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สว่นที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1.       นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1. 1 วสิยัทศันแ์ละภาพรวมการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูป้ระกอบกจิกำรโรงกลั่นปิโตรเลยีมและจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีมแบบครบวงจร (integrated) รวมทัง้ผลติและจ ำหน่ำยผลติภัณฑอ์ะโรเมตกิสแ์ละเคมภีัณฑอ์ืน่ๆ ซึง่บรษัิทฯ 

และบรษัิทในเครอืทีเ่กีย่วขอ้งไดป้ระกอบธุรกจิในประเทศไทยมำมำกกวำ่ 126  ปี บรษัิทฯ ขำยผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมแก่

ลูกคำ้รำยย่อยผ่ำนทำงเครือข่ำยทีก่วำ้งขวำงของสถำนีบรกิำรน ้ำมันคำ้ปลกีภำยใตช้ือ่กำรคำ้เอสโซ่ และขำยโดยตรง

ใหแ้กล่กูคำ้ในภำคอตุสำหกรรม กำรคำ้สง่ กำรบนิและกำรเดนิเรอื นอกจำกนี้บรษัิทฯ ยังขำยผลติภัณฑ ์อะโรเมตกิสแ์ละ

เคมภีัณฑอ์ืน่ๆ ทีบ่รษัิทฯ ผลติใหแ้กล่กูคำ้ในภำคอตุสำหกรรมภำยในประเทศและจ ำหน่ำยไปยังตำ่งประเทศ 

บรษัิทฯ เป็นหนึ่งในบรษัิทในเครือเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่น (Exxon Mobil Corporation) ซึง่เป็นหนึ่งใน

บรษัิทพลังงำนระดับโลก บรษัิทฯ ยดึถอืแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมวีนัิยของเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่น ซึง่เนน้ที่

ปัจจัยพืน้ฐำนระยะยำวและกำรเพิม่มูลคำ่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ประโยชนอ์ืน่ ๆ ทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บจำกกำรเป็นหนึง่ในบรษัิทในเครือ

ของเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่น ไดร้วมถงึควำมเชีย่วชำญในกำรบริกำรจัดหำน ้ำมันดบิและวัตถุดบิ เครือข่ำย กำร       

จัดจ ำหน่ำยผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและเคมภีัณฑท์ั่วโลก กำรบรกิำรทำงดำ้นเทคโนโลยี กำรด ำเนินงำนและวศิวกรรมที่

ทนัสมัย และโครงกำรวจัิยและพัฒนำ นอกจำกนีบ้รษัิทฯ ยังไดรั้บประโยชนจ์ำกกำรใชเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้  “เอสโซ”่ และ

เครื่องหมำยกำรคำ้อืน่ ๆ ซึง่ไดรั้บกำรอนุญำตใหใ้ชส้ทิธจิำกเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่นและ/หรือบรษัิทในเครอืของ 

เอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่น รวมทัง้ควำมชว่ยเหลอืทำงดำ้นบุคลำกรฝ่ำยบรหิำรจัดกำรและเทคนิค และกำรสนับสนุน

ทำงดำ้นธรุกจิจำกเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่และ/หรอืบรษัิทในเครอืของเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ 

ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมของบรษัิทฯ ซึง่ผลติในประเทศไทย ไดแ้ก่ ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) น ้ำมันเบนซนิ 

น ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน/น ้ำมันก๊ำด น ้ำมันดเีซล น ้ำมันเตำและยำงมะตอย นอกจำกนี้บรษัิทฯ ยังจ ำหน่ำยผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่ 

และผลติผลติภัณฑ์อะโรเมตกิส ์โดยมีผลติภัณฑ์หลักคือพำรำไซลีนที่ใชเ้ป็นวัตถุดบิส ำหรับกำรผลติกรดเทเรฟทำลกิ 

(purified terephthalic acid หรอื PTA) ซึง่จะน ำไปใชเ้ป็นวัตถุดบิส ำหรับกำรผลติแผ่นฟิลม์ โพลเีอสเตอร ์บรรจุภัณฑ ์

เรซนิ และผำ้ใยสังเครำะห์ ส่วนเคมีภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ไดแ้ก่ สำรเบนซนิเขม้ขน้ (benzene) สำรท ำละลำย 

(solvents) และสำรพลำสตกิไซเซอร ์(plasticizers) 

บรษัิทฯ เป็นเจำ้ของและผูป้ระกอบกจิกำรโรงกลั่นน ้ำมันแบบซับซอ้น (complex refinery) ซึง่มกี ำลังกำรกลั่น

น ้ำมันดบิ 174,000 บำรเ์รลตอ่วัน และเป็นเจำ้ของและผูป้ระกอบกำรโรงงำนอะโรเมตกิส ์(aromatics plant) ซึง่มกี ำลัง

กำรผลิตพำรำไซลีน 500,000 ตันต่อปี และหน่วยผลิตสำรท ำละลำยซึ่งมีก ำลังกำรผลิต 50,000 ตันต่อปี                      

โดยโรงงำนแตล่ะแห่งนี้ไดเ้ชือ่มโยงเขำ้กับหน่วยกลั่นน ้ำมันและกระบวนกำรกลั่นน ้ำมันของบรษัิทฯ แบบครบวงจร ทัง้นี้ 

หน่วยกลั่นน ้ำมันดบิและหน่วยผลติของบรษัิทฯ มทีีต่ัง้ซึง่มคีวำมไดเ้ปรยีบเพรำะอยูใ่กลก้ับทำ่เรอืน ้ำลกึแหลมฉบงัในอ ำเภอ

ศรรีำชำ จังหวัดชลบรุ ีและอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯไปทำงทศิตะวันออกเฉียงใตเ้พยีงประมำณ 120 กโิลเมตร ซึง่เป็นตลำด

หลกัทีส่ ำคัญของผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมของบรษัิทฯ ควำมไดเ้ปรยีบของทีต่ัง้โรงกลั่นน ้ำมันของบรษัิทฯ ยังชว่ยลดตน้ทุนและ

กอ่ใหเ้กดิควำมคลอ่งตัวในกำรจัดสง่ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมของบรษัิทฯ โดยผำ่นทัง้ทำงทอ่สง่ ทำงรถบรรทกุ และทำงเรอื 
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บรษัิทฯ มจีุดประสงคใ์นกำรด ำเนนิธรุกจิ วสิยัทัศน ์พันธกจิ และกลยุทธใ์นกำรประกอบธรุกจิ ดงันี ้

 จดุประสงคใ์นการด าเนนิธุรกจิ: 

เพือ่เตบิโตและเสรมิสรำ้งควำมแข็งแกร่งของธรุกจิน ้ำมันเชือ้เพลงิ น ้ำมันหลอ่ลืน่ และผลติภัณฑเ์คมขีองบรษัิทฯ 

ภำยใตก้ำรผสมผสำนทีส่มดุลของกำรลงทุนทีม่รีะเบยีบวนัิย ควำมเป็นเลศิในกำรด ำเนินงำน และเทคโนโลยี

ดว้ยกำรปฏบิตังิำนเพือ่สรำ้งกำรเตบิโตอยำ่งยั่งยนื 

 วสิยัทศัน:์  เตมิเต็มพลงัชวีติ ดว้ยประสบกำรณ์พลงังำนทีเ่หนอืกวำ่ 

     Power Life with Premier Energy Experience 

 พนัธกจิ:  

o Our Growth : กำรพัฒนำศกัยภำพของบคุลำกรสูร่ะดับสำกลเพือ่ขับเคลือ่นกำรเตบิโตในอนำคต            

o Our Win : กำรตอ่ยอดควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นทีค่รอบคลมุและหลำกหลำย ร่วมคดิคน้ 

   ผลติภัณฑ ์และบรกิำรทีโ่ดดเดน่ 

o Our Pride : กำรสง่เสรมิใหเ้ห็นคณุคำ่ของแบรนดข์องเรำเพือ่ใหเ้ป็นบรษัิทในใจของทกุคน 

 

กลยทุธใ์นการประกอบธุรกจิ 

รูปแบบกำรด ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ เนน้ควำมมรีะเบยีบวนัิยและควำมตรงไปตรงมำ โดยค ำนงึถงึโอกำสในระยะ

ยำวในกำรสรำ้งกำรเตบิโตเพิม่มูลค่ำใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ควบคูไ่ปกับกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งในกำรด ำเนินงำน

และกำรประกอบธุรกจิ โดยกลยุทธ์ส ำคัญในกำรประกอบธุรกจิของบริษัทฯ ซึง่สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ของ       

เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ทัว่โลก มดีงันี ้

(1) การมุง่สูค่วามเป็นเลศิในการด าเนนิงานและการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 

ระบบกำรบรหิำรจัดกำรและวัฒนธรรมองคก์รของบรษัิทฯ สะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ บรษัิทฯ มคีวำมมุง่มั่นอย่ำง

แน่วแน่ทีจ่ะด ำเนนิงำนดว้ยควำมปลอดภัยและควำมซือ่สตัย ์อกีทัง้ยังมคีวำมพยำยำมทีจ่ะด ำเนนิธรุกจิตำม

มำตรฐำนอตุสำหกรรมขัน้สงูสดุในทกุดำ้น  

เพื่อทีจ่ะบรรลุเป้ำหมำยนี้ บริษัทฯ ใชร้ะบบกำรจัดกำรหลำกหลำยรูปแบบซึง่ระบบเหล่ำนี้เป็นแนว

ทำงกำรด ำเนนิกำรเชงิรุก (proactive approach) และครอบคลมุกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ ในทกุดำ้นที่

ส ำคัญ เริ่มตัง้แต่ควำมปลอดภัย จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ กำรเงนิ กำรด ำเนินและประเมนิโครงกำร 

จนถงึกำรก ำกับดแูลธรุกจิ กำรรักษำควำมปลอดภัย สขุอนำมัย สิง่แวดลอ้มและกำรด ำเนนิกำรเพือ่ปรับปรุง

ผลก ำไร  

บริษัทฯ ใชร้ะบบบริหำรกำรปฏิบัติงำนใหม้ีควำมปลอดภัยที่เ รียกว่ำ  Operations Integrity 

Management System หรือ OIMS ซึง่เป็นระบบทีเ่อ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่นพัฒนำขึน้เพื่อทีจ่ะใชใ้น

กำรประเมนิและปรับปรุงกำรจัดกำรควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภัย สขุอนำมัยและสิง่แวดลอ้ม 



 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 
 

สว่นที ่1 หนำ้ 3 

ระบบนี้ท ำใหบ้รษัิทฯ สำมำรถวัดควำมคบืหนำ้ในกำรบรหิำรจัดกำร รวมทัง้สรำ้งควำมรับผดิชอบในกำร

จัดกำรเพือ่ใหบ้รรลผุลในดำ้นเหลำ่นี้ 

บรษัิทฯ มคีวำมพยำยำมอยำ่งตอ่เนือ่งทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิำพกำรใชพ้ลงังำน (energy efficiency) ผำ่น

ระบบกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนที่เรียกว่ำ Global Energy Management System หรือ GEMS ของ       

เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ ทีเ่นน้กำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรใชพ้ลังงำน ระบบดังกลำ่วมคีวำมครอบคลุม

และเขม้งวดตำมแนวปฏบิัตทิีด่ใีนกำรด ำเนนิงำน กำรบ ำรุงรักษำ กำรออกแบบและวธิปีฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุส ำหรับ

กำรบรหิำรจัดกำรทำงดำ้นพลงังำน  

บริษัทฯ ไดใ้ชโ้ปรแกรม “self-help” ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยของเอ็กซอน โมบิล           

คอร์ปอเรชั่นทั่วโลกชว่ยในกำรบ่งชีถ้งึส ิง่ทีส่ำมำรถปรับปรุงใหด้ขี ึน้ไดโ้ดยอำ้งองิจำกวธิปีฏบิัตสิำกลทีด่ ี

(global best practices) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในดำ้นควำมหลำกหลำยของวัตถุดิบ โอกำสในกำรใช ้

กระบวนกำรจัดกำรน ้ำมันดบิที่คดิคน้ขึน้ใหม่ โอกำสในกำรเพิ่มเตมิประสทิธิภำพ ทำงเลือกในกำรใช ้

ประโยชน์จำกโอกำสทำงเศรษฐกจิ และเทคโนโลยกีำรปรับขยำยกระบวนกำรผลติ (debottleneck) ใน

หน่วยทีส่รำ้งผลก ำไร บรษัิทฯ ใชโ้ปรแกรม “self-help” ดงักลำ่วเพือ่เพิม่ผลก ำไรแกบ่รษัิทฯ โดยแนวทำง

ส ำหรับกำรเพิม่ผลก ำไรของบรษัิทฯ นัน้รวมถงึกำรกลั่นน ้ำมันดบิทีย่ำกต่อกำรกลั่น (challenged crude) 

กำรใชห้น่วยแปรสภำพน ้ ำมันหนักใหเ้ป็นน ้ ำมันเบำโดยกำรแปรสภำพโมเลกุล (Fluidized Catalytic 

Cracking Unit: FCCU) อย่ำงเต็มทีเ่พือ่เพิม่อัตรำกำรผลติ กำรสรำ้งรำยไดจ้ำกน ้ำมันเชือ้เพลงิส ำรองผ่ำน

ทำงเครอืขำ่ยของเอ็กซอนโมบลิ คอรป์อเรชัน่ และกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรใชพ้ลงังำนใหด้ยีิง่ขึน้ 

(2) การลงทนุอยา่งมวีนิยั 

บรษัิทฯ แสวงหำโอกำสกำรลงทุนทีม่ีคุณภำพภำยใตแ้นวทำงกำรเลอืกเฟ้นอย่ำงมีวนัิย โอกำสกำร

ลงทุนที่มีศักยภำพจะถูกทดสอบควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและควำมยืดหยุ่นผ่ำนสถำนกำรณ์ทำง

เศรษฐกจิทีห่ลำกหลำยอย่ำงรอบดำ้น และภำยหลังจำกกำรลงทุน บรษัิทฯ จะท ำกำรประเมนิโครงกำรที่

ส ำคัญทัง้หมดอย่ำงเขม้งวด สิง่ทีไ่ดจ้ำกกำรประเมนิดังกล่ำวจะถูกผนวกเขำ้กับกำรวำงแผนและออกแบบ

โครงกำรในอนำคตเพือ่เพิม่มลูคำ่ของสนิทรัพยใ์หส้งูทีส่ดุ 

(3) การเตบิโตอยา่งย ัง่ยนื 

บรษัิทฯ ตระหนักถงึควำมส ำคัญของบรรษัทภบิำล กำรก ำกับดูแลธุรกจิอย่ำงเคร่งครัด ควำมซือ่สัตย์

สจุรติและมำตรฐำนจรยิธรรมขัน้สงูเพือ่กำรเตบิโตทีย่ั่งยนื มำตรฐำนเหลำ่นี้ไดถู้กน ำมำใชเ้ป็นมำตรฐำนใน

กำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ ซึง่พนักงำนทกุคนของบรษัิทฯ ตอ้งปฏบิตัติำมอยำ่งเคร่งครัด  

นอกจำกนี้  บริษัทฯ ไดรั้บพระรำชทำนตรำครุฑจำกพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร                     

มหำภูมพิลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร ในปี 2541 ซึง่เป็นเครื่องหมำยแสดงถงึควำมซือ่ตรงและ

ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำประเทศไทย ดว้ยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณและควำมส ำคัญของตรำครุฑ

พระรำชทำน บรษัิทฯ มุง่มั่นทีจ่ะสำนตอ่ปณธิำนในกำรลงทนุพัฒนำชมุชนและสิง่แวดลอ้มในกำรปฏบิัตงิำน

ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ มำกมำยอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมใหผู้ค้นในชุมชนมีควำมรู ้

ควำมสำมำรถเพือ่ตอ่ยอดสูก่ำรเป็นชมุชนทีเ่ขม้แข็งตอ่ไป  

บรษัิทฯ ยดึมั่นในกำรปฏบิัตงิำนใหม้คีวำมปลอดภัยสงูสดุ มบีรรษัทภบิำลทีด่ ีรวำมถงึกำรเป็นองคก์ร

พลเมืองที่ดีคอยสนับสนุนและใส่ใจชุมชนรอบขำ้งทัง้ในดำ้นควำมปลอดภัย สุขอนำมัย กำรศึกษำ 

วฒันธรรมและกำรอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม   
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(4) การสรา้งผลประกอบการสงูสดุโดยการประสานเชือ่มโยงหนว่ยผลติ 

บรษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบกำรธุรกจิกำรกลั่นน ้ำมันและจัดจ ำหน่ำยน ้ำมัน ธุรกจิคำ้ปลกีน ้ำมัน และธุรกจิ  

อะโรเมตกิสท์ีม่ ีกำรเชือ่มโยงเป็นหนึ่งเดยีวกันแบบครบวงจร บริษัทฯ ไดรั้บประโยชน์จำกกำรประสำน

เชือ่มโยงกันของหน่วยผลติแบบครบวงจร (integration) ภำยในกจิกำรของบริษัทฯ โดยกำรประสำน

เชือ่มโยงกันทัง้ทำงดำ้นกำยภำพของหน่วยผลติต่ำงๆ และกำรประสำนเชือ่มโยงกันผ่ำนทำงกำรเขำ้ถงึ

เครือข่ำยทีก่วำ้งขวำงของผูเ้ชีย่วชำญทำงดำ้นเทคนิคของเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่นและ/หรือบรษัิท  

ในเครือ กำรประสำนเชือ่มโยงกันของหน่วยกลั่นน ้ำมันดบิและหน่วยผลติอะโรเมตกิสน์ี้เป็นกำรชว่ยเพิ่ม

ประสทิธภิำพค่ำใชจ้่ำยทำงดำ้นตน้ทุนผ่ำนกำรเลอืกใชว้ัตถุดบิและกำรแลกเปลีย่นผลติภัณฑใ์หเ้ป็นไป

อยำ่งเหมำะสมทีส่ดุ 

กำรท ำงำนร่วมกันของธุรกจิกลั่นน ้ำมัน ธุรกจิคำ้ปลกีและธุรกจิขำยในเชงิพำณิชยก็์เป็นประโยชน์ตอ่

บรษัิทฯ เชน่กัน เนื่องจำกบรษัิทฯ สำมำรถน ำเสนอผลติภัณฑใ์หแ้ก่กลุม่ลูกคำ้ทีห่ลำกหลำยและสำมำรถ

เลอืกชอ่งทำงกำรขำยทีใ่หม้ลูคำ่สงูสดุกับผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ 

(5) การพฒันาดา้นบุคลากร 

ทรัพยำกรบุคคลถือเป็นสนิทรัพย์ที่ส ำคัญยิ่งต่อบริษัทฯ เพรำะพนักงำนมีส่วนผลักดันใหบ้ริษัทฯ 

ประสบควำมส ำเร็จและส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ สำมำรถสรำ้งมูลค่ำเพิ่มมำกขึน้ในระยะยำว จงึเป็นหนึ่งใน     

พันธกจิของบรษัิทฯ ในกำรด ำเนนิงำน (Our Growth)  

บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคัญในกำรพัฒนำบคุลำกรจำกภำยในองคก์รผ่ำนกำรฝึกอบรมดำ้นเทคนคิและกำร

เป็นผูน้ ำ กำรมอบหมำยงำนทีม่คีวำมทำ้ทำยในสำยงำนต่ำงๆ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เพือ่พัฒนำ

ควำมสำมำรถและเพิม่ศักยภำพแกพ่นักงำนใหร้อบดำ้นพรอ้มสูก่ำรกำ้วเป็นผูน้ ำทีด่ทีีม่มีำตรฐำนกำรท ำงำน

ทีด่ ีมคีวำมชัดเจน สำมำรถสรำ้งแรงบันดำลใจและสง่เสรมิกำรสรำ้งนวัตกรรมใหม่ๆ ในองคก์รต่อไปใน

อนำคต  

กำรทีบ่รษัิทฯ มรีะบบทีด่ใีนกำรประเมนิควำมสำมำรถของพนักงำน ยังชว่ยใหบ้รษัิทฯ สำมำรถพัฒนำ

ทักษะควำมสำมำรถของพนักงำนทีเ่ฉพำะเจำะจงกับสำยงำน สำมำรถระบุทักษะใหม่ๆ (reskill) ทีจ่ ำเป็น 

รวมทัง้สำมำรถส่งเสริมและเสริมสรำ้งทักษะเพิ่มเตมิ (upskill) ผ่ำนกำรฝึกอบรมแบบหอ้งเรียน กำร

ฝึกอบรมผ่ำนระบบออนไลน์ (online learning) จำกสถำบันต่ำงๆ ระดับโลก และกำรเปิดโอกำสใหม้กีำร

เรยีนรูผ้่ำนกำรฝึกอบรมหรือกำรท ำเวริค์ช็อประหวำ่งพนักงำนเพื่อแบง่ปันควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ นับเป็น

กำรตอ่ยอดควำมรูแ้ละสง่เสรมิบรรยำกำศกำรเรยีนรูภ้ำยในองคก์ร  

นอกจำกนี้ บรษัิทฯ ยังใหก้ำรสนับสนุนวัฒนธรรมองคก์รดำ้นสขุภำพ ดำ้นกำรยอมรับควำมแตกต่ำง

และกำรอยู่ร่วมกันเพื่อสรำ้งบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำนซึง่ช่วยส่งเสริมใหก้ำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ พนักงำนมคีวำมทุม่เทและมแีรงจงูใจในกำรท ำงำน องคป์ระกอบทัง้หลำยเหลำ่นีเ้ป็นกำรดแูล

รักษำพนักงำนใหท้ ำงำนกบับรษัิทฯ ไดย้ำวนำนและบรรลเุป้ำหมำย “a great place to work” 

(6) การเพิม่ประสทิธภิาพโดยการใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ี

บริษัทฯ เชือ่มั่นเป็นอย่ำงยิง่ว่ำเทคโนโลยีจะส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ มีควำมพรอ้มในกำรตอบสนองต่อ

สภำวะกำรณ์ที่ทำ้ทำยและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำอย่ำงมีประสทิธิภำพ บริษัทฯ จึงลงทุนในระบบ

ปฏบิัตงิำนและแอปพลเิคชันต่ำงๆ เพื่อสรำ้งควำมไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขัน พรอ้มทัง้น ำหลัก Agile และ 

Design Thinking มำปรับปรุงและพัฒนำวธิกีำรท ำงำน และเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแกไ้ขปัญหำ อันจะ

สง่ผลดตีอ่กำรปฏบิตังิำนและเป็นประโยชน์ตอ่ลกูคำ้ของบรษัิทฯ 
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บรษัิทฯ น ำเทคโนโลยใีนกำรจัดกำรขอ้มูล เพือ่น ำไปสูก่ำรวเิครำะห ์คดิคน้กลยุทธ ์และตัดสนิใจทำง

ธุรกจิทีร่วดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นย ำมำกขึน้ อำทเิชน่ กำรใช ้Digital Manufacturing ในกระบวนกำรผลติ 

เพื่อชว่ยสรำ้งฐำนขอ้มูลทีแ่ม่นย ำและทันต่อเหตุกำรณ์โดยสำมำรถเขำ้ถงึระบบขอ้มูลจำกทีไ่กลและน ำ

ขอ้มูลนัน้มำใชใ้นกำรวเิครำะหส์ภำพกำรปฏบิัตงิำนแบบ real time เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพและประสทิธผิล

ของกระบวนกำรผลติและเป็นกำรลดตน้ทุน กำรใชร้ะบบกำรสั่งจ่ำยน ้ำมันอัตโนมัตทิีท่ันสมัยทีค่ลังน ้ำมัน

ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรท ำงำนรวมถึงเพิ่มควำมถูกตอ้งแม่นย ำในกำรจัดส่งน ้ ำมัน

คณุภำพสงูใหแ้ก่ผูบ้รโิภค และกำรพัฒนำระบบค ำสั่งซือ้ของลูกคำ้และระบบกำรปฏบิัตงิำนอัตโนมัตขิองฝ่ำย

กำรตลำด เพือ่ใหก้ำรตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้มปีระสทิธภิำพและรวดเร็วมำกยิง่ขึน้ เป็นตน้ 

ยิ่งไปกว่ำนั้น บริษัทฯ มีกำรแบ่งปันควำมรู ้เทคโนโลยีและแนวทำงปฏิบัตทิี่ดีระหว่ำงกันภำยใน

เครอืขำ่ยของเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ทั่วโลก ซึง่รวมถงึเทคโนโลยอีนัทนัสมัยในกำรคดิคน้ผลติภัณฑ์

ชัน้เลศิ อำท ิน ้ำมันเครือ่งยนตท์ีม่คีณุภำพสงูและผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่ทีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนและ

สมรรถนะของเครือ่งยนต ์ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำเทคโนโลยอีย่ำงต่อเนื่องชว่ยใหบ้รษัิทฯ มคีวำมพรอ้ม

ในกำรปฏบิตังิำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ เพิม่ศกัยภำพในกำรตอบสนองตอ่ลกูคำ้ และสรำ้งขอ้ไดเ้ปรยีบในกำร

แขง่ขนัทำงธรุกจิ 

 

1.2 ความเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคญั 
  1.2.1 ความเป็นมา 

บริษัทฯ เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดซึง่จดทะเบียนจัดตัง้และมีภูมิล ำเนำอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯ         

จดทะเบยีนจัดตัง้ขึน้ในปี 2508 อยำ่งไรก็ตำมบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอืทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบธรุกจิในประเทศไทย

มำเป็นระยะเวลำกวำ่ 126  ปี บรษัิทฯ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภำพจำกบรษัิทเอกชนจ ำกัดเป็นบรษัิทมหำชนจ ำกดั 

เมือ่วันที ่12 มนีำคม 2539 และหุน้สำมัญของบรษัิทฯ ไดเ้ขำ้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยตัง้แตว่ันที ่6 พฤษภำคม 2551 ปัจจุบันบรษัิทเอ็กซอนโมบลิ เอเชยี โฮลดิง้ ไพรเวท ลมิเิต็ด 

ถอืหุน้ในบรษัิทฯ เป็นจ ำนวนรอ้ยละ 65.99 ของหุน้ทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ และกองทนุรวมวำยภุักษ์หนึ่ง 

ซึง่จัดตัง้ขึน้โดยกระทรวงกำรคลังในปี 2546 ถอืหุน้ในบรษัิทฯ ผ่ำนบรษัิทหลักทรัพยจั์ดกำรกองทนุรวมทัง้ส ิน้ 

เป็นจ ำนวนรอ้ยละ 9.70  

 โรงกลั่นน ้ำมันของบริษัทฯ ไดเ้ริ่มด ำเนินงำนในปี 2514 และต่อมำบริษัทฯ ไดรั้บอนุญำตใหข้ยำย

โรงงำนและประกอบกจิกำรโรงงำนกลั่นน ้ำมันแร่ขนำดใชน้ ้ำมันดบิวันละไม่เกนิ 35,000 บำร์เรล ในปี 2528 

รัฐบำลไดอ้นุมัตใิหบ้รษัิทฯ เพิม่ก ำลังกำรกลั่นน ้ำมันดบิเป็นวันละ 63,000 บำรเ์รล จำกกำรปรับเพิม่ปรมิำณกำรผลติ 

(debottleneck) หลังจำกนัน้ ในปี 2534 รัฐบำลไดอ้นุมัตกิำรเพิม่ก ำลังกำรกลั่นน ้ำมันดบิทีไ่ดรั้บอนุญำตของ

โรงกลั่นน ้ำมันของบริษัทฯ เป็นวันละ 185,000 บำร์เรล บริษัทฯ ไดท้ยอยเพิ่มก ำลังกำรกลั่นน ้ำมันดบิของ    

โรงกลั่นน ้ำมันของบรษัิทฯ ดว้ยกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จนมกี ำลังกำรกลั่นน ้ำมันดบิในปัจจุบัน   

อยูท่ีว่นัละ 174,000 บำรเ์รล  

 ในปี 2541 บริษัทฯ เริ่มก่อสรำ้งโรงงำนอะโรเมตกิส ์ณ พื้นที่โรงกลั่นน ้ำมันศรีรำชำของบริษัทฯ          

กำรกอ่สรำ้งโรงงำนอะโรเมตกิสข์องบรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรแลว้เสร็จในปี 2542 โดยมกี ำลงักำรผลติพำรำไซลนี 

ปีละ 350,000 ตัน นับแต่วันเริม่ด ำเนินกำร (start-up) กำรด ำเนินงำนของโรงงำนอะโรเมตกิสไ์ดถู้กประสำน

เชือ่มโยงเขำ้กับโรงกลั่นน ้ำมันแบบครบวงจร ในปี 2547 บรษัิทฯ ไดเ้พิม่ก ำลังกำรผลติเป็นปีละ 500,000 ตัน 

โดยโครงกำรเพิ่มก ำลังกำรผลิตดว้ยตน้ทุนต ่ำซึ่งเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตพำรำไซลีน 

(paraxylene product) ของบรษัิทฯ เอง พรอ้มทัง้กำรเปลีย่นแปลงหน่วย Powerformer ทีไ่ม่ไดใ้ชง้ำนใหเ้ป็น

หน่วยผลติวัตถดุบิไซลนี (xylene feedstocks) หน่วยผลตินี้ใชป้ฏกิริยิำทรำนสอ์ัลคเีลชัน่ (Transalkylation) เพือ่
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ไปท ำกำรปรับปรุงสำรอะโรเมตกิสห์นัก (heavy aromatics streams) และสำรเบนซนี (benzene) ใหเ้ป็นวัตถุดบิ

ไซลนี โดยมกี ำลงักำรผลติเทยีบเทำ่พำรำไซลนี (paraxylene equivalent) ประมำณปีละ 120,000 ตนั 

 หน่วยผลติสำรท ำละลำย (solvent production unit) ซึง่บรษัิทฯ ไดรั้บโอนมำจำก บรษัิท เอ็กซอนโมบลิเคม ี

(ประเทศไทย) จ ำกัด ในวันที ่1 กันยำยน 2550 ไดเ้ริม่ตน้กำรด ำเนินงำนในปี 2533 ดว้ยก ำลังกำรผลติปีละ 

30,000 ตัน และกำรปรับปรมิำณกระบวนกำรผลติ (debottleneck) หลำยครัง้ สง่ผลใหใ้นปัจจุบันหน่วยผลติ 

สำรท ำละลำยนีม้กี ำลงักำรผลติปีละ 50,000 ตนั โดยหน่วยผลติดงักลำ่ว ไดถ้กูประสำนเชือ่มโยงเขำ้กบัโรงกลั่น

น ้ำมันของบรษัิทฯ ดว้ยเชน่กนั 

 นอกจำกนี้ภำยในปี 2554 บรษัิทฯ ยังสำมำรถก่อสรำ้งโครงกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ำมันซึง่เป็นกำรลงทุน

ใหญ่เป็นอันดับสองเท่ำทีเ่คยลงทุนมำเสร็จสิน้ลง และสำมำรถเริม่กระบวนกำรผลติน ้ำมันดเีซลและเบนซนิทีม่ี

ก ำมะถันต ่ำตำมมำตรฐำนยูโร 4 โดยบริษัทฯ ไดก้่อสรำ้งโครงกำรเสร็จสิน้ก่อนก ำหนดตำมกฎหมำยและ         

ในวงเงนิทีต่ ำ่กวำ่งบประมำณ 13,000,000,000 บำท  

 บรษัิทฯ มคีวำมมุ่งมั่นทีจ่ะพัฒนำเครือข่ำยสถำนีบรกิำรและกำรบรกิำรลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 

2559 บริษัทฯ เปลี่ยนสถำนีบริกำรน ้ำมันที่ด ำเนินงำนโดยบริษัทไทย ซี-เซ็นเตอร์ จ ำกัด ทัง้หมดมำเป็น       

สถำนีบรกิำรน ้ำมันทีด่ ำเนินงำนโดยผูด้ ำเนนิกำร กำรเปลีย่นรูปแบบกำรด ำเนินงำนชว่ยเพิม่ประสทิธภิำพดำ้น

ตน้ทุนและควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรสถำนีบริกำรน ้ ำมัน กำรเปลี่ยนแปลงนี้สะทอ้นใหเ้ห็นถึง             

ควำมพยำยำมในกำรสรำ้งผลตอบแทนสงูสดุโดยกำรด ำเนนิโครงกำรพัฒนำปรับปรุงทีจ่ะก่อใหเ้กดิโอกำสทำง

ธรุกจิโดยทียั่งคงรักษำวนัิยในกำรลงทนุและกำรใชจ้ำ่ย 

 

1.2.2 พฒันาการทีส่ าคญั 

พัฒนำกำรทีส่ ำคญัทีผ่ำ่นมำของบรษัิทฯ สำมำรถสรุปโดยสงัเขปไดด้งันี ้

ปี 2535 - กระทรวงกำรคลงัเขำ้ถอืหุน้ในบรษัิทฯ ดว้ยสดัสว่นรอ้ยละ 12.5 ในวนัที ่2 มนีำคม 2535 

ปี 2539  -  บรษัิทฯ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภำพจำกบรษัิทเอกชนจ ำกัดเป็นบรษัิทมหำชนจ ำกัด โดยใชช้ือ่ว่ำ 

“บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)” เมือ่วนัที ่12 มนีำคม 2539  

  - บรษัิทฯ ไดก้่อสรำ้งหน่วยผลติยำงมะตอยน ้ำ ในบรเิวณคลังศรีรำชำแลว้เสร็จสมบูรณ์ในเดอืน

พฤษภำคม 

ปี 2540  - ในวันที ่3 พฤศจกิำยน 2540 คลังศรีรำชำไดรั้บใบรับรองมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ     

ISO 9002 ในดำ้นกระบวนกำรผลิต  กำรติดตั ้งและบริกำรผลิตภัณฑ์ยำงมะตอยจำก           

ส ำนักงำนมำตรฐำนผลติภัณฑอ์ุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (สมอ) 

ปี 2541  - วันที ่24 มีนำคม 2541 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร มหำภูมพิลอดุลยเดชมหำรำช      

บรมนำถบพิตร ไดท้รงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ พระรำชทำนตรำครุฑแก่บรษัิทฯ ใหเ้ป็นบรษัิท        

ทีด่ ำเนนิธรุกจิปิโตรเลยีมในประเทศไทยโดยไดรั้บพระบรมรำชำนุญำต 

 - บรษัิทฯ เริม่กำรกอ่สรำ้งโรงงำนอะโรเมตกิสข์ึน้ในบรเิวณโรงกลัน่น ้ำมันเอสโซศ่รรีำชำ 

ปี 2542  - โรงงำนอะโรเมตกิสท์ดลองเดนิเครือ่งครัง้แรกและเริม่กำรผลติในเดอืนสงิหำคม  

ปี 2543  - ในเดอืนธันวำคม 2543 เพือ่เพิม่สภำพคล่องของบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จงึไดเ้ขำ้ท ำสัญญำขำย

สนิทรัพยแ์ละสญัญำเชำ่สนิทรัพยก์ับบรษัิท เอ็กซอนโมบลิเคม ี(ประเทศไทย) จ ำกัด โดยบรษัิทฯ 

ไดข้ำยอุปกรณ์และเครื่องจักรของโรงกลั่นน ้ำมันรวมทัง้สนิทรัพย์อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่บริษัท      
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เอ็กซอนโมบลิเคม ี(ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 20,834 ลำ้นบำท โดยรำคำ

ของสนิทรัพย์ก ำหนดดว้ยมูลค่ำตลำดปัจจุบัน (fair market value) ซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิ

สนิทรัพยอ์สิระ และในวนัเดยีวกนันัน้บรษัิทฯ ไดเ้ชำ่อปุกรณ์และสนิทรัพยต์ำ่ง ๆ เหลำ่นัน้กลบัคนื

ภำยใตเ้งือ่นไขของสญัญำเชำ่สนิทรัพยเ์ป็นระยะเวลำ 12 ปี โดยบรษัิทฯ ไดบ้ันทกึเป็นสญัญำเชำ่

ทำงกำรเงนิ  

ปี 2544  - บริษัทฯ ไดร้วมกิจกำรกับสิทธิและประโยชน์ของบริษัท โมบิลออยล์ไทยแลนด์ จ ำกัด                  

ในกำรด ำเนนิธรุกจิภำยใตช้ือ่ของบรษัิทฯ 

ปี 2547  - บริษัทฯ ไดเ้พิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรผลติวัตถุดิบไซลีน (xylene feedstock) ของบริษัทฯ       

ดว้ยกำรแปลงหน่วย Powerformer ที่ไม่ไดใ้ชง้ำนใหเ้ป็นหน่วยผลิตวัตถุดิบพำรำไซลีน         

หน่วยผลิตนี้ ใชป้ฏิกิริยำทรำนส์อัลคีเลชั่น  (Transalkylation)  เพื่อไปท ำกำรปรับปรุง               

สำรอะโรเมตกิสห์นัก (heavy aromatics streams) และสำรเบนซนี (benzene) ใหเ้ป็นวัตถุดิบ    

ไซลีน โดยมีก ำลังกำรผลิตเทียบเท่ำพำรำไซลีน (paraxylene equivalent) ประมำณปีละ 

120,000 ตนั 

ปี 2550  - บรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรปรับโครงสรำ้งกจิกำรและโครงสรำ้งเงนิทนุของบรษัิทฯ ซึง่ประกอบดว้ย  

(ก) กำรเพิ่มทุนของบริษัทฯ และกำรยกเลกิสัญญำเช่ำทำงกำรเงนิที่เกีย่วขอ้งกับสนิทรัพย์       

โรงกลั่นน ้ำมันเพือ่น ำเงนิไปช ำระหนี้เงนิกูเ้ดมิ  (ข) กำรรับโอนกจิกำรของบรษัิท เอ็กซอนโมบลิ

เคม ี(ประเทศไทย) จ ำกัด เขำ้มำเป็นสว่นหนึ่งของบรษัิทฯ (ค) กำรลำ้งผลขำดทุนสะสม และ 

(ง) กำรจัดหำแหลง่เงนิกูใ้หมเ่พือ่น ำมำช ำระคนืหนีส้นิระยะยำวทีม่อียูเ่ดมิ  

ปี 2551  - บรษัิทฯ ออกหุน้สำมัญ เพือ่เสนอขำยตอ่ประชำชนเป็นครัง้แรกในตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

โดยหุน้ของบริษัทฯ เริ่มมีกำรซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที ่6 พฤษภำคม 

2551  

ปี 2553  - กระทรวงกำรคลังไดจ้ ำหน่ำยหุน้ของบรษัิทฯ เป็นจ ำนวนรอ้ยละ 7.33 ใหก้องทุนรวมวำยุภักษ์

หนึง่ ซึง่จัดตัง้ขึน้โดยกระทรวงกำรคลัง ในปี 2546  เมือ่วันที ่15 กันยำยน 2553 โดยมเีงือ่นไข

เดียวกับกองหลักทรัพย์เดมิที่กระทรวงกำรคลังไดจ้ ำหน่ำยใหก้องทุนรวมวำยุภักษ์หนึ่งซึ่ง

กระทรวงกำรคลงัสำมำรถซือ้หลักทรัพยด์งักลำ่วคนืไดเ้มือ่ส ิน้สดุโครงกำรในปี 2556 

ปี 2554  - บรษัิทฯ ไดด้ ำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ำมัน ณ โรงกลั่นน ้ำมันเอสโซ่ศรีรำชำ เพื่อลดปรมิำณ

ก ำมะถันและสำรเบนซนีในน ้ำมันเบนซนิและลดปรมิำณก ำมะถันในน ้ำมันดเีซลเป็นทีเ่รียบรอ้ย

ภำยในวนัที ่1 มกรำคม 2555 ตำมมำตรฐำนและภำยในเวลำทีรั่ฐบำลก ำหนด 

ปี 2557  - บรษัิทฯ และบรษัิทในเครอืทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบธรุกจิในประเทศไทยมำเป็นระยะเวลำ 120 ปี 

ปี 2559  - บรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิโครงกำรเปลีย่นสถำนีบรกิำรน ้ำมันทีด่ ำเนนิกำรโดยบรษัิท ไทย ซ ีเซ็นเตอร ์จ ำกัด 

(บรษัิทย่อยทีบ่รษัิทฯ มอี ำนำจควบคมุ) มำเป็นสถำนีบรกิำรน ้ำมันทีด่ ำเนนิงำนโดยผูด้ ำเนินกำร

เสร็จสิน้แลว้ โดยเมือ่วันที ่30 พฤศจกิำยน 2559 บรษัิท ไทย ซ-ีเซ็นเตอร ์จ ำกัดไดจ้ดทะเบยีน

เลกิบรษัิทกบักรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ โดยไดด้ ำเนนิกำรช ำระบญัชเีสร็จสิน้แลว้และไดจ้ดทะเบยีน

เสร็จสิน้กำรช ำระบัญชตีอ่กรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เมือ่วันที ่ 

28 กมุภำพันธ ์2561 

ปี 2560  - บรษัิทฯ ไดท้ ำสัญญำควำมร่วมมอืทำงธุรกจิกับบรษัิท เพียวพลังงำนไทย จ ำกัด โดยตกลงจะ    

ท ำกำรเปลีย่นและปรับปรุงสถำนีบริกำรน ้ำมันเพียวใหเ้ป็นสถำนีบริกำรจ ำหน่ำยน ้ำมันภำยใต ้

เครือ่งหมำยกำรคำ้เอสโซ ่
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ปี 2562  - โรงกลั่นน ้ำมันเอสโซ่ศรีรำชำและโรงงำนปิโตรเคมีปิดซ่อมบ ำรุงครั ้งใหญ่ส ำเร็จลุล่วงตำม

แผนงำน 

 -  บรษัิทฯ และบรษัิทในเครอืทีเ่กีย่วขอ้งประกอบธรุกจิในประเทศไทยมำเป็นระยะเวลำ 125 ปี   

ปี 2563  - บรษัิทฯ ไดท้ ำสญัญำควำมร่วมมอืทำงธุรกจิกับบรษัิท ซัสโก ้จ ำกัด (มหำชน) โดยตกลงท ำกำร

เปลีย่นและปรับปรุงสถำนีบรกิำรน ้ำมันซัสโกจ้ ำนวน 21 แห่งในภำคตะวันออกเฉียงเหนือใหเ้ป็น

สถำนบีรกิำรจ ำหน่ำยน ้ำมันภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้เอสโซ ่

- บรษัิทฯ ไดท้ ำสัญญำควำมร่วมมอืทำงธุรกจิกับบรษัิท ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เปิด

รำ้นกำแฟ Coffee Journey หรอื คอฟฟ่ี เจอนี ่ในสถำนบีรกิำรน ้ำมันเอสโซเ่ป็นปีแรก 
 

1.3 โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทั 

บรษัิทฯ  เป็นหนึง่ในบรษัิทในเครอืของเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ โดย บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ เอเชยี โฮลดิง้ 

ไพรเวท ลิมิเต็ด ถือหุน้ในบริษัทฯ เป็นจ ำนวนรอ้ยละ 65.99 และกองทุนรวมวำยุภักษ์หนึ่ง ซึ่งจัดตั ้งขึ้นโดย 

กระทรวงกำรคลังเป็นผูถ้ือหุน้รวมทัง้ส ิน้รอ้ยละ 9.70 (แบ่งเป็นกองทุนรวมวำยุภักษ์หนึ่งโดย บลจ. เอ็มเอฟซ ีจ ำกัด 

(มหำชน) รอ้ยละ 4.85 และ กองทนุรวมวำยุภักษ์หนึง่โดย บลจ. กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) รอ้ยละ 4.85) และมผีูถ้อืหุน้อืน่

ในตลำดหลกัทรัพยเ์ป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 24.31 ของหุน้ทีจ่ ำหน่ำยแลว้  

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทฯ มบีรษัิทย่อยจ ำนวน 4 บรษัิท ไดแ้ก ่บรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอตุสำหกรรม 

จ ำกดั  บรษัิท ร่วมพัฒนำอตุสำหกจิ จ ำกดั  บรษัิท เพซเซตเตอร ์เอ็นเตอรไ์พรเซส จ ำกดั และบรษัิท โมบลิ เอ็นเทอรไ์พรซสิ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั  

บรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอตุสำหกรรม จ ำกัด ประกอบกจิกำรใหเ้ชำ่ทีด่นิแก่บรษัิทฯ ภำยใตส้ญัญำเชำ่ระยะยำว 

โดยหุน้ของบรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอุตสำหกรรม จ ำกัด ประกอบดว้ยหุน้สำมัญและหุน้บุรมิสทิธ ิณ วันที ่31 ธันวำคม 

2563 บรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอุตสำหกรรม จ ำกัดมทีนุช ำระแลว้ 3,333,400 บำท โดยบรษัิทฯ เป็นผูถ้อืหุน้สำมัญทัง้หมด 

ซึง่คดิเป็นประมำณรอ้ยละ 30 ของหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำยทัง้หมดของบรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอตุสำหกรรม จ ำกดั ส ำหรับ

หุน้ทีเ่หลอืเป็นหุน้บุรมิสทิธซิึง่ถอืโดยพนักงำนของบรษัิทฯ และ/หรือบรษัิทในเครือของเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่น 

และในทำงบญัช ีบรษัิทฯ ไดน้ ำผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอตุสำหกรรม จ ำกดั มำรวมไวใ้นงบกำรเงนิ

รวมของบรษัิทฯ  

บรษัิท ร่วมพัฒนำอตุสำหกจิ จ ำกัด ประกอบกจิกำรใหเ้ชำ่ทีด่นิแกบ่รษัิทฯ ภำยใตส้ญัญำเชำ่ระยะยำว โดยหุน้

ของบริษัท ร่วมพัฒนำอุตสำหกจิ จ ำกัด ประกอบดว้ยหุน้สำมัญและหุน้บุริมสทิธ ิณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 บริษัท     

รว่มพัฒนำอตุสำหกจิ จ ำกดั มทีนุช ำระแลว้ 10,000,000 บำท โดยบรษัิทฯ เป็นผูถ้อืหุน้สำมัญทัง้หมดซึง่คดิเป็นประมำณ

รอ้ยละ 49 ของหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำยทัง้หมดของบรษัิท ร่วมพัฒนำอตุสำหกจิ จ ำกดั ส ำหรับหุน้ทีเ่หลอืเป็นหุน้บรุมิสทิธิ

ซึง่ถอืโดยพนักงำนของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทในเครอืของเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ และในทำงบญัชบีรษัิทฯ ไดน้ ำ

ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท ร่วมพัฒนำอตุสำหกจิ จ ำกดั มำรวมไวใ้นงบกำรเงนิรวมของบรษัิทฯ  

บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ ำกัด ประกอบกจิกำรใหเ้ช่ำทีด่นิและอำคำรส ำนักงำนแก่บริษัทฯ 

ภำยใตส้ญัญำเชำ่ระยะยำว โดยหุน้ของบรษัิท เพซเซตเตอร ์เอ็นเตอรไ์พรเซส จ ำกดั ประกอบดว้ยหุน้สำมัญกลุม่ ก และ

หุน้สำมัญกลุม่ ข โดยบรษัิทฯ เป็นผูถ้อืหุน้สำมัญกลุม่ ข จ ำนวนประมำณรอ้ยละ 33 ของหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำยทัง้หมด

ของบรษัิท เพซเซตเตอร ์เอ็นเตอรไ์พรเซส จ ำกดั ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิท เพซเซตเตอร ์เอ็นเตอรไ์พรเซส จ ำกัด 

มทีุนช ำระแลว้ 10,000,000 บำท และในทำงบัญช ีบรษัิทฯ ไดน้ ำผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส 

จ ำกดั มำรวมไวใ้นงบกำรเงนิรวมของบรษัิทฯ 
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บริษัท โมบลิ เอ็นเทอร์ไพรซสิ (ประเทศไทย) จ ำกัด ด ำเนินธุรกจิใหบ้ริกำรจ ำหน่ำยและขนส่งผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีม แต่อย่ำงไรก็ด ีในปัจจุบันบรษัิทดังกล่ำวยังไม่ไดป้ระกอบธุรกจิ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิท โมบลิ     

เอ็นเทอรไ์พรซสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั มทีนุช ำระแลว้ 3,333,000 บำท 

นอกจำกนี้บรษัิทฯ ไดถ้อืหุน้ในบรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ำกดั และ บรษัิท เชือ้เพลงิกำรบนิกรุงเทพ จ ำกัด 

(มหำชน) โดยบรษัิท ท่อสง่ปิโตรเลยีมไทย จ ำกัด เป็นบรษัิทร่วม (Associate) ระหว่ำงบรษัิทฯ และผูป้ระกอบกจิกำร

น ้ำมันรำยอืน่ ๆ เพื่อท ำกำรก่อสรำ้งและด ำเนินกจิกำรระบบท่อส่งผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม ซึง่ขนสง่ผลติภัณฑน์ ้ำมันใส 

(clean products) จำกทัง้โรงกลั่นน ้ ำมันของบริษัทฯ และโรงกลั่นน ้ ำมันของ บมจ ไทยออยล์ ในศรีรำชำไปยัง            

ท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ (ดอนเมอืงและสวุรรณภูม)ิ และคลังน ้ำมันในอ ำเภอล ำลูกกำ และในจังหวัดสระบุรี และบรษัิท 

เชือ้เพลงิกำรบนิกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกจิทำงดำ้นกำรบรหิำรกำรจัดเก็บน ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำนและ

ใหบ้รกิำรเตมิน ้ำมันเชือ้เพลงิแกอ่ำกำศยำน 

แผนภูมติ่อไปนี้แสดงถงึโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ในบรษัิทต่ำง ๆ ทีบ่รษัิทฯ ถอืหุน้ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้ม ณ 

วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ 

บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ เอเชยี  
โฮลดิง้ไพรเวท ลมิเิต็ด 

กองทนุรวม วำยภุักษ์ หนึง่ 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) 
จ ำกัด (มหำชน) 

บรษัิท โมบลิ เอ็นเทอรไ์พรซสิ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

บรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิ
อตุสำหกรรม จ ำกัด 

บรษัิท รว่มพัฒนำอตุสำหกจิ 
จ ำกัด 

บรษัิท เพซเซตเตอร ์เอ็นเตอร์
ไพรเซส จ ำกัด 

บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีม
ไทย จ ำกัด 

บรษัิท บรกิำรเชือ้เพลงิ
กำรบนิกรงุเทพ จ ำกัด 

100% 

9.71% 65.99% 

100% 30% 49% 

21% 

7% 

33% 1% 

 
บรษัิท เพซเซตเตอร ์ 

เอ็นเตอรไ์พรเซส จ ำกัด 

66% 
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1.4  ความสมัพนัธก์บัเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรช ัน่ และบรษิทัในเครอื 

ในฐำนะที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น บริษัทฯ จึงสำมำรถน ำ            

แนวทำงกำรด ำเนนิธุรกจิและปฎบิัตงิำนทีม่คีวำมเป็นระเบยีบวนัิยและเคร่งครัดของเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่มำใชใ้น

กำรด ำเนินงำน บรษัิทฯ ไดรั้บกำรสนับสนุนทำงดำ้นกำรด ำเนินงำน ดำ้นเทคโนโลย ีและดำ้นกำรบรหิำรจัดกำรอย่ำงมี

ประสทิธภิำพจำกเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่น บรษัิทฯ ไดรั้บประโยชน์จำกควำมสำมำรถในกำรจัดซือ้น ้ำมันดบิจำก

แหล่งต่ำงๆ ทั่วโลกของเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่นท ำใหส้ำมำรถจัดหำน ้ำมันดบิไดอ้ย่ำงมีประสทิธภิำพทัง้ในดำ้น

ตน้ทุนและปริมำณ อกีทัง้ยังมแีหล่งวัตถุดบิทีแ่น่นอน บรษัิทฯ สำมำรถเขำ้ถงึเครือข่ำยและขอ้มูลกำรขำยผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีมและเคมภีัณฑท์ีม่อียู่ทั่วโลกของเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ ซึง่สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บผลประโยชน์สงูสดุใน

กำรจ ำหน่ำยผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ  

เนือ่งจำกบรษัิทฯ เขำ้เป็นคูส่ญัญำในสญัญำวจัิยพืน้ฐำน (Standard Research Agreement) กบับรษัิทในเครือ

ของเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่น บริษัทฯ จงึมีสทิธใินโครงกำรวจัิยและพัฒนำทีด่ ำเนินกำรโดยบริษัทในเครือของ     

เอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่น และทรัพยส์นิทำงปัญญำทีเ่กีย่วขอ้ง อำท ิกำรทีบ่รษัิทฯ สำมำรถใชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้       

“เอสโซ”่ และเครือ่งหมำยกำรคำ้อืน่ๆ ซึง่ไดรั้บอนุญำตใหใ้ชส้ทิธจิำกเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ และ/หรอืบรษัิทใน

เครอืของเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่  

นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยังไดรั้บควำมชว่ยเหลอืทำงดำ้นบคุลำกรฝ่ำยบรหิำรจัดกำรและเทคนคิทีม่ปีระสทิธภิำพและ

มคีวำมคุม้ค่ำ และกำรสนับสนุนทำงดำ้นธุรกจิจำกเอ็กซอนโมบลิ คอร์ปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน     

โมบลิ คอรป์อเรชัน่ อำท ิบรกิำรดำ้นบญัช ีดำ้นกำรบรกิำรลกูคำ้ งำนทรัพยำกรบคุคลและบรกิำรสำรสนเทศ ฯลฯ 

 ดว้ยควำมสัมพันธอ์ันแข็งแกร่งทีม่ีกับเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือ บริษัทฯ จงึสำมำรถ     

สรรหำบคุลำกรทีม่คีณุสมบตัเิป็นเลศิและสำมำรถพัฒนำควำมเชีย่วชำญของพนักงำนไดอ้ย่ำงตอ่เนือ่ง มกีำรหมนุเวยีนให ้

พนักงำนไปท ำงำนกับบรษัิทตำ่ง ๆ ในเครอืของเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ เพือ่ใหม้ปีระสบกำรณ์กวำ้งไกลยิง่ขึน้ และ

เพิ่มพูนควำมเชี่ยวชำญ บริษัทฯ เชือ่ว่ำกำรแลกเปลี่ยนพนักงำนช่วยใหบ้ริษัทฯ สำมำรถจูงใจและรักษำบุคลำกรที่มี          

ควำมโดดเดน่ไวไ้ด ้อกีทัง้ท ำใหม้ั่นใจวำ่บรษัิทฯ จะสำมำรถด ำรงรักษำมำตรฐำนขัน้สงูของเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ไวไ้ด ้
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสรา้งรายได ้

รำยไดจ้ำกกำรขำย ประกอบดว้ยสว่นธรุกจิกำรกลัน่น ้ำมันและจัดจ ำหน่ำยน ้ำมัน (Downstream Segment) 

และส่วนธุรกิจปิโตรเคมี (Petrochemical Segment)  โดยส่วนธุรกิจกำรกลั่นน ้ ำมันและจัดจ ำหน่ำยน ้ ำมัน

ประกอบดว้ยยอดขำยจำกผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมของบรษัิทฯ ซึง่รวมถงึน ้ำมันส ำเร็จรูปชนดิเบำ (ประกอบดว้ยก๊ำซ

ปิโตรเลยีมเหลวและน ้ำมันเบนซนิ) น ้ำมันส ำเร็จรูปชนิดกึง่หนักกึง่เบำ (ประกอบดว้ยน ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน 

น ้ำมันก๊ำดและน ้ำมันดเีซล) และน ้ำมันส ำเร็จรูปชนดิหนัก (ประกอบดว้ยน ้ำมันเตำและยำงมะตอย) และผลติภัณฑ์

หลอ่ลืน่ สว่นธรุกจิปิโตรเคม ีประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภัณฑอ์ะโรเมตกิสแ์ละเคมภีัณฑอ์ืน่ๆ ของบรษัิทฯ 

ซึง่รวมถงึพำรำไซลนี สำรเบนซนีเขม้ขน้ สำรท ำละลำยและสำรพลำสตกิไซเซอร ์ ทัง้นี้ รำคำขำยของบรษัิทฯ ได ้

รวมภำษีสรรพสำมติและเงนิสง่เขำ้กองทุนน ้ำมันเชือ้เพลงิไวด้ว้ย ซึง่บริษัทฯ มีหนำ้ทีจั่ดเก็บและน ำส่งต่อใหแ้ก่

หน่วยงำนของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป 

ตำรำงดังต่อไปนี้แสดงรำยไดจ้ำกกำรขำย ส ำหรับผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม ผลติภัณฑอ์ะโรเมตกิส์และ

เคมภีัณฑอ์ืน่ๆ ของบรษัิทฯ ส ำหรับชว่งระยะเวลำทีร่ะบ ุ 

หน่วย: ลำ้นบำท ยกเวน้อตัรำรอ้ยละ 

 ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2561 2562 2563 
 รำยได ้

จำกกำรขำย 
รอ้ยละของ

รำยไดจ้ำกกำร
ขำยรวม 

รำยได ้
จำกกำรขำย 

รอ้ยละของ
รำยไดจ้ำกกำร

ขำยรวม 

รำยได ้
จำกกำรขำย 

รอ้ยละของ
รำยไดจ้ำกกำร

ขำยรวม 
สว่นธุรกจิการกล ัน่น า้มนัและจดัจ าหนา่ยน า้มนั      
น ้ำมนัส ำเร็จรปูชนดิเบำ       
    กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว 4,839 2.4 3,573 2.1 3,131 2.5 
    น ้ำมนัเบนซนิ(1) 52,302 26.0 47,194 27.9 34,573 27.3 
รวมน ้ำมนัส ำเร็จรปูชนดิเบำ 57,140 28.4 50,767 30.0 37,704 29.8 
       
น ้ำมนัส ำเร็จรปูชนดิกึง่หนักกึง่เบำ       
    น ้ำมนัเชือ้เพลงิอำกำศยำน/น ้ำมนักำ๊ด 14,701 7.3 12,339 7.3 3,823 3.0 
    น ้ำมนัดเีซล 94,390 47.0 78,478 46.3 66,623 52.6 
รวมน ้ำมนัส ำเร็จรปูชนดิกึง่หนักกึง่เบำ 109,092 54.3 90,817 53.6 70,446 55.6 
       
น ้ำมนัส ำเร็จรปูชนดิหนัก       
    น ้ำมนัเตำ 9,861 4.9 8,300 4.9 5,119 4.0 
    ยำงมะตอย 2,257 1.1 2,227 1.3 2,665 2.1 
รวมน ้ำมนัส ำเร็จรปูชนดิหนัก 12,118 6.0 10,527 6.2 7,784 6.1 
       
ผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่และจำรบ ี 2,950 1.5 2,781 1.6 2,584 2.0 
อืน่ๆ(2) (9) 0.0 543 0.4 813 0.7 
รำยไดส้ทุธจิำกบรกิำร(3) 689 0.3 713 0.4 429 0.3 
รวมรายไดจ้ากการขายสว่นธุรกจิ 
การกล ัน่น า้มนัและจดัจ าหนา่ยน า้มนั 

181,981 90.6 156,148 92.2 119,760 94.5 

       
สว่นธุรกจิปิโตรเคม ี       
   พำรำไซลนี 12,968 6.5 8,352 4.9 3,709 2.9 
   สำรเบนซนีเขม้ขน้ 2,067 1.0 1,269 0.8 729 0.6 
   สำรท ำละลำย 2,410 1.2 2,385 1.4 1,774 1.4 
   สำรพลำสตกิไซเซอร ์ 1,325 0.7 1,092 0.6 699 0.6 
   อืน่ๆ(4) 0 0.0 86 0.1 0 0.0 
   รำยไดส้ทุธจิำกกำรบรกิำร 47 0.0 16 0.0 

 
0 0.0 

รวมรายไดจ้ากการขายสว่นธุรกจิ 
ปิโตรเคม ี

18,817 9.4 13,200 7.8 6,911 5.5 

รวมรายไดจ้ากการขาย 200,798 100.0 169,348 100.0 126,671 100.0 
 

(1) รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำมนัเบนซนิไดร้วมรำยไดจ้ำกกำรขำยแนฟทำและรฟีอรเ์มตไวด้ว้ย 
(2) รำยไดอ้ืน่ๆ รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำมนัดบิซึง่บรษัิทฯ ไดซ้ือ้มำจำกบรษัิทในเครอื แตไ่ดข้ำยตอ่กอ่นทีจ่ะน ำเขำ้สูก่ระบวนกำรกลัน่และยัง

รวมถงึสนิคำ้ทีจั่ดจ ำหน่ำยในรำ้นสะดวกซือ้ 
(3) รำยไดส้ทุธจิำกบรกิำร โดยหลกัประกอบดว้ย คำ่ใชส้ทิธจิำกตวัแทนจ ำหน่ำย คำ่จัดกำรผลติภัณฑ ์และคำ่เก็บรักษำสนิคำ้จำกลกูคำ้ในธรุกจิ

กำรบนิทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของกำรขำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิอำกำศยำนและคำ่เชำ่ 
(4) รำยไดอ้ืน่ๆ โดยหลกัแลว้รวมถงึก ำมะถนั (sulfur) ไฮโดรเจน และแว็กซี ่เรสซดิวิ ทีม่กี ำมะถนัต ำ่ (low sulfur waxy residue)  

2.     ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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2.1  การประกอบธุรกจิของแตล่ะสายผลติภณัฑ ์

ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่

1. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจำกกระบวนกำรกลั่นแยกส่วน (fractionation) และกำรกลั่นน ้ ำมันดิบซึ่ง

ประกอบดว้ยผลติภัณฑห์ลักคอื น ้ำมันเบนซนิ น ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน/น ้ำมันก๊ำด น ้ำมันดเีซล 

ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวน ้ำมันเตำ และยำงมะตอย นอกจำกนี้ บรษัิทฯ ยังมกีำรจัดจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์

หลอ่ลืน่ดว้ย 

2. ผลติภัณฑอ์ะโรเมตกิสแ์ละเคมีภัณฑ ์ซึง่ประกอบดว้ยผลติภัณฑห์ลักคอื พำรำไซลนี สำรเบนซนี   

เขม้ขน้ และสำรท ำละลำย รวมทัง้สำรพลำสตกิไซเซอร ์(plasticizers)  

2.1.1 ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

โรงกลั่นน ้ำมันของบรษัิทฯ สำมำรถกลั่นน ้ำมันดบิประเภทตำ่งๆ ซึง่บรษัิทฯ จัดหำมำจำกทั่วโลก

รวมถงึตะวันออกกลำง เอเชยีตะวันออกไกล สหรัฐอเมรกิำ และแอฟรกิำตะวันตก กำรเลอืกวัตถุดบิและ

สดัสว่นกำรผลติส ำหรับผลติภัณฑแ์ต่ละชนิด (product slate) ของบรษัิทฯ ณ เวลำใดเวลำหนึง่จะขึน้อยู่

กบัรำคำและปรมิำณผลติภัณฑท์ีต่อ้งกำร บรษัิทฯ จะท ำกำรตดัสนิใจในเรือ่งสดัสว่นกำรผลติผลติภัณฑแ์ต่

ละชนิดร่วมกับบุคลำกรทีรั่บผดิชอบทำงดำ้นกำรขำยและกำรตลำดของบรษัิทฯ โดยยดึจำกกำรประเมนิ

ของบรษัิทฯ ถงึควำมตอ้งกำรและประมำณกำรรำคำส ำหรับผลติภัณฑต์ำ่งๆ ทีบ่รษัิทฯ สำมำรถผลติได ้ซึง่

โดยปกตจิะด ำเนนิกำรประมำณสำมเดอืนกอ่นหนำ้ค ำสัง่ซือ้ทีไ่ดค้ำดกำรณ์ไว ้ 

ตำรำงดงัตอ่ไปนีแ้สดงถงึปรมิำณกำรผลติผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมส ำหรับระยะเวลำทีร่ะบไุว ้

หน่วย: พนับำรเ์รล ยกเวน้อตัรำรอ้ยละ 

 ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

 2561 2562 2563 
 ปรมิำณ 

กำรผลติ 
รอ้ยละของ
ปรมิำณกำร
ผลติรวม 

ปรมิำณ 
กำรผลติ 

รอ้ยละของ
ปรมิำณกำร
ผลติรวม 

ปรมิำณ 
กำรผลติ 

รอ้ยละของ
ปรมิำณกำร
ผลติรวม 

น ้ำมนัส ำเร็จรปูชนดิเบำ       
    กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว 2,698 4.6 2,194 4.6 2,171 4.6 
    น ้ำมนัเบนซนิ 11,379 19.4 9,386 19.9 9,904 20.9 
    แนฟทำ 1,801 3.0 1,456 3.1 1,438 3.0 
    รฟีอรเ์มต 7,943 13.4 6,177 13.1 6,676 14.0 
รวมน ้ำมนัส ำเร็จรปูชนดิเบำ 23,821 40.4 19,213 40.7 20,189 42.5 
       
น ้ำมนัส ำเร็จรปูกึง่หนักกึง่เบำ       
    น ้ำมนัเชือ้เพลงิอำกำศยำน/น ้ำมนักำ๊ด 5,124 8.7 4,234 9.0 1,991 4.2 
    น ้ำมนัดเีซล 22,373 37.9 16,704 35.4 18,724 39.4 
รวมน ้ำมนัส ำเร็จรปูกึง่หนักกึง่เบำ 27,497 46.6 20,938 44.4 20,715 43.6 
       
น ้ำมนัส ำเร็จรปูชนดิหนัก       
    น ้ำมนัเตำ 4,616 7.8 4,191 8.9 3,746 7.9 
    ยำงมะตอย 954 1.6 891 1.9 1,229 2.6 
รวมน ้ำมนัส ำเร็จรปูชนดิหนัก 5,570 9.4 5,082 10.8 4,975 10.5 
       
อืน่ๆ(1) 288 0.5 448 0.9 87 0.2 
เชือ้เพลงิโรงกลัน่(2) 1,907 3.2 1,520 3.2 1,517 3.2 

รวม 59,083 100.0 47,201 100.0 47,483 100.0 
(1) ประกอบดว้ยก ำมะถนั ไฮโดรเจน และ Low Sulfur Waxy Residue เป็นหลกั 
(2) แสดงถงึผลติภัณฑท์ีบ่รษัิทฯ ผลติไดจ้ำกโรงกลัน่น ้ำมนัและน ำไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในโรงกลัน่น ้ำมนัของบรษัิทฯ  

  

บรษัิทฯ จ ำหน่ำยผลติภัณฑห์ล่อลืน่เพื่อใชใ้นยำนยนต ์เครื่องจักร และงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ 

ภำยใตช้ือ่กำรคำ้โมบลิและรวมถงึกำรผลติภำยใตช้ือ่ของพันธมติรทำงกำรคำ้ดว้ย โดยผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่

ของบรษัิทฯ ไดม้ำจำกกำรน ำเขำ้หรือกำรซือ้จำกผูผ้ลติผลติภัณฑห์ล่อลืน่ภำยนอกซึง่น ำวัตถุดบิมำผลติ

ภำยในประเทศ ผลติภัณฑจ์ะน ำไปจ ำหน่ำยใหแ้กผู่แ้ทนจ ำหน่ำยทีไ่ดรั้บอนุญำต รวมทัง้ขำยโดยตรงใหแ้ก่

ลกูคำ้ 
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 2.1.2 ผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิสแ์ละเคมภีณัฑอ์ืน่ๆ 

บรษัิทฯ ผลติสำรอะโรเมตกิสใ์นรูปของพำรำไซลนีเป็นหลัก รวมทัง้สำรเบนซนีเขม้ขน้ นอกจำกนี้ 

บรษัิทฯ ยังผลติสำรท ำละลำยประเภทต่ำงๆ รวมทัง้จ ำหน่ำยสำรพลำสตกิไซเซอร์ (plasticizers) ทีซ่ ือ้

จำกผูผ้ลติซึง่รับซือ้วตัถุดบิจำกบรษัิทฯ โดยตำรำงดงัตอ่ไปนี้แสดงปรมิำณกำรผลติผลติภัณฑอ์ะโรเมตกิส์

และเคมภีัณฑอ์ืน่ๆของบรษัิทฯ ส ำหรับระยะเวลำทีร่ะบไุว ้

หน่วย: พนัตนั ยกเวน้อตัรำรอ้ยละ 
 ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2561 2562 2563 
 ปรมิำณกำรผลติ รอ้ยละของปรมิำณ

กำรผลติรวม 
ปรมิำณกำรผลติ รอ้ยละของปรมิำณ

กำรผลติรวม 
ปรมิำณกำรผลติ รอ้ยละของปรมิำณ

กำรผลติรวม 
พำรำไซลนี 366 66.2 281 63.0 200 57.3 
สำรเบนซนีเขม้ขน้(1) 123 22.2 108 24.2 89 25.5 
สำรท ำละลำย 32 5.8 28 6.3 36 10.3 
สำรพลำสตกิไซเซอร์(2) 32 5.8 29 6.5 24 6.9 

รวม 553 100.0 446 100.0 349 100.0 

 (1) ผลติภัณฑส์ำรเบนซนีเขม้ขน้ (benzene concentrate stream) ซึง่รวมถงึสำรเบนซนีเขม้ขน้และผลติภัณฑอ์ืน่ ไมร่วมผลติภัณฑส์ำรเบนซนี 
เขม้ขน้ (benzene concentrate stream) ซึง่บรษัิทฯ ใชใ้นกำรผลติพำรำไซลนี 

(2) บรษัิทฯ ซือ้จำกผูผ้ลติ 

2.1.2.1 พาราไซลนีและสารเบนซนีเขม้ขน้ 

 โรงงำนอะโรเมตกิสข์องบริษัทฯ ผลติสำรอะโรเมตกิสซ์ึง่อยู่ในรูปของพำรำไซลีน     

เป็นหลกั โดยใชร้ฟีอรเ์มต (reformate) มกิซไ์ซลนี (mixed xylene) และไฮโดรเจนเป็นวัตถุดบิ 

และมกี ำลังกำรผลติพำรำไซลนีปีละ 500,000 ตัน พำรำไซลนีเป็นผลติภัณฑอ์ะโรเมตกิสท์ีใ่ช ้

ผลติ PTA ซึง่จะน ำไปใชเ้ป็นวัตถุดบิส ำหรับกำรผลติแผ่นฟิลม์โพลเีอสเตอร์ บรรจุภัณฑเ์รซนิ 

และผำ้ใยสงัเครำะห ์  

 ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนีของบรษัิทฯ โดยหลักจะถูกก ำหนดดว้ยปรมิำณกำรสั่งซือ้

ตำมสัญญำทีบ่ริษัทฯ ผูกพันตอ้งส่งมอบ ควำมคุม้ค่ำของกำรผลติและขำยพำรำไซลนีซึง่จะ

ขึน้อยู่กับจ ำนวนของวัตถุดบิทีไ่ดจ้ำกโรงกลั่นน ้ำมันของบริษัทฯ รำคำตลำดของวัตถุดบิจำก

ภำยนอก และรำคำตลำดของพำรำไซลนี ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนีของบรษัิทฯ จะถูกน ำมำ

พจิำรณำเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนกำรก ำหนดสัดสว่นน ้ำมันดบิ (crude oil slate) และสัดส่วน

กำรผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (product slate) ของบริษัทฯ โดยใชโ้ปรแกรมกำรจ ำลอง

ประสทิธภิำพสงูสดุ (optimization modeling software) ทัง้นี้โรงงำนอะโรเมตกิสข์องบริษัทฯ 

จะเดนิกำรผลติทีอ่ัตรำเต็มก ำลังกำรผลติ หำกก ำไรทีค่ำดหมำยจะไดรั้บ (projected margin) 

จำกกำรผลติโดยซือ้วัตถดุบิเพิม่เตมิจำกภำยนอกมคีวำมคุม้คำ่ทีจ่ะท ำ 

นอกจำกนี้ บรษัิทฯ จ ำหน่ำยเบนซนิคอนเซ็นเทรต ซึง่เป็นผลติภัณฑซ์ึง่เป็นสำรเบนซนี

ทีไ่ดจ้ำกหน่วยหอกลั่นแยกสำรเบนซนี ผสมกับสำรเบนซนีเดมิ เพือ่จ ำหน่ำยทัง้ในประเทศและ

สง่ออกไปยังตำ่งประเทศ 

2.1.2.2 สารท าละลาย 

หน่วยผลติสำรท ำละลำย (solvent production unit) ของบรษัิทฯ มกี ำลงักำรผลติปีละ 

50,000 ตนั และผลติผลติภัณฑด์งัตอ่ไปนีเ้ป็นหลัก (1) สำรท ำละลำยไฮโดรคำรบ์อน โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่ง เฮกเซน (hexane) ซึ่งใชใ้นกำรสกัดเมล็ดพืชที่ใหน้ ้ำมันซึ่งบริโภคไดแ้ละใชเ้ป็น      

สำรน ำพำ (carrier) ในกำรผลติผลติภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็นหลัก (2) ตัวท ำละลำยยำง (rubber 

solvent)  ซึง่น ำไปผลติกำวยำง และ rubber cement ซึง่ใชใ้นกำรผลติยำงรถยนต ์(3) white 

spirit ใชใ้นอตุสำหกรรมเคลอืบสแีละพ่นสเีป็นหลัก และ (4) Exxosol D80 ซึง่มอียู่ในเคมภีัณฑ์

ทีใ่ชใ้นครัวเรอืน และอตุสำหกรรม รวมทัง้งำนโลหะต่ำงๆ เป็นหลัก นอกจำกนี้ บรษัิทฯ ยังไดม้ี

กำรน ำเขำ้เพื่อจ ำหน่ำยต่อผลิตภัณฑ์สำรท ำละลำยประเภท  high aromatics ซึ่งใชใ้น

อตุสำหกรรมพ่นสรีถยนต ์และอตุสำหกรรมยำฆำ่แมลง  
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2.1.2.3 สารพลาสตกิไซเซอร ์(Plasticizers) 

 บรษัิทฯ ขำยสำร phthalate ester plasticizer ซึง่ใชเ้ป็นวัตถุดบิ เพือ่เพิม่ควำมยดืหยุน่

ของโพลไิวนลิคลอไรด ์บรษัิทฯ ซือ้สำรพลำสตกิไซเซอรจ์ำกผูผ้ลติซีง่รับซือ้วัตถดุบิจำกบรษัิทฯ 

และจัดจ ำหน่ำยสำรพลำสตกิไซเซอรภ์ำยใตช้ือ่กำรคำ้เจยเ์ฟล็กซ ์(JayflexTM)  

 

2.2 การขาย การตลาดและการแขง่ขนั 

 2.2.1  การแขง่ขนัและขอ้ไดเ้ปรยีบการแขง่ขนั 

2.2.1.1 การแขง่ขนั 

อตุสำหกรรมโรงกลั่นน ้ำมันในประเทศไทยมกีำรแขง่ขันสูงมำก ปัจจุบันมโีรงกลั่นน ้ำมัน

ขนำดใหญ่จ ำนวนหกแหง่ในประเทศไทย ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 โรงกลั่นเหลำ่นีม้กี ำลังกำร

กลั่นน ้ำมันดบิรวมประมำณวันละ 1,239,000 บำร์เรล โรงกลั่นน ้ำมันขนำดใหญ่แห่งอื่นๆ ใน

ประเทศไทย นอกเหนือจำกบริษัทฯ คือ บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท สตำร์

ปิโตรเลยีมรีไฟน์นิ่ง จ ำกัด บรษัิท บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกัด (มหำชน) บรษัิท พีทที ีโกลบอล   

เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) และบรษัิท ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน)  

ผูป้ระกอบธุรกจิในตลำดพำรำไซลนีทีส่ ำคัญมีอยู่สำมรำยไดแ้ก่ บมจ พีทที ีโกลบอล   

เคมคิอล บรษัิท ไทยพำรำไซลนี จ ำกัด และบรษัิทฯ ซึง่กำรใชพ้ำรำไซลนีในประเทศสว่นใหญ่

เป็นไปเพื่อกำรผลติกรดเทอรีพทำลกิบริสุทธิ์ (PTA) ผูผ้ลติ PTA ในประเทศไทย คอื บริษัท 

