสมในการแบ่งแยกหน้าท่ีตามท่ีจําเป็นเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ามีการถ่วงดุลในการตรวจสอบและ

วเิคราะห์ ตวัอยา่งเช่น พนกังานของบริษทัฯ จะไม่สามารถอนุมติัรายการค่าใชจ่้ายท่ีตนเองเป็นผูจ่้ายเอง
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ได ้แมจ้ะอยูใ่นขอบเขตอาํนาจท่ีจะสามารถอนุมติัได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจ

ในการอนุมติัของพนกังานในแต่ละระดบัไวด้ว้ย 

 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในจะมีโครงสร้างท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเช่ือมโยง/

ประสานกันระหว่างทีมผูต้รวจสอบภายในจากระดับภูมิภาค ท่ีปรึกษาด้านการควบคุม (Control 

Advisor) ผูป้ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ระบบน้ีจะ

ทาํให้รายงานและขอ้เท็จจริงท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และบริษทัย่อย ซ่ึง

ดําเนินการโดยทีมผู ้ตรวจสอบจากระดับภูมิภาคและท่ีปรึกษาด้านการควบคุม สามารถส่งถึง

คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางผูป้ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ  และทาํให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถร้องขอผา่นทางผูป้ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหมี้การตรวจสอบเฉพาะ

ดา้นในส่วนท่ียงัมิไดไ้ดรั้บการตรวจสอบอย่างเพียงพอในรอบการตรวจสอบนั้น ๆ ของบริษทัฯ หรือ

บริษทัยอ่ย   

 

บริษทัฯ จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกับธุรกรรมท่ี

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายการระหว่างกนั 

รายการท่ี เ ก่ียวโยงรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เ ป็นต้น  และความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนาํเสนอต่อคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี เพ่ือให้มัน่ใจวา่การ

เขา้ทาํรายการตามท่ีเสนอนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และบริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัการทาํรายการดงักล่าวในรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ  

 

(ง) การประชุมคณะกรรมการ 

 

ขอ้บังคับของบริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อคร้ัง 

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯอาจมีการประชุมเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น ทั้งน้ี จะมีการส่งหนงัสือ

นดัประชุมไปถึงกรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม อยา่งไรก็ดี ในกรณีรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิ

หรือประโยชน์ของบริษทัฯ ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน 

และกาํหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่นั้นก็ได ้ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว จะมีการกาํหนดวาระ

การประชุมท่ีชัดเจน ตลอดจนมีเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ีเพียงพอ โดยจะจัดส่งไปยงั

คณะกรรมการล่วงหนา้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมการประชุม 

โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีสมเหตุสมผล และจะมีการจด

บนัทึกรายงานการประชุมในขอ้ปรึกษาท่ีสําคญัในการประชุม และจะมีการเสนอรายงานการประชุม

ดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการในคราวถดัไปเพ่ือพิจารณารับรอง และจดัเก็บรายงานการประชุมนั้น

เพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้  
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นอกจากการประชุมคณะกรรมการแลว้ กรรมการอิสระอาจมีการประชุมกนัเองโดยท่ีไม่มีฝ่าย

จดัการของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมดว้ย เพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ 

และจะแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบผลการประชุมดว้ย 

 

(จ) ค่าตอบแทน 

 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ ผูซ่ึ้งไม่ไดรั้บค่าตอบแทนต่างหากจากบริษทัฯ หรือบริษทั

ในเครือของบริษทัฯ สําหรับการทาํงานเต็มเวลาประเภทใด ๆ สามารถเทียบเคียงได้กบัค่าตอบแทน

กรรมการของบริษทัอ่ืน ๆ สําหรับกรรมการผูซ่ึ้งไดรั้บค่าตอบแทนต่างหากจากบริษทัฯ หรือบริษทัใน

เครือของบริษทัฯ สาํหรับการทาํงานเต็มเวลาประเภทใด ๆ จะไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ แต่

จะยงัคงมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตามปกติในฐานะพนักงาน หรือค่าบริการ (แลว้แต่

กรณี) ทั้ งน้ีบริษทัฯ จะเปิดเผยค่าตอบแทนรวมท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารตามแบบท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

 

(ฉ) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 

กรรมการของบริษทัฯ จะไดรั้บการรายงานเก่ียวกบัการดาํเนินงานและการกาํกบัดูแลกิจการ

ของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ  นอกจากน้ี บริษทัฯ จะสนบัสนุนให้กรรมการไดเ้พ่ิมพูนความรู้และพฒันา

ตนเอง โดยเขา้ร่วมหลกัสูตรการอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หลกัสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการของบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association) 

  

9.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

  

9.2.1 คณะกรรมการของบริษัท 

 

คณะกรรมการมีรายนามตามท่ีระบุในขอ้ 8.1 มีอาํนาจหน้าท่ีในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ โดย

เป็นไปตามนโยบาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมติของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น 

ตลอดจนกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั โดย ณ วนัท่ีจดัทาํแบบ 56-1 ฉบบัน้ี กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั

ฯ นายซี จอห์น อทันัส ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคญัของบริษทั นายมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกุล  

นายอดิศักด์ิ แจ้งกมลกุลชัย นายสมเจตน์ สายฝน นายยอดพงศ์ สุตธรรม  นางราตรีมณี ภาษีผล  

นายชยั แจง้ศิริกลุ กรรมการสองในหกคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  

 

 เฉพาะอาํนาจในการใชสิ้ทธิและดาํเนินการต่าง ๆ ทางศาล อยัการ ตาํรวจ และเจา้พนกังานคน

อ่ืน ๆ ของรัฐ ให ้นายมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกลุ นายอดิศกัด์ิ แจง้กมลกุลชยั นายสมเจตน์ สายฝน นายยอด

พงศ์ สุตธรรม นางราตรีมณี ภาษีผล นายชัย แจ้งศิริกุลกรรมการคนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสมภพ อมาตยกลุ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

3. นางวธันี พรรณเชษฐ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

(เป็นกรรมการผูมี้ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน) 

โดยมีนายชยั แจง้ศิริกลุ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนางธญัญารัตน์ รัตน์วฒันากลุกิจ

เป็นผูป้ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวสุธานี วจันะรัตน์ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 19 

กมุภาพนัธ์ 2556 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย และถอดถอนหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4.  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีภายนอก

ของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี

ภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ งน้ี เ พ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ย

ขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานการเงินของ

บริษทัฯ 

 (ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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 (ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 (จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ถา้มี) 

(ฉ)  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช)  ความเห็น หรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติั

หนา้ท่ีตามกฎบตัร (charter) และ 

 (ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

8.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทาํ

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ  

(ก)  รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ข)  การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

9.  เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูส้อบบัญชีภายนอกของ

บริษทัฯ ถึงพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่า กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการ

ดาํเนินงานดงักล่าว ไดก้ระทาํความผิดตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์

เก่ียวขอ้งระบุไว ้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินการสอบทานโดยไม่ชกัชา้ และหากพบวา่ 

พฤติการณ์ดงักล่าวน่าสงสัยตามท่ีผูส้อบบญัชีแจง้ ให้รายงานผลการสอบทานดงักล่าวไปยงั

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือผูส้อบบญัชีภายนอก 

หรือรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ

ผูส้อบบัญชีภายนอกตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

กาํหนดภายในสามสิบวนั 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัการประชุมรวม 8 คร้ัง โดยรวม

ถึงการประชุมเพ่ือหารือเป็นการเฉพาะกับท่ีปรึกษากฎหมายและผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซ่ึงมี

รายละเอียดในการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี  

 

ช่ือ รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 

1.    นายสมภพ อมาตยกลุ 8/8 

2.    นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ 8/8 

3. นางวธันี พรรณเชษฐ ์ 8/8 

 

9.2.3 คณะกรรมการประเมนิผลงาน 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการปรเมินผลงานประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน 

2. นายวฒันา จนัทรศร กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน 

3. นายมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกลุ กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน ทําหน้าท่ีเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินผลงาน 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการประเมนิผลงาน 

 

คณะกรรมการประเมินผลงานจะร่วมกนัประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ และพิจารณาการทาํงาน

ของกรรมการผูจ้ดัการร่วมกบัคณะกรรมการบริษทัฯ และให้ขอ้มูลเก่ียวกับการทาํงานของกรรมการ

ผูจ้ดัการดงักล่าวในระหวา่งรอบการประเมินผลงานปกติของกรรมการผูจ้ดัการแก่บริษทัตน้สังกดัของ

กรรมการผูจ้ดัการ   

 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

  

9.3.1 การสรรหากรรมการอสิระ 

 

กรรมการอิสระของบริษทัฯ นอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีอธิบายในหัวขอ้  “การสรรหากรรมการ

บริษทั และผูบ้ริหาร” แลว้  ยงัจะตอ้งมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 
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(ก)  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯทั้งน้ี ใหน้บัรวมการ

ถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน

ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบั

เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้ง  ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้ม

ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึง

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะ

ท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้

วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ

การใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ้าประกนั การใหสิ้นทรัพย์

เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯหรือ

คู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ

ของบริษทัฯหรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่  ทั้งน้ี การคาํนวณภาระ

หน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่

ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

หุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯสงักดัอยู ่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้ง 
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(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย

หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อ

หุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯหรือ

บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของ

จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย  

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ 

 

9.3.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้ งจากกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยท่ีกาํหนดวา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี

กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน โดยแต่ละท่านจะมี

วาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสองปี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งดาํรงคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

และดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 

 

9.3.3 การสรรหากรรมการบริษัท องค์ประกอบ และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 

 

9.3.3.1 การสรรหากรรมการบริษทั 

 

กรณีมีเหตุจาํเป็นท่ีจะตอ้งแต่งตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างหรือแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม 

เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่ง

ในปัจจุบนั จะมีการหารือร่วมกนั เพ่ือกาํหนดตวับุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้งดา้นประสบการณ์ 

ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ เขา้มาเป็นกรรมการ ทั้งน้ี บุคคลท่ีไดรั้บ

การแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น

ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย ์ ท่ี ทจ 24/2552 เร่ืองขอ้กาํหนดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก

หลกัทรัพย ์ (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดว้ย ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทน

กรรมการท่ีครบวาระ หรือการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิม ภายหลงัจากมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ แลว้ จะมีการเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ดงัท่ีกาํหนดไวใ้นหัวขอ้  “องคป์ระกอบและ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั” 

 

9.3.3.2 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ นั้น ไดมี้

การกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 

1. ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหมี้คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ

ไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด

จะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ แต่ละคน ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียง

เท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยูใ่นการเลือกตั้งกรรมการแต่ละตาํแหน่ง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลใด

บุคคลหน่ึง 

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลมากกวา่หน่ึงคนใน

การเลือกตั้งกรรมการแต่ละตาํแหน่งไม่ได ้

(3)  บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกเป็นกรรมการ

เท่ากบัจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ี

บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ งในลาํดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุม

ท่ีเลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผูมี้สิทธิออกเสียงช้ีขาดหากประธานในท่ี

ประชุมเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัด้วย หรือให้ใชว้ิธีการจบัฉลากเพ่ือให้ได้

กรรมการท่ีพึงจะมีหากประธานในท่ีประชุมไม่ใช่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

3. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน

หน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็

ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง

อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้

4. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตาํแหน่งตอ้งทาํหนังสือลาออก โดยการ

ลาออกดงักล่าวนั้นจะมีผลนบัแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงบริษทัฯ 
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5. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออก

ตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ

ฉันทะ (ถา้มี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่

ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ (ถา้มี) ท่ีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง 

 

9.3.4 กรรมการผู้จดัการและขอบเขตอาํนาจของกรรมการผู้จดัการ 

 

 กรรมการผูจ้ดัการจะไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการมี

อาํนาจหน้าท่ีเต็มในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ทั้งน้ี 

กรรมการผูจ้ ัดการจะต้องไม่ใช้อาํนาจหน้าท่ีของตนในกรณีท่ีตนอาจมีส่วนได้เสีย หรือ

ผลประโยชน์ขดัแยง้อ่ืนใดกบับริษทัฯ  

  

ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนกระทาํการแทนตนเอง ขอบเขต

การมอบอาํนาจของบุคคลดงักล่าวนั้น จะตอ้งไม่รวมถึงการอนุมติัให้ทาํรายการท่ีผูรั้บมอบ

อาํนาจอาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีผลประโยชน์ขดัแยง้อ่ืนใดกบับริษทัฯ  

 

นอกจากน้ี ตามมติคณะกรรมการบริษทั ไดมี้การจาํกดัขอบเขตการใช้อาํนาจบาง

ประการของกรรมการบริษทั ซ่ึงรวมถึงอาํนาจของนายซี จอห์น อทันัส ซ่ึงเป็นกรรมการ

ผูจ้ดัการดว้ย อาทิเช่น นายซี จอห์น อทันสั เพียงคนเดียวจะมีอาํนาจลงนามในการสั่งจ่ายเช็ค

หรือดร๊าฟไดใ้นจาํนวนเงินไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

 

 บริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุ้นจะแต่งตั้ งผูแ้ทนไปร่วมประชุมในท่ีประชุมของบริษทัย่อยและผูแ้ทนของ

บริษทัมีหนา้ท่ีในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้หลกัการหรือ

แนวทางไว ้โดยบริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุ้นมีสิทธิเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ เวน้แต่สิทธิบางประการ เช่น สิทธิใน

การรับเงินปันผล หรือ สิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ยนั้นๆ 

จะไดร้ะบุไว ้และท่ีผ่านมาบริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุ้นไดล้งมติแต่งตั้งพนักงานของบริษทัฯ เป็นกรรมการ และ 

กรรมการผูจ้ดัการ ในบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ี กรรมการของบริษทัดงักล่าวมีอาํนาจหน้าท่ีในการดาํเนินกิจการของ

บริษทัฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมติของคณะกรรมการและผูถื้อ

หุน้ ตลอดจนกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั  

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
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 ระบุในขอ้ 9.1(2) 

 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

 

บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต บริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ

เอส จาํกดั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2556 เป็นจาํนวนเงิน 4,500,000  บาท 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

10.1 นโยบายเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

 บริษทัฯ ยดึถือการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและการจดัการท่ีดี ควบคู่ไปกบั การใส่ใจดูเเลรักษาสังคมและ

ส่ิงเเวดลอ้ม เพ่ีอนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื    โดยบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการสนบัสนุนพฒันาการดา้นการศึกษา 

(Education)   การส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภยั  (Safety and Health)    การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (Environment)   การ

สืบสานศิลปะและวฒันธรรม (Arts and Culture)  รวมทั้งการการพฒันาสังคม (Social Development) โครงการเพ่ือสังคม

ของเรา  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีสาํคญัของชุมชน ในแนวทางท่ีเขา้กนัไดก้บัผลประโยชน์ทางธุรกิจของ

เร า  ทั้ ง น้ี  บ ริ ษัท ฯ  ไ ด้ เ ปิ ด เ ผย เ ร่ื อง ดัง กล่ าวไว้ใ น เว็บ ไ ซด์ข อ งบ ริ ษัทฯ  แ ล้ว  ( http://www.esso.co.th/Thailand-

Thai/PA/community.aspx) 

 

 การสนบัสนุนประกอบดว้ยการบริจาคเงินหรือส่ิงของ หรือการให้บริการ  โดยสมคัรใจ  แก่องคก์ร (ไม่ใช่บุคคล)  

ซ่ึงผูบ้ริจาคไม่ไดรั้บอะไรสาํคญัหรือจบัตอ้งไดเ้ป็นการตอบแทน  

 

 องคก์รซ่ึงรับบริจาค   ประกอบดว้ยองคก์รการกุศลท่ีลงทะเบียน และไม่ใช่หน่วยราชการ  องคก์รดา้นวฒันธรรม

และสุขภาพ  การศึกษาท่ีไม่แสวงหากาํไร   หน่วยงานราชการท่ีจดักิจกรรมคลา้ยคลึงกบัองคก์กรขา้งตน้  อาจจะมีคุณสมบติั

เหมาะสมท่ีจะไดรั้บการบริจาคเช่นกนั  

 

 ในดา้นของการดาํเนินธุรกิจและการคา้  บริษทัฯ แสวงหาผลตอบแทนสูงสุดสาํหรับการลงทุนของเรา  ในทาํนอง

เดียวกนั  เม่ือเราทาํกิจกรรมเพ่ือสงัคม  เราจึงแสวงหากิจกรรมท่ีจะส่งผลดีมากท่ีสุดต่อสงัคม 

 

10.2 มาตรฐานการดาํเนินธุรกจิ 

 

 บริษทัฯ ไดรั้บเอามาตรฐานการดาํเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) มาใช ้โดยนโยบายต่างๆ ภายใต้

มาตรฐานการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว ถือเป็นนโยบายหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ จะตอ้งทาํความ

เขา้ใจ และนาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  ในทุกๆ ปี ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ถูกคาดหมายให้ทาํ

การทบทวนนโยบายหลกัเหล่าน้ี พร้อมยืนยนัการทบทวนดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อบริษทัฯ  นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้

จดัใหมี้การอบรมเพ่ือทบทวนนโยบายหลกัเหล่าน้ี หรือประเด็นสาํคญัอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความเขา้ใจ และสามารถนาํไปเป็น

แนวทางปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นระยะๆ โดยนโยบายหลกั 17 ประการของมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย 

- นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

- นโยบายเก่ียวกบัการขดักนัแห่งผลประโยชน ์

- นโยบายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของบริษทั 

- นโยบายเก่ียวกบัการเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน 

- นโยบายเก่ียวกบัการใหข้องขวญัและการเล้ียงรับรอง 

- นโยบายเก่ียวกบักิจกรรมทางการเมือง 

- นโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติังานระหวา่งประเทศ 
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- นโยบายต่อตา้นการผกูขาด 

- นโยบายเก่ียวกบัเร่ืองสุขอนามยั 

- นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

- นโยบายเก่ียวกบัความปลอดภยั 

- นโยบายเก่ียวกบัความปลอดภยัของผลิตภณัฑข์องบริษทั 

- นโยบายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และคุณภาพสินคา้ 

- นโยบายเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละยาเสพติด 

- นโยบายเก่ียวกบัการใหโ้อกาสในการจา้งงานอยา่งเท่าเทียมกนั 

- นโยบายเก่ียวกบัการคุกคามผูอ่ื้นในสถานท่ีปฎิบติังาน 

- นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

กรุณาอา้งอิง http://esso-th.listedcompany.com/conduct.html 

 

10.3 การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ 

  

บริษทัฯ ไดมี้นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  ซ่ึงผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้เม่ือปี 2554 และ

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแนวทางปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้น มาตรฐานการดาํเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การส่ือสารเพ่ือป้องกนักนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ไปทั้งระดบักรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนกังาน  
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

11.1  การควบคุมภายใน 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ทาํการประเมิน และสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงทบทวนสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในและขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกบัฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ อยูเ่สมอ   จากผลการประเมินของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ  เพียงพอและ เหมาะสม  มีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี  

 

11.1.1 องค์กรและสภาพแวดล้อม  

 

รูปแบบการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีบริษทัฯ ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัน้ีมีความเหมาะสม และเอ้ือใหก้ารดาํเนินงานประกอบธุรกิจ

ของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพ  บริษทัฯ มีนโยบายขอ้กาํหนดใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งยดึถือจรรยาบรรณใน

ระดบัสูงสุดในการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด และหลีกเล่ียงการปฏิบติัในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิด หรืออาจก่อใหเ้กิดการขดักนั

แห่งผลประโยชน์ ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตวักบัของบริษทัฯ  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคาดหวงัใหก้ารดาํเนินธุรกรรมตอ้ง

เป็นไปอยา่งเท่ียงธรรม ไม่วา่จะเป็นธุรกรรมระหวา่งพนกังานเอง หรือธุรกรรมท่ีทาํกบัผูข้ายสินคา้ ลูกคา้ และบุคคลอ่ืน ๆ 

ดว้ย 

           

11.1.2 การบริหารความเส่ียง  

 

บริษทัฯ ใชก้ระบวนการประเมิน และบริหารจดัการความเส่ียงในทุกดา้นทุกส่วนของธุรกิจ โดยบริษทัฯ มีวธีิการและ

ขั้นตอนท่ีดีในการวเิคราะห์ และประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญัอนัอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ รวมถึงการกาํหนด

มาตรการในการจาํกดั หรือลดความรุนแรงจากผลกระทบดงักล่าว  ในระบบงานของบริษทัฯ การบริหารจดัการความเส่ียง

เป็นส่วนประกอบท่ีตอ้งตระหนกัถึงดว้ยเสมอ ในการกาํหนดระบบการปฏิบติังานทุกส่วนของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงปัจจยั

ความเส่ียงทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนกระบวนการติดตาม และตรวจสอบใหมี้การปฏิบติัตามแผนการบริหารจดัการ

ความเส่ียง  

 

11.1.3 การควบคุมการปฏบิัตงิานของฝ่ายบริหาร  

 

บริษทัฯ มีการกาํหนด และใชคู้่มือการมอบหมายอาํนาจและวงเงินอาํนาจอนุมติัรายการของผูบ้ริหาร (Delegation of 

Authority Guide) ซ่ึงระบุวงเงิน และวธีิการอนุมติัในแต่ละประเภทรายการต่างๆ ของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัชั้นอยา่งชดัเจน 

โดยระบบการมอบหมายอาํนาจน้ีก็เพ่ือใหฝ่้ายจดัการมัน่ใจไดว้า่ การตดัสินใจในธุรกรรมต่างๆ ไดรั้บการอนุมติัอยา่ง

เหมาะสม โดยบุคลากรท่ีมีทกัษะ และความรู้ท่ีเหมาะสม ซ่ึงหลกัการพ้ืนฐานจะถือวา่ อาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมายจะตอ้งมาคู่

กบัความรับผดิชอบต่อการตดัสินใจ โดยใชว้จิารณญานทางธุรกิจ และการพิจารณา โดยคาํนึงถึงหลกัการระบบการแบ่งแยก

อาํนาจหนา้ท่ี เพ่ือใหมี้การตรวจทานอยา่งเหมาะสมดว้ย   
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11.1.4 สารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  

 

ในการเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาในแต่ละคร้ัง มีการบรรจุเร่ืองในระเบียบวาระการประชุม และใหข้อ้มูล

ต่างๆเพ่ือช่วยในการพิจารณาตดัสินใจเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอ  บริษทัฯ มีการบนัทึกความเห็น และขอ้สงัเกตของ

กรรมการไวใ้นรายงานการประชุม ซ่ึงถูกจดัเก็บไวเ้พ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของกรรมการได ้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีระบบการจดัการขอ้มูล (Information Management System) ท่ีมีวธีิการการบนัทึก 

และจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีไดอ้ยา่งครบถว้น และมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

  

11.1.5 การตดิตามและวดัประเมนิผล  

 

บริษทัฯ จดัใหมี้การอบรมเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในใหแ้ก่พนกังานของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง  และมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในบริษทัฯ ท่ีมีความเป็นอิสระ ทาํการตรวจสอบ และวดัประเมินผลของแต่ละหน่วยงานเพ่ือใหก้ารปฏิบติังาน

ต่างๆ นั้นเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบติัภายใตร้ะบบการควบคุมท่ีรัดกมุ   ขอ้ควรปรับปรุงท่ีรายงานโดยผูต้รวจสอบ

ภายใน  ส่ิงผิดปกติ หรือประเด็นปัญหาการกระทาํท่ีอาจขดัต่อแนวมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจ ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข และ

รายงานต่อฝ่ายบริหารโดยมิชกัชา้  และมีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ   ผูจ้ดัการของแต่ละหน่วยงานจะเป็น

ผูท้าํการติดตามผลความคืบหนา้ของการปฏิบติัแกไ้ขตามขอ้แนะนาํต่างๆ จากรายงานการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 

จนปัญหาไดรั้บการแกไ้ขเสร็จส้ิน    คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมิน สอบทานความมีประสิทธิภาพของ

กระบวนการติดตามแกไ้ขของฝ่ายจดัการอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

11.2 ระบบการควบคุมภายใน 

  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการจดัการระบบการควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพในทุกระดบังาน เพ่ือใหบ้รรลุ

เป้าหมายดงักล่าว บริษทัฯ ไดว้างหลกัเกณฑว์ธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมภายในของบริษทัฯ ซ่ึงตั้งอยูบ่นมาตรฐานของ

ระบบการควบคุมการบริหารจดัการ (System of Management Control – Basic Standards) และระบบบริหารการดาํเนินงาน

เพ่ือการควบคุม (Controls Integrity Management System)  

 

ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ จะมีการตรวจสอบ และวดัผลประสิทธิภาพตามรอบระยะเวลาการตรวจสอบอยา่ง

สมํ่าเสมอ ทั้งทางดา้นนโยบายและแนวปฏิบติั ความมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทางการเงิน การดาํเนินงานและการ

ควบคุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากทีมงานผูต้รวจสอบภายในบริษทัฯ ท่ีมีความเป็นอิสระ รวมถึงการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตอีกทางหน่ึงดว้ย 
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11.2.1 ระบบควบคุมการบริหารจดัการ   

 

ระบบควบคุมการบริหารจดัการเป็นการกาํหนดหลกัการพ้ืนฐาน แนวทางปฏิบติัและมาตรฐานสาํหรับระบบการควบคุม

ภายในของบริษทัฯ ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายทิศทางของฝ่ายบริหาร และพิทกัษไ์วซ่ึ้งผลประโยชนข์องผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆ 

 

ระบบควบคุมการบริหารจดัการประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั 7 ประการ ไดแ้ก่ การกระจายอาํนาจ (Decentralization of 

Management) การแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบ (Segregation of Duties and Responsibilities) การจดบนัทึกเป็นเอกสาร 

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

จดัการใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเส่ียง (Relevance to Risk) และความเป็นอิสระของการควบคุม (Minimum Inter-

dependence of Controls)  ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานจะตอ้งนาํหลกัการดงักล่าวไปประยกุตเ์พ่ือปฏิบติัใชใ้น

หน่วยงานของตนอยา่งเคร่งครัด  

 

11.2.2 ระบบบริหารการดาํเนินงานเพ่ือการควบคุม   

 

ระบบบริหารการดาํเนินงานเพ่ือการควบคุมซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของระบบควบคุมการบริหารจดัการ เป็นเคร่ืองมือสาํคญั

ระดบัปฏิบติัการเพ่ือประเมินความเส่ียง และหาทางกาํหนดวธีิการควบคุม เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงหรือปัญหาขอ้ผดิพลาดท่ี

อาจจะเกิดข้ึน ครอบคลุมในทุกส่วนของงาน ทั้งดา้นการปฏิบติังาน การเงินหรืองานบริหาร รวมไปถึงการรายงานความ

ผิดปกติ ขอ้บกพร่องของการควบคุม และประเด็นอนัอาจขดัต่อแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ต่อฝ่ายบริหาร  ทั้งน้ี ก็

เพ่ือทาํใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ นโยบาย หลกัการและมาตรฐานของระบบการควบคุมการจดัการ ตลอดจนวธีิการควบคุมภายใน

หน่วยงาน ไดถู้กนาํไปประยกุตป์ฏิบติัใชจ้ริงและยงัคงความมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

 

ระบบบริหารการดาํเนินงานเพ่ือการควบคุมจะครอบคลุม 7 หวัขอ้ ไดแ้ก่ การกาํกบัดูแลของฝ่ายบริหาร (Management, 

Leadership, Commitment & Accountability) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) แนวปฏิบติัเพ่ือจดัการความเส่ียง 

(Business Procedure Management & Improvement) การส่ือสารและอบรม (Personnel & Training) การจดัการเพ่ือนาํไป

ปฏิบติั (Management of Change) การรายงานและการจดัการขอ้บกพร่องของการควบคุม  (Reporting & Resolution of 

Control Weakness) และ การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม (Controls Integrity Assessment)  โดยในแต่ละหวัขอ้จะ

ประกอบดว้ยรายละเอียด 5 หวัขอ้ยอ่ยคือ วตัถุประสงค ์(Objective) มาตรฐาน (Standards) ขั้นตอนการปฏิบติั (Procedures) 

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

 

11.3 การตรวจสอบและวดัผลประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

 

11.3.1 การทบทวนแนวทางปฏบิัตงิานธุรกจิ (BPR)   

 

บริษทัฯ ตระหนกัมาโดยตลอดถึงความสาํคญัและคุณค่าของหลกับรรษทัภิบาล รูปแบบการทาํธุรกิจอยา่งตรงไปตรงมา และ

หลกัมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจมายาวนาน  บริษทัฯ เช่ือวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัสาํคญัใหป้ระสบความสาํเร็จไดอ้ยา่ง
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ยัง่ยนื  โดยท่ีวธีิการทาํงานใหบ้รรลุผลนั้นมีความสาํคญัดุจเดียวกบัตวัผลงานนั้น   พนกังานทุกคนของเราจึงตอ้งมีการ

ทบทวน นโยบายต่างๆและมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจ  และนาํไปปรับใชจ้ริงในการทาํงานตามกาํหนดระยะเวลา  ในปี พ.ศ. 

