พ.ศ.

2437

บริษัท สแตนดารดออยลแหง
นิวยอรก เปดสาขาในประเทศไทย
ที่ตรอกกัปตันบุช
จําหนายนํ้ามันกาดตราไก
และตรานกอินทรี

พ.ศ.

2505

• เปลี่ยนชื่อบริษัทใหมเปน บริษัท
เอสโซ แสตนดารด อีสเทอรน
จํากัด ในวันที่ 1 เมษายน 2505
และเปลี่ยนแปลงเครื่ีองหมาย
การคาจากตรา “มาบิน”
มาเปน “ตราเอสโซ”
ในวงรีรูปไข
• เปลี่ยนชื่อบริษัทเปน
บริษัท เอสโซ แสตนดารด
ประเทศไทย จํากัด
ในป พ.ศ. 2508

พ.ศ.

2510

พ.ศ.

2514

ขยายโรงกลั่นครั้งแรก
เพิ่มกําลังผลิตเปน
35,000 บารเรลตอวัน

• ซื้อโรงงานจาก บริษัท ยาง
มะตอยไทย เพื่อจัดตั้งโรงกลั่น
นํ้ามันเอสโซศรีราชา
• จัดตั้งบริษัท เอสโซเคมี
ประเทศไทย จํากัด ภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เอ็กซอน
โมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

พ.ศ.

2534

• ไดรับการอนุมัติใหขยายกําลัง
ผลิตของโรงกลั่นนํ้ามันเอสโซ
ศรีราชา เปน 185,000 บารเรล
ตอวัน
• รวมมือกับบริษัทนํ้ามันชั้นนํา
ตางๆ จัดตั้งบริษัท ทอสง
ปโตรเลียมไทย จํากัด เพื่อวาง
ทอขนสงนํ้ามัน จากโรงกลั่น
ศรีราชา ไปยังลําลูกกา
ดอนเมือง และสระบุรี

พ.ศ.

2541

พ.ศ.

2551

พ.ศ.

2554

• พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานตราครุฑแกบริษัท
• เริ่มการกอสรางโรงงานอะโรเม
ติกส ในบริเวณโรงกลั่นนํ้ามัน
เอสโซศรีราชา
บริษัทฯ เขาจดทะเบียน ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัทฯ เสร็จสิ้นการดําเนินงาน
โครงการนํ้ามัน มูลคา
10,000 ลานบาท

www.esso.co.th

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เฉลิมฉลองบริษัทฯ ครบรอบ 120 ป
มิตรภาพของเอสโซกับคนไทย เริ่มกอตัวขึ้นตั้งแตปพุทธศักราช 2437 เมื่อบริษัท เริ่มกาว
เขามาเปนสมาชิกหนาใหมของสังคมไทย และเปนที่รูจักในนาม ‘แสตนดารดออยล’ จาก
สหรัฐอเมริกา หรือ ‘โซโคนี’

140,000

บารเรลตอวัน

516 260+
สถานีบริการน้ํามัน ศูนยบริการโมบิล 1

บริษทั ฯ รักษาอัตราการกลัน่ รักษาสวนแบงการตลาด เครือขายศูนยบริการ
อยูใ นระดับสูงในฐานะ และเปนชองทางการจําหนาย ทั่วประเทศเพื่อใหบริการ
บริษัทปโตรเลียมแบบ ผลิตภัณฑนํ้ามันเชื้อเพลิง อยางมืออาชีพและนําเสนอ

ครบวงจร

ที่สรางมูลคาเพิ่มและ ผลิตภัณฑระดับพรีเมียม
เชื่อถือได

2

I บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แกลูกคา

หนา 04 ประธานกรรมการ กลาวถึงหัวใจสําคัญในการ

บริหารงานของ เอสโซ ตลอดระยะเวลา 120 ป
ที่ผานมา

หนา 20 บนเสนทางความผูกพัน 120 ป

สารบัญ

P. 36

40
44
47
48
54
60

การบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการระหวางกัน
คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน
61 รายงานของผูสอบรับบัญชีอนุญาต
62 งบการเงิน