สยำม มติซยุ พทีเีอ จ ำกัด ซึง่ตอ่มำไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น บรษัิท จซี-ีเอ็ม พทีเีอ จ ำกัด และ บรษัิท 

อนิโดรำมำ เวนเจอรส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 บรษัิทฯ พยำยำมใชเ้งนิทนุอย่ำงมปีระสทิธภิำพดว้ยกำรคัดสรรโครงกำรลงทนุ บรษัิทฯ 

สำมำรถเขำ้ถงึและขอรับกำรสนับสนุนจำกเครอืขำ่ยทัว่โลกของเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชั่นเพื่อ

กำรจัดหำวัตถุดบิและกำรจัดจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์ ตลอดจนบรกิำรทำงวศิวกรรม กำรด ำเนินงำน

และวศิวกรรมทีท่ันสมัย บรษัิทฯ เชือ่ว่ำปัจจัยต่ำงๆ อำท ิทีต่ัง้ทีม่คีวำมไดเ้ปรียบซึง่อยู่ใกลก้ับ

ตลำดส ำคัญของผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมในกรุงเทพฯ และกำรสำมำรถเขำ้ถงึเครือข่ำยกำรจัดส่ง

ผลติภัณฑท์ีส่ะดวกและมปีระสทิธภิำพ ชว่ยใหบ้รษัิทฯ สำมำรถแขง่ขนัไดอ้ยำ่งมปีระสทิธผิล 

ตลำดคำ้ปลีกน ้ำมันเชือ้เพลงิมีกำรแข่งขันสูงมำก คู่แข่งกำรคำ้ปลีกรำยส ำคัญของ

บรษัิทฯ ไดแ้ก ่ปตท  เชลล ์เชฟรอน (คำลเท็กซ)์ พที ีและบำงจำกปิโตรเลยีม  อย่ำงไรก็ตำม 

บรษัิทฯ เชือ่ว่ำ เครือข่ำยสถำนีบรกิำรภำยใตช้ือ่กำรคำ้เอสโซ่และกำรร่วมมือกับพันธมติรทำง

กำรคำ้ชว่ยเพิม่รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำมันเชือ้เพลงิและท ำใหม้บีรกิำรทีเ่พยีบพรอ้มส ำหรับลูกคำ้

ในปัจจุบันเรำมพัีนธมติรทีเ่ขม้แข็งในกลุม่ธุรกจิต่ำงๆ ทัง้รำ้นอำหำร รำ้นสะดวกซือ้ รวมถงึธุรกจิ

เซอรว์สิตำ่งๆ อำทเิชน่ เคเอฟซ ีเบอรเ์กอรค์งิ แมคโดนัลด ์สตำรบ์คัส ์เดอะพซิซำ่ คอมปะน ีเทสโก ้

โลตัส เอ็กซเ์พรส แฟมลิีม่ำร์ท มนิิบิก้ซ ีเบทำโกร บคีวกิ เอ็มเอ็มเอส บ๊อช เคอรี่ เอ็กซเ์พรส      

วซิำร์ท เอสซจีี ควกิวอช รำ้นยำง 51 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ รำ้นกำแฟคอฟฟ่ี เจอนี่ ซึง่เปิดตัว    

ครัง้แรกในปี 2563 เป็นควำมร่วมมอืของไมเนอร ์ฟู้ด และเอสโซ ่ในกำรบกุตลำดกำแฟในสถำนี

บรกิำรน ้ำมันดว้ยกำแฟและเครื่องดืม่ทีคุ่ณภำพดใีนรำคำทีเ่ขำ้ถงึได ้แผนงำนกำรขยำยคอฟฟ่ี 

เจอนี่ จะเปิดทัง้ในและนอกสถำนีบรกิำรน ้ำมัน โดยในสถำนีบรกิำรน ้ำมันจะเปิดในสถำนีบรกิำร

น ้ำมันเอสโซ่เท่ำนั้น และมีแผนกำรเปิดอย่ำงต่อเนื่องตำมกลยุทธ์เพื่อกำรเตบิโตอย่ำงยั่งยืน 

เพือ่ใหล้กูคำ้สถำนีบรกิำรน ้ำมันเอสโซ่ไดรั้บประสบกำรณ์ทีด่ภีำยในสถำนีบรกิำรน ้ำมันแบบครบ

วงจร นอกจำกนี้ ลกูคำ้สำมำรถใชบ้ัตรเอสโซส่ไมลส์ เพือ่สะสมแตม้ และใชค้ะแนนแลกแตม้ใน

กำรซือ้กำแฟทีร่ำ้น Coffee Journey ไดเ้ชน่เดยีวกบักำรเตมิน ้ำมันอกีดว้ย 
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 2.2.1.2  ขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

   บรษัิทฯ เชือ่วำ่ บรษัิทฯ มขีอ้ไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนัทีส่ ำคญัดงันี ้

(ก) โรงกล ั่นน ้าม ันแบบซ ับซ้อนของบริษ ัทฯ  ช่วยให้สามารถเพิ่ม

ประสทิธภิาพ การผลติได ้

โรงกลั่นน ้ำมันแบบซับซอ้นของบรษัิทฯ ท ำใหบ้รษัิทฯ มคีวำมคล่องตัวอย่ำง

สูงในกำรแปลงน ้ำมันดบิที่รับเขำ้มำเพื่อใหเ้ป็นผลติภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสูงในปริมำณที่

มำกกว่ำดว้ยควำมสำมำรถในกำรใชน้ ้ำมันดบิทีย่ำกต่อกำรกลั่นมำกกว่ำและตน้ทุนต ่ำ

กวำ่ โดยยังสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได ้ในขณะทีบ่รษัิทฯ ก็สำมำรถ

เพิม่ผลก ำไรไดอ้ย่ำงเต็มที ่โรงกลัน่น ้ำมันของบรษัิทฯ ไดรั้บกำรออกแบบใหม้อีตัรำสว่น

ควำมสำมำรถในกำรก ำจัดก ำมะถันต่อก ำลังกำรกลั่น (hydro-treating-to-refining 

ratio) ทีส่งู คดิเป็นรอ้ยละ 89 ซึง่อตัรำสว่นนี้อยู่ในระดับทีด่เีมือ่เปรยีบเทยีบกับโรงกลั่น

น ้ำมันแห่งอืน่ๆ ในภูมภิำคเอเชยีแปซฟิิก โดยเปรยีบเทยีบจำกขอ้มูลของ Oil and Gas 

Journal Worldwide Refining Survey ปี 2558 ท ำใหบ้รษัิทฯ มคีวำมคลอ่งตัวมำกขึน้

ในกำรเลอืกใชน้ ้ำมันดบิทีม่กี ำมะถันสงูและเพิม่ควำมสำมำรถในกำรผลติน ้ำมันดเีซลทีม่ี

ก ำมะถันต ำ่ไดม้ำกขึน้ดว้ย ซึง่ในปี 2563 ปรมิำณก ำมะถันเฉลีย่ในน ้ำมันดบิทีใ่ชใ้นกำร

ผลติอยู่ทีร่อ้ยละ 0.58 โดยน ้ำหนัก ซึง่เทำ่กับปรมิำณก ำมะถันเฉลีย่ในน ้ำมันดบิทีใ่ชใ้น

กำรผลติในปี 2562  

(ข) บรษิทัฯ ไดร้บัประโยชนจ์ากการมคี่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานทีเ่ป็น  

เงนิสดอยูใ่นระดบัทีต่ า่  

กำรประกอบธุรกจิของบริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นเงนิสดที่

คอ่นขำ้งต ำ่ เมือ่เปรยีบเทยีบกับโรงกลั่นน ้ำมันแห่งอืน่ๆ ในภูมภิำคเอเชยีแปซฟิิก ทัง้นี้

จำกโรงกลั่นน ้ำมันจ ำนวน 71 แห่งในภูมภิำคเอเซียแปซฟิิกทีเ่ขำ้ร่วมในกำรส ำรวจ

ประจ ำปี 2561 ซึ่งด ำเนินกำรโดย Solomon Associates ซึ่งจัดท ำขึ้นทุกๆ สองปี  

บริษัทฯ ไดรั้บกำรจัดอันดับอยู่ในกลุ่มที่ดีเป็นอันดับสอง (2nd quartile) ของกำรจัด

อนัดบัทีจั่ดแบง่ออกเป็นสีก่ลุม่ยอ่ย ในดำ้นกำรมคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนทีเ่ป็นเงนิสด

โดย ร วม  (total cash operating expenses) ทั ้ง นี้ ก ำ ร จั ด อั น ดั บ โดย  Solomon 

Associates ไดค้ ำนึงถงึแบบและโครงสรำ้งระบบโรงกลั่นน ้ำมันทีแ่ตกต่ำงกัน เพื่อให ้

กำรประเมินและกำรเปรียบเทียบสะทอ้นถึงผลด ำเนินงำนของโรงกลั่น นั้นๆ               

อยำ่งมนัียส ำคญั 

(ค) การด าเนนิงานทางดา้นการกล ัน่น า้มนัดบิ การผลติอะโรเมตกิสแ์ละ

การตลาดทีม่กีารเชือ่มโยงกนัแบบครบวงจร 

 บรษัิทฯ เป็นผูด้ ำเนนิงำนโรงกลั่นน ้ำมันดบิและโรงงำนอะโรเมตกิสท์ีค่รบวงจร 

รวมทัง้เครือข่ำยสถำนีบรกิำรน ้ำมันคำ้ปลกีทีม่ำกทีส่ดุในกลุ่มบรษัิทผูค้ำ้น ้ำมันระหวำ่ง

ประเทศทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย กำรด ำเนนิงำนแบบครบวงจรนี้ท ำใหบ้รษัิทฯ มี

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (margin) ทีด่โีดยบริษัทฯ จะเลอืกผลติผลติภัณฑ์ที่มี

ผลตอบแทนสงูกวำ่ระหวำ่งกจิกำรโรงกลั่นน ้ำมันและกจิกำรผลติอะโรเมตกิส ์ทัง้นี้ ดว้ย

ควำมชว่ยเหลอืจำกโปรแกรมซอฟตแ์วรท์ีท่ันสมัยซึง่สำมำรถชว่ยในกำรก ำหนดสดัสว่น

กำรผลติผลติภัณฑแ์ตล่ะชนดิไดอ้ย่ำงเหมำะสม กำรด ำเนนิงำนทีค่รบวงจรนี้ยังสำมำรถ

ชว่ยลดตน้ทุน    กำรด ำเนินงำนดว้ย อันเป็นผลเนื่องมำจำกกำรร่วมกันแบ่งรับตน้ทุน

คงทีร่ะหวำ่งกจิกำรโรงกลั่นน ้ำมันและกจิกำรผลติ อะโรเมตกิส ์นอกจำกนี้ บรษัิทฯ เชือ่

ว่ำกำรด ำเนินงำนทำงดำ้นกำรตลำดของบริษัทฯ ซึง่ครอบคลุมช่องทำงกำรพำณิชย์ 
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(รวมถึงลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม ผูค้ ำ้ส่ง อุตสำหกรรมกำรบิน 

อตุสำหกรรมกำรเดนิเรอื และลกูคำ้กลุม่ประเทศเพือ่นบำ้น) กำรคำ้ปลกี และกำรสง่ออก 

ท ำใหบ้ริษัทฯ มีควำมหลำกหลำยในกำรจัดจ ำหน่ำยมำกกว่ำ อกีทัง้ยังเป็นกำรเสริม

ควำมสำมำรถของบรษัิทฯ ทีจ่ะเลอืกผลติผลติภัณฑ์ทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูกว่ำ บรษัิทฯ 

เชือ่วำ่กำรด ำเนนิงำนแบบครบวงจรจะชว่ยท ำใหบ้รษัิทฯ สำมำรถแขง่ขนัไดใ้นตลำดทีม่ี

กำรแขง่ขนัสงูและมกีำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ  

(ง) ความไดเ้ปรยีบของสถานทีต่ ัง้  

โรงกลั่นน ้ำมันของบรษัิทฯ ตัง้อยู่ใกลท้ำ่เรอืน ้ำลกึแหลมฉบัง ที่อ ำเภอศรรีำชำ 

จังหวดัชลบรุ ี ซึง่อยูห่ำ่งจำกกรุงเทพฯ ไปทำงทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทำงเพียง

ประมำณ 120 กโิลเมตร โดยทีต่ัง้ดังกล่ำว ท ำใหบ้ริษัทฯ ไดรั้บประโยชน์จำกควำม

พรอ้มในกำรเขำ้ถงึทำ่เรอืน ้ำลกึ เครอืขำ่ยถนนและแนวทอ่สง่ผลติภัณฑท์ีส่ำมำรถขนสง่

ไดห้ลำยชนดิ (multi-product transmission pipeline) รวมถงึกำรตัง้อยูใ่กลก้บัสถำนที่

จัดจ ำหน่ำยและศนูยก์ลำงควำมตอ้งกำรทีส่ ำคัญ ซึง่เป็นกำรชว่ยลดตน้ทนุในกำรขนสง่

และเอือ้ประโยชนห์ลำยประกำรทำงดำ้นกำรจัดสง่และกำรกระจำยผลติภัณฑ ์

ดว้ยขอ้ไดเ้ปรยีบของสถำนทีต่ัง้ บรษัิทฯ จงึสำมำรถรับกำรสง่มอบน ้ำมันดบิได ้

ทำงทุน่รับน ้ำมันดบิแบบหลำยจดุ (multi-point buoy mooring facilities) ของบรษัิทฯ 

ซึง่รับเรือบรรทุกน ้ำมันดบิไดถ้งึ 120,000 เดทเวทตัน (dwt) และส ำหรับเรือบรรทุก

น ้ำมันดบิขนำดใหญ ่(very large crude carriers: VLCC) จะรับผำ่นทำงทุน่รับน ้ำมันดบิ

แบบจุดเดยีว (single buoy mooring facilities) ของ บมจ ไทยออยล ์ซึง่บรษัิทฯ เขำ้

ใชป้ระโยชนจ์ำกทุน่รับน ้ำมันของ บมจ ไทยออยล ์ตำมสญัญำทีม่กีบั บมจ. ไทยออยล ์

บริ ษัทฯ  มีห น่ วยกลั่ นน ้ ำทะ เล เ ป็นน ้ ำ จืดแล ะห น่ วยกรองน ้ ำ ร ะบบ                     

รีเวริ์สออสโมซสิ (desalination and reverse osmosis facilities) ซึง่มีก ำลังกำรผลติน ้ำ

รวมชัว่โมงละ 140 ตนั รวมทัง้เครือ่งก ำเนดิไฟฟ้ำกงัหันก๊ำซสำมเครือ่งและหมอ้ไอน ้ำเสรมิ

สองเครือ่ง ซึง่ใชก้ำ๊ซทีผ่ลติจำกโรงกลั่นน ้ำมันและสำมำรถผลติไอน ้ำไดช้ัว่โมงละ 120 

ตันเพื่อกำรด ำเนินงำน โรงกลั่นน ้ำมันของบริษัทฯ หน่วยกลั่นน ้ำทะเลเป็นน ้ำจืดและ

หน่วยกรองน ้ำระบบรีเวริ์สออสโมซสิ เครื่องก ำเนิดพลังงำนร่วม และหมอ้ไอน ้ำของ

บริษัทฯ สำมำรถผลติน ้ำจืด รวมทัง้ไฟฟ้ำและไอน ้ำส ำหรับใชใ้นโรงกลั่นน ้ำมันของ

บรษัิทฯ ไดอ้ยำ่งเพยีงพอ 

2.2.2 การขายและการตลาด 

 บรษัิทฯ ท ำกำรตลำดและขำยผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่โดยผ่ำนชอ่งทำงสำม

ชอ่งทำง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับผลติภัณฑ ์กลำ่วคอื ชอ่งทำงพำณิชยกรรม กำรคำ้ปลกี และกำรสง่ออก บรษัิทฯ 

ขำยผลติภัณฑ์ส่งออกโดยส่วนใหญ่ใหแ้ก่บริษัทในเครือเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่น บริษัทฯ ท ำ

กำรตลำดผลติภัณฑน์ ้ำมันเชือ้เพลงิคำ้ปลกีผ่ำนทำงสถำนีบรกิำรน ้ำมันเอสโซแ่ละขำยผลติภัณฑห์ล่อลืน่

ใหแ้กล่กูคำ้โดยตรงและผำ่นตัวแทนจ ำหน่ำย 
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  2.2.2.1  ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและผลติภณัฑห์ลอ่ลืน่ 

 ตำรำงดงัตอ่ไปนีแ้สดงปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม (ซึง่ไมร่วมผลติภัณฑท์ีใ่ช ้

ตอ่ในกำรกลัน่) โดยจ ำแนกตำมชอ่งทำงตำ่งๆ ส ำหรับระยะเวลำทีร่ะบไุว ้

หน่วย: พนับำรเ์รล ยกเวน้อตัรำรอ้ยละ 
 ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2561 2562 2563 

 ปรมิำณกำรขำย รอ้ยละของปรมิำณ
กำรขำยรวม 

ปรมิำณกำรขำย รอ้ยละของปรมิำณ
กำรขำยรวม 

ปรมิำณกำรขำย รอ้ยละของปรมิำณ
กำรขำยรวม 

พำณชิยกรรม 28,114 53 26,463 54 22,982 51 
คำ้ปลกี 21,086 40 20,233 42 19,912 44 
สง่ออก* 3,709 7 1,971 4 2,390 5 

รวมปรมิาณการขาย 52,909 100 48,667 100 45,284 100 

*ปรมิำณกำรขำยทีข่ำยใหแ้กห่รอืผำ่นทำง ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.   

ตำรำงดังตอ่ไปนี้แสดงปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมตำ่งๆ ของบรษัิทฯ ส ำหรับ

ระยะเวลำทีร่ะบไุว ้

หน่วย: พนับำรเ์รล ยกเวน้อตัรำรอ้ยละ 
 ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2561 2562 2563 
 ปรมิำณกำรขำย รอ้ยละของ

ปรมิำณกำร 
ขำยรวม 

ปรมิำณกำรขำย รอ้ยละของ
ปรมิำณกำร 
ขำยรวม 

ปรมิำณกำรขำย รอ้ยละของ
ปรมิำณกำร 
ขำยรวม 

น ้ำมนัส ำเร็จรปูชนดิเบำ       
    กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว 2,807 5.3 2,444 5.0 2,310 5.1 
    น ้ำมนัเบนซนิ 12,666 23.9 12,000 24.7 11,218 24.8 
    แนฟทำ 2,009 3.8 1,645 3.4 1,500 3.3 
    รฟีอรเ์มต 0 0.0 3 0.0 0 0.0 
รวมน ้ำมนัส ำเร็จรปูชนดิเบำ 17,482 33.0 16,092 33.1 15,028 33.2 
       
น ้ำมนัส ำเร็จรปูกึง่หนักกึง่เบำ       
    น ้ำมนัเชือ้เพลงิอำกำศยำน/น ้ำมนักำ๊ด 5,406 10.2 5,233 10.8 2,272 5.0 
    น ้ำมนัดเีซล 24,206 45.8 21,822 44.8 22,404 49.5 
รวมน ้ำมนัส ำเร็จรปูกึง่หนักกึง่เบำ 29,612 56.0 27,055 55.6 24,676 54.5 
       
น ้ำมนัส ำเร็จรปูชนดิหนัก       
    น ้ำมนัเตำ 4,560 8.6 4,201 8.6 3,921 8.7 
    ยำงมะตอย 990 1.9 953 2.0 1,425 3.1 
รวมน ้ำมนัส ำเร็จรปูชนดิหนัก 5,550 10.5 5,154 10.6 5,346 11.8 
       
ผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่ 195 0.4 191 0.4 179 0.4 
อืน่ๆ(1) 70 0.1 175 0.4 55 0.1 

รวม 52,909 100.0 48,667 100 45,284 100 

* อืน่ๆ โดยหลกัแลว้ รวมถงึก ำมะถนั (sulfur) ไฮโดรเจน และแว็กซี ่เรสซดิวิ ทีม่กี ำมะถนัต ำ่ (low sulfur waxy residue) 

  (ก) พาณชิยกรรม 

  ชอ่งทำงพำณิชยกรรมนี้ไดแ้ก ่กำรขำยใหแ้กผู่ใ้ชข้ัน้ปลำยในอตุสำหกรรม พำณิชยกรรม  

ผูค้ำ้ส่ง ตลอดจนลูกคำ้ในอุตสำหกรรมกำรบินและกำรเดินเรือ และรวมถึงกำรขำยใหแ้ก่            

กลุม่ประเทศเพือ่นบำ้น อำท ิจนี ลำว เมยีนมำร ์และกมัพูชำ 

ผลติภัณฑห์ลักทีข่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม และผูค้ำ้สง่ ประกอบดว้ย

ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว น ้ำมันเบนซนิ น ้ำมันดเีซล น ้ำมันเตำ ยำงมะตอยและผลติภัณฑห์ล่อลื่น 

ผลติภัณฑห์ลักทีข่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ในอุตสำหกรรมกำรเดนิเรอื ไดแ้ก่ น ้ำมันเตำ EMF.5 น ้ำมันเตำ

ก ำมะถันต ำ่ตำมขอ้บังคับใหมข่ององคก์ำรเดนิเรอืระหวำ่งประเทศ (IMO2020) ซึง่เปิดขำยครัง้แรก

ในเดอืนธันวำคม 2562 และผลติภัณฑห์ลักทีข่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ในอุตสำหกรรมกำรบนิอันไดแ้ก่   

สำยกำรบนิตำ่งๆ คอื น ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน นอกเหนอืจำกผลติภัณฑใ์หม ่EMF.5 บรษัิทฯ ได ้

เปิดตัวผลติภัณฑพ์รเีมีย่มเพิม่เตมิ 3 ชนดิในปี 2563 ไดแ้ก ่Esso Diesel Efficient (EDE) น ้ำมัน

ดีเซลเกรดพรีเมี่ยม UGR 92 RON น ้ ำมันเบนซินธรรมดำไรส้ำรตะกั่วออกเทน 92 ส ำหรับ       
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ตลำดกมัพูชำ และ Emulsified Asphalt Prime (EAP) ผลติภัณฑย์ำงมะตอยไพรมต์ัวใหมล่ำ่สดุใช ้

ส ำหรับงำนเคลอืบผวิ 

บรษัิทฯ จ ำหน่ำยผลติภัณฑห์ล่อลืน่ภำยในประเทศเป็นหลักเพื่อใชใ้นยำนพำหนะและ

งำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ภำยใตช้ือ่ทำงกำรคำ้ “โมบลิ” นอกจำกนี้ยังมกีำรจัดจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์

หลอ่ลืน่ภำยใตช้ือ่ของพันธมติรทำงกำรคำ้อกีดว้ย 

  รูปแบบสัญญำซือ้ขำยผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมของบรษัิทฯ มทีัง้สัญญำซือ้ขำยทันทแีละ

สัญญำที่มีระยะเวลำมำกกว่ำหนึ่งปี ในขณะที่รูปแบบสัญญำซื้อขำยผลติภัณฑ์หล่อลื่นของ   

บรษัิทฯ มแีตส่ญัญำทีม่รีะยะมำกกวำ่หนึง่ปี 

  ยอดจ ำหน่ำยของธุรกจิพำณิชยกรรมคดิเป็นรอ้ยละ 51 ของปรมิำณกำรขำยทัง้หมดใน

ตลำดภำยในประเทศและประเทศเพื่อนบำ้น ซึง่เป็นชอ่งทำงขำยทีใ่หก้ ำไรสงูกว่ำ เป็นผลจำก

กำรด ำเนินงำนสอดประสำนร่วมกันของธุรกจิปลำยน ้ำ ปรมิำณกำรขำยของกลุ่มธุรกจิพำณิชยก

รรมทีเ่พิม่ขึน้ชว่ยลดปรมิำณกำรสง่ออกผลติภัณฑ ์บรษัิทฯ จงึสำมำรถสรำ้งผลตอบแทนทีม่ำก

ขึน้ไดเ้พรำะกำรขำยผลติภัณฑใ์นเชงิพำณชิยกรรมมกี ำไรมำกกวำ่กำรสง่ออก 

บรษัิทฯ ขำยผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมทีเ่หลอืซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 5 ของผลติภัณฑท์ัง้หมด

ใหแ้กล่กูคำ้พำณชิยกรรมผำ่นกำรสง่ออกในภมูภิำคเอเซยีแปซฟิิกเป็นหลัก 

  (ข) การคา้ปลกี 

 บรษัิทฯ ด ำเนนิธุรกจิกำรคำ้ปลกีน ้ำมันเชือ้เพลงิภำยใตช้ือ่กำรคำ้เอสโซ ่ซึง่เป็นหนึง่ใน

สถำนีบรกิำรน ้ำมันเชือ้เพลงิรำยใหญ่หกรำยในประเทศไทย ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทฯ 

มเีครอืขำ่ยสถำนบีรกิำรภำยใตช้ือ่กำรคำ้เอสโซ ่จ ำนวน 702 แหง่ทัว่ประเทศ  

 บรษัิทฯ ท ำกำรขยำยเครือข่ำยสถำนีบรกิำรน ้ำมันเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนสงูสดุ โดยที่

ยังคงรักษำวนัิยในกำรลงทนุและกำรใชจ้่ำย ในปี 2560 บรษัิทฯ ไดท้ ำสัญญำควำมร่วมมือทำง

ธุรกจิกับบริษัท เพียวพลังงำนไทย จ ำกัด โดยท ำกำรเปลี่ยนและปรับปรุงสถำนีน ้ำมันเพียว 

จ ำนวน 49 แหง่เป็นสถำนบีรกิำรน ้ำมันเอสโซ ่นับเป็นควำมร่วมมอืผ่ำนกำรเป็นพันธมติรทำงธุรกจิ

กำ้วแรกซึง่ช่วยเพิ่มประสทิธภิำพในกำรลงทุนขยำยเครือข่ำยสถำนีบรกิำรน ้ำมันใหแ้ก่เอสโซ่ 

นอกจำกนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ไดท้ ำสัญญำควำมร่วมมือทำงธุรกิจกับบริษัท ซัสโก ้จ ำกัด 

(มหำชน) โดยตกลงท ำกำรเปลี่ยนและปรับปรุงสถำนีน ้ ำมันซัสโกจ้ ำนวน 21 แห่งเป็น           

สถำนีบรกิำรน ้ำมันเอสโซ ่ควำมร่วมมอืนี้แสดงถงึควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องของเอสโซใ่นกำร

หำวธิขียำยเครอืขำ่ยสถำนบีรกิำรน ้ำมันอยำ่งมปีระสทิธภิำพและใหผ้ลประโยชน์สงูสดุ   

 สถำนีบรกิำรน ้ำมันภำยใตช้ือ่กำรคำ้เอสโซ ่ทัง้หมดเป็นสถำนีบรกิำรน ้ำมันทีด่ ำเนินกำร

โดยผูด้ ำเนนิกำรภำยนอก สถำนบีรกิำรน ้ำมันทีด่ ำเนนิกำรโดยผูด้ ำเนนิกำรภำยนอกไดรั้บอนุญำต

ใหใ้ชช้ือ่กำรคำ้เอสโซ่ โดยบรษัิทฯ และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ ในประเทศไทยเป็น

เจำ้ของหรอืมสีทิธกิำรเชำ่ในทีด่นิซึง่สถำนบีรกิำรน ้ำมันบำงแหง่ตัง้อยู ่โดยผูด้ ำเนนิกำรตอ้งช ำระ

ค่ำใชส้ ิทธิรำยเดือน ทั ้งนี้ ผูด้ ำเนินกำรแต่ละรำยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำใหใ้ชส้ ิทธิด ำเนินกำร         

สถำนบีรกิำรซึง่ก ำหนดมำตรฐำนกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ อยูด่ว้ย สญัญำใหใ้ชส้ทิธดิ ำเนินกำร

สถำนีบริกำรเหล่ำนี้โดยมำกแลว้มีระยะเวลำหนึ่ง ปีถึงหำ้ปี และอำจต่ออำยุสัญญำได ้            

สถำนีบรกิำรน ้ำมันทีด่ ำเนนิกำรโดยผูด้ ำเนนิกำรภำยนอกยังประกอบดว้ยสถำนทีีผู่ด้ ำเนนิกำรเป็น

เจำ้ของหรือมีสทิธิกำรเช่ำในที่ดนิซึง่สถำนีบริกำรน ้ำมันตัง้อยู่ ทัง้นี้ผูด้ ำเนินกำรจะตอ้งจ่ำย       

คำ่ใชส้ทิธริำยรำยเดอืนและท ำสญัญำซึง่โดยมำกแลว้มรีะยะเวลำสบิถงึสบิหำ้ปี 

  



 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

 

สว่นที ่1 หนำ้ 19  

ตำรำงดงัตอ่ไปนีแ้สดงรำยละเอยีดของสถำนบีรกิำรน ้ำมันประเภทตำ่งๆ ณ วนัทีท่ีร่ะบไุว ้

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
 2561 2562 2563 
สถานบีรกิารเอสโซ่ จ ำนวนสถำน ี รอ้ยละของ

จ ำนวนสถำนี
ทัง้หมด 

จ ำนวนสถำน ี รอ้ยละของ
จ ำนวนสถำนี
ทัง้หมด 

จ ำนวนสถำน ี รอ้ยละของ
จ ำนวนสถำนี
ทัง้หมด 

ที่บริษัทเป็นเจำ้ของหรือมีสทิธกิำร
เชำ่ทีด่นิเพือ่ด ำเนนิกำรคำ้ 

291 47.9 279 43.7 284 40.5 

ทีผู่ด้ ำเนนิกำรภำยนอกเป็นเจำ้ของ 317 52.1 359 56.3 418 59.5 

รวมสถานบีรกิารน า้มนั 608 100.0 638 100.0 702 100.0 

   ผลติภัณฑท์ีห่ลำกหลำยและควำมน่ำเชือ่ถอืในแบรนดข์องเอสโซ ่เป็นทีส่งัเกตไดจ้ำก

คุณภำพของผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ ควำมมุ่งมั่นและเทคโนโลยอีันทันสมัยของบรษัิทฯ มสีว่น

ชว่ยใหบ้รษัิทฯ น ำผลติภัณฑใ์หม่ๆ ทีม่คีุณภำพสงูออกสูต่ลำด ท ำใหแ้บรนดเ์ป็นทีรู่จั้กมำกขึน้ 

และมคีวำมพงึพอใจกบัลกูคำ้ของเรำ  

   ในปี 2562 บรษัิทฯ น ำเสนอผลติภัณฑน์ ้ำมันซเีนอรจ์ีซ้ ึง่เป็นน ้ำมันสตูรใหม่ทีถู่กพัฒนำ

โดย บริษัท ExxonMobil Research and Engineering โดยใชเ้ทคโนโลยีเดียวกันกับรถแข่ง 

ฟอร์มูล่ำ 1 ซึง่ผ่ำนกำรกลั่นจำกโรงกลั่นของเอสโซ่ประเทศไทย พรอ้มควบคุมคุณภำพตำมใน

ทุกขั ้นตอนกำรผลิตก่อนถึงมือผูบ้ริโภคทั่วประเทศไทย ผลิตภัณฑ์คำ้ปลีกของบริษัทฯ 

ประกอบดว้ยน ้ำมันดเีซลและน ้ำมันเบนซนิดงัตอ่ไปนี ้

   น ้ำมันเบนซนิ 

o ซพูรมีพลสั แกส๊โซฮอล ์95 สตูรซเีนอรจ์ี ้

o ซปูเปอร ์แกส๊โซฮอล ์95 สตูรซเีนอรจ์ี ้ 

o เอ็กซต์รำ้ แกส๊โซฮอล ์91 สตูรซเีนอรจ์ี ้

o เอ็กซต์รำ้ แกส๊โซฮอล ์E20 สตูรซเีนอรจ์ี ้

น ้ำมันดเีซล 

o ซพูรมีพลสั ดเีซล สตูรซเีนอรจ์ี ้(B7) 

o ดเีซล สตูรซเีนอรจ์ี ้(B10) 

o ดเีซล B7 สตูรซเีนอรจ์ี ้

ซึง่ในปี 2563 เครอืขำ่ยสถำนีบรกิำรน ้ำมันไดป้รับภำพลักษณ์เป็นสถำนรีูปแบบซเีนอรจ์ี ้

(Synergy) มำกกวำ่รอ้ยละ 95 รวมทัง้ส ิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพือ่สรำ้งประสบกำรณ์ทีด่แีก่ลูกคำ้

ทีม่ำใชบ้รกิำร  

นอกจำกนี้ บริษัทฯ พยำยำมทีจ่ะเพิ่มยอดขำยน ้ำมันเชือ้เพลงิคำ้ปลกีทีส่ถำนีบริกำร

น ้ำมันทีอ่ยู่ภำยใตช้ือ่กำรคำ้เอสโซ ่บรษัิทฯ เสำะหำวธิเีพิม่รำยไดท้ีม่ใิชจ่ำกน ้ำมันเชือ้เพลงิผ่ำน

ทำงกลยทุธต์ำ่งๆ ซึง่รวมถงึกลยทุธด์งัตอ่ไปนี ้

 โปรแกรมสะสมคะแนน 

โปรแกรมสะสมคะแนนสไมลส์ เริ่มตน้โครงกำรเมื่อ พฤษภำคม 2559 โดยเมื่อตอน

สิน้สดุปี 2563 โครงกำรมสีมำชกิเป็นจ ำนวนกวำ่ 3.1 ลำ้นรำย ซึง่เป็นไปตำมเป้ำหมำย

ทีต่ัง้ไวส้ ำหรับปี 2563 โปรแกรมสะสมคะแนนสไมลส์เป็นสทิธพิเิศษส ำหรับลกูคำ้ของ

เอสโซ่เพื่อจะสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมลส์ โดยเปลีย่นทุกกำรจับจ่ำยไปเป็นคะแนน

เอำไวแ้ลกสว่นลดและของรำงวัลอืน่ๆมำกมำย โครงกำรนี้ท ำใหลู้กคำ้ของเรำกลับเขำ้

ใชบ้รกิำรของเอสโซ่อกีในอนำคต และท ำใหบ้รษัิทฯ สำมำรถน ำเสนอผลประโยชน์ที่

เหมำะกบัลกูคำ้แตล่ะคนได ้
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 เอสโซ ่ไทยแลนด ์ไลนแ์อคเคา้ต ์

LINE Connect คอืบรกิำรทีส่ำมำรถเชือ่มต่อบัตรสมำชกิบัตรเอสโซ ่สไมลส์ผ่ำน LINE 

ซึง่ใหค้วำมสะดวกสบำยกับสมำชกิบัตรเอสโซ ่สไมลส์ในดำ้นตำ่งๆ ไม่วำ่จะเป็นบรกิำร

ชว่ยเหลอืฉุกเฉินเวลำรถยนตม์ปัีญหำ กำรเขำ้ร่วมโปรแกรมทำงกำรตลำดพเิศษตำ่งๆ 

หรือกำรที่สมำชกิเอสโซ่ สไมล์สสำมำรถเช็คหรือแลกคะแนนสะสมไดง้่ำยๆ ทำง

โทรศัพทม์ือถือผ่ำนโปรแกรม LINE ณ สิน้สุดปี 2563 Esso Thailand LINE Official 

Account มเีพื่อนแลว้กว่ำ 6.6 ลำ้นรำย โดยเพื่อนกว่ำ 400,000 รำยไดล้งทะเบียน

เชือ่มโยงบตัรสมำชกิเอสโซ ่สไมลส์แลว้เพือ่รับสทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิ 

 พนัธมติรทางการคา้ 

นอกเหนือจำกควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำยน ้ำมันเชือ้เพลงิ บริษัทฯ ยังคงเสริมสรำ้ง

รำยไดอ้ืน่ผ่ำนโครงกำรพันธมติรทำงธุรกจิทีเ่ขม้แข็ง ดว้ยกำรขยำยควำมร่วมมือกับ

พันธมติรทำงกำรคำ้รำยเดมิอย่ำงต่อเนื่องและสรำ้งพันธมติรทำงกำรคำ้รำยใหม่ โดย  

ในปี 2563 บรษัิทฯ ไดร้่วมมอืกบับรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เปิดตวั

แบรนดร์ำ้นกำแฟ “Coffee Journey” หรอื คอฟฟ่ี เจอนี่ สำขำแรกทีส่ถำนีบรกิำรน ้ำมัน

เอสโซ ่สำขำรำมอนิทรำ กม. 6.5 ซึง่นับเป็นอกีหนึง่ควำมภูมใิจของบรษัิทฯ รำ้นกำแฟ

ดงักลำ่วจะสำมำรถพบไดใ้นสถำนีบรกิำรน ้ำมันเอสโซเ่ทำ่นัน้ ณ สิน้ปี 2563 มกีำรขยำย

สำขำไปทัง้หมด 2 สำขำ และมแีผนขยำยอยำ่งตอ่เนือ่งในอนำคต  

พันมติรทำงกำรคำ้ของบรษัิทฯ มดีงัตอ่ไปนี ้

o ธุรกจิอำหำรบริกำรด่วน (Quick Serve Restaurant): เคเอฟซ ีเบอร์เกอร์คงิ      

แมคโดนัลด ์สตำรบ์คัส ์เดอะ พซิซำ่ คอมปะน ี 

o รำ้นสะดวกซือ้: เทสโก ้โลตสั เอ็กซเ์พรส แฟมลิีม่ำรท์ มนิบิ ิก้ซ ีลอวส์นั 108 ชอ็ป  

o รำ้นกำแฟ: รำ้นกำแฟคอฟฟ่ี เจอนี ่

o บรกิำรอืน่ๆ: บคีวกิ เอ็มเอ็มเอส บอ๊ช วซิำรด์ เอสซจี ีควกิวอช เบทำโกร เคอรี ่

เอ็กซเ์พรส รำ้นยำง 51  

โดยในปี 2563 บรษัิทมรีำ้นคำ้พันธมติรในสถำนบีรกิำรทัง้ส ิน้จ ำนวน 350 แหง่  

ตำมขอ้มูลทีเ่ผยแพร่โดยกรมธุรกจิพลังงำน กระทรวงพลังงำน บริษัทฯ มียอดขำย

ประมำณรอ้ยละ 11.6 ในประเทศไทยในปี 2563 เมือ่พจิำรณำจำกปรมิำณกำรขำยปลกีน ้ำมัน

ดเีซล และน ้ำมันเบนซนิผำ่นสถำนบีรกิำรน ้ำมัน  

 (ค) การสง่ออก 

 ผลติภัณฑเ์กอืบทัง้หมดของบรษัิทฯ ทีส่ง่ออกไดข้ำยใหแ้กห่รือผ่ำนทำง ExxonMobil 

Asia Pacific Pte. Ltd. โดยมกีำรสง่ออกผลติภัณฑน์ ้ำมันเตำเป็นหลัก 

 2.2.2.2 ผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิสแ์ละเคมภีณัฑอ์ืน่ๆ  

ผลติภัณฑอ์ะโรเมตกิสแ์ละเคมภีัณฑอ์ืน่ๆ ของบรษัิทฯ จ ำหน่ำยในประเทศใหแ้กลู่กคำ้   

พำณชิยกรรมและสง่ออก 
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ตำรำงดังต่อไปนี้แสดงยอดขำยในประเทศและยอดขำยส่งออกส ำหรับผลิตภัณฑ์       

อะโรเมตกิสแ์ละเคมภีัณฑอ์ืน่ๆ แยกตำมชอ่งทำงกำรขำย ส ำหรับระยะเวลำทีร่ะบไุว ้

 
หน่วย: พนัตนั  ยกเวน้อตัรำรอ้ยละ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
 2561 2562 2563 
 ยอดขำย รอ้ยละของ

ยอดขำยรวม 
ยอดขำย รอ้ยละของ

ยอดขำยรวม 
ยอดขำย รอ้ยละของ

ยอดขำยรวม 
ในประเทศ 411 67.9 328 66.0 260 66.9 
สง่ออก 194 32.1 169 34.0 129 33.1 

รวมยอดขาย 605 100.0 497 100.0 389 100.0 

ตำรำงดังต่อไปนี้แสดงยอดขำยส ำหรับผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ 

ส ำหรับระยะเวลำทีร่ะบไุว ้

หน่วย: พนัตนั  ยกเวน้อตัรำรอ้ยละ 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
 2561 2562 2563 
 ยอดขำย รอ้ยละของ

ยอดขำยรวม 
ยอดขำย รอ้ยละของ

ยอดขำยรวม 
ยอดขำย รอ้ยละของ

ยอดขำยรวม 
พำรำไซลนี 371 61.4 283 56.9 198 50.8 
สำรเบนซนีเขม้ขน้ 124 20.5 99 19.9 88 22.7 
สำรท ำละลำย 78 12.8 86 17.3 79 20.4 
สำรพลำสตกิไซเซอร ์ 32 5.3 29 5.9 24 6.1 
อืน่ๆ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

รวม 605 100.0 497 100.0 389 100.0 

 บรษัิทฯ ขำยพำรำไซลนีใหแ้กผู่ผ้ลติ PTA ในประเทศไทยเป็นหลัก เพือ่ใชเ้ป็นวัตถุดบิใน

กำรผลติแผ่นฟิลม์โพลเีอสเตอร์ บรรจุภัณฑเ์รซนิและผำ้ใยสังเครำะห์ ทัง้นี้ สัดส่วนผลติภัณฑ์  

พำรำไซลีนที่บริษัทฯ ไม่ไดข้ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ภำยในประเทศ บริษัทฯ สำมำรถจะขำยผ่ำน            

ช่องทำงกำรส่งออก บริษัทฯ อำจเลอืกปรับสัดส่วนของผลติภัณฑ์ใหเ้ป็นผลติภัณฑ์ชนิดอื่นที่ 

ตลำดมีควำมตอ้งกำรได ้เช่น น ้ำมันเบนซนิ เป็นตน้ ขึน้อยู่กับควำมคุม้ค่ำของกำรผลติและขำย 

พำรำไซลนีซึง่จะขึน้อยู่กับจ ำนวนของวัตถุดบิทีไ่ดจ้ำกโรงกลั่นน ้ำมันของบรษัิทฯ รำคำตลำดของ

วัตถุดบิจำกภำยนอกและรำคำตลำดของพำรำไซลนี ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนีของบรษัิทฯ จะ   

ถูกน ำมำพิจำรณำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรก ำหนดสัดส่วนน ้ำมันดบิ (crude oil slate) และ

สัดส่วนกำรผลติผลติภัณฑแ์ต่ละชนิด (production slate) ของบริษัทฯ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ขำย

ผลติภัณฑส์ำรท ำละลำยและสำรพลำสตกิไซเซอรท์ัง้หมดภำยในประเทศ   

2.2.3 การก าหนดราคาผลติภณัฑ ์

  ผลติภัณฑท์ัง้หมดของบรษัิทฯ มกีำรก ำหนดรำคำตำมตลำด โดยทัว่ไป ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมใน

ประเทศไทยจะถูกก ำหนดรำคำโดยอำ้งองิกับรำคำตลำดจรในประเทศสงิคโปรข์องผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ซึ่งเป็นรำคำเฉลี่ยอำ้งอิงของ Platt ที่ประเทศสิงคโปร์ (Mean of Platt’s Singapore: MOPS) รำคำ 

MOPS จะสะทอ้นถงึอุปทำนและอุปสงคใ์นภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้รวมทัง้ระดับรำคำน ้ำมันดบิ 

และโดยทัว่ไปจะมกีำรประกำศเป็นรำยวนัในสกลุดอลลำรส์หรัฐ 

 รำคำตลำดของผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมในตลำดในประเทศเป็นไปตำมกลไกตลำด และเคลือ่นไหว

ตำมรำคำน ำเขำ้ที่เสมอภำค ซึ่งอำ้งอิงกับรำคำหนำ้โรงกลั่น (Ex-refinery Price) ของผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลยีมในตลำดในประเทศของประเทศไทย โดยไดม้ำจำกรำคำตลำดจรในประเทศสงิคโปร์ของ

ผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอำ้งองิตำมรำคำ MOPS บวกค่ำใชจ้่ำยในกำรขนส่งผลติภัณฑนั์น้ๆ จำกประเทศ

สงิคโปรม์ำยังประเทศไทย เชน่ คำ่ประกันภัย คำ่ระวำง อำกรน ำเขำ้ กำรสญูเสยีมวลน ้ำมันอันเกดิจำกกำร

ขนสง่สนิคำ้ทำงทะเล (ocean losses) และกำรจัดกำร โดยอำจมกีำรบวกสว่นเพิม่หรอืหักสว่นลดส ำหรับ

ผลติภัณฑบ์ำงอยำ่งเนื่องจำกควำมแตกตำ่งในคณุสมบัตทิีก่ ำหนด (specifications) ทำงดำ้นคณุภำพของ

ผลติภัณฑร์ะหวำ่งประเทศ และสภำพตลำดทอ้งถิน่เฉพำะแหง่ ตัวอยำ่งเชน่ ในชว่งทีต่ลำดภำยในประเทศ
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มอีปุสงคส์ว่นเกนิ หรอืในชว่งทีป่รมิำณของอุปทำนในตลำดเอเชยีอยู่ในระดับทีส่งูซึง่จะสง่ผลใหป้รมิำณ

กำรสง่ออกจำกประเทศไทยลดลง รำคำหนำ้โรงกลั่นในตลำดในประเทศของประเทศไทยอำจลดลงอย่ำง

มีนัยส ำคัญ กำรส่งออกผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะอำ้งองิรำคำ MOPS และบวก    

สว่นเพิม่ (Premium) หรอืหักสว่นลดตำมสภำพตลำด และกำรเจรจำตอ่รองกบัผูซ้ ือ้  

 โดยสว่นใหญ่ รำคำของพำรำไซลนีสะทอ้นรำคำตลำดของพำรำไซลนีในภูมภิำคเอเชยีแปซฟิิก 

และไดรั้บผลกระทบจำกระดับอปุทำนและอปุสงค ์นอกจำกนี ้รำคำของพำรำไซลนียังไดรั้บผลกระทบจำก

กำรคำดกำรณ์ก ำลังกำรผลติในอนำคต รำคำผลติภัณฑอ์ะโรเมตกิสข์องบรษัิทฯ มกีำรเจรจำต่อรองกับ

ลกูคำ้ของบรษัิทฯ และโดยทัว่ไปจะสะทอ้นรำคำตลำดของพำรำไซลนีในภมูภิำคเอเชยีแปซฟิิก  

 

2.3 การจดัหาผลติภณัฑ ์

2.3.1 หนว่ยผลติและกระบวนการผลติ 

2.3.1.1 หนว่ยผลติ 

หน่วยผลติของบรษัิทฯ ตัง้อยู่ใกลก้ับท่ำเรือน ้ำลกึแหลมฉบัง ที่อ ำเภอศรรีำชำ จังหวัด

ชลบุรี ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ไปทำงทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระมำณ 120 กโิลเมตร โรงกลั่นน ้ำมัน

ของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยหน่วยผลติหลกัดงัตอ่ไปนี้ 

 หอกลั่นบรรยำกำศ (Atmospheric Pipestill: APS) จ ำนวนสองหน่วย ซึ่งท ำหนำ้ที่กลั่น

น ้ำมันดบิใหเ้ป็นผลติภัณฑป์ระเภทตำ่งๆ หน่วย APS 1 มกี ำลงักำรผลติวนัละ 79,000 บำรเ์รล 

และหน่วย APS 2 มกี ำลงักำรผลติวนัละ 95,000 บำรเ์รล 

 หน่วยเพิม่ออกเทนดว้ยตวัเร่งปฏกิริยิำ (Continuous Catalytic Regeneration Reformer: CCR) 

จ ำนวนหนึ่งหน่วย ซึง่มกี ำลังกำรผลติวันละ 27,300 บำร์เรล และท ำหนำ้ทีแ่ปรสภำพน ้ำมัน

เชื้อเพลิงออกเทนต ่ำใหเ้ป็นน ้ ำมันเชื้อเพลิงออกเทนสูงส ำหรับกำรผลิตน ้ ำมันเบนซิน          

ไรส้ำรตะกั่วเกรดต่ำงๆ  หอกลั่นแยกสำรเบนซนีถอืเป็นสว่นหนึ่งของหน่วยผลตินี้ เพื่อผลติ

น ้ำมันเบนซนิตำมมำตรฐำนยโูร 4 

 หอกลั่นสุญญำกำศ (Vacuum Pipestill: VPS) จ ำนวนหนึ่งหน่วย ซึง่มีก ำลังกำรผลติวันละ 

45,000 บำร์เรล และท ำหนำ้ทีผ่ลติยำงมะตอยจำกน ้ำมันชนิดหนัก (heavy oil) ซึง่ไดจ้ำก

หอกลั่นบรรยำกำศ น ้ำมันชนิดทีเ่บำกว่ำจะถูกส่งไปยังหน่วยแปรสภำพน ้ำมันหนักใหเ้ป็น

น ้ำมันเบำโดยกำรแปรสภำพโมเลกลุ (Fluidized Catalytic Cracking Unit: FCCU) 

 หน่วยลดก ำมะถันส ำหรับน ้ ำมันดีเซล (Gasoil Hydrodesulfurizer Unit: GOHF) จ ำนวน   

สองหน่วย ซึง่ท ำหนำ้ทีก่ ำจัดก ำมะถันในน ้ำมันดเีซล เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของรัฐบำล

ซึง่ก ำหนดไวท้ี ่50 ppm หน่วยเหลำ่นีม้กี ำลงักำรผลติรวมวนัละ 71,000 บำรเ์รล 

 หน่วยแปรสภำพน ้ำมันหนักใหเ้ป็นน ้ำมันเบำโดยกำรแปรสภำพโมเลกลุ (Fluidized Catalytic 

Cracking Unit: FCCU) ซึง่ท ำหนำ้ทีแ่ปรสภำพน ้ำมันเตำใหเ้ป็นน ้ำมันดเีซลและน ้ำมันเบนซนิ

ทีเ่บำกวำ่ หน่วยนีม้กี ำลงักำรผลติวนัละ 42,700 บำรเ์รล 

 โรงงำนอะโรเมตกิสข์องบรษัิทฯ มกี ำลงักำรผลติพำรำไซลนีปีละ 500,000 ตนั โดยเชือ่มโยง

กระบวนกำรผลติเขำ้กับโรงกลั่นน ้ำมันของบรษัิทฯ แบบครบวงจร โรงงำนอะโรเมตกิสข์อง

บรษัิทฯ ไดร้วมเทคโนโลยโีอล-กอน (Olgone) ของเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ไวด้ว้ย ซึง่

เป็นกระบวนกำรก ำจัดสำรโอเลฟินสจ์ำกวตัถุดบิรฟีอรเ์มตทีใ่ชแ้ทนกระบวนกำรทีใ่ชด้นิในกำร

ก ำจัด (clay treatment process) แบบดัง้เดมิ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังใชก้ระบวนกำร XyMax-2 
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ของเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ ซึง่ท ำใหม้กีำรแปรสภำพไซลนีในรูปแบบอืน่ๆ เป็นพำรำไซลนี 

ซึง่เป็นผลติภัณฑส์ดุทำ้ยได ้ 

 หน่วยผลติสำรท ำละลำยของบริษัทฯ ซึง่เชือ่มโยงกระบวนกำรผลติเขำ้กับโรงกลั่นน ้ำมัน 

ประกอบดว้ยหอกลั่นแยกและเครื่องปฏกิรณ์ (reactor) เป็นหลัก เพื่อท ำกำรเตมิไฮโดรเจน 

(hydrogenate) ใหก้บัวตัถดุบิภำยหลงัจำกกำรกลัน่แยก  

แผนภูมดิังตอ่ไปนี้แสดงกระบวนกำรกลั่นปิโตรเลยีมและกำรเชือ่มโยงกระบวนกำรผลติ

ของโรงงำนอะโรเมตกิส ์เขำ้กบัโรงกลัน่น ้ำมัน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APS หอกลัน่บรรยำกำศ (Atmospheric Pepestill)  LE หน่วย Light End 

NHF หน่วย Naphtha hydrofiner  CCR หน่วยเพิม่ออกเทนดว้ยตัวเร่งปฏกิริยิำ 

(Continuous Catalytic Regeneration Reformer) 

KHF หน่วย Kerosene Hydrofiner  FCCU หน่วยแปรสภำพน ้ำมันหนักใหเ้ป็นน ้ำมันเบำโดยกำร  

แปรสภำพโมเลกลุ (Fluidized Catalytic Cracking Unit) 

GOHF หน่วย Gas Oil Hydrofiner  SOL หน่วยผลติสำรท ำละลำย 

VPS หน่วยกลัน่สญูญำกำศ (Vacuum Pipestill)  AP โรงงำนอะโรเมตกิส ์(Aromatics Plant) 

     

กำรกลัน่ กำรปรับปรงุ กำรปรับสภำพและแปรสภำพ 
ผลติภัณฑแ์ละ 

กำรผสมผลติภัณฑ ์
อะโรเมตกิส ์/ สำรท ำละลำย 

APS 
1-2 

LE 

1-2 CCR 

KHF 
1-2 

GOHF 

2-3 

VPS FCCU 

AP 

กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว 

น ้ำมนัเบนซนิเกรด 
พรเีมยีม 

น ้ำมนัเบนซนิเกรด
ธรรมดำ 

น ้ำมนัอำกำศยำน 

น ้ำมนักำ๊ด 

น ้ำมนัดเีซล 

น ้ำมนัเตำ 

ยำงมะตอย 

พำรำไซลนี NHF 

1-2 

โครงสรา้งโรงงาน 

น ้ำมนัดบิ 

SOL 
สำรท ำละลำย 

สำรเบนซนีเขม้ขน้ 
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2.3.1.2 ภาพรวมของกระบวนการกล ัน่น า้มนั 

 กำรท ำใหน้ ้ำมันดบิมคีวำมรอ้นถงึอณุหภูมใินระดับหนึง่และสง่ไปยังหอกลั่นบรรยำกำศ

จะท ำใหส้ำมำรถแยกน ้ำมันดบิออกเป็นสว่นต่ำงๆ ได ้โดยแตล่ะสว่นจะมจีุดเดอืดเฉพำะส ำหรับ

ส่วนนั้นๆ หอกลั่นแต่ละหน่วยประกอบดว้ยหอสูงซึ่งมีถำดปรุ (perforated trays) เป็นชัน้ๆ 

น ้ำมันดบิทีผ่ำ่นควำมรอ้นจำกเตำเผำจะเขำ้ไปในสว่นลำ่งของหอกลัน่ น ้ำมันเดอืดสว่นทีม่นี ้ำหนัก

เบำกว่ำจะลอยขึน้ไปดำ้นบนของหอกลั่น ในขณะที่น ้ำมันเดือดส่วนที่หนักกว่ำจะตกลงไป

ดำ้นล่ำง เมื่อส่วนทีเ่บำกว่ำไหลผ่ำนถำดปรุ อุณหภูมนิ ้ำมันจะค่อยๆ ลดลงและไอจะเกดิกำร

ควบแน่นบนถำด กำรกลั่นไอน ้ำมันทีอุ่ณหภูมติ่ำงกันจะไดผ้ลติภัณฑปิ์โตรเลยีมประเภทต่ำงๆ 

เชน่ กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว แนฟทำ น ้ำมันกำ๊ด น ้ำมันดเีซลและน ้ำมันเตำ 

น ้ ำมันชนิดเบำจำกส่วนบนของหอกลั่นบรรยำกำศจะถูกส่งไปยังหน่วย Naphtha 

Hydrofiner เพื่อก ำจัดก ำมะถัน จำกนั้นจะไหลไปยังหอต่ำงๆ ซึ่งเรียกว่ำ Light End Units 

ผลติภัณฑต์ำ่งๆ ทีถ่กูแยกออกจะประกอบดว้ยก๊ำซ (gas stream) ซึง่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในโรงกลั่น

น ้ำมัน ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวและแนฟทำ โดยแนฟทำจะถูกแยกต่อไปอกีเป็นแนฟทำเบำและ 

แนฟทำหนัก แนฟทำเบำจะถูกส่งไปยังหน่วยผสมน ้ ำมันเบนซิน (gasoline-blending unit)    

แนฟทำหนักซึง่มอีอกเทนต ่ำจะถูกสง่ไปยังหน่วยเพิม่ออกเทนดว้ยตัวเร่งปฏกิริยิำ (Continuous 

Catalytic Regeneration Reformer Unit: CCR) เพื่อเพิ่มออกเทนดว้ยกำรปรับสภำพโมเลกุล

น ้ำมัน น ้ำมันนี้สว่นหนึง่จะถูกสง่ไปยังโรงงำนอะโรเมตกิสเ์พือ่ใชใ้นกำรผลติพำรำไซลนี อกีสว่น

หนึง่จะถกูสง่ไปใชผ้ลติน ้ำมันเบนซนิไรส้ำรตะกั่วเกรดตำ่งๆ 

น ้ำมันจำกผลผลติสว่นแรก (first side stream) ของหอกลั่นบรรยำกำศจะถูกสง่ไปยัง

หน่วย Kerosene Hydrofiner เพื่อก ำจัดก ำมะถัน น ้ำมันนี้สว่นใหญ่จะถูกผสมสำรเตมิแต่งเพื่อ

ผลติน ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน และสว่นทีเ่หลอืจะใชผ้ลติน ้ำมันก๊ำด น ้ำมันจำกผลผลติสว่นที่

สอง (second side stream) ของหอกลั่นบรรยำกำศจะถูกปรับสภำพ (hydrofined) และผสมกับ 

hydrofined oil จำกผลผลติส่วนที่สำม (third side stream) เพื่อผลติน ้ำมันดเีซล น ้ำมันส่วน

หนึ่งจำกตอนล่ำงของหอกลั่นบรรยำกำศจะถูกสง่ไปยังหอกลั่นสญุญำกำศเพือ่ผลติยำงมะตอย

หรือน ้ำมันเตำ ผลผลติ (side stream) จำกหอกลั่นสญุญำกำศจะถูกส่งไปยังหน่วยแปรสภำพ

น ้ำมันหนักใหเ้ป็นน ้ำมันเบำโดยกำรแปรสภำพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit: 

FCCU) 

หน่วยแปรสภำพน ้ำมันหนักใหเ้ป็นน ้ำมันเบำโดยกำรแปรสภำพโมเลกุล (Fluidized 

Catalytic Cracking Unit: FCCU) จะท ำหนำ้ทีแ่ปรสภำพน ้ำมันจำกผลผลติ (side stream) จำก

หอกลั่นสญูญำกำศ (Vacuum Pipestill) ใหเ้ป็นน ้ำมันทีเ่บำกว่ำดว้ยกำรแปรสภำพโมเลกุลให ้

เล็กลง ภำยหลังจำกกำรแปรสภำพ กระบวนกำรกลั่นเฉพำะจะถูกใชเ้พื่อแยกองคป์ระกอบต่ำงๆ 

ใหเ้ป็นก๊ำซทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิในโรงกลั่นน ้ำมัน ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว และแนฟทำซึง่บำงสว่นจะ

ถูกผสมกลับเพื่อน ำไปใชผ้ลติน ้ำมันเบนซนิและบำงส่วนจะถูกสง่ไปยังหน่วยเพิม่ออกเทนดว้ย

ตัวเร่งปฏกิริยิำ (Continuous Catalystic Regeneration Reformer Unit: CCR) น ้ำมันจำกผลผลติ 

(side stream) ของหอกลั่นจะถูกส่งไปยังหน่วยลดก ำมะถันส ำหรับน ้ ำมันดีเซล (Gasoil 

Hydrofiner) และใชใ้นกำรผลติน ้ำมันดเีซล จำกนัน้ น ้ำมันจำกตอนล่ำงของหอกลั่นจะถูกสง่ไป

ผลติเป็นน ้ำมันเตำ 

 2.3.1.3 การบ ารุงรกัษาโรงงาน 

 เช่นเดียวกับโรงกลั่นน ้ ำมันทุกแห่ง บริษัทฯ จะหยุดโรงกลั่นน ้ ำมันตำมระยะเพื่อ                  

กำรบ ำรุงรักษำตำมก ำหนดกำรและกำรซอ่มแซมแกไ้ขนอกก ำหนดกำรทีว่ำงไวห้รอืกำรซอ่มบ ำรุง

ฉุกเฉิน แมว้่ำกำรหยุดโรงกลั่นน ้ำมันเพื่อบ ำรุงรักษำเป็นกำรลดอัตรำกำรใชก้ ำลังกำรกลั่นของ            

โรงกลั่นน ้ ำมันในระยะสั ้น แต่ก็จะเป็นกำรเพิ่มผลผลิตและคุณภำพ ควำมปลอดภัยและ
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ประสทิธภิำพของโรงกลัน่น ้ำมัน กำรลดโอกำสทีจ่ะตอ้งหยุดโรงกลั่นน ้ำมันนอกก ำหนดกำรทีว่ำง

ไวใ้นอนำคตหรอืกำรลดควำมช ำรุดบกพร่องทีอ่ำจจะกอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยรำ้ยแรง รวมทัง้เป็น

กำรยดือำยขุองโรงกลัน่น ้ำมัน 

บรษัิทฯ สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนและกำรบรกิำรใหค้วำมชว่ยเหลอืในกำรด ำเนนิงำน 

(operational services) จำกเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ ซึง่มสี ำนักงำนวศิวกรรมประจ ำภูมภิำค

ทีต่ัง้อยู่ในประเทศสงิคโปร ์พรอ้มทัง้ผูใ้หค้ ำแนะน ำปรกึษำดำ้นวัสดแุละอืน่ๆ ซึง่ท ำหนำ้ทีใ่หก้ำร

สนับสนุนแกโ่รงกลั่นน ้ำมันของบรษัิทในเครอืเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ทัง้เกำ้แห่งในภูมภิำค

เอเชยีแปซฟิิก 

โดยปกต ิกำรบ ำรุงรักษำโรงกลัน่น ้ำมันและโรงงำนอะโรเมตกิสค์รัง้ใหญต่ำมก ำหนดกำร

ของบรษัิทฯ จะใชเ้วลำหลำยสปัดำห ์ทัง้นี้ระยะเวลำกำรซอ่มบ ำรุงจะมำกหรอืนอ้ยนัน้ ขึน้อยู่กับ

ชนดิงำนทีเ่กีย่วขอ้งของกำรซอ่มบ ำรุงในแตล่ะครัง้ ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดท้ ำกำรบ ำรุงรักษำครัง้ใหญ่

ตำมกำรก ำหนดกำรสำมครัง้ลำ่สดุในปี 2547 ปี 2554 และปี 2562 ในชว่งระยะเวลำระหวำ่งรอบ

ของกำรหยุดโรงกลั่นน ้ำมันเพือ่กำรบ ำรุงรักษำครัง้ใหญ่ตำมก ำหนดกำร บรษัิทฯ ไดว้ำงแผนกำร

บ ำรุงรักษำย่อยตำมก ำหนดกำรเป็นระยะดว้ย โดยจะมกีำรหยุดโรงงำนอะโรเมตกิสแ์ละ/หรอืสว่น

ตำ่งๆ ของโรงกลั่นน ้ำมัน เชน่ โดยทั่วไป บรษัิทฯ จะหยุดหน่วย APS หนึง่ในสองหน่วยทกุระยะ

สำมถงึสีปี่ ซึง่ในปี 2563 นี้บรษัิทฯ ไดท้ ำกำรบ ำรุงรักษำหน่วย APS 2 ตำมแผนและส ำเร็จลลุว่ง

ไดด้ตีำมก ำหนดกำรทีต่ัง้ไว ้กำรมหีน่วย APS สองหน่วยท ำใหบ้รษัิทฯ มคีวำมคล่องตัวในกำร

ด ำเนินงำนต่อไปได ้ในขณะที่บริษัทฯ ด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุง APS อีกหน่วยหนึ่ง ซึง่เป็นกำร    

ชว่ยลดผลกระทบจำกกำรหยดุโรงงำน   

2.3.2 วตัถดุบิและการจดัหา 

2.3.2.1 น า้มนัดบิ 

วัตถุดบิหลักทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติของโรงกลั่นน ้ำมันคอืน ้ำมันดบิ โรงกลั่นสำมำรถ

กลั่นน ้ ำมันดิบประเภทต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงน ้ ำมันดบิจำกตะวันออกกลำง เอเชียตะวันออกไกล 

สหรัฐอเมริกำ และแอฟริกำตะวันตก เนื่องจำกโรงกลั่นน ้ำมันของบริษัทฯ มีหน่วยเพิ่มคุณค่ำ

ผลติภัณฑ ์(upgrading and conversion unit)  บริษัทฯ จงึสำมำรถใชน้ ้ำมันดบิชนิดหนักที่มี

ควำมหนำแน่นและมกี ำมะถันสงู (heavy sour crude) จำกตะวันออกกลำงในสดัสว่นทีส่งูขึน้ได ้

เพื่อกำรผลติผลติภัณฑแ์ต่ละชนิดทีส่อดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ น ้ำมันดบิชนิดหนัก

ดังกล่ำวมีปริมำณก ำมะถันสูงกว่ำและตน้ทุนต ่ำกว่ำน ้ำมันดบิชนิดเบำทีม่ีควำมหนำแน่นนอ้ย 

(light sweet crude) นอกจำกนี้  จำกกำรใช เ้ครือข่ำยกำร จัดหำน ้ ำมันดิบทั่ วโลกของ                

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ และกำรใชเ้ทคโนโลยี Molecular 

Fingerprinting & Modeling ทีท่ันสมัย บรษัิทฯ สำมำรถจัดหำ คัดเลอืกและผสมน ้ำมันดบิใหม้ี

คุณสมบัตทิี่จะช่วยเพิ่มก ำไรของบริษัทฯ ใหสู้งสุดไดอ้ย่ำงแม่นย ำยิ่งขึน้ บริษัทฯ จะท ำกำร

ก ำหนดสัดสว่นน ้ำมันดบิ (crude oil slate) ภำยหลังจำกทีบ่รษัิทฯ ไดพ้จิำรณำก ำหนดสัดส่วน

กำรผลติส ำหรับผลติภัณฑแ์ตล่ะชนดิ (product slate) จำกขอ้มูลทีไ่ดรั้บจำกเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยขำย

และกำรตลำดโดยอำ้งองิกับกำรประเมนิคำ่ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และประมำณกำรรำคำส ำหรับ

ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่บริษัทฯ สำมำรถผลิตได ้ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขึ้นก่อนหนำ้ค ำสั่งซื้อที่ได ้

คำดกำรณ์ไวป้ระมำณสำมเดอืน หลังจำกนัน้   บรษัิทฯ จะใสข่อ้มูลเดมิและขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบัน 

รวมทัง้ขอ้มูลรำคำลงในระบบโปรแกรมกำรปรับเปลีย่นกระบวนกำรกลั่นใหไ้ดผ้ลก ำไรทีด่ทีีสุ่ด 

(optimization modeling software system) ซึ่งจะน ำขอ้จ ำกัดกำรผลิตของบริษัทฯ มำร่วม

พจิำรณำดว้ยเพือ่กำรตดัสนิใจเกีย่วกบักำรซือ้น ้ำมันดบิทีม่คีวำมเหมำะสมทีส่ดุ 

บริษัทฯ ท ำกำรจัดหำและซื้อน ้ำมันดิบจำกหรือผ่ำนบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล               

คอร์ปอเรชั่น ซึง่โดยปกต ิบรษัิทฯ ไดรั้บใบแจง้หนี้ภำยใน 4 วันท ำกำรนับจำกวันสิน้เดอืนของ
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เดอืนทีอ่อกใบตรำสง่และตอ้งช ำระใบแจง้หนี้ภำยในสิน้เดอืนของเดอืนทีไ่ดรั้บใบแจง้หนี้ ซึง่

สอดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัทิำงกำรคำ้โดยทั่วไป ส ำหรับน ้ำมันดบิทีจั่ดหำหรอืซือ้จำกแหลง่ในภูมภิำค

เอเชยีแปซฟิิก บริษัทฯ จะท ำกำรซื้อจำกหรือผ่ำน ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. ส่วน

น ้ำมันดบิน ำเขำ้อืน่ๆ บรษัิทฯ จะท ำกำรซือ้จำกหรอืผ่ำน ExxonMobil Sales and Supply LLC  

ตำรำงดังต่อไปนี้แสดงปรมิำณน ้ำมันดบิทีซ่ือ้ โดยจ ำแนกตำมภูมภิำคของแหล่งทีม่ำ

และสดัสว่นกำรจัดซือ้จำกแตล่ะภมูภิำคส ำหรับระยะเวลำทีร่ะบไุว ้

หน่วย: พนับำรเ์รล ยกเวน้อตัรำรอ้ยละ 
 ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2561 2562 2563 
 ปรมิำณ รอ้ยละของ

ปรมิำณรวม 
ปรมิำณ รอ้ยละของ

ปรมิำณรวม 
ปรมิำณ รอ้ยละของ

ปรมิำณรวม 
ตะวนัออกกลำง(1) 12,107 23.1 13,492 32.5 14,818 35.2 
ตะวนัออกไกลและ
ตะวนัออกเฉยีงใต ้(2) 

29,014 55.5 18,594 44.7 14,732 35.0 

แอฟรกิำตะวนัตกและ
ประเทศอืน่ๆ(3) 

11,187 21.4 9,482 22.8 12,557 29.8 

รวม 52,308 100.0 41,568 100.0 42,107 100.0 

(1) ตวัอยำ่งเชน่ ซำอดุอิำระเบยี คเูวต สำธำรณรัฐอำหรับอมิเิรสต ์กำตำร ์อริัก เยเมน โอมำน และอำเซอรไ์บจำน 
(2) ตวัอยำ่งเชน่ อนิโดนเีซยี เวยีดนำม ไทย มำเลเซยี บรไูน จนี ออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์ปำปัวนวิกนี ีและรัสเซยี 
(3) ตวัอยำ่งเชน่ อยีปิต ์กำบอง ชำด ไนจเีรยี ลเิบยี แองโกลำ เอกวำดอร ์โคลมัเบยี และสหรัฐอเมรกิำ 

2.3.2.2 วตัถดุบิโรงกล ัน่น า้มนัและวตัถดุบิอืน่ๆ 

บริษัทฯ ใชไ้ฮโดรเจนในหน่วยก ำจัดก ำมะถันในน ้ ำมัน โดยใชไ้ฮโดรเจนร่วม 

(hydrodesulfurizer unit) เพื่อกำรก ำจัดก ำมะถันออกจำกผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมโดยเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพ และเพื่อเป็นวัตถุดบิในโรงงำนอะโรเมตกิส ์บริษัทฯ 

สำมำรถผลติไฮโดรเจนทัง้หมดทีจ่ ำเป็นตอ้งใชจ้ำกโรงกลั่นน ้ำมันของบรษัิทฯ เอง นอกจำกนี้ 

บริษัทฯ ยังใชอ้อกซเิจนและไนโตรเจนในกระบวนกำรกลั่นน ้ำมัน โดยซือ้ทัง้ออกซเิจนและ

ไนโตรเจนจำกผูผ้ลติ 

2.3.2.3 ตวัเรง่ปฏกิริยิา 

 บรษัิทฯ ใชต้ัวเร่งปฏกิริยิำประเภทต่ำงๆ ในกระบวนกำรผลติ บรษัิทฯ จะประเมนิและ

คัดเลอืกประเภทตัวเร่งปฏิกริิยำโดยพิจำรณำจำกประสทิธภิำพและรำคำ บริษัทฯ ไดเ้ขำ้ท ำ

สัญญำกับ ExxonMobil Catalyst Technology LLC เพื่อกำรเช่ำตัวเร่งปฏิกริิยำต่ำงๆ ที่ใชใ้น    

โรงกลั่นน ้ำมันและโรงงำนอะโรเมตกิสข์องบรษัิทฯ นอกจำกนี้ บรษัิทฯ ยังไดเ้ขำ้ท ำสัญญำกับ 

ExxonMobil Catalyst Services Inc. เพื่อกำรเช่ำและ/หรือซือ้ตัวเร่งปฏกิริิยำชนิดทองค ำขำว 

(platinum based catalyst) ส ำหรับใชใ้นโรงกลัน่น ้ำมันของบรษัิทฯ  

2.3.2.4 รฟีอรเ์มตและมกิซไ์ซลนี 

 รีฟอร์เมตและมิกซ์ไซลีนเป็นวัตถุดบิหลักที่ใชใ้นโรงงำนอะโรเมตกิส์ของบริษัทฯ           

บริษัทฯ จัดหำรีฟอร์เมตจำกโรงกลั่นน ้ำมันของบริษัทฯ เป็นหลัก แต่บริษัทฯ ก็มีกำรซื้อจำก       

ผูก้ลัน่น ้ำมันในประเทศรำยอืน่ๆ และบรษัิทในเครอืเอ็กซอน  โมบลิ คอรป์อเรชัน่ในภูมภิำคนี้ดว้ย  

บรษัิทฯ ซือ้มกิซไ์ซลนีทีจ่ ำเป็นตอ้งใชท้ัง้จำกในประเทศและตำ่งประเทศ  

2.3.2.5 เอทานอลและน า้มนัปาลม์ 

 บรษัิทฯ ซือ้เอทำนอลจำกผูข้ำยหลำยรำยในประเทศไทยเพื่อผสมทีค่ลังน ้ำมันส ำหรับ

กำรผลติแก๊สโซฮอล์ ส่วนน ้ำมันปำล์มซื้อจำกบุคคลภำยนอกที่เป็นผูจั้ดหำในประเทศเพื่อ

น ำไปใชเ้ป็นวตัถดุบิส ำหรับกำรผลติไบโอดเีซล  
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2.3.2.6 วตัถดุบิและสนิคา้อืน่ๆ 

 วัตถุดบิแนฟทำชนิดเบำและน ้ำมันก๊ำดซึง่ใชใ้นกำรผลติสำรท ำละลำยของบริษัทฯ 

จัดหำมำจำกโรงกลั่นน ้ำมันของบรษัิทฯ ทัง้หมด บรษัิทฯ ซือ้ออกโซแอลกอฮอล ์(oxo-alcohol) 

ส ำหรับผลติสำรพลำสตกิไซเซอรจ์ำกบรษัิทในเครอืเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ บรษัิทฯ เริม่มี

กำรซือ้ผลติภัณฑห์ล่อลืน่จำกโรงผลติภัณฑห์ล่อลืน่ในประเทศ (third party supplier) ตัง้แต่

เดอืนกันยำยน 2550 โดยผูผ้ลตินี้ซือ้น ้ำมันพื้นฐำน (base stock) และสำรเตมิแต่งจำกบริษัท   

ในเครอืเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ เป็นหลกัเพือ่ทีจ่ะรักษำคณุภำพของผลติภัณฑ ์ 

2.3.4 สาธารณูปโภค 

2.3.4.1 น า้ 

 บรษัิทฯ ตอ้งกำรน ้ำเพือ่น ำไปใชใ้นกำรผลติไอน ้ำเพื่อขับกังหันซึง่เป็นอุปกรณ์ทีส่ ำคัญ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังใชน้ ้ ำในส่วนต่ำงๆ ของกระบวนกำรผลิตน ้ ำมัน บริษัทฯ มีหน่วย            

กลั่นน ้ ำทะเลเป็นน ้ ำกลั่น (desalination plant ) สองหน่วย แต่ละหน่วยมีก ำลังกำรผลิตน ้ ำ  

ชั่วโมงละ 60 ตัน และหน่วยกรองน ้ำระบบกำรกรองแบบดูดซมึยอ้นกลับ (reverse osmosis 

unit) หนึง่เครือ่ง ซึง่มกี ำลังกำรผลติน ้ำ 20 ตันตอ่ชัว่โมง โดยเมือ่หน่วยผลติน ้ำทัง้หมดท ำงำน

ร่วมกันแลว้ จะสำมำรถจัดหำน ้ำจดืทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนนิงำนของหน่วยผลติของบรษัิทฯ ได ้

ทัง้หมด  ในบำงพื้นทีข่องประเทศไทยซึง่รวมถงึจังหวัดชลบุรีเคยประสบภำวะแหง้แลง้อย่ำง

รุนแรง เนื่องจำกวกิฤตกำรขำดแคลนน ้ำ หน่วยกลั่นน ้ำทะเลเป็นน ้ ำกลั่นไดช้่วยใหบ้ริษัทฯ 