2555 บริษทั ฯ ไดจ้ดัวาระการอบรมใหพ้นกังานทุกคนทบทวนนโยบายและมาตรฐาน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

• เพ่ือส่งเสริมช่ือเสียงอนัดีของบริษทั ฯ ในดา้น ความซ่ือสตัย ์และแนวทางการทาํธุรกิจอยา่งตรงไปตรงมา 

• เพ่ือส่งเสริมใหมี้ความเขา้ใจหลกัการของมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจและปฏิบติัตามหลกัการเหล่านั้น 

• เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการใชม้าตรฐานเหล่าน้ีในการทาํงานจริงในทุกแง่มุมและในทุกระดบัในองคก์ร 

• เพ่ือส่ือใหท้ราบถึงผลลพัธ์จากการไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน 

• เพ่ือบ่งช้ึ ประเมิน  รายงาน รวมถึงแกไ้ขหากจาํเป็น การปฏิบติัท่ีเป็นอยูอ่นัอาจไม่สอดคลอ้งกบัหลกัของนโยบาย  

• เพ่ือรายงาน ขอ้กงัวลใจในการปฏิบติัตาม และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่พนกังานทราบถึงช่องทางท่ีมีอยูเ่พ่ือส่ือสารรายงาน

ขอ้กงัวลใจเหล่านั้น 

 

11.3.2 การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ   

 

บริษทัฯ มีการตรวจสอบ และวดัผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานผูต้รวจสอบภายใน

ของบริษทัฯ โดยทัว่ไปทุกรอบระยะเวลา 3 ปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน  นอกจากน้ี ในแต่ละ

หน่วยงานจะมี ท่ีปรึกษาดา้นการควบคุมของหน่วยงาน เพ่ือใหแ้นวทางการควบคุม และทาํการตรวจประเมินการควบคุม

ภายในของหน่วยงานเอง (Unit Internal Assessment) เป็นระยะ โดยผลของการตรวจประเมินภายในของหน่วยงาน และผล

ของการตรวจสอบโดยทีมงานผูต้รวจสอบภายในบริษทัฯ จะมีการรายงานอยา่งเป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของหน่วยงานนั้น 

เพ่ือพิจารณาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข และติดตามผลความคืบหนา้ของการปฏิบติัตามขอ้แนะนาํต่างๆ ต่อไป  ทั้งน้ี ผลของ

รายงานการตรวจสอบทั้งหมดดงักล่าว จะมีการนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสอบทานดว้ย 

  

11.3.3 การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอสิระ 

 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะเป็นผูท้าํการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการตรวจสอบบญัชี  เพ่ือรับรองวา่งบ

การเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยไม่มีขอ้ผิดพลาดอยา่งเป็นสาระสาํคญั และจดัทาํสอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไป 
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12.  รายการระหว่างกนั 

 

บริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในบริษทัในเครือเอก็ซอนโมบิลไดเ้ขา้ทาํสญัญาต่างๆ กบัเอก็ซอนโมบิลและบริษทัใน

เครือ  เพ่ือท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์และเขา้ถึงความเช่ียวชาญดา้นการปฏิบติัการและบริการสนบัสนุนอ่ืนๆ ของเอก็ซอน

โมบิล โดยท่ีสญัญาเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และมีความสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตามมาตรฐาน

ของเอก็ซอนโมบิล  เง่ือนไขและขอ้ตกลงในสญัญาดงักล่าว ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานเดียวกนักบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงของคู่สญัญา

รายอ่ืนๆ ท่ีเป็นบริษทัในเครือเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ทัว่โลก  ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือวา่สญัญาดงักล่าว มีลกัษณะเดียวกนั

กบัท่ีทาํกบับุคคลภายนอก โดยมีเง่ือนไขขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล  ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานสญัญาระหวา่งกนัเหล่านั้นแลว้ 

 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทาํรายการระหว่างกนั 

 

การทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ ภายใตส้ญัญาต่างๆ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในปีท่ีผา่นมา เป็นการทาํ

รายการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบงบ

การเงินประจาํปีของบริษทัฯและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ทั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัฯ ไดพิ้จารณาขอ้มูลต่าง ๆ ประกอบกนั แลว้มีความเห็นวา่ ธุรกรรมเหล่านั้นเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจตามปกติ และ

เท่าเทียมกบัธุรกรรมท่ีทาํกบับุคคลภายนอก (arm’s length basis)  และมีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเหมาะสม  

 

มาตรการขั้นตอนในการอนุมตักิารเข้าทาํรายการระหว่างกนั  

 

โดยปกติแลว้การเขา้ทาํสญัญาระหวา่งกนัทั้งหมดของบริษทัฯ ทาํข้ึนเพ่ือการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ 

ขั้นตอนการอนุมติัมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการเขา้ทาํสญัญาระหวา่งกนักบั

บุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ บุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ ดงักล่าว

จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํสญัญาดงักล่าว 

 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมบริษทัไดอ้นุมติัในหลกัการใหบ้ริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ยเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนับางประเภทกบักรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง (ตามท่ีไดห้รือจะไดใ้ห้

คาํนิยามไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้

ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจาก

อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี หรือหากธุรกรรมเหล่านั้น

เป็นธุรกรรมท่ีมีการคิดราคาในราคาท่ีเป็นธรรมหรือราคาตลาด หรือหากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมท่ีมีการคิดราคาใน

ราคาทุนหรือราคาทุนบวกค่าบริการ ตามท่ีตกลงกนัไวใ้นสญัญาระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัในเครือหรือหากราคาอยูบ่น

พ้ืนฐานเดียวกนักบัราคาท่ีเรียกเก็บจากหรือเรียกเก็บโดยบริษทัในเครือทัว่โลกสาํหรับการใหบ้ริการหรือการซ้ือขายสินคา้
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ประเภทเดียวกนั หรือหากอตัราดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัในเครืออ่ืนไดคิ้ดตามอตัราท่ีเป็น

ธรรม (Fair rate) หรืออตัราตลาด (Market Rate) 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 

สาํหรับการเขา้ทาํสญัญาระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต บริษทัฯ จะปฏิบติัใหเ้ป็นไป

ตามมติของคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2551 ตามสาระสาํคญัขา้งตน้ รวมถึงตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยท่ีมีผลใชบ้งัคบั   

 

ภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขข้างต้น หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทําสัญญาระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ทําการสอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับสัญญาดังกล่าว โดยท่ีความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี เพ่ือให้มัน่ใจวา่การเขา้ทาํสัญญา

ตามท่ีเสนอนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
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12.1 มูลค่าและลกัษณะของรายการระหว่างกนัทีบ่ริษัทฯ เข้าทาํกบับริษทัทีเ่กีย่วข้อง 

 

สญัญาระหวา่งกนัท่ีบริษทัฯ เขา้ทาํกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2556 สรุปรวมไดด้งัน้ี    

ช่ือสัญญา บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะของรายการ 

รายการระหว่างกนัในรอบปีบัญชี 2556 (ล้านบาท) 

รายได้จากการ

ขาย 

รายจ่ายจาก

การซ้ือ 

รายได้จากการ

ให้บริการ 

รายจ่ายจากการ

รับบริการ 

สินค้าและบริการ 

สญัญาจดัหานํ้ามนัดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ และสารพื้นฐาน

สาํหรับการผลิตผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน (Crude 
oil, LPG, Products and Feedstock, 
and Lube Basestock Supply 
Agreement) 

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

EMAPPL เป็นหน่ึงใน

บริษทัในเครือเอ็กซอน โม

บิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือ

หุน้ทางออ้ม ร้อยละ 100    

EMAPPL จะขายหรือจดัหานํ้ามนัดิบสาํหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใหแ้ก่บริษทัฯ อีกทั้งจะขายหรือจดัหา 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ และสารพื้นฐานสาํหรับการผลิตผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน และบริษทั

ฯ จะทาํการขายนํ้ามนัดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ และสารพื้นฐานสาํหรับการผลิต

ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ซ่ึงบริษทัฯ ประสงคจ์ะส่งออก ใหก้บั EMAPPL   
 

27,736 14,800   

สญัญาจดัหาและรับซ้ือพาราไซลีน และสาร

เบนซีนเขม้ขน้ (Paraxylene and 
Benzene concentrate Supply and 
Offtake Agreement) 

EMAPPL บริษทัฯ จะทาํการขายพาราไซลีน และสารเบนซีนเขม้ขน้ ท่ีผลิตไดจ้ากโรงงานฯ ของบริษทัฯ ใหก้บั 
EMAPPL 

ธุรกรรมการซ้ือขายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน 
(Finished lubes Sale and Purchase 
Agreement) (spot)  

EMAPPL บริษทัฯ จะทาํการขายหรือซ้ือนํ้ามนัหล่อล่ืนจาก EMAPPL 

สญัญาโอนสิทธิในการผลิตและ/หรือ

จาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและเคมีภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้โตโยตา้ (Assignment 
and Assumption Agreement for the 
Manufacture and/or sale of Toyota 
Oil and Chemical Products) 

EMAPPL 

บริษทัฯ ไดรั้บโอนมาซ่ึงสิทธิและหนา้ท่ีในการเป็นผูผ้ลิตและ/หรือจาํหน่ายซ่ึงผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและเคมี

ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้โตโยตา้ในประเทศไทยจาก EMAPPL ผูซ่ึ้งไดรั้บสิทธิและหนา้ท่ีดงักล่าวจากโต

โยตา้ มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ ภายใตส้ญัญาหลกั 

    

สญัญาซ้ือขาย (Sale Agreement) ExxonMobil 
Chemical Asia 
Pacific (“EMCAP”)  
ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใน

ของ EMAPPL    

EMCAP จะทาํการขายเคมีภณัฑใ์หแ้ก่บริษทัฯ ในปริมาณท่ีบริษทัฯ ไดมี้หนงัสือแจง้ตกลงกนัในแต่ละ

คร้ัง   
 4,799  152 
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สญัญาซ้ือขายพาราไซลีน (Paraxylene 
Sales Agreement) 

EMCAP     EMCAP จะทาํการขายพาราไซลีนใหแ้ก่บริษทัฯ ในปริมาณท่ีบริษทัฯ ไดมี้หนงัสือแจง้ตกลงกนัในแต่ละ

คร้ัง   

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

ExxonMobil Sales 
and Supply 
(“EMS&S”) 

EMS&S เป็นหน่ึงใน

บริษทัในเครือเอ็กซอน โม

บิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือ

หุน้ทางออ้ม ร้อยละ 100   

EMS&S จะขายหรือจดัหานํ้ามนัดิบนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใหแ้ก่บริษทัฯ นอกเหนือจากนํ้ามนัดิบ 

EMS&S  จะขายหรือจดัหาผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบใหแ้ก่บริษทัฯ และบริษทัฯ จะทาํการขายนํ้ามนัดิบ ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ และสารพื้นฐานสาํหรับการผลิตผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ซ่ึงบริษทัฯ 

ประสงคจ์ะส่งออก ใหก้บั EMS&S  
 

4,972 169,673   

สญัญาบริการ “ศูนยส์นบัสนุนธุรกิจ

กรุงเทพฯ” (“Bangkok Business 
Support Center” Master Service 
Agreement) 

ExxonMobil Limited 
(“EML”) 

EML เป็นหน่ึงในบริษทั

ในเครือเอก็ซอน โมบิล 

คอร์ปอเรชัน่ และเป็น

บริษทัยอ่ยของ  
ExxonMobil 
International 
Holdings Inc.  