สำมำรถด ำเนนิงำนตอ่ไปได ้และชว่ยลดผลกระทบจำกภัยแลง้ของบรษัิทฯ ดว้ย 

2.3.4.2 ไฟฟ้า ไอน า้และกา๊ซธรรมชาต ิ

 บริษัทฯ สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ ำเองโดยใชเ้ครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำและ          

ไอน ้ ำร่วม  (Co-generator) ที่มีอยู่ในบริเวณที่ตั ้งโรงกลั่น บริษัทฯ มีเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ        

กังหันก๊ำซจ ำนวนสำมเครือ่ง ซึง่มกี ำลังกำรผลติรวม 50 เมกะวัตต ์ประกอบดว้ยเครือ่งก ำเนดิไฟฟ้ำ

ซึง่มกี ำลังกำรผลติ 12.5 เมกะวัตตจ์ ำนวนสองเครื่อง โดยแตล่ะเครื่องยังสำมำรถผลติไอน ้ำได ้

40 ตนัตอ่ชัว่โมง และเครือ่งก ำเนดิไฟฟ้ำซึง่มกี ำลังกำรผลติ 25 เมกะวตัตห์นึง่เครือ่ง ซึง่สำมำรถ

ผลติไอน ้ำได ้50 ตันตอ่ชัว่โมง นอกจำกนี้ เพือ่กำรจัดหำไฟฟ้ำส ำรองเพิม่เตมิ บรษัิทฯ ยังมกีำร

เชือ่มตอ่โครงขำ่ยพลงังำนเขำ้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย และกำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค 

นอกจำกไอน ้ ำจำกเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำร่วมแลว้ บริษัทฯ ยังมีหมอ้ไอน ้ ำ  (boiler) เสริมอีก        

สองเครือ่ง แตล่ะเครือ่งสำมำรถผลติไอน ้ำได ้20 ตันตอ่ชัว่โมงเพือ่เพิม่เสถยีรภำพในกำรจัดหำ

ไอน ้ำ เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำกังหันก๊ำซจะใชก้๊ำซธรรมชำติและก๊ำซที่ก ำจัดก ำมะถันแลว้จำก 

กระบวนกำรกลั่นน ้ำมันของบรษัิทฯ ซึง่เป็นวธิกีำรทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรประหยัดพลังงำนและ 

ลดกำรปลอ่ยซัลเฟอรไ์ดออกไซดเ์ขำ้สูบ่รรยำกำศ ในขณะทีห่มอ้ไอน ้ำเสรมิสองเครือ่งใชน้ ้ำมัน

เตำและกำ๊ซเชือ้เพลงิจำกกระบวนกำรกลัน่น ้ำมันของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ซือ้กำ๊ซธรรมชำตจิำก บมจ 

ปตท ดว้ยเพือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิเสรมิส ำหรับเครือ่งก ำเนดิไฟฟ้ำและไอน ้ำร่วมภำยใตส้ญัญำรับซือ้

หรอืจำ่ยเงนิ (Take or Pay) ระยะยำว   

2.3.5 การล าเลยีงและการจดัเก็บ 

2.3.5.1 การล าเลยีงผลติภณัฑ ์

 บรษัิทฯ สำมำรถรับกำรส่งมอบน ้ำมันดบิทำงทะเลโดยทำงระบบทุ่นรับน ้ำมันดบิแบบ      

หลำยจุด (multi-buoy mooring system) ขนำด 120,000 dwt ของบริษัทฯ และสำมำรถรับ

น ้ำมันดบิจำกเรือบรรทุกน ้ำมันดบิขนำดใหญ่ VLCC ทีทุ่่นผูกเรือน ้ำลกึแบบทุ่นเดีย่วกลำงทะเล 

(single buoy mooring facilities) ของ บมจ ไทยออยล ์โดยกำรจัดกำรร่วมกับ บมจ ไทยออยล ์
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น ้ำมันดบิเหล่ำนี้จะถูกสง่ต่อไปยังถังเก็บน ้ำมันทีโ่รงกลั่นน ้ำมัน โดยทำงท่อส่งซึง่เชือ่มต่อกับ  

โรงกลัน่น ้ำมันของบรษัิทฯ โดยตรง  

ดว้ยพืน้ทีท่ีม่คีวำมไดเ้ปรยีบของโรงกลั่นน ้ำมันทีศ่รรีำชำ ท ำใหบ้รษัิทฯ สำมำรถเขำ้ถงึ

เครือข่ำยกำรจัดส่งผลติภัณฑ์ที่สะดวกและสำมำรถล ำเลียงผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ ไดอ้ย่ำง

ประหยัดตน้ทุนโดยทำงระบบท่อสง่ผลติภัณฑร์วม (multi-product pipeline) รถบรรทุก รถไฟ 

และเรือชำยฝ่ังไปยังกลุ่มอุปสงคห์ลักของผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมในประเทศไทย ซึง่รวมถงึศนูย ์

ในกรุงเทพฯ และในภูมภิำคอืน่ๆ ทั่วประเทศไทย ระบบทอ่สง่น ้ำมันซึง่เชือ่มตอ่กับโรงกลั่นน ้ำมัน

ของบรษัิทฯ มบีรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีม จ ำกัด  เป็นเจำ้ของและผูด้ ำเนนิกำร (โดยบรษัิทฯ เป็น  

ผูถ้ ือหุน้ดว้ยประมำณรอ้ยละ 21) และสำมำรถขนส่งน ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน น ้ำมันดเีซล 

น ้ำมันเบนซนิ 

บรษัิทฯ ใชค้ลังน ้ำมันทัง้หมด 9 แห่ง เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรล ำเลยีงผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีมไปทั่วประเทศไทย โดยคลังน ้ำมัน 2 แห่งเป็นคลังน ้ำมันทีบ่รษัิทฯเป็นเจำ้ของโดย

สมบรูณ์ คลังน ้ำมันอกี 3 แห่งเป็นคลังน ้ำมันทีบ่รษัิทฯ เป็นเจำ้ของร่วมกับบรษัิทน ้ำมันอืน่ๆ และ

คลังน ้ ำมันอีก  4 แห่ง เ ป็นคลังส่งผ่ำนน ้ ำมันภำยใตส้ัญญำกำรใชบ้ริกำร (throughput 

agreement) ทีบ่รษัิทฯ ท ำกบับคุคลภำยนอก  

บริษัทฯ ใชบ้ริกำรของบุคคลภำยนอกใหล้ ำเลียงผลิตภัณฑ์จำกคลังน ้ ำมัน น ้ ำมัน

เชือ้เพลงิขำยปลกีจะถูกล ำเลยีงจำกคลังน ้ำมันไปยังสถำนีบริกำรภำยใตช้ือ่กำรคำ้เอสโซ่โดย

ทำงรถบรรทุก สว่นก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวและยำงมะตอยจะถูกจัดสง่หรือรับมอบโดยลูกคำ้ดว้ย

รถบรรทกุจำกคลังทีศ่รรีำชำเทำ่นัน้ ซึง่ตัง้อยู่ตดิกับโรงกลั่นน ้ำมัน นอกจำกนี้ หำกมคีวำมจ ำเป็น 

ท่ำเทียบเรือที่โรงกลั่นน ้ ำมันของบริษัทฯ ยังสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่งออก          

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจำกโรงกลั่นน ้ำมันโดยตรง ส่วนผลติภัณฑ์พำรำไซลีนจะถูกจัดส่งจำก     

โรงกลั่นน ้ำมันโดยทำงเรอืชำยฝ่ัง ในขณะทีส่ำรท ำละลำยจะถูกจัดสง่หรอืรับมอบโดยลกูคำ้โดย

ทำงรถบรรทกุจำกคลงัทีศ่รรีำชำเทำ่นัน้ 

2.3.5.2 การจดัเก็บ 

 หน่วยกลั่นน ้ำมันและคลังน ้ำมันของบรษัิทฯ ทีบ่รษัิทฯ เป็นเจำ้ของหรือสำมำรถเขำ้ใช ้

ประโยชน์ มถีังเก็บและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกซึง่ท ำใหบ้รษัิทฯ สำมำรถจัดเก็บผลติภัณฑก์่อน           

กำรสง่มอบและจัดเก็บวัตถดุบิกอ่นน ำไปใช ้

บริษัทฯ เชือ่ว่ำคลังน ้ำมันของบริษัทฯ มีก ำลังกำรจัดเก็บเพียงพอทีจ่ะสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนปกต ิ รวมถงึสถำนกำรณ์ทีค่ำดหมำยไดใ้นกรณีทีบ่รษัิทฯ หรือลูกคำ้รำยหนึ่ง หรือ

หลำยรำยหรอืผูจ้ัดหำวัตถดุบิอำจตอ้งหยุดโรงงำนนอกก ำหนดกำรทีว่ำงไวเ้ป็นระยะเวลำทีจ่ ำกดั  

อยำ่งไรก็ด ีตำมกฎระเบยีบของประเทศไทย ก ำหนดใหบ้รษัิทฯ จ ำเป็นตอ้งมกีำรส ำรองน ้ำมันดบิ

ทีน่ ำเขำ้มำกลั่นเพื่อผลติส ำหรับจ ำหน่ำยในประเทศในปริมำณเท่ำกับรอ้ยละ 6 ของปริมำณ

กำรคำ้ในแต่ละปี และมีกำรปรับลดเหลือรอ้ยละ 4 ตัง้แต่ 1 พฤษภำคม 2563 ตำมประกำศ     

กรมธุรกจิพลังงำน ณ วันที ่13 เมษำยน 2563 นอกจำกนี้ในประกำศดังกลำ่วยังก ำหนดใหต้อ้งมี

กำรส ำรองน ้ ำมันส ำเ ร็จรูปดว้ย  ทั ้งนี้  อัตรำที่ตอ้งส ำรองดังกล่ำวจะขึ้นอยู่กับชนิดของ            

น ้ำมันส ำเร็จรูปที่ผลติได ้อำทเิช่น อัตรำทีต่อ้งส ำรองของน ้ำมันส ำเร็จรูปชนิด น ้ำมันเบนซนิ 

น ้ำมันดเีซล และน ้ำมันเตำ คอื รอ้ยละ 1 ของปรมิำณกำรคำ้ในแต่ละปี ผลติภัณฑค์งคลังของ

บริษัทฯ อำจเพิ่มขึ้นเป็นครั้งครำว เนื่องจำกกำรหยุดโรงงำนนอกก ำหนดกำรที่วำงไวห้รือ      

เรื่องอื่นๆ ซึง่ขัดขวำงหรือประวงิกำรรับมอบผลติภัณฑ์ของลูกคำ้ รวมทัง้กำรวำงแผนสนิคำ้      

คงคลังของบรษัิทฯ กอ่นกำรหยุดโรงกลั่นตำมก ำหนดกำรทีว่ำงไวแ้ละกำรวำงแผนสนิคำ้คงคลัง

ของลกูคำ้เพือ่กำรผลติตำมแผน 
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2.3.6 การจดัการความเสีย่งและความปลอดภยั 

บรษัิทฯ ใชร้ะบบบรหิำรกำรปฏบิตังิำนใหม้คีวำมปลอดภัย (Operations Integrity Management 

System: OIMS) ซึง่เป็นแนวทำงกำรปฏบิัตทิีเ่คร่งครัดและเป็นระบบ ระบบนี้เป็นระบบทีเ่อ็กซอน โมบลิ 

คอรป์อเรชัน่ไดพั้ฒนำขึน้เพือ่ใชเ้ป็นกรอบกำรท ำงำนอยำ่งเคร่งครัดในกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งในดำ้น

ควำมปลอดภัย กำรรักษำควำมปลอดภัย สุขอนำมัยและสิง่แวดลอ้ม โดยระบบ OIMS นี้ครอบคลุม      

แนวทำงกำรปฏบิัตติ่ำงๆ จ ำนวน 21 เรื่อง ซึง่รวมถงึ กำรจัดกำร ภำวะผูน้ ำ ควำมพันธกจิและรับผดิชอบ 

กำรประเมนิและบรหิำร ควำมเสีย่ง กำรออกแบบและกอ่สรำ้งโรงงำน ควำมปลอดภัยสว่นบคุคล อำชวีอนำมัย 

กำรปกป้องรักษำสิง่แวดลอ้ม กำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ และกำรประเมนิและปรับปรุงควำมเป็นเอกภำพใน

กำรด ำเนินงำนซึง่ระบบนี้ใชอ้ยู่ในสถำนประกอบกำรของเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่นทั่วโลก จงึท ำให ้

บรษัิทฯ สำมำรถตดิตำมควำมกำ้วหนำ้และมั่นใจถงึกำรมคีวำมรับผดิชอบในกำรบรหิำรจัดกำรส ำหรับผลที่

เกดิขึน้ในดำ้นเหล่ำนี้  ระบบดังกล่ำวท ำใหบ้ริษัทฯ มีประวัตดิำ้นควำมปลอดภัยทีด่เียี่ยม และสำมำรถ

ด ำเนนิงำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

ควำมปลอดภัย สวัสดภิำพในกำรท ำงำนและสขุภำพทีด่ขีองพนักงำนเป็นพื้นฐำนส ำคัญส ำหรับ

ควำมส ำเร็จของบรษัิทฯ บรษัิทฯตัง้เป้ำหมำยไวว้่ำพนักงำนทกุๆคนทีม่ำท ำงำนและกลับบำ้นตอ้งมคีวำม

ปลอดภัย 

 

2.4 สิง่แวดลอ้ม 

 กำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ อยู่ภำยใตก้ฎหมำยและกฎระเบยีบเกีย่วกับสิง่แวดลอ้มทีส่ ำคัญหลำยฉบับ ซึง่

รวมถงึ พระรำชบัญญัตสิง่เสรมิและรักษำคุณภำพสิง่แวดลอ้มแห่งชำต ิพ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัตโิรงงำน พ.ศ. 

2535 และ พระรำชบัญญัตคิวบคมุน ้ำมันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542  ในปี 2535 ประเทศไทยไดป้รับปรุงกฎหมำยและ

กฎระเบยีบเกีย่วกับสิง่แวดลอ้มไอน ้ำใหเ้ขม้งวดยิง่ขึน้ เพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิกำรพัฒนำทีย่ั่งยนื และคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม

ทำงธรรมชำตใิหด้ยีิง่ขึน้ นอกจำกนี้ กฎหมำยไทยยังมบีทบัญญัตเิฉพำะเกีย่วกับควำมรับผดิชอบของรัฐบำลและ

สทิธขิองประชำชนในกำรจัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 กฎหมำยและกฎระเบยีบสิง่แวดลอ้มไดจ้ ำกดัประเภท ปรมิำณและควำมเขม้ของสำรตำ่งๆ ทีจ่ะปลอ่ยออกสู่

สภำพแวดลอ้มได ้ทัง้นี้ กำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ ยังอยู่ภำยใตบ้ังคับของกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กำรผลติ กำรจัดกำร กำรเก็บรักษำ กำรขนสง่ กำรก ำจัดและกำรบ ำบัดผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและวัสดสุำรเจอืปนดว้ย 

กฎหมำยและกฎระเบยีบสิง่แวดลอ้มเหลำ่นี้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรปล่อย

อำกำศเสยีและกำรปล่อยน ้ำออกจำกหน่วยผลติและกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ มผีลกระทบต่อธุรกจิของบริษัทฯ 

ในเกอืบทุกดำ้น ซึง่รวมถงึกำรกลั่นน ้ำมัน กำรผลติอะโรเมตกิสแ์ละเคมีภัณฑ ์และกำรด ำเนินงำนสถำนีบริกำร  

น ้ำมันคำ้ปลกี หน่วยงำนหลักของรัฐทีก่ ำกับดแูลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ ทำงดำ้นสิง่แวดลอ้มไดแ้ก ่ส ำนักงำน

นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม และกรมควบคุมมลพิษซึ่งอยู่ภำยใตก้ระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ซึง่อยู่ภำยใตก้ระทรวงอุตสำหกรรม และกรมธุรกจิ

พลงังำน ซึง่อยูภ่ำยใตก้ระทรวงพลงังำน 

 บรษัิทฯ ไดรั้บประโยชน์จำกระบบกำรจัดกำรพลังงำนทีใ่ชอ้ยู่ในเครือเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่และ/หรือ

บริษัทในเครือ ทั่วโลก (ExxonMobil’s Global Energy Management System: GEMS) ซึ่งเป็นระบบที่มีควำม

ครอบคลุมและเขม้งวดตำมแนวปฏบิัตทิีด่ใีนกำรด ำเนินงำน กำรบ ำรุงรักษำ กำรออกแบบเพื่อกำรบรหิำรจัดกำร

ทำงดำ้นพลังงำน กระบวนกำรนี้เริม่ตน้ตัง้แต่กำรประเมนิหน่วยผลติโดยทมีผูเ้ชีย่วชำญทำงเทคนิคของเอ็กซอน   

โมบลิ คอร์ปอเรชั่น ภำยหลังจำกนั้น ผูแ้ทนจำกแต่ละหน่วยผลติจะท ำงำนร่วมกับทมีงำนของเอ็กซอน โมบลิ      

คอรป์อเรชัน่ และ/หรอืบรษัิทในเครอืทีเ่ขำ้ตรวจเยีย่ม เพือ่พัฒนำแผนกำรทีเ่กีย่วกับกำรปรับปรุงประสทิธภิำพกำร

ใชพ้ลงังำนในกำรด ำเนนิงำนและหน่วยผลติ  

 บรษัิทฯ ไดด้ ำเนินมำตรกำรควบคุมมลพิษและลดผลกระทบทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม เพื่อทีจ่ะควบคุมกำร

ปล่อยสำรเจือปนตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด ซึง่รวมถึงกำรใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดกำรปล่อย  
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สำรเจือปนและสงวนรักษำทรัพยำกร เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำกังหันก๊ำซสำมเครื่องของบริษัทฯ มีกำรปล่อยก๊ำซ       

เรอืนกระจกในระดบัทีต่ ำ่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเครือ่งก ำเนดิไฟฟ้ำแบบดัง้เดมิ บรษัิทฯ ไดใ้ชม้ำตรกำรตำ่งๆ เพือ่รักษำ

แหลง่น ้ำจดืและบ ำบัดน ้ำเสยี ในกำรด ำเนนิงำนโรงกลั่นน ้ำมันของบรษัิทฯ ยังไดม้กีำรใชแ้ละรไีซเคลิน ้ำจดืทีผ่ลติ

จำกหน่วยกลัน่น ้ำทะเลเป็นน ้ำกลั่นทัง้สองหน่วยของบรษัิทฯ เพือ่ชว่ยรักษำทรัพยำกรน ้ำตำมธรรมชำตแิละพลังงำน 

ระบบบ ำบัดน ้ำของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยหน่วยแยกน ้ำมันออกจำกน ้ำ รวมทัง้ถังแยกน ้ำมัน เครือ่งแยกน ้ำปนน ้ำมัน 

และเครือ่งเตมิอำกำศเพือ่กำรก ำจัดน ้ำมันออกจำกน ้ำเสยี และบอ่บ ำบดัน ้ำเสยี 

 บริษัทฯ ไดท้ ำกำรประเมินอย่ำงสม ่ำเสมอโดยตัง้เป้ำใหแ้น่ใจว่ำมีกำรปฏิบัติถูกตอ้งตำมนโยบำย

สิง่แวดลอ้มของบรษัิทฯ และเชือ่วำ่บรษัิทฯ ไดป้ฏบิัตติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบสิง่แวดลอ้มทีส่ ำคัญในทกุดำ้นที่

ใชบ้งัคบักบับรษัิทฯ  

รัฐบำลไดก้ ำหนดลักษณะและคุณภำพของน ้ำมันเชือ้เพลงิ โดยใหม้ีปริมำณก ำมะถัน (50 ppm) และ    

สำรเบนซนีของน ้ำมันเบนซนิ และปรมิำณก ำมะถันในน ้ำมันดเีซล (50 ppm) ซึง่บรษัิทฯ ไดป้ฏบิัตติำมมำตรฐำนที่

ก ำหนดขึน้ใหม่ดังกล่ำวตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2555 เพื่อใหบ้รษัิทฯ ยังคงสำมำรถขำยน ้ำมันเบนซนิ และน ้ำมัน

ดเีซลในตลำดภำยในประเทศได ้และเมือ่เดอืนธันวำคม ปี 2562 รัฐบำลไดก้ ำหนดกำรบังคับใชม้ำตรฐำนน ้ำมัน

เบนซนิและดเีซลมำตรฐำนยูโร 5  โดยไดก้ ำหนดปริมำณก ำมะถัน (10 ppm) ในน ้ำมันเบนซนิและน ้ำมันดเีซล 

รวมทัง้ปรมิำณโพลไีซคลกิอะโรมำตกิไฮโดรคำร์บอน (Polycyclic Aromactics Hydrocarbon: PAH) ไม่เกนิรอ้ย

ละ 8 ของน ้ำหนักในน ้ำมันดเีซล โดยมผีลเริม่บังคับใชว้ันที ่1 มกรำคม 2567 ซึง่ขณะนี้ ทำงบรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำร

ศกึษำและวำงแผนเพือ่เตรยีมโครงกำรตำมมำตรฐำนน ้ำมันทีก่ ำหนดขึน้ใหมเ่พือ่ใหแ้ลว้เสร็จตำมเวลำทีก่ ำหนด 

นอกจำกนีใ้นปี 2563 บรษัิทฯ มกีำรจ ำหน่ำยน ้ำมันดเีซล B10 ตำมนโยบำยของรัฐบำลทีต่อ้งกำรใหน้ ้ำมัน

ดเีซล B10 เป็นน ้ำมันฐำนกลุม่น ้ำมันดเีซล 

ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2563 องคก์ำรทำงทะเลระหวำ่งประเทศ (International Maritimer Organization:  

IMO) มมีำตรกำรใหน้ ้ำมันเตำทีใ่ชใ้นกำรเดนิเรอืมกี ำมะถันไม่เกนิรอ้ยละ 0.5  โดยโรงกลั่นน ้ำมันเอสโซศ่รรีำชำให ้

ควำมร่วมมอืและเริม่สง่มอบน ้ำมันก ำมะถันต ่ำรอ้ยละ 0.5 หรอืมชีือ่ทำงกำรคำ้วำ่ EMF.5 ใหแ้กล่กูคำ้อตุสำหกรรม

เดนิเรือทีท่่ำเรือแหลมฉบังเมื่อเดอืนธันวำคม 2562 โดยน ้ำมัน EMF.5 ถูกคดิคน้สูตรเฉพำะเพื่อใหเ้ป็นไปตำม

ขอ้ก ำหนดขององคก์ำรทำงทะเลระหวำ่งประเทศ 

กำรควบคุมดูแลและกำรจัดกำรเพื่อลดผลกระทบทำงดำ้นสิง่แวดลอ้มเป็นเรื่องที่ส ำคัญต่อธุรกจิของ  

บริษัทฯ และส ำคัญต่อสังคม แนวทำงกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มของบริษัทฯ มีรำกฐำนจำกควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ และควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำ รักษำ และ

ด ำเนนิโครงกำรอย่ำงย่ังยนืโดยใชม้ำตรฐำนทีเ่หมำะสมซึง่ชว่ยใหบ้รษัิทฯ สำมำรถท ำตำมควำมคำดหวงัในกำรทีจ่ะ 

'ปกป้องวนัพรุ่งนี ้วนันี'้ (Protect Tomorrow. Today.)  

 

2.5 อุตสาหกรรมการกล ัน่ปิโตรเลยีม 

2.5.1 หลกัพืน้ฐานของการกล ัน่น า้มนั 

2.5.1.1 ภาพรวมของกระบวนการกล ัน่น า้มนั 

 กำรกลั่นน ้ำมันคอืกระบวนกำรแยกโมเลกุลสำรไฮโดรคำร์บอนทีอ่ยู่ในน ้ำมันดบิ และ        

แปรสภำพสำรดังกล่ำวใหเ้ป็นผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมทีม่ีมูลค่ำสูงกว่ำ โรงกลั่นน ้ำมันไดรั้บกำร

ออกแบบใหส้ำมำรถกลั่นน ้ำมันดบิหลำยประเภทรวมถงึวัตถุดบิอืน่ๆ ใหเ้ป็นผลติภัณฑช์นดิตำ่งๆ 

ทีต่อ้งกำร โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหม้คีำ่กำรกลัน่ (refining margin) สงูสดุ และตอบสนองควำม

ตอ้งกำร โดยทั่วไป หน่วยผลติต่ำงๆ ของโรงกลั่นน ้ำมันจะท ำหนำ้ทีไ่ดอ้ย่ำงนอ้ยอย่ำงใดอย่ำง

หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

 กลัน่แยกสำรไฮโดรคำรบ์อนประเภทตำ่งๆ ทีอ่ยู่ในน ้ำมันดบิออกเป็นสว่นๆ 
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 แปรสภำพสำรไฮโดรคำรบ์อนใหเ้ป็นผลติภัณฑท์ีต่อ้งกำร 

 ปรับปรุงผลติภัณฑด์ว้ยกำรแยกสำรปนเป้ือน (impurities) ออก และ/หรอื 

 ผสมผลติภัณฑข์ัน้กึง่ส ำเร็จรูป (intermediate streams) ใหเ้ป็นผลติภัณฑส์ ำเร็จรูป 

 น ้ำมันดบิเป็นวัตถุดบิหลักทีใ่ชใ้นกำรกลั่นน ้ำมัน คณุภำพของน ้ำมันดบิทีใ่ชใ้นกำรกลั่น

และโครงสรำ้งของโรงกลั่นน ้ำมันมักจะมอีทิธพิลตอ่ระดับของกระบวนกำรกลั่นและกำรแปรสภำพ

ทีจ่ ำเป็นเพื่อใหไ้ดผ้ลติภัณฑส์ ำเร็จรูปชนิดต่ำงๆ ทีเ่หมำะสม เพื่อควำมสะดวก น ้ำมันดบิจะถูก

แบ่งประเภทตำมควำมหนำแน่น (density) จำกเบำไปหนัก (light to heavy) และปริมำณ

ก ำมะถัน จำกต ำ่ไปสงู (sweet to sour) น ้ำมันดบิชนดิเบำซึง่มปีรมิำณก ำมะถันต ำ่ (light sweet 

crude oil) จะมรีำคำสงูกว่ำน ้ำมันดบิชนิดหนักซึง่มปีรมิำณก ำมะถันสงู (heavy sour crude oil) 

เนื่องจำกน ้ำมันดบิชนิดเบำมกีำรปรับปรุงคุณภำพนอ้ยกว่ำ และใหผ้ลติภัณฑส์ ำเร็จรูปทีม่รีำคำ   

สงูกว่ำในสัดสว่นทีม่ำกกว่ำ อำท ิน ้ำมันเบนซนิ น ้ำมันก๊ำดและน ้ำมันดเีซล น ้ำมันดบิชนิดหนัก

มักจะขำยโดยมีส่วนลดเมื่อเปรียบเทยีบกับน ้ำมันดบิชนิดเบำ เนื่องจำกน ้ำมันดบิชนิดหนักให ้

ผลติภัณฑท์ีม่มีูลค่ำต ่ำกว่ำในสัดสว่นทีส่งูกว่ำ และตอ้งกำรกระบวนกำรกลั่นเพิม่เตมิเพื่อใหไ้ด ้

ผลติภัณฑช์นดิเบำทีม่มีูลค่ำสงูขึน้ ดังนัน้ ผูก้ลั่นน ้ำมันจงึพยำยำมเลอืกกลั่นน ้ำมันดบิชนดิต่ำงๆ 

ซึง่เหมำะสมทีส่ดุ โดยค ำนึงถงึหน่วยแปรสภำพโมเลกุลและหน่วยปรับปรุงคุณภำพของแต่ละ     

โรงกลั่น รำคำของผลติภัณฑ์ในปัจจุบัน รำคำที่คำดกำรณ์ในอนำคต ชนิดของผลติภัณฑ์ที่

ตอ้งกำร และรำคำของน ้ำมันดบิและวตัถดุบิอืน่ๆ ทีจ่ัดหำได ้

ควำมซบัซอ้น (complexity) ของโรงกลั่นน ้ำมัน หมำยถงึ ควำมสำมำรถของโรงกลัน่น ้ำมัน

ทีจ่ะแปรสภำพวัตถดุบิทีม่รีำคำต ำ่กวำ่ เชน่ น ้ำมันดบิทีม่คีวำมหนำแน่นสงูและปรมิำณก ำมะถันสงู 

ใหเ้ป็นผลติภัณฑท์ีม่มีูลค่ำสงูขึน้ ควำมซับซอ้นของโรงกลั่นน ้ำมันขึน้อยู่กับขนำดและประเภท

ของหน่วยแปรสภำพโมเลกลุ (conversion unit) โดยทั่วไป ยิง่โรงกลั่นน ้ำมันทีม่คีวำมซับซอ้น

มำกขึน้เทำ่ใด ก็จะมคีวำมคลอ่งตัวในดำ้นกำรคัดเลอืกวัตถุดบิมำกขึน้เท่ำนัน้ นอกจำกนี้ กำรใช ้

เทคโนโลยีกำรวเิครำะห์น ้ำมันดบิก็สำมำรถช่วยปรับปรุงประสทิธภิำพของโรงกลั่นน ้ำมันทีจ่ะ   

แปรสภำพน ้ำมันดบิซึง่ยำกต่อกระบวนกำรกลั่นและมรีำคำถูกกว่ำได ้ควำมซับซอ้นของโรงกลั่น

น ้ำมันและกำรใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมัยสำมำรถท ำใหโ้รงกลัน่น ้ำมันอยูใ่นฐำนะทีไ่ดเ้ปรยีบมำกกว่ำ

จำกกำรใชน้ ้ำมันดบิทีม่รีำคำถกู ซึง่ท ำใหม้โีอกำสไดรั้บก ำไรขัน้ตน้สงูขึน้ 

2.5.1.2 ผลติภณัฑส์ าเร็จรูปทีส่ าคญั 

   ผลติภัณฑส์ ำเร็จรูปทีส่ ำคญัของโรงกลัน่น ้ำมันไดแ้ก ่

 กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว 

 น ้ำมันเบนซนิ 

 น ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน/น ้ำมันกำ๊ด  

 น ้ำมันดเีซล 

 น ้ำมันเตำ และ 

 บทิเูมน (ยำงมะตอย) 

2.5.1.3 เศรษฐศาสตรก์ารกล ัน่น า้มนั (Economics of Refining) 

 กำรกลั่นน ้ำมันเป็นธุรกจิทีต่ัง้อยู่บนฐำนของส่วนต่ำง (margin-based business) เป็น

ส ำคัญ โดยเป้ำหมำยของผูก้ลั่นน ้ำมันคอืกำรท ำใหก้ระบวนกำรกลั่นมปีระสทิธภิำพสงูสดุและให ้

ผลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุจำกผลติภัณฑท์ัง้หมดซึง่ไดจ้ำกวัตถุดบิทีใ่ชใ้นโรงกลั่นน ้ำมันแบบพื้นฐำน 

(simple refinery) ผลติภัณฑส์ ำเร็จรูปสว่นใหญจ่ะเป็นผลติภัณฑช์นดิหนักซึง่มมีลูคำ่ต ำ่กวำ่ เชน่ 
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น ้ำมันเตำ กำกน ้ำมันดบิ และบทิเูมน สว่นทีเ่หลอืจะเป็นผลติภัณฑช์นดิเบำ เชน่ ก๊ำซปิโตรเลยีม

เหลว น ้ำมันเบนซนิ น ้ำมันดเีซลและน ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน ผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ะขึน้อยู่กับชนดิ

ของน ้ำมันดบิและวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช ้องค์ประกอบของน ้ ำมันดิบมีควำมส ำคัญเนื่องจำกเป็น

ตัวก ำหนดโครงสรำ้งของผลติภัณฑข์องโรงกลั่นน ้ำมันและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของ   

โรงกลัน่ คำ่กำรกลัน่ของโรงกลั่นน ้ำมันแบบพืน้ฐำน (simple refining margin) หมำยถงึ มลูคำ่รวม

ของผลติภัณฑส์ ำเร็จรูป หักดว้ยตน้ทนุน ้ำมันดบิและวตัถดุบิอืน่ๆ และสำธำรณูปโภคทีน่ ำเขำ้ โดย

ค่ำกำรกลั่นของโรงกลั่นน ้ ำมันแบบซับซอ้น (complex refining margin) แตกต่ำงจำก             

คำ่กำรกลั่นของโรงกลั่นน ้ำมันแบบพืน้ฐำน (simple refining margin) ตรงทีโ่รงกลั่นน ้ำมันแบบ

ซับซอ้นจะผลติผลติภัณฑช์นิดหนักในสัดส่วนทีต่ ่ำกว่ำ เนื่องจำกมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่

สำมำรถแปรสภำพผลติภัณฑช์นดิหนักทีม่มีลูคำ่ต ำ่กวำ่ใหเ้ป็นผลติภัณฑช์นดิเบำทีม่มีูลคำ่สงูกว่ำ

ได ้โรงกลั่นน ้ำมันทีม่คีวำมซับซอ้นมำกกว่ำมักจะสรำ้งผลตอบแทนทีส่งูกว่ำเนื่องจำกสำมำรถ

ผลติผลติภัณฑท์ีม่มีูลค่ำสงูกว่ำโดยใชน้ ้ำมันดบิหรือวัตถุดบิอืน่ๆ ในชนิดเดยีวกันหรือทีม่รีำคำ   

ต ่ำกว่ำ ดังนัน้ โดยทั่วไป ค่ำกำรกลั่นของโรงกลั่นน ้ำมันแบบซับซอ้นจงึสงูกว่ำค่ำกำรกลั่นของ

โรงกลัน่น ้ำมันแบบพืน้ฐำน  
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2.5.2 ความเคลือ่นไหวของอุตสาหกรรมกล ัน่น า้มนัในประเทศไทย 

2.5.2.1 การผลติ 

 ตำมขอ้มูลของกระทรวงพลังงำน ในปี 2563 ประเทศไทยมีกำรผลิตผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลยีมทัง้ปีรวมทัง้ส ิน้ 377,615,432 บำรเ์รล ลดลงรอ้ยละ 7 จำกในปี 2562 

ตำรำงดงัตอ่ไปนีแ้สดงกำรผลติ กำรน ำเขำ้ กำรสง่ออก และกำรใชผ้ลติภัณฑปิ์โตรเลยีม

ทีส่ ำคญัในประเทศไทยส ำหรับสำมปีลำ่สดุ 

หน่วย: บำรเ์รลตอ่วนั 
 2561 2562 2563 

กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว    
   กำรผลติ 212,265 192,300 171,974 
   กำรน ำเขำ้ 21,764 17,539 17,011 
   กำรสง่ออก 12,218 9,544 7,403 
   อปุสงคใ์นประเทศ* 211,247 209,324 182,759 
    
น า้มนัเบนซนิ    
   กำรผลติ 226,879 225,487 223,738 
   กำรน ำเขำ้ 27,016 38,689 24,212 
   กำรสง่ออก 29,455 21,113 22,537 
   อปุสงคใ์นประเทศ 195,315 202,485 199,490 
    

น า้มนัเชือ้เพลงิอากาศยาน    
   กำรผลติ 130,124 122,498 51,750 
   กำรน ำเขำ้ 970 6,560 2,494 
   กำรสง่ออก 17,389 14,364 11,783 
   อปุสงคใ์นประเทศ 122,269 123,261 47,171 
    
น า้มนักา๊ด    
   กำรผลติ 36,941 35,319 28,478 
   กำรน ำเขำ้ 0 0 0 
   กำรสง่ออก 83 34 140 
   อปุสงคใ์นประเทศ 133 130 111 
    
น า้มนัดเีซล    
   กำรผลติ 466,269 441,806 474,393 
   กำรน ำเขำ้ 10,033 40,905 952 
   กำรสง่ออก 95,340 65,074 98,913 
   อปุสงคใ์นประเทศ 406,991 424,167 411,727 
    
น า้มนัเตา    
   กำรผลติ 103,036 94,434 81,403 
   กำรน ำเขำ้ 159 421 399 
   กำรสง่ออก 59,430 55,470 45,182 
   อปุสงคใ์นประเทศ 38,113 34,226 30,398 
    

รวมปรมิาณการผลติ 1,175,514 1,111,844 1,031,736 

รวมปรมิาณอปุสงคใ์นประเทศ 974,068 993,593 871,656 

*รวมโปรเพนและบวิเทน 

ทีม่ำ: สถติปีิ 2563 กระทรวงพลงังำน 

2.5.2.2 อุปสงค ์

ในปี 2563 ปริมำณอุปสงค์ในประเทศของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั ้ง ปีเท่ำกับ 

319,026,050 บำรเ์รล ลดลงประมำณรอ้ยละ 12 จำกปีกอ่นหนำ้ โดยปรมิำณควำมตอ้งกำรลดลง

ในทกุผลติภัณฑ ์โดยเฉพำะน ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน 
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ตำรำงตอ่ไปนี ้แสดงอปุสงคโ์ดยรวมในผลติภัณฑต์ำ่งๆ เป็นอตัรำรอ้ยละส ำหรับสำมปีลำ่สดุ 

หน่วย: รอ้ยละ 
 2561 2562 2563 
สว่นผสมผลติภัณฑส์ ำหรับอปุสงคใ์นประเทศ 
ชนดิเบำ(1) 41.7 41.5 43.8 
ชนดิกึง่หนักกึง่เบำ(2) 54.4 55.1 52.7 
ชนดิหนัก(3) 3.9 3.4 3.5 

รวมปรมิาณอปุสงคใ์นประเทศ 100.0 100.0 100.0 
(1) ผลติภัณฑช์นดิเบำ ไดแ้ก ่กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว และน ้ำมนัเบนซนิ (ไมร่วมรฟีอรเ์มต) 
(2) ผลติภัณฑช์นดิกึง่หนักกึง่เบำ ไดแ้ก ่น ้ำมนัเชือ้เพลงิอำกำศยำน น ้ำมนักำ๊ด และน ้ำมนัดเีซล 
(3) ผลติภัณฑช์นดิหนัก ไดแ้ก ่น ้ำมนัเตำ 

ทีม่ำ: สถติปีิ 2563 กระทรวงพลงังำน 

2.5.2.3 อุปทาน 

 ปัจจุบัน มโีรงกลั่นน ้ำมันทีส่ ำคัญหกแห่งในประเทศไทย ซึง่มกี ำลังกำรกลั่นน ้ำมันดบิ

รวม 1,239,000 บำรเ์รลตอ่วัน ไดแ้ก ่บรษัิท บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกัด (มหำชน) (“บำงจำก”) 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“บริษัทฯ”) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 

(มหำชน) (“พทีทีจีซี”ี) บรษัิท สตำรปิ์โตรเลยีมรไีฟนิง่ จ ำกดั (“เอสพอีำรซ์”ี) บรษัิท ไทยออยล ์

จ ำกัด (มหำชน) (“ไทยออยล”์) และ บรษัิท ไออำร์พีซ ีจ ำกัด (มหำชน) (“ไออำร์พีซ”ี) โดย  

บรษัิทฯ และ บำงจำก  เป็นผูป้ระกอบกำรทีม่สีถำนีบริกำรน ้ำมันคำ้ปลกีภำยใตช้ือ่กำรคำ้ของ

ตนเอง ซึง่ใชใ้นกำรจัดจ ำหน่ำยผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมของตน ตำรำงดงัตอ่ไปนีแ้สดงขอ้มูลก ำลัง

กำรกลัน่น ้ำมันดบิของบรษัิทผูป้ระกอบกจิกำรโรงกลัน่น ้ำมันทีส่ ำคญัทัง้หกแหง่ในประเทศไทย 

โรงกลัน่น ้ำมนั 
ก ำลงักำรกลัน่น ้ำมนัดบิปัจจบุนั 

(บำรเ์รลตอ่วนั) 
โครงสรำ้ง 

เอสโซ ่ 174,000 แบบซบัซอ้น 
ไทยออยล ์ 275,000 แบบซบัซอ้น 
บำงจำก 120,000 แบบซบัซอ้น 
ไออำรพ์ซี ี 215,000 แบบซบัซอ้น 
พทีทีจีซี ี(1) 280,000 แบบซบัซอ้น 
เอสพอีำรซ์ ี 175,000 แบบซบัซอ้น 
รวม 1,239,000  

  (1) ก ำลังกำรกลั่นของพทีทีจีซี ีรวมก ำลังกำรกลั่นน ้ำมันดบิ 145,000 บำรเ์รลตอ่วัน และก ำลังกำรผลติของหน่วยกลั่น

แยกคอนเดนเสทสองหน่วย รวม 135,000 บำรเ์รลตอ่วนั 

ทีม่ำ:  กระทรวงพลงังำน ยกเวน้ตวัเลขก ำลงักำรกลัน่ของเอสโซซ่ ึง่เป็นไปตำมอตัรำก ำลงักำรกลัน่สงูสดุซ ึง่คดิจำกวนัที่

มกีำรกำรผลติจรงิ (Stream Day)  

2.5.2.4 การก าหนดราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมในประเทศ 

 รำคำของผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมทีข่ำยในประเทศไทยถูกขับเคลือ่นดว้ยสภำพตลำดและ      

รำคำน ำเขำ้ (Import Parity Price) ซึง่น ำไปสู่รำคำหนำ้โรงกลั่น (Ex-refinery Price) ส ำหรับ

ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมทีข่ำยในตลำดในประเทศจะค ำนวณจำกรำคำตลำดจรในประเทศสงิคโปร์ 

(Singapore spot market price) ของผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งซึง่เป็นรำคำเฉลีย่อำ้งองิของ Platt 

ทีป่ระเทศสงิคโปร ์(Mean of Platt’s Singapore: MOPS) บวกคำ่ใชจ้่ำยในกำรขนสง่ผลติภัณฑ์

นัน้ๆ จำกประเทศสงิคโปรม์ำยังประเทศไทย เชน่ คำ่ประกนัภัย คำ่ระวำง อำกรน ำเขำ้ กำรสญูเสยี

ของมวลน ้ำมันอันเกดิจำกกำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเล (ocean losses) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำร 

และค่ำใชจ้่ำยในกำรส ำรอง (deemed strategic reserve cost) โดยอำจมกีำรเพิม่ค่ำสว่นเพิ่ม

หรือหักส่วนลดส ำหรับผลิตภัณฑ์บำงอย่ำงเนื่องจำกควำมแตกต่ำงในคุณสมบัติที่ก ำหนด

ทำงดำ้นคณุภำพของผลติภัณฑร์ะหว่ำงประเทศ และสภำพตลำดเฉพำะภำยในประเทศ รวมทัง้

ชอ่งทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  
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 2.5.3 อุตสาหกรรมพาราไซลนีในประเทศไทย 

 พำรำไซลนีเป็นสำรประกอบอะโรเมตกิส ์และเป็นหนึง่ในไอโซเมอรข์องไซลนี พำรำไซลนีใชเ้ป็น

สำรประกอบหน่วยกำรสรำ้งหลัก (main building block) ในกำรผลิตกรดเทเรฟทำลิก  (Purified 

Terephthalic Acid (PTA) ซึง่เป็นวตัถดุบิส ำคญัส ำหรับกำรผลติพลำสตกิและไฟเบอร ์เชน่ พลำสตกิ PET 

โพลเีอสเตอร ์และแผน่ฟิลม์  

โครงสรำ้งของโรงผลติพำรำไซลนีแห่งต่ำงๆ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำก ขึน้อยู่กับวัตถุดบิ 

เทคโนโลยีกำรผลติและกระบวนกำรผลติ โดยทั่วไปแลว้หน่วยผลติพำรำไซลนีมักพ่วงอยู่กับโรงกลั่น

น ้ำมันหรอืโรงงำนอะโรเมตกิส ์

ก ำไร (margin) ของผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงมิกซ์ไซลีนและ       

พำรำไซลนีและผลติภัณฑพ์ลอยไดป้ลำยน ้ำ (downstream derivative product) มักเป็นไปตำมวัฎจักร

ซึง่ไดรั้บอทิธพิลจำกระดับของอปุทำนและอปุสงค ์ในอดตี อปุสงคข์องผลติภัณฑเ์หลำ่นี้มักจะเป็นไปใน

ทศิทำงเดยีวกับกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ โดยตัวกระตุน้ทีส่ ำคัญอย่ำงอืน่ของอปุสงคไ์ดแ้ก ่มำตรฐำนกำร

ครองชพีทีส่งูขึน้ในประเทศก ำลังพัฒนำ และกำรใชพ้ลำสตกิและวัสดุสังเครำะหเ์พื่อทดแทนวัสดุอืน่ๆ 

อย่ำงต่อเนื่อง วัฎจักรของก ำไร (Margin Cycle) ยังไดรั้บอทิธพิลจำกควำมคำดหมำยเกีย่วกับก ำลังกำร

ผลติและอปุทำนในอนำคตอกีดว้ย สว่นปัจจัยทีส่ ำคญัซึง่มอีทิธพิลตอ่ก ำลงักำรผลติและอปุทำนนัน้ รวมถงึ

กำรเริม่ตน้ด ำเนินงำนของโรงงำนอะโรเมตกิส ์และเคมภีัณฑอ์ืน่ๆ แห่งใหม่ และกำรปิดด ำเนินงำนของ

โรงงำนทีไ่มม่ปีระสทิธภิำพหรอืไมส่รำ้งผลก ำไร 

ภูมภิำคเอเชยีเป็นตลำดและผูผ้ลติทีส่ ำคัญของพำรำไซลนี ผูผ้ลติพำรำไซลนีรำยใหญ่สำมรำย

ในประเทศไทย ไดแ้ก ่บมจ พทีที ีโกลบอล เคมคีอล บรษัิท ไทยพำรำไซลนี จ ำกัด และบรษัิทฯ กำรใช ้

พำรำไซลนีในประเทศสว่นใหญเ่ป็นกำรใชเ้พือ่ผลติ PTA  ผูผ้ลติ PTA ในประเทศไทยไดแ้ก ่บรษัิท สยำม 

มติซุย พีทเีอ จ ำกัด ซึง่ต่อมำไดเ้ปลี่ยนชือ่เป็น บริษัท จีซ ีเอ็ม พีทเีอ จ ำกัดและ บริษัท อนิโดรำมำ        

เวนเจอรส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ก ำลงักำรผลติพำรำไซลนีของผูผ้ลติพำรำไซลนีในประเทศรำยส ำคญัตำมทีไ่ดร้ำยงำนไวเ้ป็นดงันี ้

 ก ำลงักำรผลติปัจจบุนั  
(ตนัตอ่ปี) 

พทีทีจีซี ี 1,310,000 
บรษัิท ไทยพำรำไซลนี จ ำกดั(1) 527,000 
เอสโซ ่ 500,000 

(1) บรษัิทยอ่ยของบรษัิท ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 

ทีม่ำ: กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ่สำธำรณะของบรษัิทผูผ้ลติ ยกเวน้ตัวเลขของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นไปตำมก ำลังกำร

ผลติสงูสดุของบรษัิท 

 พำรำไซลนีและเคมภีัณฑอ์นุพันธข์องพำรำไซลนี มกีำรคำ้ขำยกันอยู่ทั่วโลก โดยรำคำและก ำไร 

(margins) ขึน้อยู่กับควำมสมดุลระหว่ำงอุปทำนและอุปสงคใ์นตลำดโลก อำท ิควำมเปลีย่นแปลงของ

ก ำลังกำรผลิตในตลำดโลกของพำรำไซลีนหรืออนุพันธ์เคมีภัณฑ์ของพำรำไซลีน (PTA หรือ                

โพลเีอสเตอร)์ มแีละเคยมผีลกระทบอยำ่งมนัียส ำคญัตอ่กระแสกำรซือ้ขำย รำคำและก ำไรของพำรำไซลนี 

และเคมภีัณฑอ์นุพันธข์องพำรำไซลนีทัว่โลกได ้

2.5.4 อุตสาหกรรมการตลาดคา้ปลกี 

  กำรจัดจ ำหน่ำยผลติภัณฑเ์ชือ้เพลงิคำ้ปลกีในประเทศไทย อันไดแ้ก่ น ้ำมันดเีซลและน ้ำมัน

เบนซนิ ด ำเนนิกำรผ่ำนทำงเครอืข่ำยสถำนีบรกิำรน ้ำมันคำ้ปลกี อตุสำหกรรมนี้มกีำรแขง่ขันสงูมำกและมี

ลักษณะกระจัดกระจำย โดยมผีูค้ำ้ปลกีรำยย่อยและผูค้ำ้ปลกีอสิระคดิเป็นประมำณรอ้ยละ 75 ของจ ำนวน

สถำนีบรกิำรทัง้หมด ณ 31 ธันวำคม 2563 อย่ำงไรก็ด ีผูค้ำ้ปลกีรำยใหญ่ ไดแ้ก่ ปตท(1) เอสโซ่ เชลล ์
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บำงจำก พที ีซัสโก ้และเชฟรอน (คำลเท็กซ)์ มยีอดขำยมำกกวำ่รอ้ยละ 90 ของปรมิำณกำรขำยทัง้หมด

ในปี 2563 

จ ำนวนสถำนบีรกิำร ณ 31 ธันวำคม 2563  แบง่ตำมผูค้ำ้ปลกี ไดแ้ก่ 

 ปตท(1) เอสโซ ่ เชลล ์ บำงจำก พที ี ซสัโก ้(2) เชฟรอน 
ผูค้ำ้ปลกี
รำยอืน่ๆ 

จ ำนวนสถำน ี 2,225 702 556 1,233 2,092 213 414 21,836 

(1) รวม ปตท. คำ้ปลกี และปตท.บรหิำร 
(2) รวม ซสัโก ้ดลิเลอร ์

ทีม่ำ:  กรมธรุกจิพลงังำน  

นอกจำกผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม สถำนีบรกิำรน ้ำมันยังใหบ้รกิำรเพิม่เตมิตำ่งๆ ในรูปของรำ้นสะดวกซือ้ 

กำรขำยอุปกรณ์รถยนต ์ผลติภัณฑห์ล่อลืน่และผลติภัณฑห์ล่อลืน่ บริกำรซ่อมแซมรถยนตแ์ละบริกำร   

ลำ้งรถ รำยไดเ้หล่ำนี้มคีวำมส ำคัญโดยเฉพำะในภำวะกำรแข่งขันทำงตลำดทีส่งูเนื่องจำกค่ำกำรตลำด

คอ่นขำ้งต ำ่  

 

2.6 กฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบอุตสาหกรรมโรงกล ัน่ปิโตรเลยีมในประเทศไทย  

 2.6.1 กฎระเบยีบทีส่ าคญัเกีย่วกบัโรงกล ัน่น า้มนั  

2.6.1.1 การก าหนดราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและการรกัษาระดบัราคา 

รำคำขำยผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมในประเทศจะเป็นไปตำมกลไกตลำด และโดยทั่วไป    

จะเป็นไปตำมรำคำน ำเขำ้ ( Import Parity Price) ซึ่งใชก้ ำหนดรำคำขำยหนำ้โรงกลั่น           

(Ex-refinery Price) ของผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมในตลำดภำยในประเทศของประเทศไทย ซึง่

สะทอ้นรำคำในตลำดจรประเทศสงิคโปร์ (Singapore Spot Market) ของผลติภัณฑด์ังกล่ำว

ตำม MOPS บวกดว้ยค่ำใชจ้่ำยในกำรขนส่งผลิตภัณฑ์นั้นๆ จำกประเทศสิงคโปร์มำยัง       

ประเทศไทย เช่น ค่ำประกันภัย ค่ำขนส่งสินคำ้ อำกรขำเขำ้ กำรสูญเสียของมวลน ้ ำมัน            

อันเกดิจำกกำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเล (ocean losses) และค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำร รำคำของ

ผลิตภัณฑ์บำงประเภทอำจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมำจำกกำรก ำหนดคุณสมบัติของ 

ผลติภัณฑท์ีแ่ตกต่ำงกันของตลำดของทัง้สองประเทศ และกำรก ำหนดเงือ่นไขทำงกำรตลำด

ภำยในประเทศเป็นกำรเฉพำะ ตัวอย่ำงเช่น ในช่วงทีต่ลำดภำยในประเทศมีอุปทำนเกนิกว่ำ     

อุปสงค์หรืออุปทำนในตลำดเอเชียมีอยู่ในระดับที่สูงมำกจนท ำใหย้อดกำรส่งออกจำก       

ประเทศไทยลดลง รำคำหนำ้โรงกลัน่ภำยในประเทศไทยก็อำจจะมรีำคำทีค่อ่นขำ้งต ำ่  

รำคำขำยสง่ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมจะประกอบดว้ยรำคำหนำ้โรงกลัน่บวกภำษีสรรพสำมติ 

ภำษีเทศบำล เงนิสง่เขำ้กองทนุน ้ำมันเชือ้เพลงิ และกองทนุเพือ่สง่เสรมิกำรอนุรักษ์พลังงำนซึง่

ก ำหนดโดยรัฐบำล และภำษีมูลค่ำเพิม่ โดยภำษีและเงนิส่งเขำ้กองทุนทีจั่ดเก็บโดยโรงกลั่น

น ้ำมันแตล่ะรำยซึง่รวมถงึบรษัิทฯ จะถกูน ำสง่ใหแ้กห่น่วยงำนของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป  

โดยทั่วไป กำรส่งออกผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมจะมีก ำหนดรำคำตำมรำคำเทยีบเท่ำกับ

รำคำส่งออก (Export Parity Price) ซึ่งหมำยควำมว่ำรำคำหนำ้โรงกลั่นของผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลยีมส ำหรับส่งออกจะถูกก ำหนดจำกรำคำของผลติภัณฑ์ดังกล่ำวในตลำดจรประเทศ

สงิคโปรโ์ดยอำ้งองิจำก MOPS บวกรำคำสว่นเพิม่หรอืลบรำคำสว่นลดโดยขึน้อยู่กับสภำพตลำด

ในเวลำนั้น และกำรเจรจำต่อรองกับผูซ้ ื้อ และควำมแตกต่ำงของคุณภำพของผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลยีม 

กอ่นหนำ้นี้ รัฐบำลมกีำรควบคุมรำคำขำยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ภำยในประเทศ ซึง่

ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นก๊ำซหุงตม้ในครัวเรือนและในภำคกำรขนส่ง รัฐบำลไดก้ ำหนดใหผู้ผ้ลิตก๊ำซ
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ปิโตรเลยีมเหลวทกุรำย รวมถงึบรษัิทฯ ตอ้งขำยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวในรำคำขำยสง่หนำ้โรงกลั่น

ใหแ้ก่ผูรั้บซือ้ในรำคำควบคุมซึง่รวมภำษีสรรพสำมติ ภำษีเทศบำล และภำษีมูลค่ำเพิ่มแลว้ โดย

ส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ) เป็นผูป้ระกำศรำคำขำยส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่       

รัฐบำลควบคุมเป็นรำย 2 สัปดำห ์ซึง่ทีผ่่ำนมำรัฐบำลไดม้ีกำรปรับรำคำของก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  

ใหส้อดคลอ้งตำมตลำดเสรีซึง่องิกับรำคำตลำดโลก ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยพลังงำนลงวันที ่5 

กรกฏำคม 2560 ทีจ่ะใหล้อยตัวรำคำหนำ้โรงกลั่นของกำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว เริม่ตัง้แตเ่ดอืนสงิหำคม 

2560 เป็นตน้ไป 

2.6.1.2 การสง่ออกกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว 

 นอกเหนือจำกลดกำรควบคุมรำคำก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวหนำ้โรงกลั่นแลว้ รัฐบำลยังได ้

ด ำเนนินโยบำยเพือ่ใหเ้ป็นตลำดเสรใีนกำรคำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว โดยมกีำรอนุญำตใหส้ง่ออกก๊ำซ

ปิโตรเลยีมเหลวโดยผูผ้ลติในประเทศ อย่ำงไรก็ตำมก็จะส่งออกก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวยังคงตอ้ง

ไดรั้บกำรอนุมัตจิำกกรมธุรกจิพลังงำนก่อนและยังคงตอ้งจ่ำยเงนิสนับสนุนเขำ้กองทุนน ้ำมัน รำคำ

ของกำรสง่ออกก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวจะขึน้อยูก่ับรำคำขำยในประเทศและรำคำของตลำดโลก 

2.6.1.3 การส ารองน า้มนัเชือ้เพลงิตามกฎหมาย 

ตำมประกำศกรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลังงำน ซึง่ประกำศใชเ้มือ่ปี 2549 แกไ้ขเมือ่

ปี 2558 โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัตกิำรคำ้น ้ำมันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 ไดก้ ำหนดให ้ 

ผูป้ระกอบกจิกำรโรงกลั่นน ้ำมันแต่ละรำยตอ้งส ำรองน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้มำกลั่นเพื่อผลติส ำหรับ

จ ำหน่ำยในประเทศในปรมิำณเท่ำกับรอ้ยละ 6 ของปรมิำณกำรคำ้ในแตล่ะปี และมกีำรประกำศ

ปรับลดเหลือรอ้ยละ 4 โดยมีผลบังคับใชต้ัง้แต่ 1 พฤษภำคม 2563 ตำมประกำศกรมธุรกจิ

พลงังำน ณ วนัที ่13 เมษำยน 2563 นอกจำกนี ้ในประกำศดงักลำ่วยังก ำหนดใหต้อ้งมกีำรส ำรอง

น ้ ำมันส ำเร็จรูปดว้ย ทัง้นี้ อัตรำที่ตอ้งส ำรองดังกล่ำวจะขึ้นอยู่กับชนิดของน ้ ำมันส ำเร็จรูป            

ทีผ่ลติได ้อำทเิชน่ อัตรำทีต่อ้งส ำรองของน ้ำมันส ำเร็จรูปชนิดน ้ำมันเบนซนิ น ้ำมันดเีซล น ้ำมัน

เชือ้เพลงิอำกำศยำน น ้ำมันเตำ และกำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว(LPG) คอื รอ้ยละ 1 ของปรมิำณกำรคำ้

ในแตล่ะปี 

2.6.1.4 กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ และกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน 

 พระรำชบญัญัตกิองทนุน ้ำมันเชือ้เพลงิไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเมือ่ 27 พฤษภำคม 

2562  โดยมวีัตถุประสงค์หลักเพื่อรักษำเสถียรภำพของระดับรำคำขำยปลีกน ้ำมันเชือ้เพลงิใน

ประเทศ เพื่อใหเ้กดิผลกระทบในทำงลบต่อเศรษฐกจิใหน้อ้ยทีสุ่ด ในกำรนี้ ผูค้ำ้น ้ำมันเชือ้เพลงิ

ส ำหรับน ้ำมันเชือ้เพลิงที่ใชใ้นประเทศ ซึง่รวมถึงผูผ้ลติและน ำเขำ้ผลิตภัณฑ์น ้ำมันเชื้อเพลิง          

มหีนำ้ทีต่อ้งน ำสง่เงนิเขำ้กองทนุน ้ำมันเชือ้เพลงิ พรอ้มกำรช ำระภำษีสรรพสำมติ หรอืภำษีศลุกำกร 

(แลว้แต่กรณี) โดยคดิเป็นสัดส่วนจำกปริมำณน ้ำมันที่ผลติหรือจ ำหน่ำยไดต้ำมอัตรำที่ กพช. 

ก ำหนด กำรสง่เงนิเขำ้กองทนุนี้อยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของกรมสรรพสำมติ กรมศลุกำกร  

กองทนุเพือ่สง่เสรมิกำรอนุรักษ์พลังงำนจัดตัง้ขึน้โดยอำศัยพระรำชบัญญัตกิำรสง่เสรมิ

กำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2535 โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่เป็นแหลง่เงนิทนุส ำหรับกำรด ำเนินงำน

และน ำไปใชเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกจิกรรมเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พลังงำน 

ป้องกัน บรรเทำ และแกไ้ขผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรพัฒนำและกำรใชพ้ลังงำน โดยผูผ้ลติและ

จ ำหน่ำยน ้ำมัน รวมถงึผูน้ ำเขำ้น ้ำมัน มหีนำ้ทีน่ ำสง่เงนิเขำ้กองทุนในอัตรำตำมทีค่ณะกรรมกำร 

นโยบำยพลังงำนแห่งชำติก ำหนด และมีกรมสรรพสำมิต กรมศุลกำกร และกรมเชื้อเพลงิ

ธรรมชำตเิป็นผูรั้บผดิชอบในกำรเรยีกเก็บเงนิเขำ้กองทนุ 
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2.6.1.5 คณุภาพของผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

 รัฐบำลไดก้ ำหนดกฎระเบยีบเกีย่วกับสิง่แวดลอ้มทีเ่ขม้งวดส ำหรับผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม 

กฎระเบยีบต่ำงๆ ซึง่กรมธุรกจิพลังงำน กระทรวงพลังงำน เป็นหน่วยงำนทีอ่อกกฎระเบียบ

ดังกล่ำวเป็นครัง้ครำวตำมพระรำชบัญญัตกิำรคำ้น ้ำมันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 โดยรัฐบำลได ้

ก ำหนดนโยบำยทีจ่ะใหม้กีำรปรับเปลีย่นคณุภำพของผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม เชน่ กำรลดปรมิำณ

สำรตะกัว่ในน ้ำมันเบนซนิไรส้ำรตะกั่วและน ้ำมันดเีซล 

โดยรัฐบำลไดก้ ำหนดนโยบำยที่จะใหม้ีกำรปรับเปลี่ยนคุณภำพของผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลยีม เชน่ กำรลดปรมิำณสำรตะกั่วในน ้ำมันเบนซนิ และกำรลดปรมิำณก ำมะถันในน ้ำมัน

ดเีซล เป็นตน้  ซึง่ในปัจจุบันตำมประกำศกรมธุรกจิพลังงำนทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรก ำหนดลักษณะ

และคณุภำพของน ้ำมันเบนซนิ ไดก้ ำหนดวำ่ ปรมิำณสำรตะกั่วในน ้ำมันเบนซนิซึง่รวมถงึน ้ำมัน

แก๊สโซฮอลช์นิดตำ่งๆ  ไดแ้ก ่น ้ำมันแก๊สโซฮอลอ์ ี10 (ออกเทน 91) น ้ำมันแก๊สโซฮอลอ์ ี10 

(ออกเทน 95) และน ้ำมันแก๊สโซฮอลอ์ ี20 จะตอ้งมปีรมิำณสำรตะกัว่ไมเ่กนิ 0.013 กรัมตอ่ลติร 

และตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2555 เป็นตน้มำ ตำมประกำศกรมธรุกจิพลงังำนไดก้ ำหนดใหป้รมิำณ

สำรตะกั่วในน ้ำมันเบนซนิต่ำงๆ ดังกล่ำวจะตอ้งมีไม่เกนิ 0.005 กรัมต่อลติร และสัดสว่นของ

ก ำมะถันจะตอ้งมีไม่เกนิรอ้ยละ 0.005 โดยน ้ำหนัก และสัดสว่นของเบนซนิจะตอ้งไม่สูงกว่ำ 

รอ้ยละ 1.0 โดยปรมิำตร และสัดสว่นโอเลฟินจะตอ้งมไีม่สงูกว่ำรอ้ยละ 18 โดยปรมิำตร และ

ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2556 เป็นตน้มำ ตำมประกำศกรมธุรกจิพลังงำน คำ่ออกเทนของน ้ำมัน

เบนซนิส ำหรับกำรจ ำหน่ำยในประเทศไทยจะตอ้งไม่ต ำ่กวำ่ 95 

ส ำหรับน ้ำมันดเีซลนัน้ ประกำศกรมธรุกจิพลงังำนทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรก ำหนดลกัษณะและ

คุณภำพของน ้ำมันดเีซล ไดก้ ำหนดว่ำ สัดส่วนของก ำมะถันในน ้ำมันดเีซลหมุนเร็ว จะตอ้งมี   

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.035 ของน ้ำหนัก และตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2555 สัดสว่นของก ำมะถันใน

น ้ำมันดเีซลหมนุเร็วจะตอ้งมไีม่เกนิรอ้ยละ 0.005 โดยน ้ำหนัก  นอกจำกนี้ ในประกำศกรมธรุกจิ

พลังงำนยังไดก้ ำหนดอกีวำ่ ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2555 สดัสว่นของโพลไีซคลกิ อะโรเมตกิส ์

ไฮโดรคำร์บอน (Polycyclic Aromatics Hydrocarbon: PAH) จะตอ้งมไีม่เกนิรอ้ยละ 11 โดย

น ้ำหนัก  

เมือ่เดอืนธันวำคม 2562 กรมธุรกจิพลังงำนไดก้ ำหนดลักษณะและคณุภำพของปรมิำณ

ก ำมะถันในน ้ำมันกลุม่เบนซนิทุกชนิดจะตอ้งมไีม่เกนิรอ้ยละ 0.001 โดยน ้ำหนัก ส ำหรับน ้ำมัน

กลุ่มดเีซล  ทุกชนิด ปรมิำณก ำมะถันจะตอ้งมีไม่เกนิรอ้ยละ 0.001 โดยน ้ำหนัก และสัดส่วน 

PAH จะตอ้งมไีมเ่กนิรอ้ยละ 8 โดยน ้ำหนัก โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต ่1 มกรำคม 2567  

คุณภำพของผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมขึน้อยู่กับชนิดและวัตถุประสงคท์ีใ่ช ้ตัวอย่ำงเช่น 

หำกเป็นผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมทีผ่ลติเพื่อกำรสง่ออก ก็อำจไดรั้บกำรยกเวน้ไม่ตอ้งเป็นไปตำม

ขอ้ก ำหนดกำรควบคุมลักษณะและคุณภำพของน ้ำมันเชือ้เพลงิในประเทศทีม่ีควำมเขม้งวด

มำกกวำ่ 

ทัง้นี้ คณะรัฐมนตร ีไดก้ ำหนดยุทธศำสตรใ์นกำรแกปั้ญหำภำวะกำรขำดแคลนพลังงำน

ของประเทศ โดยสง่เสรมิกำรใชพ้ลังงำนจำกแหล่งทดแทนแทนกำรใชน้ ้ำมัน ซึง่ไดแ้ก่ กำร

สง่เสรมิกำรใชน้ ้ำมันแกส๊โซฮอล ์และน ้ำมันไบโอดเีซล  

2.6.2 กฎระเบยีบทีส่ าคญัเกีย่วกบัการประกอบกจิการสถานบีรกิารน า้มนัเชือ้เพลงิ 

2.6.2.1 พระราชบญัญตักิารคา้น า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 

พระรำชบญัญัตกิำรคำ้น ้ำมันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 ก ำหนดใหผู้ค้ำ้น ้ำมันซึง่ด ำเนนิกจิกำร         

คำ้น ้ำมันโดยจัดตัง้เป็นสถำนีบรกิำร ตอ้งยืน่ขอจดทะเบยีนตอ่อธบิดกีรมธุรกจิพลังงำน กระทรวง
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พลังงำน และใหอ้ธิบดีฯ เป็นผูม้ีอ ำนำจก ำหนดลักษณะและคุณภำพของน ้ ำมันเชื้อเพลิงที่     

ผูค้ำ้น ้ำมันจะจ ำหน่ำยหรอืมไีวเ้พือ่จ ำหน่ำย เพือ่ใชบ้งัคบัทัว่รำชอำณำจักร  

2.6.2.2 พระราชบญัญตักิารควบคมุน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542  

 นอกจำกกำรยืน่ขอจดทะเบยีนเป็นผูค้ำ้น ้ำมันตำมพระรำชบัญญัตกิำรคำ้น ้ำมันเชือ้เพลงิ       

พ.ศ. 2543 แลว้ ตำมพระรำชบัญญัตคิวบคุมน ้ำมันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่

เกีย่วขอ้งยังไดก้ ำหนดใหก้ำรประกอบกจิกำรสถำนีบริกำรน ้ำมันเชือ้เพลงิเป็นกจิกำรควบคุมที่

ตอ้งแจง้หรือขออนุญำตจำกหน่วยงำนของรัฐจงึจะประกอบกจิกำรดังกล่ำวได ้โดยผูป้ระกอบ

กจิกำรสถำนีบริกำรน ้ำมันเชือ้เพลงิจะตอ้งปฏิบัตติำมหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ตำมพระรำชบัญญัติ

ควบคุมน ้ำมันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวขอ้งดว้ย อำท ิกำรปฏิบัติตำม

หลักเกณฑใ์นกำรควบคมุไอน ้ำมันเชือ้เพลงิในบรเิวณสถำนีบรกิำรน ้ำมันเชือ้เพลงิ ทัง้นี้ เพือ่เป็น

กำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำมลภำวะในอำกำศ เป็นตน้ 
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3. ปจัจยัความเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ ขึน้อยู่กับปัจจัยเสีย่งทีม่อียู่ในธุรกจิปิโตรเลยีมและปิโตรเคมใีนภูมภิำคและ

ทั่วโลก และแมว้่ำบรษัิทฯ จะไดต้ดิตำมดูแลและบรหิำรจัดกำรตำมระบบกำรบรหิำรตำมที่จะไดก้ล่ำวในขอ้ 3.2 

ตอ่ไปแลว้ก็ตำม ปัจจัยเสีย่งบำงปัจจัยนัน้ยังคงอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของบรษัิทฯ และสำมำรถสง่ผลกระทบกับ

ธุรกจิ ผลประกอบกำร สถำนะทำงกำรเงนิของบรษัิทฯ และมูลคำ่หุน้ของบรษัิทฯ นอกจำกนี้ บรษัิทฯ อำจไม่ทรำบ

ถึงควำมเสีย่งบำงประกำรและควำมเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ เชื่อว่ำยังไม่มีนัยส ำคัญที่อำจกลำยเป็น        

ควำมเสีย่งทีม่นัียส ำคญัตอ่บรษัิทฯ ไดใ้นอนำคต  

นอกจำกนี ้ขอ้ควำมในลกัษณะทีเ่ป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward-Looking Statements) ทีป่รำกฏ

ในเอกสำรฉบับนี้ เชน่ กำรใชถ้อ้ยค ำว่ำ “เชือ่ว่ำ” “คำดหมำยว่ำ” “คำดกำรณ์ว่ำ” “มแีผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมำณ” 

เป็นตน้ หรอืประมำณกำรทำงกำรเงนิ โครงกำรในอนำคต กำรคำดกำรณ์เกีย่วกับผลประกอบกำร กำรด ำเนนิธุรกจิ 

แผนกำรขยำยธุรกจิ กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งในกำรประกอบธุรกจิของบริษัทฯ นโยบำยของรัฐ 

และปัจจัยอืน่ๆ  ซึง่เป็นกำรคำดกำรณ์ถงึเหตกุำรณ์ในอนำคต อันเป็นควำมเห็นของบรษัิทฯ ในปัจจุบันนัน้ มไิดเ้ป็น

กำรรับรองผลกำรประกอบกำรหรอืเหตกุำรณ์ในอนำคต ทัง้นี้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจมคีวำมแตกตำ่งอย่ำงมนัียส ำคัญ

จำกกำรคำดกำรณ์หรอืคำดคะเนก็ได ้ส ำหรับขอ้มูลทีอ่ำ้งถงึหรอืเกีย่วขอ้งกับรัฐบำลหรอืเศรษฐกจิในภำพรวมของ

ประเทศ บรษัิทฯ ไดม้ำจำกขอ้มลูทีม่กีำรเปิดเผยหรอืคัดย่อจำกสิง่พมิพข์องรัฐบำลหรอืจำกแหลง่ขอ้มูลอืน่ๆ โดยที่

บรษัิทฯ มไิดท้ ำกำรตรวจสอบหรอืรับรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลูดงักลำ่วแตป่ระกำรใด 

 

3.1 ปจัจยัเสีย่ง 

3.1.1 อุปสงคแ์ละอุปทาน 

โดยพื้นฐำนแลว้ ธุรกจิปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีเป็นธุรกจิเกีย่วกับสนิคำ้โภคภัณฑ ์ กล่ำวคือ 

สถำนกำรณ์หรอืสภำพในระดับประเทศ ภมูภิำค หรอืโลกทีม่ผีลตอ่กำรผลติจัดหำ อปุทำนและอปุสงคข์อง

สนิคำ้นัน้ ยอ่มเป็นปัจจัยก ำหนดรำคำผลติภัณฑแ์ละคำ่กำรกลัน่ ซึง่ในทำ้ยสดุก็อำจสง่ผลกระทบอย่ำงมำก

ต่อกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงก ำไรขำดทุนสต็อกน ้ำมันจำกผลของ       

ควำมผันผวนของระดับรำคำและระดับก ำไรของผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมไีดรั้บผลกระทบจำก

สภำพเศรษฐกจิและสภำวกำรณ์ในตลำดทัง้ภำยในและต่ำงประเทศ รำคำน ้ำมันจะเปลีย่นแปลงไปตำม   

อปุสงคใ์นตลำด และกำรเปลีย่นแปลงของรำคำนีก็้จะมผีลโดยตรงกบัก ำไรขำดทนุมูลคำ่สนิคำ้คงคลังของ

บรษัิทฯ 

ในปี 2563 กำรแพร่ระบำดอย่ำงรวดเร็วของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ            

ควำมตอ้งกำรของผลติภัณฑเ์ชือ้เพลงิทัง้ในประเทศและนอกประเทศอย่ำงรุนแรง กลำ่วคอืประเทศต่ำงๆ 

รวมถงึประเทศไทยไดจ้ ำกัดกำรเดนิทำงภำยในประเทศผ่ำนมำตรำกำรล๊อคดำวน์และจ ำกัดกำรเดนิทำง

ระหวำ่งประเทศโดยกำรปิดประเทศ นโยบำยเหลำ่นีส้ง่ผลใหก้ำรเดนิทำงตำ่งๆ ถกูระงับชัว่ครำวโดยเฉพำะ

ทำงอำกำศ ควำมตอ้งกำรผลติภัณฑ์เชือ้เพลงิที่ลดลงอย่ำงมำกส่งผลใหร้ำคำของผลติภัณฑ์ลดลง    

อย่ำงมำกเช่นกัน ทำงบริษัทฯ จงึตอ้งลดก ำลังกำรผลติและปรับเปลี่ยนแผนกำรผลติใหท้ันท่วงทีให ้

สอดคลอ้งกบัสภำวะควำมตอ้งกำรผลติภัณฑท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว 

สภาพเศรษฐกจิ 

กำรเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิสง่ผลต่อควำมตอ้งกำรผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคม ีหำก

เศรษฐกจิตกต ำ่หรอืมอีัตรำกำรเจรญิเตบิโตต ำ่หรอืตดิลบจะมกีระทบตอ่บรษัิท ฯ โดยตรง  นอกจำกนี้ยังมี

ปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ผีลตอ่สภำพเศรษฐกจิโลกและภูมภิำคอกี เชน่ กำรเปลีย่นแปลงในอัตรำกำรเพิม่ประชำกร  

ควำมวุ่นวำยจำกกำรชุมนุมทำงกำรเมือง โดยบำงปัจจัยทีม่ีผลต่อกลไกของตลำดและสถำบันกำรเงิน     
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จะเพิม่ควำมเสีย่งใหก้ับบรษัิทฯ รวมทัง้ควำมปลอดภัยในทรัพยส์นิทำงกำรเงนิ และควำมสำมำรถในกำร

ช ำระหนีข้องลกูคำ้และกำรปฏบิัตติำมภำระผูกพันทีม่ตีอ่บรษัิทฯ อกีดว้ย 

จำกรำยงำนของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำต ิในปี 2563 เศรษฐกจิไทย

หดตวัรอ้ยละ 6.1 ซึง่ลดลงจำกกำรขยำยตัวรอ้ยละ 2.4 ในปี 2562 อนัมสีำเหตหุลกัมำจำกกำรแพร่ระบำด

ของไวรัสโควดิ-19 ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ กำรแพร่ระบำดของไวรั้สโควดิ-19 ดังกลำ่วสง่ผลให ้

เกดิกำรปิดประเทศและกำรจ ำกัดกำรเดนิทำง ท ำใหก้จิกรรมทำงธุรกจิลดลงและอปุสงคข์องตลำดภำยใน 

ประเทศมชีะลอตวัลงอยำ่งรุนแรง 

ปจัจยัอืน่ๆ เกีย่วกบัอุปสงค ์

ปัจจัยอืน่ๆ ทีม่ผีลต่อควำมตอ้งกำรผลติภัณฑน์ ้ำมันและปิโตรเคมรีวมถงึกำรพัฒนำเทคโนโลยี 

ใหใ้ชพ้ลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น อุณหภูมิตำมฤดูกำลซึ่งมีผลต่อกำรใชพ้ลังงำนของ             

เครือ่งท ำควำมเย็นและรอ้น  กำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของแหลง่พลงังำนทำงเลอืก และกำร

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมกำรใชช้นดิของเชือ้เพลงิ เชน่ รถยนตท์ีใ่ชพ้ลงังำนจำกเชือ้เพลงิทำงเลอืก เป็นตน้ 

ปจัจยัอืน่ๆ เกีย่วกบัอุปทาน 

กำรเปลีย่นแปลงของคำ่กำรกลั่นอุตสำหกรรม คำ่กำรตลำด หรอืแมแ้ตก่ำรแขง่ขันทีเ่พิม่ขึน้ของ

ตลำดน ้ำมันเชือ้เพลงิ และน ้ำมันหล่อลืน่ มผีลโดยตรงกับผลก ำไรของบรษัิทฯ รวมทัง้กำรแข่งขันอย่ำง

เขม้ขน้ในธุรกจิคำ้ปลกีลว้นแลว้แตเ่ป็นปัจจัยทีท่ ำใหเ้กดิขอ้จ ำกัดต่อก ำไรของบรษัิทฯ ผูค้ำ้น ้ำมันตำ่งๆ ก็

ไดข้ยำยและเพิม่จ ำนวนสถำนบีรกิำร รวมไปถงึแคมเปญทำงกำรตลำดเพือ่ชว่งชงิสว่นแบง่ทำงกำรตลำด 

รำคำและสว่นตำ่งของสนิคำ้โภคภัณฑแ์ปรเปลีย่นไปตำมปัจจัยตำ่งๆทีก่ระทบตอ่กำรอปุทำนของ

สนิคำ้  ตัวอย่ำงเชน่  ค่ำกำรกลั่นหรือสว่นต่ำงผลติภัณฑจ์ะมแีนวโนม้ลดลงหำกว่ำอุตสำหกรรมมีก ำลัง 

กำรกลัน่ปิโตรเลยีมหรอืกำรผลติปิโตรเคมเีพิม่ขึน้เกนิกวำ่ควำมตอ้งกำรปัจจุบนั ปัจจัยอกีหลำยอยำ่งทีเ่ป็น

ตัวก ำหนดปรมิำณกำรผลติน ้ำมันและปิโตรเคมทีั่วโลก อำท ิควำมยนิยอมของประเทศสมำชกิกลุม่โอเปก

ในกำรปฏบิัตติำมโควตำ้กำรผลติ กำรเกดิสงครำม กำรเผชญิหนำ้คุกคำมต่อกัน ภัยพบิัตทิำงธรรมชำต ิ

หรอื กำรเกดิเหตกุำรณ์ทีค่ำดไม่ถงึทีข่ัดขวำงชอ่งทำงกำรขนสง่ เป็นตน้ กำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยี

ก็เป็นปัจจัยที่สำมำรถสรำ้งผลกระทบต่อตน้ทุนกำรกลั่นน ้ ำมันและกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีได ้

เชน่เดยีวกนั 

3.1.2   ความเสีย่งดา้นตลาดและการเงนิ 

ผลประกอบกำรของบรษัิทฯ อำจไดรั้บผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลีย่นสกลุเงนิตำ่งประเทศ อตัรำ

ดอกเบีย้ อัตรำเงนิเฟ้อ และสภำพตลำดทั่วไปในประเทศและภูมภิำค ทัง้นี้โดยทั่วไปแลว้บรษัิทฯ มไิดใ้ช ้

เครือ่งมอืทำงกำรเงนิใดๆ ในกำรป้องกนัควำมเสีย่งตอ่ปัจจัยเหลำ่นี ้

ความเสีย่งจากราคาตลาดของผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

รำคำน ้ำมันดบิ วตัถดุบิอืน่ๆ ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม ผลติภัณฑอ์ะโรเมตกิสแ์ละเคมภีัณฑอ์ืน่ๆ ของ   

บริษัทฯ ถูกก ำหนดโดยอำ้งองิกับรำคำตลำด ซึง่รำคำตลำดเหล่ำนี้มีควำมผันผวนและคำดว่ำจะยังคง 

ควำมผันผวนตอ่ไป อกีทัง้ขึน้อยูก่บัปัจจัยตำ่งๆ ซึง่อยูน่อกเหนอืกำรควบคมุของบรษัิทฯ 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บำงส่วนจะถูกกระทบดว้ยควำมผันผวนและวัฏจักรของ

อุตสำหกรรมกลั่นน ้ำมันและกำรผลติอะโรเมตกิส ์ในอดตีทีผ่่ำนมำ อุตสำหกรรมกลั่นน ้ำมันและกำรผลติ  

อะโรเมตกิสต์อ้งประสบกับชว่งเวลำทีห่มุนเวยีนของภำวะอุปทำนตงึตัว (tight supply) ซึง่สง่ผลใหร้ำคำ

และอัตรำก ำไรเพิม่ขึน้ ตดิตำมดว้ยชว่งระยะเวลำทีม่กีำรเพิม่ก ำลังกำรผลติขึน้มำกจนเกดิภำวะอปุทำนลน้

ตลำด สง่ผลรำคำและอัตรำก ำไรลดลง ควำมผันผวนทีม่นัียส ำคัญในรำคำตลำดของน ้ำมันดบิและวัตถุดบิ

อืน่ๆ อำจมผีลกระทบในทำงลบอยำ่งมนัียทีส่ ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ   
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รำคำน ้ำมันดบิดไูบในปี 2563 ผันผวนอย่ำงมำกในชว่งรำคำ 14.9 ถงึ 69.4 ดอลลำรต์อ่บำร์เรล 

โดยมรีำคำเฉลีย่น ้ำมันดบิดไูบในปี 2563 อยู่ที ่42.2 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ต ำ่กวำ่รำคำเฉลีย่น ้ำมันดบิดูไบ

ในปีกอ่นหนำ้เป็นอตัรำรอ้ยละ 33.5 รำคำน ้ำมันดบิดไูบเฉลีย่รำยเดอืนของเดอืนธันวำคม 2563 อยูท่ี ่49.8 

ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลต ำ่กวำ่รำคำเฉลีย่ของเดอืนธันวำคม 2562 ซึง่อยู่ที ่64.9 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลถงึ 15.1 

ดอลลำร์ต่อบำร์เรล สำเหตุหลักมำจำกสงครำมรำคำตอนตน้ปีและกำรเจรจำลดก ำลังกำรผลติของกลุ่ม

โอเปคและพันธมติรทีล่ม้เหลวสง่ผลใหม้ปีรมิำณอปุทำนลน้ตลำด 

รำคำผลติภัณฑโ์ดยรวมในปี 2563 ต ่ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำเป็นไปตำมกำรปรับตัวทีล่ดลงของรำคำ

น ้ำมันดบิ รำคำผลติภัณฑโ์ดยรวมทีล่ดลงสะทอ้นถงึควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมันของตลำดโลกทีล่ดลงอย่ำง

รุนแรงจำกกำรปิดประเทศ ปิดพืน้ที ่เพือ่ควบคมุกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19  

ควำมผันผวนและวงจรของรำคำตลำดของน ้ำมันดบิ ผลติภัณฑน์ ้ำมันปิโตรเลยีมและผลติภัณฑ์       

ปิโตรเคมซีึง่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ไดน้ี้อำจสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนของกลุม่บรษัิทฯ  เนื่องจำก

บรษัิทฯ มขีนำดใหญ่และด ำเนนิธุรกจิดำ้นปิโตรเลยีมมำยำวนำน บรษัิทฯ มคีวำมเชือ่มั่นวำ่ควำมเสีย่งจำก

รำคำตลำดของผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมดังกล่ำวจะอยู่ในระดับปำนกลำง ทัง้นี้  ในปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มี

นโยบำยใชอ้นุพันธท์ำงกำรเงนิเพือ่บรหิำรควำมเสีย่ง 

การแขง่ขนัในธุรกจิ 

กำรแข่งขันอย่ำงเขม้ขน้ในธุรกิจคำ้ปลีกก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่อำจส่งผลกระทบต่อ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษัิทฯ ผูค้ำ้น ้ำมันต่ำงๆก็ไดข้ยำยและเพิม่จ ำนวนสถำนีบริกำรอย่ำง

รวดเร็ว รวมไปถงึกำรใชโ้ปรแกรมทำงกำรตลำดตำ่งๆ เพือ่ชว่งชงิสว่นแบง่ทำงกำรตลำดใหเ้พิม่สงูขึน้ 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกหลำยสกุลเงิน โดยมี          

เงนิสกุลดอลล่ำร์สหรัฐเป็นสกุลเงนิหลัก กำรซือ้สนิคำ้และกำรขำยส่งออกไปต่ำงประเทศ ส่วนใหญ่มี

รำยกำรเป็นเงนิสกุลดอลล่ำร์สหรัฐ ส่วนกำรขำยภำยในประเทศส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบำทจงึไม่ไดรั้บ

ผลกระทบจำกควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

กำรขำยผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม ผลติภัณฑอ์ะโรเมตกิสแ์ละเคมภีัณฑอ์ืน่ๆ ในกลุ่มพำณิชยกรรม  

ในประเทศและกำรขำยผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมในกลุม่กำรคำ้ปลกีจะอำ้งองิกับรำคำผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมใน

ภมูภิำคซึง่อยูใ่นสกลุดอลลำรส์หรัฐ ในขณะทีบ่รษัิทฯ มกีำรเสนอรำคำและออกใบแจง้หนีค้ำ่สนิคำ้ดงักลำ่ว

ในสกุลเงินบำท อย่ำงไรก็ดี ถำ้เงินสกุลดอลลำร์สหรัฐแข็งค่ำขึน้อย่ำงมำก บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถ      

ผลักภำระตน้ทุนทีส่งูขึน้นี้ไดเ้นื่องจำกกำรแขง่ขันในตลำด หรอืกำรทีรั่ฐบำลอำจจะมกีำรแทรงแซงรำคำ 

ในทำงกลบักนั กำรออ่นคำ่ของดอลลำรส์หรัฐเมือ่เปรยีบเทยีบกับสกลุเงนิบำทจะมผีลกระทบในทำงลบต่อ

รำยไดซ้ึง่มกีำรบนัทกึเป็นสกลุเงนิบำท เพรำะคำ่เงนิบำทจำกรำยไดข้องบรษัิทฯ ในสกลุเงนิดอลลำรส์หรัฐ

จะลดลง 

ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุม่กจิกำรไม่มเีงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มื

ระยะยำวทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไม่ไดท้ ำสัญญำซือ้ขำยเงินตรำ

ตำ่งประเทศลว่งหนำ้ ทัง้นีแ้นวปฏบิตัขิองกลุม่กจิกำรหำ้มมใิหม้กีำรเก็งก ำไรเกีย่วกับอัตรำแลกเปลีย่น 
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ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

เนื่องจำกบรษัิทฯ ไม่มสีนิทรัพยท์ีม่ดีอกเบีย้ซึง่มจี ำนวนเงนิอันเป็นสำระส ำคัญ ดังนัน้รำยไดแ้ละ

กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ จงึไมไ่ดรั้บผลกระทบจำกควำมผันผวนของอตัรำดอกเบีย้ 

ควำมเสีย่งจำกอัตรำดอกเบีย้ทีเ่กดิจำกเงนิกูย้ืมดว้ยอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว เป็นควำมเสีย่งจำก

อัตรำดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้ในบรษัิทฯ บรษัิทฯ มกีำรพจิำรณำประเภทกำรกูย้มืเงนิใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมำะสม

อยำ่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหบ้รษัิทฯ มสีภำพคลอ่งสงูทีส่ดุในขณะทีต่น้ทนุกำรกูย้มืต ำ่ทีส่ดุ  

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ 

ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชือ่เกดิจำกเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด กำรใหส้นิเชือ่แก่ผูค้ำ้ส่ง

และลกูคำ้รำยย่อย รวมถงึลกูหนี้ทียั่งไม่ไดจ้่ำยช ำระและรำยกำรทีไ่ดผู้กพันไวแ้ลว้ ควำมเสีย่งดำ้นกำรให ้

สนิเชือ่ในสว่นของยอดคงเหลอืกับบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกันมคีวำมเสีย่งต ำ่ เนื่องจำกควำมมั่นคงโดยรวมของ

กลุม่บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ 

ในสว่นของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด บรษัิทฯ จะฝำกเงนิกับธนำคำรทีม่ีระดับควำม

น่ำเชือ่ถอือยำ่งต ำ่ในระดบั BBB- หรอืเทยีบเทำ่ 

กำรประเมนิควำมเสีย่งของลกูคำ้ไดด้ ำเนนิกำรภำยในบรษัิทฯ โดยพจิำรณำถงึสถำนะทำงกำรเงนิ 

ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จทำงธุรกจิ ประสบกำรณ์ในอดตี และปัจจัยอืน่ ระดับควำมเสีย่งของลกูคำ้แต่ละรำยถูก

ก ำหนดโดยใชผ้ลจำกกำรประเมนิภำยในของบรษัิทฯ ซึง่ก ำหนดโดยฝ่ำยบรหิำร ส ำหรับลกูคำ้แต่ละรำย 

จะถกูจัดประเภทควำมเสีย่งภำยใตแ้นวทำงปฏบิตัทิีก่ ำหนดขึน้ภำยในกลุม่บรษัิท ตัง้แตร่ะดบัควำมเสีย่งต ่ำ

มำกถงึควำมเสีย่งสงูมำก กำรจัดประเภทควำมเสีย่งนัน้ไดส้ะทอ้นถงึควำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้ของ

ลกูคำ้และเพือ่ใหค้ลำ้ยคลงึกับกำรจัดประเภทควำมเสีย่งทีก่ ำหนดโดยองคก์รภำยนอก 

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 

บรษัิทฯ จัดกำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง โดยกำรรักษำระดับเงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด

ขัน้ต ่ำเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำน อกีทัง้บรษัิทฯ ยังจัดใหม้วีงเงนิสนิเชือ่แบบผูกมัดและวงเงนิสนิเชือ่แบบ  

ไมผ่กูมัดจำกทัง้ธนำคำรและบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน บรษัิทฯ พจิำรณำควำมตอ้งกำรกระแสเงนิสดในอนำคต

ผ่ำนแผนกำรเงนิประจ ำปี รวมถงึแผนกำรเงนิประจ ำปีส ำหรับปีต่อไปไดผ้่ำนกำรพจิำรณำใหเ้สร็จสิน้แลว้ 

เพื่อใหค้วำมมั่นใจว่ำกำรประมำณกำรส ำหรับควำมตอ้งกำรในอนำคตจะมีกำรจัดหำวงเงนิสนิเชือ่อย่ำง

เหมำะสมและเพยีงพอ 

ปัจจุบันบรษัิทฯ มแีหล่งกูย้มืเงนิอย่ำงพอเพียง ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมี

สนิเชือ่แบบไม่มขีอ้ผูกมัดจ ำนวน 76,866 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562: 74,533 ลำ้นบำท) นอกจำกนี้ บรษัิทฯ 

ยังไดรั้บอนุมัตจิำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยใ์หเ้สนอขำยตั๋วแลกเงนิ

แบบหมุนเวยีนจ ำนวน 12,000 ลำ้นบำท ซึง่ ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บรษัิทฯ ไดใ้ชว้งเงนิไป   

500 ลำ้นบำท 

ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอำจเพิ่มขึน้ถำ้ลูกคำ้ไม่สำมำรถจ่ำยหนี้คนืใหก้ับบริษัทฯ ภำยใต ้

ระยะเวลำกำรช ำระหนี ้เพือ่จัดกำรกับควำมเสีย่งบรษัิทฯ มกีำรประเมนิควำมสำมำรถดำ้นกำรเงนิของลูกคำ้

เป็นระยะๆ และอำจจะรอ้งขอใหล้กูคำ้บำงรำยวำงหนังสอืค ้ำประกันจำกธนำคำรหรอืเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ

อืน่ทีค่ลำ้ยคลงึกนัดงักลำ่ว 
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ความเสีย่งดา้นทุน 

บริษัทฯ มีนโยบำยทีจ่ะบริหำรทุนเพื่อใหม้คีวำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และ

สำมำรถใหผ้ลประโยชน์แก่ผูถ้ ือหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สยี ในอนำคตบรษัิทฯ อำจจะปรับจ ำนวนเงนิปันผล  

จ่ำยแกผู่ถ้อืหุน้เพือ่ใหส้ำมำรถมโีครงสรำ้งทนุทีเ่หมำะสม กลุม่บรษัิทไดม้กีำรท ำแผนทำงกำรเงนิประจ ำปี 

เพือ่ประมำณกำรเงนิปันผลทัง้ในปัจจบุนัและอนำคตทกุปี 

3.1.3 ปจัจยัจากนโยบายของภาครฐั กฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัทฯ อำจไดรั้บผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลง

กฎหมำยขอ้บังคับและนโยบำยโดยภำครัฐ เช่น กำรเพิ่มภำษี กำรก ำหนดเงื่อนไขทีเ่ขม้งวดขึน้ในกำร   

ออกใบอนุญำต  กำรควบคุมรำคำ  กำรเปลีย่นแปลงกฎหมำยสิง่แวดลอ้มหรือกฎหมำยอืน่ใดที่ท ำให ้

ค่ำใชจ้่ำยในกำรปฏบิัตติำมเพิม่มำกขึน้ หรือท ำใหโ้อกำสทำงธุรกจิล่ำชำ้หรือลดลง กำรออกขอ้บังคับ    

ใชเ้ชือ้เพลงิทำงเลือกหรือส่วนผสมผลติภัณฑ์ที่มีรำคำไม่เหมำะสม  นอกจำกนี้ บริษัทฯ อำจไดรั้บ

ผลกระทบจำกผลของคดคีวำมหรอืกำรด ำเนนิกระบวนกำรทำงกฎหมำยอืน่ใดและอำจตอ้งช ำระคำ่เสยีหำย

ในเชงิลงโทษทีม่จี ำนวนสงูและมไิดค้ำดหมำยก็นับเป็นอกีปัจจัยหนึง่ 

บรษัิทฯ ไดค้ ำนงึถงึควำมเป็นไปไดข้องนโยบำยภำครัฐของปี 2563 เพื่อวำงแผนด ำเนนิงำนใน

อนำคต อำทิ กำรบังคับใชม้ำตรฐำนน ้ ำมันเบนซินและดีเซลตำมมำตรฐำนยูโร 5 ในปี 2567 กำร

เปลี่ยนแปลงส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภำพ แผนกำรยกเลิกกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91           

กำรปรับหลักเกณท์กำรค ำนวณรำคำ ณ โรงกลั่นน ้ำมันเชื้อเพลงิ และกำรทบทวนกำรก ำหนดรำคำ       

กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว 

3.1.4    ประสทิธผิลในการบรหิารจดัการ 

นอกเหนอืจำกปัจจัยภำยนอก ผลประกอบกำรในอนำคตก็ขึน้อยู่กับควำมสำมำรถของบรษัิทฯ ใน

กำรบรหิำรจัดกำรปัจจัยเสีย่งทีอ่ยู่ในควำมควบคมุของบรษัิทฯ ซึง่จะเป็นตัวก ำหนดผลกำรด ำเนนิงำนของ

บรษัิทฯ  

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

โดยทีธุ่รกจิหลักในหลำยๆ สว่นของบรษัิทฯ ตอ้งยดึโยงอยู่กับสนิคำ้โภคภัณฑอ์ันมรีะดับรำคำ

เปลีย่นแปลงตลอดเวลำ ควำมสำมำรถในกำรปฏบิัตงิำนอย่ำงมีประสทิธภิำพ รวมถงึกำรบรหิำรจัดกำร

ค่ำใชจ้่ำยและเพิ่มผลกำรผลติอย่ำงต่อเนื่อง เป็นองคป์ระกอบส ำคัญในกำรก ำหนดควำมสำมำรถของ

บรษัิทฯ ดขีึน้ จงึตอ้งใหค้วำมส ำคัญกับกำรบรหิำรจัดกำร ซึง่รวมถงึกำรพัฒนำเทคโนโลย ีกำรควบคุม

ตน้ทนุ  กำรเพิม่ผลติผลและกำรประเมนิคำ่สนิทรัพยโ์ดยรวมอย่ำงสม ่ำเสมอ 

การบรหิารจดัการความเสีย่งเกีย่วกบัความปลอดภยั การควบคมุทางธุรกจิ และส ิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทฯ อำจเผชญิกบัควำมเสีย่งดำ้นควำมปลอดภัย กำรควบคมุทำงธรุกจิ และสิง่แวดลอ้ม อนัมี

อยูใ่นธรุกจิปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีผลประกอบกำรของบรษัิทฯ ขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถของฝ่ำยจัดกำรที่

จะจัดกำรควำมเสีย่ง และควบคมุกำรด ำเนนิงำนอย่ำงมปีระสทิธผิล  บรษัิทฯ ใชร้ะบบกำรบรหิำรจัดกำรที่

เขม้งวดและเนน้ใหค้วำมส ำคัญอย่ำงตอ่เนื่องเพือ่ลดหรอืก ำจัดควำมเสีย่ง เชน่ ควำมปลอดภัยในสถำนที่

ท ำงำน กำรร่ัวไหลหรือเหตุกำรณ์อืน่ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  กำรปล่อยก๊ำซสูบ่รรยำกำศ และกำร

ท ำลำยระบบรักษำควำมปลอดภัยขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หำกระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรควบคุม           

ไมท่ ำงำนตำมทีว่ำงไวก็้อำจจะกอ่ใหเ้กดิผลรำ้ยและภำรพควำมรับผดิชอบแกบ่รษัิทฯ เป็นจ ำนวนมำกได ้  

การเตรยีมความพรอ้ม 
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ประสทิธผิลของบรษัิทฯ ในกำรรับมอืกับภัยพบิัตทิีอ่ำจเกดิขึน้จำกภัยธรรมชำต ิควำมผดิพลำด

ของมนุษย ์สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมอืง และ เหตกุำรณ์ไม่ปกตติำ่งๆ ทีค่ลำ้ยคลงึกัน ขึน้อยู่กับ

มำตรกำรทีเ่คร่งครัดทัง้ในดำ้นกำรเตรยีมควำมพรอ้มและกำรแกไ้ข รวมทัง้แผนด ำเนนิธุรกจิอย่ำงตอ่เนือ่ง 

(Business Continuity Plan – BCP)  บริษัทฯ มีกำรทบทวน กำรปรับใหท้ันกับเหตุกำรณ์ และมีกำร

ซกัซอ้มมำตรกำรตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อยำ่งตอ่เนือ่งทกุๆปี   

3.1.5  ปจัจยัอืน่ๆ  

การพึง่พา เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรช ัน่ และ/หรอืบรษิทัในเครอื ส าหรบัการใหบ้รกิารสนบัสนุน

ดา้นตา่งๆ 

ในกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ  บรษัิทฯ ตอ้งพึง่พำ เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ และ/หรอืบรษัิท

ในเครอืเป็นอย่ำงมำก ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนในดำ้นตำ่งๆ ของบรษัิทฯ อำท ิกำรใชค้วำมเชีย่วชำญในกำร

บรกิำรจัดซือ้น ้ำมันดบิและวัตถุดบิ เครือข่ำยกำรจัดจ ำหน่ำยผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและเคมภีัณฑท์ั่วโลก 

งำนบรกิำรทำงดำ้นเทคโนโลย ีกำรด ำเนนิงำนและวศิวกรรมทีท่ันสมัย และกำรมสีว่นร่วมในโครงกำรวจัิย

และพัฒนำ กำรใหส้ทิธใินกำรใชเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้  และบรกิำรอืน่ๆ เป็นตน้  บรษัิทฯ ไม่สำมำรถรับรอง

ไดว้่ำ เอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบรษัิทในเครือจะยังคงใหก้ำรสนับสนุนดังกล่ำวตลอดไป  

ทัง้นี ้หำกบรษัิทฯ ไมไ่ดรั้บกำรสนับสนุนดงักลำ่ว หรอืสญัญำทีม่นัียส ำคัญใดๆ ทีท่ ำไวก้ับ เอ็กซอน โมบลิ 

คอรป์อเรชัน่ และ/หรอืบรษัิทในเครือถูกบอกเลกิ โดยทีบ่รษัิทฯ ไม่สำมำรถหำแหลง่อืน่ๆ ส ำหรับบรกิำร

หรือไม่สำมำรถหำบุคลำกรทีส่ ำคัญเพิม่เตมิได ้ธุรกจิของบรษัิทฯ อำจไดรั้บผลกระทบ สัญญำต่ำงๆ ที่

บรษัิทฯ ท ำไวก้ับ เอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบรษัิทในเครือ ส ำหรับบรกิำรดำ้นเทคโนโลยี 

เครื่องหมำยกำรคำ้ และบริกำรสนับสนุนดำ้นอื่นๆ นั้น มีขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยกำรสิน้สุดของสัญญำโดย

อัตโนมัต ิหำกเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่น ไม่ไดเ้ป็นเจำ้ของหรอืไม่มอี ำนำจควบคุมไม่ว่ำโดยตรงหรอื

โดยออ้ม เป็นจ ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 50 ของสว่นไดส้ว่นเสยีในบรษัิทฯ อกีตอ่ไป นอกจำกนี้ ยังมเีงือ่นไข

บำงประกำรทีเ่กีย่วกับบุรมิสทิธ ิและกำรอนุมัตจิำกรัฐบำลทีจ่ะมีผลบังคับใช ้หำกผูถ้อืหุน้ของเอ็กซอน   

โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือประสงค์ที่จะลดสัดส่วนกำรถือหุน้โดยรวมของตน                 

ในบรษัิทฯ ลงจนต ำ่กวำ่รอ้ยละ 50 

ผูถ้อืหุน้ของเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ และ/หรอืบรษัิทในเครือ ปรำศจำกภำระผูกพันในกำร

รักษำสดัสว่นกำรถอืหุน้ขัน้ต ำ่และสำมำรถลดสดัสว่นกำรถอืหุน้ในบรษัิทฯ ไดท้กุเมือ่ นอกจำกนี้ เอ็กซอน 

โมบลิ คอร์ปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือไม่มีภำระผูกพันในกำรใหกู้ย้ืมเงนิหรือใหค้วำมช่วยเหลือ     

ทำงกำรเงนิใดๆ และทำงบรษัิทฯ ไม่สำมำรถรับรองไดว้่ำ เอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่นและ/หรือบรษัิท   

ในเครอืจะใหกู้ย้มืเงนิหรอืใหค้วำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิแกบ่รษัิทฯ ในอนำคต 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ กบับรษิทัฯ หรอืระหวา่งผูถ้อื

หุน้รายใหญแ่ละผูถ้อืหุน้รายยอ่ยของบรษิทัฯ 

ปัจจบุนับรษัิทในเครอืเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่เป็นผูถ้อืหุน้เสยีงขำ้งมำกของบรษัิทฯ ในกรณี

ทีท่ ำใหผ้ลประโยชน์ของเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่นหรือผลประโยชน์ของบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งของ เอ็ก

ซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่นแตกต่ำงจำกผลประโยชน์ของบรษัิทฯ ผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ อำจตอ้งเผชญิกับ

ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ในกำรปฏบิัตหินำ้ทีค่วำมรับผดิชอบของตนในฐำนะกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์อำจเกดิขึน้ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งดังต่อไปนี้ รำยกำรระหว่ำงบรษัิทฯ 

กบับรษัิทในเครอืของ เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ เชน่ รำยกำรทีเ่กีย่วกับกำรจัดหำวตัถดุบิ หรอืกำรขำย

ผลติภัณฑ ์กำรแขง่ขันหรอืกจิกำรใหม่ทีอ่ำจเกดิขึน้ในธุรกจิกลั่นน ้ำมัน กำรอนุมัตกิำรควบรวมหรอืเขำ้ซือ้

กจิกำรทีอ่ำจเกดิขึน้ กำรซือ้ขำยสนิทรัพยแ์ละธุรกรรมทำงบรษัิททีม่นัียส ำคัญอืน่ๆ กำรออกหรอืจ ำหน่ำย

หลักทรัพย์ กำรตัดสินใจลงทุนและค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรลงทุนอื่นๆ และ กำรบังคับสิทธิตำมสัญญำ           

กำรจำ่ยเงนิปันผลและกำรจัดสรรอืน่ ๆ และเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎระเบยีบและกฎหมำย 
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 แมบ้รษัิทฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะด ำเนนิมำตรกำรตำมทีส่มควรเพือ่ขจัดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์

ดังกล่ำวและปกป้องผลประโยชน์ของบรษัิทฯ ดว้ยในขณะเดยีวกัน แต่บรษัิทฯ ไม่สำมำรถรับรองไดว้่ำ

ผลประโยชน์ระหว่ำงเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบรษัิทในเครือ หรือของบรษัิทฯ จะเป็นไป    

ในทศิทำงเดยีวกนั  

ผลประโยชน์ของเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่นและ/หรือบรษัิทในเครืออำจจะไม่สอดคลอ้งกับ

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้รำยอืน่ๆ ของบรษัิทฯ ทัง้นี้ เอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่นอำจใชส้ทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนและด ำเนินกำรในฐำนะผูถ้ือหุน้ผ่ำนทำงบริษัทในเครือ ซึง่อำจขัดแยง้และมีผลกระทบต่อ

ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้รำยอืน่ๆ ของบรษัิทฯ เชน่ กำรจำ่ยเงนิปันผลหรอืกำรจัดสรรอืน่ๆ 

คดคีวามทีค่า้งพจิารณาอยูแ่ละทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต   

บรษัิทฯ เป็นจ ำเลยในคดคีวำมอยู่หลำยกรณีซึง่เป็นคดเีกีย่วเนื่องกับกำรด ำเนินกำรทำงกำรคำ้

ปกตขิองบรษัิทฯ โดยหำกมคีดคีวำมทีส่ ำคัญทีม่ผีลออกมำในทำงทีไ่ม่เป็นคณุก็อำจสง่ผลกระทบในทำง

ลบอยำ่งมนัียส ำคญัตอ่ธรุกจิของบรษัิทฯ ได ้  

 ผลกระทบจากสภาวะแวดลอ้มและผูไ้มเ่ห็นดว้ยกบัธุรกจิพลงังาน 

สงัคมโลกตอ้งเผชญิกับอุปสงคต์่อพลังงำนทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกันก็ตอ้งรับมอืกับผลกระทบ

ตอ่กำรเปลีย่นแปลงของสภำพภูมอิำกำศ  บรษัิทฯ ยังคงมุง่มั่นทีจ่ะผลติและจัดหำพลงังำนเพือ่ตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้ บรษัิทฯ เชือ่มั่นวำ่ควำมเสีย่งตอ่กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศจะเป็นปัจจัยใหม้ี

กำรด ำเนินงำนอย่ำงรอบคอบระมัดระวัง  บรษัิทฯ มคีวำมมุ่งมั่นทีจ่ะตอบสนองควำมตอ้งกำรใชพ้ลังงำน 

ดว้ยกำรจัดหำพลงังำนทีเ่หมำะสมในรำคำทีส่ำมำรถใชไ้ด ้และในขณะเดยีวกนั ก็มุง่เนน้ทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยี

ทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรหำวธิกีำรลดผลกระทบตอ่สภำวะแวดลอ้ม  มำตรกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งจำก

เหตุกำรณ์ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสภำวะแวดลอ้ม ของบรษัิทฯ มอียู่ 4 ดำ้น คอืกำรพัฒนำเทคโนโลยี

ใหม่ๆ  กำรลดและควบคุมกำรปล่อยไอเสียจำกโรงงำน กำรหำวิธีและแนะน ำกำรลดกำรปล่อย              

ก๊ำชเรือนกระจกของลูกคำ้ของบริษัทฯ และกำรด ำเนินนโยบำยกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง

เคร่งครัด    

  การพฒันาของเทคโนโลยแีละพลงังานทางเลอืก 

พัฒนำกำรของเทคโนโลยที ำใหม้กีำรเปลีย่นแปลงตอ่แหลง่พลังงำน ดว้ยกำรเพิม่ทำงเลอืกของ

พลังงำนทีม่ำกขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นพลังงำนลม พลังงำนแสงอำทติย ์พลังงำนชวีภำพ และเทคโนโลยีของ

รถยนตไ์ฟฟ้ำ แมว้ำ่จะมพีลังงำนทำงเลอืกเพิม่มำกชึน้ พลังงำนจำกน ้ำมันก็ยังคงเป็นพลังงำนหลักในกำร

พัฒนำประเทศ กำรขนสง่เดนิทำงและเป็นวัตถุดบิส ำคัญในกำรผลติผลติภัณฑจ์ำกปิโตรเคมใีนอกีหลำย

ทศวรรษขำ้งหนำ้ อยำ่งไรก็ตำมกำรเตบิโตของกำรใชพ้ลงังำนทำงเลอืกใหม่ๆ ก็เพิม่ขึน้ในอตัรำทีส่งูและมี

แนวโนม้มำกทีจ่ะกลำยเป็นแหลง่พลงังำนทีส่ ำคญัในทีส่ดุ 

ความม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์(Cybersecurity) 

ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอรเ์ป็นสว่นหนึง่ของเทคโนโลย ีกระบวนกำร และวธิปีฏบิัตงิำนที่

ออกแบบและก ำหนดขึน้เพื่อป้องควำมเสยีหำยของเครือข่ำยคอมพวิเตอร ์โปรแกรม และขอ้มูลของบรษัิทฯ 

จำกกำรถูกโจมตีทำงไซเบอร์ หรือกำรเขำ้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต  เป้ำหมำยของภัยคุกคำม       

ดำ้นควำมปลอดภัยในโลกไซเบอร์ คือ กำรขโมยขอ้มูลของบริษัทฯ หรือกำรเพิ่มควำมเสียหำยต่อ

ทรัพยำกรของบรษัิทฯ  กำรฝึกอบรมใหพ้นักงำนมคีวำมรูเ้ทำ่ทนัและมคีวำมพรอ้มทีจ่ะรับมอืกบักำรคุกคำม

ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์เป็นสิง่ทีบ่รษัิทฯใหค้วำมส ำคัญ  พนักงำนจะตอ้งสำมำรถแยกแยะภัย

คกุคำมทำงไซเบอรแ์ละเขำ้ใจในบทบำทของตนเองทัง้ในกำรป้องกันและกำรรับมอืกำรโจมตี บรษัิทฯ ได ้

จัดใหม้ีกำรฝึกอบรมในเรื่องควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ โดยก ำหนดใหพ้นักงำนทุกคน รวมทัง้ 

บคุลำกรทีต่อ้งท ำงำนกบับรษัิทฯ ตอ้งเขำ้รับกำรอบรมนีเ้ป็นประจ ำทกุปี อเีมลปลอม หรอื Email phishing 

attacks เป็นหนึง่ในภัยคกุคำมทำงไซเบอร์ทีพ่บอย่ำงแพร่หลำย  บรษัิทฯจงึไดร้วมวธิกีำรจัดกำรเมื่อพบ
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อเีมลปลอมไวใ้นกำรอบรบนีด้ว้ย นอกเหนอืจำกกำรฝึกอบรมดงักลำ่ว บรษัิทฯ ยังไดป้ระเมนิควำมพรอ้มใน

กำรรับมอืภัยคุกคำมทำงไซเบอร์นี้ ดว้ยกำรสง่อเีมลปลอมจ ำลองใหพ้นักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อฝึกให ้

พนักงำนสำมำรถแยกแยะอเีมลปลอมไดจ้รงิ   

 

3.2 การบรหิารความเสีย่ง 

3.2.1 การบรหิารจดัการความเสีย่งแบบครอบคลมุ 

บรษัิทฯ ใชแ้นวปฏบิัตแิละกระบวนกำรกำรประเมนิและกำรบรหิำรจัดกำรเพื่อบง่บอกควำมเสีย่ง

ทัง้ในดำ้นกำรปฏบิัตกิำรและกำรเงนิอย่ำงเป็นระบบ โดยมกีระบวนกำรในกำรบ่งชี ้วเิครำะห ์และประเมนิ

ควำมเป็นไปไดข้องแต่ละควำมเสีย่ง ทัง้ยังก ำหนดมำตรกำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสีย่งนั้นๆ ลงใหอ้ยู่ใน

ระดับทีย่อมรับไดเ้พื่อเป้ำหมำยสงูสดุในกำรปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และทรัพยส์นิของบริษัทฯ 

โดยมรีะบบกำรบรหิำรกำรปฏบิตังิำนใหม้คีวำมปลอดภัย (Operations Integrity Management System - 

OIMS) และระบบบริหำรกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรควบคุม (Controls Integrity Management System - 

CIMS) เป็นเสำหลักในกำรบรหิำรจัดกำร กลำ่วคอื OIMS เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชก้ ำหนดขอบเขตทีย่อมรับได ้

และเป็นระบบบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งในดำ้นควำมปลอดภัย ควำมมั่นคงในชวีติและทรัพยส์นิ สขุอนำมัย 

และสิง่แวดลอ้ม สว่น CIMS เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชก้บัควำมเสีย่งทำงธรุกจิและกำรเงนิของบรษัิทฯ   

โดยผลจำกโครงกำรที่มีควำมเขม้งวดเหล่ำนี้ท ำใหบ้ริษัทฯ ประสบควำมส ำเร็จดำ้นควำม

ปลอดภัย ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงสำมำรถรักษำควำมส ำเร็จดำ้นควำมปลอดภัยทีส่ ำคัญหลำยดำ้น 

ตวัอยำ่งเชน่ โรงกลัน่น ้ำมันเอสโซศ่รรีำชำปฏบิัตงิำนครบ 9 ปีและคลงัจำ่ยน ้ำมันทั่วประเทศปฏบิัตงิำนครบ 

27 ปีโดยไม่มีเหตุใหสู้ญเสยีเวลำท ำงำน โรงกลั่นน ้ำมันเอสโซ่ศรีรำชำปฏบิัตงิำนครบ 13 ปีโดยไม่มี

เหตกุำรณ์ร่ัวไหลของน ้ำมัน สว่นในภำพรวม บรษัิทฯ มผีลกำรปฏบิัตงิำนดำ้นควำมปลอดภัยทีด่ทีีส่ดุโดย

วัดไดจ้ำกอัตรำกำรเกดิเหตุทีต่อ้งบันทกึเป็นรำยงำนและกำรท ำำงำนทีไ่ม่มเีหตุใหส้ญูเสยีเวลำท ำงำน   

ผลกำรด ำเนินงำนทีน่่ำประทับใจเหล่ำนี้สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมดำ้นควำมปลอดภัยทีแ่ข็งแกร่งและ

แทรกซมึอยูท่ัว่ทกุระดับขององคก์ร 

แผนบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งนัน้ถอืเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนกำรบรหิำรธรุกจิของแตล่ะหน่วยงำน 

แผนบริหำรดังกล่ำวไดจั้ดท ำขึน้โดยกำรพิจำรณำปัจจัยเสีย่งทัง้จำกภำยในและภำยนอก รวมถงึกำร

ประเมนิและตดิตำมผลอย่ำงต่อเนื่องเพื่อควำมมั่นใจว่ำมีกำรน ำไปใชอ้ย่ำงมีประสทิธผิลและไดรั้บกำร

พัฒนำอย่ำงตอ่เนื่องตำมแนวทำงโครงสรำ้งกำรบรหิำรควำมเสีย่งดังกล่ำว คณะผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ ซึง่

ประกอบดว้ยผูจั้ดกำรของแต่ละสำยธุรกจิจงึมหีนำ้ทีรั่บผดิชอบดั่งคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งของ

บรษัิทฯ  

3.2.2  การบรหิารการปฏบิตังิานใหม้คีวามปลอดภยั (OIMS)   

บรษัิทฯ มุง่มั่นในกำรประกอบธรุกจิในแนวทำงซึง่สอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรทำงสภำพแวดลอ้ม

และเศรษฐกจิของชุมชนทีบ่รษัิทฯ ประกอบธุรกจิอยู่ พรอ้มทัง้พยำยำมอย่ำงทีสุ่ดในกำรปกป้องควำม

ปลอดภัยและสุขอนำมัยของ พนักงำนผูป้ฏิบัตงิำน ลูกคำ้ และสำธำรณชน  โดยระบุอยู่ในนโยบำย

เกีย่วกับสวัสดภิำพควำมปลอดภัย สขุอนำมัย สิง่แวดลอ้ม และควำมปลอดภัยเกีย่วกับผลติภัณฑ ์และ

น ำไปปฏบิัตดิว้ยกรอบกำรบรหิำรจัดกำรทีเ่คร่งครัดทีเ่รยีกวำ่ กำรบรหิำรกำรปฏบิัตงิำนใหม้คีวำมปลอดภัย 

(OIMS) น่ันเอง 

OIMS เป็นแนวทำงปฏบิัตทิีเ่ป็นระบบ มโีครงสรำ้งทีช่ัดเจน และถอืวนัิยอย่ำงเคร่งครัด ในกำร

วัดผลควำมกำ้วหนำ้และตดิตำมภำระรับผดิชอบของแต่ละสำยธุรกจิ หน่วยงำน และโครงกำรต่ำงๆ ในปี 

2563 บริษัท Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc. ใหก้ำรรับรองมำตรฐำนของระบบ OIMS ว่ำมี

มำตรฐำนสงูไม่นอ้ยกวำ่ระบบ ISO 14001:2015  วำ่ดว้ยกำรบรหิำรจัดกำรดำ้นสิง่แวดลอ้มตำมมำตรฐำน
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องคก์รนำนำชำต ิและ ระบบ OHSAS OHSAS 45001:2018 18001:2007 ว่ำดว้ยกำรจัดกำรดำ้นควำม

ปลอดภัยและอำชวีอนำมัยตำมมำตรฐำนสำกล OIMS ประกอบดว้ย 11 ส่วนย่อยดังทีแ่สดงในรูปภำพ

ดำ้นลำ่ง 

 

3.2.3 ระบบการควบคมุ   

ระบบมำตรฐำนกำรควบคุมกำรบรหิำร (System of Management Control Basic Standards - 

SMC)  ก ำหนดหลักกำรและแนวคดิหลักส ำหรับกำรควบคุมดูแลธุรกจิ โดยมรีะบบบรหิำรกำรด ำเนินงำน

เพือ่กำรควบคมุ (CIMS) ทีถู่กออกแบบมำเพื่อใชป้ระเมนิและวัดควำมเสีย่งทำงธุรกจิและกำรเงนิ รวมทัง้

วธิกีำรลดผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมเสีย่ง  ขัน้ตอนตดิตำมกำรปฏบิัตติำมมำตรฐำน และรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนใหแ้ก่ตน้สังกัดและฝ่ำยบริหำร โดยระบบกำรควบคุมที่ใชน้ี้มีมำตรฐำนสูงไม่นอ้ยกว่ำ

ขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำย Sarbane-Oxley ของสหรัฐอเมรกิำและตำมมำตรฐำนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

นวิยอรก์   

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอส จ ำกัด ไดท้ ำกำรประเมนิอย่ำงอสิระและระบวุำ่ ระบบ

กำรควบคมุภำยในของบรษัิทฯมปีระสทิธผิล กำรประเมนิกำรควบคมุภำยในดว้ยตัวเองและกำรตรวจสอบ

ภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอช่วยใหม้ั่นใจว่ำทุกหน่วยงำนไดป้รับใชร้ะบบกำรควบคุมและมำตรฐำนที่บริษัทฯ

ก ำหนดไวอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง 

3.2.4 แผนบรหิารความตอ่เนือ่งของธุรกจิ 

บรษัิทฯ จัดท ำแผนด ำเนินธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อป้องกัน

และรับมอืกับภัยพบิัตทิีอ่ำจเกดิขึน้อย่ำงมแีบบแผน เหตุกำรณ์ภัยพบิัตทิีอ่ำจเกดิขึน้ทัง้จำกภัยธรรมชำต ิ 

ควำมผดิพลำดของมนุษย ์สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมอืง โรคระบำด และเหตกุำรณ์ไม่ปกตติ่ำงๆ ที่

คลำ้ยคลงึกัน ถูกผนวกเขำเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำน บรษัิทฯ มกีำรทบทวน มกีำรปรับใหท้ันกับ

เหตกุำรณ์ และมกีำรซกัซอ้มมำตรกำรตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งตอ่เนือ่งทกุๆปี อกีทัง้ยังมกีำรจ ำแนกกจิกรรม

ทีส่ ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน ต ำแหน่งทีม่คีวำมจ ำเป็นตอ้งท ำกจิกรรมทีส่ ำคัญนัน้ๆ รวมไปถงึ มกีำรบันทกึ

วธิกีำรแกไ้ขปัญหำและวธิีกำรทีจ่ะลดผลกระทบใหไ้ดม้ำกทีสุ่ดถำ้เกดิเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ในแผนด ำเนิน

ธุรกจิอย่ำงต่อเนื่องในชว่งวกิฤต ิ(BCP) ของบรษัิทฯ ไดก้ ำหนดมำตรกำรรับมอืในสถำนกำรณ์ดังต่อไปนี้  

กรณีเกดิเหตุกำรณ์ทีท่ ำใหเ้กดิกำรสญูเสยีบุคคลกรทีส่ ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน กรณีเกดิกำรสญูเสยีและ

ควำมเสยีหำยกับสถำนประกอบกำรและสิง่ก่อสรำ้ง  กรณีระบบสำรสนเทศสญูเสยีหรือสญูหำย และกรณี

กำรสญูเสยีผูข้ำยสนิคำ้/ผูใ้หบ้รกิำรทีส่ ำคัญและจ ำเป็นตอ่กำรด ำเนนิงำนและกำรผลติ 
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4. สนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 

4.1 สนิทรพัยถ์าวรหลกั 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 รำยกำรและมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและ                   

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสนิทรัพยถ์ำวรหลักทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยตำมทีป่รำกฏใน    

งบกำรเงนิรวมของบรษัิทฯ มรีำยละเอยีดเป็นดงันี้ 

 หน่วย: ลำ้นบำท 

รายการสนิทรพัยถ์าวรหลกั 

มลูคา่สทุธติามบญัชหีลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสม  

และคา่เผือ่การดอ้ยคา่ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ทีด่นิ 

อำคำร โรงงำน และอปุกรณ์ 

งำนระหวำ่งกอ่สรำ้ง 

4,966 

18,723 

  1,061 

รวมมลูคา่สนิทรพัยถ์าวรหลกัสุทธ ิ 24,750 

 ตำมงบกำรเงนิรวมของบรษัิทฯ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 รำคำตำมบญัชกีอ่นหักคำ่เสือ่มรำคำสะสมของ

สนิทรัพยข์องบรษัิทฯและของกลุม่กจิกำรทีต่ัดคำ่เสือ่มรำคำครบตำมอำยุกำรใชง้ำนแลว้แตยั่งคงใชง้ำนอยู่มมีูลคำ่ 

14,793 ลำ้นบำท และ 14,466 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562: มลูคำ่ 12,169 ลำ้นบำท และ 11,842 ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับรำยกำรและมูลค่ำสทุธติำมบัญชหีลังหักค่ำเสือ่มรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสนิทรัพย์

ถำวรหลกัทีใ่ชใ้นกำรประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ซึง่จ ำแนกตำมสว่นงำน ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

เป็นดงันี ้

 หน่วย: ลำ้นบำท 

รายการสนิทรพัยถ์าวรหลกั 

มลูคา่สทุธติามบญัชหีลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสม

และคา่เผือ่การดอ้ยคา่ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

สว่นธุรกจิกำรกล่ันน ้ำมันและจัดจ ำหน่ำยน ้ำมัน 

สว่นธุรกจิปิโตรเคม ี 

 23,799 
      951 

รวมมลูคา่สนิทรพัยถ์าวรหลกัสุทธ ิ 24,750 

 บรษัิทฯ ไมม่กีำรใชท้รัพยส์นิเป็นหลกัประกนักำรกูย้มืเงนิหรอืสญัญำใดๆ 

รายละเอยีดการเอาประกนัภยัทรพัยส์นิ 

 กรมธรรม์ประกันภัยที่ส ำคัญของบริษัทฯ ไดแ้ก่ กำรประกันสรรพภัยของทรัพย์สิน ควำมรับผิด                

ต่อบุคคลภำยนอก และกำรขนสง่สนิคำ้ทำงทะเล  กรมธรรมป์ระกันภัยของบรษัิทฯ เกอืบทัง้หมดท ำไวก้ับบรษัิท 

กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ไดท้ ำประกันภัยส ำหรับกำรหยุดชะงักของธุรกิจ 

(Business Interruption) ทัง้นี้ บริษัทฯ จะทบทวนควำมคุม้ครองตำมกำรประกันภัยเป็นระยะๆ เพื่อพิจำรณำว่ำ   

กำรประกนัภัยทีม่อียูนั่น้จะสำมำรถครอบคลมุควำมเสีย่งตำ่งๆ ทีบ่รษัิทฯ ไดต้ระหนักหรอืคำดหมำยไวอ้ย่ำงเพียงพอ

หรอืไม ่

 ภำยใตก้รมธรรมป์ระกันสรรพภัยของทรัพยส์นิ บรษัิทฯ ไดเ้อำประกันภัยควำมสญูเสยีส ำหรับทรัพยส์นิทีม่ี

ควำมส ำคญับำงรำยกำร ซึง่รวมถงึโรงกลัน่น ้ำมันและหน่วยผลติตำ่งๆ ของบรษัิทฯ คลงัน ้ำมันบำงแหง่ สนิคำ้คงคลัง
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และอำคำรส ำนักงำนบำงแห่ง ตลอดจนอปุกรณ์และระบบทีส่ ำคัญ ในวงเงนิประกันรวมจ ำนวน 570 ลำ้นดอลลำรส์หรัฐ

ตอ่ครัง้  

 ในสว่นของกรมธรรมป์ระกันภัยควำมรับผดิต่อบุคคลภำยนอกของบรษัิทฯ นัน้ครอบคลุมควำมรับผดิตำม

กฎหมำยและตำมสญัญำทีบ่รษัิทฯ มตีอ่บคุคลภำยนอกอันเกดิขึน้เนื่องจำกกำรบำดเจ็บหรอืเสยีชวีติ ควำมเสยีหำย

ของทรัพยส์นิและกำรโฆษณำ ซึง่มวีงเงนิประกันส ำหรับควำมรับผดิทั่วไปต่อบุคคลภำยนอกรวมทัง้ส ิน้เป็นจ ำนวน 

150 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐต่อครั้ง และมีวงเงินประกันส ำหรับควำมรับผิดที่เกี่ยวกับกำรบิน (Aviation Related)       

รวมทัง้ส ิน้เป็นจ ำนวน 1,000 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐต่อปี ส ำหรับกำรประกันภัยกำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเล (Marine 

Open Cargo Insurance) ครอบคลุมควำมสญูเสยีหรือควำมเสยีหำยในระหว่ำงกำรล ำเลยีงและขนถ่ำยสนิคำ้ทัง้

ทำงอำกำศ ทำงทะเล และทำงบก โดยมวีงเงนิควำมคุม้ครองไมเ่กนิ 110 ลำ้นดอลลำรส์หรัฐ ส ำหรับตอ่หนึง่ล ำหรอื

หนึง่เทีย่วกำรขนสง่ 

 กรมธรรม์ประกันภัยขำ้งตน้ทัง้หมดยกเวน้กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยอันเกิดจำก          

กำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมน ้ ำมันเชื้อเพลิงอยู่ภำยใตเ้งื่อนไข           

ควำมรับผดิสว่นแรก (Deductibles) นอกเหนอืไปจำกขอ้ยกเวน้ควำมคุม้ครองอืน่ๆ แลว้ กำรประกนัภัยดงักลำ่วของ

บรษัิทฯ บำงสว่นยังไม่ครอบคลมุถงึควำมรับผดิอันเกดิจำกภัยสงครำมหรอืกำรกอ่กำรรำ้ยดว้ย   

 

4.2 สนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 รำยกำรและมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีหลังหักค่ำตัดจ ำหน่ำยของสนิทรัพย์           

ไม่มตีัวตนตำมทีป่รำกฏในงบกำรเงนิรวมของบรษัิทฯ มรีำยละเอยีดเป็นดังนี้ 

 หน่วย: ลำ้นบำท 

รายการสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
มลูคา่สทุธติามบญัชหีลงัหกัคา่ตดัจ าหนา่ย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

คำ่สทิธแิละใบอนุญำต 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 22 

159 

รวมมลูคา่สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธ ิ 181 

 นอกเหนอืจำกคำ่สทิธแิละใบอนุญำตและโปรแกรมคอมพวิเตอรด์งักลำ่วขำ้งตน้แลว้ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

บรษัิทฯ ยังมรีำยกำรสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนและสทิธอิืน่ ๆ ทีส่ ำคญัอกี ซึง่มรีำยละเอยีดสรุปไดด้งันี ้

4.2.1 สทิธติามสญัญาเช่าระยะยาว 

   ภำยใตส้ัญญำเชำ่ระยะยำวทีบ่รษัิทฯ ท ำกับบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ซึง่ไดแ้ก่ บรษัิท วสิำหกจิ

สง่เสรมิอตุสำหกรรม จ ำกัด บรษัิท ร่วมพัฒนำอตุสำหกจิ จ ำกัด และบรษัิท เพซเซตเตอร ์เอ็นเตอรไ์พรเซส 

จ ำกัด รวมไปถงึสทิธภิำยใตส้ัญญำกำรเชำ่ระยะยำวกับบุคคลและบรษัิทอืน่ๆ บรษัิทฯ มสีทิธคิรอบครอง

และใชป้ระโยชน์ในทีด่นิซึง่กระจำยอยู่ทั่วประเทศไทย โดยมเีนื้อทีร่วมกันประมำณ 538,000 ตำรำงเมตร 

ส ำหรับสถำนบีรกิำรน ้ำมัน และประมำณ 205,000 ตำรำงเมตร ส ำหรับคลงัน ้ำมัน   

   โดยในกำรเชำ่ทีด่นิระยะยำวจำกบรษัิท ร่วมพัฒนำอุตสำหกจิ จ ำกัด และบรษัิท เพซเซตเตอร์ 

เอ็นเตอรไ์พรเซส จ ำกัดนัน้ บรษัิทฯ ไดต้กลงท ำสัญญำเชำ่ทีด่นิแต่ละแปลงจำกบรษัิทย่อยดังกล่ำว ซึง่

สว่นใหญจ่ะมกี ำหนดระยะเวลำเชำ่ประมำณ 30 ปี โดยมกีำรเรยีกเก็บคำ่เชำ่จำกตน้ทนุคำ่ใชจ้่ำยบวกก ำไร

อตัรำคงที ่ซึง่วธิคีดิคำ่เชำ่จะมกีำรก ำหนดไวใ้นสญัญำเชำ่ทีด่นิแตล่ะฉบับ 

   ในขณะทีก่ำรเชำ่ทีด่นิระยะยำวจำกบรษัิท วสิำหกจิสง่เสริมอุตสำหกรรม จ ำกัด สว่นใหญ่แลว้

สญัญำเชำ่ทีด่นิทีบ่รษัิทฯ ท ำกับบรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอตุสำหกรรม จ ำกัด จะมกี ำหนดระยะเวลำเช่ำที่

แตกต่ำงกัน โดยจะเปลีย่นแปลงไปตำมสัญญำเชำ่ทีด่นิแต่ละฉบับ และบริษัทฯ มีสทิธทิีจ่ะขอต่ออำยุ   

กำรเชำ่ออกไปไดอ้กีเมือ่ส ิน้สดุกำรเชำ่ตำมสญัญำเดมิ โดยอตัรำคำ่เชำ่จะมกีำรจำ่ยช ำระเป็นรำยปี   
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มูลคำ่สทุธทิีด่นิตำมบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 สำมำรถสรุปได ้

ดงันี ้

หน่วย: ลำ้นบำท 

รายการทีด่นิ 

(จ าแนกตามบรษิทั) 

มลูคา่สทุธติามบญัช ี

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

บรษัิทฯ 

บรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอตุสำหกรรม จ ำกัด 

บรษัิท รว่มพัฒนำอตุสำหกจิ จ ำกัด 

บรษัิท เพซเซตเตอร ์เอ็นเตอรไ์พรเซส จ ำกัด 

690 

8 

3,061 

1,207 

รวมมลูคา่ทีด่นิสทุธ ิ 4,966 

4.2.2 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

ณ วนัที ่ 31 ธันวำคม 2563 รำยกำรและมูลคำ่สทุธติำมบญัชหีลงัหักคำ่เสือ่มรำคำของสนิทรัพย์

สทิธกิำรใชต้ำมทีป่รำกฏในงบกำรเงนิรวมของบรษัิทฯ มรีำยละเอยีดเป็นดงันี้ 

 หน่วย: ลำ้นบำท 

รายการสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
มลูคา่สทุธติามบญัชหีลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

อสังหำรมิทรัพย ์

ยำนพำหนะ 

3,761 

526 

รวมมลูคา่สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 4,287 

 

4.2.3 สทิธแิละประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ  

 บรษัิทฯ ไดรั้บกำรสง่เสรมิกำรลงทุนส ำหรับกำรประกอบกจิกำรกำรผลติผลติภัณฑปิ์โตรเลียม 

และกจิกำรผลติพำรำไซลนี (Paraxylene) ประเภทกำรผลติผลติภัณฑเ์คมจีำกปิโตรเลยีมในประเทศไทย 

จำกคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ ตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุไดว้ำงไวโ้ดยอำศัย

อ ำนำจตำมพระรำชบญัญัตสิง่เสรมิกำรลงทนุ พ.ศ. 2520  

ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดรั้บกำรสง่เสรมิกำรลงทนุจำกคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ ส ำหรับกำรลงทนุ

ในกจิกำรผลติผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมเมือ่วันที ่16 กรกฎำคม 2535 โดยใหม้กี ำลังกำรกลั่นน ้ำมันดบิวันละ

ประมำณ 82,000 บำรเ์รล โดยสทิธแิละประโยชน์ตำ่ง ๆ ทีบ่รษัิทฯ ไดจ้ำกคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ

ส ำหรับกจิกำรในสว่นทีไ่ดรั้บกำรสง่เสรมิกำรลงทุนนี้ ตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดไวใ้นบัตรสง่เสรมิกำรลงทุน

อำท ิ

 สทิธใินกำรน ำคนต่ำงดำ้วซึง่เป็นช่ำงฝีมือ และผูช้ ำนำญกำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร เพื่อมำ

ท ำงำนในกจิกำรทีไ่ดรั้บกำรสง่เสรมิ 

 สทิธิที่จะถือครองกรรมสทิธิ์ในที่ด ินเพื่อประกอบกิจกำรที่ไดรั้บกำรส่งเสริม ตำมจ ำนวนที่

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเห็นสมควร โดยมีเงื่อนไขว่ำ ที่ดนิที่จะไดรั้บอนุญำตใหถ้ือ

กรรมสทิธิต์ำมบัตรสง่เสรมิ จะตอ้งใชเ้พื่อประกอบกจิกำรทีไ่ดรั้บกำรสง่เสรมิเทำ่นัน้ ซึง่บรษัิทฯ 

ไดใ้ชส้ทิธถิอืครองกรรมสทิธิใ์นทีด่นิดังกลำ่วเพือ่ถอืครองบำงสว่นของทีด่นิอันเป็นทีต่ัง้โรงกลั่น

น ้ำมันของบรษัิทฯ  
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 สทิธทิีจ่ะไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเครื่องจักร ตำมระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรสง่เสรมิกำร

ลงทนุก ำหนด โดยมเีงือ่นไขวำ่ เครือ่งจักรซึง่ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้นัน้จะตอ้งน ำเขำ้มำภำยใน

ปี 2538 เวน้แต่จะไดรั้บอนุมัตใิหข้ยำยเวลำกำรน ำเขำ้จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

อยำ่งไรก็ด ี 

o ในปี 2550 บริษัทฯ ไดรั้บอนุญำตใหใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมขำ้งตน้ส ำหรับกำร

น ำเขำ้เครือ่งจักรทีใ่ชข้จัดหรอืป้องกันมลภำวะแวดลอ้มภำยในชว่งวันที ่23 กมุภำพันธ ์2550 

จนถงึ วันที ่22 กมุภำพันธ ์2551 เพิม่เตมิโดยไดรั้บสทิธปิระโยชน์ยกเวน้หรอืลดหย่อนอำกร

ขำเขำ้ส ำหรับเครื่องจักรตำมกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนทีใ่ชใ้นกำร

ปรับปรุงคุณภำพน ้ำมันเบนซนิและดเีซล ตัง้แต่วันที ่26 กุมภำพันธ์ 2552 จนถงึวันที ่25 

กุมภำพันธ์ 2555 โดยมีเงื่อนไขว่ำจะตอ้งด ำเนินกำรครบตำมโครงกำรปรับปรุงคุณภำพ    

น ้ำมันมำตรฐำนภำยในวันที ่25 สงิหำคม 2555  

o ตอ่มำในปี 2563 บรษัิทฯ ไดรั้บอนุญำตใหใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ตำมบัตรสง่เสรมิขำ้งตน้เพิม่เตมิ

ส ำหรับเครื่องจักรตำมกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุนทีใ่ชใ้นกำรปรับปรุง

คณุภำพน ้ำมัน ตัง้แตว่ันที ่27 ธันวำคม 2562 จนถงึวันที ่31 ตลุำคม 2566 โดยมเีงือ่นไขว่ำ

จะตอ้งด ำเนนิกำรครบตำมโครงกำรปรับปรุงคณุภำพน ้ำมันภำยในวนัที ่31 ธันวำคม 2566 

 สทิธทิีจ่ะไดรั้บอนุญำตใหน้ ำเขำ้หรอืสง่เงนิออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงนิตรำตำ่งประเทศได ้

 ส ำหรับกจิกำรผลติพำรำไซลนีในสว่นของโรงงำนอะโรเมตกิสข์องบรษัิทฯ นัน้ บรษัิทฯ ไดรั้บกำร

สง่เสรมิกำรลงทนุจำกคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุเมือ่วันที ่16 มกรำคม 2541 ใหด้ ำเนนิกำรกอ่สรำ้ง

โรงงำนอะโรเมตกิสใ์นบริเวณใกลเ้คียงกับโรงกลั่นน ้ำมันที่ศรีรำชำ โดยมีก ำลังกำรผลติพำรำไซลีน

ประมำณ 350,000 ตนัตอ่ปี (เวลำท ำงำน 24 ชัว่โมงตอ่วัน และวนัท ำงำน 365 วนัตอ่ปี) ซึง่ตอ่มำบรษัิทฯ 

ไดรั้บกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนใหไ้ดรั้บกำรส่งเสรมิกำรลงทุนส ำหรับกำรขยำย

ก ำลังกำรผลติเป็น 420,000 ตันตอ่ปี และ 540,000 ตันตอ่ปี เมือ่วันที ่15 มถิุนำยน 2544 และวันที ่23 

กรกฎำคม 2546 ตำมล ำดับ โดยสทิธแิละประโยชน์ตำ่ง ๆ ทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บจำกคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำร

ลงทนุทีส่ ำคญัประกอบดว้ย  

 สทิธใินกำรน ำคนต่ำงดำ้วซึง่เป็นช่ำงฝีมือ และผูช้ ำนำญกำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร เพื่อมำ

ท ำงำนในกจิกำรทีไ่ดรั้บกำรสง่เสรมิ 

 สทิธิที่จะถือครองกรรมสทิธิ์ในที่ด ินเพื่อประกอบกิจกำรที่ไดรั้บกำรส่งเสริม ตำมจ ำนวนที่

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเห็นสมควร โดยมีเงื่อนไขว่ำ ที่ดนิที่จะไดรั้บอนุญำตใหถ้ือ

กรรมสทิธิต์ำมบตัรสง่เสรมิ จะตอ้งใชเ้พือ่ประกอบกจิกำรทีไ่ดรั้บกำรสง่เสรมิเทำ่นัน้   

 สทิธทิีจ่ะไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเครือ่งจักรตำมทีค่ณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุอนุมัต ิ

โดยมีเงื่อนไขว่ำ เครื่องจักรซึง่ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้นั้น จะตอ้งน ำเขำ้มำภำยในวันที ่16 

มกรำคม 2543 เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุมัตใิหข้ยำยเวลำกำรน ำเขำ้จำกคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ  

ซึง่ต่อมำ บรษัิทฯ ไดรั้บอนุญำตใหข้ยำยระยะเวลำน ำเขำ้เครือ่งจักรเฉพำะสว่นทีเ่พิม่ก ำลังกำร

ผลติออกไปตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2547 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2548  ภำยใตข้อ้ก ำหนดว่ำ 

จะตอ้งเปิดด ำเนนิกำรครบตำมโครงกำรภำยในวนัที ่30 ตลุำคม 2548  ทัง้นี ้ในปัจจบุนัสทิธไิดรั้บ

ยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเครือ่งจักรดงักลำ่วของบรษัิทฯ ไดส้ ิน้สดุลงไปแลว้ 

 สทิธทิีจ่ะไดรั้บอนุญำตใหน้ ำเขำ้หรอืสง่เงนิออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงนิตรำตำ่งประเทศได ้

 สทิธทิีจ่ะไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรับกจิกำรทีไ่ดรั้บกำรสง่เสรมิเป็นเวลำ 8 ปี 

นับตัง้แตว่ันทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรนัน้ โดยสทิธใินกำรไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงนิได ้

นติบิคุคลนีไ้ดส้ ิน้สดุไปเมือ่วนัที ่10 กนัยำยน 2550 
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5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยหลำยคดีที่เกดิจำกกำรประกอบธุรกิจ       

โดยปกตขิองบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ไดเ้ขำ้เกีย่วขอ้งในคดคีวำมหรือกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยอืน่ใดทีบ่ริษัทฯ      

เชือ่ว่ำจะมีผลกระทบในดำ้นลบต่อสนิทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เป็นจ ำนวนสูงกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้ือหุน้       

ของบรษัิทฯ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 
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6. ขอ้มลูท ัว่ไปและขอ้มลูส ำคญัอืน่ 

6.1 ขอ้มูลท ัว่ไป  

ขอ้มูลท ัว่ไปของบรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ชือ่ยอ่ 

ประเภทธรุกจิ 

: 

: 

ESSO 

ประกอบกจิกำรโรงกลั่นปิโตรเลยีมและจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมแบบ   

ครบวงจร รวมทัง้กำรผลติและจ ำหน่ำยผลติภัณฑอ์ะโรเมตกิสแ์ละเคมภีัณฑอ์ืน่ๆ 

เลขทะเบยีนบรษัิท : 0107539000073 

ทนุจดทะเบยีน  17,110,007,246.71 บำท  

ประกอบดว้ยหุน้สำมัญจ ำนวน 3,467,916,666 หุน้  

มลูคำ่ตรำไว ้ 4.9338 บำทตอ่หุน้   

ทนุช ำระแลว้  17,075,181,200.40 บำท  

ประกอบดว้ยหุน้สำมัญจ ำนวน 3,460,858,000 หุน้  

มลูคำ่ตรำไว ้4.9338 บำทตอ่หุน้    

ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ ่ : เลขที ่3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศพัท ์ : 02 407 4000 

โทรสำร : 02 407 4800 

เว็บไซต ์

 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ ์

โทรศพัท ์

E-mail 

: 

 

 

: 

: 

www.esso.co.th 

 

 

02 407 4788 

essoIR@exxonmobil.com 

 

ขอ้มูลของบุคคลอำ้งองิ 

นำยทะเบยีนหลักทรัพย ์ : บรษัิท ศนูยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

อำคำรตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

เลขที ่93 ถนนรัชดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศพัท:์ 02 009 9999 (SET Contact Center)  

ผูส้อบบญัช ี

 

: ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำต บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 

อำคำรบำงกอกซติีท้ำวเวอร ์ชัน้ 15 

เลขที ่179/74-80 ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร 

กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท:์ 02 844 1000  

http://www.esso.co.th/
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บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ชือ่-ทีอ่ยูข่องบรษิทั ประเภทธุรกจิ 
ทนุจดทะเบยีน 

(บำท) 

สดัสว่นกำรถอืหุน้

ของบรษิทัฯ 

(รอ้ยละ) 

บรษัิท โมบลิ เอ็นเทอรไ์พรซสิ (ประเทศไทย) จ ำกัด (METL) 

3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน 

เขตคลองเตย กรงุเทพมหำนคร 10110 

โทรศัพท:์ 02 407 4000 

 

ไมไ่ดป้ระกอบ

กจิกำร 

 

3,333,000 

 

100 

บรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอตุสำหกรรม จ ำกัด (IPEL) 

3195/26 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน 

เขตคลองเตย กรงุเทพมหำนคร 10110 

โทรศัพท:์ 02 407 4000 

 

ใหเ้ชำ่

อสังหำรมิทรัพย ์

 

3,333,400 

 

30(1) 

บรษัิท รว่มพัฒนำอตุสำหกจิ จ ำกัด (UIDC) 

3195/27 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน 

เขตคลองเตย กรงุเทพมหำนคร 10110 

โทรศัพท:์ 02 407 4000 

 

ใหเ้ชำ่

อสังหำรมิทรัพย ์

 

10,000,000 

 

49(1) 

บรษัิท เพซเซตเตอร ์เอ็นเตอรไ์พรเซส จ ำกัด (PSE) 

3195/27 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน 

เขตคลองเตย กรงุเทพมหำนคร 10110 

โทรศัพท:์ 02 407 4000 

 

ใหเ้ชำ่

อสังหำรมิทรัพย ์

 

10,000,000 

 

33(2) 

บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ำกัด (THAPPLINE) 

2/8 หมู ่11 ถนนล ำลกูกำ ต ำบลลำดสวำย 

อ ำเภอล ำลกูกำ ปทมุธำน ี12150 

โทรศัพท:์ 02 991 9130 

 

ขนสง่น ้ำมัน 

ทำงทอ่ 

 

8,479,000,000 

 

21 

บรษัิท บรกิำรเชือ้เพลงิกำรบนิกรงุเทพ จ ำกัด (มหำชน) (BAFS) 

171/2 หมู ่10 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงสกีัน 

เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหำนคร 10210 

โทรศัพท:์ 02 834 8900 

ใหบ้รกิำรน ้ำมัน

อำกำศยำนแก่

สำยกำรบนิ 

 

637,496,657 

 

7 

 (1)  ส ำหรับหุน้ทีเ่หลอืเป็นหุน้บรุมิสทิธ ิซึง่ถอืโดยพนักงำนของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทในเครอืของเอก็ซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ 
(2)   สว่นทีเ่หลอืถอืหุน้โดยบรษัิท UIDC และ IPEL 

 

6.2 ขอ้มูลส ำคญัอืน่ 

6.2.1    กรณีบรษิทัมกีำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนีต้อ่ประชำชนท ัว่ไป 

 กำรใชเ้งนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยตรำสำรหนีค้รัง้ที ่3/2563 

 

 

กำรใชเ้งนิ 
 

จ ำนวนเงนิทีใ่ช้

โดยประมำณ 
ระยะเวลำทีใ่ชเ้งนิ
โดยประมำณ 

รำยละเอยีด 

1. ส ำหรับเป็นเงนิทนุ

หมนุเวยีนในกจิกำร 

500 ลำ้นบำท 33 วนั ประเภทตัว๋แลกเงนิ 

วนัทีอ่อกขำย 23 ธันวำคม 2563  

ครบก ำหนดอำยุวนัที ่25 มกรำคม 2564 



 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

สว่นที ่2 หนำ้ 56 

สว่นที ่2 

การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ 

7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

7.1 หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

7.1.1 หุน้สามญั 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีนจ ำนวน 17,110,007,246.71 บำท และทนุ

ช ำระแลว้จ ำนวน 17,075,181,200.40 บำท แบง่ออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 3,460,858,000 หุน้ มลูคำ่หุน้

ทีต่รำไวหุ้น้ละ 4.9338 บำท  

 

7.2 ผูถ้อืหุน้ 

รำยชือ่ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรก ตำมทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ เมือ่วันที ่22 มถิุนำยน 2563 มรีำยละเอยีด

ดงันี ้

 ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ จ านวนหุน้ (หุน้) % หุน้ 

1 ExxonMobil Asia Holdings Pte. Ltd. 2,283,750,000 65.99 

2 กองทนุรวม วำยภุักษ์หนึง่ โดย บลจ.เอ็มเอฟซ ีจ ำกดั 

(มหำชน) 

167,918,350 4.85 

3 กองทนุรวม วำยภุักษ์หนึง่ โดย บลจ.กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 167,918,350 4.85 

4 นำยสมบตั ิพำนชิชวีะ 51,000,000 1.47 

5 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 18,570,998 0.54 

6 ธนำคำร กรุงศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน)  

โดย บรษัิทหลกัทรัพย ์กรุงศร ีจ ำกดั (มหำชน) 
16,000,000 0.46 

7 นำยชำญ โสภณพนชิ 14,680,000 0.42 

8 State Street Europe Limited 14,319,366 0.41 

9 ส ำนักงำนประกนัสงัคม โดย บลจ.กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 13,530,100 0.39 

10 East Fourteen Limited- Dimensional EMER MKTS value FD 9,313,400 0.27 

 Total 2,757,000,564  79.66 

* ไมร่วมผูถ้อืหุน้รำยยอ่ยทีถ่อืในนำมบรษัิท ไทยเอ็นวดีอีำร ์จ ำกดั จ ำนวน 99,124,817 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 2.86 ของกำรถอืหุน้ 
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7.3  การออกหลกัทรพัยอ์ืน่  

บริษัทไดรั้บอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ใหอ้อกและ      

เสนอขำยตรำสำรหนีร้ะยะสัน้ โดยมรีำยละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

7.3.1 ต ัว๋แลกเงนิ 

ประเภทของตรำสำรหนี ้ : ตัว๋แลกเงนิระยะสัน้  ระบชุือ่ผูถ้อื ไมม่หีลกัประกนั 

อำยขุองตัว๋แลกเงนิ : ไมเ่กนิ 270 วนั 

มลูคำ่กำรเสนอขำย : โดยมมีูลค่ำคงคำ้งรวมในระยะเวลำใดเวลำหนึ่งไม่

เกนิ 12,000,000,000 บำท (หนึง่หมืน่สองพันลำ้นบำท) 

มลูคำ่ทีต่รำไวต้อ่ฉบับ : ไมต่ ำ่กวำ่ 10,000,000 บำท (สบิลำ้นบำท) 

รำคำขำยของตรำสำรหนี ้ : รำคำตำมหนำ้ตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ หักสว่นลด 

วนัออกตัว๋แลกเงนิ : ตำมวนัทีร่ะบหุนำ้ตัว๋แลกเงนิ 

วนัครบก ำหนดไถถ่อนตั๋วแลกเงนิ : ตำมที่ระบุไวใ้นตั๋วแลกเงินระยะสัน้ (ครบก ำหนด 

270 วัน นับจำกวันออกตั๋วแลกเงนิระยะสัน้) หำกวัน

ครบก ำหนดไถ่ถอนตั๋วแลกเงินตรงกับวันหยุดของ

ธนำคำรพำณิชย์จะเลือ่นวันครบก ำหนดออกไปเป็น

วนัท ำกำรถัดไป 

อตัรำดอกเบีย้คดิลด : อตัรำคดิลดคงที ่

กำรไถถ่อนตัว๋แลกเงนิ : บริษัทจะไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสัน้ ณ วันครบ

ก ำหนดของตั๋วแลกเงนิระยะสัน้โดยผ่ำนทำงตัวแทน

กำรช ำระเงนิ 

หลกัประกนั : ไมม่ ี

กำรจัดอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื : อันดับเครดิตภำยในประเทศระยะสัน้ F2 (tha) โดย

บรษัิท ฟิทช ์เรทตงิส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และอันดับ

เครดติองคก์ร ทีร่ะดบั A โดยบรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ำกดั 

ยอดหนีค้งคำ้งของตัว๋แลกเงนิ 

(ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563) 