EML จะใหบ้ริการต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การปฏิบติัการ การจดัการ 

วิชาชีพ และบริการสนบัสนุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจแต่ละประเภท และการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

   1,259 

สญัญาบริการสาํนกังานใหญ่ภูมิภาค/บริษทั

ในเครือ-ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
(Downstream Regional 
Headquarters/Affliliate Master 
Service Agreement) 

EMAPPL EMAPPL และบริษทัฯ จะใหบ้ริการซ่ึงกนัและกนั ในการใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การ

ปฏิบติัการ การจดัการ วิชาชีพ และบริการสนบัสนุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปลายนํ้าของบริษทัฯ อาทิเช่น 

การตลาดนํ้ามนัเช้ือเพลิง การกลัน่นํ้ามนั การจดัหาสินคา้ เป็นตน้  
 

  

9 1,096 
สญัญาบริการสาํนกังานใหญ่ภูมิภาค/บริษทั

ในเครือสาํหรับธุรกิจเคมีภณัฑ ์(Chemical 
Regional Headquarters/Affiliate 
Service Agreement) 
 

EMAPPL EMAPPL และบริษทัฯ จะใหบ้ริการซ่ึงกนัและกนั ในการใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การ

ปฏิบติัการ การจดัการ วิชาชีพ และบริการสนบัสนุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเคมีภณัฑข์องบริษทัฯ  อาทิ

เช่น บริการดา้นบญัชี กฎหมาย ภาษี ทรัพยากรบุคคล พื้นท่ีสาํนกังาน และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเสมียน บริการ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และบริการจดัซ้ือจดัหา 

  

สญัญาบริการ (Master Service 
Agreement) 

ExxonMobil Global 
Services Company 
(“EMGSC”) 

EMGSC เป็นหน่ึงใน

บริษทัในเครือเอ็กซอน โม

บิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือ

EMGSC จะใหบ้ริการใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือบริษทัฯ เก่ียวกบั  (ก) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) 

บริการจดัซ้ือจดัหาในดา้นต่างๆ และ (ค) บริการอสงัหาริมทรัพยแ์ละบริการส่ิงอาํนวยความสะดวก 

   49 
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หุน้โดยตรง ร้อยละ 100  

สญัญาการสนบัสนุนธุรกิจของเอก็ซอนโม

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

ExxonMobil 
Petroleum & 
Chemical (“EMPC”) 

EMPC เป็นหน่ึงใน

บริษทัในเครือเอ็กซอน โม

บิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือ

หุน้ทางออ้ม ร้อยละ 100  

EMPC จะใหบ้ริการสนบัสนุนดา้นต่างๆ อาทิเช่นดา้นบญัชี งานธุรการ เป็นตน้ ผา่นทางบุคลากรท่ีอยูน่อก

ศูนยธุ์รกิจซ่ึงไมไ่ดต้ั้งอยูใ่นประเทศไทย  

   4 

สญัญาบริการ (EssoAir Service 
Agreement) 

ExxonMobil Aviation 
International  Ltd. 
(“EMA”) 

EMA เป็นหน่ึงในบริษทั

ในเครือเอก็ซอน โมบิล 

คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือหุน้

ทางออ้ม ร้อยละ 100    

EMA จะใหบ้ริการเก่ียวกบัการตลาด ความช่วยเหลือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมต่อการดาํเนินการเก่ียวกบัธุรกิจ

เช้ือเพลิงอากาศยานของบริษทัฯ รวมถึงการส่งเสริมการขาย และการใหบ้ริการคาํปรึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   

   93 

สญัญาขนส่งทางทะเลระหวา่งบริษทัในเครือ 
(Inter Affiliate Marine Transportation 
Services Agreement) 

Standard Tankers 
Bahamas Ltd 
(“STB”) 

STB เป็นหน่ึงในบริษทั

ในเครือเอก็ซอน โมบิล 

คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือหุน้

ทางออ้ม ร้อยละ 100    

STB จะใหบ้ริการเก่ียวกบั (ก) กิจการเรือขนส่งกองกลาง และการขนส่งนํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

และเคมีภณัฑ ์(ข) การเช่าเรือ และการบริการสนบัสนุนการขนส่ง (ค) บริการตรวจสอบเรือ และ (ง) บริการ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือขนส่งกองกลาง รวมทั้งกิจกรรมการขนส่งทางนํ้าประเภทอ่ืนท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของ

บริษทัฯ   1,518  2 

สญัญาวิจยัมาตรฐาน (Standard 
Research Agreement) 

ExxonMobil 
Research and 
Engineering 
Company (“EMRE”) 

EMRE เป็นหน่ึงใน

บริษทัในเครือเอ็กซอน โม

บิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือ

หุน้โดยตรง ร้อยละ 100 

สญัญาน้ีทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (ก) การสร้างสรรค ์การไดม้า และการบริหารจดัการขอ้มูลทาง

เทคนิค และการคุม้ครองสิทธิบตัรและลิขสิทธ์ิ เพื่อประโยชนใ์นการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมและ

เคมีภณัฑ ์(ข) การเขา้ถึงขอ้มูลทางเทคนิค และการใชค้วามคุม้ครองสิทธิบตัรและลิขสิทธ์ิท่ีไดรั้บสาํหรับ

ขอ้มูลทางเทคนิคดงักล่าว (ค) ความช่วยเหลือทางดา้นวิศวกรรม และงานวิจยัพิเศษ และ (ง) การรักษาและ

บริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา และขอ้มูลทางเทคนิคท่ีไดม้า หรือเปิดเผยตามสญัญาน้ีเพื่อประโยชน์

ของบริษทัฯ 
  

   107 

สญัญาเช่าตวัเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Lease 
Agreement) 

ExxonMobil Catalyst 
Technologies LLC 

EMCT ในฐานะผูใ้หเ้ช่าจะจดัหาและใหบ้ริษทัฯ เช่าตวัเร่งปฏิกิริยา     27 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 95 



                   บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 
   
 

(“EMCT”) 

EMCT เป็นหน่ึงใน

บริษทัในเครือเอ็กซอน โม

บิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือ

หุน้ทางออ้ม ร้อยละ 100    

สญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในเคร่ืองหมาย

การคา้ 
(Trademark License Agreement) 
 

Exxon Mobil 
Corporation  
(“EMC”) 

EMC เป็นบริษทัแม่ของ

บริษทัในเครือและบริษทั

ยอ่ยต่างๆ ในเครือเอก็

ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ 

EMC ตกลงใหบ้ริษทัฯ มีสิทธิใชเ้คร่ืองหมายการคา้ ESSO, EXXON และ ESSO Oval สาํหรับผลิตภณัฑ ์

การบริการท่ีขายหรือมีข้ึนในประเทศไทย 

   4 

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

EMHKL เป็นหน่ึงใน

บริษทัในเครือเอ็กซอน โม

บิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือ

หุน้ทางออ้ม ร้อยละ 100    

EMHKL และบริษทัฯ จะใหบ้ริการซ่ึงกนัและกนั ในบริการเก่ียวกบัการจดัการ วิชาชีพ และการบริหาร

เก่ียวกบัการปฏิบติัการ รวมถึงการปรึกษาเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานขององคก์รโดยรวม   

   2 

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

EMCSI เป็นหน่ึงใน

บริษทัในเครือเอ็กซอน โม

บิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือ

หุน้โดยตรง ร้อยละ 100    

EMCSI จะใหบ้ริการต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการจดัหาโลหะมีค่า เพื่อดาํเนินการผลิต เพิ่ม หรือเปล่ียนตวัเร่ง

ปฏิกิริยาตามประเภทของโลหะ และการดาํเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัตวัเร่งปฏิกิริยา 

   (9) 

สญัญาบริการ (Service Agreement)  ExxonMobil 
Chemical Company 
(“EMCC”) 

EMCC เป็นหน่วยงาน

ภายในของเอก็ซอน โมบิล 

บริษทัฯ จะใหบ้ริการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการตลาดในประเทศไทย   

   8 
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คอร์ปอเรชัน่ 

สญัญาขายและใหบ้ริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงทาง

ทะเล (ExxonMobil Marine Fuels 
Supply and Services Agreement) 

ExxonMobil Marine 
Limited (“EMML”) 
and EMAPPL 

EMML เป็นหน่ึงใน

บริษทัในเครือเอ็กซอน โม

บิล คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงถือ

หุน้ทางออ้ม ร้อยละ 100    

บริษทัฯ ขายและส่งมอบนํ้ามนัเช้ือเพลิงทางทะเล และใหบ้ริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ EMML และ 
EMAPPL 

-    

รายการอ่ืนๆ    14 84 1 143 

ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รายการที่ 34) 32,722 190,874(1) 10 2,937 

 (1)  จาํนวนน้ีไม่รวมค่าบริการท่ีจ่ายใหก้บับริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั เป็นจาํนวน 872 ลา้นบาท 

ช่ือสัญญา บริษัททีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะของรายการ 

รายการระหว่างกนัในรอบปีบัญชี 2556 (ล้านบาท) 

ยอดเงนิกู้ ณ 

ส้ินงวด 

ยอดเงนิให้กู้ 

ณ ส้ินงวด 

ดอกเบีย้จ่าย ดอกเบีย้รับ 

ความช่วยเหลือทางการเงนิ 

สญัญากูย้ืมและฝากเงินแบบเดินสะพดั 
(Loan and Current Account 
Agreement) 

EML บริษทัฯในฐานะผูใ้หกู้ต้กลงให ้EML กูเ้งินจาํนวนไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท โดย EML จะทาํการโอนเงินเขา้

บญัชีกระแสรายวนั ซ่ึงบริษทัฯมีสิทธิเบิกเงินดงักล่าวมาใชป้ระโยชนไ์ด ้แตต่อ้งชาํระดอกเบ้ียสาํหรับเงิน

ฝากจาํนวนดงักล่าว 

376  17  

ตัว๋สญัญาใชเ้งินขายลด  
(Promissory Notes) 

 

ExxonMobil United 
Finance Company 
(“EMUFC”) 

 

บริษทัฯไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งินขายลด 5 ฉบบัรวมมูลค่า 5,000 ลา้นบาทในเดือนกนัยายน พ.ศ.2555 โดยมี

กาํหนดชาํระคืนในเดือนกนัยายน พ.ศ 2558 และ 3 ฉบบัรวมมูลค่า 3,000 ลา้นบาทในเดือนเมษายน พ.ศ.

2556 โดยมีกาํหนดชาํระคืนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 

8,284  240  

สญัญากูย้ืมเงินระยะสั้น 
(Short-Term Loan Agreement) 

ExxonMobil 
Development 
Finance Company 
("EMDFC") 
 

EMDFC ในฐานะผูใ้หกู้ต้กลงใหบ้ริษทัฯกูเ้งินระยะสั้น 5,000 ลา้นบาท โดยบริษทัฯสามารถขอกูแ้ละคืน

เงินกูไ้ดใ้นจาํนวนไม่เกินวงเงินท่ีกาํหนดเดือนละคร้ัง 2,752  20  

ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รายการที่ 34) 11,412  277  
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ส่วนที ่3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

 

13.1 งบการเงนิรวม 

 

 13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 

 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั (โดยมีนางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 

เป็นผูส้อบบญัชี) ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย สาํหรับงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มี

เง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ท่ีไดต้รวจสอบวา่มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวมสําหรับระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา   

 

(ก) งบแสดงฐานะการเงิน 

 

หน่วย: ลา้นบาท 

สินทรัพย์ 

ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2554 2555 2556 

สินทรัพย์หมุนเวยีน    

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 668 2,047 1,002  

  ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 5,577 7,073 6,697  

  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 0 0  

  สินคา้คงเหลือ 26,015 27,636 27,889  

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,451 2,398 2,833  

     ลูกหน้ี – อ่ืนๆ 720 806 729  

     ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 0 0  

     ภาษีขอคืน 1,731 1,592 2,104  

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 34,711 39,154 38,421 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน      

  ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี-สุทธิ 2,832 1,452 984  

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 342 284 230  

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 33,412 32,053 30,819  
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

14.1 ผลการดาํเนินงานในปี 2556 

 

บริษทัฯ เช่ือวา่ความเขม้งวด ระเบียบวนิยั และความรับผิดชอบตามระดบัอนัควรเพ่ือพฒันาผลการดาํเนินงานดา้นความ

ปลอดภยันั้น เป็นคุณลกัษณะเดียวกนักบัคุณลกัษณะท่ีทาํใหธุ้รกิจประสบผลสาํเร็จทั้งดา้นผลการดาํเนินงานและผล

ประกอบการ 
 

การสร้างผลประกอบการสูงสุดโดยการประสานเช่ือมโยงหน่วยธุรกจิ 
 
ในการกาํหนดระดบัการกลัน่นํ้ ามนัปิโตรเลียมและผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีนั้น บริษทักาํหนดโดยพิจารณาความตอ้งการ

ของตลาดและหลกัเศรษฐศาสตร์เป็นหลกั เราไดรั้บประโยชน์จากการบูรณาการธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอยา่งครบ

วงจร สามารถเพ่ิมสดัส่วนการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูง ปรับปริมาณการผลิตใหเ้หมาะสม และลดค่าใชจ่้ายในการผลิตได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
บริษทัฯ จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมผา่นช่องทางการจาํหน่ายท่ีหลากหลาย ทั้งการคา้ปลีก พาณิชยกรรม และการส่งออก

เพ่ือใหไ้ดมู้ลค่ารวมสูงสุด เม่ือสภาพตลาดและการผลิตมีการเปล่ียนแปลง บริษทัฯ จะปรับแผนการขายใหเ้หมาะสมโดย

ประสานงานกบัทุกภาคส่วนธุรกิจของบริษทัฯ 
 

การมุ่งสู่ความเป็นเลศิและการพฒันาการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 
ธุรกจิการกลัน่นํา้มนัปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี
 
ในปี 2556 ปริมาณการกลัน่นํ้ ามนัดิบของบริษทัฯ อยูท่ี่ 140,000 บาร์เรลต่อวนั ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีสูงเท่ากบัปี 2555 ทั้งน้ีเพราะ

โรงกลัน่มีประสิทธิภาพท่ีเช่ือถือไดแ้ละสภาพเศรษฐกิจท่ีเก้ือหนุนการผลิต ค่าการกลัน่ยงัคงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายอยู ่ดว้ยความท่ี