: 500,000,000 บำท (หำ้รอ้ยลำ้นบำทถว้น) 

 

7.4  นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล  

คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีของบริษัทฯ โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิำก      

ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ทั ้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทอำจมีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได  ้            

เป็นครัง้ครำวเมื่อเห็นว่ำบริษัทฯ มีก ำไรพอสมควรที่จะท ำเช่นนั้นได ้และจะรำยงำนใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ทรำบ     

ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

คณะกรรมกำรบรษัิทมนีโยบำยทีจ่ะพจิำรณำเสนอจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอัตรำไม่นอ้ยกว่ำ

รอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิภำยหลังจำกกำรจัดสรรทุนส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภท และขึน้อยู่กับแผนกำรลงทุน        

ควำมจ ำเป็น กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้พจิำรณำอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรจ่ำยเงนิปันผลทีแ่ทจ้รงิ

อำจมีควำมแตกต่ำงโดยอำจสูงหรือต ่ำกว่ำอัตรำที่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยดังกล่ำวขำ้งตน้ ทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับ              

ปัจจัยควำมเสีย่งเรือ่งตำ่งๆ  
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ขอ้มลูกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั  

ปี 2563 2562 2561 

อตัรำก ำไรสทุธติอ่หุน้*(บำท) (2.27) (0.89) 0.63 

อตัรำเงนิปันผลตอ่หุน้* (บำท)   0**   0** 0.30 

อตัรำปันผลจำ่ยตอ่ก ำไรสทุธหิลงัจำกกำรจัดสรร 

เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย (รอ้ยละ)  

0 0 50 

*อตัรำก ำไรสทุธติอ่หุน้และเงนิปันผลจำ่ยจำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
**รวมอตัรำเงนิปันผลเพิม่เตมิทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุ 

ส ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษัิทย่อยทีจ่ะจ่ำยใหบ้รษัิทฯ นัน้ จะเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร

ของบรษัิทยอ่ยแตล่ะแหง่ก ำหนด โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทย่อยนัน้ กำรจำ่ยเงนิปันผล

จะขึ้นอยู่กับกำรจัดสรรทุนส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภท แผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็น กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งและ

ขอ้พจิำรณำอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อย่ำงไรก็ตำม  อัตรำกำรจ่ำยเงนิปันผลทีแ่ทจ้รงิอำจมคีวำมแตกตำ่งโดยอำจสงูหรือ

ต ำ่กวำ่อตัรำทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยดงักลำ่วขำ้งตน้ ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัปัจจัยควำมเสีย่งเรือ่งตำ่งๆ 
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8. โครงสรา้งการจดัการ 
 

8.1 คณะกรรมการบรษิทั 
 

คณะกรรมกำรบรษัิทในรอบปี 2563 มรีำยนำมตำมทีป่รำกฎดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้คณุสมบตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรปรำกฎในเอกสำรแนบ 1 

ชือ่ ต าแหนง่ 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ ำนวนครัง้ 
กำรประชมุ 

จ ำนวนครัง้ 
ทีเ่ขำ้รว่มประชมุ 

นำยอดศิกัดิ ์แจง้กมลกลุชยั(1) ประธำนกรรมกำร 7 7 

นำยวัฒนำ จันทรศร กรรมกำรอสิระ / ประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

7 7 

นำงสำวประจติ หำวตัร กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

/กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

และประเมนิผลงำน(2) 

7 7 

นำยบรูณวงศ ์เสำวพฤกษ์ กรรมกำรอสิระ / ประธำนคณะกรรมกำร

สรรหำ ก ำหนดคำ่ตอบแทน และ

ประเมนิผลงำน(2) / กรรมกำรตรวจสอบ   

7 7 

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมกำรอสิระ 7 7 

นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำ ก ำหนด

คำ่ตอบแทน และประเมนิผลงำน(2) 

7 7 

นำงรำตรมีณี ภำษีผล กรรมกำร 7 7 

นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมกำร 7 6 

นายมาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมกำร 7 6 

นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล กรรมกำร 7 7 

นายเจษฎา ชั้นเชิงกิจ(3) กรรมกำร 2 2 

กรรมการทีล่าออกระหวา่งปี 2563 

นางพัชรา สังขพันธ์(3)  กรรมกำร  5 5 

นำยจักรกฤศฏิ ์พำรำพันธกลุ(4) กรรมกำรอสิระ 6 5 

(1) นำยอดศิักดิ ์แจง้กมลกุลชัย ไดร้ับแต่งตัง้เป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำร และกรรมกำรผูจั้ดกำรแทนนำยเจเรม ีโรเบริ์ต        
ออสเตอรส์ตอ๊ก โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่4 กมุภำพนัธ ์2563 

(2) มผีลตัง้แตว่นัที ่30 พฤศจกิำยน 2563 
(3) นำยเจษฎำ ชัน้เชงิกจิ ไดร้ับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรแทนนำงพชัรำ สงัขพนัธ ์โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่3 กนัยำยน 2563 
(4) นำยจักรกฤศฏิ ์พำรำพนัธกลุไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรอสิระของบรษัิทฯ มผีลวนัที ่1 ตลุำคม 2563  
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8.2 คณะผูบ้รหิาร 

 

8.2.1 รายชือ่และต าแหนง่ผูบ้รหิาร  
 

ณ วันทีจ่ัดท ำแบบ 56-1 ฉบับนี้  คณะผูบ้รหิำรประกอบดว้ยผูบ้รหิำรจ ำนวน 10 ทำ่น ดังนี้ ทัง้นี้ 

คณุสมบตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรปรำกฎในเอกสำรแนบ 1 

ชือ่ ต าแหนง่ 

นำยอดศิกัดิ ์แจง้กมลกลุชยั(1) ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ัดกำร 

นำยเจษฎำ ชัน้เชงิกจิ(2) กรรมกำร และผูจ้ัดกำรฝ่ำยกำรตลำดขำยปลกี 

นำยมำโนช มั่นจติจันทรำ(2) กรรมกำร และผูจ้ัดกำรฝ่ำยขำยผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่ 

นำยสชุำต ิโพธิว์ฒันะเสถยีร  กรรมกำร และผูจ้ัดกำรโรงกลัน่ 

นำงรำตรมีณี ภำษีผล(3) 
กรรมกำร และผูจ้ัดกำรบรกิำรธุรกจิและผูจ้ัดกำรภำษี และ 

ผูรั้บผดิชอบสงูสดุทำงสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 

นำงจฑุำรัตน ์วำรชี ืน่สขุ ผูจั้ดกำรนักลงทนุสมัพันธแ์ละวำงแผน 

นำยวนัชยั วจัิกรชน ผูจ้ัดกำรฝ่ำยขำยธรุกจิพำณิชยกรรมน ้ำมันเชือ้เพลงิ 

นำงวรญำ โกสำลำทพิย์(3) ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ 

นำยวรธรรม ตัง้อทิธพิลำกร ผูจั้ดกำรสว่นปฏบิตักิำรน ้ำมันแหง่ประเทศไทย  

นำยสวุฒัน ์ศรคีณำพงษ์(4) ผูจั้ดกำรบญัช ี

(1) นำยอดศิกัดิ ์แจง้กมลกลุชยั ไดร้ับแตง่ตัง้เป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำร และกรรมกำรผูจั้ดกำรแทนนำยเจเรม ีโรเบริต์ ออสเตอรส์ตอ๊ก 
โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่4 กมุภำพนัธ ์2563 

(2) นำยเจษฎำ ชัน้เชงิกจิ ไดร้ับกำรแตง่ตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งผูจั้ดกำรฝ่ำยกำรตลำดขำยปลกีแทนนำยมำโนช มัน่จติจันทรำ โดยนำยมำโนช 
มั่นจติจันทรำไดย้ำ้ยไปด ำรงต ำแหน่งผูจั้ดกำรฝ่ำยขำยผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่แทนนำงสำวปำจรยี ์มกีังวำล โดยมผีลตัง้แตว่ันที ่     
1 สงิหำคม 2563 

(3) นำงรำตรมีณี ภำษีผล ไดย้ำ้ยไปด ำรงต ำแหน่งผูจั้ดกำรบรกิำรธรุกจิและผูจั้ดกำรภำษี ตัง้แตว่ันที ่1 กมุภำพันธ ์2563 และ    
นำงวรญำ โกสำลำทพิยย์ำ้ยมำด ำรงต ำแหน่งผูจั้ดกำรกำรเงนิแทนตัง้แตว่นัที ่4 กมุภำพนัธ ์2563 ทัง้นี ้นำงรำตรมีณี ภำษีผล 
ยังคงเป็นผูร้ับผดิชอบสงูสดุทำงสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิคงเดมิ  

(4) นำยสวุฒัน ์ศรคีณำพงษ์ ไดร้ับแตง่ตัง้เป็นผูจั้ดกำรบญัช ีแทน นำงพชัรำ สงัขพนัธ ์โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่1 ตลุำคม 2563 
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8.2.2 แผนภาพโครงสรา้งการบรหิารจดัการภายในบรษิทัฯ ณ วนัทีจ่ดัท าแบบ 56-1 ฉบบันี ้ 

 
 

8.3 เลขานุการบรษิทั 

คณะกรรมกำรมมีตแิตง่ตัง้ใหน้ำงอังสนำ พเิรนทร เป็นเลขำนุกำรบรษัิท ตัง้แตว่นัที ่28 มนีำคม 2551 โดย

คณุสมบตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษัิทปรำกฎในเอกสำรแนบ 1  

 

8.4  คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

8.4.1  คา่ตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตวัเงนิ มรีายละเอยีดเป็นดงัตอ่ไปนี ้

ส ำหรับปี 2563 กรรมกำรผูซ้ ึง่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบดว้ย ไดรั้บคำ่ตอบแทนกรรมกำร

เดอืนละ 191,667 บำท และกรรมกำรผูซ้ ึง่มไิดด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบดว้ยไดรั้บค่ำตอบแทน

กรรมกำรเดอืนละ 153,333 บำท โดยไมค่ ำนงึถงึควำมทีก่ลำ่วมำขำ้งตน้นี ้กรรมกำรผูซ้ ึง่ไดรั้บคำ่ตอบแทน

ต่ำงหำกจำกบรษัิทฯ บรษัิทย่อย ส ำหรับกำรท ำงำนเต็มเวลำประเภทใดๆ จะไม่มสีทิธไิดรั้บค่ำตอบแทน

กรรมกำร ทัง้นี ้กรรมกำรไมไ่ดรั้บคำ่ตอบแทนอืน่จำกบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยอกี 

  

คณะกรรมการบรษัิทฯ

ประธานกรรมการ และ 
กรรมการผูจั้ดการ*

ผูจั้ดการฝ่าย
กจิกรรมองคก์ร
และรัฐกจิ
สมัพนัธ*์*

ผูจั้ดการ

โรงกลัน่*

ผูจั้ดการฝ่าย
การตลาด
ขายปลกี*

ผูจั้ดการ
การจัดการ
รายได*้*

ผูจั้ดการบรหิารธรุกจิและ
ผูจั้ดการภาษี และ 

ผูร้ับผดิชอบสงูสดุทางสาย
งานบญัชแีละการเงนิ*

ผูจั้ดการนักลงทนุ
สมัพนัธแ์ละวางแผน***

ผูจั้ดการบญัช*ี**

ผูจั้ดการการเงนิ***

ผูจั้ดการฝ่าย
ขายผลติภัณฑ์
หลอ่ลืน่*

ผูจั้ดการฝ่ายขาย
ธรุกจิพาณชิยกรรม
น ้ามนัเชือ้เพลงิ***

ผูจั้ดการสว่น
ปฏบิตักิารน ้ามนัแหง่
ประเทศไทย***

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน

และประเมนิผลงาน   

*     กรรมกำรและผูบ้รหิำร 
**   กรรมกำร 
*** ผูบ้รหิำร 



 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
 

 

สว่นที ่2 หนำ้ 62 

ทัง้นี้ค่ำตอบแทนกรรมกำรรวมของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563             

มรีำยละเอยีดเป็นดงันี ้

ชือ่ 

คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ

บรษิทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

ประเมนิผลงาน 

นำยอดศิกัดิ ์แจง้กมลกลุชยั(1)(2) - - - 

นำยทวศีักดิ ์บรรลอืสนิธุ์(1)  - - - 

นำยมำโนช มั่นจติจันทรำ(1) - - - 

นำยสชุำต ิโพธิว์ฒันะเสถยีร(1) - - - 

นำงสำวปำจรยี ์มกีงัวำล(1) - - - 

นำงรำตรมีณี ภำษีผล(1) - - - 

นำยเจษฎำ ชัน้เชงิกจิ(1)(3) - - - 

นำยบญุทักษ์ หวงัเจรญิ 1,839,996 - - 

นำยวัฒนำ จันทรศร 2,300,004 - - 

นำงสำวประจติ หำวตัร 2,300,004 - - 

นำยบรูณวงศ ์เสำวพฤกษ์ 2,300,004 - - 

กรรมการทีล่าออกระหวา่งปี 2563 

นำงพัชรำ สังขพันธ์(1)(3)  - - - 

นำยจักรกฤศฏิ ์พำรำพันธกลุ(4) 1,379,997 - - 

ยอดรวม 10,120,005   

(1) ไมไ่ดร้ับคำ่ตอบแทนกรรมกำร เนือ่งจำกเป็นกรรมกำรผูซ้ ึง่ไดร้ับคำ่ตอบแทนตำ่งหำกจำกบรษัิทฯ บรษัิทในเครอื ส ำหรับกำร
ท ำงำนเต็มเวลำแลว้ 

(2) นำยอดศิกัดิ ์แจง้กมลกลุชยั ไดร้ับแตง่ตัง้เป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำร และกรรมกำรผูจั้ดกำรแทนนำยเจเรม ีโรเบริต์            
ออสเตอรส์ตอ๊ก โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่4 กมุภำพนัธ ์2563 

(3)  นำยเจษฎำ ชัน้เชงิกจิ ไดร้ับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรแทนนำงพัชรำ สงัขพันธ ์โดยมผีลตัง้แตว่ันที ่3 กนัยำยน 2563 
(4) นำยจักรกฤศฏิ ์พำรำพนัธกลุ ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรอสิระ โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่1 ตลุำคม 2563 

 

8.4.2 คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร  

คำ่ตอบแทนของผูบ้รหิำรในขอ้นี้หมำยรวมถงึคำ่ตอบแทนของผูบ้รหิำร 10 ทำ่น ดังรำยชือ่ทีร่ะบุ

ในขอ้ 8.2.1 และ ผูบ้รหิำร 3 ทำ่นทีไ่ดส้ ิน้สดุกำรเป็นผูบ้รหิำรในระหวำ่งปี 2563 และ ผูจั้ดกำร 1 ทำ่นซึง่

เป็นพนักงำนของบรษัิทในเครอืตำมสดัสว่นกำรบรหิำรงำนใหแ้กบ่รษัิทฯ รวมทัง้ส ิน้ 14 ทำ่น 

ในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนอันประกอบดว้ย

เงินเดือน เงินไดพ้ิเศษประจ ำปี และเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ เป็นเงินรวมทัง้ส ิน้ 97.8 ลำ้นบำทส ำหรับ

ค่ำตอบแทนอืน่ของผูบ้ริหำรนั้นระบุรวมอยู่ในขอ้ 8.5.3.2 ค่ำตอบแทนบุคลำกร ทัง้นี้ ผูบ้ริหำรมไิดรั้บ

คำ่ตอบแทนใดๆ จำกบรษัิทยอ่ยอกี 
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8.4.3 วธิกีารก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการทีม่ไิดเ้ป็นพนกังานของบรษิทั 

ตัง้แตว่ันที ่30 พฤศจกิำยน 2563 คณะกรรมกำรโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนด

คำ่ตอบแทน และ ประเมนิผลงำน จะท ำหนำ้ทีเ่สนอจ ำนวนคำ่ตอบแทนของกรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นพนักงำน

ของบรษัิทต่อทีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมัตดิว้นคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำ 2/3 ของผูถ้อืหุน้

ทีม่ำเขำ้ร่วมประชมุ ทัง้นี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นพนักงำนของบรษัิทจะมจี ำนวนสอดคลอ้งกับ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรในตลำดโดยค ำนงึถงึขนำดและขอบเขตธุรกจิของบรษัิทและควำมรับผดิชอบของ

กรรมกำร 

 

8.5  บุคลากรและคา่ตอบแทนบุคลากร 

8.5.1 จ านวนพนกังาน 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทฯ มพีนักงำน 552 คน โดยจ ำแนกตำมหนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบ 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 ดงันี ้

บรหิำรงำนองคก์ร  23 

กำรกลัน่และจัดจ ำหน่ำย(1) 424 

คำ้ปลกีและผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่(2) 101 

เคมภีัณฑ ์ 4 

รวม 552 

(1) เป็นจ ำนวนทีร่วมวศิวกร ชำ่งเทคนิค ผูป้ฏบิัตกิำรทีโ่รงกลั่นน ้ำมันศรีรำชำและคลังน ้ำมัน และรวมถงึ

พนักงำนฝ่ำยกำรพำณชิยกรรมและกำรสง่ออก 
(2) เป็นจ ำนวนทีร่วมพนักงำนฝ่ำยกำรตลำดขำยปลกีและกำรขำยผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ไดจ้ำ้งบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่น ด ำเนินงำนต่ำง ๆ ซึง่

รวมถงึงำนทรัพยำกรบุคคล กำรบัญช ีเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรจัดซือ้ กำรขำยและกำรบรหิำรจัดกำร

บำงอยำ่ง 

8.5.2 ขอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่ าคญัในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 

บรษัิทฯ ไมม่ขีอ้พพิำทดำ้นแรงงำนทีส่ ำคัญในชว่ง 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 พนักงำนจ ำนวน 184 คนของบรษัิทฯ เป็นสมำชกิของสหภำพ ซึง่

พนักงำนเหลำ่นี้สว่นใหญเ่ป็นพนักงำนระดับปฏบิตักิำรในโรงกลัน่น ้ำมันศรรีำชำ ซึง่ผูบ้รหิำรและสหภำพ

มไิดม้คีวำมขดัแยง้กนั  

8.5.3  คา่ตอบแทนบุคลากร 

8.5.3.1 คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ค่ำตอบแทนพนักงำนของบริษัทฯ มีจ ำนวน 773 ลำ้นบำท ในปี 2563 กำรปรับขึน้

เงนิเดอืนประจ ำปีของพนักงำนแตล่ะคนขึน้อยูก่ับควำมดคีวำมชอบและกำรประเมนิผลกำรท ำงำน

ประจ ำปีของพนักงำน  

8.5.3.2 คา่ตอบแทนอืน่ 

ผลประโยชน์อืน่ๆ ทีบ่ริษัทฯ ใหแ้ก่พนักงำนไดแ้ก่ กำรหยุดพักผ่อนประจ ำปี กำรลำ

คลอดบุตร กำรประกันภัยกรณีพิกำร และแผนประกันสุขภำพรวม นอกจำกนี้ พนักงำนและ
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ผูบ้รหิำรบำงทำ่นของบรษัิทฯ ยังไดเ้ขำ้ร่วมในโครงกำรใหผ้ลประโยชนต์อบแทนในรูปของหุน้ทนุ 

(Equity Incentive Plan) ของเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชั่น เพื่อสรำ้งแรงจูงใจใหพ้นักงำน 

บริษัทฯ เชื่อว่ำระดับค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีควำมทัดเทียมกับระดับ

ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อุตสำหกรรมของไทย รวมทัง้อุตสำหกรรมปิโตรเลียมและ          

อะโรเมตกิสอ์ืน่ๆ  นอกจำกนี้ ตัง้แต่วันที ่1  มกรำคม 2552 บริษัทฯ ไดม้ีกำรจัดตัง้โครงกำร   

แผนเงินออมส ำหรับพนักงำน (Employee Saving Plan) ซึง่โครงกำรดังกล่ำวจัดตัง้ขึ้นเพื่อ

สนับสนุนใหเ้กดิกำรออมเงนิระยะยำวของพนักงำนโดยบรษัิทฯ จะสะสมเงนิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 5 

ของเงินเดือนของพนักงำนทุกคน รวมทัง้ใหด้อกเบี้ยบนเงินสะสมดังกล่ำว โดยมีเงื่อนไข       

กำรเบกิถอนเงนิ ซึง่พนักงำนสำมำรถเบกิถอนไดห้ลังจำกเงนิออมนัน้มรีะยะเวลำ 3 ปีขึน้ไป โดย

บริษัทฯ ไดรั้บรู ร้ำยกำรโครงกำรแผนเงินออมส ำหรับพนักงำน (Employee Saving Plan) 

ดงักลำ่วเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเป็นเงนิจ ำนวนทัง้ส ิน้ 46 ลำ้นบำทในปี 2563 

8.5.3.3 กองทนุส ารองเลีย้งชพีและแผนการใหผ้ลประโยชนแ์กพ่นกังาน  

  (defined benefit plan) 

บริษัทฯ มีกองทุน (defined contribution plan) ส ำหรับพนักงำนที่เขำ้ร่วมงำนกับ

บรษัิทฯ ภำยหลงัจำกปี 2540 ตำมแผนนี ้บรษัิทฯ จะสมทบเงนิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 5  ถงึ 15 ของ

เงนิเดอืนของพนักงำนเขำ้กองทนุ และพนักงำนจะตอ้งสมทบเงนิเป็นจ ำนวนขัน้ต ำ่รอ้ยละ 3 ของ

เงนิเดอืนของตน ส ำหรับพนักงำนทีเ่ขำ้ร่วมงำนกับบรษัิทฯ ก่อนหนำ้ปี 2540 พนักงำนมีสทิธิ

เลือกที่จะเขำ้ร่วมในแผนกำรสมทบเงินกองทุนพนักงำนหรือแผนกำรใหป้ระโยชน์พนักงำน 

(defined benefit plan) ซึง่ส ำหรับแผนกำรใหป้ระโยชน์แกพ่นักงำน บรษัิทฯ ไดล้งบญัชจี ำนวนเงนิ

ตำมกำรค ำนวณจรงิส ำหรับแผนกำรใหผ้ลประโยชน์แก่พนักงำน (defined benefit plan) ไวใ้น

งบดลุ โดยคดิตำมจ ำนวนปีทีท่ ำงำนและเงนิเดอืนของพนักงำน ณ เวลำนัน้ ส ำหรับแผนกำรให ้

ผลประโยชน์แก่พนักงำน  (defined benefit plan) นี้ บริษัทฯ ไดรั้บรู ร้ำยกำรดังกล่ำวเป็น

คำ่ใชจ้ำ่ยเป็นเงนิจ ำนวนทัง้ส ิน้ 240 ลำ้นบำทในปี 2563 

บริษัทฯ จัดตัง้คณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี (Registered Provident Fund 

Committee) ซึง่ประกอบไปดว้ยตัวแทนจำกบรษัิทฯ 3 คนและตัวแทนจำกพนักงำน 2 คน เพือ่

ร่วมดแูลนโยบำยกำรลงทนุและผลงำนของกองทนุ คณะกรรมกำรฯ มกีำรจัดอบรมใหค้วำมรูแ้ก่

พนักงำนในกำรวำงแผนทำงกำรเงนิ 

8.5.4  นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

บริษัทฯ เชือ่ว่ำกำรมีพนักงำนทีม่ีควำมรูค้วำมสำมำรถและมีควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนถือเป็น

จุดเด่นและควำมไดเ้ปรียบของบริษัทฯ  ดังนั้นระบบกำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพของพนักงำนอย่ำง     

รอบดำ้นของบรษัิทฯ จงึเป็นปัจจัยสนับสนุนใหบ้รษัิทฯ สำมำรถพัฒนำบุคลำกรทีม่ปีระสทิธภิำพสูงสุด     

มคีวำมทุม่เท และมแีรงจงูใจในกำรสรำ้งสรรคผ์ลงำนใหก้บัองคก์รไดอ้ย่ำงเต็มที ่

บรษัิทฯ คัดเลอืกผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถเขำ้มำร่วมงำนและลงทุนในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยมกีำรพัฒนำบคุลำกรผ่ำนกำรมอบหมำยงำน กำรสรำ้งประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน และกำรใหค้วำมรู ้

และฝึกอบรมตลอดระยะเวลำในกำรท ำงำน กำรวำงแผนเพื่อควำมกำ้วหนำ้ในงำนอำชพีถือเป็นควำม

รับผดิชอบร่วมกันระหวำ่งบรษัิทฯ และพนักงำน บรษัิทฯ สง่เสรมินโยบำยทีย่อมรับควำมแตกตำ่งและกำร

อยู่ร่วมกัน ดว้ยควำมคำดหวังอย่ำงสงูว่ำจะชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิผลงำนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเพื่อนพนักงำน

ดว้ยกนัและตอ่ทมี  

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญต่อพนักงำนที่มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์หลำกหลำย ทัง้ยัง

สนับสนุนและผลักดันใหบุ้คลำกรมคีวำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค ์คดินอกกรอบ และสรำ้งนวัตกรรมใหม่ๆ โดย

เนน้กำรจำ้งพนักงำนในประเทศทีด่ ำเนนิธุรกจิอยู่ ซึง่เป็นกำรสง่เสรมิกำรเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิของ

ประเทศนัน้ๆ อกีดว้ย 
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ปรัชญำในกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนของบริษัทฯ คือสนับสนุนกำรเตบิโตและควำม     

เป็นผูน้ ำของพนักงำนจำกภำยในองค์กร โดยกำรมอบหมำยงำนที่หลำกหลำยและเปิดโอกำสใหไ้ด  ้    

เก็บเกีย่วประสบกำรณ์จำกแตล่ะงำนเพือ่พัฒนำควำมสำมำรถในดำ้นตำ่งๆ บรษัิทฯ สนับสนุนใหพ้นักงำน

ใชค้วำมสำมำรถอยำ่งเต็มทีเ่พือ่ใหส้ำมำรถบรรลผุลส ำเร็จในกำรด ำเนนิงำนทีเ่ป็นเลศิได ้

กำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนใหเ้ป็นเลศินับเป็นเป้ำหมำยหลักของแผนกำรพัฒนำศักยภำพ

ของพนักงำน บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำน โดยมุ่งเป้ำหมำยที่กำรสรำ้งผูน้ ำและกำร

พัฒนำบคุลำกรในระยะยำว กำรทีบ่รษัิทฯ สำมำรถเล็งเห็นถงึศักยภำพและพัฒนำเพิม่ควำมสำมำรถของ

พนักงำนถอืเป็นปัจจัยส ำคัญของกำรด ำเนนิงำน ทัง้นีพ้ฤตกิรรม ทกัษะ และขดีควำมสำมำรถของพนักงำน

จะเพิม่มำกขึน้จำกกำรฝึกอบรมและจำกประสบกำรณ์ควำมรับผดิชอบในกำรท ำงำนทีไ่ดรั้บมอบหมำยที่

หลำกหลำยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ บริษัทฯ คำดหวังควำมเป็นผูน้ ำจำกพนักงำนเพื่อก ำหนด

มำตรฐำนกำรท ำงำนทีด่ ีมคีวำมชดัเจน และสรำ้งแรงบันดำลใจ รวมถงึสง่เสรมิกำรสรำ้งนวัตกรรมในกำร

ท ำงำนเพือ่ใหบ้รษัิทฯ ประสบผลส ำเร็จในกำรแขง่ขนัทำงธรุกจิ 

พนักงำนของบรษัิทฯ เรยีนรูแ้ละพัฒนำทักษะผำ่นกำรอบรมจำกหลักสตูรทีผ่่ำนกำรรับรองมำแลว้

วำ่เหมำะสมกับกำรด ำเนนิกจิกำรของบรษัิทฯ และพัฒนำจำกกำรฝึกฝนผ่ำนกำรท ำงำนจรงิในหลำกหลำย

สำยงำน กำรฝึกฝนดงักลำ่วยังเป็นกำรเตรยีมควำมพรอ้มใหแ้กพ่นักงำนทีม่ีควำมสำมำรถและมคีวำมมุ่งมั่น

ทีพ่รอ้มจะเผชญิควำมทำ้ทำยของธรุกจิในอนำคตทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ 
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9. การก ากบัดแูลกจิการ 

9.1  นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

บริษัทฯ ไดว้ำงแนวปฏิบัตกิำรก ำกับดูแลที่ดตีำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

เป็นไปตำมหลักกำรของกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรับบรษัิทจดทะเบยีน ปี 2560 ซึง่ไดจั้ดท ำโดยคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์โดยในปี 2563 คณะกรรมกำรไดรั้บทรำบผลกำรประเมนิกำรน ำหลักปฏบิัติ

ตำมหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกจิกำรทีด่สี ำหรับบรษัิทจดทะเบยีนปี 2560 มำปรับใชต้ำมบรบิททำงธุรกจิของ

บรษัิทฯ ซึง่ไดพ้จิำรณำและทบทวนโดยคณะท ำงำนตำมทีไ่ดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร โดยคณะท ำงำนได ้

รำยงำนผลกำรทบทวนตอ่คณะกรรมกำรวำ่นโยบำย เครือ่งมอื แนวทำง และวธิีปฏบิัตงิำนของบรษัิทฯ เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์และบรรลุเจตนำรมณ์ตำมหลักปฏิบัติตำมหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัท           

จดทะเบยีนปี 2560 โดยแนวปฏบิตักิำรก ำกบัดแูลทีด่ ีมดีงันี้ 

(1) สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

บริษัทฯ ยอมรับสทิธิของผูถ้ือหุน้ทุกคนซึง่ครอบคลุมสทิธิในกำรซื้อขำยหรือโอนหุน้อย่ำง      

เป็นอสิระ กำรเขำ้ร่วมประชมุ กำรแสดงควำมคดิเห็น กำรเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็นวำระกำรประชมุผูถ้อืหุน้ 

กำรเสนอชือ่บุคคลเพื่อเขำ้รับกำรพจิำรณำคัดเลอืกใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และกำรใชส้ทิธอิอกเสยีง 

ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เกีย่วกับกำรแตง่ตัง้หรอืกำรถอดถอนกรรมกำร คำ่ตอบแทนกรรมกำร กำรแตง่ตัง้ผูส้อบ

บัญชี จ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี กำรประกำศจ่ำยเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแกไ้ขขอ้บังคับและ    

หนังสอืบรคิณห์สนธ ิกำรลดทุนหรือเพิม่ทุน และกำรอนุมัตริำยกำรพเิศษทีต่อ้งใชม้ตทิีป่ระชมุผูถ้ ือหุน้     

ในกำรอนุมัต ิเป็นตน้ โดยในกำรประชมุผูถ้อืหุน้นัน้จะมผีูบ้รหิำรทีม่คีวำมรูแ้ละเกีย่วขอ้งเขำ้ร่วมประชมุเพื่อ

ตอบค ำถำมในทีป่ระชมุดว้ย 

ผูถ้ือหุน้จะไดรั้บขอ้มูลประกอบวำระกำรประชุมทีถู่กเสนอพรอ้มควำมเห็นของคณะกรรมกำร

บรษัิทฯ ส ำหรับกำรออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้แต่ละครัง้อย่ำงเพียงพอตำมก ำหนดเวลำ 

ทัง้นี ้ก็เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถตดัสนิใจใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ อำท ิ

 ในเรื่องเกีย่วกับกำรแต่งตัง้กรรมกำร บริษัทฯ จะไดจ้ัดใหม้ีขอ้มูลเบื้องตน้ของบุคคลที่เสนอ

แตง่ตัง้ ซึง่รวมถงึกำรศกึษำ ประสบกำรณ์ กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ 

 ในเรื่องเกีย่วกับกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร บริษัทฯ จะไดจ้ัดใหผู้ถ้ ือหุน้ไดรั้บขอ้มูล

เกีย่วกบัองคป์ระกอบและจ ำนวนคำ่ตอบแทนทีเ่สนอเพือ่ขอมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 ในเรือ่งเกีย่วกับกำรแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก ำหนดจ ำนวนเงนิคำ่สอบบัญช ีบรษัิทฯ จะไดจั้ดให ้   

ผูถ้อืหุน้ไดรั้บขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ผูส้อบบัญชทีีน่ ำเสนอและชือ่ส ำนักงำนสอบบัญช ีคำ่สอบบัญชทีี่

เสนอ จ ำนวนปีทีท่ ำหนำ้ทีใ่หบ้รษัิทฯ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชคีนเดมิ) 

 ในเรื่องเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทฯ จะไดจ้ัดใหม้ีค ำอธิบำยโดยย่อเพื่อประกอบกำร

ตดัสนิใจในเรือ่งกำรจำ่ยเงนิปันผลทีเ่สนอ 

 ในเรือ่งเกีย่วกับกำรพจิำรณำเรือ่งส ำคัญๆ ของบรษัิทฯ ตัวอย่ำงเชน่ กำรเพิม่ทนุ กำรลดทนุ กำร

แกไ้ขขอ้บงัคับ กำรขำย เลกิ หรอืโอนกจิกำรหลักของบรษัิทฯ กำรควบรวมกจิกำร บรษัิทฯ จะได ้

จัดใหม้ขีอ้มูลทีเ่พยีงพอเกีย่วกับวัตถุประสงคข์องเรือ่งทีเ่สนอ รวมถงึผลกระทบตอ่บรษัิทฯ และ 

ผูถ้อืหุน้ดว้ย 

ทัง้นี้ นอกจำกขอ้มูลขำ้งตน้แลว้ บรษัิทฯ จะสนับสนุนจัดใหม้คีวำมเห็นของคณะกรรมกำรเพื่อ

น ำไปใชป้ระกอบกับวำระทีส่ ำคัญแตล่ะวำระ เพือ่ชว่ยใหผู้ถ้อืหุน้ตัดสนิใจลงมตไิด ้บรษัิทฯ จะปฏบิัตติำม

ขอ้ก ำหนดทีก่ ำหนดในขอ้บังคับของบรษัิทฯ และกฎหมำยทีใ่ชบ้ังคับในเรื่องเกีย่วกับกำรจัดกำรประชุม    

ผูถ้ือหุน้ ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้ฉบับสมบูรณ์ทัง้ภำษำไทยและ
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ภำษำอังกฤษบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วันก่อนวันประชมุ รวมถงึขอ้ปฏบิัตใินกำร  

เขำ้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ดงักลำ่วและวำระกำรประชมุตำ่งๆ ลว่งหนำ้ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

บรษัิทฯ จะเปิดโอกำสอย่ำงเหมำะสมใหผู้ถ้อืหุน้ไดแ้สดงควำมคดิเห็นและตัง้ค ำถำมในทีป่ระชมุ 

โดยจะมผีูบ้รหิำรทีม่คีวำมรูแ้ละเกีย่วขอ้งเขำ้ร่วมประชมุเพือ่ตอบค ำถำมในทีป่ระชมุ และจะไดม้กีำรจัดท ำ

รำยงำน กำรประชุมอย่ำงเหมำะสม ซึง่รวมถงึกำรบันทกึรำยชือ่กรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุม สรุปค ำถำม       

ทีส่ ำคัญ ค ำอธบิำยและค ำชีแ้จงทีใ่หไ้ว ้ขอ้คดิเห็นทีส่ ำคัญทีม่กีำรเสนอ วธิกีำรลงคะแนนและนับคะแนน  

มตทิีป่ระชมุซึง่แยกเป็นคะแนนทีเ่ห็นดว้ย คะแนนทีไ่มเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง เป็นตน้  

บรษัิทฯ ยังอ ำนวยควำมสะดวกและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่รวมถงึนักลงทนุสถำบันเขำ้ร่วมประชมุ 

ผูถ้ือหุน้ โดยบริษัทฯ เลอืกสถำนทีจั่ดกำรประชุมทีม่ีระบบขนส่งมวลชนเขำ้ถงึเพื่อใหผู้ถ้ ือหุน้สำมำรถ    

เดนิทำงเขำ้ร่วมประชมุไดอ้ย่ำงสะดวกในกรณีทีม่กีำรมอบฉันทะ บรษัิทฯ สนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ทัง้ทีเ่ป็น

บุคคลธรรมดำและนักลงทุนสถำบันสง่เอกสำรกำรลงทะเบยีนกำรเขำ้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ทีถู่กจัดท ำตำม

หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้รวมทัง้เอกสำรตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมำยังบรษัิทฯ ลว่งหนำ้

ก่อนวันประชุม บริษัทฯไดจั้ดใหม้ีกำรใชร้ะบบบำร์โคด้ (Barcode) ในกำรลงทะเบียนและกำร                  

นับคะแนนเสยีงเพื่อควำมรวดเร็วและไดจั้ดเตรียมอำกรแสตมป์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในกำรมอบฉันทะอกีดว้ย  

(2) การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

บรษัิทฯ มนีโยบำยเกีย่วกับควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน

ของบรษัิทฯ เป็นสว่นหนึ่งในมำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษัิทฯ (Standards of Business Conduct) 

โดยทัว่ไปแลว้นโยบำยดงักลำ่วก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษัิทฯ หลกีเลีย่งมใิหเ้กดิ

กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์สว่นตัวของบุคคลดังกล่ำวกับผลประโยชน์ของบรษัิทฯ โดยกำรขัดกันนี้

อำจจะเกดิขึน้ไดเ้มือ่กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนักงำนกระท ำกำรอยำ่งใดๆ หรอืมผีลประโยชนส์ว่นตวัอันขัด

หรือแยง้กับวัตถุประสงค์และกำรปฏบิัตหินำ้ทีเ่พื่อบริษัทฯ ตัวอย่ำงเช่น กำรทีก่รรมกำร ผูบ้ริหำร และ

บรษัิทฯ คำดหมำยใหพ้นักงำนหลกีเลีย่งกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ในกำรท ำธุรกจิกับผูส้ง่สนิคำ้ ลกูคำ้ 

คูแ่ขง่ หรอืบคุคลอืน่ นอกจำกนี้ บรษัิทฯ ยังคำดหมำยใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำน ละเวน้จำกกำร

หำผลประโยชน์ใหต้นเองโดยใชโ้อกำสทีไ่ดม้ำจำกทรัพย์สนิของบริษัทฯ หรือจำกกำรด ำรงต ำแหน่ง

ภำยในบริษัทฯ  อีกทัง้ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนยังถูกคำดหมำยใหห้ลีกเลี่ยงกำรซื้อขำย

หลักทรัพย์โดยกำรอำศัยขอ้มูลภำยในซึง่มไิดเ้ป็นขอ้มูลสำธำรณะทีก่รรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำน

ดังกลำ่วไดม้ำโดยกำรอำศัยต ำแหน่งหนำ้ทีใ่นบรษัิทฯ ดว้ย ทัง้นี้ในดำ้นกำรก ำกับดแูลเรื่องกำรใชข้อ้มูล

ภำยในนัน้บรษัิทฯ จะด ำเนนิกำรดงัตอ่ไปนี ้

 ใหค้วำมรูแ้กผู่บ้รหิำรของบรษัิทฯ เกีย่วกับหนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบของผูบ้รหิำรในกำรรำยงำนกำร

ถอืหุน้ของบรษัิทฯ และบทลงโทษในกรณีไมเ่ปิดเผยขอ้มูลภำยใตบ้ทบญัญัตแิหง่พระรำชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 ใหค้ ำแนะน ำแกผู่บ้รหิำรของบรษัิทฯ เกีย่วกบักำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหุน้ของบรษัิทฯ 

ตอ่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตำมพระรำชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 ใหค้ ำแนะน ำแก่ผูบ้ริหำรของบริษัทฯ เกีย่วกับกำรน ำขอ้มูลของบริษัทฯ ไปใชอ้ันจะส่งผลต่อ 

รำคำหุน้ของบริษัทฯ ทัง้นี้ ในช ่วง 1 เดอืนก่อนทีจ่ะม ีกำรเปิดเผยงบกำรเงนิของบรษัิทฯ 

(รวมถึงงบกำรเงินรำยไตรมำส) บริษัทฯ จะท ำกำรหำ้มพนักงำนที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูล         

ทีส่ ำคญักอ่นกำรเปิดเผยขอ้มลูตอ่ตลำดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมกำรของบรษัิท 

 หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน เจำ้หนำ้ที ่รวมถงึคู่สมรส และผูอ้ยู่ในอุปกำระของบุคคล

ดังกล่ำว ใชข้อ้มูลของบริษัทฯ เพื่อขำย ซือ้ โอน หรือรับโอนหุน้ของบริษัทฯ ก่อนทีจ่ะมีกำร
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เปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชน กำรใชข้อ้มูลในลักษณะดังกล่ำวอำจเป็นกำรละเมดิกฎหมำยทีใ่ช ้

บงัคบั และพนักงำนทีล่ะเมดิอำจถกูบรษัิทฯ ลงโทษทำงวนัิย 

(3) บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษัิทฯ ตระหนักถงึควำมส ำคัญตอ่สทิธติำมกฎหมำยของผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตำ่งๆ เชน่ พนักงำน

และผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอืของบรษัิทฯ ตลอดจนผูซ้ ึง่มคีวำมสมัพันธเ์ชงิพันธสญัญำกับ

บรษัิทฯ ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้ือหุน้ ลูกคำ้ พนักงำน หรือชมุชน โดยบรษัิทฯ จะปฏบิัตติำมภำระหนำ้ที่ผูกพัน

ดังกลำ่ว ปฎบิัตติำมระเบยีบและกฎเกณฑท์ัง้มวลทีใ่ชก้ับธุรกจิกำรคำ้ของบรษัิทฯ ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ำกัด

เพยีงกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับลขิสทิธหิรอืทรัพยส์นิทำงปัญญำ นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยังจัดให ้

มมีำตรกำรในกำรแจง้เบำะแสตอ่บรษัิทฯ ในประเด็นทีเ่กีย่วกบักำรกระท ำผดิกฎหมำย ควำมไมถ่กูตอ้งของ

รำยงำนทำงกำรเงนิ ควำมบกพร่องของระบบควบคมุภำยใน หรอืกำรกระท ำผดิจรรยำบรรณ โดยผูม้สีว่นไดเ้สยี

สำมำรถตดิต่อ/รอ้งเรียนในเรื่องทีอ่ำจเป็นปัญหำ (Whistle Blowing) กับคณะกรรมกำร/คณะกรรมกำร

ตรวจสอบไดโ้ดยตรงผ่ำนทำงนักลงทุนสัมพันธ์ ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุในหัวขอ้ (4) ซึง่เมื่อนักลงทุน

สมัพันธไ์ดรั้บเรื่องแลว้ ก็จะแจง้ไปยังกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อท ำกำรสบืหำขอ้เท็จจรงิตำม

จ ำเป็นตอ่ไป หรอืหำกเป็นกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรทำ่นใดทำ่นหนึง่ นักลงทนุสมัพันธจ์ะแจง้

ไปยังผูต้รวจสอบภำยในหรือกรรมกำร/ผูบ้ริหำรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งเพื่อท ำกำรสบืหำขอ้เท็จจริงตำม

จ ำเป็นตอ่ไป หรอืตำมชอ่งทำงทีร่ะบไุวใ้นวธิปีฏบิัตเิรือ่งกำรเปิดโอกำสใหพ้นักงำนและผูเ้กีย่วขอ้งสำมำรถ

แสดงควำมคดิเห็นไดอ้ยำ่งเสรทีีก่ลำ่วมำขำ้งตน้ 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำชุมชนและสิง่แวดลอ้มมีควำมส ำคัญกับกำรประกอบธุรกจิของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จึงมีนโยบำยในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด รวมถึงกำรให ้      

ควำมเคำรพตอ่วฒันธรรมของประเทศและของทอ้งถิน่นัน้ๆ สิง่ส ำคญัเหนอืวตัถุประสงคอ์ืน่ใดก็คอื บรษัิทฯ 

มคีวำมมุง่มั่นในกำรด ำเนนิงำนดว้ยควำมปลอดภัยและควำมรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

(4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

บรษัิทฯ คำดหมำยใหพ้นักงำนทัง้หมดในองคก์รปฏบิัตติำมมำตรฐำนควำมซือ่ตรงของบรษัิทฯ         

โดยบรษัิทฯ จะไม่ยอมรับพนักงำนผูท้ีไ่ดผ้ลงำนมำโดยกำรละเมดิกฎหมำยหรอืนโยบำยของบรษัิทฯ หรอื

โดยกำรกระท ำทีไ่รจ้รรยำบรรณ กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ สนับสนุน และคำดหมำยใหพ้นักงำน

แต่ละคนใหก้ ำลังใจและยกย่องเพื่อนพนักงำนทีป่ฏเิสธกำรรับผลประโยชน์ทีไ่ม่ถูกตอ้ง เพื่อด ำรงไวซ้ึง่

มำตรฐำนทำงจรรยำบรรณของบรษัิทฯ 

นโยบำยของบรษัิทฯ ทีย่ดึถอืตลอดมำกลำ่ววำ่ ธรุกรรมทกุอย่ำงจะตอ้งถูกบนัทกึอย่ำงถูกตอ้งลง

ในเอกสำรบันทกึและสมุดบัญช ีซึง่หมำยควำมว่ำ กำรลงขอ้ควำมไม่ตรงตำมทีเ่ป็นจรงิในสมุดบัญชแีละ

เอกสำรบันทกึตำ่ง ๆ หรอืกำรเปิดบัญชธีนำคำรหรอืกำรมบีัญชธีนำคำรไวแ้ตไ่มล่งบันทกึในสมดุบัญชขีอง

บริษัทฯ เป็นเรื่องทีห่ำ้มกระท ำอย่ำงเด็ดขำด โดยบริษัทฯ คำดหมำยใหพ้นักงำนของบริษัทฯ ท ำกำร     

จดบนัทกึกำรด ำเนนิงำนอยำ่งถกูตอ้งในบนัทกึและสมดุบัญชขีองบรษัิทฯ และมคีวำมซือ่ตรง 

นอกจำกนี้ บรษัิทฯ ยังมนีโยบำยทีต่อ้งกำรใหข้อ้มูลทีเ่ปิดเผยในรำยงำนหรอืเอกสำรทีบ่รษัิทฯ 

สง่ใหแ้กห่น่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนทีม่อี ำนำจควบคมุ ตลอดจนกำรสือ่สำรต่อสำธำรณชนใหเ้ป็นไป

อย่ำงสมบรูณ์ ถูกตอ้ง เหมำะสม ตรงตำมเวลำ และสำมำรถเขำ้ใจได ้รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

กับผูถ้อืหุน้ตำมทีก่ฎหมำยใชบ้ังคับก ำหนดไว ้ซึง่ในรอบปีทีผ่่ำนมำ บรษัิทฯ มกีำรรำยงำนขอ้มูลเมื่อมี

เหตกุำรณ์ส ำคัญตำมกฎระเบยีบถงึตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด อกีทัง้ยัง

ไดเ้ผยแพร่งบกำรเงนิ รำยงำนเกีย่วกับฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนขอ้มูลต่ำงๆ ใน

เว็บไซตข์องทำงบรษัิทฯ (www.esso.co.th) ดว้ยอกีทำงหนึ่ง นอกจำกนี้ พนักงำนทุกคนยังมหีนำ้ที่ที่

จะตอ้งรำยงำนขอ้มูลที่มีสำระส ำคัญซึง่ตนไดท้รำบมำต่อผูบ้ริหำรเพื่อใหผู้บ้ริหำรสำมำรถใชใ้นกำร

พจิำรณำตดัสนิใจในกำรเปิดเผยขอ้มลูได ้ 

http://www.esso.co.th/
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อนึ่ง บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสำรและใหข้อ้มูลกับผูถ้ือหุน้ นักลงทุน 

นักวเิครำะห์ทำงกำรเงนิ หรือผูเ้กีย่วขอ้งทั่วไป ผ่ำนชอ่งทำงต่ำงๆ อำทเิชน่ เว็บไซตข์องบริษัทฯ กำร

ประชมุรำยไตรมำสกบันักวเิครำะหท์ำงกำรเงนิ กำรประชมุกบันักลงทนุ อเีมล ์และหมำยเลขโทรศพัท ์ 

วธิกีารตดิตอ่แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ ์

โทรศพัท ์ 02-407-4788  

อเีมล ์  essoIR@exxonmobil.com  

(5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ประกอบดว้ยบุคคลทีม่ีคุณสมบัตแิละประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะช่วย

พัฒนำและก ำหนดทศิทำงธรุกจิ นโยบำย กลยทุธข์องบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคญักับกำรควบคมุ

ภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกระบวนกำรสอบทำนเพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำร

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัและภำยใตก้ำรตดัสนิใจทีส่มเหตสุมผล 

นอกจำกกำรเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับกรรมกำรของบริษัทฯ แลว้ บรษัิทฯ จะจัดใหม้กีำรเปิดเผย

ขอ้มูลเกีย่วกับผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ ในสว่นทีเ่กีย่วกับกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร และ/หรือผูบ้รหิำร  

ในบรษัิทอืน่ในเครอืเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ ของผูบ้รหิำรแตล่ะทำ่นดว้ย 

คณะกรรมกำรไดร้เิริม่ จัดท ำ และอนุมัตแินวทำงกำรก ำกับดแูลกจิกำรของคณะกรรมกำร (Board 

Governance Guidelines) ซึ่งแสดงถึงแนวทำงในกำรก ำกับดูแลกิจกำรและบทบำทหนำ้ที่ของ

คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร ตำมแนวปฏบิัตขิองบรษัิทฯ ใน

ปัจจุบันซึ่งมีควำมเหมำะสมกับธุ รกิจของบริษัทฯ และเผยแพร่ ไว บ้นเ ว็บไซด์ของบริ ษัทฯ 

(www.esso.co.th) ดว้ย 

(ก) กรรมการ 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ มจี ำนวน 11 ทำ่นประกอบดว้ย 

 กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ จ ำนวน 5 ทำ่น  

 กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 6 ท่ำน (ประกอบดว้ยกรรมกำรทีเ่ป็นพนักงำน

ของบริษัทฯ 1 ท่ำน กรรมกำรที่เป็นพนักงำนของบริษัทในเครือ 1 ท่ำน และ 

กรรมกำรอสิระ 4 ทำ่น) 

 กรรมกำรซึง่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบดว้ย จ ำนวน 3 ทำ่น  

 กรรมกำรซึง่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดคำ่ตอบแทน และประเมนิผลงำน 

จ ำนวน 3 ทำ่น  

ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรของบรษัิทฯ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ัดกำรของบรษัิทฯ ดว้ย 

บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีเลขำนุกำรบริษัทฯ โดยมีหนำ้ที่ช่วยเหลือคณะกรรมกำรในกำร      

จัดกำรประชมุคณะกรรมกำร กำรจัดสง่หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมกำร กำรจดบนัทกึรำยงำนกำร

ประชมุ และหนำ้ทีอ่ืน่ๆ ซึง่เป็นหนำ้ทีต่ำมปกตขิองเลขำนุกำรบรษัิท รวมถงึกำรจัดเก็บขอ้มูลสว่น

ไดเ้สยีของกรรมกำรและผูบ้รหิำรและผูเ้กีย่วขอ้งของบคุคลดงักลำ่ว 

(ข) คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท ำหนำ้ทีต่รวจสอบกำร

ด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ ซึง่มคีณุสมบตัติำมที่

mailto:essoIR@exxonmobil.com
http://www.esso.co.th/
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ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และประกำศตลำด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษัิทฯ ยังไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และ ประเมนิผลงำน

เพื่อท ำหนำ้ที่ร่วมกับประธำนกรรมกำรและคณะท ำงำนของบริษัทฯ ในกำรสรรหำบุคคลที่มี

คุณสมบัตเิหมำะสมทีจ่ะเป็นกรรมกำรและเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร และกำรพิจำรณำ

หลักเกณฑใ์นกำรก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร และประเมนิผลงำน และให ้

ควำมเห็นเกีย่วกบักำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรผูจ้ัดกำรของบรษัิทฯ 

(ค) บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะประธานกรรมการและกรรมการ 

ประธำนคณะกรรมกำรมอี ำนำจหนำ้ทีด่งัตอ่ไปนี ้ 

1. ก ำหนดวำระกำรประชมุคณะกรรมกำรในแต่ละปีและเรียกประชมุคณะกรรมกำรให ้

สอดคลอ้งกับก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำปีที่ไดพ้ิจำรณำไว ้

ล่วงหนำ้ร่วมกับคณะกรรมกำรทัง้คณะ (ซึง่รวมถงึกรรมกำรอสิระ) ในปีก่อนหนำ้ 

อย่ำงไรก็ตำม ประธำนคณะกรรมกำรจะพิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุม

คณะกรรมกำรพเิศษอืน่ๆ เพิม่เตมิจำกทีเ่คยพจิำรณำไวแ้ลว้ไดต้ำมควำมจ ำเป็นและ

เหมำะสม 

2. เป็นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรและทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ ก ำกับดูแลใหก้ำร

ประชมุคณะกรรมกำรและกำรประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปตำมระเบยีบวำระ ขอ้บังคับของ

บรษัิท และกฎหมำย 

คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีหนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยที่

เกีย่วขอ้ง โดยท ำหนำ้ทีพ่จิำรณำและใหค้วำมเห็นชอบในเรื่องทีส่ ำคัญเกีย่วกับกำรด ำเนินงำน

ของบรษัิทฯ รวมทัง้ใหค้วำมส ำคญัในกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละเชือ่มั่นในหลกักำรส ำคัญ ดงันี ้

 กำรปฏบิัตหินำ้ทีด่ว้ยควำมสำมำรถเพื่อใหเ้กดิมูลคำ่เพิม่แกธุ่รกจิในระยะยำว และ   

กำรบริหำรงำนดว้ยควำมรอบคอบและระมัดระวัง และมิใหเ้กิดควำมขัดแยง้       

ทำงผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 

 พจิำรณำทบทวนวสิัยทัศน์ พันธกจิ และ กลยุทธข์องบรษัิท สนับสนุนกำรก ำกับ

ดูแลกจิกำรใหน้ ำไปสู่ผลส ำเร็จเป็นเป้ำหมำยหลักและควบคุมตรวจสอบเพื่อให ้

มั่นใจไดว้่ำแผนด ำเนินธุรกจิประจ ำปีหรือในระยะกลำง เป้ำหมำย และกลยุทธ 

สอดคลอ้งกับเป้ำหมำยระยะยำว โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชส้นับสนุน

เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำน 

 กำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส โดยมีกำรเปิดเผยที่เพียงพอต่อบุคคลที่

เกีย่วขอ้ง 

 กำรด ำเนนิธรุกจิโดยค ำนงึถงึระบบกำรควบคมุและบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม 

 ก ำหนดแนวทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนในกำรด ำเนนิธรุกจิทีเ่หมำะสมส ำหรับกรรมกำร 

และพนักงำนไดถ้อืปฏบิตั ิ

 มีกำรควบคุมและตรวจสอบควำมเพียงพอต่อสภำพคล่องทำงกำรเงินและ

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของบรษัิทโดยไดรั้บควำมร่วมกับผูบ้รหิำรของกจิกำร 

รวมไปถงึกำรหำกลไกทีจ่ะสำมำรถกอบกูฐ้ำนะกำรด ำเนินงำนได ้ในกรณีกจิกำร

ประสบปัญหำทำงกำรเงนิ 

 ดูแลแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งผู บ้ริหำรระดับสูงทุก 2 ปี  โดยครั้งล่ำสุด

คณะกรรมกำรไดท้บทวนแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งดงักลำ่วเมือ่ปี 2562 
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 พจิำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรน ำหลักกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ไีปปรับใช ้

ปีละ 1 ครัง้  

คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ จะจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรเกีย่วกับกจิกรรม

และผลประกอบกำรทำงกำรเงนิของบรษัิทฯ เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตรวจสอบ โดยในรอบปี

บญัชทีีผ่ำ่นมำคณะกรรมกำรไดด้ ำเนนิกจิกำรตำ่งๆ ของบรษัิทฯ ตำมหลกักำรทีก่ ำหนดไวข้ำ้งตน้

อย่ำงครบถว้น ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรพจิำรณำทบทวนวสิัยทัศน์ พันธกจิ และกลยุทธ์

ของบรษัิทฯ และไดต้ดิตำมดแูลใหม้กีำรน ำกลยทุธข์องบรษัิทฯ ไปปฏบิตั ิ

บรษัิทฯ มนีโยบำยเกีย่วกับควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ

พนักงำนของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในมำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกจิของบริษัทฯ (Standards of 

Business Conduct) 

บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคัญกับระบบกำรควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพทัง้ในระดับบรหิำร 

และระดับปฏบิัตงิำน ดังนัน้ บรษัิทฯ จงึไดก้ ำหนดกำรควบคุมภำยในและขัน้ตอนทีค่รอบคลุม 

รวมถึงที่ไดก้ ำหนดไวใ้นระบบกำรควบคุมกำรจัดกำร (System of Management Controls) 

มำตรฐำนพื้นฐำน (Basic Standards) ระบบจัดกำรกำรควบคุมใหม้ีประสทิธิภำพ (Controls 

Integrity Management System) และคู่มือกำรมอบหมำยอ ำนำจหน ้ำที่  (Delegation of 

Authority Guide) และบรษัิทฯ มวีธิกีำรทีเ่หมำะสมในกำรแบ่งแยกหนำ้ทีต่ำมที่จ ำเป็นเพื่อให ้

มั่นใจไดว้ำ่มกีำรถ่วงดลุในกำรตรวจสอบและวเิครำะห์ ตัวอย่ำงเชน่ พนักงำนของบรษัิทฯ จะไม่

สำมำรถอนุมัตริำยกำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีต่นเองเป็นผูจ้ำ่ยเองได ้แมจ้ะอยูใ่นขอบเขตอ ำนำจทีจ่ะสำมำรถ

อนุมัตไิด ้นอกจำกนี้ บรษัิทฯ ยังมกีำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจในกำรอนุมัตขิองพนักงำนในแตล่ะ

ระดบัไวด้ว้ย 

ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยในจะมีโครงสรำ้งที่เอื้ออ ำนวยต่อกำร   

เชือ่มโยง/ประสำนกันระหว่ำงทมีผูต้รวจสอบภำยในจำกระดับภูมภิำค ทีป่รกึษำดำ้นกำรควบคุม 

(Control Advisor) ผูป้ระสำนงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ  ระบบนี้จะท ำใหร้ำยงำนและขอ้เท็จจรงิทีต่รวจพบจำกกำรตรวจสอบทีเ่กีย่วขอ้งกับ

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ซึง่ด ำเนนิกำรโดยทมีผูต้รวจสอบจำกระดับภูมภิำคและทีป่รกึษำดำ้นกำร

ควบคุม สำมำรถสง่ถงึคณะกรรมกำรตรวจสอบผ่ำนทำงผูป้ระสำนงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

และท ำใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถรอ้งขอผ่ำนทำงผูป้ระสำนงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เพือ่ใหม้กีำรตรวจสอบเฉพำะดำ้นในสว่นทียั่งมไิดไ้ดรั้บกำรตรวจสอบอย่ำงเพียงพอในรอบกำร

ตรวจสอบนัน้ๆ ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย   

บรษัิทฯ จัดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ ตรวจสอบ และใหค้วำมเห็นเกีย่วกับธุรกรรมที่

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนดใหม้กีำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ เชน่ รำยกำรระหว่ำงกัน 

รำยกำรทีเ่กีย่วโยง รำยกำรทีอ่ำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ เป็นตน้ และควำมเห็นของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะถูกน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรหรอืผูถ้อืหุน้แลว้แตก่รณี เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่

กำรเขำ้ท ำรำยกำรตำมทีเ่สนอนัน้เป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ และบรษัิทฯ จะเปิดเผย

ขอ้มูลเกีย่วกับกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) รวมทัง้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิของบรษัิทฯ  

กรรมกำรของบริษัทฯ อำจด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นได ้ตรำบเท่ำที่

คณะกรรมกำรเห็นวำ่กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทอืน่นัน้ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ควำมสำมำรถ

ในกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องบรษัิทฯ ทัง้นี ้ในรอบปีทีผ่ำ่นมำ ไมป่รำกฏวำ่มกีรรมกำรอสิระทำ่นใดด ำรง

ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่มำกกว่ำ 5 แห่ง อย่ำงไรก็ตำม ณ วันทีเ่ผยแพร่

แบบ 56-1 ฉบับนี้ แนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร (Board Governance 
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Guidelines) ไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรของบรษัิทฯ แต่ละท่ำนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิท 

จดทะเบยีนอืน่ไดไ้มเ่กนิ 5 แหง่ 

(ง) การประชุมคณะกรรมการ 

ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรมกีำรประชมุอย่ำงนอ้ยสำมเดอืนต่อครัง้ 

อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทฯ อำจมีกำรประชุมเพิ่มเตมิตำมควำมจ ำเป็น โดยก ำหนด     

วันประชมุไวเ้ป็นกำรลว่งหนำ้ตลอดทัง้ปีและแจง้ใหค้ณะกรรมกำรแตล่ะทำ่นทรำบลว่งหนำ้ ทัง้นี้ 

จะมกีำรสง่หนังสอืนัดประชมุไปถงึกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชมุ อย่ำงไรก็ด ีในกำร

ก ำหนดกำรประชมุคณะกรรมกำร ประธำนกรรมกำรจะพจิำรณำร่วมกับคณะกรรมกำร ซึง่รวมถงึ

กรรมกำรอสิระ ในกำรประชมุคณะกรรมกำรก ำหนดวำระกำรประชมุไวเ้ป็นกำรลว่งหนำ้ตลอดทัง้ปี 

ทัง้นี้ หำกคณะกรรมกำรเห็นสมควร คณะกรรมกำรอำจก ำหนดวำระกำรประชุมทีเ่พิ่มเตมิจำก      

ทีเ่คยพจิำรณำไวแ้ลว้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม ในกรณีรบีดว่นเพือ่รักษำสทิธหิรอืประโยชน์

ของบริษัทฯ ประธำนกรรมกำรหรือผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยจะแจง้กำรนัดประชุมโดยวธิีอืน่ และ

ก ำหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกวำ่นัน้ก็ได ้ในกำรประชมุคณะกรรมกำรทกุครำว จะมกีำรก ำหนดวำระกำร

ประชุมที่ชัดเจน ตลอดจนมีเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมที่เพียงพอ โดยจะจัดส่งไปยัง

คณะกรรมกำรลว่งหนำ้ เพือ่ใหค้ณะกรรมกำรไดม้เีวลำศกึษำขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอกอ่นเขำ้ร่วมกำร

ประชมุ โดยในกำรประชมุคณะกรรมกำร กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคดิเห็นทีส่มเหตสุมผล และ

จะมกีำรจดบันทกึรำยงำนกำรประชมุในขอ้ปรกึษำทีส่ ำคัญในกำรประชมุ โดยปกตแิลว้ ณ ขณะที่

คณะกรรมกำรจะลงมตใินทีป่ระชมุจะตอ้งมกีรรมกำรจะอยู่ในทีป่ระชมุไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของ

จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และจะมกีำรเสนอรำยงำนกำรประชมุดังกลำ่วตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมกำร

ในครำวถัดไปเพื่อพิจำรณำรับรอง และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมนั้นเพื่อใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้ง

ตรวจสอบได ้  

นอกจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรแลว้ กรรมกำรอสิระอำจมกีำรประชมุกันเองโดยทีไ่ม่มี 

ฝ่ำยจัดกำรของบรษัิทฯ เขำ้ร่วมประชมุดว้ย เพือ่อภปิรำยปัญหำตำ่งๆ เกีย่วกับกำรจัดกำรทีอ่ยู่ใน

ควำมสนใจ และจะแจง้ใหค้ณะกรรมกำรบรษัิททรำบผลกำรประชมุนัน้ดว้ย 

(จ) คา่ตอบแทน 

คำ่ตอบแทนกรรมกำรของบรษัิทฯ ผูซ้ ึง่ไม่ไดรั้บคำ่ตอบแทนตำ่งหำกจำกบรษัิทฯ หรอื

บรษัิทในเครือของบรษัิทฯ ส ำหรับกำรท ำงำนเต็มเวลำประเภทใดๆ สำมำรถเทยีบเคยีงไดก้ับ

คำ่ตอบแทนกรรมกำรของบรษัิทอืน่ๆ ส ำหรับกรรมกำรผูซ้ ึง่ไดรั้บคำ่ตอบแทนตำ่งหำกจำกบรษัิทฯ 

หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ ส ำหรับกำรท ำงำนเต็มเวลำประเภทใดๆ จะไม่มีสทิธิไดรั้บ

ค่ำตอบแทนกรรมกำร แต่จะยังคงมีสทิธิไดรั้บเงนิเดือนและสทิธิประโยชน์ตำมปกตใินฐำนะ

พนักงำน หรือค่ำบริกำร (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี้บริษัทฯ จะเปิดเผยค่ำตอบแทนรวมทีจ่่ำยใหแ้ก่

กรรมกำรและผูบ้รหิำรตำมแบบทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(ฉ) การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

กรรมกำรของบรษัิทฯ จะไดรั้บกำรรำยงำนเกีย่วกับกำรด ำเนินงำนและกำรก ำกับดูแล

กจิกำรของบรษัิทฯ อยำ่งสม ำ่เสมอ  และหำกจ ำเป็น บรษัิทฯ จะจัดใหม้ปีฐมนเิทศใหแ้กก่รรมกำร

ใหม่ทีม่ไิดเ้ป็นพนักงำนของบรษัิทฯ เพือ่ใหก้รรมกำรเขำ้ใจถงึธุรกจิและกำรบรหิำรจัดกำรธุรกจิ

ของบรษัิทฯ นอกจำกนี้ บรษัิทฯ จะสนับสนุนใหก้รรมกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งไดเ้พิม่พูนควำมรูแ้ละ

พัฒนำตนเอง โดยเขำ้ร่วมหลกัสตูรกำรอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ หลกัสตูรตำ่งๆ ของสมำคมสง่เสรมิ

สถำบันกรรมกำรของบรษัิทไทย (Thai Institute of Directors Association) และสมำคมบรษัิท

จดทะเบยีนไทย (Thai Listed Companies Association) 
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9.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 9.2.1 คณะกรรมการของบรษิทั 

คณะกรรมกำรมรีำยนำมตำมทีร่ะบใุนขอ้ 8.1 มอี ำนำจหนำ้ทีใ่นกำรด ำเนนิกจิกำรของบรษัิทฯ โดย

เป็นไปตำมนโยบำย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของบรษัิทฯ และตำมมตขิองคณะกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ 

ตลอดจนกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั โดย ณ วนัทีจ่ัดท ำแบบ 56-1 ฉบบันี ้กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมแทนบรษัิทฯ  

คอื นำยอดศิักดิ ์แจง้กมลกุลชัยลงลำยมอืชือ่และประทับตรำส ำคัญของบรษัิท นำยทวศีักดิ ์บรรลอืสนิธุ์  

นำยสชุำต ิโพธิว์ฒันะเสถยีร นำงสำวปำจรยี ์มกีงัวำล นำยมำโนช มั่นจติจันทรำ นำงรำตรมีณี ภำษีผล และ

นำยเจษฎำ ชัน้เชงิกจิ กรรมกำรสองในหกคนนี้ลงลำยมอืชือ่ร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบรษัิทฯ  

เฉพำะอ ำนำจในกำรใชส้ทิธิและด ำเนินกำรต่ำงๆ ทำงศำล อัยกำร ต ำรวจ และเจำ้พนักงำน      

คนอืน่ๆ ของรัฐให ้นำยอดศิักดิ ์แจง้กมลกุลชัย นำยทวศีักดิ ์บรรลอืสนิธุ์ นำยสุชำต ิโพธิว์ัฒนะเสถียร 

นำงสำวปำจรีย์ มีกังวำล นำยมำโนช มั่นจติจันทรำ นำงรำตรีมณี ภำษีผล และนำยเจษฎำ ชัน้เชงิกจิ 

กรรมกำรคนใดคนหนึง่ลงลำยมอืชือ่และประทับตรำส ำคญัของบรษัิทฯ  

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

รำยชือ่คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ไดรั้บกำรเลอืกตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษัิทใหก้ลับเขำ้ด ำรง

ต ำแหน่งตอ่ไปหรือไดรั้บกำรเลอืกตัง้ใหม่ (แลว้แตก่รณี) อกี 3 ปี โดยมผีลตัง้แตว่ันที ่19 ตลุำคม 2563  

มดีงันี ้ 

ชือ่ ต าแหนง่ 

นำยวฒันำ จันทรศร กรรมกำรอสิระ / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

นำยบรูณวงศ ์เสำวพฤกษ์ กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ  

นำงสำวประจติ หำวตัร กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ  

(เป็นกรรมกำรผูม้คีวำมรูด้ำ้นกำรบญัชแีละกำรเงนิ) 

นายสุวัฒน์ ศรีคณาพงษ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และนำยเกรยีงไกร ศรสีวสัดิเ์ป็น

ผูป้ระสำนงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนใหบ้รษัิทฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอยำ่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทำนใหบ้ริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำน

ตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย และถอดถอนหัวหนำ้

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอืน่ใดทีรั่บผดิชอบเกีย่วกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้รษัิทฯ ปฏบิัตติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ ขอ้ก ำหนดของ     

ตลำดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทฯ 

4.  พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวำมอสิระเพือ่ท ำหนำ้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชภีำยนอกของ

บรษัิทฯ และเสนอคำ่ตอบแทนของบคุคลดังกลำ่ว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชมุกับผูส้อบบัญชภีำยนอก 

โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครั้ง ทั ้งนี้ ในทำงปฏิบัติ หำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร คณะกรรมกำรอำจใหค้วำมเห็นเสนอใหบ้ริษัทฯ พจิำรณำ 

เลกิจำ้งผูส้อบบญัชภีำยนอกได ้
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5. พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง หรือรำยกำรทีอ่ำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำม

กฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั ้งนี้  เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยขอ้มูลในรำยงำนประจ ำปีของบรษัิทฯ ซึง่

รำยงำนดังกล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล

อยำ่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ควำมเห็นเกีย่วกับควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรำยงำนกำรเงนิของ บรษัิทฯ 

(ข)  ควำมเห็นเกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษัิทฯ 

(ค)  ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทฯ 

(ง)  ควำมเห็นเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ)  ควำมเห็นเกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (ถำ้ม)ี 

(ฉ)  จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำร

ตรวจสอบแตล่ะทำ่น 

(ช)  ควำมเห็น หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏบิัตหินำ้ที่

ตำมกฎบตัร (Charter) และ 

(ซ)  รำยกำรอืน่ทีเ่ห็นว่ำ ผูถ้ ือหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ทีแ่ละ

ควำมรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

7. ปฏบิัตกิำรอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทฯ มอบหมำย ดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

8.  รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อปรับปรุงแกไ้ขภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ

เห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรอืมขีอ้สงสยัวำ่ มรีำยกำร หรอืกำรกระท ำดังตอ่ไป

นี ้ซึง่อำจมผีลกระทบอย่ำงมนัียส ำคัญตอ่ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของ   บรษัิทฯ 

(ก)  รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

(ข)  กำรทจุรติ หรอืมสี ิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 

(ค)  กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ขอ้ก ำหนดของ             

ตลำดหลกัทรัพยฯ์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทฯ  

9.  เมือ่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บแจง้เป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผูส้อบบญัชภีำยนอกของบรษัิทฯ 

ถงึพฤตกิำรณ์อันควรสงสัยว่ำ กรรมกำร ผูจั้ดกำร หรือบุคคลซึง่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน

ดังกล่ำว ไดก้ระท ำควำมผดิตำมทีก่ฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ทีเ่กีย่วขอ้ง

ระบไุว ้ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบด ำเนนิกำรสอบทำนโดยไม่ชกัชำ้ และหำกพบว่ำ พฤตกิำรณ์

ดังกลำ่วน่ำสงสยัตำมทีผู่ส้อบบัญชแีจง้ ใหร้ำยงำนผลกำรสอบทำนดังกล่ำวไปยังคณะกรรมกำร

บรษัิท เพือ่ใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทรำยงำนผลกำรสอบทำนดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และ/หรอืผูส้อบบัญชภีำยนอก หรอืรำยงำนตอ่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือผูส้อบบัญชภีำยนอกตำมที่

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนดภำยในสำมสบิวนั 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

รอบปีบัญชสีิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ัดกำรประชมุรวม 7 ครัง้ 

โดยรวมถงึกำรประชมุเพือ่หำรอืเป็นกำรเฉพำะกับผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ซึง่มรีำยละเอยีดในกำรเขำ้ร่วม

ประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงันี ้ 

ชือ่ จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม 

นำยวฒันำ จันทรศร 7/7 

นำยบรูณวงศ ์เสำวพฤกษ์ 7/7 

นำงสำวประจติ หำวตัร 7/7 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และประเมนิผลงาน  

 (เดมิคอืคณะกรรมการประเมนิผลงาน)*   

 รำยชือ่คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดคำ่ตอบแทน และ ประเมนิผลงำนซึง่ไดรั้บกำรเลอืกตัง้จำก

คณะกรรมกำรบรษัิทใหก้ลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอกีวำระหนึง่ และทีไ่ดรั้บแต่งตัง้ใหม่ โดยมผีลตัง้แต่

วนัที ่29 พฤศจกิำยน 2562 และ วนัที ่30 พฤศจกิำยน 2563  มดีงันี้ 

ชือ่ ต าแหนง่ 

นำยบรูณวงศ ์เสำวพฤกษ์ 
กรรมกำรอสิระ / ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนด

คำ่ตอบแทน และ ประเมนิผลงำน 

นำงสำวประจติ หำวตัร(1) 
กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

และ ประเมนิผลงำน 

นำยทวศีักดิ ์บรรลอืสนิธุ ์

กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดคำ่ตอบแทน และ

ประเมนิผลงำนท ำหนำ้ทีเ่ลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ประเมนิผลงำน 

(1) ไดร้ับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดคำ่ตอบแทน และ ประเมนิผลงำน โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่30 พฤศจกิำยน 2563 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และประเมนิผลงาน 

ตำมมตคิณะกรรมกำรในกำรประชมุคณะกรรมกำรเมือ่วันที ่30 พฤศจกิำยน 2563 คณะกรรมกำร

สรรหำ ก ำหนดคำ่ตอบแทน และ ประเมนิผลงำนจะท ำหนำ้ทีร่่วมกับประธำนกรรมกำรและคณะท ำงำนของ

บรษัิทฯ ในกำรสรรหำบคุคลทีม่คีณุสมบัตเิหมำะสมทีจ่ะเป็นกรรมกำรและเสนอควำมเห็นตอ่คณะกรรมกำร 

และ กำรพจิำรณำหลักเกณฑใ์นกำรก ำหนดโครงสรำ้งคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำร และ ร่วมกนัประเมนิ

ผลงำนของกรรมกำรผูจ้ัดกำร และพจิำรณำกำรท ำงำนของกรรมกำรผูจ้ัดกำรร่วมกับคณะกรรมกำรบรษัิท 

และใหข้อ้มูลเกีย่วกับกำรท ำงำนของกรรมกำรผูจ้ัดกำรดังกลำ่ว ในระหวำ่งรอบกำรประเมนิผลงำนปกตแิก่

บรษัิทตน้สงักดัของกรรมกำรผูจั้ดกำร 

 

9.3 การสรรหาและแตง่ต ัง้กรรมการ 

 9.3.1 การสรรหากรรมการอสิระ 

กรรมกำรอสิระของบริษัทฯ นอกจำกจะตอ้งมีคุณสมบัตติำมที่อธิบำยในหัวขอ้  “กำรสรรหำ

กรรมกำรบรษัิท” แลว้  ยังจะตอ้งมคีุณสมบัตเิพิม่เตมิตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยดงัตอ่ไปนี ้
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(ก)  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่มีส ิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่          

บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษัิทฯ ทัง้นี้ ใหนั้บรวมกำร 

ถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรทีม่ีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รึกษำทีไ่ดเ้งนิเดอืน

ประจ ำ หรือผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล ำดับ

เดยีวกัน ผูถ้ ือหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี

ลักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนวันที่ไดรั้บกำรแต่งตัง้  ทัง้นี้ ลักษณะตอ้งหำ้ม

ดังกลำ่วไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืทีป่รกึษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็น 

ผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ 

(ค) ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวำมสมัพันธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลักษณะที่

เป็น บดิำมำรดำ คูส่มรส พีน่อ้ง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

ผูม้อี ำนำจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ 

หรอืบรษัิทยอ่ย 

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพันธท์ำงธุรกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รำย

ใหญ่หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯในลักษณะทีอ่ำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้จิำรณญำณ

อย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ทีม่ีนัย หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของผูท้ี่มี

ควำมสมัพันธท์ำงธุรกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี

อ ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมลีักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปี

กอ่นวนัทีไ่ดรั้บกำรแตง่ตัง้ 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกจิตำมวรรคหนึ่ง รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีก่ระท ำเป็นปกตเิพื่อ

ประกอบกจิกำร กำรเชำ่หรอืใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรัพย ์รำยกำรเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิำร หรอืกำร

ใหห้รือรับควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ดว้ยกำรรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้ำประกัน กำรใหส้นิทรัพยเ์ป็น

หลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิำรณ์อืน่ท ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทฯ หรอืคูส่ญัญำมภีำระ

หนี้ทีต่อ้งช ำระต่ออกีฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสำมของสนิทรัพย์ทีม่ีตัวตนสุทธขิองบรษัิทฯ หรือ

ตัง้แต่ยี่สบิลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ  ทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให ้

เป็นไปตำมวธิีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ  

ตลำดทนุวำ่ดว้ยหลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกัน โดยอนุโลม แตใ่นกำรพจิำรณำภำระ

หนี้ดังกล่ำว ใหนั้บรวมภำระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันทีม่คีวำมสัมพันธ์ทำงธุรกจิกับ

บคุคลเดยีวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ  และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี ำนำจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของ

ส ำนักงำนสอบบัญช ี ซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้

รำยใหญ ่หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ สงักดัอยู ่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว

มำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บกำรแตง่ตัง้ 

(ฉ) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอื

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ไดรั้บค่ำบริกำรเกนิกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่  

บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่

มนัีย ผูม้อี ำนำจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมี

ลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บกำรแตง่ตัง้ 

(ช) ไมเ่ป็นกรรมกำรทีไ่ดรั้บกำรแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่
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(ซ) ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกันและเป็นกำรแขง่ขันทีม่นัียกับกจิกำรของบรษัิทฯ หรอื

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่ีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรทีม่ีส่วนร่วมบริหำรงำน 

ลกูจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีรั่บเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึง่ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่  ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกันและเป็นกำรแขง่ขนัที่

มนัียกบักจิกำรของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย  

(ฌ) ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกับกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ 

9.3.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 3 ทำ่น โดยแตง่ตัง้จำกกรรมกำร

อสิระของบรษัิทฯ ทีม่คีุณสมบัตติำมทีก่ฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถงึประกำศ 

ขอ้บังคับ และ/หรอืระเบยีบของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยทีก่ ำหนดวำ่ดว้ยคณุสมบัตแิละขอบเขต

กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี้กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้คีวำมรู ้

ดำ้นกำรบญัชแีละกำรเงนิ โดยแตล่ะทำ่นจะมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี ภำยใตเ้งือ่นไขทีจ่ะตอ้ง

ด ำรงคณุสมบตัขิองกรรมกำรตรวจสอบ และด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษัิทฯ 

9.3.3 การสรรหากรรมการบรษิทั องคป์ระกอบ และการแตง่ต ัง้คณะกรรมการบรษิทั 

9.3.3.1 การสรรหากรรมการบรษิทั 

ตัง้แต่วันที ่30 พฤศจกิำยน 2563 ในกรณีมเีหตุจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้กรรมกำรแทน

ต ำแหน่งทีว่่ำง หรือแต่งตัง้กรรมกำรเพิ่มเตมิ คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และ 

ประเมนิผลงำนร่วมกับประธำนกรรมกำรและคณะท ำงำนของบรษัิทจะท ำหนำ้สรรหำบุคคลทีม่ี

คุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรและเสนอชื่อผูท้ี่จะไดรั้บเลือกตั ้งเป็นกรรมกำรต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งในปัจจุบัน และคณะกรรมกำรบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งใน

ปัจจุบันจะเลอืกบุคคลทีม่ีควำมเหมำะสมทัง้ดำ้นประสบกำรณ์ ควำมรู ้ควำมสำมำรถทีจ่ะเป็น

ประโยชน์ตอ่บรษัิทฯ ตำมแนวทำงกำรก ำกัดแูลกจิกำรของคณะกรรมกำร (Board Governance 

Guidelines) เขำ้มำเป็นกรรมกำร ทัง้นี้ บุคคลทีไ่ดรั้บกำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอื

ผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ จะตอ้งมคีณุสมบัตคิรบถว้นตำมมำตรำ 68 แหง่พระรำชบญัญัตมิหำชนจ ำกัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเตมิ) และตอ้งไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เรื่องกำรก ำหนดลักษณะขำดควำม          

น่ำไวว้ำงใจของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิท (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดว้ย ทัง้นี้ 

กรณีทีเ่ป็นกำรแตง่ตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบวำระ หรอืกำรแตง่ตัง้กรรมกำรเพิม่ ภำยหลัง

จำกมมีตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริษัทแลว้ จะมกีำรเสนอรำยชือ่กรรมกำรเพื่อขออนุมัตจิำกที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละวธิกีำรแตง่ตัง้กรรมกำรบรษัิทฯ ดังทีก่ ำหนดไวใ้น

หัวขอ้  “องคป์ระกอบและกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรบรษัิท” 

9.3.3.2 องคป์ระกอบและการแตง่ต ัง้คณะกรรมการบรษิทั 

องคป์ระกอบและกำรแต่งตัง้ ถอดถอน หรือกำรพน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษัิทฯ นัน้ 

ไดม้กีำรก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซึง่สำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

1. ในกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ ใหม้คีณะกรรมกำรบรษัิทฯ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำร

ไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน โดยกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด

จะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

2. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรบรษัิทฯ ตำมหลกัเกณฑ ์และวธิกีำรดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ในกำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทฯ แต่ละคน ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสยีง

เทำ่กบัจ ำนวนหุน้ทีต่นถอือยูใ่นกำรเลอืกตัง้กรรมกำรแตล่ะต ำแหน่ง 
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(2) ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตำม (1) เลอืกตัง้บคุคลใด

บคุคลหนึง่เป็นกรรมกำรก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กบ่คุคลมำกกว่ำหนึง่

คนในกำรเลอืกตัง้กรรมกำรแตล่ะต ำแหน่งไมไ่ด ้

(3)  บุคคลทีไ่ดรั้บคะแนนสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผูไ้ดรั้บเลือกเป็นกรรมกำร

เทำ่กบัจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคล

ซึ่งไดรั้บกำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน

กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรือพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำนทีป่ระชมุทีเ่ลอืกตัง้

กรรมกำรครำวนั้นเป็นผูม้ีสทิธอิอกเสยีงชีข้ำดหำกประธำนในทีป่ระชุมเป็น    

ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทดว้ย หรอืใหใ้ชว้ธิกีำรจับฉลำกเพือ่ใหไ้ดก้รรมกำรทีพ่งึจะมี

หำกประธำนในทีป่ระชมุไมใ่ชผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท 

3. ในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน

หนึง่ในสำมเป็นอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได ้ก็ให ้

ออกโดยจ ำนวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสำม ทัง้นี ้กรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่งอำจ

ไดรั้บเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำรับต ำแหน่งอกีได ้

4. กรรมกำรท่ำนใดประสงคจ์ะลำออกจำกต ำแหน่งตอ้งท ำหนังสอืลำออก โดยกำร

ลำออกดงักลำ่วนัน้จะมผีลนับแตว่นัทีห่นังสอืลำออกไปถงึบรษัิทฯ 

5. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อำจลงมตใิหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออก

ตำมวำระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบ

ฉันทะ (ถำ้ม)ี ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ

กึง่หนึง่ของจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะ (ถำ้ม)ี ทีม่ำประชมุและ

มสีทิธอิอกเสยีง 

9.3.4 กรรมการผูจ้ดัการและขอบเขตอ านาจของกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมกำรผูจ้ัดกำรจะไดรั้บกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ัดกำรมอี ำนำจหนำ้ทีเ่ต็ม

ในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษัิทฯ โดยเป็นไปตำมนโยบำย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับของบรษัิทฯ มตขิอง

คณะกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ ตลอดจนกฎหมำยทีใ่ชบ้ังคับ ทัง้นี ้กรรมกำรผูจั้ดกำรจะตอ้งไมใ่ชอ้ ำนำจหนำ้ที่

ของตนในกรณีทีต่นอำจมสีว่นไดเ้สยี หรอืผลประโยชนข์ดัแยง้อืน่ใดกบับรษัิทฯ  

 ในกรณีทีก่รรมกำรผูจ้ัดกำรมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอืน่กระท ำกำรแทนตนเอง ขอบเขตกำรมอบ

อ ำนำจของบคุคลดังกลำ่วนัน้ จะตอ้งไม่รวมถงึกำรอนุมัตใิหท้ ำรำยกำรทีผู่รั้บมอบอ ำนำจอำจมสีว่นไดเ้สยี 

หรอือำจมผีลประโยชนข์ดัแยง้อืน่ใดกบับรษัิทฯ  

นอกจำกนี้ ตำมมตคิณะกรรมกำรบรษัิท ไดม้กีำรจ ำกัดขอบเขตกำรใชอ้ ำนำจบำงประกำรของ

กรรมกำรบรษัิท ซึง่รวมถงึอ ำนำจของกรรมกำรผูจั้ดกำรดว้ย อำทเิชน่ กรรมกำรผูจ้ัดกำรจะสำมำรถลงนำม

ในกำรสัง่จำ่ยเชค็หรอืดร๊ำฟเพยีงล ำพังไดไ้มเ่กนิจ ำนวน 1 ลำ้นบำทเทำ่นัน้ 

 

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษิทัยอ่ย 

บรษัิทฯ ในฐำนะผูถ้อืหุน้จะแตง่ตัง้ผูแ้ทนไปร่วมประชมุในทีป่ระชมุของบรษัิทย่อยและผูแ้ทนของบรษัิทมี

หนำ้ทีใ่นกำรออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทไดใ้หห้ลักกำรหรอืแนวทำงไว ้

โดยบรษัิทฯ ในฐำนะผูถ้อืหุน้มสีทิธเิชน่เดยีวกับผูถ้อืหุน้อืน่ๆ เวน้แตส่ทิธบิำงประกำร เชน่ สทิธใินกำรรับเงนิปันผล 

หรอื สทิธใินกำรเสนอชือ่บคุคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมทีข่อ้บังคับของบรษัิทย่อยนัน้ๆ จะไดร้ะบไุว ้และที่

ผ่ำนมำบริษัทฯ ในฐำนะผูถ้ือหุน้ไดแ้ต่งตัง้พนักงำนของบริษัทฯ เป็นกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ัดกำรในบริษัท
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ดงักลำ่ว ทัง้นี ้กรรมกำรของบรษัิทดงักลำ่วมอี ำนำจหนำ้ทีใ่นกำรด ำเนนิกจิกำรของบรษัิทฯ โดยเป็นไปตำมนโยบำย 

วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และตำมมตขิองคณะกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ ตลอดจนกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั  

 

9.5 การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มูลภายใน 

 ระบใุนขอ้ 9.1(2) 

 

9.6 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี

ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชปีี 2563 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชใีหแ้ก่ผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญำต บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกัด เป็นจ ำนวนเงนิ 4,600,000 บำท  ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชี

มไิดรั้บคำ่ตอบแทนอืน่ใดอกีจำกบรษัิทฯ  

 

9.7 การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรไดรั้บทรำบผลกำรประเมนิกำรน ำหลักปฏบิัตติำมหลักกำรของกำรก ำกับดูแล

กจิกำรทีด่สี ำหรับบรษัิทจดทะเบยีนปี 2560 มำปรับใชต้ำมบรบิททำงธรุกจิของบรษัิทฯ ซึง่ไดพ้จิำรณำและทบทวน

โดยคณะท ำงำนตำมที่ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร โดยคณะท ำงำนไดร้ำยงำนผลกำรทบทวนต่อ

คณะกรรมกำรว่ำนโยบำย เครื่องมือ แนวทำง และวธิีปฏบิัตงิำนของบริษัทฯ เป็นไปตำมวัตถุประสงคแ์ละบรรลุ

เจตนำรมณ์ตำมหลกัปฏบิตัติำมหลกักำรของกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรับบรษัิทจดทะเบยีนปี 2560  
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10. ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

10.1 นโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

 บรษัิทฯ ยดึถอืกำรด ำเนนิธุรกจิภำยใตห้ลักจรยิธรรมและกำรจัดกำรทีด่ ีควบคูไ่ปกับ กำรใสใ่จดเูเลรักษำ

สังคมและสิง่เเวดลอ้มเพี่อน ำไปสู่กำรพัฒนำธุรกจิอย่ำงย่ังยืน โดยบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญกับกำรสนับสนุน

พัฒนำกำรดำ้นกำรศกึษำ (Education)  กำรสง่เสรมิสขุภำพและควำมปลอดภัย  (Safety and Health)  กำรอนุรักษ์

สิง่แวดลอ้ม (Environment) รวมทัง้กำรพัฒนำสังคม (Social Development) โครงกำรเพื่อสังคมของบริษัทฯ      

มจีุดมุ่งหมำยเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรทีส่ ำคัญของชมุชนในแนวทำงเดยีวกันกับผลประโยชน์ทำงธุรกจิของ

บรษัิทฯ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดก้ลำ่วถงึเรือ่งดงักลำ่วไวใ้นเว็บไซดข์องบรษัิทฯ แลว้ (www.esso.co.th) 

 ในดำ้นของกำรด ำเนนิธุรกจิและกำรคำ้ บรษัิทฯ แสวงหำผลตอบแทนสงูสดุส ำหรับกำรลงทนุ ในท ำนอง

เดยีวกนั เมือ่บรษัิทฯ ท ำกจิกรรมเพือ่สงัคม บรษัิทฯ จงึแสวงหำกจิกรรมทีจ่ะสง่ผลดมีำกทีส่ดุตอ่สงัคม 

 

10.2 มาตรฐานการด าเนนิธุรกจิ 

บรษัิทฯ มคีูม่อืก ำหนดมำตรฐำนจรรยำบรรณกำรด ำเนนิธรุกจิ (Standards of Business Conduct) ทีใ่ชม้ำ

อย่ำงยำวนำน ซึง่ประกอบไปดว้ย ตัวนโยบำยอันเป็นฐำนรำกและแนวทำงปฏบิัตอิันเกีย่วเนื่องกับจรรยำบรรณใน

กำรปฏบิตังิำนและด ำเนนิธุรกจิของทกุภำคสว่นในองคก์ร โดยกรรมกำร เจำ้หนำ้ที ่พนักงำนทกุระดับชัน้ของบรษัิท

ฯ ทกุคนตอ้งยดึถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรด ำเนนิธรุกจินีอ้ยำ่งเคร่งครัด โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ 

นโยบำยหลกั 17 ประกำรของมำตรฐำนกำรด ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย 

1. นโยบำยจรรยำบรรณทำงธรุกจิ  

2. นโยบำยเกีย่วกบักำรขัดกนัแหง่ผลประโยชน ์  

3. นโยบำยเกีย่วกบัทรัพยส์นิของบรษัิทฯ   

4. นโยบำยเกีย่วกบักำรเป็นกรรมกำรในบรษัิทอืน่   

5. นโยบำยเกีย่วกบักำรใหห้รอืรับของขวัญและกำรเลีย้งรับรอง   

6. นโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรคอรรั์ปชนั 

7. นโยบำยเกีย่วกบักจิกรรมทำงกำรเมอืง   

8. นโยบำยเกีย่วกบักำรปฏบิตังิำนระหวำ่งประเทศ   

9. นโยบำยตอ่ตำ้นกำรผูกขำด   

10. นโยบำยเกีย่วกบัเรือ่งสขุอนำมัย   

11. นโยบำยเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม   

12. นโยบำยเกีย่วกบัควำมปลอดภัย   

13. นโยบำยเกีย่วกบัควำมปลอดภัยของผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ   

14. นโยบำยเกีย่วกบัควำมสมัพันธก์บัลกูคำ้และคณุภำพสนิคำ้   

15. นโยบำยเกีย่วกบัเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลแ์ละยำเสพตดิ  

16. นโยบำยเกีย่วกบักำรใหโ้อกำสในกำรจำ้งงำนอยำ่งเทำ่เทยีมกัน  

17. นโยบำยเกีย่วกบักำรคกุคำมผูอ้ืน่ในสถำนทีป่ฏบิตังิำน 

แมว้่ำนโยบำยหลักของบรษัิทจะครอบคลุมไปในหลำยเรื่อง เรื่องควำมซือ่สัตยส์จุรติ ควำมซือ่ตรง และ

ควำมมจีรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจินับเป็นหลักกำรพื้นฐำนของทุกๆ นโยบำยขำ้งตน้อย่ำงไม่มเีงื่อนไขหรือ

ขอ้ยกเวน้  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในเรื่องมำตรฐำนอันเขม้งวดในเรื่องกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน ซึง่สะทอ้นอยู่ใน

นโยบำยตำ่งๆ ของบรษัิทฯ อนัไดแ้ก ่นโยบำยจรรยำบรรณทำงธรุกจิ นโยบำยกำรขดักนัแห่งผลประโยชน ์นโยบำย

กำรเป็นกรรมกำรในบรษัิทอืน่ นโยบำยของขวญัและกำรเลีย้งรับรอง และนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรคอรรั์ปชนั    

http://www.esso.co.th/


 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

 

สว่นที ่2 หนำ้ 81 

นโยบำยของบรษัิทฯ ไม่เพยีงแตต่อ้งเป็นไปตำมกฏหมำย ระเบยีบ และขอ้บังคับตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้งเท่ำนัน้ 

นโยบำยจรรยำบรรณทำงธุรกจิของบรษัิทฯ ยังครอบคลมุไปถงึกำรตอ้งเลอืกใชว้ถิทีำงอันแสดงควำมซือ่สตัยแ์ละ

ตรงไปตรงมำอย่ำงถงึทีสุ่ด แมว้่ำกำรกระท ำบำงอย่ำงนั้นอำจไม่ผดิและ/หรือไม่มขีอ้หำ้มตำมกฏหมำย บรษัิทฯ 

คำดหมำยใหพ้นักงำนทัง้หมดในองคก์รปฏบิัตติำมนโยบำยทีร่ะบุในมำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษัิทฯ โดย

เคร่งครัด และจะไม่ยอมรับพนักงำนทีไ่ดผ้ลงำนมำโดยใชว้ธิกีำร กำรกระท ำทีล่ะเมดิกฏหมำย หรอืวธิกีำรอันขัดตอ่

หลกัจรรยำบรรณทำงธรุกจิ  กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ สนับสนุนและคำดหมำยใหพ้นักงำนทกุคนสนับสนุน

กำรปฏเิสธกำรรับผลประโยชน์หรือโอกำสกำรรับผลประโยชน์อันไม่ควร เพื่อด ำรงไวซ้ึง่มำตรฐำนจรยิธรรมของ

บรษัิทฯ  ผูบ้รหิำรและพนักงำนทกุคนตอ้งทบทวนและยนืยันวำ่ไดรั้บทรำบ เขำ้ใจ และไดป้ฏบิตัติำมนโยบำยภำยใต ้

มำตรฐำนกำรด ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ โดยกำรลงลำยมอืชือ่ทำงอเิล็กทรอนกิสเ์ป็นหลกัฐำนเป็นประจ ำทกุปี 

บรษัิทฯ มนีโยบำยตลอดมำว่ำ ธุรกรรมทุกอย่ำงจะตอ้งมกีำรบันทกึและลงบัญชอีย่ำงถูกตอ้ง กำรกล่ำว

เช่นนี้หมำยควำมว่ำ กำรบันทกึและลงบัญชอีันขัดต่อขอ้เท็จจริงถือเป็นกำรปลอมแปลงเอกสำร กำรเปิดบัญชี

ธนำคำรหรอืมบีัญชธีนำคำรไวแ้ตไ่ม่ลงบันทกึในบัญชขีองบรษัิทฯ เป็นเรือ่งทีห่ำ้มกระท ำอย่ำงเด็ดขำด พนักงำนมี

หนำ้ทีต่อ้งท ำกำรบันทกึและลงบัญชทีุกธุรกรรมกำรด ำเนินงำนตำมขอ้เท็จจรงิอย่ำงถูกตอ้งในบัญชบีรษัิทฯ และ

ตอ้งมคีวำมซือ่ตรง พรอ้มทีจ่ะใหค้วำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบจำกทัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในและผูส้อบบัญชอีสิระ

ภำยนอก 

บรษัิทฯ คำดหวังควำมตรงไปตรงมำและกำรยดึถอืปฏบิัตติำมนโยบำยและระบบกำรควบคุมภำยในของ

บรษัิทฯ จำกพนักงำนทกุระดบัชัน้ อนัตรำยจำกกำรทีพ่นักงำนปกปิดเรือ่งรำวขอ้มลูตอ่ฝ่ำยบรหิำรหรอืฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยในคอืกำรท ำใหพ้นักงำนอืน่เขำ้ใจว่ำนโยบำยมำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษัิทฯ เป็นสิง่ทีล่ะเลยไดเ้มื่อ          

ไม่สะดวกทีจ่ะปฏบิัตติำม ทัศนคตเิชน่นี้จะยังผลใหเ้กดิกำรทจุรติคอรรั์ปชนัและน ำมำซึง่ควำมเสือ่มเสยีแก่บรษัิทฯ 

โดยรวม ระบบกำรบรหิำรของบรษัิทฯ จะด ำเนนิไปไม่ไดห้ำกปรำศจำกควำมซือ่ตรงในกำรปฏบิัตงิำนทีเ่กีย่วขอ้งกับ

กำรบนัทกึบัญช ีกำรจัดท ำงบประมำณ และกำรประเมนิผลควำมคุม้คำ่ทำงเศรษฐกจิของโครงกำรตำ่งๆ แมว้ำ่แตล่ะ

สังคมอำจมวีัฒนธรรมและวธิปีฏบิัตอิันแตกต่ำงกันอยู่บำ้ง แต่ควำมซือ่สัตยส์จุรติซือ่ตรงเป็นสิง่ดงีำมทีไ่ดรั้บกำร

ยอมรับยกยอ่งในทกุสงัคมและทกุวัฒนธรรม  

บรษัิทฯ เชือ่มั่นวำ่ชือ่เสยีงอันดงีำมทีส่รำ้งสมมำอย่ำงยำวนำนในเรือ่งควำมซือ่สตัยส์จุรตินัน้เป็นทรัพยส์นิ

อันประเมนิคำ่มไิดข้ององคก์ร และเพือ่ใหก้ำรปฏบิัตติำมหลักกำรตำมนโยบำยในมำตรฐำนกำรด ำเนนิธุรกจิเป็นไป

อยำ่งเป็นรูปธรรม  บรษัิทฯไดก้ ำหนดโปรแกรมและแนวปฏบิตัติำ่งๆไว ้ อำทเิชน่ 

1. แนวปฏบิตัเิรือ่งกำรขดักนัแหง่ผลประโยชน์ 

2. แนวปฏบิตักิำรเป็นกรรมกำรในบรษัิทอืน่ 

3. แนวปฏบิตักิำรใหห้รอืรับของขวญัและกำรเลีย้งรับรอง  

4. แนวปฏบิตักิำรปฏสิมัพันธก์บัเจำ้หนำ้ทีใ่นหน่วยงำนของรัฐ 

5. แนวปฏบิตัเิพือ่ป้องกนักำรคอรรั์ปชนั 

 

10.3   การปฏบิตัเิกีย่วกบัการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั 

นโยบำยและแนวปฏบิัตเิกีย่วกับกำรต่อตำ้นกำรคอรรั์ปชนัของบรษัิทฯ นัน้องิตำมมำตรฐำนระดับโลกของ

เครอืบรษัิทเอ็กซอนโมบลิ ซึง่สอดคลอ้งกับมำตรฐำนอันเขม้งวดในเรือ่งนี้ของประเทศสหรัฐอเมรกิำ อังกฤษ และ

กลุ่มประเทศในสหภำพยุโรป  บรษัิทฯ ถอืใชน้โยบำยและแนวปฏบิัตนิี้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิตลอดมำ 

อย่ำงไรก็ด ีบรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรประกำศใชน้โยบำยและแนวปฏบิัตเิหลำ่นี้อย่ำงเป็นทำงกำรในปีพ.ศ. 2554 และ

พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ไดม้มีตรัิบรองใหน้โยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรคอรรั์ปชนัเป็นอกีหนึง่นโยบำยหลัก

เพิม่เขำ้ในคูม่อืมำตรฐำนกำรด ำเนนิธุรกจิของบรษัิทฯเมือ่เดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2554 เพือ่ใหช้ดัแจง้แกพ่นักงำน 

คูค่ำ้ ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมด ตอ่มำในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2555 ทำ่นประธำนคณะกรรมกำรบรษัิทได ้

อนุมัตเิห็นชอบต่อแนวปฏบิัตริวมของบรษัิทฯ เพื่อกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน ซึง่ใชเ้ป็นฐำนในกำรก ำหนดกรอบ

ปฏบิตัใิหส้ำมำรถใชป้ฏบิตัติำมไดใ้นกำรท ำงำนของทกุหน่วยงำน กรอบปฏบิตันิีม้ ี6 องคป์ระกอบส ำคญั ไดแ้ก ่
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1. กำรบรหิำรก ำกบัดแูลและควำมรับผดิชอบของผูน้ ำ 

2. กำรประเมนิควำมเสีย่ง 

3. กำรป้องกนั และมำตรกำรและขัน้ตอนวธิกีำรตรวจสอบ  

4. กำรสือ่สำร นโยบำย แนวปฏบิตั ิและขัน้ตอนปฏบิตั ิ

5. กำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรม 

6. กำรประเมนิประสทิธผิลของกำรปฏบิตัติำมนโยบำย  

โดยแตล่ะองคป์ระกอบของกรอบปฏบิตัดิงักลำ่วก ำหนดใหฝ่้ำยบรหิำรตอ้งก ำกับดแูล ดงัตอ่ไปนี ้ 

• แสดงภำวะผูน้ ำใหเ้ป็นทีป่ระจักษ์ชดั รวมทัง้แสดงควำมรับผดิชอบตอ่กำรบรหิำรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรรั์ปชนั 

• ประเมนิทุกธุรกจิในทุกขัน้ตอนท ำงำนของบรษัิทฯ ว่ำขัน้ตอนใดอำจเสีย่งต่อกำรปฏบิัตติำมนโยบำย

กำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน สอบทำนกำรประเมินและหำรือกับฝ่ำยกฎหมำยตำมที่จ ำเป็น และหำ

มำตรกำรหรอืวธิกีำรทีเ่หมำะสมเพือ่ก ำจัดหรอืลดควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ได ้

• ใหม้รีะบบควบคมุภำยใน ขัน้ตอนวธิกีำรในกำรตรวจสอบและป้องกนักำรคอรรั์ปชนั 

• มีกำรสือ่สำรเกีย่วกับนโยบำยและแนวปฏบิัตขิองบริษัทในเรื่องกับกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชันใหแ้ก่

พนักงำนอยำ่งเพยีงพอ 

• จัดฝึกอบรมเรื่องกฎหมำยขอ้บังคับต่ำงๆ เกีย่วกับกำรต่อตำ้นกำรคอรรั์ปชันอย่ำงสม ่ำเสมอโดยครอบคลุม

ถงึ กฎหมำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชันของสหรัฐอเมริกำ )the US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)) 

กฎหมำยต่อตำ้นกำรรับสนิบนของประเทศอังกฤษ )United Kingdom Bribery Act) และกฎหมำยต่อตำ้น

กำรคอรรั์ปชนัของไทย เพือ่ใหพ้นักงำนทกุคนเกดิควำมเขำ้ใจและกำรปฏบิตัถิูกตอ้งตรงกัน 

• ใหม้ีกำรตรวจสอบทัง้โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในและกำรตรวจสอบเพื่อประเมนิตนเองใหแ้น่ใจว่ำมี

กระบวนกำรบังคับใชเ้พือ่ปฏบิัตติำมมำตรฐำนทำงจรรยำบรรณธรุกจิของบรษัิทฯ อยำ่งมรีะบบและแบบแผน 

แนวปฏบิัตเิหล่ำนี้ ประกอบไปดว้ยค ำอธบิำย ขอ้ก ำหนด กตกิำ และวธิปีฏบิัตทิีใ่ชไ้ดจ้ริงอย่ำงละเอียด

เพือ่ใหส้ำมำรถบรรลเุจตนำรมยแ์หง่นโยบำยของบรษัิทฯ ไดแ้ละเพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิกรณีทีอ่ำจมกีำรขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์ ระหว่ำงประโยชน์ของบรษัิทฯ และของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐหรือของพนักงำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์โดยชดัแจง้หรอือำจแมเ้พยีงท ำใหเ้กดิภำพลักษณ์อันอำจไม่เหมำะสมใหเ้กดิขอ้ครหำได ้ในเรือ่งกำร

ป้องกันกำรคอร์รัปชัน นโยบำยและแนวปฏบิัตเิหล่ำนี้ของบรษัิทฯ มุ่งสง่เสรมิควำมโปร่งใส ควำมซือ่ตรงของทุก

หน่วยงำนในบรษัิทฯ ไม่มขีอ้ยกเวน้ ตัวอย่ำงเชน่ แนวปฏบิัตกิำรใหห้รือรับของขวัญและกำรเลีย้งรับรองซึง่ไดใ้ห ้  

ค ำนยิำมและก ำหนดขอบเขตเรื่องของขวัญและกำรเลีย้งรับรองไวอ้ย่ำงชัดเจน รวมถงึขัน้ตอนทีต่อ้งปฏบิัตใินกำร

สอบทำนและกำรอนุมัตโิดยล ำดับผูม้อี ำนำจในกำรพจิำรณำกำรใหห้รอืรับของขวัญและกำรเลีย้งรับรอง รวมถงึกำร

พจิำรณำบรบิทของธุรกจิและประเพณีทีย่อมรับใหรั้บหรอืใหข้องขวัญและกำรเลีย้งรับรอง หรือตัวอย่ำงเรื่องแนว

ปฏบิัตกิำรปฏสิัมพันธก์ับเจำ้หนำ้ทีใ่นหน่วยงำนของรัฐก็ไดม้กีำรใหค้ ำนิยำมควำมหมำยของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ รวมทัง้

ของขวัญ กำรเลีย้งรับรอง และกำรเป็นเจำ้ภำพทีเ่สนอหรอืจัดใหแ้กเ่จำ้หนำ้ทีข่องรัฐ  ซึง่ทัง้หมดนี้จะมขีอ้ก ำหนด

ล ำดับชัน้ในกำรสอบทำนและกำรอนุมัตไิวอ้ย่ำงชัดเจน แนวปฏบิัตนิี้ไดก้ ำหนดขอ้หำ้มอย่ำงชัดเจนซึง่รวมถงึกำร

หำ้มใหข้องขวัญเป็นเงนิสดหรือสิง่อืน่ทีเ่ทยีบเท่ำเงนิสด รวมทัง้กำรหำ้มจ่ำยเงนิหรือสิง่ของหรือกำรตอบแทนใน

รูปแบบใดๆ ใหแ้กเ่จำ้หนำ้ทีรั่ฐเพือ่ใหอ้ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนนิงำน นอกจำกนัน้ ยังก ำหนดใหม้กีระบวนกำร

ขัน้ตอนสอบทำนและอนุมัตทิีส่งูขีน้เขม้งวดมำกขึน้ในเรือ่งกำรเป็นเจำ้ภำพและกำรจัดกำรเลีย้งรับรองทีห่รูหรำและมี

รำคำแพงใหแ้กเ่จำ้หนำ้ทีห่รอืหน่วยงำนรัฐ 

กำรกระท ำทีไ่ม่สุจรติหรือฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดของกฎหมำยหรือละเมดิต่อนโยบำยหรือขัดต่อระบบควบคุม

ภำยในของบรษัิทฯ จะถกูลงโทษทำงวนัิยซึง่สงูสดุอำจถงึกำรเลกิจำ้ง ไมม่พีนักงำนหรอืบคุคลใดในบรษัิทฯ มสีทิธิ

หรือมีอ ำนำจที่จะไม่ปฏิบัตหิรือสั่งกำรใหผู้อ้ ืน่ไม่ปฏิบัตหิรือผ่อนผันใหไ้ม่ตอ้งปฏิบัตติำมนโยบำยหลักอันเป็น

มำตรฐำนในกำรด ำเนนิธรุกจิได ้ 

บรษัิทฯ ยังไดข้ยำยกำรบังคับใชม้ำตรฐำนจรรยำบรรณทำงธุรกจินี้ถงึผูรั้บเหมำและบคุคลภำยนอกซึง่ท ำ

กำรในนำมของบรษัิทฯ ดว้ย โดยบคุคลเหลำ่นี้ตอ้งไม่ท ำกำรใดๆ เพือ่จ่ำยเงนิ หรอืเขำ้ไปเกีย่วขอ้งกับกำรจ่ำยเงนิ

ใหแ้ก่เจำ้หนำ้ทีข่องรัฐเพื่อใหท้ ำกำร หรือไม่ท ำกำรทีไ่ม่ถูกตอ้งเหมำะสมเพื่อเป็นหรือเอือ้ประโยชน์แก่บริษัทฯ 
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อย่ำงเด็ดขำด นอกจำกนี้ขอ้ตกลงและสญัญำทำงธุรกจิทีท่ ำกับบรษัิทฯ จะมขีอ้ก ำหนดใหคู้ค่ำ้ ผูรั้บเหมำตอ้งมกีำร

ลงบนัทกึบญัชอียำ่งถกูตอ้ง ตรงไปตรงมำ และมขีอ้ผกูมัดวำ่ดว้ยกำรตอ่ตำ้นกำรใหส้นิบนดว้ย 

ทำ้ยสดุนี ้บรษัิทฯ มวีธิปีฏบิตัเิรือ่งกำรเปิดโอกำสใหพ้นักงำนและผูเ้กีย่วขอ้งสำมำรถแสดงควำมคดิเห็นได ้

อย่ำงเสรี โดยระบุไวเ้ป็นส่วนหนึ่งในคู่มือมำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกจิ บรษัิทฯ สนับสนุนใหพ้นักงำนสำมำรถถำม

ค ำถำม แจง้ควำมจ ำนง รอ้งเรียนเรื่องทีก่ังวลใจ และใหข้อ้เสนอแนะทีเ่หมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ตอ้งกำรใหพ้นักงำนรำยงำนสิง่ทีส่งสยัว่ำอำจจะมกีำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือนโยบำยในมำตรฐำนกำรด ำเนิน

ธรุกจิหรอืระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทฯ โดยทนัท ีเพือ่ใหฝ่้ำยบรหิำรสำมำรถด ำเนนิกำรแกไ้ขอยำ่งเหมำะสม  

นอกจำกนี้แลว้ ยังมชีอ่งทำงอืน่ๆ ทีพ่นักงำนสำมำรถถำมค ำถำม แจง้เรือ่งทีก่งวลใจ และใหข้อ้เสนอแนะไดข้ึน้กับ

ว่ำจะเป็นเรื่องอะไร พนักงำนอำจจะตดิต่อฝ่ำยบัญช ีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยกฎหมำย   

ฝ่ำยควำมปลอดภัย สขุอนำมัยและสิง่แวดลอ้ม ฝ่ำยควำมปลอดภัย หรือฝ่ำยกำรเงนิ ขอ้สงสัยทีเ่กีย่วขอ้งกับกำร  

ฝ่ำฝืนกฏหมำยหรอืนโยบำยของบรษัิทฯโดยกรรมกำรหรอืเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร รวมถงึขอ้สงสยัทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรบัญช ี

หรือกำรตรวจสอบต่ำงๆ ควรจะรำยงำนตรงไปยังฝ่ำยตรวจสอบภำยในซึ่งอยูภำยใตส้ำยงำนกำรดูแลของ              

ผูต้รวจสอบทั่วไปของบรษัิทฯ นอกจำกนี้ พนักงำนยังสำมำรถจะรำยงำนเรื่องไปยังกรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นพนักงำน 

หรอืกรณีทีพ่นักงำนตอ้งกำรรำยงำนเรือ่งหรอืรอ้งเรยีนโดยกำรไม่เปิดเผยตนก็สำมำรถท ำไดท้ำงชอ่งทำงทีร่ะบุไว ้

ในวธิปีฏบิตัเิรือ่งกำรเปิดโอกำสใหพ้นักงำนและผูเ้กีย่วขอ้งสำมำรถแสดงควำมคดิเห็นไดอ้ยำ่งเสร ีทัง้นี ้จะไม่มกีำร

กระท ำหรือข่มขู่ใดๆ ต่อพนักงำนทีถ่ำมปัญหำ แจง้ขอ้กังวลใจ รอ้งเรียนหรือใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นไปตำมหลัก

ปฏบิตันิี ้เวน้แตว่ำ่พนักงำนผูนั้น้จงใจกระท ำโดยไมม่มีลูควำมจรงิ 

รำยละเอยีดของนโยบำยหลัก และแนวปฏบิัตเิหลำ่นี้รวมถงึวธิปีฏบิัตเิรือ่งกำรเปิดโอกำสใหพ้นักงำนและ

ผูเ้กีย่วขอ้งสำมำรถแสดงควำมคดิเห็นไดอ้ย่ำงเสร ีสำมำรถอำ้งองิไดจ้ำกเว็บไซดข์องบรษัิทฯ ที ่www.esso.co.th 

http://www.esso.co.th/
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11 การควบคมุภายใน 

11.1  การควบคมุภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิทฯ ประเมนิ และสอบทำนอยำ่งอสิระ ถงึควำมมปีระสทิธผิลของระบบกำร

ควบคมุภำยในของบรษัิทฯ เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ี และกรอบกำรควบคมุภำยใน

ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึง่เป็นกรอบแนวคดิ

กำรควบคมุภำยในทีเ่ป็นทีย่อมรับกนัโดยทั่วไป  COSO มสีว่นประกอบ 5 อยำ่ง คอื สภำพแวดลอ้มกำรควบคมุ กำร

บรหิำรควำมเสีย่ง กจิกรรมกำรควบคุม สำรสนเทศและกำรสือ่สำร และกำรตดิตำมและประเมนิผล คณะกรรมกำร

ตรวจสอบของบรษัิทฯ ไดส้อบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบภำยในเกีย่วกับประเด็นทีพ่บและ

ขอ้เสนอแนะ จำกผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรษัิทมคีวำมเห็นวำ่ ระบบกำรควบคมุ

ภำยในของบรษัิทฯ  เพียงพอและมีประสทิธผิล เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกจิกำรทีด่แีละกรอบกำรควบคุม

ภำยในของ COSO โดยสำมำรถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้ 

11.1.1 สภาพแวดลอ้มการควบคมุ  

รูปแบบกำรจัดโครงสรำ้งองคก์รทีบ่รษัิทฯ ใชอ้ยู่ในปัจจุบันนี้มคีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธผิล

ตอ่กำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ บรษัิทฯ มนีโยบำยทีก่ ำหนดใหก้รรมกำร  ผูบ้รหิำร และพนักงำน ตอ้งยดึถอื

จรรยำบรรณในระดบัสงูสดุอย่ำงเคร่งครัดในกำรปฏบิัตงิำน และหลกีเลีย่งกำรปฏบิตัใินลักษณะทีก่อ่ใหเ้กดิ

หรืออำจก่อใหเ้กดิกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับของบรษัิทฯ นอกจำกนี้ 

บรษัิทฯ ยังคำดหวงัใหก้ำรด ำเนนิธรุกรรมตอ้งเป็นไปอย่ำงเทีย่งธรรม ไมว่ำ่จะเป็นกำรปฏบิตัติอ่กนัระหว่ำง

พนักงำนเอง หรอืธรุกรรมทีท่ ำกบัผูข้ำยสนิคำ้ ลกูคำ้ และบคุคลอืน่ 

11.1.2 การบรหิารความเสีย่ง  

บริษัทฯ ใชก้ระบวนกำรทีเ่ขม้งวดในกำรประเมินควำมเสีย่ง และบริหำรจัดกำรควำมเสีย่งใน     

ทุกดำ้นทุกสว่นงำนธุรกจิ โดยบรษัิทฯ มกีระบวนกำรในกำรวเิครำะห ์และประเมนิควำมส ำคัญของควำม

เสีย่ง และกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรลดควำมรุนแรงจำกผลกระทบดังกล่ำวเท่ำทีจ่ะเป็นไปได ้มกีำรน ำ

แผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งมำแทรกไวใ้นกระบวนกำรบรหิำรงำนและธุรกจิของบรษัิทฯ โดยค ำนงึถงึควำม

เสีย่งทัง้จำกปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก ตลอดจนมกีำรออกแบบใหม้กีระบวนกำรตดิตำมกำรปฏบิัติ

ตำมแผนกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งเพื่อใหแ้น่ใจว่ำมีกำรน ำไปใชอ้ย่ำงมปีระสทิธผิลและมีกำรพัฒนำ

อยำ่งตอ่เนือ่งดว้ย 

11.1.3 กจิกรรมการควบคมุ  

บริษัทฯ มีกำรก ำหนดและใชคู้่มือกำรมอบหมำยอ ำนำจและวงเงนิอ ำนำจอนุมัตริำยกำรของ

ผูบ้ริหำร (Delegation of Authority Guide) ซึง่เป็นกรอบที่ช่วยใหแ้น่ใจว่ำมีกำรระบุวงเงนิและวธิีกำร

อนุมัตริำยกำรแตล่ะประเภทของผูบ้รหิำรในแต่ละระดับชัน้อย่ำงชดัเจน โดยระบบกำรมอบหมำยอ ำนำจนี้  

ก็เพือ่ใหฝ่้ำยจัดกำรมั่นใจไดว้ำ่ กำรตดัสนิใจในธุรกรรมตำ่งๆ ไดรั้บกำรอนุมัตอิย่ำงเหมำะสม โดยบคุลำกร

ทีม่ทีักษะ และควำมรูท้ีเ่หมำะสม ซึง่หลักกำรพื้นฐำนจะถือว่ำ อ ำนำจทีไ่ดรั้บมอบหมำยจะตอ้งมำคู่กับ

ควำมรับผดิชอบต่อกำรตัดสนิใจ โดยใชว้จิำรณญำณทำงธุรกจิและกำรพิจำรณำ โดยค ำนึงถงึหลักกำร

แบ่งแยกหนำ้ทีเ่พื่อใหม้กีำรตรวจทำนอย่ำงเหมำะสม ระบบคอมพวิเตอร์ของบรษัิทฯ มกีำรควบคุมดำ้น

เทคโนโลยสีำรสนเทศทัง้กำรควบคมุเฉพำะระบบงำนและกำรควบคมุทัว่ไปทีม่ปีระสทิธผิล 

11.1.4 สารสนเทศและการสือ่สาร  

ในกำรเสนอเรือ่งใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพจิำรณำในแตล่ะครัง้ มกีำรบรรจเุรือ่งในระเบยีบวำระกำร

ประชมุและใหข้อ้มูลต่ำงๆ เพื่อชว่ยในกำรพจิำรณำตัดสนิใจเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ  บรษัิทฯ มกีำร
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บันทกึควำมเห็น และขอ้สังเกตของกรรมกำรไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ ซึง่ถูกจัดเก็บไวเ้พื่อใหผู้เ้กีย่วขอ้ง

สำมำรถตรวจสอบควำมเหมำะสมในกำรปฏบิัตหินำ้ทีข่องกรรมกำรได ้บรษัิทฯ มกีำรจัดเก็บ และรักษำ

ขอ้มูลทำงกำรเงนิ และเอกสำรประกอบทัง้หลำยตำมระบบกำรบรหิำรจัดกำรสำรสนเทศ (Information 

Management System) ในดำ้นกำรสือ่สำรเกีย่วกับกำรควบคมุภำยใน บรษัิทฯ จัดใหม้กีำรอบรมเกีย่วกับ

ระบบกำรควบคมุภำยในใหแ้กพ่นักงำนของบรษัิทฯ อยำ่งตอ่เนือ่ง 

11.1.5 กจิกรรมการตดิตามและวดัประเมนิผล  

บรษัิทฯ มหีน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ทีม่คีวำมเป็นอสิระ ท ำหนำ้ทีต่รวจสอบ และประเมนิผลกำร

ปฏบิัตติำมมำตรกำรกำรควบคุมภำยในของแต่ละหน่วยงำน เพื่อใหก้ำรปฏบิัตงิำนต่ำงๆ นัน้เป็นไปตำม

นโยบำยและแนวปฏิบัตภิำยใตร้ะบบกำรควบคุมที่รัดกุม ขอ้บกพร่องในระบบกำรควบคุม กำรละเมิด

นโยบำยหลักของบรษัิทฯ สิง่ผดิปกตหิรอืประเด็นปัญหำ กำรกระท ำทีอ่ำจขัดตอ่แนวมำตรฐำนกำรด ำเนนิธุรกจิ

ไดรั้บกำรปรับปรุงแกไ้ขและรำยงำนตอ่ฝ่ำยบรหิำรโดยมชิกัชำ้ และสอบทำนโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ผูจ้ัดกำรของแต่ละหน่วยงำนจะเป็นผูท้ ำกำรตดิตำมผลควำมคบืหนำ้ของกำรปฏบิัตแิกไ้ขตำมขอ้แนะน ำ

ตำ่งๆ จำกรำยงำนกำรตรวจสอบของผูต้รวจสอบภำยในจนปัญหำไดรั้บกำรแกไ้ขเสร็จสิน้ คณะกรรมกำร

ตรวจสอบไดป้ระเมนิและสอบทำนตำมวำระ ในเรือ่งของควำมมปีระสทิธผิลของกระบวนกำรตดิตำมแกไ้ข

ของฝ่ำยจัดกำร 

 

11.2 ระบบการควบคมุภายใน 

บรษัิทฯ ตระหนักถงึควำมส ำคัญในกำรจัดกำรระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงมปีระสทิธผิลในทุกระดับงำน 

เพือ่ใหบ้รรลเุป้ำหมำยดงักลำ่ว บรษัิทฯ ไดว้ำงหลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตัเิกีย่วกับกำรควบคมุภำยในของบรษัิทฯ ซึง่ตัง้อยู่

บนมำตรฐำนของระบบกำรควบคมุกำรบรหิำรจัดกำร (System of Management Control – Basic Standards หรอื 

SMC) และระบบบรหิำรกำรด ำเนนิงำนเพือ่กำรควบคมุ (Controls Integrity Management System หรอื CIMS)  

ระบบกำรควบคุมภำยในรวมทัง้กระบวนกำรควบคุมกำรปฎิบัติงำนใหเ้ป็นไปตำมหลักนโยบำยและ        

แนวปฏบิัตงิำนทีว่ำงไว ้โดยไดรั้บกำรประเมนิและตรวจสอบอย่ำงเป็นทำงกำรโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในและผูส้อบ

บัญชีรับอนุญำตที่เป็นอิสระตำมวำระกำรตรวจสอบ กำรตรวจสอบเหล่ำนี้ครอบคลุมถึงกำรสอบทำนควำม               

มปีระสทิธผิลของกำรควบคมุภำยในทัง้ทำงดำ้นกำรเงนิและทำงดำ้นกำรปฏบิตังิำน  

11.2.1 ระบบควบคมุการบรหิารจดัการ (SMC)  

ระบบควบคุมกำรบริหำรจัดกำรไดก้ ำหนดวำงหลักกำรพื้นฐำน แนวทำงปฏบิัตแิละมำตรฐำน

ส ำหรับระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทฯ  บรษัิทฯไดพั้ฒนำระบบควบคมุกำรบรหิำรจัดกำรนี้ข ึน้ เพือ่ให ้

มกีระบวนกำรควบคมุอย่ำงพอเพียง สำมำรถมั่นใจไดว้่ำทรัพยำกรของบรษัิทฯ ไดถู้กใชเ้พือ่กจิกำรธุรกจิ

อย่ำงเหมำะสม มปีระสทิธผิลและประสทิธภิำพ วัตถุประสงคพ์ืน้ฐำนของกรอบงำนควบคมุภำยในก็เพือ่ให ้

กำรประกอบกจิกรรมทำงธุรกจิเป็นไปอย่ำงเหมำะสม และสอดคลอ้งกับเป้ำหมำยทศิทำงทีก่ ำหนดไวโ้ดย

ฝ่ำยจัดกำร ทัง้โดยภำพรวมและโดยเฉพำะเรือ่ง 

ระบบควบคมุกำรบรหิำรจัดกำรประกอบดว้ยหลักกำรส ำคัญ 7 ประกำร ไดแ้ก ่กำรกระจำยอ ำนำจ 

(Decentralization of Management) กำรแบง่แยกหนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบ (Segregation of Duties and 

Responsibilities) กำรจดบันทกึเป็นเอกสำร (Documentation) กำรก ำกับและสอบทำน (Supervision 

and Review) กำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำมชิกัชำ้ (Timeliness) กำรจัดกำรใหเ้หมำะสมกับระดับควำมเสีย่ง 

(Relevance to Risk) และควำมเป็นอสิระของกำรควบคุม (Minimum Inter-dependence of Controls)  

ทัง้นี ้ฝ่ำยบรหิำรของแตล่ะหน่วยงำนจะตอ้งน ำหลักกำรดงักลำ่วไปประยุกตเ์พือ่ปฏิบตัใิชใ้นหน่วยงำนของ

ตนอยำ่งเคร่งครัด  
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11.2.2 ระบบบรหิารการด าเนนิงานเพือ่การควบคมุ (CIMS) 

ระบบบรหิำรกำรด ำเนนิงำนเพื่อกำรควบคมุเป็นระบบของวธิกีำรทีใ่ชใ้นองคก์รและเป็นเครื่องมือ

วเิครำะหเ์พือ่กำรประเมนิและบรรเทำควำมเสีย่งเกีย่วกับกำรควบคมุทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในดำ้นกำรปฏบิัตงิำน

ดำ้นกำรเงนิหรอืดำ้นงำนบรหิำร และใชช้ว่ยใหม้กีำรรำยงำนควำมผดิปกต ิขอ้บกพร่องของกำรควบคมุและ

ประเด็นกำรปฎบิัตงิำนอันอำจขัดต่อแนวทำงกำรด ำเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ ต่อฝ่ำยบรหิำรอย่ำงทันท่วงท ี 

ทัง้นี้ ก็เพื่อท ำใหเ้กดิควำมมั่นใจว่ำ นโยบำย หลักกำรและมำตรฐำนของระบบกำรควบคุมกำรจัดกำร 

ตลอดจนวธิกีำรควบคุมภำยในหน่วยงำนไดถู้กน ำไปประยุกตป์ฏบิัตใิชจ้รงิและยังคงควำมมีประสทิธผิล

ตลอดเวลำ 

ระบบบรหิำรกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรควบคุมจะครอบคลุม 7 องคป์ระกอบส ำคัญ ไดแ้ก่ บทบำท

กำรก ำกับดูแลกำรควบคุมภำยในของฝ่ำยบริหำร (Management, Leadership, Commitment & 

Accountability) กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment)  กำรจัดกำรเพือ่ปรับปรุงกระบวนกำรธรุกจิให ้

มีกำรควบคุมเหมำะกับควำมเสี่ยง (Business Process Management & Improvement) กำรจัดวำง

พนักงำนและกำรฝึกอบรม (Personnel & Training) กำรบรหิำรจัดกำรกำรเปลีย่นแปลง (Management 

of Change) กำรรำยงำนและกำรจัดกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องของระบบควบคุม  (Reporting & Resolution 

of Control Weakness) และ กำรประเมนิประสทิธภิำพของกำรควบคมุ (Controls Integrity Assessment)  

โดยในแต่ละหัวขอ้จะประกอบดว้ยรำยละเอยีด 5 หัวขอ้ย่อยคอื วัตถุประสงค ์(Objectives) มำตรฐำน 

(Standards) ขั ้นตอนกำรปฏิบัติ (Procedures) ผลที่คำดว่ำจะไดรั้บ (Expected Results) และกำร      

สอบทำนและกลไกกำรเรยีนรูเ้พือ่ปรับปรุง (Verification & Feedback Mechanism)   

  

11.3 การตรวจสอบและการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด 

11.3.1 การทบทวนแนวทางปฏบิตังิานธุรกจิ (Business Practice Reviews)  

บรษัิทฯ ตระหนักมำโดยตลอดเป็นระยะเวลำยำวนำนถงึควำมส ำคัญและคุณคำ่ของหลัก

บรรษัทภบิำล รูปแบบกำรท ำธุรกจิอย่ำงตรงไปตรงมำ และหลักมำตรฐำนจรรยำบรรณทำงธุรกจิ บรษัิท ฯ 

เชือ่ว่ำ สิง่เหล่ำนี้เป็นปัจจัยส ำคัญใหบ้รษัิทฯ ประสบควำมส ำเร็จไดอ้ย่ำงย่ังยนื  โดยทีว่ธิกีำรท ำงำนให ้

บรรลุผลนั้นมีควำมส ำคัญดุจเดยีวกับตัวผลงำนนั้น พนักงำนทุกคนของบริษัทฯ จงึตอ้งมีควำมเขำ้ใจ 

คุน้เคยกับเนื้อหำของนโยบำยหลักต่ำงๆ และมำตรฐำนกำรด ำเนนิธุรกจิ และตอ้งน ำไปปรับใชจ้รงิในกำร

ท ำงำนประจ ำวัน รวมทัง้พนักงำนตอ้งมกีำรยนืยันวำ่เขำ้ใจในเนื้อหำ ไดป้ฏบิัตติำมนโยบำยและมำตรฐำน

กำรด ำเนนิธุรกจิในทุกๆ ปี นอกจำกนี้บรษัิท ฯ ไดจ้ัดใหม้วีำระกำรอบรมเพื่อทบทวนเนื้อหำนโยบำยและ

แนวทำงปฎบิตังิำนธรุกจิใหพ้นักงำนทกุคนทกุๆ 4 ปี โดยมวีตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี้ 

 เพื่อส่งเสริมชือ่เสยีงอันดีของบริษัทฯ ในดำ้นควำมซื่อสัตย์ และแนวทำงกำรท ำธุรกจิอย่ำง

ตรงไปตรงมำ 

 เพื่อส่งเสริมใหม้ีควำมเขำ้ใจถงึหลักกำรของมำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกจิและปฏบิัตติำมหลักกำร

เหลำ่นัน้ 

 เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึกำรใชม้ำตรฐำนเหลำ่นีใ้นกำรท ำงำนจรงิในทกุแงม่มุและในทกุระดบัในองคก์ร 

 เพือ่สือ่ใหท้รำบถงึผลลพัธจ์ำกกำรไม่ปฏบิตัติำมมำตรฐำน 

 เพือ่บง่ชี ้ประเมนิ รำยงำน รวมถงึแกไ้ขหำกจ ำเป็น กำรปฏบิัตทิีเ่ป็นอยู่อันอำจไม่สอดคลอ้งกับ

หลกัของนโยบำย   

 เพื่อรำยงำนถงึขอ้กังวลใจในกำรปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนด และเพื่อใหม้ั่นใจว่ำพนักงำนทรำบถงึ

ชอ่งทำงทีม่อียูเ่พือ่สือ่สำร รำยงำนขอ้กงัวลใจเหลำ่นัน้ 
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11.3.2 การตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ  

บรษัิทฯ มกีำรตรวจสอบ และวัดผลประสทิธภิำพกำรควบคมุภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ โดยทมี 

ผูต้รวจสอบภำยในของบรษัิทฯ ซึง่มคีวำมเป็นอสิระไมข่ึน้ตอ่หน่วยงำนธรุกจิใด  โดยทัว่ไปทกุหน่วยงำนจะ

ไดรั้บกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ยหนึ่งครั ้งทุกรอบระยะเวลำ 3 ปี ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับระดับควำมเสี่ยงของ             

แต่ละหน่วยงำน นอกจำกนี้ ในแต่ละหน่วยงำนมีที่ปรึกษำดำ้นกำรควบคุมประจ ำหน่วยงำนเป็น

ผูช้ ำนำญกำรดำ้นหลักกำรควบคุม และเป็นผูก้ ำกับใหม้ีกำรตรวจประเมินกำรควบคุมภำยในของ     

หน่วยงำนเอง (control self-assessments) เป็นระยะ โดยทัง้ผลของกำรตรวจประเมนิภำยในเองของ

หน่วยงำน และผลของกำรตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภำยในของบรษัิทฯ จะมกีำรรำยงำนอยำ่งเป็นทำงกำร

ตอ่ฝ่ำยบรหิำรของหน่วยงำนนัน้ เพือ่พจิำรณำด ำเนนิกำรปรับปรุงแกไ้ข และตดิตำมผลควำมคบืหนำ้ของ

กำรปฏบิัตติำมขอ้แนะน ำต่ำงๆ ทัง้นี้ ผลของรำยงำนกำรตรวจสอบทัง้หมดดังกล่ำว จะมกีำรน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่สอบทำนดว้ย 

11.3.3 การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีสิระ 

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญำตจะเป็นผูท้ ำกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบ

บัญชเีพื่อรับรองว่ำงบกำรเงนิของบริษัทฯ ไดจ้ัดท ำขึน้โดยไม่มีขอ้ผดิพลำดอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ และ

จัดท ำสอดคลอ้งกับหลกักำรบญัชทีีรั่บรองโดยทัว่ไป 

11.3.4 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี

บรษัิทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชใีหแ้ก่ผูส้อบบัญชรัีบอนุญำต บรษัิท ไพรซ้วอเตอร์

เฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชปีี 2563 เป็นจ ำนวนเงนิ 4,600,000 บำท  ทัง้นี้ 

ผูส้อบบญัชมีไิดรั้บคำ่ตอบแทนอืน่ใดอกีจำกบรษัิทฯ 
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12.  รายการระหวา่งกนั 

บรษัิทฯ ในฐำนะบรษัิทหนึ่งในเครือเอ็กซอนโมบลิไดเ้ขำ้ท ำสัญญำต่ำงๆ กับเอ็กซอนโมบลิและบริษัท   

ในเครือเพื่อทีบ่ริษัทฯ จะไดรั้บประโยชน์และเขำ้ถงึควำมเชีย่วชำญดำ้นปฏบิัตกิำรและบรกิำรสนับสนุนอืน่ๆ ใน

อตุสำหกรรมน ้ำมันและก๊ำซของเอ็กซอนโมบลิ โดยทีส่ญัญำเหลำ่นี้เป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ และมคีวำมส ำคัญตอ่

กำรด ำเนินธุรกจิของบริษัทฯ ตำมมำตรฐำนของเอ็กซอนโมบลิ เงื่อนไขและขอ้ตกลงในสัญญำดังกล่ำวตัง้อยู่      

บนพืน้ฐำนเดยีวกันกับเงือ่นไขและขอ้ตกลงของคูส่ญัญำรำยอืน่ๆ ทีเ่ป็นบรษัิทในเครอืเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่  

ทั่วโลก ทัง้นี้ บรษัิทฯ เชือ่วำ่สญัญำดังกลำ่วมเีงือ่นไขขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึง่สัญญำ

ระหวำ่งกนัเหลำ่นัน้ไดรั้บกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้หรอืสอดคลอ้งกับหลักกำรทีไ่ดก้ ำหนดไว ้

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการระหวา่งกนั 

กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกันของบรษัิทฯ ภำยใตส้ญัญำตำ่งๆ กับบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในปีทีผ่่ำนมำเป็น

กำรท ำรำยกำรเพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ โดยไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชซีึง่เป็นสว่นหนึง่ของกำรตรวจสอบ

งบกำรเงนิประจ ำปีของบริษัทฯ และกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ทัง้นี้ คณะกรรมกำร

ตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำขอ้มูลต่ำงๆ ประกอบกันโดยยดึหลักควำมสมเหตุสมผลควำมโปร่งใสแลว้         

มคีวำมเห็นวำ่ ธุรกรรมเหลำ่นัน้เกีย่วขอ้งกับกำรด ำเนนิธุรกจิตำมปกติเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิทและสอดคลอ้ง

กับเงื่อนไขที่ระบุไว  ้และไม่พบว่ำมีปัญหำที่เกี่ยวขอ้งกับประเด็นนี้  รวมทั ้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำว              

อยำ่งเหมำะสม 

มาตรการข ัน้ตอนในการอนุมตักิารเขา้ท ารายการระหวา่งกนั  

โดยปกตแิลว้กำรเขำ้ท ำสญัญำระหวำ่งกนัทัง้หมดของบรษัิทฯ ท ำขึน้เพือ่กำรด ำเนนิธรุกจิปกตขิองบรษัิทฯ 

ขัน้ตอนกำรอนุมัตมิคีวำมสอดคลอ้งกับแนวทำงและกฎระเบียบทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและ

ตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นี้ ในกรณีทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนเ์กดิขึน้จำกกำรเขำ้ท ำสัญญำ

ระหวำ่งกันกับบคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ กรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรของบรษัิทฯ บคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ กรรมกำร หรอืผูบ้รหิำร

ของบรษัิทฯ ดงักลำ่ว จะไมม่สีว่นร่วมในกำรพจิำรณำอนุมัตกิำรเขำ้ท ำสญัญำนัน้ 

อย่ำงไรก็ตำม เมือ่วันที ่28 สงิหำคม 2551 ทีป่ระชมุคณะกรรมบรษัิทไดอ้นุมัตใินหลักกำรใหบ้รษัิทฯ และ

บรษัิทยอ่ยเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนับำงประเภทกับกรรมกำร ผูบ้รหิำรและ/หรอืบคุคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง (ตำมที่

ไดห้รอืจะไดใ้หค้ ำนยิำมไวใ้นพระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย)์ หำกธุรกรรมเหลำ่นัน้เป็นธุรกรรมที่

เป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลักษณะเดียวกับที่วญิญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน      

ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่                     

มีควำมเกี่ยวขอ้งแลว้แต่กรณี หรือหำกธุรกรรมเหล่ำนั้นเป็นธุรกรรมที่มีกำรคิดรำคำในรำคำที่เป็นธรรมหรือ        

รำคำตลำด หรือหำกธุรกรรมเหล่ำนั้นเป็นธุรกรรมทีม่ีกำรคดิรำคำในรำคำทุนหรือรำคำทุนบวกค่ำบริกำรตำมที่       

ตกลงกนัไวใ้นสญัญำระหวำ่งบรษัิทฯ กบับรษัิทในเครอื หรอืหำกรำคำอยูบ่นพืน้ฐำนเดยีวกันกับรำคำทีเ่รยีกเก็บจำก

หรือเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือทั่วโลกส ำหรับกำรใหบ้ริกำรหรือกำรซื้อขำยสนิคำ้ประเภทเดียวกัน หรือหำก    

อตัรำดอกเบีย้จำ่ยทีเ่กดิจำกเงนิกูย้มืระหวำ่งบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอือืน่ไดค้ดิตำมอตัรำตลำด (Market Rate) 

นโยบายหรอืแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

 ส ำหรับกำรเขำ้ท ำสญัญำระหวำ่งบรษัิทฯ กบับรษัิททีเ่กีย่วขอ้งทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต บรษัิทฯ จะปฏบิัตใิห ้

เป็นไปตำมมตขิองคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที ่ 28 สงิหำคม 2551 ตำมสำระส ำคัญขำ้งตน้ รวมถงึตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และประกำศของ      

ตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยทีม่ผีลใชบ้ังคับ   

 ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขขำ้งตน้ หำกบรษัิทฯ ประสงคจ์ะเขำ้ท ำสญัญำระหวำ่งกันทีม่ไิดส้อดคลอ้งกับ

มตขิองคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที ่28 สงิหำคม 2551 บริษัทฯ จะจัดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ     

ท ำกำรสอบทำนและใหค้วำมเห็นเกีย่วกับสญัญำดังกลำ่ว โดยทีค่วำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะถูกน ำเสนอ

ต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือผูถ้ือหุน้แลว้แต่กรณีเพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรเขำ้ท ำสัญญำตำมที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อ 

ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 
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12.1 มูลคา่และลกัษณะของรายการระหวา่งกนัทีบ่รษิทัฯ เขา้ท ากบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

สญัญำระหวำ่งกนัทีบ่รษัิทฯ เขำ้ท ำกับบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง ส ำหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุ 31 ธันวำคม 2563 สรุปรวมไดด้งันี้  

ส ำหรับขอ้มลูในปีทีผ่ำ่นมำ ผูล้งทนุสำมำรถดขูอ้มลูยอ้นหลงัเพือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลู 3 ปีไดจ้ำกเวปไซตข์องบรษัิทฯ  http://esso-th.listedcompany.com/home.html  

      

ชือ่สญัญา บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ลกัษณะของรายการ 

รายการระหวา่งกนัในรอบปีบญัช ี2563 
(ลา้นบาท) 

 
รายได ้

รายจา่ย 
จากการซือ้ 

รายจา่ย 
จากการรบับรกิาร 

สนิคา้และบรกิาร 

สัญญำจัดหำน ้ำมันดบิ กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว 
ผลติภัณฑแ์ละวัตถดุบิ และสำรพืน้ฐำนส ำหรับ
กำรผลติผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่  
(Crude Oil, LPG, Products and Feedstock, 
and Lube Basestock Supply Agreement) 

ExxonMobil Asia Pacific 
Pte.Ltd. (“EMAPPL”) 
 
EMAPPL เป็นหนึง่ในบรษัิทใน
เครอืเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ 
ซึง่ถอืหุน้ทำงออ้ม รอ้ยละ 100    

EMAPPL จะขำยหรือจัดหำน ้ำมันดบิส ำหรับภูมภิำคเอเชยีแปซฟิิก
ใหแ้ก่บริษัทฯ อีกทั ้งจะขำยหรือจัดหำ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
ผลติภัณฑแ์ละวัตถุดบิ และสำรพืน้ฐำนส ำหรับกำรผลติผลิตภัณฑ์
หล่อลืน่ และบรษัิทฯ จะท ำกำรขำยน ้ำมันดบิ ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 
ผลติภัณฑแ์ละวัตถุดบิ และสำรพืน้ฐำนส ำหรับกำรผลติผลิตภัณฑ์
หลอ่ลืน่ ซึง่บรษัิทฯ ประสงคจ์ะสง่ออก ใหก้ับ EMAPPL   

3,479 51,323 1,059 

สัญญำโอนสทิธใินกำรผลติและ/หรอืจ ำหน่ำย
ผลติภัณฑน์ ้ำมันและเคมภีำยใตเ้ครือ่งหมำย

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

EMAPPL 

บรษัิทฯ ไดรั้บโอนมำซึง่สทิธแิละหนำ้ทีใ่นกำรเป็นผูผ้ลติและ/หรอื
จ ำหน่ำยซึง่ผลิตภัณฑ์น ้ ำมันและเคมีภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้     

โตโยตำ้ในประเทศไทยจำก EMAPPL ผูซ้ ึง่ไดรั้บสิทธิและหนำ้ที่
ดังกลำ่วจำกโตโยตำ้ มอเตอร ์คอรป์อเรชัน่ 

สัญญำซือ้ขำยผลติภัณฑน์ ้ำมันหลอ่ลืน่ 
(Inter-Affiliate Product Sale and 
Purchase Agreement)  

EMAPPL 
บรษัิทฯ จะท ำกำรซือ้น ้ำมันหล่อลืน่ น ้ำมันพืน้ฐำน สำรตัง้ตน้พืน้ฐำน 
และ/หรอืสำรเพิม่คณุภำพผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่จำก EMAPPL 

สัญญำซือ้ขำยผลติภัณฑน์ ้ำมันหลอ่ลืน่ 
(Inter-Affiliate Product Sale and 
Purchase Agreement) 

EMAPPL 
บรษัิทฯ จะท ำกำรขำยน ้ำมันหล่อลื่น และ/หรือ สำรเพิม่คุณภำพ
ผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่ใหแ้ก ่EMAPPL เป็นครัง้ครำว 

สัญญำบรกิำรส ำนักงำนใหญภ่มูภิำค/บรษัิทใน
เครอืธุรกจิปลำยน ้ำ  
(Downstream Regional 
Headquarters/Affiliate Master Service 
Agreement)* 

EMAPPL EMAPPL จะใหบ้รกิำรในกำรใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกับกำรบรหิำรจัดกำร 
กำรปฏิบัติกำร กำรจัดกำร วิชำชีพ และบริกำรสนับสนุนอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิปลำยน ้ำของบรษัิทฯ อำทเิช่น กำรตลำดน ้ำมัน
เชือ้เพลงิ กำรกล่ันน ้ำมัน กำรจัดหำสนิคำ้ เป็นตน้ แกบ่รษัิทฯ 

สัญญำบรกิำรส ำนักงำนใหญภ่มูภิำค/บรษัิทใน
เครอืส ำหรับธุรกจิเคมภีัณฑ ์ 
(Chemical Regional Headquarters/Affiliate 
Service Agreement) 
 

EMAPPL EMAPPL ใหบ้รกิำรในกำรใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกับกำรบรหิำรจัดกำร กำร
ปฏบัิตกิำร กำรจัดกำร วชิำชพี และบรกิำรสนับสนุนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ธุรกจิเคมภีัณฑข์องบรษัิทฯ  อำทเิชน่ บรกิำรดำ้นบัญช ีกฎหมำย ภำษี 
ทรัพยำกรบุคคล พืน้ทีส่ ำนักงำน และกจิกรรมทีเ่กีย่วกับเสมยีน บรกิำร
เครอืขำ่ยคอมพวิเตอร ์และบรกิำรจัดซือ้จัดหำแกบ่รษัิทฯ 

http://esso-th.listedcompany.com/home.html
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ชือ่สญัญา บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ลกัษณะของรายการ 

รายการระหวา่งกนัในรอบปีบญัช ี2563 
(ลา้นบาท) 

 
รายได ้

รายจา่ย 
จากการซือ้ 

รายจา่ย 
จากการรบับรกิาร 

สนิคา้และบรกิาร 

สัญญำซือ้ขำย  
(Sale Agreement) 

ExxonMobil Chemical Asia 
Pacific (“EMCAP”)  ซึง่เป็น
หน่วยงำนภำยในของ EMAPPL    

EMCAP จะท ำกำรขำยเคมภีัณฑใ์หแ้ก่บรษัิทฯ ในปรมิำณทีบ่รษัิทฯ 
ไดม้หีนังสอืแจง้ตกลงกันในแตล่ะครัง้   

1,776 1,577 158 สัญญำจัดหำพำรำไซลนี สำรเบนซนีเขม้ขน้ 
และวัตถดุบิตัง้ตน้ในกำรผลติพำรำไซลนี  
(Inter-Affiliate Supply Agreement) 

EMCAP EMCAP จะขำยหรอืจัดหำพำรำไซลนี สำรเบนซนีเขม้ขน้และวัตถุดบิ
ตัง้ตน้ในกำรผลติพำรำไซลนีใหแ้กบ่รษัิทฯ ในปรมิำณทีบ่รษัิทฯ ไดม้ี
หนังสอืแจง้ตกลงกันในแต่ละครัง้ บรษัิทฯ จะท ำกำรขำยพำรำไซลนี 
สำรเบนซนีเขม้ขน้และวัตถดุบิตัง้ตน้ในกำรผลติพำรำไซลนีทีผ่ลติได ้
จำกโรงงำนของบรษัิทฯ ใหแ้ก ่EMCAP 

สัญญำจัดหำน ้ำมันดบิ ผลติภัณฑ ์และวัตถดุบิ 
(Crude Oil, Products and Feedstocks 
Supply Agreement) 

ExxonMobil Sales and Supply 
(“EMS&S”) 
EMS&S เป็นหนึง่ในบรษัิทใน
เครอืเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ 
ซึง่ถอืหุน้ทำงออ้มรอ้ยละ 100   

EMS&S จะขำยหรอืจัดหำน ้ำมันดบินอกภูมภิำคเอเชยีแปซฟิิกใหแ้ก่
บริษัทฯ นอกเหนือจำกน ้ ำมันดิบ EMS&S  จะขำยหรือจัดหำ
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบใหแ้ก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะท ำกำรขำย
น ้ ำมันดิบ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และ          
สำรพืน้ฐำนส ำหรับกำรผลติผลติภัณฑห์ล่อลืน่ ซึง่บรษัิทฯ ประสงค์
จะสง่ออก  

 11,393  

สัญญำบรกิำรศนูยส์นับสนุนธุรกจิกรงุเทพฯ
(Bangkok Business Support Center 
Master Service Agreement) 

ExxonMobil Limited (“EML”) 
EML เป็นหนึง่ในบรษัิทใน
เครอืเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ 
และเป็นบรษัิทยอ่ยของ 
ExxonMobil International 
Holdings Inc. เอ็กซอน โมบลิ 
คอรป์อเรชัน่ ถอืหุน้ทำงออ้ม   
รอ้ยละ 100 ใน EML   

EML จะใหบ้ริกำรต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหค้ ำปรึกษำเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำร กำรปฏิบัติกำร กำรจัดกำร วิชำชีพ และบริกำร
สนับสนุนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิแตล่ะประเภท และกำรด ำเนนิงำน
ของบรษัิทฯ  

  1,216 

สัญญำบรกิำร  
(Master Service Agreement) 

ExxonMobil Global Service 
Company (“EMGSC”) 
EMGSC เป็นหนึง่ในบรษัิทใน
เครอืเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ 
ซึง่ถอืหุน้โดยตรง รอ้ยละ 100  

EMGSC จะใหบ้รกิำรใหค้ ำแนะน ำและช่วยเหลือบรษัิทฯ เกี่ยวกับ              
(ก) บรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ (ข) บรกิำรจัดซือ้จัดหำในดำ้นต่ำงๆ 
และ (ค) บรกิำรอสังหำรมิทรัพยแ์ละบรกิำรสิง่อ ำนวยควำมสะดวก   160 
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ชือ่สญัญา บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ลกัษณะของรายการ 

รายการระหวา่งกนัในรอบปีบญัช ี2563 
(ลา้นบาท) 

 
รายได ้

รายจา่ย 
จากการซือ้ 

รายจา่ย 
จากการรบับรกิาร 

สนิคา้และบรกิาร 

สัญญำกำรสนับสนุนธุรกจิของเอ็กซอนโมบลิ 
ปิโตรเลยีม แอนด ์เคมคิอล  
(ExxonMobil Petroleum & Chemical 
Master Business Support Agreement) 

ExxonMobil Petroleum & 
Chemical (“EMPC”) 
EMPC เป็นหนึง่ในบรษัิทในเครอื       
เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่       
ซึง่ถอืหุน้ทำงออ้ม รอ้ยละ 100  

EMPC จะใหบ้รกิำรสนับสนุนดำ้นตำ่งๆ อำทเิชน่ดำ้นบัญช ีงำนธุรกำร       
เป็นตน้ ผ่ำนทำงบุคลำกรที่อยู่นอกศูนย์ธุรกิจซึง่ไม่ไดตั้ ้งอยู่ใน
ประเทศไทย  

  20 
สัญญำบรกิำรส ำนักงำนใหญภ่มูภิำค/บรษัิทใน
เครอืธุรกจิปลำยน ้ำ  
(Downstream Regional 
Headquarters/Affiliate Master Service 
Agreement)* 

EMPC EMPC จะใหบ้รกิำรในกำรใหค้ ำปรกึษำเกี่ยวกับกำรบรหิำรจัดกำร 
กำรปฏิบัติกำร กำรจัดกำร วิชำชีพ และบริกำรสนับสนุนอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกับธุรกจิปลำยน ้ำของบรษัิทฯ อำทเิช่น กำรตลำดน ้ำมัน
เชือ้เพลงิ กำรกล่ันน ้ำมัน กำรจัดหำสนิคำ้ เป็นตน้ แกบ่รษัิทฯ 
 