ส่วนต่างผลิตภณัฑย์งัจาํกดัซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษทั นอกจากน้ี การควบคุมราคาแอลพีจีของรัฐบาลยงัส่งผล

กระทบทางลบต่อกาํไรของบริษทัในปี 2556 ดว้ย ถึงแมร้าคาแอลพีจีดีข้ึนกวา่ในปี 2555 มาก ราคาท่ีควบคุมนั้นก็ยงัตํ่ากวา่

ราคาตลาดต่างประเทศอยูม่าก ปริมาณการผลิตพาราไซลีนในปี 2556 อยูท่ี่ 324,000 ตนั ซ่ึงเป็นจาํนวนนอ้ยลงกวา่ปีท่ีผา่นมา 

ยอดการจาํหน่ายพาราไซลีนนอ้ยลงจาํนวนหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนวตัถุดิบ ส่งผลใหส่้วนต่างผลิตภณัฑสู์งข้ึนเลก็นอ้ย 
 
อยา่งไรก็ตาม ความทา้ทายจากปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในประเทศจีนและความกงัวลต่อเศรษฐกิจโลกยงัคงส่งผล

กระทบต่อราคาพาราไซลีน บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินกลยทุธ์สร้างผลกาํไรใหไ้ดสู้งสุดโดยอาศยัการปรับการผลิตพาราไซลีนให้

สอดคลอ้งกบัอตัราการดาํเนินงานของโรงกลัน่ตามกระบวนการธุรกิจแบบครบวงจร 
 
เพ่ือถ่วงดุลผลกระทบทางการตลาดบางประการ บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่เพ่ิมผลกาํไรดว้ยการเพ่ิมการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูง

ใหม้ากท่ีสุด และลดตน้ทุนวตัถุดิบลง โดยมุ่งเนน้การใชน้ํ้ ามนัดิบท่ีกลัน่ยาก การใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ และการปรับปรุงวธีิ

ปฎิบติังานภายใตโ้ครงการ “Self-help” 
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ในส่วนของคลงัจ่ายนํ้ ามนั บริษทัฯ ยงัคงพฒันาและจดัการสินทรัพยเ์พ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม ลดค่าใชจ่้ายในการ

ปฏิบติังาน และเสริมสร้างเสถียรภาพการดาํเนินงานในคลงั เพ่ือเพ่ิมความสามารถของการแข่งขนัในตลาด บริษทัฯ ไดติ้ดตั้ง

อุปกรณ์เพ่ิมเติมในคลงัเพ่ือรองรับการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่สู่ตลาด นัน่คือ นํ้ ามนัดีเซลเกรดพรีเมียม และ E20 
 
ธุรกจิการตลาด 

 
สถานีบริการนํ้ ามนัเอสโซ่ยงัคงเป็นช่องทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิงของบริษทัฯ ท่ีเช่ือถือได ้ช่วยสร้าง

มูลค่าเพ่ิม และมีความมัน่คง ยอดจาํหน่ายผา่นสถานีบริการนํ้ ามนัของบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 37 ของยอดจาํหน่ายรวมในปี 

2556 ดว้ยความไดเ้ปรียบทางดา้นการจดัส่งและการปฏิบติัการอ่ืนๆ ส่งผลใหเ้ราดาํรงอยูแ่ละแข่งขนัไดอ้ยา่งแขง็แกร่งใน

สภาวะท่ีตลาดมีความผนัผวนและแข่งขนัสูง สาํหรับปี 2556 เอสโซ่ยงัคงมีสถานีบริการนํ้ ามนัทั้งส้ิน 516 แห่ง ซ่ึงเป็น

จาํนวนเท่ากบัปี 2555 ทาํใหเ้ราสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดและแข่งขนักบัคู่แขง่รายอ่ืนในตลาดได ้จากการรณรงคท์าง

การตลาดและทาํเลท่ีเหมาะสม ฐานะทางการตลาดของบริษทัฯ อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 15 ของยอดจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นตลาด 

และคงตาํแหน่งเป็นผูค้า้ปลีกเช้ือเพลิงตราต่างประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดยมีปริมาณยอดขายสูงสุดนบัตั้งแต่เขา้

ตลาดหลกัทรัพยใ์นปี 2551  
 
นอกจากรักษาจาํนวนสถานีบริการนํ้ ามนัเอาไว ้บริษทัฯ ยงัเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่สู่ตลาดสามชนิด ไดแ้ก่ นํ้ ามนัเบนซิน 95  
นํ้ามนัดีเซลเกรดพรีเมียม และแก๊สโซฮอลล์ ซูพรีม E20 เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าของตราสินคา้และเพ่ิมยอดขาย ในส่วนการ

ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑใ์หม่ บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมทางการตลาดทัว่ประเทศช่วงปลายปี 2556 เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมและ

ผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน กิจกรรมเหล่าน้ีประสบผลสาํเร็จในการช่วยรักษาฐานะทางการตลาดของเรา 
 
นอกจากการดาํเนินธุรกิจดา้นนํ้ ามนัเช้ือเพลิง บริษทัฯ ยงัเสริมสร้างรายไดท่ี้มิใช่นํ้ ามนัเช้ือเพลิงผา่นโครงการพนัธมิตรทาง

ธุรกิจท่ีเขม้แขง็ เราร่วมมือกบัพนัธมิตรใหม่เปิดร้านแฟมิลีมาร์ท (Family Mart) ในสถานีบริการนํ้ ามนัในปี 2556 โดยมี

จาํนวนทั้งส้ิน 8 สาขา บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นอยา่งสูง ดว้ยการเพ่ิมจาํนวนพนัธมิตรซ่ึง ณ ปัจจุบนั 

ไดแ้ก่ ร้านเทสโก ้โลตสั เอก็ซ์เพรส (Tesco Lotus Express) ศูนยบ์ริการซ่อมรถบี-ควกิ (B-Quik) ศูนยบ์ริการลา้งรถ

วซิาร์ด (Wizard Car Wash)ศูนยบ์ริการ โมบิล 1 เซ็นเตอร์ และร้านกาแฟราบิกา้ (Rabika Coffee) พนัธมิตรทาง

ธุรกิจเหล่าน้ีช่วยเสริมกาํไรใหก้บัสถานีบริการนํ้ ามนั อีกทั้งใหบ้ริการคุณภาพเยีย่มแก่ลูกคา้ 
 
ทางดา้นธุรกิจพาณิชยกรรม ประกอบดว้ยการจาํหน่ายใน 3 ภาคธุรกิจ ไดแ้ก่ ภาคอุตสาหกรรมและคา้ส่ง ภาคการบิน และ

ภาคการเดินเรือ ยอดจาํหน่ายในสามภาคธุรกิจน้ีคิดเป็นร้อยละ 48 ของยอดจาํหน่ายรวมในปี 2556 โดยบริษทัฯ มุ่งพฒันา

ประสิทธิภาพของเครือข่ายการจาํหน่ายอยา่งต่อเน่ือง 
 
ยอดจาํหน่ายท่ีเหลืออีกร้อยละ 15 ของยอดจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเป็นการส่งออกไปยงัภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลกั  
ในปี 2556 บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานโดดเด่นในธุรกิจนํ้ ามนัหล่อล่ืน ทาํยอดขายไดอ้ยา่งยอดเยีย่มทั้งผลิตภณัฑ์

นํ้ ามนัหล่อล่ืนสงัเคราะห์สาํหรับเคร่ืองยนตแ์ละผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนอุตสาหกรรมดว้ยการริเร่ิมทางการตลาดและการขายท่ี

หลากหลาย 
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สาํหรับผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ ซ่ึงประกอบดว้ยพาราไซลีนและเบนซีน บริษทัฯ จดัจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้เชิงพาณิชย์

ภายในประเทศมากกวา่ร้อยละ 76 ส่วนเคมีภณัฑอ่ื์นๆ รวมถึงสารทาํละลาย (solvent) และพลาสติกไซเซอร์ 

(plasticizer) บริษทัฯ จดัจาํหน่ายใหลู้กคา้เชิงพาณิชยภ์ายในประเทศทั้งหมด 

  
บุคคลาการทีม่คุีณภาพ 

 
บริษทัฯ เช่ือวา่พนกังานท่ีมีความสามารถและทุ่มเททาํงานเป็นจุดแขง็ท่ีโดดเด่นประการหน่ึงของบริษทัฯ ระบบการพฒันา

บุคลากรของเราใชก้ระบวนการบูรณาการใหเ้กิดการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือใหพ้นกังานเกิดแรงบนัดาลใจ ทุ่มเททาํงาน 

ผลิตผลงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 
บริษทัฯ พิถีพิถนัคดัเลือกผูมี้ความรู้ความสามารถเขา้มาร่วมงานอยา่งต่อเน่ือง เรามุ่งมัน่พฒันาบุคลากรผา่นการมอบหมาย

งาน เรียนรู้ประสบการณ์จากการทาํงานตรง และฝึกอบรมใหค้วามรู้อยา่งมีเป้าหมาย การวางแผนความกา้วหนา้ในงานอาชีพ

ถือเป็นความรับผดิชอบร่วมกนัระหวา่งบริษทัและพนกังาน โดยใหก้ารเล่ือนตาํแหน่งเป็นการคดัสรรจากบุคากรภายใน และ

กาํหนดใหผู้จ้ดัการและผูบ้งัคบับญัชาร่วมเสริมสร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีเอ้ือต่อการพฒันาศกัยภาพและความเป็นมือ

อาชีพของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เป้าประสงคข์องเราคือเพ่ือพฒันาใหพ้นกังานมีความสามารถเป็นผูน้าํและเป่ียมดว้ยความรู้

ทางวชิาชีพสูงสุดในอุตสาหกรรม บริษทัฯ ยงัไดรั้บประโยชนจ์ากเครือข่ายเอก็ซอนโมบิลในการจดัอบรมพนกังาน รวมถึง

การมอบหมายงานในต่างประเทศใหก้บัพนกังานท่ีไดรั้บคดัเลือกเพ่ือไปทาํงานใหบ้ริษทัในเครือเอก็ซอนโมบิลอ่ืนๆ ส่ิงท่ี

สาํคญัอีกประการก็คือ บรรยากาศการทาํงานของเรามีการคาดหวงัสูง เห็นคุณค่าของพนกังานท่ีมีผลงานดี และมีการมอบ

รางวลัโดยพิจารณาจากผลงานของพนกังานแต่ละคน และจากการทาํงานเป็นทีม  
 
การลงทุนอย่างคดัสรรและมวีนิัย 
 
บริษทัฯ มุ่งใชเ้ครือข่ายการตลาดคา้ปลีกใหเ้กิดผลสูงสุด โดยปรับปรุงสถานีบริการนํ้ ามนัตามความเหมาะสม ขณะเดียวกนัก็

คงตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไวอ้ยา่งมีวนิยั ยอดขายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเกิดจากการนาํเสนอผลิตภณัฑท์ั้งหมดไดอ้ยา่ง

น่าสนใจ รวมถึงการปรับปรุงอุปกรณ์และรูปลกัษณ์สถานีผา่นโครงการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีบริษทั

ฯ ไดเ้ลือกสรรไว ้โดยไดป้รับปรุงสถานีบริการทั้งส้ิน 127 แห่งในปี 2556 นอกจากน้ียงัเกิดจากแผนงานส่งเสริมการขายอนัมี

ประสิทธิภาพ การปรับปรุงดงักล่าวครอบคลุมถึงลานใหบ้ริการเติมนํ้ ามนั บริเวณโดยรอบ และหอ้งนํ้ าในสถานีบริการหลาย

แห่งทัว่ประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดสถานีบริการเพ่ิมข้ึนอีก 

16 แห่งทัว่ประเทศในปี 2556 
 
บริษทัฯ ยงัจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนเคร่ืองยนตแ์ละผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนอุตสาหกรรมใหก้บัลูกคา้และผูจ้ดัจาํหน่ายเชิงกล

ยทุธ์ท่ีสาํคญั ในส่วนของธุรกิจหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์บริษทัฯ ยงัคงขยายขีดความสามารถผา่นทางเครือข่ายศูนยบ์ริการโมบิล 1 

เซ็นเตอร์ ซ่ึงในปัจจุบนัมีจาํนวนมากกวา่ 260 แห่งทัว่ประเทศ แตล่ะแห่งต่างมุ่งมัน่ใหบ้ริการดูแลรักษารถดว้ยมาตรฐานชั้น

นาํแก่ลูกคา้ พร้อมดว้ยบริการอยา่งมืออาชีพสมํ่าเสมอ และผลิตภณัฑร์ะดบัพรีเมียม    
 
บริษทัฯ ยงัคงมุ่งรักษาแนวทางอนัมีวนิยัในการบริหารจดัการสินเช่ืออยา่งเหมาะสม โดยปรับระดบัหน้ีเสียและหน้ีท่ีเกิน

กาํหนดชาํระลงได ้แมว้า่สภาวะตลาดจะแขง่ขนัสูงและสภาพเศรษฐกิจไม่เอ้ืออาํนวยก็ตาม 
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การดาํเนินงานด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมทีด่ ี
 
ความปลอดภัย 
 
บริษทัฯ ไดพ้ฒันาวฒันธรรมองคก์รท่ีปลูกฝังคุณค่าดา้นความปลอดภยัในทุกระดบังาน ระบบบริหารการปฏิบติังานใหมี้

ความปลอดภยั (Operations Integrity Management System หรือ OSIM) ของเราวางกรอบท่ีชดัเจนในการ

จดัการทั้งดา้นความปลอดภยัในการทาํงานและความปลอดภยัของบุคลากร ในส่วนของความปลอดภยัส่วนบุคคลนั้น เราใช้

ระบบการป้องกนัความสูญเสียในการปฏิบติังาน (Loss Prevention System หรือ LPS) อนัเป็นแนวทางท่ีพิสูจน์แลว้