สัญญำบรกิำรส ำนักงำนใหญภ่มูภิำค/บรษัิทใน
เครอืธุรกจิปลำยน ้ำ  
(Downstream Regional 
Headquarters/Affiliate Master Service 
Agreement)* 

ExxonMobil (China) 
Investment Co., Ltd. 
(“EMCI”) 
EMCI เป็นหนึง่ในบรษัิทในเครอื       
เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่       
ซึง่ถอืหุน้ทำงออ้ม รอ้ยละ 100 

EMCI จะใหบ้รกิำรในกำรใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกับกำรบรหิำรจัดกำร กำร
ปฏบัิตกิำร กำรจัดกำร วชิำชพี และบรกิำรสนับสนุนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับธุรกจิปลำยน ้ำของบรษัิทฯ อำทเิช่น กำรตลำดน ้ำมันเชือ้เพลงิ 
กำรกล่ันน ้ำมัน กำรจัดหำสนิคำ้ เป็นตน้ แกบ่รษัิทฯ 
 

   

สัญญำบรกิำร  
(EssoAir Service Agreement) 

ExxonMobil Aviation 
International Ltd. (“EMA”) 
EMA เป็นหนึง่ในบรษัิทในเครอื  
เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่        
ซึง่ถอืหุน้ทำงออ้ม รอ้ยละ 100    

EMA จะใหบ้รกิำรเกีย่วกับกำรตลำด ควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิคที่
เหมำะสมต่อกำรด ำเนนิกำรเกีย่วกับธุรกจิเชือ้เพลงิอำกำศยำนของ
บรษัิทฯ รวมถงึกำรสง่เสรมิกำรขำย และกำรใหบ้รกิำรค ำปรกึษำอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง     21 

สัญญำขนสง่ทำงทะเลระหวำ่งบรษัิทในเครอื 
(Inter Affiliate Marine Transportation 

Services Agreement) 

SeaRiver Maritime LLC 
(“SRM”) (เดมิชือ่ Standard 

Tankers Bahamas Ltd.)  
SRM เป็นหนึง่ในบรษัิทในเครอื  
เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่       
ซึง่ถอืหุน้ทำงออ้ม รอ้ยละ 100    

SRM จะใหบ้รกิำรเกีย่วกับ (ก) กจิกำรเรอืขนส่งกองกลำง และกำร
ขนสง่น ้ำมันดบิ ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม และเคมภีัณฑ ์(ข) กำรเชำ่เรอื 

และกำรบรกิำรสนับสนุนกำรขนส่ง (ค) บรกิำรตรวจสอบเรือ และ   
(ง) บรกิำรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับเรอืขนส่งกองกลำง รวมทัง้กจิกรรม     
กำรขนสง่ทำงน ้ำประเภทอืน่ทีเ่กีย่วกับธุรกจิของบรษัิทฯ  

 2,347 3 
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ชือ่สญัญา บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ลกัษณะของรายการ 

รายการระหวา่งกนัในรอบปีบญัช ี2563 
(ลา้นบาท) 

 
รายได ้

รายจา่ย 
จากการซือ้ 

รายจา่ย 
จากการรบับรกิาร 

สนิคา้และบรกิาร 

สัญญำวจัิยมำตรฐำน  
(Standard Research Agreement) 

ExxonMobil Research and 
Engineering Company 
(“EMRE”) 
EMRE เป็นหนึง่ในบรษัิทในเครอื       
เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่        
ซึง่ถอืหุน้โดยตรง รอ้ยละ 100 

สัญญำนี้ท ำขึน้โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่ (ก) กำรสรำ้งสรรค ์กำรไดม้ำ 
และกำรบรหิำรจัดกำรขอ้มูลทำงเทคนิค และกำรคุม้ครองสทิธบัิตร
และลขิสทิธิ ์เพือ่ประโยชน์ในกำรประกอบธุรกจิเกีย่วกับปิโตรเลียม
และเคมีภัณฑ์ (ข) กำรเขำ้ถึงขอ้มูลทำงเทคนิค และกำรใช  ้       
ควำมคุม้ครองสทิธบัิตรและลขิสทิธิท์ีไ่ดรั้บส ำหรับขอ้มูลทำงเทคนคิ
ดังกล่ำว (ค) ควำมช่วยเหลอืทำงดำ้นวศิวกรรม และงำนวจัิยพเิศษ 
และ (ง) กำรรักษำและบรหิำรจัดกำรทรัพยส์นิทำงปัญญำ และขอ้มูล
ทำงเทคนิคที่ไดม้ำ หรือเปิดเผยตำมสัญญำนี้เพื่อประโยชน์ของ
บรษัิทฯ 

  329 

สัญญำเชำ่ตัวเรง่ปฏกิริยิำ  
(Catalyst Lease Agreement) 

ExxonMobil Catalyst 
Technologies LLC (“EMCT”) 
EMCT เป็นหนึง่ในบรษัิทในเครอื       
เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่       
ซึง่ถอืหุน้ทำงออ้ม รอ้ยละ 100    

EMCT ในฐำนะผูใ้หเ้ชำ่จะจัดหำและใหบ้รษัิทฯ เชำ่ตัวเรง่ปฏกิริยิำ  

  35 

สัญญำซือ้ขำยตัวเรง่ปฏกิริยิำ  
(Catalyst Supply Agreement) 

EMCT บรษัิทฯ ซือ้ตัวเรง่ปฏกิริยิำจำก  EMCT 

สัญญำอนุญำตใหใ้ชส้ทิธใินเครือ่งหมำย
กำรคำ้ 
(Trademark License Agreement) 
 

Exxon Mobil Corporation  
(“EMC”) 
EMC เป็นบรษัิทแมข่องบรษัิทใน
เครอืและบรษัิทยอ่ยตำ่งๆ ใน
เครอืเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ 

EMC ตกลงใหบ้รษัิทฯ มสีทิธใิชเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ ESSO EXXON 
และ ESSO Oval ส ำหรับผลิตภัณฑ์ กำรบริกำรที่ขำยหรือมีขึ้นใน
ประเทศไทย 

  4 

สัญญำบรกิำรตัดยอดหนีส้นิระหวำ่งกัน 
(Clearing House Service Agreement) 

EMC EMC จะใหบ้ริกำร Trade Central Clearing House Sub-account 
และ  Other Central Clearing House Sub-account เพื่อ อ ำน วย
ควำมสะดวกในกำรตัดยอดหนี้ส ินระหว่ำงกัน เพื่อช ำระรำคำของ
ธุรกรรมตำ่งๆ 

สัญญำบรกิำรส ำนักงำนใหญภ่มูภิำค/บรษัิทใน
เครอืธุรกจิปลำยน ้ำ (Downstream Regional 
Headquarters/Affiliate Master Service 
Agreement)* 

EMC EMC จะใหบ้รกิำรในกำรใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกับกำรบรหิำรจัดกำร กำร
ปฏบัิตกิำร กำรจัดกำร วชิำชพี และบรกิำรสนับสนุนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับธุรกจิปลำยน ้ำของบรษัิทฯ อำทเิช่น กำรตลำดน ้ำมันเชือ้เพลงิ 
กำรกล่ันน ้ำมัน กำรจัดหำสนิคำ้ เป็นตน้ แกบ่รษัิทฯ 
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ชือ่สญัญา บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ลกัษณะของรายการ 

รายการระหวา่งกนัในรอบปีบญัช ี2563 
(ลา้นบาท) 

 
รายได ้

รายจา่ย 
จากการซือ้ 

รายจา่ย 
จากการรบับรกิาร 

สนิคา้และบรกิาร 

สัญญำบรกิำร  
(Service Agreement) 

ExxonMobil Hong Kong 
Limited (“EMHKL”) 
EMHKL เป็นหนึง่ในบรษัิทใน
เครอืเอ็กซอน โมบลิ คอร์
ปอเรชัน่ ซึง่ถอืหุน้ทำงออ้ม รอ้ย
ละ 100    

EMHKL จะใหบ้รกิำรเกี่ยวกับ กำรจัดกำร วชิำชพี และกำรบริหำร
เกีย่วกับกำรปฏบัิตกิำร รวมถงึกำรปรกึษำเรือ่งอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำร
ด ำเนนิงำนขององคก์รโดยรวม   

   

สัญญำบรกิำร  
(Service Agreement) 

ExxonMobil Catalyst Services 
Inc. (“EMCSI”) 
EMCSI เป็นหนึง่ในบรษัิทในเครอื    
เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ ซึง่
ถอืหุน้โดยตรง รอ้ยละ 100    

EMCSI จะใหบ้ริกำรต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงกำรจัดหำโลหะมีค่ำ เพื่อ
ด ำเนินกำรผลติ เพิม่ หรือเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกริยิำตำมประเภทของ
โลหะและกำรด ำเนนิงำนตำ่งๆ ทีเ่กีย่วกับตัวเรง่ปฏกิริยิำ   3 

สัญญำบรกิำร  
(Service Agreement)  

ExxonMobil Chemical 
Company (“EMCC”) 
EMCC เป็นหน่วยงำนภำยในของ     

เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ 

บรษัิทฯ จะใหบ้รกิำรตำ่งๆ ทีเ่กีย่วกับกำรตลำดในประเทศไทย   

   

สัญญำขำยและใหบ้รกิำรน ้ำมันเชือ้เพลงิทำง
ทะเล  
(ExxonMobil Marine Fuels Supply and 
Services Agreement) 

ExxonMobil Marine Limited 
(“EMML”) and EMAPPL 
EMML เป็นหนึง่ในบรษัิทในเครอื    
เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ ซึง่
ถอืหุน้ทำงออ้ม รอ้ยละ 100    

บรษัิทฯ ขำยและส่งมอบน ้ำมันเชือ้เพลงิทำงทะเล และใหบ้รกิำร
ตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแก ่EMML และ EMAPPL 

   

สัญญำซือ้ขำยผลติภัณฑน์ ้ำมันหลอ่ลืน่ 
(Inter-Affiliate Product Sale and Purchase 
Agreement) 

EMML บรษัิทฯ จะท ำกำรขำยน ้ำมันหล่อลืน่ส ำเร็จรูป น ้ำมันหล่อลืน่ จำรบ ี
และ/ผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่ทีใ่ชใ้นกำรเดนิเรอืใหแ้ก ่EMML เป็นครัง้ครำว 14   

รำยกำรอืน่ๆ  -7 62 

ยอดรวม (ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รายการที ่35) 5,269 66,633 (1) 3,070 

* EMAPPL, EMPC, EMCI และ EMC เป็นผูใ้หบ้รกิำรภำยใตส้ัญญำบรกิำรส ำนักงำนใหญภ่มูภิำค/บรษัิทในเครอืธุรกจิปลำยน ้ำ (Downstream Regional Headquarters/Affiliate Master Service Agreement)   
ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิและมผีลใชบั้งคับตัง้แตวั่นที ่1 มกรำคม 2562 

(1) จ ำนวนนีไ้มร่วมคำ่บรกิำรจ่ำยใหก้ับบรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ำกัดเป็นจ ำนวน 524 ลำ้นบำท 
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(ลา้นบาท) 

ยอดเงนิกู ้
ณ สิน้งวด 

ยอดเงนิใหกู้ ้
ณ สิน้งวด ดอกเบีย้จา่ย ดอกเบีย้รบั 

ความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

สัญญำกูย้มืและฝำกเงนิแบบเดนิสะพัด  
(Loan and Current Account Agreement) 

EML บรษัิทฯในฐำนะผูใ้หกู้ต้กลงให ้EML กูเ้งนิจ ำนวนไม่เกนิ 3,000 ลำ้นบำท 
ในกรณีที ่EML ฝำกเงนิแบบเดนิสะพัด บรษัิทฯ มสีทิธเิบกิเงนิดังกลำ่ว
มำใชป้ระโยชนไ์ด ้แตต่อ้งช ำระดอกเบีย้ส ำหรับเงนิฝำกจ ำนวนดังกลำ่ว 

2,733  22  

สัญญำกูย้มืเงนิระยะสัน้ 
(Short-Term Loan Agreement) 

ExxonMobil 
Development 
Finance Company 
("EMDFC") 

EMDFC ในฐำนะผูใ้หกู้ต้กลงใหบ้รษัิทฯ กูเ้งนิแบบหมนุเวยีนแกบ่รษัิทฯ 
ในวงเงนิ 12,000 ลำ้นบำท โดยบรษัิทฯ สำมำรถขอกูแ้ละคนืเงนิกูไ้ด ้
ในจ ำนวนไมเ่กนิวงเงนิทีก่ ำหนดเดอืนละครัง้ 7,888  81  

สัญญำกูย้มืเงนิระยะยำว 
(Long-Term Loan Agreement) 

EMDFC EMDFC ในฐำนะผูใ้หกู้ต้กลงใหบ้ริษัทฯ กูเ้งินระยะยำวในสกุลบำท 
6,000 ลำ้นบำท ช ำระคนืตน้เงนิกูเ้ป็นงวด งวดละ 3 เดอืนและช ำระคนืหนี้
แลว้เสร็จทัง้หมดภำยในมถินุำยน 2566 

5,500  59  

สัญญำกูย้มืเงนิระยะยำว 
(Long-Term Loan Agreement) 

EMDFC EMDFC ในฐำนะผูใ้หกู้ต้กลงใหบ้ริษัทฯ กูเ้งินระยะยำวในสกุลบำท 
6,000 ลำ้นบำท ช ำระคนืตน้เงนิกูเ้ป็นงวด งวดละ 3 เดอืนและช ำระคนืหนี้
แลว้เสร็จทัง้หมดภำยในตลุำคม 2563 

0  2  

สัญญำกูย้มืเงนิระยะยำว 
(Long-Term Loan Agreement) 

EMDFC EMDFC ในฐำนะผูใ้หกู้ต้กลงใหบ้ริษัทฯ กูเ้งินระยะยำวในสกุลบำท 
3,000 ลำ้นบำท ช ำระคนืตน้เงนิกูเ้ป็นงวด งวดละ 3 เดอืนและช ำระคนืหนี้
แลว้เสร็จทัง้หมดภำยในพฤศจกิำยน 2565 

2,000  27  

สัญญำกูย้มืเงนิระยะยำว 
(Long-Term Loan Agreement) 

EML EML ในฐำนะผูใ้หกู้ต้กลงใหบ้ริษัทฯ  กูเ้งินระยะยำวในสกุลบำท        
700 ลำ้นบำท ช ำระคนืตน้เงนิกูเ้ป็นงวด งวดละ 3 เดอืนและช ำระคนืหนี้
แลว้เสร็จทัง้หมดภำยในมถินุำยน 2565 

350  5  

ยอดรวม (ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รายการที ่35) 18,471  196  
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สว่นที ่3  

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

13. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

13.1 งบการเงนิรวม 

 13.1.1 สรุปรายงานการสอบบญัช ี

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกัด (โดยมนีำยพงทว ีรัตนะโกเศศ ผูส้อบบัญชี

รับอนุญำตเลขที ่7795 เป็นผูส้อบบัญช)ี ไดป้ฏบิัตงิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชใีนประเทศ

ไทย ส ำหรับงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษัิทฯ ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

2563 โดยผูส้อบบัญชไีดแ้สดงควำมเห็นอย่ำงไม่มเีงือ่นไขตอ่งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ของบริษัทฯ ที่ไดต้รวจสอบว่ำมีควำมถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน            

ทำงกำรเงนิ 

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวมส าหรบัระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา   

(ก) งบแสดงฐานะการเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท 

สนิทรพัย ์
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน    

  เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 483 277 262 

  ลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธ ิ 6,290 6,464 5,083 

 ลกูหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 37 

  สนิคำ้คงเหลอื 18,415 19,085 13,144 

  ลกูหนีอ้ืน่ - สทุธ ิ 2,331 1,377 2,888 

  สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 1,766 4,775 1,507 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 29,285 31,978 22,921 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน      

 

สนิทรัพยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยตุธิรรม               

   ผำ่นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ 

0 0 1,071 

 เงนิลงทนุเผือ่ขำย 1,474 1,350 0 

 เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วม 2,194 2,207 2,137 

 ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์-สทุธ ิ 26,000 25,600 24,750 

 สนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ 0 0 4,287 

  สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน-สทุธ ิ 161 181 181 

  ภำษีเงนิไดร้อตัดบัญช-ีสทุธ ิ 537 1,501 3,512 

  คำ่เชำ่จ่ำยลว่งหนำ้และรำยจำ่ยรอตดับญัช ี 2,075 1,726 266 

  สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 24 1,700 2,253 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 32,465 34,265 38,457 

รวมสนิทรพัย ์ 61,750 66,243 61,378 
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หน่วย: ลำ้นบำท 

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 
ณ 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

หนีส้นิหมุนเวยีน      

  เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 6,696 7,955 8,015 

  เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ 6,996 5,020 4,452 

 เจำ้หนีก้จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9,995 8,091 7,894 

  เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,049 14,822 13,854 

 ภำษีเงนิไดค้ำ้งจำ่ย 1 1 1 

 หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 0 0 358 

 ภำระผูกพันผลประโยชนพ์นักงำนระยะสัน้ 851 787 872 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 31,588 36,676 35,446 

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน     

 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,200 1,817 1,717 

 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 400 2,350 4,617 

 หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่ 0 0 2,440 

 ภำระผูกพันผลประโยชนพ์นักงำนระยะยำว 2,728 3,280 2,799 

  หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 2 2 0 

รวมหนีส้นิไมห่มุนเวยีน 4,330 7,449 11,573 

รวมหนีส้นิ 35,918 44,125 47,019 

สว่นของเจา้ของ     

  ทนุเรอืนหุน้     

  ทนุจดทะเบยีน 17,110 17,110 17,110 

  

- หุน้สำมัญจ ำนวน 3,467,916,666 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 

4.9338 บำท    
 

     

  ทนุทีอ่อกช ำระแลว้ 17,075 17,075 17,075 

  

- หุน้สำมัญจ ำนวน 3,460,858,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 

4.9338 บำท      
  

         

  สว่นเกนิมูลคำ่หุน้ 4,032 4,032 4,032 

  ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม    

     ส ำรองตำมกฎหมำย 1,001 1,001 1,001 

     ยังไม่ไดจ้ัดสรร 3,242 (170) (8,081) 

  องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ 475 173 325 

รวมสว่นของผูเ้จำ้ของของบรษัิทใหญ่ 25,825 22,111 14,352 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 7 7 7 

รวมสว่นของเจา้ของ 25,832 22,118 14,359 

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 61,750 66,243 61,378 
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(ข) งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 หน่วย: ลำ้นบำท 

  

ปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

รายได ้     

รำยไดจ้ำกกำรขำยและเงนิชดเชยจำกกองทนุน ้ำมัน  

    เชือ้เพลงิ 
200,798 169,348 126,672 

ตน้ทนุขำย (192,586) (167,344) (131,408) 

ก าไรข ัน้ตน้ 8,212 2,004 (4,736) 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำร (5,770) (6,110) (5,217) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการขาย 2,442 (4,106) (9,953) 

รำยไดอ้ืน่ 66  82 67 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงาน 2,508 (4,024) (9,886) 

สว่นแบง่ก ำไรในบรษัิทร่วม 384  380 285 

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษี

เงนิได ้
2,892 (3,644) (9,601) 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ-สทุธ ิ (237) (313) (357) 

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได ้ 2,655 (3,957) (9,958) 

เครดติ (คำ่ใชจ้่ำย) ภำษีเงนิได ้ (429) 892 2,048 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 2,226 (3,065) (7,910) 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคมุ 1 1 1 

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของบรษัิทใหญ่ 2,225 (3,066) (7,911) 
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(ค)        งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: ลำ้นบำท 

 

ปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน      

  ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธสิ ำหรับปี 2,226 (3,065) (7,910) 

      

  รายการปรบัปรุง:    

  คำ่เสือ่มรำคำ 1,981 2,019 2,568 

  คำ่ตดัจ ำหน่ำย 30 27 18 

  คำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู (0) 18 (12) 

  

กำรลดมูลคำ่สนิคำ้คงเหลอืเพือ่แสดงมลูคำ่สทุธทิีค่ำดวำ่

จะไดรั้บ 

198 97 12 

 กำรลดมูลคำ่สนิคำ้คงเหลอืเพือ่แสดงมลูคำ่สทุธ ิ 0 0 122 

  

ขำดทนุจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ และ

สนิทรัพยท์ีไ่มม่ตีวัตน 

56 24 34 

  สว่นแบง่ก ำไรจำกบรษัิทร่วม (384) (380) (285) 

  ตน้ทนุทำงกำรเงนิ-สทุธ ิ 237 313 357 

  รำยไดเ้งนิปันผล (57) (62) (46) 

  คำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้ 429 (892) (2,048) 

  

ขำดทนุ(ก ำไร)ทีย่ังไมรั่บรูจ้ำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ

ตำ่งประเทศสทุธ ิ

(97) 89 21 

  

กระแสเงนิสดกอ่นการเปลีย่นแปลงของเงนิทุน

หมุนเวยีน 

4,619 (1,812) (7,169) 

      

  การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน    

  สนิทรพัยด์ าเนนิงาน (เพิม่ข ึน้) ลดลง    

  ลกูหนีก้ำรคำ้ (1,228) (188) 1,392 

  ลกูหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 (36) 

  สนิคำ้คงเหลอื (538) (766) 5,929 

  ลกูหนีอ้ืน่ (1,493) 953 (1,511) 

  สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ (650) (3,050) 2,631 

  คำ่เชำ่จ่ำยลว่งหนำ้และรำยจำ่ยรอตดับญัช ี (478) 349 93 

  สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 17 (1,650) (553) 

      

  หนีส้นิด าเนนิงาน เพิม่ข ึน้ (ลดลง)    

  เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่ 2,069 (2,023) (484) 

  เจำ้หนีก้จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,750 (2,001) (228) 

 ภำษีเงนิไดค้ำ้งจำ่ย (487) 0 0 

  ภำระผูกพันผลประโยชนพ์นักงำน 81 240 74 

  หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 2 0 (2) 

เงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมด าเนนิงาน 3,664 (9,948) 136 

  ดอกเบีย้จ่ำย (231) (238) (221) 

  ภำษีเงนิไดจ้่ำย (1,330) 19 494 

เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมด าเนนิงาน 2,103 (10,167) 409 
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หน่วย: ลำ้นบำท 

 

ปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      

  

เงนิสดจำ่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ และ

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 

(1,346) (1,658) (1,486) 

 เงนิสดจำ่ยเพือ่ไดม้ำในสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้ 0 0 (182) 

  

เงนิสดรับจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ และ

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 

41 15 13 

  ดอกเบีย้รับ 9 8 3 

 เงนิปันผลรับ 407 424 401 

เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (889) (1,211) (1,251) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ     

  เงนิสดจำ่ยสทุธจิำกเงนิกูย้มืระยะสัน้ 2,225 1,192 (407) 

  เงนิสดจำ่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยำว (900) (1,617) (1,633) 

  เงนิสดรับจำกเงนิกูย้มืระยะยำว 1,500 2,300 2,000 

  

เงนิสดรับ (จ่ำยคนื) สทุธจิำกเงนิกูย้มืจำกกจิกำรที่

เกีย่วขอ้งกนั 

149 9,644 1,224 

 เงนิปันผลจำ่ยใหแ้กเ่จำ้ของของกลุม่กจิกำร (4,153) (346) 0 

  เงนิปันผลจำ่ยใหแ้กส่ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ (1) (1) (1) 

 เงนิสดจำ่ยเพือ่ช ำระหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่ 0 0 (356) 

เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (1,180) 11,172 827 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด (ลดลง) เพิม่ข ึน้ 

สทุธ ิ

34 (206) (15) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดตน้ปี 448 483 277 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 482 277 262 
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13.1.3 ตารางแสดงอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

  หนว่ย 

ปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)        

  อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 0.9 0.9 0.6 

  อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 0.2 0.2 0.2 

  อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงนิสด (1) เทำ่ 0.1 (0.3) 0.0 

  อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้กำรคำ้ เทำ่ 35.3 26.5 21.8 

  ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 10.2 13.6 16.5 

  อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื เทำ่ 10.6 8.9 8.2 

  ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ วนั 34.1 40.3 44.1 

  อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนีก้ำรคำ้ เทำ่ 12.1 11.1 10.3 

  ระยะเวลำช ำระหนี ้ วนั 29.8 32.4 34.9 

  Cash Cycle วนั 14.5 21.6 25.8 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  

  อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 4.1 1.2 (3.7) 

  อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน (2) รอ้ยละ 1.2 (2.4) (7.9) 

  อตัรำก ำไรอืน่ (3) (4) รอ้ยละ 0.0 0.1 0.1  

  อตัรำสว่นเงนิสดตอ่กำรท ำก ำไร (1) รอ้ยละ 150.0 242.3 (1.4) 

  อตัรำสว่นก ำไรสทุธ ิ รอ้ยละ 1.1 (1.8) (6.2) 

  อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 8.2 (12.8) (43.4) 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน (Efficiency Ratio)  

 อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย ์ รอ้ยละ 3.7 (4.8) (12.4) 

  อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพยถ์ำวร (5) รอ้ยละ 15.9 (4.1) (21.2) 

  อตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย ์ เทำ่ 3.3 2.6 2.0  

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)  

  อตัรำสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทำ่ 1.4 2.0 3.3  

  อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทำ่ 0.6 1.2 2.0  

  อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (6) เทำ่ 18.1 (6.4) (20.1) 

  อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน (Cash basis) (1) (7) เทำ่ 35.6 (1.4) 0.1  

  

อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลตอ่ก ำไรสทุธหิลงัจำกกำรจัดสรรเป็น

ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 

รอ้ยละ 50 0 0 

(1) กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนนิงำนกอ่นหกัดอกเบีย้และภำษี 
(2) ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนค ำนวนจำกก ำไรขัน้ตน้หกัดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 
(3) รำยไดร้วมไมร่วมถงึรำยไดอ้ืน่ทีม่ไิดเ้กดิจำกกำรด ำเนนิงำน 
(4) รำยไดอ้ืน่ค ำนวณโดยไมนั่บรวมรำยไดอ้ืน่ทีม่ไิดม้ำจำกกำรด ำเนนิงำน 
(5) สนิทรัพยถ์ำวรค ำนวณจำกทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ สทุธ ิ
(6) เงนิสดสทุธ ิไดม้ำจำก กจิกรรมด ำเนนิงำน หำรดว้ยดอกเบีย้จำ่ย 
(7) ภำระผกูพนัจำกกำรช ำระหนีร้วมรำยกำรดอกเบีย้จำ่ย 

 
นโยบำยและระยะเวลำกำรใหส้นิเชือ่กำรคำ้ 

ควำมสำมำรถในกำรช ำระเงนิของคูส่ญัญำจะไดรั้บกำรประเมนิผำ่นกระบวนกำรตรวจสอบเครดติทีพ่จิำรณำ

เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ อันดับเครดติของคู่สัญญำ หรอืกำรประเมนิควำมน่ำเชือ่ถอืดำ้นเครดติของคู่สัญญำ

ของบรษัิทฯ เอง โดยพจิำรณำจำกเงือ่นไขสญัญำ ประเทศทีม่กีำรด ำเนนิงำน รวมถงึควำมเสีย่งอืน่ ๆ ทัง้นี้ 

บรษัิทฯ มทีัง้ลกูคำ้เงนิสดและลกูคำ้สนิเชือ่ซึง่มรีะยะเวลำสนิเชือ่อยูใ่นชว่ง 1-120 วนัขึน้อยูก่ับผลติภัณฑ์

และประเภทของธรุกจิ 
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14. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 

14.1 ผลการด าเนนิงานในปี 2563 

บรษัิทฯ มุ่งมั่นด ำเนนิงำนเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรดำ้นพลังงำนและผลติภัณฑปิ์โตรเคมทีีเ่พิม่ขึน้ใน

ประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) ตำมวสิัยทัศน์ของบริษัทฯ 

“เตมิเต็มพลงัชวีติ ดว้ยประสบกำรณ์พลังงำนทีเ่หนือกวำ่” และในขณะเดยีวกัน บรษัิทฯ ก็ยดึมั่นในกำรด ำเนนิธุรกจิ

แบบย่ังยนืโดยกำรใหค้วำมส ำคัญในดำ้นตำ่งๆ ตัง้แตก่ำรอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม กำรศกึษำ สขุอนำมัย ควำมปลอดภัย 

และสทิธมินุษยชน แนวทำงเพื่อกำรพัฒนำทีย่ั่งยนืต่ำงๆ ถูกถ่ำยทอดเป็นนโยบำยองคก์ร วัฒนธรรมองคก์ร และ  

วถิกีำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ บรษัิทฯ จงึเชือ่มั่นว่ำจะสำมำรถรักษำและเสรมิสรำ้งควำมเขม้แข็งทำงใหธุ้รกจิได ้

อยำ่งยั่งยนื  

ธุรกจิการกล ัน่น า้มนัปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี

โรงกลั ่นน ้ำมันเอสโซ่ศร ีรำชำและโรงงำนปิโตรเคม ีท ำงำนร่วมกันเพื ่อผลติน ้ ำมันส ำเร็จรูปและ

ผลติภัณฑเ์คมีทีม่ีมูลค่ำเพิ่มใหแ้ก่บริษัทฯ และคงไวซ้ึง่ตน้ทุนทีม่ีศักยภำพในกำรแข่งขัน ส่วนปฏบิัตกิำรของ   

บริษัทฯ มองหำโอกำสอย่ำงต่อเนื่องในกำรเพิ่มผลก ำไรและลดตน้ทุนกำรผลิตดว้ยโครงกำรพัฒนำ                     

กำรด ำเนนิงำนต่ำงๆ เชน่ โครงกำรจัดระบบกำรด ำเนนิงำนเพื่อเพิม่มูลค่ำผลติภัณฑใ์หเ้หมำะสมกับควำมตอ้งกำร

ของตลำด กำรเลือกใชน้ ้ ำมันดิบและวัตถุดิบตัง้ตน้จำกแหล่งใหม่ๆ เพื่อลดตน้ทุนในกำรผลิตและโครงกำร          

กำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

ในปี 2563 โรงกลั่นน ้ ำมันและโรงงำนปิโตรเคมียังคงมีผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภัยและ

สิง่แวดลอ้มทีด่เียีย่มโดยไม่มเีหตุใหสู้ญเสยีเวลำท ำงำนและปรำศจำกกำรร่ัวไหลของน ้ำมัน (recordable spill) 

ทั ้งนี้  โรงกลั่นน ้ ำมันและโรงงำนปิโตรเคมีด ำ เนินงำนโดยปรำศจำกเหตุกำรณ์กำร ร่ัวไหลของน ้ ำมัน                      

เป็นเวลำต่อเนื่องกันถึง 13 ปี และปรำศจำกเหตุใหสู้ญเสียเวลำท ำงำนของพนักงำน รวมทั ้งผู รั้บเหมำ                   

ทีเ่ขำ้ปฏบิัตงิำนเป็นเวลำต่อเนื่องตดิต่อกันถงึ 9 ปี นอกจำกนี้ คลังน ้ำมันทุกแห่งของบรษัิทฯ สำมำรถปฏบิัตงิำน

โดยปรำศจำกกำรสญูเสยีเวลำท ำงำนอย่ำงตอ่เนือ่งเป็นปีที ่27  

นอกจำกนี้ กำรปิดซ่อมบ ำรุงโรงกลั่นในช่วงไตรมำสที ่3 ของปีนี้ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมแผนงำนและมี   

ควำมเป็นเลศิในกำรด ำเนนิงำนดำ้นควำมปลอดภัย ดำ้นระยะเวลำหยดุท ำงำน อกีทัง้ยังใชง้บประมำณต ำ่กวำ่ทีต่ัง้ไว ้

งำนบ ำรุงรักษำหอกลั่นบรรยำกำศ 2 (APS2) และหน่วยเพิ่มค่ำออกเทนตัวเร่งปฏกิริยิำ (Continuous Catalytic 

Reforming หรอื CCR) จะชว่ยเพิม่เสถยีรภำพและประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำน 

กำรระบำดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลใหเ้กิดภำวะอุปสงค์หยุดชะงัก กำรที่โรงกลั่นมีควำมยืดหยุ่น           

ในกำรผลติจงึสำมำรถปรับเปลีย่นกำรผลติใหส้อดคลอ้งกับสภำพเศรษฐกจิและควำมตอ้งกำรภำยในประเทศที่

เปลีย่นไปไดอ้ย่ำงทันทว่งท ีตัวอย่ำงเชน่ โรงกลั่นเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติโดยลดกำรผลติน ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน

และเพิม่มูลคำ่เป็นน ้ำมันดเีซล โดยโรงกลั่นสำมำรลดกำรผลติน ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำนถงึระดับศนูยใ์นชว่งเวลำ

สว่นใหญข่องเดอืนมถินุำยน หรอืกำรทีโ่รงกลัน่สำมำรถปรับกำรผลติไดท้นัทเีพือ่ตอบรับกบัทศิทำงผลก ำไรทีส่งูขึน้

ของยำงมะตอยโดยเพิม่ปริมำณผลผลติจนไดป้รมิำณสงูสุดในรอบ 3 ปีที ่5,200 บำร์เรล/วัน ในเดอืนสงิหำคม      

ดำ้นกำรใชจ้ำ่ยโรงกลัน่ประสบควำมส ำเร็จอยำ่งมนัียส ำคญั โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนลดลงและใชเ้งนิลงทนุ

อยำ่งมปีระสทิธภิำพ ซึง่สอดคลอ้งกบัควำมพยำยำมในกำรใชจ้ำ่ยอย่ำงมปีระสทิธภิำพขององคก์ร  

นอกจำกนี้โรงกลั่นยังใชน้ ้ำมันดบิใหม่ๆ จ ำนวน 11 ชนดิจำกแหลง่ผลติในเอเชยีและแอฟรกิำในกำรผลติปีนี้ 

เนื่องจำกมรีำคำซือ้ขำยทีถู่กกวำ่ เพือ่เพิม่อัตรำก ำไรของกำรกลั่นผลติภัณฑ ์โดยในชว่งหกปีทีผ่่ำนมำบรษัิทฯ ใช ้

น ้ำมันดบิใหมจ่ำกแหลง่ผลติทีห่ลำกหลำยเป็นจ ำนวน 47 ชนดิ 

ในปี 2563 โรงกลั่นน ้ำมันไดรั้บรำงวัลกำรด ำเนนิงำนเป็นเลศิของบรษัิท เอ็กซอนโมบลิ น ้ำมันเชือ้เพลงิ

และน ้ำมันหลอ่ลืน่ (ExxonMobil Fuels and Lubricants Company) รวม 4 รำงวลั ส ำหรับควำมปลอดภัยรำยบคุคล 

ระบบควำมปลอดภัย สิง่แวดลอ้ม และกำรปฎบิตังิำนทีร่ำบรืน่ 
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ธุรกจิคา้ปลกีน า้มนัเชือ้เพลงิ 

จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 ธุรกิจคำ้ปลีกน ้ ำมันเชื้อเพลิงไดน้ ำแผนรับมือ

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดมำประยุกตใ์ชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิ เริม่จำกกำรออกมำตรกำร “ห่ำง…แต่ห่วงเสมอ” ให ้

พนักงำนสวมหนำ้กำกและเวน้ระยะห่ำงจำกผูใ้ชบ้ริกำร ท ำควำมสะอำดมือ เพิม่ควำมถีใ่นกำรดูแลควำมสะอำด    

จุดสัมผัส เชน่ หอ้งน ้ำ และจัดเจลแอลกอฮอลล์ำ้งมอืบริกำรในสถำนี รวมทัง้แจกเจลแอลกอฮอลแ์ก่ผูใ้ชบ้ริกำร

น ้ำมันเอสโซซ่พูรมีพลัส นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยังน ำระบบกำรจ่ำยเงนิผ่ำน QR code และกำรแจง้เบอรโ์ทรศัพทแ์ทน

กำรแสดงบัตรเอสโซ่ สไมสล์มำใชเ้พื่อเพิม่ประสบกำรณ์แบบไรส้ัมผัสแก่ลูกคำ้อกีดว้ย ในขณะเดยีวกัน บรษัิทฯ 

ยังคงมุ่งมั่นในกำรพัฒนำธุรกิจผ่ำนกลยุทธ์กำรลงทุนเพื่อเตรียมพรอ้มส ำหรับกำรแข่งขันในตลำดคำ้ปลีก        

น ้ำมันเชือ้เพลงิในประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเร็วและมีกำรแข่งขันสูงดว้ยผลติภัณฑแ์ละบริกำรทีเ่ป็นเลศิ

รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรจัดหำผลติภัณฑเ์พื่อจ ำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ปรมิำณกำรขำยในธุรกจิ   

คำ้ปลกีน ้ำมันเชือ้เพลงิคดิเป็นรอ้ยละ 44 ของปรมิำณกำรขำยรวมทัง้หมดของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ยังคงท ำกำรลงทนุขยำยเครอืขำ่ยสถำนีบรกิำรน ้ำมันอยำ่งตอ่เนื่อง โดยบรษัิทฯ ไดเ้ปิดสถำนบีรกิำร

แห่งใหม่จ ำนวนทัง้หมด 69 แห่ง ซึง่นับเป็นกำรลงทุนเพื่อเพิ่มโอกำสทำงธุรกจิและสรำ้งผลตอบแทนสูงสุด  

ในขณะทียั่งคงรักษำวนัิยในกำรลงทนุและกำรใชจ้่ำยไวอ้ย่ำงเคร่งครัด เครอืขำ่ยสถำนีบรกิำรเอสโซ ่ณ สิน้ปี 2563 

มจี ำนวนทัง้ส ิน้ 702 แห่ง สว่นหนึ่งของควำมส ำเร็จนี้เกดิขึน้ได ้จำกพันธมติรทำงธุรกจิกับ บรษัิท ซัสโก ้จ ำกัด 

(มหำชน) เพื่อปรับเปลีย่นสถำนีบรกิำรน ้ำมันซัสโก ้จ ำนวน 21 สถำนีเป็นแบรนดแ์ละมำตรฐำนของเอสโซ่ สิง่นี้

สะทอ้นถงึกลยุทธข์องบริษัทฯ ในกำรขยำยธุรกจิคำ้ปลกีน ้ำมันเชือ้เพลงิอย่ำงต่อเนื่องและตอกย ้ำกำรมีอยู่ของ    

แบรนดเ์อสโซใ่นประเทศไทย  

บริษัทฯ ขยำยเครือข่ำยของน ้ ำมันพรีเมี่ยมหรือน ้ำมันซูพรีมพลัสอย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ปี 2563           

มสีถำนีบรกิำรทีจั่ดจ ำหน่ำยน ้ำมันซพูรมีพลัส ดเีซล สตูรซเีนอร์จี ้และซพูรมีพลัส แก๊สโซฮอลส ์95 สตูรซเีนอร์จี ้

เป็นจ ำนวน 485 และ 315 แหง่ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ไดเ้ริม่จ ำหน่ำยผลติภัณฑน์ ้ำมันไบโอดเีซล B10 เป็น

ผลติภัณฑห์ลักในกลุม่ดเีซลตำมแนวทำงของรัฐบำลเพือ่สง่เสรมิกำรใชน้ ้ำมันชวีภำพในประเทศไทย และน ำเสนอ

ผลติภัณฑน์ ้ำมันไบโอดเีซล B7 เป็นทำงเลอืก โดย ณ สิน้ปี 2563 สถำนีบริกำรน ้ำมันเอสโซ่จ ำนวน 652 แห่ง 

จ ำหน่ำยน ้ำมันไบโอดเีซล B10 และสถำนบีรกิำรน ้ำมันเอสโซ ่655 แหง่จ ำหน่ำยน ้ำมันไบโอดเีซล B7 

โปรแกรมสะสมคะแนนผ่ำนบัตรเอสโซ ่สไมลสซ์ึง่ชว่ยใหบ้รษัิทฯ สำมำรถเขำ้ใจพฤตกิรรมของลกูคำ้มำกขึน้

ท ำใหส้ำมำรถพัฒนำคณุภำพของกำรบรกิำรและประสบกำรณ์กำรใชบ้รกิำรในสถำนีบรกิำรน ้ำมันเอสโซใ่หด้ยีิง่ขึน้  

มจี ำนวนสมำชกิเขำ้ร่วมเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องโดยมจี ำนวนสมำชกิเขำ้ร่วมมำกกว่ำ 3.1 ลำ้นรำย ในปี 2563 Esso 

Thailand LINE Official Account ซึง่เป็นชอ่งทำงกำรสือ่สำรระหวำ่งบรษัิทฯ กับลกูคำ้ มจี ำนวนเพือ่นมำกกวำ่ 6.6 

ลำ้นรำยโดยเพือ่นกวำ่สีแ่สนรำยไดล้งทะเบยีนเชือ่มโยงบัตรสมำชกิเอสโซ ่สไมสล์เพือ่รับสทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิ 

นอกเหนอืจำกควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำยน ้ำมันเชือ้เพลงิ บรษัิทฯ ยังคงขยำยควำมร่วมมอืกับพันธมติรเดมิ

เพือ่เพิม่รำ้นคำ้และบรกิำรในสถำนนี ้ำมัน โดย ณ สิน้ปี 2563 บรษัิทฯ มรีำ้นคำ้พันธมติรในสถำนีบรกิำรทัง้หมดเป็น

จ ำนวน 350 แห่ง ในขณะเดยีวกัน บรษัิทฯ ยังสำมำรถสรำ้งรำยไดด้ำ้นอืน่ผ่ำนพันธมติรทำงธุรกจิทีเ่ขม้แข็ง โดย   

ไดร้่วมมอืกับพันธมติรทำงธุรกจิรำยส ำคัญคอื บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“ไมเนอร ์ฟู้ด”) ซึง่

เป็นหนึง่ในผูน้ ำดำ้นธรุกจิอำหำรเปิดตวัรำ้นกำแฟแบรนดใ์หม่ทีม่ชี ือ่วำ่ “คอฟฟ่ี เจอนี”่ ในสถำนบีรกิำรน ้ำมันเอสโซ่

เป็นครัง้แรกโดยในเดอืนกันยำยน 2563 เพื่อใหส้ถำนีบริกำรเอสโซ่ทุกแห่งมีภำพลักษณ์ทีส่อดคลอ้งกัน โดย      

ไมเนอร์ ฟู้ ด วำงแผนจะเปิดรำ้นกำแฟ คอฟฟ่ี เจอนี่ ทัง้ในและนอกสถำนีบรกิำรน ้ำมันโดยในสถำนีบรกิำรน ้ำมัน    

จะเปิดในสถำนบีรกิำรเอสโซเ่ทำ่นัน้ และ ณ สิน้ปี 2563 ไดม้กีำรเปิดรำ้นกำแฟนีใ้นสถำนีบรกิำรน ้ำมันเอสโซจ่ ำนวน 

2 แหง่เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้และจะมกีำรเปิดรำ้นกำแฟนีเ้พิม่เตมิอกีในปี 2564 

ธุรกจิพาณชิยกรรม 

ปี 2563 นับเป็นปีทีท่ำ้ทำยมำกส ำหรับธรุกจิพำณิชยกรรมของเรำในประเทศไทยเนื่องจำกควำมตอ้งกำรที่

ขำดหำยไปเพรำะกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 โดยเฉพำะน ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน อย่ำงไรก็ตำมดว้ย  

ควำมพยำยำมและควำมมุ่งมั่นในกำรหำลกูคำ้ใหม่ๆ ควำมร่วมมอืทีแ่ข็งแกร่งและกำรจัดกำรอปุสงคแ์ละอปุทำนใน
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ธุรกจิน ้ำมันเชือ้เพลงิทัง้หมด รวมถงึควำมยดืหยุ่นในกำรตอบสนองตอ่ตลำดและสถำนกำรณ์โควดิ-19 บรษัิทฯ จงึ

สำมำรถเพิม่ปรมิำณกำรขำยในสว่นกำรขำยทีม่ผีลก ำไรสงูกว่ำในกลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม และ

กลุ่มลูกคำ้ในประเทศเพื่อนบำ้นไม่รวมกำรขำยน ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำนไดถ้งึรอ้ยละ 5 ทัง้นี้ยอดจ ำหน่ำยของ

ธุรกจิพำณิชยกรรมยังคงเป็นชอ่งทำงกำรขำยทีส่รำ้งผลก ำไรเป็นอันดับสองของบรษัิทฯ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 51 ของ

ปรมิำณกำรขำยน ้ำมันเชือ้เพลงิทัง้หมดในปี 2563 

ชอ่งทำงสดุทำ้ยของกำรขำยผลติภัณฑน์ ้ำมันเชือ้เพลงิของบรษัิทฯ คอื กำรสง่ออกไปยังภูมภิำคเอเชยี

แปซฟิิก ปรมิำณกำรขำยเพือ่กำรสง่ออกเพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 4 ในปีกอ่นหนำ้เป็นรอ้ยละ 5 ในปี 2563 เนื่องจำกไมม่ี

กจิกรรมกำรหยดุด ำเนนิกำรกลัน่เพือ่กำรซอ่มบ ำรุงใหญต่ำมวำระอย่ำงเชน่ในปี 2562   

นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยังไดเ้ปิดตวัและวำงจ ำหน่ำยผลติภัณฑพ์รเีมีย่มจ ำนวน 4 ชนดิ อนัไดแ้ก่ 

 EMF.5: น ้ำมันเชือ้เพลงิก ำมะถันต ำ่ 0.50% สตูรเฉพำะทีพั่ฒนำขึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับขอ้บงัคับใหม่

ขององคก์ำรเดนิเรอืระหวำ่งประเทศ (IMO2020) ซึง่ประสบควำมส ำเร็จในกำรเปิดตัวไปเมือ่ปลำยปี 

2562 และยังคงประสบควำมส ำเร็จในปี 2563 

 Esso Diesel Efficient (EDE): น ้ำมันดเีซลเกรดพรเีมีย่มตัวใหมซ่ึง่มขีอ้ดหีลำยประกำร อำท ิสำมำรถ

ลดกำรอุปโภคน ้ำมันเชือ้เพลงิไดถ้งึ 2.8% มสีำรเพิม่คุณภำพทีช่ว่ยท ำใหห้ัวฉีดสะอำดขึน้สง่ผลให ้

เครือ่งยนตต์อบสนองไดเ้ร็วขึน้และเพิม่พลงัใหแ้กเ่ครือ่งยนต ์และยังเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 UGR 92 RON: น ้ำมันเบนซนิธรรมดำไรส้ำรตะกัว่ออกเทน 92 ส ำหรับตลำดกมัพูชำ 

 Emulsified Asphalt Prime (EAP): ผลติภัณฑย์ำงมะตอยไพรมต์วัใหมล่ำ่สดุใชส้ ำหรับงำนเคลอืบผวิ 

ดว้ยควำมมุ่งมั่นของทมีธุรกจิพำณิชยกรรมในกำรขยำยยอดจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ บริษัทฯ จงึไดข้ยำย    

ฐำนลูกคำ้เพิ่มเตมิในกลุ่มโรงงำนผลติไฟฟ้ำ ในปีนี้เรำประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำสัญญำขำยกับโรงไฟฟ้ำ    

หลำยแห่งทัง้ทีเ่ป็นโรงไฟฟ้ำของรัฐบำลและผูผ้ลติไฟฟ้ำอสิระ (IPP) ตำมเป้ำหมำยของเรำทีจ่ะเพิม่ยอดจ ำหน่ำย

ในหมวดทีม่ปีรมิำณแน่นอน 

บริษัทฯ ยังคงมองหำโอกำสในกำรขยำยเครือข่ำยกำรกระจำยผลติภัณฑน์ ้ำมันเชือ้เพลงิและปรับปรุง

ประสทิธภิำพของคลังน ้ำมันอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อรองรับกำรเตบิโตของยอดขำย โดย ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ มี

เครอืขำ่ยคลังน ้ำมันทัง้หมด 9 แห่งทั่วประเทศ และมโีครงกำรปรับปรุงประสทิธภิำพโดยกำรเพิม่เตมิและปรับปรุง

อปุกรณ์จำ่ยน ้ำมันแกร่ถบรรทกุน ้ำมันทีค่ลังน ้ำมันศรรีำชำ คลงัน ้ำมันล ำลกูกำและคลงัน ้ำมันล ำปำง สง่ผลใหม้กี ำลัง

กำรจ่ำยน ้ำมันเพิม่ขึน้ กำรปฏบิัตงิำนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และยังชว่ยเสรมิสรำ้งกำรบรกิำรใหเ้ป็นทีพ่งึพอใจ

แกล่กูคำ้ 

ธุรกจิผลติภณัฑห์ลอ่ลืน่ 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มุ่งเนน้กำรเพิม่ประสบกำรณ์ทีคุ่ม้ค่ำแก่ผูอ้ปุโภคและลูกคำ้ผ่ำนโปรแกรมสมำชกิเพื่อ

สะสมคะแนนและกำรตลำดแบบดจิทิัล ผลติภัณฑท์ีม่ีคุณภำพสูงของเรำไดช้่วยผูป้ระกอบกำรลดตน้ทุนในกำร

บ ำรุงรักษำเครื่องยนต ์เครื่องจักรจำกระยะเวลำกำรเปลี่ยนถ่ำยน ้ำมันเครื่องที่ยำวนำนขึน้ อกีทัง้ยังช่วยรักษำ

สิง่แวดลอ้มผำ่นกำรลดปรมิำณของเสยีทีเ่กดิจำกกำรผลติ นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัควำมรับผดิชอบ

ตอ่สงัคมผำ่นกจิกรรมตำ่งๆ ในชว่งกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 

บรษัิทฯ ตอ่ยอดกำรมทีัง้ธุรกจิน ้ำมันเชือ้เพลงิและธุรกจิน ้ำมันหล่อลืน่เพือ่เพิม่คุณคำ่โดยกำรจัดจ ำหน่ำย

ผลติภัณฑโ์มบลิในเครือข่ำยสถำนีบริกำรน ้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ อกีทัง้ลูกคำ้ยังสำมำรถสะสมคะแนนเอสโซ่ 

สไมสล์ทกุครัง้ทีซ่ ือ้ผลติภัณฑโ์มบลิและสำมำรถแลกคะแนนเอสโซ ่สไมสล์เป็นสว่นลดในกำรซือ้ผลติภัณฑโ์มบลิ

ทีส่ถำนีบรกิำรน ้ำมันเอสโซ ่ในชว่งทีม่กีำรระบำดของไวรัสโควดิ-19 ทำงบรษัิทฯ ไดจั้ดโปรโมชั่นสดุพเิศษใหก้ับ   

ผูอุ้ปโภคทีซ่ือ้ผลติภัณฑโ์มบลิ คอืกำรแจกไสก้รองน ้ำมันเครื่องและคูปองเงนิสดเทสโกเ้พิม่เตมิจำกกำรไดรั้บ

คะแนนสะสมเอสโซ ่สไมสล์ 2 เทำ่ทีส่ถำนบีรกิำรน ้ำมันเอสโซท่ีเ่ขำ้ร่วมรำยกำร 
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จำกกำรศกึษำถงึควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ผ่ำนกำรวเิครำะหท์ำงกำรตลำดและกลุ่มเป้ำหมำย บรษัิทฯ ได ้

ออกแบบโปรแกรมกำรตลำดแบบดจิทิัลตำ่งๆ ใหเ้หมำะสมกับกลุม่เป้ำหมำย เชน่ โมบลิ รวีอรด์ (Mobil Rewards) 

เพือ่สรำ้งควำมผูกพันในแบรนดโ์มบลิ รวมถงึกำรจ ำหน่ำยทีค่รอบคลมุพืน้ทีท่ีก่วำ้งขึน้ไปยังอูบ่รกิำรซอ่มรถยนตก์ว่ำ 

2,000 แห่ง และบรษัิทฯ ยังขยำยจ ำนวนรำ้นคำ้ทีต่ดิตัง้แสดงป้ำยโมบลิอย่ำงต่อเนื่อง 1,939 แห่ง นับเป็นกำร

เสริมสรำ้งแบรนด์โมบลิใหเ้ขม้แข็งในตลำดภำยในประเทศไทยและสนับสนุนกำรเตบิโตของกำรจัดจ ำหน่ำย

ผลติภัณฑห์ล่อลืน่คุณภำพสูง ทัง้นี้บริษัทฯ ไดเ้สริมสรำ้งใหลู้กคำ้มีประสบกำรณ์ทีด่ใีนกำรใชผ้ลติภัณฑ์อย่ำง

ตอ่เนื่องผ่ำนทำงเครอืขำ่ยศนูยบ์รกิำรรถยนตโ์มบลิทัง้ 263 แห่ง ซึง่ประกอบดว้ยศนูยโ์มบลิ 1 เซ็นเตอร ์231 แห่ง 

และโมบิลเอ็กซ์เพรส 32 แห่ง ที่พรอ้มใหบ้ริกำรดูแลรักษำรถยนต์ดว้ยกำรบริกำรที่เป็นเลิศและผลิตภัณฑ์

คณุภำพสงูทัว่ประเทศ นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยังพัฒนำควำมสมัพันธก์ับพันธมติรกำรคำ้อย่ำงตอ่เนือ่ง เชน่ บ-ีควกิเพือ่

เสรมิควำมแข็งแกร่งในกำรเตบิโตของธรุกจิอกีดว้ย 

ในสว่นของลูกคำ้กลุม่พำณิชย ์ผลติภัณฑโ์มบลิเดลแวค เอ็มเอ๊กซ ์(Mobil Delvac MX) สำมำรถยดือำยุ

กำรเปลีย่นถำ่ยน ้ำมันเครือ่งยนตไ์ดม้ำกถงึ 40,000 กโิลเมตร จงึท ำใหผู้ป้ระกอบกำรเดนิรถบรรทกุสำมำรถประหยัด

ตน้ทุนในกำรซ่อมบ ำรุงและชว่ยลดขยะทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นถ่ำยน ้ำมันเครื่องอกีดว้ย และผลติภัณฑน์ ้ำมันเครือ่ง

สังเครำะหแ์ทส้ ำหรับกำรใชง้ำนในอุตสำหกรรมของเรำสำมำรถชว่ยประหยัดพลังงำนไดถ้งึ 3.6% เมือ่เทยีบกับ

น ้ำมันเครื่องพื้นฐำนซึง่เป็นกำรชว่ยรักษำสิง่แวดลอ้ม บรษัิทฯ ไดเ้ป็นสว่นหนึ่งในกำรขับเคลือ่นเศรษฐกจิ สังคม 

และกำรด ำเนนิชวีติของคนไทยมำอย่ำงยำวนำนผ่ำนผลติภัณฑน์ ้ำมันเครือ่งโมบลิซึง่เป็นหนึง่ในผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้น

โรงงำนผลติไฟฟ้ำภำยในประเทศ 

ในกำรเผชญิกับโควดิ-19 บรษัิทฯ ไดส้ง่มอบหนำ้กำกผำ้ทีส่ำมำรถน ำกลับมำใชใ้หม่ไดจ้ ำนวน 4,000 ชิน้ 

แก่เดลเิวอรี่แมนผ่ำนสถำนีบรกิำรเอสโซ่ทีร่่วมรำยกำรผูซ้ ึง่เปรียบเสมอืนเป็นฮโีร่ในกำรขับเคลือ่นธุรกจิในขณะที่

ประชำชนอยู่บำ้นเพื่อสนับสนุนนโยบำยรัฐบำลในกำร “อยู่บำ้น หยุดเชือ้ เพือ่ชำต”ิ รวมทัง้มอบเครื่องฆ่ำเชือ้โรค

อัจฉรยิะ UV-C อัลตรำไวโอเลต ซ)ี ใหก้ับศนูยโ์มบลิ 1 เซ็นเตอรแ์ละโมบลิเอ็กซเ์พรสทกุสำขำทั่วประเทศเพื่อใช ้

ท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อโรคส ำหรับรถลูกคำ้ที่เขำ้มำรับบริกำรเพรำะควำมเป็นอยู่ที่ดีของลูกคำ้นับเป็น           

หนึง่ในสิง่ทีเ่รำใหค้วำมส ำคญัสงูสดุ  

บรษัิทฯ ยดึมั่นทีจ่ะน ำเสนอเทคโนโลยขีัน้สงูผำ่นผลติภัณฑแ์ละกำรบรกิำรทีเ่ป็นเลศิแกล่กูคำ้และมุง่มั่นใน

กำรสรำ้งควำมกำ้วหนำ้ใหแ้กผู่อ้ปุโภคชำวไทยในกำรขับเคลือ่น กำรเพิม่ประสทิธภิำพและกำรสรำ้งกำรเตบิโตอย่ำง

ย่ังยนืผำ่นประสบกำรณ์ทีคุ่ม้คำ่จำกกำรใชผ้ลติภัณฑห์ลอ่ลืน่และบรกิำรของโมบลิ 

ความปลอดภยั 

บรษัิทฯ ใหก้ำรสง่เสรมิอย่ำงเขม้แข็งในกำรรณรงคป์ลูกฝังวัฒนธรรมคณุค่ำดำ้นควำมปลอดภัยใหเ้กดิใน

ทุกระดับขององค์กร ระบบบริหำรกำรปฏิบัติงำนใหม้ีควำมปลอดภัย (Operations Integrity Management 

System:  OIMS) ของบริษัทฯ ไดว้ำงกรอบที่ชัดเจนในกำรจัดกำรทัง้ดำ้นควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนและ      

ควำมปลอดภัยของบคุลำกร 

ในส่วนของควำมปลอดภัยส่วนบุคคลนั้น บริษัทฯ ใชร้ะบบกำรป้องกันควำมสูญเสยีในกำรปฏิบัตงิำน    

(Loss Prevention System: LPS) สนับสนุนใหพ้นักงำนสนใจในพฤตกิรรมกำรท ำงำนของคนและน ำมำใชป้รับปรุง

สถำนทีท่ ำงำน ระบบและควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำนใหด้ขี ึน้ บรษัิทฯ ใชแ้นวทำงกำรจัดกำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

ดำ้นควำมปลอดภัยและสุขภำพของพนักงำน ซึง่ส่งผลดีต่อบริษัทฯ และช่วยใหป้ระสบผลส ำเร็จในกำรสรำ้ง

สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนทีป่ลอดภัยโดย “ไมม่ใีครไดรั้บบำดเจ็บ” (Nobody Gets Hurt) 

หนึง่ในปัจจัยหลักสูค่วำมส ำเร็จเพือ่บรรลเุป้ำหมำยที ่“ไมม่ใีครไดรั้บบำดเจ็บ” คอื กำรสง่เสรมิใหพ้นักงำน

ทกุคนในบรษัิทฯ สำมำรถทักทว้งไดเ้มือ่พบเห็นพฤตกิรรมที่อำจไม่ปลอดภัย พนักงำนทกุคนในบรษัิทฯ แตล่ะคน

สำมำรถตักเตอืนเพื่อนร่วมงำนไดถ้ำ้พบเห็นเหตุกำรณ์หรือพฤตกิรรมทีอ่ำจไม่ปลอดภัย นอกจำกนี้ บรษัิทฯ ยัง

สนับสนุนใหพ้นักงำนยนิดรัีบฟังค ำแนะน ำเกีย่วกับกำรท ำงำนอย่ำงไรใหป้ลอดภัยยิง่ขึน้ พนักงำนทกุคนไดรั้บกำร

ปลกูฝังใหรั้บฟังควำมคดิเห็นเกีย่วกบัวธิกีำรท ำงำนทีป่ลอดภัยกวำ่  
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โครงกำรต่ำงๆ ทีรั่ดกุมเหล่ำนี้ท ำใหบ้ริษัทฯ ประสบควำมส ำเร็จดำ้นควำมปลอดภัยทีส่ ำคัญหลำยดำ้น     

ในปี 2563 ตำมทีร่ำยงำนไวภ้ำยใตผ้ลกำรด ำเนนิงำนขำ้งตน้ 

สิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทฯ ตรวจสอบกำรด ำเนินธุรกจิและกำรปฏบิัตกิำรทกุดำ้นอย่ำงสม ่ำเสมอ เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่เป็นไปตำม

กฎหมำยดำ้นสิง่แวดลอ้ม ขอ้บังคับ และนโยบำยของบรษัิทฯ ทัง้นี้บรษัิทฯ มมีำตรกำรทีห่ลำกหลำยในกำรควบคมุ

มลพษิและมำตรกำรในกำรลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่รวมถงึกำรใชเ้ทคโนโลยขีองเอ็กซอนโมบลิ ในกำร   

ลดกำรปลอ่ยกำ๊ซและกำรประหยัดพลงังำน  

 บรษัิทฯ บรหิำรจัดกำรกำรด ำเนนิงำนในเชงิรุกในเรือ่งทีเ่กีย่วกับกำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจก บรษัิทฯ มุง่เนน้

กำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรใชพ้ลังงำนและลดกำรเผำไฟทิง้จำกปล่อง กำรปลอ่ยก๊ำซเสยีทิง้ รวมถงึกำรปลอ่ยก๊ำซ

มเีทน เพื่อบรรเทำลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกจำกกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ และไดด้ ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง

เพือ่ปรับปรุงประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำนทัง้หมดดว้ยเครือ่งกังหันก๊ำซสำมเครือ่งทีส่ำมำรถผลติไฟฟ้ำและไอน ้ำ

โดยใชพ้ลังงำนควำมรอ้นร่วมกันทีโ่รงกลั่นน ้ำมันศรรีำชำและโรงงำนปิโตรเคมขีองบรษัิทฯ ชว่ยใหอ้ัตรำกำรปลอ่ย

กำ๊ซเรอืนกระจกลดนอ้ยลงเมือ่เทยีบกบักำรผลติไฟฟ้ำทั่วไป 

 บรษัิทฯ พยำยำมน ำกระบวนกำรต่ำงๆ มำใชเ้พื่อลดกำรปล่อยอำกำศทิง้จำกกระบวนกำรผลติและจำก

ผลติภัณฑต์่ำงๆ เพื่อเพิ่มมูลค่ำใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย บริษัทฯ มีระบบ

ตรวจสอบกำรร่ัวไหลและซ่อมบ ำรุง (LDAR) ทีท่ ำอย่ำงตอ่เนื่อง ซึง่สำมำรถตรวจจับใหม้ั่นใจไดว้ำ่ไม่มกีำรร่ัวไหล

ของสำรอนิทรียร์ะเหยง่ำย (VOC) จำกอปุกรณ์ รวมถงึสำมำรถด ำเนนิกำรซอ่มบ ำรุงทีจ่ ำเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค่ำ

มำตรฐำนทีรั่ฐบำลก ำหนด เตำเผำสว่นใหญ่ทีโ่รงกลั่นตดิตัง้เป็นแบบหัวเผำไหมพ้เิศษทีม่สีำมำรถลดกำรระบำย 

กำ๊ซไนโตรเจนออกไซด ์(NOx) นอ้ยกวำ่หัวเผำไหมแ้บบธรรมดำ นอกจำกนี ้โรงกลัน่น ้ำมันศรรีำชำยังมกีระบวนกำร

ทีเ่ขม้งวดในกำรควบคุมกำรปล่อยอำกำศจำกทุกปล่องใหอ้ยู่ภำยในมำตรฐำนทีรั่ฐบำลก ำหนดและภำยใตก้รอบ    

กำรปลดปล่อยมลพษิตำมรำยงำนกำรประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) และมกีำรกำรเตรียมควำมพรอ้มและ 

กำรป้องกนัน ้ำมันร่ัวไหลอยูเ่สมอ 

โรงกลัน่น ้ำมันด ำเนนิงำนโดยใชน้ ้ำจดืทีผ่ลติจำกหน่วยกลัน่น ้ำทะเลเป็นสว่นใหญ ่ตำมดว้ยน ้ำรไีซเคลิจำก

กำรด ำเนินงำนในโรงกลั่น แลว้จึงเป็นน ้ำจืดจำกระบบประปำ และมีระบบบ ำบัดน ้ำ เหล่ำนี้เป็นกำรช่วยรักษำ

ทรัพยำกรน ้ำจำกแหลง่น ้ำธรรมชำตแิละประหยัดพลงังำน 

บุคลากรทีม่คีณุภาพ 

บรษัิทฯ เชือ่ว่ำกำรมพีนักงำนทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและมคีวำมทุ่มเทในกำรท ำงำนถอืเป็นจุดเด่นและ

ควำมไดเ้ปรียบของบรษัิทฯ  ดังนัน้ระบบกำรพัฒนำและเพิม่ศักยภำพของพนักงำนอย่ำงรอบดำ้นของบรษัิทฯ จงึ

เป็นปัจจัยสนับสนุนใหบ้รษัิทฯ สำมำรถพัฒนำบคุลำกรทีม่ปีระสทิธภิำพสงูสดุ มคีวำมทุม่เท และมแีรงจูงใจในกำร

สรำ้งสรรคผ์ลงำนใหก้บัองคก์รไดอ้ย่ำงเต็มที ่

บรษัิทฯ คัดเลอืกผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถเขำ้มำร่วมงำนและลงทนุในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมกีำร

พัฒนำบุคลำกรผ่ำนกำรมอบหมำยงำน กำรสรำ้งประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน และกำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรม   

ตลอดระยะเวลำในกำรท ำงำน กำรวำงแผนเพื่อควำมกำ้วหนำ้ในงำนอำชพีถอืเป็นควำมรับผดิชอบร่วมกันระหว่ำง

บรษัิทฯ และพนักงำน    บรษัิทฯ สง่เสรมินโยบำยทีย่อมรับควำมแตกต่ำงและกำรอยู่ร่วมกัน ดว้ยควำมคำดหวัง

อยำ่งสงูวำ่จะชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิผลงำนทีเ่ป็นประโยชนต์อ่เพือ่นพนักงำนดว้ยกนัและตอ่ทมี  

บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคัญต่อพนักงำนทีม่คีวำมสำมำรถและประสบกำรณ์หลำกหลำย ทัง้ยังสนับสนุนและ

ผลักดันใหบุ้คลำกรมีควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค ์คดินอกกรอบ และสรำ้งนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเนน้กำรจำ้งพนักงำน    

ในประเทศทีด่ ำเนนิธรุกจิอยู ่ซึง่เป็นกำรสง่เสรมิกำรเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิของประเทศนัน้ๆ อกีดว้ย 
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กำรพัฒนำบคุลำกร 

ปรัชญำในกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนของบรษัิทฯ คอืสนับสนุนกำรเตบิโตและควำมเป็นผูน้ ำของ

พนักงำนจำกภำยในองคก์ร โดยกำรมอบหมำยงำนทีห่ลำกหลำยและเปิดโอกำสใหไ้ดเ้ก็บเกีย่วประสบกำรณ์จำก 

แตล่ะงำนเพือ่พัฒนำควำมสำมำรถในดำ้นตำ่งๆ  บรษัิทฯ สนับสนุนใหพ้นักงำนใชค้วำมสำมำรถอย่ำงเต็มทีเ่พือ่ให ้

สำมำรถบรรลผุลส ำเร็จในกำรด ำเนนิงำนทีเ่ป็นเลศิได ้

กำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนใหเ้ป็นเลศินับเป็นเป้ำหมำยหลักของแผนกำรพัฒนำศักยภำพของ

พนักงำนบรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำน โดยมุง่เป้ำหมำยทีก่ำรสรำ้งผูน้ ำและกำรพัฒนำบคุลำกรใน

ระยะยำว กำรทีบ่รษัิทฯ สำมำรถเล็งเห็นถงึศักยภำพและพัฒนำเพิม่ควำมสำมำรถของพนักงำนถอืเป็นปัจจัยส ำคญั

ของกำรด ำเนนิงำน ทัง้นี้พฤตกิรรม ทักษะ และขดีควำมสำมำรถของพนักงำนจะเพิม่มำกขึน้จำกกำรฝึกอบรมและ

จำกประสบกำรณ์ควำมรับผดิชอบในกำรท ำงำนทีไ่ดรั้บมอบหมำยทีห่ลำกหลำยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

บรษัิทฯ คำดหวังควำมเป็นผูน้ ำจำกพนักงำนเพือ่ก ำหนดมำตรฐำนกำรท ำงำนทีด่ ีมคีวำมชดัเจน และสรำ้งแรงบันดำลใจ 

รวมถงึสง่เสรมิกำรสรำ้งนวตักรรมในกำรท ำงำนเพือ่ใหบ้รษัิทฯ ประสบผลส ำเร็จในกำรแขง่ขนัทำงธรุกจิ 

พนักงำนของบริษัทฯ เรียนรูแ้ละพัฒนำทักษะผ่ำนกำรอบรมจำกหลักสูตรที่ผ่ำนกำรรับรองมำแลว้ว่ำ

เหมำะสมกับกำรด ำเนินกจิกำรของบรษัิทฯ และพัฒนำจำกกำรฝึกฝนผ่ำนกำรท ำงำนจรงิในหลำกหลำยสำยงำน 

กำรฝึกฝนดังกลำ่วยังเป็นกำรเตรยีมควำมพรอ้มใหแ้ก่พนักงำนทีม่คีวำมสำมำรถและมคีวำมมุ่งมั่นทีพ่รอ้มจะเผชญิ

ควำมทำ้ทำยของธรุกจิในอนำคตทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ  

กำรดแูลและรักษำไวซ้ึง่พนักงำนในองคก์ร 

บรษัิทฯ สง่เสรมิกำรสรำ้งบรรยำกำศทีด่ใีนกำรท ำงำน เปิดโอกำสใหพ้นักงำนไดม้โีอกำสแสดงออกและ

เสนอควำมคดิสรำ้งสรรค ์กำรเรยีนรู ้และสำมำรถปรับตัวเพือ่สรำ้งควำมส ำเร็จใหแ้กธุ่รกจิ พรอ้มทัง้สรำ้งมูลคำ่เพิม่

แกผู่ถ้อืหุน้ 

ควำมเอำใจใส่ต่อพนักงำน เพื่อนร่วมงำน และชมุชนเป็นหนึ่งในค่ำนิยมทีบ่ริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญเสมอมำ  

บรษัิทฯ ยดึถอืระเบยีบปฏบิตัใินกำรจำ้งงำนอย่ำงเคร่งครัดและน ำเสนอโปรแกรมใหค้ ำปรกึษำ กำรฝึกอบรม ผลตอบแทน

ทีจ่งูใจ รวมทัง้คำ่ตอบแทนตำ่งๆ ใหพ้นักงำนเพือ่รักษำพนักงำนทีม่คีวำมสำมำรถใหอ้ยู่กับบรษัิทฯ ในระยะยำว 

สขุภำพและควำมเป็นอยูท่ีด่ใีนสถำนทีท่ ำงำน 

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ ขึน้อยูก่บับคุลำกรทีม่สีขุภำพดแีละมคีวำมสำมำรถ นโยบำยดำ้น

สขุภำพของบรษัิทฯ ระบคุวำมคำดหวงัขององคก์รทีจ่ะคน้หำและบรหิำรควำมเสีย่งในเชงิสขุภำพทีเ่กีย่วขอ้งกับกำร

ด ำเนนิงำนของเรำ บรษัิทฯ พัฒนำโปรแกรมสขุภำพในสถำนทีท่ ำงำนทีค่ ำนงึถงึระบบกำรดแูลสขุภำพในแตล่ะพืน้ที่

และควำมตอ้งกำรดำ้นสขุภำพ 

บุคลำกรทีม่สีขุภำพดชีว่ยเพิม่คุณภำพชวีติและเพิม่ประสทิธผิลในกำรท ำงำน บรษัิทฯ ใหก้ำรสนับสนุน

โครงกำรดำ้นกำรดแูลสขุภำพแบบสมัครใจทีช่ว่ยสง่เสรมิควำมเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ของพนักงำนและชว่ยประหยัดตน้ทุน

ในแผนสุขภำพดว้ย บริษัทฯ เปิดใหม้ีกำรใหบ้ริกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรใหค้วำมรู ด้ำ้นสุขภำพ ควำมช่วยเหลือ          

ดำ้นกำรรักษำโรค และโปรแกรมกำรออกก ำลงักำยผำ่นโปรแกรม Culture of Health ของเรำ 

กำรสนับสนุนควำมหลำกหลำยและกำรมสีว่นร่วม 

ควำมหลำกหลำยของควำมคดิ แนวคดิ มมุมอง ทกัษะ ควำมรู ้และวฒันธรรม ท ำใหบ้รษัิทฯ มนีวตักรรมที่

เพิ่มขึ้น มีควำมยืดหยุ่นที่มำกขึ้น อีกทั ้งยังสำมำรถด ำเนินธุรกิจดำ้นพลังงำนที่ซับซอ้นและเปลี่ยนแปลง               

อยูต่ลอดเวลำไดด้ขี ึน้ กำรสรำ้งสถำนทีท่ ำงำนทีใ่หท้กุคนมสีว่นร่วม ชว่ยใหพ้นักงำนของบรษัิทฯ สำมำรถน ำมมุมอง

ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะคนมำผสมผสำนกนัเพือ่ชว่ยใหบ้รรลวุัตถปุระสงคท์ำงธรุกจิ 

ควำมตัง้ใจของบรษัิทฯ คอืกำรแสวงหำและจำ้งพนักงำนทีม่คีวำมสำมำรถและทุม่เท และใหโ้อกำสพวกเขำในกำร

เรยีนรูเ้ตบิโตและประสบควำมส ำเร็จ  ซึง่ท ำใหไ้ดพ้นักงำนทีม่มีมุมองและแนวคดิทีห่ลำกหลำยดำ้น อกีทัง้ บรษัิทฯ 

สง่เสรมิกำรมสีว่นร่วมในกลุม่ทีพ่นักงำนเป็นผูน้ ำ ซึง่ชว่ยสง่เสรมิวัฒนธรรมของควำมหลำกหลำยและกำรมสีว่นร่วม
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ผ่ำนโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ กำรใหบ้ริกำรชุมชนและกำรใหค้ ำปรึกษำ บริษัทฯ พิจำรณำและตรวจสอบควำม

หลำกหลำยในทุกขัน้ตอนของกำรจำ้งงำน ตัง้แต่กำรสรรหำบุคลำกร กำรฝึกอบรม และกำรพัฒนำพนักงำนของ

บรษัิทฯ 

 

14.2 การวเิคราะหก์ารด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิ  

14.2.1. ขอ้มูลทางการเงนิและผลการด าเนนิงานทีส่ าคญั 

  
ไตรมำส 4 

ปี 2563 

ไตรมำส 4 

ปี 2562 
 ปี 2563 ปี 2562 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลัน่ (พันบำรเ์รลตอ่วนั)  119 76  115 114 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตนั)  62 39  200 281 

อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่  

(บำทตอ่ดอลลำร)์ 
 30.6 30.3  31.3 31.1 

คำ่กำรกลัน่ (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  5.7 (2.5)  (3.6) 2.1 

รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท)  32,481 37,828  126,672 169,348 

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท)  1,844 (883)  (4,736) 2,004 

ก ำไรขัน้ตน้กอ่นดอกเบีย้ ภำษี และคำ่เสือ่มรำคำ 

และคำ่ตดัจ ำหน่ำย, EBITDA (ลำ้นบำท) 
 1,226 (1,842)  (7,245) (2,060) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ(ลำ้นบำท)  433 (1,870)  (7,910) (3,065) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธติอ่หุน้ (บำท) (1)  0.13 (0.54)  (2.29) (0.89) 
 

 (1) ค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้สำมญั ณ ปัจจบุนั 3,461 ลำ้นหุน้ 
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14.2.2 ราคาอา้งองิน า้มนัดบิและผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

สรุปรำคำเฉลีย่อำ้งองิของ Platts ทีส่งิคโปร ์ของรำคำน ้ำมันดบิและรำคำน ้ำมันส ำเร็จรูป 