วา่มุ่งเนน้ทั้งในเร่ืองพฤติกรรมท่ีมีความเส่ียง รวมถึงการปรับปรุงสถานท่ีทาํงาน ระบบ และสมรรถนะต่างๆ ใหดี้ข้ึน แนว

ทางการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของเราส่งผลดี แต่บริษทัฯ ยงัคงไม่หยดุเดินหนา้พฒันาจนกวา่จะบรรลุ

เป้าหมายร่วมกนัของทุกคน นัน่คือ พฒันาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหป้ลอดภยั โดย “ไม่มีใครไดรั้บบาดเจ็บ” 

(Nobody Gets Hurt)  
 
หน่ึงในปัจจยัหลกัสู่ความสาํเร็จเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ี “ไม่มีใครไดรั้บบาดเจบ็” คือ การส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนในบริษทัฯ 

สามารถทกัทว้งไดเ้ม่ือพบเห็นพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภยัผา่นทางโครงการ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” กล่าวคือ พนกังานจะเตือนเพ่ือน

ร่วมงานของตนเม่ือเห็นวา่เพ่ือนร่วมงานอาจประสบเหตุท่ีไม่ปลอดภยัระหวา่งการทาํงาน ในทาํนองเดียวกนั พนกังานก็จะ

ยอมรับคาํแนะนาํของเพ่ือนพนกังานเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งปลอดภยั ไม่วา่เหตุการณ์จะเกิดข้ึนในสาํนกังาน  

(เช่น ขอใหเ้พ่ือนพนกังานท่ียกของเตม็สองมือหยดุเดินลงบนัได) หรือในสถานท่ีทาํงานกลางแจง้ (เช่น ขายนัพ้ืนของรถ

เครน) ท่ีใดก็ตาม โครงการน้ีจะช่วยกระตุน้ใหพ้นกังานเอาใจใส่ดูแลความปลอดภยัของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน  
 
ความใส่ใจดูแลส่ิงแวดล้อม 
 
บริษทัฯ มีการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัทางส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงนโยบายภายใน

องคก์รทุกประเด็นของธุรกิจ โดยดาํเนินมาตรการควบคุมมลพิษและมาตรการบรรเทาผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ 

หลากหลายมาตรการ เพ่ือควบคุมการปล่อยของเสีย ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยขีองเอก็ซอนโมบิลเพ่ือลดการปล่อยของเสีย

และอนุรักษท์รัพยากร 
 
การดาํเนินโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ ใชน้ํ้ าจืดท่ีผลิตและหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่  โดยหน่วยกลัน่นํ้ าทะเลใหเ้ป็นนํ้ าจืด

สองหน่อวย ดงันั้นจึงช่วยประหยดัทรัพยากรนํ้ าตามธรรมชาติ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัติดตั้งและใชห้น่วยควบคุมไอระเหย

นํ้ ามนัท่ีคลงัจ่ายนํ้ ามนัทุกแห่งเพ่ือลดไอระเหยของสารไฮโดรคาร์บอนออกสู่บรรยากาศและนาํกลบัมาแปรสภาพเป็นนํ้ ามนั

สาํเร็จรูป 
 
บริษทัฯ ยงัคงเดินหนา้ปรับปรุงหน่วยบาํบดันํ้ าเสียและมีแผนการติดตั้งระบบบาํบดัทางชีวภาพดว้ยกระบวนการออกซิเดชนั 

(Biological Oxidation Unit) ใหเ้ร่ิมใชง้านไดใ้นปี 2557 ซ่ึงจะเพ่ิมขีดความสามารถในการบาํบดันํ้ าเสียก่อนจะปล่อย

กลบัคืนสู่สภาพแวดลอ้ม 
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ท่ีสถานีบริการ บริษทัฯ ใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือลดตน้ทุนการดาํเนินงานและลดผลกระทบภาวะโลกร้อนในขณะเดียวกนัดว้ย 

บริษทัฯ เร่ิมใชร้ะบบการใหแ้สงสวา่งดว้ยหลอดแอลอีดีในสถานีบริการเพ่ือประหยดัพลงังาน ซ่ึงเราวางแผนจะขยายการ

ดาํเนินงานดงักล่าวใหม้ากข้ึนในปี 2557 
 

14.2 คาํอธิบายและวเิคราะห์งบการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

ผลประกอบการตามงบการเงนิรวมสําหรับปี 2556 

งบกาํไร-ขาดทุน  2556 2555 

(ล้านบาท)    

รายไดจ้ากการขาย  245,174 245,127 

กาํไร/(ขาดทุน)จากการขาย 

ธุรกิจการกลัน่นํา้มนัและจัดจาํหน่ายนํา้มนั 

ธุรกิจปิโตรเคม ี

 567 

1,173 

(606) 

373 

1,062 

(689) 

กาํไรขั้นตน้ก่อนดอกเบ้ีย ภาษี และค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
(EBITDA)  

 2,752 2,546 

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ  (984) (1,190) 

ภาษีเงินได ้  (420) (1,316) 

กาํไรสาํหรับงวด  (378) (1,698) 

กาํไรต่อหุน้ปรับปรุง*  (บาทต่อหุน้)  (0.1) (0.5) 

คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้านหุ้น    

 

บริษทัฯ มีทั้งรายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ปี 2555 โดยสืบเน่ืองจากการอ่อนตวัลงของค่าเงินบาท 

ในขณะท่ียอดปริมาณขายและผลิตลดลง บริษทัฯ มีผลกาํไรจากการขายทั้งส้ิน 567 ลา้นบาท เทียบกบัผลกาํไรจากการขาย 

373 ลา้นบาทในปี 2555  โดยผลกาํไร 194 ลา้นบาทท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากกาํไรท่ีเพ่ิมข้ึนจากส่วนธุรกิจการกลัน่และการจดั

จาํหน่ายนํ้ ามนั 111 ลา้นบาท และส่วนธุรกิจปิโตรเคมี 83 ลา้นบาทและเน่ืองจากจากค่าการกลัน่อุตสาหกรรมท่ีปรับตวัลดลง 

ควบคู่กบัการหยดุการผลิตชัว่คราวของบางหน่วยในโรงกลัน่ ค่าการกลัน่โดยรวมอยูท่ี่ 2.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพ่ิมข้ึนจากท่ี 

2.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2555  ในขณะเดียวกนัสภาวะอุตสาหกรรมพาราไซลีนท่ีดีข้ึนเลก็นอ้ย ส่งผลใหก้าํไรขั้นตน้ของ

พาราไซลีนปรับตวัเพ่ิมข้ึนเป็น 34 ดอลลาร์ต่อตนัจากท่ี 9 ดอลลาร์ต่อตนัในปี 2555  อน่ึง บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและ

การบริหาร ทั้งปี 2556 มีจาํนวน 5,663 ลา้นบาท  โดยค่าใชจ่้ายในการขายทั้งปีนั้นเพ่ิมข้ึน 540 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2555 

สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากค่าใชจ่้ายทางการตลาดท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่เกรดพรีเม่ียม ค่าโฆษณาและ

ส่งเสริมการขาย และการปรับปรุงภาพลกัษณ์สถานีบริการนํ้ ามนั 

บริษทัฯ มีผลกาํไรขั้นตน้ก่อนดอกเบ้ีย ภาษี และค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) ทั้งส้ิน 2,752 ลา้นบาท เงิน

สดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 1,636 ลา้นบาท โดยหลกัสืบเน่ีองมาจากเจา้หน้ีการคา้ลดลงในช่วงปลายปี 2556 

ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปี 2556 ลดลง 206 ลา้นบาท จากปีท่ีแลว้มีผลมาจากบริษทัฯ มีอตัราดอกเบ้ียและเงินกูย้มืท่ี

ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2555  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปี้ 2556 จาํนวน 420 ลา้นบาท ไดร้วมการตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจากขาดทุน

ทางภาษีท่ีหมดอายลุงในปี 2556 ไวด้ว้ย   
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บริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 378 ลา้นบาทในปี 2556 แมว้า่ปริมาณการผลิตและขายในปี2556 จะยงัคงอยูใ่น

ระดบัสูง เน่ืองจากค่าการกลัน่อุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า และการตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจากขาดทุน

ทางภาษี   

    

งบดุล  2556 2555 

(ล้านบาท)    

รวมสินทรัพย ์  74,010 75,862 

รวมหน้ีสิน  51,431 52,930 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้  22,579 22,932 

 

ปี 2556 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง 733 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2555 โดยหลกัเน่ืองมาจากบริษทัฯ มี

ยอดเงินสดลดลง ในขณะท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 1,119 ลา้นบาท จากการตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  และการ

หกัค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมลดลง 1,499 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากยอดเจา้หน้ีการคา้ลดลง ในขณะท่ีมียอดเงินกูย้มืเพ่ิมข้ึน 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลงจาก 19,213 ลา้นบาท ในปี 2555 เป็น 12,746 ในปี 2556 เน่ืองจากการจดัประเภทตามกาํหนดชาํระ  

ณ ส้ินปี บริษทัฯ มียอดเงินกูย้มืรวม 34,396 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 31,608 ลา้นบาทในปี 2555 โดยแบ่งเป็นยอดเงินกูย้มื

ระยะสั้น 23,383 ลา้นบาท และยอดเงินกูย้มืระยะยาว 11,013 ลา้นบาท สาํหรับยอดเงินกูย้มืระยะสั้นนั้นไดร้วมตัว๋แลกเงิน 

1,497 ลา้นบาท และเงินกูย้มืระยะสั้นระหวา่งกนั 6,199 ลา้นบาทเขา้ไวด้ว้ย  บริษทัฯ มีการดาํเนินการทางการเงินท่ีสาํคญัใน

ปี 2556 คือ  การรี-ไฟแนนซ์เงินกูร้ะยะสั้น 3,000 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งินขายลดเป็นระยะเวลา 13 

เดือน ใหแ้ก่บริษทัในเครือเอก็ซอนโมบิลเป็นจาํนวน 3,000 ลา้นบาท และเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ อีก 

500 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเดือนพฤษภาคมปี 2557 นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงัไดรั้บวงเงินกูห้มุนเวยีนไม่เกิน 5,000 

ลา้นบาทจากบริษทัในเครือเอก็ซอนเพ่ือใชใ้นการดาํเนินกิจการ และ ณ ส้ินปี บริษทัฯ มีวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินและ

บริษทัในเครือเอก็ซอนโมบิลคงเหลืออยูก่วา่ 82 พนัลา้นบาท  ทั้งน้ีบริษทัยงัคงอนัดบัเครดิตเรทติง้อยูท่ี่ A- จากทริสเรทติ้ง

และ F1(tha) จากฟิทซ์เรตติ้ง 

 

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงเป็นจาํนวน 353 ลา้นบาท เป็นผลมาจากผลประกอบการสาํหรับปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2555 ทั้งส้ินจาํนวน 173 ลา้นบาทท่ีจ่ายในไตรมาส 2 ปี 2556 

 

กระแสเงนิสด  2556 2555 

(ล้านบาท)    

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน   (1,636) 10,367 

   - เงินสดสุทธิรับจาก/ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (หลงัหัก

ดอกเบีย้และภาษเีงินได้) 

 (2,169) 9,399 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (1,037) (734) 

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) /ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  2,155 (7,286) 

เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)  (1,052) 1,378 
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บริษทัฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 1,636 ลา้นบาท  บริษทัฯ ใชเ้งินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุน 

1,037 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายลงทุนเบ้ืองตน้สาํหรับการบาํรุงรักษาตามปกติ สาํหรับเงินสดสุทธิไดม้าจาก

กิจกรรมจดัหาเงิน 2,155 ลา้นบาทนั้น รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของยอดเงินกูย้มืระหวา่งปี ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษทั

ฯ มียอดเงินสดสุทธิลดลงเป็นจาํนวน 1,052 ลา้นบาท  

 

อตัราส่วนทางการเงนิ  2556 2555 

    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  1.0 1.2 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  0.2 0.3 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)   1.5 1.4 

อตัราส่วนหน้ีสินเงินกูร้ะยะยาวตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)  0.5 0.8 

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)   1.5 1.3 

    

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   =  สินทรัพย์หมุนเวียน / หนีสิ้นหมุนเวยีน  

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   =  (เงินสดและรายการเทียบเท่า + เงินลงทุนระยะส้ัน + ลกูหนีก้ารค้า) / หนีสิ้นหมุนเวียน 

อัตราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  =  หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายรวม / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

อัตราส่วนหนีสิ้นเงินกู้ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =  หนีเ้งินกู้ระยะยาว / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

อัตราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  =  (หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
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  ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี 1,090 800 721  

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,457 2,119 2,835  

     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,007 1,341 1,705  

     สินทรัพยท์างการเงินถือไวเ้ผื่อขาย 410 742 990  

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 40 36 140  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 39,133 36,708 35,589 

รวมสินทรัพย์ 73,844 75,862 74,010 

 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2554 2555 2556 

หนีสิ้นหมุนเวยีน      

  เงินกูย้มื 25,207 13,455 17,184  

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,911 4,091 3,674  

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 176 427 6,199  

 เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,201 15,299 11,131  

 สาํรองเงินเพ่ือผลประโยชน์พนกังาน 431 445 497 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 34,926 33,717 38,685 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน      

 เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5,044 5,213 

  เงินกูย้มื 13,084 12,681 5,800 

 สาํรองเงินเพ่ือผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 1,292 1,486 1,731 

  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3 2 2 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 14,379 19,213 12,746 

รวมหนีสิ้น 49,305 52,930 51,431 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

  ทุนเรือนหุน้      

  ทุนจดทะเบียน 17,110  17,110 17,110 

  

- หุน้สามญัจาํนวน 3,467,916,666 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 

4.9338 บาท ในงวดปี 2553-2555      

       

  ทุนท่ีออกชาํระแลว้ 17,075  17,075 17,075 

  

- หุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 

4.9338 บาท ในงวดปี 2553-25545       

         

  ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 4,032 4,032 4,032 
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  กาํไร/(ขาดทุน)สะสม    

     สาํรองตามกฎหมาย 653 653 653 

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,472 600 48 

  ส่วนเกินจากการตีมูลค่ายติุธรรม 300 565 764 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 24,532 22,925 22,572 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 7 7 7 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,539 22,932 22,579 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 73,844 75,862 74,010 

 

 (ข) งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 หน่วย: ลา้นบาท 

  

ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2554 2555 2556 

รายได้      

 รายไดจ้ากการขาย  205,710 245,127 245,173  

 ตน้ทุนขาย  197,773 239,630 238,944  

กาํไรขั้นต้น 7,937 5,497 6,229 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 4,677 5,124 5,663 

กาํไรจากการขาย 3,260 373 566  

รายไดอ่ื้น 70 103 89  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 3,330 476 655  

(ค่าใชจ่้าย)/รายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวกบัการดาํเนินงาน 73 (3) 7  

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 288 335 364  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 3,691 808 1,026  

ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ 753 1,190 984 

(ขาดทุน)/กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 2,938 (382) 42 

ภาษีเงินได ้ (1,997) (1,316) (420) 

(ขาดทุน)/กาํไรสําหรับปี 941 (1,698) (378) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1) 1 1 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทั  940 (1,699) (377) 

  

(ค) งบกระแสเงินสด 

หน่วย: ลา้นบาท 

  

ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2554 2555 2556 
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน      

  (ขาดทุน)/กาํไรสุทธิสาํหรับปี 941 (1,698) (378) 

      

  รายการปรับปรุง:    

  ค่าเส่ือมราคา 1,234 2,115 2,130 

  ค่าตดัจาํหน่าย 63 58 54 

  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (18) (14) (1) 

  ลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเพ่ือแสดงมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 185 107 64 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้ผือ่ขาย  - 16 

 ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั - - - 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญภาษีขอคืน - - - 

  ขาดทุน/(กาํไร)จากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 29 6 39 

  ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม (288) (335) (364) 

  ตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ 753 1,190 984 

  รายไดเ้งินปันผล (22) (23) (29) 

  ภาษีเงินได ้ 1,997 1,316 420 

  

ขาดทุน/(กาํไร)ท่ียงัไม่รับรู้จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศสุทธิ (119) 90 (268) 

  กระแสเงินสดก่อนการเปลีย่นแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 4,755 2,812 2,667 

      

  การเปลีย่นแปลงของเงินทุนหมุนเวียน    

  สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง    

  ลูกหน้ีการคา้ (287) (1,483) 388 

  ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 - - 

  สินคา้คงเหลือ (5,489) (1,728) (317) 

  ภาษีขอคืน (1,024) 139 (511) 

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 360 (86) 93 

  ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี (331) 291 79 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 25 4 - 

      

  หนี้สินดาํเนินงาน เพิม่ขึน้ (ลดลง)    

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (355) 202 (423) 

  เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,979) 10,009 (3,909) 

  สาํรองเงินเพ่ือผลประโยชน์พนกังาน 176 208 297 

  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (10) (1) - 

เงินสด (ใช้ไป) / รับจาก กจิกรรมดาํเนินงาน (5,158) 10,367 (1,636) 
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  ดอกเบ้ียจ่าย (981) (952) (528) 

  ภาษีเงินไดจ่้าย (8) (16) (5) 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) / รับจาก กจิกรรมดาํเนินงาน (6,147) 9,399 (2,169) 

 

  

ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2554 2555 2556 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน      

  เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,989) (843) (1,127) 

 เงินปันผลรับ 22 23 29  

  ดอกเบ้ียรับ 9 5 5  

  

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 131 81 55 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) / รับจาก กจิกรรมลงทุน (3,827) (734) (1,038) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน      

 เงินสดรับสุทธิจากการเพ่ิมทุน - - - 

  เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกูย้มืระยะส้ัน 13,256 (10,614) (2,260) 

  เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (2,750) (2,750) (1,600) 

  เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวเพ่ืมเติม 84 1,000 500 

  

เงินสดรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั 162 5,252 5,689 

  

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

(1,384) 

(1) 

(173) 

(1) 

(173) 

(1) 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) / รับจาก กจิกรรมจัดหาเงิน 9,367 (7,286) 2,155 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินเบิกเกนิบัญชี

เพิม่ขึน้ /(ลดลง) สุทธิ (607) 1,379 (1,052) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินเบิกเกินบญัชีตน้ปี 1,274 667 2,045 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินเบิกเกนิบัญชี

ปลายปี 667 2,046 993 

 

13.1.3 ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 

 

  หน่วย 

ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2554 2555 2556 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)        

  อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.0 1.2  1.0  

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.2 0.3  0.2  
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  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (1) เท่า (0.2) 0.3  (0.0) 

  อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 38.6 43.7  43.7  

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 9.3 8.2  8.2  

  อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 8.5 8.9  8.6  

  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 42.5 40.3  41.8  

  อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 18.3 16.8  14.0  

  ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 19.7 21.4  25.8  

  Cash Cycle วนั 32.1 27.1  24.3  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability 

Ratio)        

  อตัรากาํไรขั้นตน้ ร้อยละ 3.8 2.2  2.5  

  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (2) ร้อยละ 1.2 0.2  0.2  

  อตัรากาํไรอ่ืน (3) (4) ร้อยละ 0.0 0.0  0.0  

  อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (1) (2) ร้อยละ (158.5) 2,773.4  (289.9) 

  อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (3) ร้อยละ 0.5 (0.7) (0.2) 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ร้อยละ 3.7 (7.2) (1.7) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency 

Ratio)        

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ 1.3 (2.3) (0.5) 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (5) ร้อยละ 6.8 (5.2) (1.2) 

  อตัราการหมุนของสินทรัพย์ (3) เท่า 2.9 3.3  3.3  

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)        

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 2.0 2.3  2.3  

  อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 1.6 1.4  1.5  

  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย เท่า (4.2) 1.1  (1.2) 

  อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash basis)(1) (6) (7) เท่า 1.2 0.7  (0.3) 

  อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (8) ร้อยละ 1.5 (0.1) (0.5) 

(1) กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนหักดอกเบีย้จ่าย 

(2) กาํไรจากการดาํเนินงานคาํนวนจากกาํไรขัน้ต้นหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร 

(3) รายได้รวมไม่รวมถึงรายได้อ่ืนท่ีมิได้เกิดจากการดาํเนินงาน 

(4) รายได้อ่ืนคาํนวนโดยไม่นับรวมรายได้อ่ืนท่ีมิได้มาจากการดาํเนินงาน 

(5) สินทรัพย์ถาวรคาํนวนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 

(6) ภาระผกูพันจากการชาํระหนีค้าํนวนโดยไม่หักส่วนท่ีมาจากการจัดหาเงินกู้ใหม่และการเพ่ิมทุนใหม่เพ่ือทดแทนเงินกู้ เดิม 

จึงทาํให้อัตราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพันลดลงอย่างมากในปี 2553 

(7) ภาระผกูพันจากการชาํระหนีร้วมรายการดอกเบีย้จ่าย 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัฯ ได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบับน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอ

รับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ขอรับรองวา่  

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัฯได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสาํคญัทั้งของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว   และ

บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี    19 กุมภาพนัธ์ 2557    ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัฯแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง

การกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ี บริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้

บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ นางราตรีมณี ภาษีผล  หรือ นายชยั แจง้ศิริกุล  หรือ นายเข็มชาย โอสถาพนัธ์ุ หรือ นายนริศร  

กนัตะบุตร เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางราตรีมณี ภาษีผล หรือ 

นายชยั แจง้ศิริกุล   หรือ นายเข็มชาย โอสถาพนัธ์ุ หรือ นายนริศร กนัตะบุตร กาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ี 

บริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

นายซี จอห์น อทันสั ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นางราตรีมณี ภาษีผล กรรมการและผูจ้ดัการการเงินและภาษี  

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

 

นายชยั แจง้ศิริกลุ 

 

กรรมการและผูจ้ดัการบญัชี 

 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

 

นายเขม็ชาย โอสถาพนัธ์ุ 

 

ผูจ้ดัการนกัลงทุนสมัพนัธ์  

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

 

นายนริศร กนัตะบุตร 

 

นกัลงทุนสมัพนัธ์   

 

 



                บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

   

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัฯ ได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบับน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอ

รับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ขอรับรองวา่  

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัฯได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสาํคญัทั้งของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว   และ

บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี    19 กุมภาพนัธ์ 2557    ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัฯแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง

การกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ี บริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้

บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ นางราตรีมณี ภาษีผล  หรือ นายชยั แจง้ศิริกุล  หรือ นายเข็มชาย โอสถาพนัธ์ุ หรือ นายนริศร  

กนัตะบุตร เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางราตรีมณี ภาษีผล หรือ 

นายชยั แจง้ศิริกุล   หรือ นายเข็มชาย โอสถาพนัธ์ุ หรือ นายนริศร กนัตะบุตร กาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ี 

บริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

นายซี จอห์น อทันสั ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นางราตรีมณี ภาษีผล กรรมการและผูจ้ดัการการเงินและภาษี  

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

 

นายชยั แจง้ศิริกลุ 

 

กรรมการและผูจ้ดัการบญัชี 

 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

 

นายเขม็ชาย โอสถาพนัธ์ุ 

 

ผูจ้ดัการนกัลงทุนสมัพนัธ์  

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

 

นายนริศร กนัตะบุตร 

 

นกัลงทุนสมัพนัธ์   

 

 



                         บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2556                                                                                                                        
     
 

เอกสารแนบ 1  

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษทั และ เลขานุการบริษัท (ณ วนัทีท่าํแบบ 56-1 ฉบบันี)้ 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท และ เลขานุการบริษัท 

 

1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

1. นายซี จอห์น อทันสั 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

49 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตดา้น

การเงิน มหาวทิยาลยัคอร์เนอร์จี 

เมลลอน มลรัฐเพนซิลวาเนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา/

หลกัสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

 

- - 2554 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2549 – 2554 

 

 

2546 – 2549 

 

 

ประธานกรรมการและ

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

ผู ้

 

จดัการการเงิน ธุรกิจ

ตน้นํ้ า 

 

ท่ีปรึกษาอาวโุส ฝ่าย

พฒันาการวางแผนและ

ธุรกิจ 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน),   

บริษทั เอก็ซอนโมบิล จาํกดั 

และ บริษทัโมบิล เอน็เทอร์ไพร

ซิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล เอก็

ปอเรชัน่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

เอก็ซอนโมบิล เคมีคอล 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 1  



                         บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2556                                                                                                                        
     
 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

2. นายชยั แจง้ศิริกลุ(1) 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

56 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - 2550 – ปัจจุบนั 

 

 

2550 - ปัจจุบนั 

 

 

2548 – 2550 

 

 

 

 

2545 – 2548 

 

ผูจ้ดัการบญัชี 

 

 

ผูจ้ดัการบญัชี 

 

 

ผูจ้ดัการควบคุมและ

บญัชีกลุ่มผลิตภณัฑ์

หล่อล่ืนภาคพ้ืนเอเชีย

แปซิฟิก 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายการบญัชี

การเงิน 

ฝ่ายบญัชี / บริษทั เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ฝ่ายบญัชี / บริษทั เอก็ซอน 

โมบิล จาํกดั 

 

ฝ่ายบญัชี / บริษทั เอก็ซอน 

โมบิล เอเชียแปซิฟิก ประเทศ

สิงคโปร์ 

 

 

ฝ่ายบญัชี / บริษทั เอก็ซอน 

โมบิล จาํกดั 

(1) นายชยั แจง้ศิริกลุ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายอนุวตัร รุ่งเรืองรัตนากลุ (ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2557) โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557  

เอกสารแนบ 1 หนา้ 2  



                         บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2556                                                                                                                        
     
 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

3. นายมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกลุ 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

55 วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต  

สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวทิยาลยัซินซินเนติ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  / 

หลกัสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

 

- - 2550 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2549 – 2552 

 

 

2546 – 2548 

 

 

กรรมการ กรรมการ

ประเมินผลงาน และ

ผูจ้ดัการฝ่ายกิจกรรม

องคก์รและรัฐกิจ

สมัพนัธ์ 

 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ประชาสมัพนัธ์ 

 

ผูจ้ดัการประสานงาน

โรงกลัน่ 

 

ฝ่ายกิจกรรมองคก์รและรัฐกิจ

สมัพนัธ์  บริษทั 

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์  บริษทั 

เอก็ซอนโมบิล จาํกดั  

 

โรงกลัน่นํ้ ามนัเอสโซ่ศรีราชา 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 3  



                         บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2556                                                                                                                        
     
 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

4. นายยอดพงศ ์สุตธรรม 

 (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

46 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา

การจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยั

ซีแอทเติ้ล แปซิฟิก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา/ หลกัสูตร 

Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

 

- - 2553 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2552 - 2553 

 

 

 

 

2550 – 2552 

 

 

กรรมการและ ผูจ้ดัการ

การตลาดขายปลีก 

 

 

ประธานกรรมการและ

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

ผูจ้ดัการศูนยบ์ริการ

งานปฏิบติัการภาคพ้ืน

เอเชียแปซิฟิก 

การตลาดขายปลีก 

 

หวัหนา้ผูป้ระสานงาน

โครงการ ฝ่าย

สนบัสนุนการตลาด

ฝ่ายการตลาดขายปลีก/บริษทั 

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

 

บริษทั วสิาหกิจส่งเสริม

อุตสาหกรรม จาํกดั, บริษทั ร่วม

พฒันาอุตสาหกิจ จาํกดั และ 

บริษทั เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์

ไพรเซส จาํกดั 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล จาํกดั  

 