หน่วย: ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล  
ไตรมำส 4 

ปี 2563 

ไตรมำส 4 

ปี 2562 

ไตรมำส 3 

ปี 2563 
 ปี 2563 ปี 2562 

น ้ำมันดบิดไูบ  44.6 62.1 42.9  42.2 63.5 

น ้ำมันเบนซนิ ออกเทน 95  48.7 75.0 47.4  46.6 72.5 

น ้ำมันอำกำศยำน/น ้ำมันกำ๊ด  47.0 76.0 42.2  44.7 77.2 

น ้ำมันดเีซล ก ำมะถัน (50 สว่นในลำ้นสว่น)  48.8 76.9 47.8  49.2 77.8 

น ้ำมันเตำ (180 cs)  43.1 42.4 39.5  38.3 57.3 

กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว  (LPG)  37.4 38.8 31.0  35.4 38.7 

พำรำไซลนี (ดอลลำรต์อ่ตนั)  560 801 546  577 891 

เบนซนิ ออกเทน 95 (ดอลลำรต์อ่ตนั) (1)  414 638 402  396 616 

ทีม่ำ: คำ่เฉลีย่อำ้งองิของ Platts ทีส่งิคโปรแ์ละ PCI  

(1) แปลงคำ่เป็นดอลลำรต์อ่ตัน โดย 1 ตัน = 8.5 บำรเ์รล 

 

น ้ำมันดบิดไูบในไตรมำส 4 ปี 2563 มรีำคำเฉลีย่ที ่44.6 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล ปรับตัวลดลง 17.5 

ดอลลำรต์อ่บำรเ์รลเมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันในปีกอ่นหนำ้ แตเ่พิม่ขึน้ 1.7 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล

เมือ่เปรียบเทยีบกับไตรมำส 3 ปี 2563 รำคำน ้ำมันดบิดูไบเริม่ฟ้ืนตัวจำกระดับต ่ำในไตรมำส 2 ปี 2563 

เนื่องจำกอุปสงคท์ีด่ขี ึน้อย่ำงต่อเนื่องจำกกำรผ่อนคลำยกำรปิดพื้นที ่(lockdown) รำคำน ้ำมันดบิปรับตัว

เพิ่มขึ้นในไตรมำส 4 ปี 2563 โดยสำเหตุหลักเนื่องจำกกำรเริ่มใชว้ัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19              

ในหลำยประเทศรวมถงึอำรมณ์ของตลำดในเชงิบวกเกีย่วกับกำรประกำศของซำอดุอิำระเบยีทีจ่ะลดกำรผลติ

ของตนเองในไตรมำส 1 ปี 2564 รำคำน ้ำมันดบิดไูบในเดอืนธันวำคม 2563 มรีำคำเฉลีย่ที ่49.8 ดอลลำร์

ตอ่บำรเ์รล ซึง่สงูขึน้กวำ่รำคำเฉลีย่ของเดอืนกันยำยน ปี 2563 ที ่41.5 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล อยำ่งไรก็ตำม 

ยังคงต ำ่กวำ่รำคำเฉลีย่ของเดอืนธันวำคม ปี 2562 ที ่64.9 ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล 

 รำคำตลำดของผลติภัณฑน์ ้ำมันเชือ้เพลงิส ำเร็จรูปโดยเฉพำะน ้ำมันอำกำศยำนและน ้ำมันเตำ

ปรับตัวดขี ึน้อย่ำงตอ่เนื่องในไตรมำส 4 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อนหนำ้ ซึง่สอดคลอ้งกับทศิทำง

รำคำน ้ ำมันดิบ ทั ้งนี้เป็นผลมำจำกอุปสงค์ที่ฟ้ืนตัวหลังจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรกำรปิดพื้นที่ 

(lockdown) อย่ำงไรก็ตำมรำคำผลติภัณฑท์ัง้หมดยังคงต ่ำกว่ำช่วงเดยีวกันของปีก่อนยกเวน้น ้ำมันเตำ 

อุปทำนทีจ่ ำกัดในภูมภิำคท ำใหร้ำคำน ้ำมันเตำปรับตัวดขี ึน้เล็กนอ้ยในไตรมำส 4 ปี 2563 เมือ่เทยีบกับ     

ปีทีแ่ลว้ รำคำผลติภัณฑเ์ฉลีย่ในปี 2563 ลดลงตำมรำคำน ้ำมันดบิทีล่ดลง 

พำรำไซลนี (Asian Contract Price) ในไตรมำส 4 ปี 2563 มรีำคำเฉลีย่ที ่560 ดอลลำร์ต่อตัน 

ลดลง 241 ดอลลำรต์อ่ตันเมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลำเดยีวกันในปีก่อนหนำ้ แตเ่พิม่ขึน้ 14 ดอลลำร์ต่อ

ตันเมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสกอ่นหนำ้ เนื่องจำกอปุทำนทีต่งึตัวชั่วครำวซึง่เกดิจำกโรงงำนพำรำไซลนี

ในภมูภิำคอยูร่ะหวำ่งกำรปิดซอ่มบ ำรุง 
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14.2.3. การผลติและคา่การกล ัน่ 

  
ไตรมำส 4 

ปี 2563 

ไตรมำส 4 

ปี 2562 
+ / -  ปี 2563 ปี 2562 + / - 

ก ำลงักำรกลัน่ (พันบำรเ์รลตอ่วัน)  174 174 0  174 174 0 

ปรมิำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลัน่ 

(พันบำรเ์รลตอ่วนั) 
 119 76 +43  115 114 +1 

ปรมิำณกำรผลติพำรำไซลนี (พันตนั)  62 39 +23  200 281 -81 

คำ่กำรกลัน่ (ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล)  5.7 (2.5) +8.2  (3.6) 2.1 -5.7 

ปรมิำณกำรขำย (พันบำรเ์รล)  11,353 10,883 +470  45,050 48,298 -3,248 

- กำ๊ซปิโตรเลยีมเหลว  647 437 +210  2,310 2,444 -134 

- น ้ำมันเบนซนิ  2,881 2,738 +143  11,218 12,000 -782 

- แนฟทำ  370 209 +161  1,500 1,645 -145 

- น ้ำมันเช ือ้เพลงิอำกำศยำน/

น ้ำมันกำ๊ด 
 478 1,382 -904  2,272 5,233 -2,961 

- น ้ำมันดเีซล  5,705 5,218 +487  22,404 21,822 +582 

- น ้ำมันเตำ  830 777 +53  3,921 4,201 -280 

- ยำงมะตอย  442 122 +320  1,425 953 +472 

ปริมำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลั่นในไตรมำส 4 ปี 2563 อยู่ที่ 119 พันบำร์เรลต่อวัน สูงขึน้ 43      

พันบำร์เรลต่อวัน เมื่อเปรียบเทยีบกับช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหนำ้ เนื่องจำกไม่มีกำรปิดซ่อมบ ำรุง     

โรงกลัน่ใหญด่งัเชน่ในไตรมำสที ่3 และไตรมำสที ่4 ปี 2562 ปรมิำณกำรกลั่นน ้ำมันในไตรมำสนี้เพิ่มขึน้

หลังจำกกำรปิดซ่อมบ ำรุงหอกลั่นน ้ำมันดบิหน่วยที่ 2 เสร็จสิน้ ซึง่สอดคลอ้งกับอุปสงค์ทีป่รับตัวดีขึน้ 

ปริมำณน ้ำมันดบิทีน่ ำเขำ้กลั่นในปี 2563 อยู่ที่ 115 พันบำร์เรลต่อวัน กำรผลติพำรำไซลนีของปี 2563    

ลดเหลอื 200,000 ตัน ซึง่ต ่ำกว่ำปรมิำณกำรผลติในปี 2562 อยู่ 81,000 ตัน เนื่องจำกอัตรำก ำไรทีย่ัง

ออ่นแอจำกสถำนกำรณ์อปุทำนลน้ตลำดในภมูภิำค 

ค่ำกำรกลั่นส ำหรับไตรมำส  4 อยู่ที่  5.7 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล ซึง่ปรับตัวสงูขึน้  8.2 ดอลลำร์ต่อ

บำรเ์รลจำกชว่งเวลำเดยีวกันในปีก่อนหนำ้ กำรปรับตัวทีด่ขี ึน้มสีำเหตหุลักมำจำกผลกระทบเชงิบวกของ

สนิคำ้คงคลัง สว่นภำพรวมค่ำกำรกลั่นปี  2563 อยู่ทีต่ดิลบ  3.6 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล ปรับตัวลดลง  5.7 

ดอลลำรต์อ่บำรเ์รล เมือ่เทยีบกับปี  2562 ซึง่มเีหตผุลหลักมำจำกผลกระทบเชงิลบของสนิคำ้คงคลังและ

คำ่กำรกลัน่อตุสำหกรรมทีล่ดลง 

สดัสว่นกำรผลติน ้ำมันส ำเร็จรูปในไตรมำส 

4 ปี  2563 และทั ้ง ปี  2563 สะทอ้นถึงกำร

ปรับเปลี่ยนกำรผลิตใหส้อดคลอ้งกับอุปสงค์

ในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19 และ

ระยะเวลำกำรปิดซ่อมบ ำรุงทีส่ัน้ลงของโรงกลั่น

เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลำเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ กำรลด

กำรผลติในส่วนของน ้ำมันส ำเร็จรูปชนิดกึง่หนัก

เป็นผลสบืเนื่องมำจำกอุปสงคข์องน ้ำมันอำกำศ

ยำนที่หยุดชะงัก หักลบบำงส่วนกับกำรเพิ่ม

ผลผลติของน ้ำมันดเีซลซึง่เป็นกำรเพิม่มูลค่ำกำร

กลัน่ผลติภัณฑ ์ขณะทีน่ ้ำมันส ำเร็จรูปชนดิหนักลดลงจำกกำรลดกำรผลติน ้ำมันเตำบำงสว่นและเปลีย่นเป็น

ยำงมะตอยเพือ่สรำ้งมลูคำ่เพิม่จำกก ำไรและอปุสงคท์ีแ่ข็งแกร่ง 

17.6% 15.6% 17.4% 17.2%

10.1% 11.0% 10.5% 10.8%

44.0% 45.8% 43.6% 44.4%

28.3% 27.6% 28.5% 27.6%

4Q2563 4Q2562 2563 2562

ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกล ัน่ (%)

รฟีอรเ์มตและผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ชนดิหนัก ชนดิกึง่หนัก ชนดิเบา
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ปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑใ์นไตรมำส 4 ปี 2563 อยูท่ี ่11,353 พันบำรเ์รล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 เมือ่

เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหนำ้ซึ่งสอดคลอ้งกับอุปทำนที่เพิ่มขึ้นจำกกำรผลิตในโรงกลั่น

เนือ่งจำกไมม่กีำรปิดซอ่มบ ำรุงโรงกลัน่ใหญ ่ปรมิำณกำรขำยผลติภัณฑท์ัง้หมดเพิม่ขึน้ยกเวน้น ้ำมันอำกำศ

ยำนซึง่ลดลงเนื่องจำกอปุสงคท์ีล่ดลง โดยเฉพำะยำงมะตอยทีม่ปีรมิำณกำรขำยเพิม่ขึน้อย่ำงมนัียส ำคัญ

ในไตรมำส 4 เพือ่ตอบรับกบัอปุสงคแ์ละโอกำสในกำรท ำก ำไร 

ในปี 2563 ธุรกิจคำ้ปลีกยังคงเติบโตอย่ำง

ตอ่เนื่องจำกกำรขยำยสถำนีบรกิำร โดย ณ สิน้ปี 2563 มี

สถำนีบรกิำร 702 แห่งทั่วประเทศ ในขณะเดยีวกันสดัสว่น

ของกำรขำยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพำณิชยกรรมที่ลดลง

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึอปุสงคข์องน ้ำมันอำกำศยำนทีล่ดลงหัก

ลบบำงสว่นจำกปรมิำณกำรขำยน ้ำมันดเีซลเกรดพรเีมยีมที่

เพิ่มขึ้นคือ Esso Diesel Efficient (EDE) และกำรขยำย

ชอ่งทำงกำรขำยใหม ่

 

สรุปผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19  

กำรแพร่ระบำดอย่ำงรวดเร็วของไวรัสโควดิ-19 ส่ง่ผลกระทบในเชงิลบต่อควำมตอ้งกำรของ

ผลติภัณฑน์ ้ำมันเชือ้เพลงิทัง้ในประเทศและทั่วโลกอย่ำงรุนแรง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในไตรมำสที ่2 ปี 

2563 กล่ำวคอืประเทศต่ำงๆ รวมถงึ ประเทศไทยไดจ้ ำกัดกำรเดนิทำงภำยในและระหว่ำงประเทศผ่ำน

มำตรำกำรล๊อคดำวน์อันสง่ผลใหค้วำมตอ้งกำรใชแ้ละรำคำผลติภัณฑน์ ้ำมันเชือ้เพลงิในภำคกำรเดนิทำง

ลดลงอยำ่งมำก โดยเฉพำะน ้ำมันเชือ้เพลงิอำกำศยำน บรษัิทฯ ไดป้รับเปลีย่นแผนกำรผลติอยำ่งทนัทว่งที

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสภำวะควำมตอ้งกำรผลติภัณฑท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปตำมทีไ่ดก้ลำ่วมำขำ้งตน้ นอกจำกนี้ 

สถำนกำรณ์ดังกล่ำวมิไดส้่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อสภำพกำรเงิน ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำร

ด ำเนนิงำน ภำระผกูพันตำมสญัญำ และกำรอยูร่อดของบรษัิทฯ 

2563 2562

5% 4%

44% 42%

51% 54%

ช่องทางการขาย(%)

สง่ออก ธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิพาณชิยกรรม
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14.2.4. ผลประกอบการดา้นการเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท  
ไตรมำส 4 

ปี 2563 

ไตรมำส 4 

ปี 2562 
+ / - 

 
ปี 2563 ปี 2562 + / - 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  32,481 37,828 -5,347  126,672 169,348 -42,676 

ตน้ทนุขำย  (30,637) (38,711) +8,074  (131,408) (167,344) +35,936 

ก าไรข ัน้ตน้  1,844 (883) +2,727  (4,736) 2,004 -6,740 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย  (1,218) (1,404) +186  (4,949) (5,800) +851 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร  (60) (74) +14  (268) (310) +42 

ก าไร (ขาดทุน) จากการขาย  566 (2,361) +2,927  (9,953) (4,106) -5,847 

รำยไดอ้ืน่  4 6 -2  67 82 -15 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ-สทุธ ิ  (90) (89) -1  (357) (313) -44 

สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) ในบรษัิท

ร่วม 
 69 83 -14  285 380 -95 

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษเีงนิได ้  549 (2,361) +2,910  (9,958) (3,957) -6,001 

(คำ่ใชจ้ำ่ย) เครดติภำษีเงนิได ้  (116) 491 -607  2,048 892 +1,156 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด  433 (1,870) +2,303  (7,910) (3,065) -4,845 

ก ำไรเบ็ดเสร็จอืน่  494 (311) +805  152 (302) +454 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส าหรบังวด 
 927 (2,181) +3,108  (7,758) (3,367) -4,391 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในไตรมำส 4 ปี 2563 และรำยไดจ้ำกกำรขำย ปี 2563 ลดลงเมือ่เปรียบเทยีบ

ชว่งเวลำเดยีวกันของปีก่อนหนำ้ โดยมสีำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำคำขำยและปรมิำณกำรขำย

ผลติภัณฑ ์อนัเนือ่งมำจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ-19  

บรษัิทฯ ไดเ้พิม่ควำมส ำคัญในกำรลดตน้ทนุในกำรด ำเนนิงำนและประสบควำมส ำเร็จในกำรลด

คำ่ใชจ้ำ่ย เพือ่ตอบสนองตอ่สภำพแวดลอ้มของอตุสำหกรรมทีอ่อ่นแอและผลกระทบจำก COVID-19 โดย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรลดลงรอ้ยละ 15 ในปี 2563 

ในไตรมำส 4 ปี 2563 บรษัิทฯ มผีลก ำไร

จำกกำรขำยเป็นจ ำนวน 566 ลำ้นบำท เปรยีบเทยีบ

กับผลขำดทนุจำกกำรขำยจ ำนวน 2,361 ลำ้นบำท

ในชว่งเวลำเดยีวกันของปีก่อนหนำ้ ซึง่แบง่เป็นผล

ก ำไรจำกส่วนธุรกิจกำรกลั่นน ้ ำมันและกำรจัด

จ ำหน่ำยน ้ำมันจ ำนวน 1,004 ลำ้นบำท อันมสีำเหตุ

หลักมำจำกผลกระทบเชงิบวกของสนิคำ้คงคลัง

และค่ำใชจ้่ำยของกำรซ่อมบ ำรุงโรงกลั่นที่ลดลง    

ในสว่นธรุกจิปิโตรเคมมีผีลขำดทนุจ ำนวน 438 ลำ้น

บำทสะทอ้นถงึก ำไรขัน้ตน้ของพำรำไซลนีทีล่ดลง

อย่ำงต่อเนื่องจำกควำมไม่สมดุลของอุปสงค์และ

อปุทำนในภมูภิำค  

1,004 

(2,212)

(8,327)

(2,594)

(438)

(149)

(1,626)

(1,512)

4Q2563 4Q2562 2563 2562

ก าไร (ขาดทุน) จากการขายจ าแนกตามธุรกจิ     
(ลา้นบาท)

การกลั่นน ้ามันและจัดจ าหน่ายน ้ามัน

ปิโตรเคมี
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ในปี 2563 สว่นธุรกจิกำรกลั่นน ้ำมันและกำรจัดจ ำหน่ำยน ้ำมันมีผลขำดทุนจำกกำรขำย 8,327 

ลำ้นบำทซึง่ต ำ่กวำ่ปีกอ่นหนำ้ 5,733 ลำ้นบำท สำเหตหุลักมำจำกผลกระทบเชงิลบจำกสนิคำ้คงคลังและ

ก ำไรขัน้ตน้ของอตุสำหกรรมทีล่ดลง ธุรกจิปิโตรเคมมีผีลขำดทนุจำกกำรขำย 1,626 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบ

กบัผลขำดทนุ 1,512 ลำ้นบำทในปี 2562 ซึง่สะทอ้นถงึก ำไรขัน้ตน้ของพำรำไซลนีทีย่ังคงออ่นแอ 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธใินไตรมำส 4 ปี 2563  ใกลเ้คยีงกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อนหนำ้ แต่

เพิม่ขึน้จ ำนวน 44 ลำ้นบำทส ำหรับปี 2563 ซึง่หำกไมร่วมผลกระทบจำกกำรรับรูค้่ำใชจ้่ำยดอกเบี้ยจำก

หนี้สนิสัญญำเช่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกับสญัญำเชำ่ (TFRS 16) ทีม่ผีลบงัคับใช ้

ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ตน้ทนุทำงกำรเงนิสทุธลิดลงเล็กนอ้ยซึง่สำเหตหุลักมำจำกอัตรำดอกเบีย้ที่

ลดลงหักลบบำงสว่นกบัยอดหนีท้ีส่งูขึน้ 

14.2.5.   งบแสดงฐานะการเงนิ   

หน่วย: ลำ้นบำท ยกเวน้หน่วยรอ้ยละ ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 +/- +/- % 

สนิทรัพย ์     

- สนิทรัพยห์มนุเวยีน 22,921 31,978 -9,057 -28% 

- สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 38,457 34,265 +4,192 +12% 

รวมสนิทรพัย ์ 61,378 66,243 -4,865 -7% 

หนีส้นิ     

- หนีส้นิหมนุเวยีน 35,446 36,676 -1,230 -3% 

- หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 11,573 7,449 +4,124 +55% 

รวมหนีส้นิ 47,019 44,125 +2,894 +7% 

สว่นของเจำ้ของ     

- ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ 17,075 17,075 0 0% 

- สว่นเกนิมลูคำ่หุน้ 4,032 4,032 0 0% 

- ส ำรองตำมกฎหมำย 1,001 1,001 0 0% 

- ก ำไรสะสมทีย่ังไมไ่ดจ้ัดสรร (8,081) (170) -7,911 +4,654% 

- องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ 325 173 +152 +88% 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 7 7 0 0% 

รวมสว่นของเจา้ของ 14,359 22,118 -7,759 -35% 

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 61,378 66,243 -4,865 -7% 

            

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยห์มุนเวยีนลดลง 9,057  ลำ้นบำท จำกยอด ณ 

สิน้ปี 2562 ปัจจัยหลักมำจำกกำรลดลงของมูลคำ่สนิคำ้คงเหลอืและลกูหนี้กำรคำ้จำกรำคำสนิคำ้ทีล่ดลง

อย่ำงมีนัยส ำคัญ รวมถงึกำรลดลงของภำษีสรรพสำมติจ่ำยล่วงหนำ้ บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เพิม่ขึน้ 4,192 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญ่มำจำกสนิทรัพยส์ทิธกิำรใชต้ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

เกีย่วกับสัญญำเชำ่ (TFRS 16) และสนิทรัพยภ์ำษีเงนิไดร้อตัดบัญชทีีเ่กีย่วขอ้งกับผลขำดทุนทำงภำษี

สะสมยกไป 

บริษัทฯ มีหนี้สนิรวม 47,019 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 2,894 ลำ้นบำท สำเหตุหลักมำจำกกำร

เพิ่มขึน้ของหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกับสัญญำเชำ่ (TFRS 16) 

และกำรเพิม่ขึน้ของยอดเงนิกูย้มืระยะยำวหักลบบำงสว่นกับเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีล่ดลง  
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทฯ มยีอดเงนิกูย้มืรวมจ ำนวน 28,203 ลำ้นบำท เปรยีบเทยีบกับ 

ณ สิน้ปี 2562 จ ำนวน 26,943 ลำ้นบำท ทัง้นี้ บร ิษัทฯ ยังคงรักษำแหล่งเงนิทุนใหเ้พียงพอกับภำระ

ผูกพันในกำรช ำระเงนิอย่ำงต่อเนื่อง ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 มยีอดเงนิกูย้มืระยะยำวเพิ่มขึน้เป็น

จ ำนวน 6,334 ลำ้นบำท และยอดเงนิกูย้มืระยะสัน้ลดลงเป็นจ ำนวน 21,869 ลำ้นบำท  

สว่นของเจำ้ของลดลงจ ำนวน 7,759 ลำ้นบำท ซึง่สะทอ้นผลขำดทุนส ำหรับ ปี 2563 รวมถงึผล

ขำดทนุทีย่ังไม่รับรูจ้ำกกำรวัดมูลคำ่ใหม่ของเงนิลงทนุจำกกำรถอืหุน้ของบรษัิท บรกิำรเชือ้เพลงิกำรบนิ

กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) หรือ BAFS หักลบบำงสว่นจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์

พนักงำน 

14.2.6.   งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: ลำ้นบำท   ปี 2563 ปี 2562 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนนิงำน 409 (10,167) 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (1,251) (1,211) 

กระแสเงนิสดจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ 827 11,172 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 409 ลำ้นบำท 

สะทอ้นถงึผลผลกระทบเชงิบวกจำกเงนิทนุหมุนเวยีนซึง่โดยหลักมำจำกกำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอืและ

ภำษีสรรพสำมิตจ่ำยล่วงหนำ้ หักลบกับผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนส ำหรับงวด กระแสเงินสดใชไ้ป           

ในกจิกรรมลงทุน 1,251 ลำ้นบำท ซึง่โดยหลักเป็นผลจำกกำรลงทุนเพื่อสรำ้งและพัฒนำสถำนีบริกำร

น ้ำมัน โครงกำรของโรงกลั่น รวมถงึเงนิสดจ่ำยเพื่อไดม้ำในสนิทรัพย์สทิธิกำรใช ้หักลบบำงส่วนกับ       

เงนิปันผลรับจำกกำรลงทุน กระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมจัดหำเงนิจ ำนวน 827 ลำ้นบำท สว่นใหญ่     

มำจำกเงนิกูย้มืสทุธ ิ
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14.2.7. อตัราสว่นทางการเงนิ 

อตัรำสว่นก ำไร 

 
ไตรมำส 4 

ปี 2563 

ไตรมำส 4 

ปี 2562 

ไตรมำส 3 

ปี 2563 
 ปี 2563 ปี 2562 

อตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ (%) 5.7% (2.3%) 5.9%  (3.7%) 1.2% 

อตัรำสว่นก ำไรสทุธ ิ(%) 1.3% (4.9%) 1.5%  (6.2%) (1.8%) 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 13.4 (19.9) 14.3  (20.1) (6.4) 

 

 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งและอตัรำสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ก.ย. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.6 0.6 0.9 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.2 0.1 0.2 

อตัรำสว่นหนี้สนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 2.0 2.2 1.2 

อตัรำสว่นหนีเ้งนิกูร้ะยะยำวตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 0.4 0.6 0.2 

อตัรำสว่นหนี้สนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 1.9 2.2 1.2 

 

 

ทีม่ำในกำรค ำนวณ:  

อตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้  = ก ำไรขัน้ตน้ / รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำสว่นก ำไรสทุธ ิ = ก ำไรสทุธ ิ/ รำยไดจ้ำกกำรขำย 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้  = EBITDA / ดอกเบีย้จำ่ย 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง  = สนิทรัพยห์มนุเวยีน / หนี้สนิหมนุเวยีน 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว              = (เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่ + เงนิลงทนุระยะสัน้ + ลกูหนีก้ำรคำ้)/                                                                          

     หนีส้นิหมนุเวยีน 

อตัรำสว่นหนี้สนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้  = หนีเ้งนิกูร้วม / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัรำสว่นหนีเ้งนิกูร้ะยะยำวตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้  = หนีเ้งนิกูร้ะยะยำว / สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัรำสว่นหนี้สนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้          = (หนีเ้งนิกูร้วม - เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด)   

  /สว่นของผูถ้อืหุน้ 
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การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 

 

บรษัิทฯ ไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบับนี้แลว้ ดว้ยควำมระมัดระวัง บรษัิทฯ           

ขอรับรองว่ำ ขอ้มูลดังกลำ่วถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำใหผู้อ้ ืน่ส ำคัญผดิ หรอืไม่ขำดขอ้มูลทีค่วรตอ้งแจง้ 

ในสำระส ำคญั นอกจำกนีบ้รษัิทฯ ขอรับรองวำ่  

(1) งบกำรเงนิและขอ้มูลทำงกำรเงนิทีส่รุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่ำง

ถูกตอ้งครบถว้นในสำระส ำคัญเกีย่วกับฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนนิงำน และกระแสเงนิสดของบรษัิทฯ และบรษัิท

ยอ่ยแลว้  

(2) บรษัิทฯ ไดจ้ัดใหม้รีะบบกำรเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ีเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่บรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในสว่นทีเ่ป็น

สำระส ำคัญทัง้ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีำรปฏบิัตติำมระบบ

ดงักลำ่ว 

(3) บรษัิทฯ ไดจ้ัดใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ีและควบคุมดูแลใหม้ีกำรปฏบิัตติำมระบบดังกล่ำว   

และบรษัิทฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่    15 กุมภำพันธ ์2564    ต่อผูส้อบบัญชี

และกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิทฯ แลว้ ซึง่ครอบคลมุถงึขอ้บกพร่องและกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคัญของระบบกำร

ควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำทีม่ชิอบทีอ่ำจมผีลกระทบตอ่กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษัิทฯ และบรษัิท

ยอ่ย 

ในกำรนี้ เพือ่เป็นหลักฐำนวำ่เอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชดุเดยีวกันกับที ่บรษัิทฯ ไดรั้บรองควำมถูกตอ้ง

แลว้บรษัิทฯ ไดม้อบหมำยให ้ นำงจุฑำรัตน์ วำรีชืน่สขุ   เป็นผูล้งลำยมอืชือ่ก ำกับเอกสำรนี้ไวทุ้กหนำ้ดว้ย หำก

เอกสำรใดไมม่ลีำยมอืชือ่ของ   นำงจฑุำรัตน ์วำรชี ืน่สขุ   ก ำกบัไว ้บรษัิทฯ จะถอืวำ่ไมใ่ชข่อ้มลูทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บรอง

ควำมถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลำ่วขำ้งตน้ 

 

ชือ่ ต าแหนง่ ลายมอืชือ่ 

 

นำยอดศิกัด ์แจง้กมลกลุชยั ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร  

   

ชือ่ ต าแหนง่ ลายมอืชือ่ 

 

ผูรั้บมอบอ ำนำจ นำงจฑุำรัตน ์วำรชี ืน่สขุ ผูจั้ดกำรนักลงทนุสมัพันธแ์ละวำงแผน    

   

 



 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 1  

เอกสารแนบ 1 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั และเลขานุการบรษิทั 
(ณ วนัทีท่ าแบบ 56-1 ฉบบันี)้ 

1. ขอ้มูลของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั และ เลขานุการบรษิทั 

1.1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 

  

นายอดศิกัดิ ์แจง้กมลกุลชยั 
ประธำนกรรมกำร 

(เป็นผูบ้รหิำร) 
อำยุ:  58 

 
วนัทีไ่ดร้บัการตอ่วาระ: 10 กรกฎำคม 2563 

 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ: 1 ปี 11 เดอืน 
 

คณุวฒุกิารศกึษา: 
 ปรญิญำตรคีณะวทิยำศำสตร ์ภำควชิำเคมเีทคนคิ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
 วศิวกรรมศำสตรม์หำบณัฑติ สำขำวศิวกรรมเคม ีมหำวทิยำลัยทลัซำ่ สหรัฐอเมรกิำ 

 วศิวกรรมศำสตรด์ษุฎบีณัฑติ สำขำวศิวกรรมเคม ีมหำวทิยำลัยทลัซำ่ สหรัฐอเมรกิำ 
 

การอบรมหลกัสตูรคณะกรรมการ: 
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในปี 2551 

 

ต าแหนง่ปจัจบุนั: 
 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจั้ดกำร บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัอืน่ๆ 

บรษัิทจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี
 

บรษัิทอืน่ทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน: 6 แหง่  

 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำรและผูจั้ดกำรสว่นปฏบิัตกิำรน ้ำมันเอเชยีแปซฟิิก  
บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั  

 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจั้ดกำร บรษัิท โมบลิ เอ็นเทอรไ์พรซสิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 กรรมกำร บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ เอ็กซโ์พลเรชัน่ แอนด ์โพรดักชัน่ โครำช องิค ์ 

 กรรมกำร บรษัิท เอ็กซอน ลมิเิต็ด  

 กรรมกำร บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ ฮอ่งกง โฮลดิง้ ลมิเิต็ด 
 กรรมกำร บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ อสี เทอรม์นิอล ฮอ่งกง ลมิเิต็ด 

 
ต าแหนง่ในกจิการหรอืองคก์รอืน่ในปัจจบุนั: ไมม่ ี

 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั :  
สงิหำคม 2563 – ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร  

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร และผูจั้ดกำรสว่นปฏบิัตกิำร 

น ้ำมันเอเชยีแปซฟิิก บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 
กมุภำพันธ ์2563 – กรกฎำคม 2563 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร  

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด  (มหำชน) 

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร และประธำนบรหิำรโครงกำร
อตุสำหกรรมแหง่อนำคต บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 

สงิหำคม 2562 – มกรำคม 2563  ประธำนบรหิำรโครงกำรอตุสำหกรรมแหง่อนำคต  
บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 

2560 – สงิหำคม 2562     ผูจั้ดกำรดำ้นวศิวกรรมส ำหรับภมูภิำคยโุรป ตะวนัออกกลำง เอเชยี  

แปซฟิิก เอ็กซอนโมบลิ เอ็นจเินยีริง่ ยโุรป ลมิเิต็ด 
2556 – 2560    กรรมกำรและ ผูจ้ัดกำรโรงกลั่น  

    บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 



 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 2  

 

นายอดศิกัดิ ์แจง้กมลกุลชยั (ตอ่) 
 

ประวตักิารกระท าผดิ*:     ไมม่ ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:     ไมม่ ี
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:     ไมม่ ี
 

 

  



 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 3  

  

นายทวศีกัด ิ ์บรรลอืสนิธุ ์

กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดคำ่ตอบแทนและประเมนิผลงำน 
(ไมเ่ป็นผูบ้รหิำร) 
อำยุ: 52 
 

วนัทีไ่ดร้บัการตอ่วาระ: 10 กรกฎำคม 2563 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ: 2 ปี 6 เดอืน 

 
คณุวฒุกิารศกึษา: 

 ปรญิญำตรสีำขำวศิวกรรมเคม ีสถำบนัเทคโนโลยแีมสซำซเูซตส ์รัฐแมสซำซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิำ 
 ปรญิญำโทสำขำวศิวกรรมเคม ีมหำวทิยำลัยเพนซลิเวเนยี รัฐเพนซลิเวเนยี สหรัฐอเมรกิำ 
 ปรญิญำเอกสำขำวศิวกรรมเคม ีมหำวทิยำลัยเพนซลิเวเนยี รัฐเพนซลิเวเนยี สหรัฐอเมรกิำ 

 
การอบรมหลกัสตูรคณะกรรมการ: 
 Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในปี 2561 

 

ต าแหนง่ปจัจบุนั: 

 ผูจั้ดกำรฝ่ำยกจิกรรมองคก์รและรัฐกจิสมัพันธ ์บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั  
 

การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน และ บรษิทัอืน่ๆ 
บรษัิทจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี

 
บรษัิทอืน่ทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน: ไมม่ ี

 

ต าแหนง่ในกจิการหรอืองคก์รอืน่ในปัจจบุนั: ไมม่ ี  
 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั :  
2562 – ปัจจบุนั ผูจั้ดกำรฝ่ำยกจิกรรมองคก์รและรัฐกจิสมัพันธ ์บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 

2561- 2562  ผูจั้ดกำรฝ่ำยกจิกรรมองคก์รและรัฐกจิสมัพันธ ์บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2556- 2561  ผูจ้ัดกำรดำ้นสนับสนุนธรุกจิและทีป่รกึษำดำ้นกำรควบคมุ  

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 
ประวตักิารกระท าผดิ*:     ไมม่ ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:     ไมม่ ี

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:     ไมม่ ี
 

 

  



 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 4  

 
  

นายสชุาต ิโพธิว์ฒันะเสถยีร   

กรรมกำร 

(เป็นผูบ้รหิำร) 
อำยุ: 49 
 
วนัทีไ่ดร้บัการตอ่วาระ: 23 เมษำยน 2562  

 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ: 3 ปี 8 เดอืน 
 

คณุวฒุกิารศกึษา: 
 ปรญิญำตรคีณะวทิยำศำสตร ์ภำควชิำเคมเีทคนคิ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
 ปรญิญำโทวศิวกรรมเคม ีสถำบันปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 

การอบรมหลกัสตูรคณะกรรมการ: 
 Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในปี 2561 

 

ต าแหนง่ปจัจบุนั: 
 ผูจั้ดกำรโรงกลัน่ บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน และ บรษิทัอืน่ๆ 
บรษัิทจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี

 
บรษัิทอืน่ทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน: ไมม่ ี

 
ต าแหนง่ในกจิการหรอืองคก์รอืน่ในปัจจบุนั: ไมม่ ี

 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั :  
2560 - ปัจจบุนั ผูจั้ดกำรโรงกลัน่ บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
2559  ผูจั้ดกำรปฏบิตักิำร บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
2556 – 2559 ผูจั้ดกำรฝ่ำยเทคนคิ โรงกลัน่สงิคโปร ์เอ็กซอนโมบลิ เอเชยี แปซฟิิก พทีอี ีแอลทดี ี 

ประเทศสงิคโปร ์
 
ประวตักิารกระท าผดิ*:   ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:   ไมม่ ี
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:    ไมม่ ี
 

 
  



 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 5  

 
  

นายมาโนช ม ัน่จติจนัทรา  
กรรมกำร 

(เป็นผูบ้รหิำร) 
อำยุ: 52 

 
วนัทีไ่ดร้บัการตอ่วาระ: 24 เมษำยน 2561  

 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ: 3 ปี 1 เดอืน 
 

คณุวฒุกิารศกึษา: 
 ปรญิญำตรวีศิวกรรมศำสตร ์วศิวกำรเครือ่งกล จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

 ปรญิญำโท บรหิำรธรุกจิ สำขำวชิำเอกกำรเงนิ สถำบนับัณฑติบรหิำรธรุกจิศศนิทรแ์หง่จุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลัย 
 

การอบรมหลกัสตูรคณะกรรมการ: 
 Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในปี 2561 

 

ต าแหนง่ปจัจบุนั: 
 ผูจ้ัดกำรฝ่ำยขำยผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่ประจ ำประเทศไทย บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน และ บรษิทัอืน่ๆ 

บรษัิทจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี
 

บรษัิทอืน่ทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน: 1 แหง่  

 กรรมกำร บรษัิท โมบลิ เอ็นเทอรไ์พรซสิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 

ต าแหนง่ในกจิการหรอืองคก์รอืน่ในปัจจบุนั: ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั :  
สงิหำคม 2563 – ปัจจบุนั ผูจ้ัดกำรฝ่ำยขำยผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่ประจ ำประเทศไทย  
  บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

  กรรมกำร บรษัิท โมบลิ เอ็นเทอรไ์พรซสิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
2561 – กรกฎำคม 2563 ผูจั้ดกำรกำรตลำดขำยปลกี บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   

   กรรมกำรและกรรมกำรผูจั้ดกำร บรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอตุสำหกรรม จ ำกัด 

   กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร บรษัิท ร่วมพัฒนำอตุสำหกจิ จ ำกัด 
   กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร บรษัิท เพซเซตเตอร ์จ ำกดั 

2559 – 2560 ผูจั้ดกำรสว่นสนับสนุนกำรขำยและพัฒนำธรุกจิฝ่ำยกำรตลำดขำยปลกี  
  บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
2558 – 2559     ผูจ้ัดกำรดำ้นพัฒนำธรุกจิฝ่ำยกำรตลำดคำ้ปลกี บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 
 
ประวตักิารกระท าผดิ*:   ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:   ไมม่ ี
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:    ไมม่ ี

 

  



 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 6  

  

นายเจษฎา ช ัน้เชงิกจิ 

กรรมกำร 
(เป็นผูบ้รหิำร) 
อำยุ: 47 
 

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้: 3 กนัยำยน 2563 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ: 3 เดอืน 

 
คณุวฒุกิารศกึษา: 

 ปรญิญำตรวีศิวกรรมศำสตร ์สำขำวศิวกรรมเครือ่งกล (เกยีรตนิยิมอนัดับหนึง่) มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ 
 ปรญิญำโท บรหิำรธรุกจิ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 

 

การอบรมหลกัสตูรคณะกรรมการ: 
 จะเขำ้อบรมหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)  

จัดโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบันกรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในปี 2564 
 

ต าแหนง่ปจัจบุนั: 

 ผูจ้ัดกำรฝ่ำยกำรตลำดขำยปลกี บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)   
 

การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน และ บรษิทัอืน่ๆ 
บรษัิทจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี

 
บรษัิทอืน่ทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน: 3 แหง่ 

 กรรมกำรและกรรมกำรผูจั้ดกำร บรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอตุสำหกรรม จ ำกัด 

 กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร บรษัิท ร่วมพัฒนำอตุสำหกจิ จ ำกัด 
 กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร บรษัิท เพซเซตเตอร ์จ ำกดั 
 
ต าแหนง่ในกจิการหรอืองคก์รอืน่ในปัจจบุนั: ไมม่ ี

 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั :  
สงิหำคม 2563 – ปัจจบุนั ผูจั้ดกำรกำรตลำดขำยปลกี บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

   กรรมกำรและกรรมกำรผูจั้ดกำร บรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอตุสำหกรรม จ ำกัด 
   กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร บรษัิท ร่วมพัฒนำอตุสำหกจิ จ ำกัด 

   กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร บรษัิท เพซเซตเตอร ์จ ำกดั 
2561 – กรกฎำคม 2563 ผูจ้ัดกำรกำรจัดกำรรำยได ้ประเทศไทยและลุม่แมน่ ้ำโขง  

 บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

2558 – 2561   ผูจั้ดกำรกำรสือ่สำรกำรตลำดภำคพืน้เอเชยีแปซฟิิก บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั  
 

 
ประวตักิารกระท าผดิ*:   ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:   ไมม่ ี

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:    ไมม่ ี
 
 

  



 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
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นางสาวปาจรยี ์มกีงัวาล  

กรรมกำร 
(ไมเ่ป็นผูบ้รหิำร) 
อำยุ: 44 
 

วนัทีไ่ดร้บัการตอ่วาระ: 10 กรกฎำคม 2563  
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ: 3 ปี 1 เดอืน 

 
คณุวฒุกิารศกึษา: 

 ปรญิญำตรสีำขำกำรจัดกำรธรุกจิระหวำ่งประเทศ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
 ปรญิญำโท สำขำกำรจัดกำรธรุกจิระหวำ่งประเทศ มหำวทิยำลัยฟลอรดิำ้ สหรัฐอเมรกิำ  

 

การอบรมหลกัสตูรคณะกรรมการ: 
 Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในปี 2561 

 
ต าแหนง่ปจัจบุนั: 

 ผูจ้ัดกำรกำรจัดกำรรำยได ้ประเทศไทยและลุม่แมน่ ้ำโขง บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน และ บรษิทัอืน่ๆ 

บรษัิทจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี
 

บรษัิทอืน่ทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน: ไมม่ ี
 

ต าแหนง่ในกจิการหรอืองคก์รอืน่ในปัจจบุนั: ไมม่ ี

 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั :  
สงิหำคม 2563 – ปัจจบุนั ผูจ้ัดกำรกำรจัดกำรรำยได ้ประเทศไทยและลุม่แมน่ ้ำโขง  
  บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
2561 – กรกฎำคม 2563 ผูจ้ัดกำรฝ่ำยขำยผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่ประจ ำประเทศไทย 

  บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
2561   ผูจ้ัดกำรฝ่ำยขำยผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่ประจ ำประเทศไทย บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 
2559 – 2560   ทีป่รกึษำโครงกำร บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั  
2559  หัวหนำ้สว่นตรำสนิคำ้ผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่กลุม่ลกูคำ้ยำนพำหนะโดยสำรในเอเชยีแปซฟิิก 

บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 
2556 – 2559   ทีป่รกึษำโครงกำร บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 
ประวตักิารกระท าผดิ*:   ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:   ไมม่ ี

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:    ไมม่ ี
 

 

  



 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
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นางราตรมีณี ภาษผีล 

กรรมกำร และผูรั้บผดิชอบสงูสดุทำงสำยงำนกำรเงนิและบญัช ี
(เป็นผูบ้รหิำร) 
อำยุ: 53 
 

วนัทีไ่ดร้บัการตอ่วาระ: 24 เมษำยน 2561  
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ: 8 ปี 10 เดอืน 

 
คณุวฒุกิารศกึษา: 

 บญัชบีณัฑติ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  
 บรหิำรธรุกจิมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัแหง่วอชงิตนั สหรัฐอเมรกิำ 

 

การอบรมหลกัสตูรคณะกรรมการ: 
 Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในปี 2555 

 
การอบรมหลกัสตูรผูร้บัผดิชอบสงูสดุทางสายงานการเงนิและบญัชใีนปีทีผ่า่นมา: 
 TLCA CFO Professional Development Program จัดโดยสมำคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย  

 
ต าแหนง่ปจัจบุนั: 

 ผูจ้ัดกำรบรกิำรธรุกจิและผูจ้ัดกำรภำษี บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน และ บรษิทัอืน่ๆ 

บรษัิทจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี
 

บรษัิทอืน่ทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน: 1 แหง่  
 กรรมกำร บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 
 
ต าแหนง่ในกจิการหรอืองคก์รอืน่ในปัจจบุนั: ไมม่ ี

 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั :  
กมุภำพันธ ์2563 – ปัจจบุนั  
 ผูจ้ัดกำรบรกิำรธรุกจิและผูจ้ัดกำรภำษี บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 กรรมกำร บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 

 
2558 – มกรำคม 2563  
 ผูจั้ดกำรกำรเงนิและภำษี บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 กรรมกำรและผูจ้ัดกำรกำรเงนิและภำษี บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกัด 
 ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ บรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอตุสำหกรรม จ ำกัด 

 ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ บรษัิท ร่วมพัฒนำอตุสำหกจิ จ ำกดั   
 ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ บรษัิท เพซเซตเตอร ์เอ็นเตอรไ์พรเซส จ ำกดั 

 ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ บรษัิท ไทยซ-ีเซ็นเตอร ์จ ำกดั(1) 

 ผูจั้ดกำรกำรเงนิ บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ เอ็กซโ์พลเรชัน่ แอนด ์โพรดกัชัน่ โครำช องิค ์
 ผูจั้ดกำรกำรเงนิ บรษัิท โมบลิ เอ็นเทอรไ์พรซสิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 
ประวตักิารกระท าผดิ*:   ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:   ไมม่ ี

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:    0.0003% (ถอืโดยตนเองทัง้หมด) 
 

(1) ถงึปี 2559 
  

 

 

  



 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
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นายวฒันา จนัทรศร 

กรรมกำรอสิระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(ไมเ่ป็นผูบ้รหิำร) 

อำยุ: 74 
 

วนัทีไ่ดร้บัการตอ่วาระ: 24 เมษำยน 2561  
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการอสิระ: 13 ปี 2 เดอืน(1) 

 
คณุวฒุกิารศกึษา: 

 ปรญิญำตร ีสำขำวศิวกรรมเคม ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
 ปรญิญำโท สำขำวศิวกรรมเคม ีสถำบนัเทคโนโลยอีลิลนิอยส ์ชคิำโก  สหรัฐอเมรกิำ 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ: 
 Advanced Audit Committee Program จัดโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในปี 2561 

 Director Accreditation Program จัดโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในปี 2552 
 

ต าแหนง่ปจัจบุนั: ไมม่ ี
 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน และ บรษิทัอืน่ๆ 

บรษัิทจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี
 

บรษัิทอืน่ทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน: ไมม่ ี
 

ต าแหนง่ในกจิการหรอืองคก์รอืน่ในปัจจบุนั: ไมม่ ี

 
ประสบการณ์ท างาน:  

2549 – 2550    ทีป่รกึษำธรุกจิกจิกำรกลัน่ภำคพืน้เอเชยีแปซฟิิก บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั  
2547 – 2549    ทีป่รกึษำธรุกจิกจิกำรกลัน่ภำคพืน้เอเชยีแปซฟิิก บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

2540 – 2547    ผูจั้ดกำรโรงกลัน่ศรรีำชำ บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 
ประวตักิารกระท าผดิ*:   ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:   ไมม่ ี
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:    ไมม่ ี
 

(1) จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ: 6 ปี 6 เดอืน 

 

  



 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 
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นางสาวประจติ หาวตัร  

กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดคำ่ตอบแทนและประเมนิผลงำน 
(ไมเ่ป็นผูบ้รหิำร) 

อำยุ: 62 
 
วนัทีไ่ดร้บัการตอ่วาระ: 23 เมษำยน 2562 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการอสิระ: 3 ปี 1 เดอืน 
 
คณุวฒุกิารศกึษา: 

 บญัชบีญัฑติ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 ปรญิญำโท สำขำระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำร มหำวทิยำลัยมสิซสิซปิป้ีสเตท สหรัฐอเมรกิำ 
 บญัชมีหำบณัฑติ สำขำกำรบัญช ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั   
 ปรญิญำเอก สำขำระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำร มหำวทิยำลยัแคลกำร ีประเทศแคนำดำ 
 

วตุบิตัรวชิาชพี 
 Certified Intenal Audit (CIA) 
 Certified Information Systems Auditor (CISA) 

 ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำต (CPA Thailand) 
 SAP Certified Consultant - Financial Accounting Module 

 
การอบรมหลกัสตูรคณะกรรมการ: 
 Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในปี 2561 

 Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในปี 2554 

 

ต าแหนง่ปจัจบุนั: 
 - 
 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน และ บรษิทัอืน่ๆ 

บรษัิทจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี

 
บรษัิทอืน่ทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน: ไมม่ ี

 
ต าแหนง่ในกจิการหรอืองคก์รอืน่:  
 รองศำสตรำจำรยป์ระจ ำภำควชิำกำรบญัช ีคณะพำณชิยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
 คณะท ำงำนสง่เสรมิประสทิธภิำพและประสทิธผิลของกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน กำรกฬีำแหง่

ประเทศไทย 
 ทีป่รกึษำคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรระบบควบคมุภำยใน ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ 
 กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัเกษมบณัฑติ 
 

ประสบการณ์ท างาน:  
 อำจำรยป์ระจ ำภำควชิำกำรบญัช ีคณะพำณชิยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

 กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ บรษัิท ไทยแลนดไ์อออนเวคิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 ผูต้รวจสอบภำยในอำวโุส เครอืบรษัิทเจรญิโภคภัณฑ ์

 ผูช้ว่ยผูส้อบบัญช ีส ำนักงำนไชยยศ 
 
ประวตักิารกระท าผดิ*:   ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:   ไมม่ ี
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:    ไมม่ ี
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นายบุญทกัษ ์หวงัเจรญิ  

กรรมกำรอสิระ 
(ไมเ่ป็นผูบ้รหิำร) 

อำยุ: 64 
 

วนัทีไ่ดร้บัการตอ่วาระ: 23 เมษำยน 2562 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการอสิระ: 2 ปี 3 เดอืน(1)  
 
คณุวฒุกิารศกึษา: 

    วศิวกรรมบญัฑติ สำขำวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
  บรหิำรธรุกจิมหำบณัฑติ สำขำกำรเงนิและธรุกจิระหวำ่งประเทศ มหำวทิยำลยันวิยอรค์ รัฐนวิยอรค์ 

สหรัฐอเมรกิำ  

 
การอบรมหลกัสตูรคณะกรรมการ: 
 Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในปี 2551  

 

ต าแหนง่ปจัจบุนั: 
 - 
 

การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน และ บรษิทัอืน่ๆ 
บรษัิทจดทะเบยีนอืน่:  4 แหง่ 

 กรรมกำร รองประธำนกรรมกำรบรหิำร ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และ กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน บรษัิท แอสเสทเวริด ์คอรป์ จ ำกัด (มหำชน) 

 กรรมกำรอสิระ และ คณะผูท้ ำแผนฟ้ืนฟกูจิกำร บรษัิท กำรบนิไทย จ ำกดั (มหำชน)  
 กรรมกำรอสิระ บรษัิท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 

บรษัิทอืน่ทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน: ไมม่ ี
 

ต าแหนง่ในกจิการหรอืองคก์รอืน่: ไมม่ ี
 
ประสบการณ์ท างาน:  

 2560 – 2562 กรรมกำรอสิระ กรรมกำรก ำกบัควำมเสีย่ง และ กรรมกำรเทคโนโลย ีธนำคำรไทย
พำณชิยจ์ ำกัด (มหำชน)  

 2551 - 2560 กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน)  

 
ประวตักิารกระท าผดิ*:   ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:   ไมม่ ี
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:    ไมม่ ี

 
(1) จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ: 1 ปี 8 เดอืน 
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นายบูรณวงศ ์เสาวพฤกษ ์ 

กรรมกำรอสิระ ประธำนคณะกรรมกำรกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดคำ่ตอบแทนและประเมนิผลงำน และกรรมกำร
ตรวจสอบ 

(ไมเ่ป็นผูบ้รหิำร) 
อำยุ: 63 

 
วนัทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้: 23 เมษำยน 2562 

 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการอสิระ: 1 ปี 8 เดอืน  
 

คณุวฒุกิารศกึษา: 
 วศิวกรรมศำสตรบ์ณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) คณะวศิวกรรมศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
 วศิวกรรมศำสตรม์หำบณัฑติ มหำวทิยำลัยเทกซัสเอแอนดเ์อ็ม รัฐเทกซัส สหรัฐอเมรกิำ 
 วศิวกรรมศำสตรด์ษุฎบีณัฑติ มหำวทิยำลัยเทกซัสเอแอนดเ์อ็ม รัฐเทกซัส สหรัฐอเมรกิำ 
 

การอบรมหลกัสตูรคณะกรรมการ: 
 Director Certification Program (DCP)  

จัดโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบันกรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในปี 2562 
 Advance Audit Committee Program (AACP) จัดโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD)   

ในปี 2562 
 

ต าแหนง่ปจัจบุนั:  ไมม่ ี
 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน และ บรษิทัอืน่ๆ 

บรษัิทจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี
 

บรษัิทอืน่ทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน: 2 แหง่  
 กรรมกำรอสิระ บรษัิท เดอะ บลเูซอรเ์คลิ พทีอี ีแอลทดี ีประเทศสงิคโปร ์

 กรรมกำร บรษัิท เอเบลิ แอสเสท สขุมุวทิ จ ำกดั 

 
ต าแหนง่ในกจิการหรอืองคก์รอืน่: 
 ผูส้งัเกตกำรณ์ องคก์ำรตอ่ตำ้นคอรรั์ปชัน่ (ประเทศไทย)  

 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปียอ้นหลงั):  
 2558 – กมุภำพันธ ์2562  กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมกำรปิโตรเลยีม 
 2559 – 2560 อนุกรรมกำรพจิำรณำแนวทำงกำรบรหิำรจัดกำรแปลงส ำรวจทีม่ศีักยภำพ

ปิโตรเลยีมหลงัสิน้สดุสมัปทำน ในคณะกรรมกำรปิโตรเลยีม 
 2559 – กมุภำพันธ ์2562 อนุกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดรำคำก๊ำซธรรมชำติในคณะกรรมกำร 

ปิโตรเลยีม  
 2552 – 2556 ผูจ้ัดกำรกำรวเิครำะหแ์ละรำยงำนธรุกจิระดับโลก  

บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ โกลโบล เซอรว์สิเซส สหรัฐอเมรกิำ  

 
ประวตักิารกระท าผดิ*:   ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:   ไมม่ ี
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:    ไมม่ ี
 

* ประวตักิำรกระท ำผดิกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปีทีผ่ำ่นมำเกีย่วกบั 
 (1) กำรถกูพพิำกษำวำ่กระท ำผดิทำงอำญำ ยกเวน้ทีเ่ป็นควำมผดิอนัเกดิจำกกำรฝ่ำฝืนกฎจรำจร หรอืควำมผดิลหโุทษ  
 (2) กำรถกูพพิำกษำใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลำยหรอืถกูพทิกัษ์ทรัพย ์และ 
 (3) กำรถกูลงโทษไลอ่อกหรอืปลดออกจำกรำชกำรหรอืองคก์ำรหรอืหน่วยงำนของรัฐโทษฐำนทจุรติตอ่หนำ้ที ่
 (4) กำรกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระรำชบัญญัตสิญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ พ.ศ. 

2546 เฉพำะควำมผดิในเรือ่งตอ่ไปนี ้
  (4.1) กำรกระท ำโดยไมส่จุรติหรอืประมำทเลนิเลอ่อยำ่งรำ้ยแรง 
  (4.2) กำรเปิดเผยหรอืเผยแพร่ขอ้มลูหรอืขอ้ควำมอันเป็นเท็จทีอ่ำจท ำใหส้ ำคัญผดิ หรอื ปกปิดขอ้ควำมจรงิทีค่วรบอกใหแ้จง้ใน

สำระส ำคญัซึง่อำจมผีลกระทบตอ่กำรตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ หรอื ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
  (4.3) กำรกระท ำอนัไมเ่ป็นธรรมหรอืกำรเอำเปรยีบผูล้งทนุในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพยห์รอืสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ หรอืเคยมสีว่นรว่ม

หรอืสนับสนุนกำรกระท ำดงักลำ่ว 
** ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
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1.2 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้รหิารของบรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
  

นายวนัชยั วจิกัรชน   

ผูจ้ัดกำรฝ่ำยขำยธรุกจิพำณิชยกรรมน ้ำมันเชือ้เพลงิ 
(เป็นผูบ้รหิำร) 

อำยุ: 52 
 

วนัทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้: 1 มถินุำยน 2560 

 
คณุวฒุกิารศกึษา: 

  ปรญิญำตรคีณะบรหิำรธรุกจิ สำขำวชิำเอกกำรตลำด มหำวทิยำลยัอัสสมัชญั 
 

ต าแหนง่ปจัจบุนั: 

 ผูจ้ัดกำรฝ่ำยขำยธรุกจิพำณิชยกรรมน ้ำมันเชือ้เพลงิ 
 

การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน และ บรษิทัอืน่ๆ 
บรษัิทจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี

 

บรษัิทอืน่ทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน: ไมม่ ี
 

ต าแหนง่ในกจิการหรอืองคก์รอืน่: ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั :  
2561 – ปัจจบุนั ผูจ้ัดกำรฝ่ำยขำยธรุกจิพำณิชยกรรมน ้ำมันเชือ้เพลงิ  

  บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

2560 - 2561  ผูจั้ดกำรฝ่ำยขำยธรุกจิน ้ำมันเชือ้เพลงิและขำยสง่  
  บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
2555 – 2560 ผูจ้ัดกำรฝ่ำยขำยอตุสำหกรรมและพำณชิยกรรม   
  บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

 
ประวตักิารกระท าผดิ*:   ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:   ไมม่ ี

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:    ไมม่ ี
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นายวรธรรม ต ัง้อทิธพิลากร 

ผูจั้ดกำรสว่นปฏบิตักิำรน ้ำมันแหง่ประเทศไทย   
(เป็นผูบ้รหิำร) 

อำยุ: 53 
 

วนัทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้: 1 สงิหำคม 2558 
 

คณุวฒุกิารศกึษา: 

 วศิวกรรมบญัฑติ สำขำวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 บรหิำรธรุกจิมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัโอลดโ์ดมเีนยีน รัฐเวอรจ์เินยี สหรัฐอเมรกิำ 

 
ต าแหนง่ปจัจบุนั: 

 ผูจั้ดกำรสว่นปฏบิตักิำรน ้ำมันแหง่ประเทศไทย บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน และ บรษิทัอืน่ๆ 

บรษัิทจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี
 

บรษัิทอืน่ทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน: 1 แหง่ 

 กรรมกำร บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ำกดั 
 

ต าแหนง่ในกจิการหรอืองคก์รอืน่: ไมม่ ี
 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั :  
2558 – ปัจจบุนั    ผูจั้ดกำรสว่นปฏบิตักิำรน ้ำมันแหง่ประเทศไทย  

  บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 
ประวตักิารกระท าผดิ*:   ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:   ไมม่ ี
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:    ไมม่ ี
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นางจฑุารตัน ์วารชีืน่สขุ  
ผูจั้ดกำรนักลงทนุสมัพันธแ์ละวำงแผน 

(เป็นผูบ้รหิำร) 

อำยุ: 55 
 

วนัทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้: 1 กรกฎำคม 2561 
 

คณุวฒุกิารศกึษา: 
 ปรญิญำตรวีศิวกรรมปิโตรเลยีม คณะวศิวกรรมศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 ปรญิญำโทวศิวกรรมอตุสำหกำรและบรหิำร สถำบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี 

 ปรญิญำโทกำรบรหิำร สถำบนับณัฑติบรหิำรธรุกจิ ศศนิทรแ์หง่จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย   
 

ต าแหนง่ปจัจบุนั: 
 ผูจั้ดกำรนักลงทนุสมัพันธแ์ละวำงแผน บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน และ บรษิทัอืน่ๆ 
บรษัิทจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี

 
บรษัิทอืน่ทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน: ไมม่ ี

 
ต าแหนง่ในกจิการหรอืองคก์รอืน่: ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั :  
2561 - ปัจจบุนั ผูจั้ดกำรนักลงทนุสมัพันธแ์ละวำงแผน  บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2559 – 2561 ผูจั้ดกำรศนูยก์ำรช ำระเงนิกรุงเทพฯ บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั  
2557 – 2559 ผูจั้ดกำรฝ่ำยปฏบิตักิำรช ำระเงนิภำคพืน้อเมรกิำเหนือ บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 
 
ประวตักิารกระท าผดิ*:   ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:   ไมม่ ี

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:    ไมม่ ี
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นางวรญา โกสาลาทพิย ์ 
ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ 

(เป็นผูบ้รหิำร) 

อำยุ: 43 
 

วนัทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้: 4 กมุภำพันธ ์2563 
 

คณุวฒุกิารศกึษา: 
 วศิวกรรมศำสตรบ์ณัฑติ สำขำวชิำวศิวกรรมโยธำ มหำวทิยำลัยเชยีงใหม ่

 บรหิำรธรุกจิมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยันอรท์แคโรไลนำ-ชำเปลฮลิล ์สหรัฐอเมรกิำ 

 
ต าแหนง่ปจัจบุนั: 

 ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ  บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ บรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอตุสำหกรรม จ ำกัด 

 ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ บรษัิท ร่วมพัฒนำอตุสำหกจิ จ ำกดั   

 ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ บรษัิท เพซเซตเตอร ์เอ็นเตอรไ์พรเซส จ ำกดั 
 ผูจั้ดกำรกำรเงนิ บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ เอ็กซโ์พลเรชัน่ แอนด ์โพรดกัชัน่ โครำช องิค ์

 ผูจั้ดกำรกำรเงนิ บรษัิท โมบลิ เอ็นเทอรไ์พรซสิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 
 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน และ บรษิทัอืน่ๆ 

บรษัิทจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี

 
บรษัิทอืน่ทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน: ไมม่ ี

 
ต าแหนง่ในกจิการหรอืองคก์รอืน่: ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั :  
กมุภำพันธ ์2563 – ปัจจบุนั ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ บรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอตุสำหกรรม จ ำกัด 
ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ บรษัิท ร่วมพัฒนำอตุสำหกจิ จ ำกดั   

ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ บรษัิท เพซเซตเตอร ์เอ็นเตอรไ์พรเซส จ ำกดั 
ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ เอ็กซโ์พลเรชัน่ แอนด ์โพรดักชัน่ โครำช องิค ์

ผูจั้ดกำรกำรเงนิ บรษัิท โมบลิ เอ็นเทอรไ์พรซสิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ผูจ้ัดกำรกำรเงนิ บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 

2561 – มกรำคม 2563 หัวหนำ้ฝ่ำยกำรเงนิสว่นธรุกจิน ้ำมันปิโตรเลยีมและน ้ำมันหลอ่ลืน่ภมูภิำคเอเชยี

แปซฟิิก เอ็กซอนโมบลิ เอเชยี แปซฟิิก พทีอี ีแอลทดี ีประเทศสงิคโปร ์
2559 – 2560 ทีป่รกึษำกำรเงนิ แผนกกำรเงนิ เอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ สหรัฐอเมรกิำ  
2558 – 2559 ทีป่รกึษำกำรเงนิ แผนกบญัช ีเอ็กซอน โมบลิ คอรป์อเรชัน่ สหรัฐอเมรกิำ 

 
ประวตักิารกระท าผดิ*:   ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:   ไมม่ ี
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:    ไมม่ ี
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นายสวุฒัน ์ศรคีณาพงษ ์

ผูจ้ัดกำรบญัช ี

(เป็นผูบ้รหิำร) 
อำยุ: 52  
 
วนัทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้: 1 ตลุำคม 2563 

 

คณุวฒุกิารศกึษา: 
 ปรญิญำตรบีรหิำรธรุกจิ สำขำบัญช ีมหำวทิยำลยัอสัสมัชญั  

 ปรญิญำโทบรหิำรธรุกจิ มหำวทิยำลยัอสีเทริน์มชิแิกน สหรัฐอเมรกิำ 
 

ต าแหนง่ปจัจบุนั: 
 ผูจ้ัดกำรบญัช ีบรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 ผูจ้ัดกำรบญัช ีบรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอตุสำหกรรม จ ำกดั 

 ผูจ้ัดกำรบญัช ีบรษัิท ร่วมพัฒนำอตุสำหกจิ จ ำกดั    
 ผูจ้ัดกำรบญัช ีบรษัิท เพซเซตเตอร ์เอ็นเตอรไ์พรเซส จ ำกดั 

 ผูจ้ัดกำรบญัช ีบรษัิท เอ็กซอนโมบลิ เอ็กซโ์พลเรชัน่ แอนด ์โพรดกัชัน่ โครำช องิค ์
 ผูจ้ัดกำรบญัช ีบรษัิท โมบลิ เอ็นเทอรไ์พรซสิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ผูจ้ัดกำรบญัช ีบรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 

 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน และ บรษิทัอืน่ๆ 

บรษัิทจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี
 

บรษัิทอืน่ทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน: ไมม่ ี
 

ต าแหนง่ในกจิการหรอืองคก์รอืน่: ไมม่ ี
 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั :  
ตลุำคม 2563 – ปัจจุบนั  ผูจั้ดกำรบญัช ีบรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ผูจ้ัดกำรบญัช ีบรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ผูจ้ัดกำรบญัช ีบรษัิท วสิำหกจิสง่เสรมิอตุสำหกรรม จ ำกดั 

ผูจ้ัดกำรบญัช ีบรษัิท ร่วมพัฒนำอตุสำหกจิ จ ำกดั    
ผูจ้ัดกำรบญัช ีบรษัิท เพซเซตเตอร ์เอ็นเตอรไ์พรเซส จ ำกดั 

ผูจ้ัดกำรบญัช ีบรษัิท เอ็กซอนโมบลิ เอ็กซโ์พลเรชัน่ แอนด ์โพรดกัชัน่ โครำช องิค ์
ผูจ้ัดกำรบญัช ีบรษัิท โมบลิ เอ็นเทอรไ์พรซสิ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ผูจ้ัดกำรบญัช ีบรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 

2561 – กนัยำยน 2563  ผูจั้ดกำรสว่นงำนเครดติลกูคำ้ บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั  
2557 – 2561   ผูจั้ดกำรสว่นงำนภำษีศนูยส์นันสนุนธรุกจิ บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกัด  
 
 

ประวตักิารกระท าผดิ*:   ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:   ไมม่ ี

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:    ไมม่ ี

 

 

*  ประวตักิำรกระท ำผดิกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปีทีผ่ำ่นมำเกีย่วกบั 
 (1) กำรถกูพพิำกษำวำ่กระท ำผดิทำงอำญำ ยกเวน้ทีเ่ป็นควำมผดิอนัเกดิจำกกำรฝ่ำฝืนกฎจรำจร หรอืควำมผดิลหโุทษ  
 (2) กำรถกูพพิำกษำใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลำยหรอืถกูพทิกัษ์ทรัพย ์และ 
 (3) กำรถกูลงโทษไลอ่อกหรอืปลดออกจำกรำชกำรหรอืองคก์ำรหรอืหน่วยงำนของรัฐโทษฐำนทจุรติตอ่หนำ้ที ่
 (4) กำรกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระรำชบัญญัตสิญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ พ.ศ. 

2546 เฉพำะควำมผดิในเรือ่งตอ่ไปนี ้
  (4.1) กำรกระท ำโดยไมส่จุรติหรอืประมำทเลนิเลอ่อยำ่งรำ้ยแรง 
  (4.2) กำรเปิดเผยหรอืเผยแพร่ขอ้มูลหรอืขอ้ควำมอันเป็นเท็จทีอ่ำจท ำใหส้ ำคัญผดิ หรือปกปิดขอ้ควำมจรงิทีค่วรบอกใหแ้จง้ใน

สำระส ำคญัซึง่อำจมผีลกระทบตอ่กำรตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
  (4.3) กำรกระท ำอนัไมเ่ป็นธรรมหรอืกำรเอำเปรยีบผูล้งทนุในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพยห์รอืสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ หรอืเคยมสีว่นรว่ม

หรอืสนับสนุนกำรกระท ำดงักลำ่ว 
** ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
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1.3  รายละเอยีดเกีย่วกบัผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการท าบญัช ีและ  

เลขานุการบรษิทั 
 

1.3.1 ขอ้มูลของผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการท าบญัช ี
 

  

นายอมร มนัจนัดาร ์ 
อำย ุ      36 
 
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้:     1 ธันวำคม 2563 
เป็นผูท้ ำบัญชทีีม่คีณุสมบตัแิละเงือ่นไขของกำรท ำบัญชตีำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 
 
คณุวฒุกิารศกึษา: 

 บรหิำรธรุกจิมหำบณัฑติ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 บญัชบีณัฑติ มหำวทิยำลยัศรนีครทิรวโิรฒ 

 
การอบรมการพฒันาความรูต้อ่เนือ่งดา้นบญัชใีนปี 2562:   ไมม่ ี

 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั :  
2563-ปัจจุบนั:     หัวหนำ้งำนฝ่ำยบญัช ี- บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกัด  
2561-2563:       หัวหนำ้งำนบญัชทีัว่ไป - บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 
2559-2561:       หัวหนำ้งำนบญัชทีรัพยำกรบคุคล - บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 
 
การด ารงต าแหนง่ใดๆ ในกจิการหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่า่นมา: ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:   ไมม่ ี

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:    ไมม่ ี
 

 
  



 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 19  

1.3.2 ขอ้มูลของเลขานุการบรษิทั และหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

 
1.3.2.1 ขอ้มูลของเลขานุการบรษิทั 

 

  
นางองัสนา พเิรนทร  

อำยุ: 45 
 
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้:     28 มนีำคม 2551 
 

คณุวฒุกิารศกึษา: 

 ปรญิญำโทกฎหมำยธรุกจิระหวำ่งประเทศ วทิยำลยัวอชงิตนั มหำวทิยำลัยอเมรกินั วอชงิตนั ด.ีซ.ี  
สหรัฐอเมรกิำ 

 นติศิำสตรบ์ณัฑติ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ 
 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั :  
2558 - ปัจจบุนั เลขำนุกำรบรษัิท  บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
             ทีป่รกึษำกฎหมำย บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 

2555 – 2557 ทีป่รกึษำกฎหมำย และ เลขำนุกำรบรษัิท  
  บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 
การอบรมเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีแ่ละความรูพ้ ืน้ฐานของเลขานุการบรษิทัในปี 2563 

ไมม่ ี

 
การด ารงต าแหนง่ใดๆ ในกจิการหรอืองคก์รอืน่ในปีทีผ่า่นมา: ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร:   ไมม่ ี
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ**:    0.0003% (หุน้ทัง้หมดถอืโดยคูส่มรส) 

 
** ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

 

 
1.3.2.2 หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

เลขำนุกำรบริษัทจะตอ้งปฏิบัติหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดในมำตรำ 85/15 และมำตรำ 85/16 ของ

พระรำชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในวนัที ่31 สงิหำคม 2551 

ดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั ้งตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษัิท มตคิณะกรรมกำร ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 



 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 2 หนำ้ 1 

เอกสารแนบ 2 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 

 
- ไมม่ ี- 

 

   
   

   
   

   
   

   

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  



 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 3 หนำ้ 1  

เอกสารแนบ 3 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน (ณ วนัทีท่ าแบบ 56-1 ฉบบันี)้ 

 
 

1. ขอ้มูลของหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

 
นำยเกรยีงไกร ศรสีวัสดิ ์  

 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

 
- ปรญิญำโท บรหิำรธรุกจิ สถำบันบณัฑติบรหิำรธรุกจิศศนิทร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำตร ีรัฐศำสตรบ์ัณฑติ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

 
การอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2564 

- กำรตรวจสอบทจุรติทำงบญัช ี

 
2563 

- หลกัสตูรทบทวนแนวทำงปฏบิัตงิำนธรุกจิ  
- หลกัเกณฑแ์ละมำตรฐำนกำรวัดทีใ่ชก้บัผลติภัณฑจ์ำกสำรประกอบไฮโดรคำรบ์อน 

 
2562  

- ขัน้ตอนกำรตรวจสอบและหัวหนำ้ผูต้รวจสอบภำยใน  

- กำรตรวจสอบผูรั้บจำ้งบรกิำร 
 

 ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 
 

- ปี 2562    ผูต้รวจสอบภำยใน 

บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 
 

- ปี 2561  ผูจ้ัดกำรดำ้นกำรจัดตัง้ธรุกจิผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่ในสว่นภมูภิำคเอเชยีแปซฟิิก 
  บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 

 

- ปี 2560 ผูจ้ัดกำรบรหิำรโครงกำรธรุกจิผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่ในสว่นภมูภิำคเอเชยีแปซฟิิก 
   บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 

  
- ปี 2556 – 2560 ทีป่รกึษำกำรควบคมุธรุกจิผลติภัณฑห์ลอ่ลืน่ในสว่นภมูภิำคเอเชยีแปซฟิิก 

   บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ จ ำกดั 
 

 

 



 
 

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 4 หนำ้ 1 

เอกสารแนบ 4 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิทรพัยส์นิ 

 
- ไมม่ ี- 

 

   
   

   
   

   
   

   

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



แนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 

              ขอให้บริษัทพิจารณาปัจจัยตามแนวทางด้านล่างในการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยขอให้ระบุเร่ืองท่ีได้รับ
ผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนพร้อมค าอธิบายผลกระทบ/ตัวเลข (ถ้าม)ี ในแบบ 56-1 เพ่ือให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจและรับทราบสถานะของ
บริษัทในปัจจุบัน รวมถึงสามารถประเมินความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้  

ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 

1. การด าเนินงาน (operation)                                                                                                                   กระทบ         ไม่กระทบ 
 ความตอ้งการสินคา้และบริการ (demand for goods & services) 
 การเปล่ียนแปลงแผนงานหรือเป้าหมายท่ีเคยรายงานไว ้ 

(changes to previously announced plans, projects or targets) 
 การปิดหรือหยดุด าเนินงาน (halting of operations) 
 ขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน (operation constraints)  

(เช่น การ work from home, แผน BCP ท่ีไม่ไดร้องรับสถานการณ์ COVID-19) 

 การระบาดของโรคในกลุ่มพนกังาน (pandemic outbreak 
among employees) 

 ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)  
(เช่น ผลกระทบจากคู่คา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 การขาดแคลน 
วตัถุดิบจากผูส่้งวตัถุดิบ ปัญหาในการขนส่งวตัถุดิบ/สินคา้) 

 อื่น ๆ  

ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

2. การเงิน (financial)                                                                                                                         กระทบ             ไม่กระทบ 
 ความสามารถในการช าระหน้ี (ability to fulfil obligations) 
 การปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาเงินกูแ้ละหุ้นกู ้(debt covenants) 
 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล (ability to pay dividend) 

 สภาพคล่อง (liquidity) 
 อื่น ๆ 

ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

3. ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน (balance sheet and performance)                                กระทบ             ไม่กระทบ 
 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(impairments of assets) 
 การไดม้าหรือจ าหน่ายสินทรัพยไ์ปของสินทรัพยไ์ม่เป็นไป 

ตามแผน (acquisition or disposal of assets that otherwise not 
have occurred) 
 

 การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีท่ีเคยเปิดเผยไว ้
(changes in accounting estimates previously disclosed) 

 การเปล่ียนแปลงรายจ่ายฝ่ายทนุท่ีเคยวางแผนไว ้(changes to 
capex previously planned for) 

 อื่น ๆ 

ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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4. ภาระผูกผันตามสัญญา (contractual obligations)                                                                     กระทบ             ไม่กระทบ 
 ความเส่ียงในสิทธิหรือภาระผกูพนัในสัญญา (threats to 

contractual rights, ability to fulfil obligations) 
 การเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงท่ีส าคญั (changes to material 

contractual terms) 

 

 บริษทัหรือคู่สัญญาใชสิ้ทธิตามสัญญาในการปลดเปล้ืองภาระ
ลูกหน้ีเป็นการชัว่คราว สิทธิเร่ืองเหตุสุดวิสัย หรือสิทธิเลิก
สัญญาท่ีส าคญั (temporary relief, force majeure clauses or 
termination of obligations) 

 อื่น ๆ 

5. ความเส่ียงต่อความอยู่รอดของกจิการ (threats to viability)                                                        กระทบ             ไม่กระทบ 
 การด าเนินงานต่อเน่ือง (ability to operate as a going concern) 
 ผลกระทบต่อบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทั 

ท่ีเก่ียวขอ้ง (effects on related companies) 

 การเปล่ียนแผนทางธุรกิจเพ่ือจดัการตน้ทุนในระยะส้ัน  
(changes to business plan in order to manage near-term costs) 

 อื่น ๆ 

ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
6. อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) 
ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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