 

 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 4  



                         บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2556                                                                                                                        
     
 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

 

 

 

2549 - 2550 

 

ขายปลีกภาคพ้ืนเอเชีย

แปซิฟิก  

 

หวัหนา้ส่วนวเิคราะห์

การเช่า ฝ่ายสนบัสนุน

การตลาดขายปลีก

ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก 

 

 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

  

5. นายอดิศกัด์ิ แจง้กมลกลุชยั(2) 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

50 

 

วศิวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัทลัซ่า 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  / 

หลกัสูตร Director 

Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

          - - 2556 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2549 – 

มกราคม 2556 

 

 

2548 – 2549 

 

 

กรรมการและ ผูจ้ดัการ

โรงกลัน่ 

 

 

กรรมการและ ผูจ้ดัการ

ฝ่ายปฏิบติัการกลัน่ 

 

 

ผูจ้ดัการแผนก

ปฏิบติัการกลัน่ 

 

โรงกลัน่นํ้ ามนัเอสโซ่ศรีราชา 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

โรงกลัน่นํ้ ามนัเอสโซ่ศรีราชา 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

โรงกลัน่นํ้ ามนัเบยท์าวน ์

บริษทั เอก็ซอนโมบิล  

รีไฟน่ิงแอนดซ์พัพลาย ประเทศ

เอกสารแนบ 1 หนา้ 5  



                         บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2556                                                                                                                        
     
 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

 

 

2546 – 2548 

 

 

 

 

2544 - 2546 

 

 

 

ผูจ้ดัการแผนกเทคนิค 

 

 

 

 

ท่ีปรึกษาระดบัภาคพ้ืน

เอเชียแปซิฟิกดา้น

ธุรกิจการกลัน่ 

สหรัฐอเมริกา 

 

โรงกลัน่นํ้ ามนัเบยท์าวน ์

บริษทั เอก็ซอนโมบิล  

รีไฟน่ิงแอนดซ์พัพลาย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล  

รีไฟน่ิงแอนดซ์พัพลาย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

6. นายสมเจตน์ สายฝน 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

56 วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต 

สาขาอุตสาหการและบริหาร

สถาบนัวทิยาลยัแห่งเอเชีย /  

หลกัสูตร Director 

Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

- - 2550 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

2548 – 2550 

กรรมการและผูจ้ดัการ

ฝ่ายขายเคมีภณัฑ ์

 

ผูช้าํระบญัชี  

 

 

กรรมการ และผูจ้ดัการ

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล เคมี 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล เคมี 
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ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

 

 

 

2545 – 2548 

ฝ่ายขายผลิตภณัฑ์

ของเหลว 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายเคมี 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 

โรงกลัน่นํ้ ามนัเอสโซ่ศรีราชา 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

7. นางราตรีมณี ภาษีผล 46 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัแห่งวอชิงตนั 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

0.0003 - 2552 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2547 – ปัจจุบนั 

 

 

2550 – 2552 

 

 

2545 – 2547 

กรรมการและผูจ้ดัการ

การเงินและภาษี 

 

 

ผูจ้ดัการการเงิน 

 

 

ผูจ้ดัการการเงิน 

 

 

ผูช่้วยผูจ้ดัการการเงิน 

ฝ่ายการเงินและฝ่ายภาษี / 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

ฝ่ายการเงิน / บริษทั เอก็ซอน 

โมบิล จาํกดั 

 

ฝ่ายการเงิน / บริษทั เอสโซ่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ฝ่ายการเงิน  / บริษทั เอก็ซอน
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ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

โมบิล จาํกดั 

 

8. นายคุรุจิต นาครทรรพ 58 วศิวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวศิวกรรมปิโตรเลียม 

มหาวทิยาลยัรัฐโอกลาโฮมา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา / 

หลกัสูตร Director 

Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

- - 2550 –  

ปัจจุบนั 

 

2551 - ปัจจุบนั 

 

 

2551 – 2553 

 

 

2549 – 2551 

 

2549 

 

 

2547 – 2549 

 

กรรมการอิสระ 

 

 

รองปลดักระทรวง

พลงังาน    

 

อธิบดีกรมเช้ือเพลิง

ธรรมชาติ 

 

รองปลดักระทรวง 

 

รองอธิบดีกรมเช้ือเพลิง

ธรรมชาติ 

 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศ 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

กระทรวงพลงังาน 

 

 

กระทรวงพลงังาน 

 

 

กระทรวงพลงังาน 

 

กระทรวงพลงังาน 

 

 

กระทรวงพลงังาน 
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ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

 

2543 – 2547 

 

 

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีฝ่าย

บริหารองคก์รร่วมไทย-

มาเลเซีย ณ กรุง

กวัลาลมัเปอร์ 

 

 กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

9. นายวฒันา จนัทรศร 67 วศิวกรรมศาสตร์ มหาบณัฑิต 

สาขาวศิวกรรมเคมี สถาบนั

เทคโนโลยอิีลลินอยส์ ชิคาโก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา / 

หลกัสูตร Director 

Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

- - 2550 – ปัจจุบนั 

  

 

 

2549 – 2550 

 

 

2547 – 2549 

 

 

2540 – 2547 

 

กรรมการ และ

กรรมการประเมินผล

งาน 

 

ท่ีปรึกษาธุรกิจการกลัน่ 

ภาคพ้ืนเอเซียแปซิฟิก 

 

ท่ีปรึกษาธุรกิจการกลัน่ 

ภาคพ้ืนเอเซียแปซิฟิก 

 

ผูจ้ดัการโรงกลัน่- 

ศรีราชา 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล จาํกดั 

 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

 

 

10. นายสมภพ อมาตยกลุ 73 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา

การตลาด มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย/ดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ สาขาพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ /  

 

หลกัสูตรการจดัการระหวา่ง

ประเทศ มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา /  

 

หลกัสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

- - 2550 – ปัจจุบนั  

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

กรรมการ 

 

 

ประธาน  

 

 

 

 

ประธาน 

 

 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

คณะกรรมการขา้ราชการพล

เรือนสาํนกังาน (ก.พ.) 

 

คณะอนุกรรมการ อกพ. วสิามญั

เก่ียวกบัการกาํหนดตาํแหน่ง

และค่าตอบแทน สาํนกังาน 

ก.พ. 

 

คณะกรรมการรางวลัคุณภาพ

แห่งชาติสถาบนัเพ่ิมผลผลิต

แห่งชาติ 
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ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

ปัจจุบนั 

 

 

 

ก่อนปี 2546 

ประธาน 

 

 

 

รัฐมนตรีช่วยวา่การ

กระทรวง 

 

ประธาน 

 

ประธาน 

 

ผูจ้ดัการใหญ ่

คณะอนุกรรมการการกาํกบัดูแล

การประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ 

(SEPA) 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

ธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) 

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 

 

บริษทั ไอบีเอม็ ประเทศไทย 

จาํกดั 

11. นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ 74 วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขา

วศิวกรรมอุตสาหการและการ

จดัการ  มหาวทิยาลยัรัฐ

โอกลาโฮมา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา /  

- - 2550 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการ

ประเมินผลงาน และ

กรรมการตรวจสอบ 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

 

หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) / หลกัสูตร 

Finance for Non-Finance 

Director (FN) สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

2548 – 2550  

 

 

2544 – 2546 

ท่ีปรึกษา 

 

 

รองผูจ้ดัการใหญ่

บริหารสายงาน

ปฏิบติัการ 

 

บริษทั เบทาโกร อโกรกรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

กลัไทย จาํกดั (มหาชน) 

12. นางวธันี พรรณเชษฐ ์ 77 บญัชีมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัอลาบามา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา / 

 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต / 

หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP ) /  

 

หลกัสูตร Audit Committee 

Program (ACP) / 

 

- - 2550 – ปัจจุบนั 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ  

 

กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  

 

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัหลกัทรัพยโ์นมูระพฒัน

สิน จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

สาํนกังานคณะกรรมการ

เอกสารแนบ 1 หนา้ 12  



                         บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56-1 ประจาํปี 2556                                                                                                                        
     
 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

หลกัสูตร DCP Refresher 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

 

 

2552 – 2554 

 

 

2550 – 2552 

 

 

2548 – 2551 

 

 

สาขาการเงินและบญัชี 

 

กรรมการกาํกบัธุรกิจ 

 

 

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

 

ประธาน 

 

ขา้ราชการพลเรือน 

 

บริษทัในเครือบริษทั ผลิตไฟฟ้า 

จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั 

(มหาชน) 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณา

คุณสมบติัของผูข้อข้ึนทะเบียน

เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภา

วชิาชีพบญัชีในพระบรม

ราชูปถมัภ ์
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1.2 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ  

1. นายพิรุณ ยลวเิศษ 56 บริหารโทบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัโนวา เซาทอี์ส

เทินส์ รัฐฟลอริดา 

สหรัฐอเมริกา 

0.0023 - 2552 - ปัจจุบนั 

 

 

 

ผูจ้ดัการขายส่งนํ้ ามนั

เช้ือเพลิงและก๊าซแอลพีจี  

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

2. นายเขม็ชาย โอสถาพนัธ์ุ 

 

43 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

โลโยลาวทิยาลยั บลัติมอร์ 

สหรัฐอเมริกา 

0.0029 - 2556 – ปัจจุบนั 

 

 

2553 – 2556 

 

 

 

 

 

2552 – 2553 

 

 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุน

สมัพนัธ์ 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายสนบัสนุนลูกคา้

ภูมิภาคเอเชีย ฝ่ายบริการ

ลูกคา้การตลาดนํ้ ามนั

เช้ือเพลิงภูมิภาคเอเซีย

แปซิฟิก  

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริการลูกคา้ 

ประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด ์ฝ่ายบริการลูกคา้

การตลาดนํ้ ามนัเช้ือเพลิง

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล จาํกดั 

 

 

 

 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล จาํกดั 
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ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ  

 

 

 

 

ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก   

 

1.3. รายละเอียดเก่ียวกบัเลขานุการของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

1.3.1 ขอ้มูลของเลขานุการบริษทั 

ช่ือ-สกลุ / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

1. นางสาวคาทิโอนา ลี / 22 

พฤศจิกายน 2555  

 

47 นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรติ

นิยม) มหาวทิยาลยัแห่งชาติ

สิงคโ์ปร์ 

- - 2555 – ปัจจุบนั 

 

 

2553 - 2555 

 

 

2552 - 2555 

ท่ีปรึกษาทัว่ไป และ 

เลขานุการบริษทั 

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล ก๊าซ แอนด ์

พาวเวอร์ มาร์เก็ตติ้ง 

 

บริษทั เอก็ซอนโมบิล โปรดกัชัน่ 
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ช่ือ-สกลุ / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ธุรกจิ 

2. นางองัสนา พิเรนทร / 28 

มีนาคม 2551 

38 ปริญญาโทกฎหมายธุรกิจ

ระหวา่งประเทศ วทิยาลยั

วอชิงตนั มหาวทิยาลยั

อเมริกนั วอชิงตนั ดี.ซี.  

 สหรัฐอเมริกา 

0.00027 - 2555 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย และ 

เลขานุการบริษทั 

 

 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

1.3.2 หนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

  เลขานุการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในมาตรา 85/15 และมาตรา 85/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใช้

บงัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติ

คณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
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             บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                         แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

   
 
 

2. ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 

รายช่ือบริษทั 

รายช่ือ 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 1 2 3 4 5 6 

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

2. นายชยั แจง้ศิริกลุ* (3) /, //       

3. นายมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกลุ* /, //       

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

5. นายอดิศกัด์ิ แจง้กมลกลุชยั* /, //       

6. นายสมเจตน์ สายฝน* /, //       

7. นางราตรีมณี ภาษีผล* /, //       

8. นายคุรุจิต นาครทรรพ /       

9. นายวฒันา จนัทรศร /       

10. นายสมภพ อมาตยกลุ /       

11. นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ /       

12. นางวธันี พรรณเชษฐ ์ /       

13. นายพิรุณ ยลวเิศษ //       

14. นายเขม็ชาย โอสถาพนัธ์ุ //       
(3) นายชยั แจง้ศิริกลุ ไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการแทน นายอนุวตัร รุ่งเรืองรัตนากลุ (ลาออกจากการเป็น

กรรมการเม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2557) โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 

 

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

  
 หมายเหตุ  
 /  = กรรมการ 
 // = ผูบ้ริหาร 
 x = ประธานกรรมการ 
 * = กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัฯ 
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                บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

   

เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

- ไม่มี - 
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             บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                         แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

   
 

เอกสารแนบ 3  

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้าตรวจสอบภายใน (ณ วนัทีท่าํแบบ 56-1 ฉบับนี)้ 

1. ข้อมูลของหัวหน้าตรวจสอบภายใน 

 

 นางธญัญารัตน์ รัตน์วฒันากลุกิจ 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 

การอบรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

- ปี 2556 การตรวจสอบผูรั้บจา้งบริการ 

- ปี 2555 การประชุมเชิงปฏิบติัการดา้นตรวจสอบ 

- ปี 2553 ขั้นตอนการตรวจสอบและหวัหนา้ผูต้รวจสอบ 

 

 ประสบการณ์ทาํงาน (5 ปีย้อนหลงั) 

 

- ปี 2553 – ปัจจุบนั ผูต้รวจสอบภายในปี 2555 

  บริษทั เอก็ซอนโมบิล จาํกดั 

- ปี 2549 – 2552 ผูใ้หค้าํแนะนาํดา้นการควบคุม  

  ศูนยบ์ริการงานปฏิบติัการภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก การตลาดขายปลีก บริษทั เอก็ซอนโมบิล จาํกดั 
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เอกสารแนบ 4 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิทรัพย์สิน 

 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 

 

อ่ืนๆ 

 

- ไม่มี - 
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