04
06
08
12
13
17
20
24
34

สารจากประธานกรรมการ
ขอมูลทั่วไป
นโยบาย ภาพรวม และลักษณะการประกอบธุรกิจ
ขอมูลสําคัญทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
บนเสนทางความผูกพันนาน 120 ปี
โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
การกํากับดูแลกิจการ

เอสโซ Memory Moment

หนา 11, 23, 33, 39, 53, 61

รายงานประจําป 2556
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เรียน
ทานผูถ
 อ
ื หุน

รายได แ ละกํ า ไรของเอสโซ
เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ยังคงรักษา
อั ต ราการกลั่ น ไว สู ง ที่ ร ะดั บ
140,000 บารเรลตอวัน เรา
ใช ป ระโยชน สู ง สุ ด จากเครื อ
ขาย การคาปลีกที่เขมแข็ง

4

I บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สารจาก
ประธานกรรมการ
ป 2556 นับเปนปที่ทาทายสําหรับโรงกลั่นและผูผลิตเคมีภัณฑทุกรายในภูมิภาคนี้ ราคานํ้ามันยังคงผันผวนตลอดป เศรษฐกิจ
โลกเติบโตชา ความไมแนนอนทางการเมืองทัง้ ในประเทศและระหวางประเทศสงผลใหธรุ กิจเกิดความผันผวน คาการกลัน่ อุตสาหกรรม
ในภูมภิ าคอยูใ นระดับตํา่ ทีส่ ดุ นับตัง้ แตป 2553 เนือ่ งจากกําลังการกลัน่ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ กวาความตองการของตลาด
เมือ่ พิจารณางบการเงินรวมประจําป 2556 รายไดและกําไรของเอสโซเพิม่ ขึน้ จากป 2555 บริษทั ฯ ยังคงรักษาอัตราการกลัน่ ไว
สูงที่ระดับ 140,000 บารเรลตอวัน เราใชประโยชนสูงสุดจากเครือขายการคาปลีกที่เขมแข็งเพื่อบรรลุเปาหมายยอดคาปลีก
ที่ 52,600 บารเรลตอวัน แมวาจะตองยกเลิกการจําหนายเบนซินธรรมดาไรสารตะกั่ว 91 ในเดือนมกราคม อยางไรก็ตาม บริษัทฯ
ไดรับผลกระทบเชิงลบจากการลดมูลคาในบัญชีจากการใชสิทธิลดหยอนทางภาษี ผลที่ตามมาคือ บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิที่ 0.4
พันลานบาทในป 2556 ในขณะที่ป 2555 ขาดทุนสุทธิที่ 1.7 พันลานบาท การผลิตพาราไซลีนลดลงเหลือ 324 พันตัน จากเดิม 347
พันตันในป 2555 ซึ่งสะทอนใหเห็นสวนตางผลิตภัณฑที่อยูในระดับตํ่า
นับเปนครัง้ แรกในประวัตกิ ารณทบี่ ริษทั เปดตัวผลิตภัณฑใหมสามชนิดภายในปเดียว ซึง่ จะสงเสริมเครือขายการคาปลีก และเพิม่
ปริมาณยอดขายใหมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็นําเสนอผลิตภัณฑที่ดีขึ้นแกลูกคา บริษัทฯ ยังดําเนินโครงการปรับภาพลักษณสถานี
บริการนํา้ มันอยางตอเนือ่ ง โดยปรับปรุงสถานีบริการทัง้ สิน้ 127 แหง แนวทางการลงทุนอยางมีวนิ ยั ของเราสงผลใหบริษทั ฯ เปดสถานี
บริการใหมเพิม่ ขึน้ อีก 16 แหง นอกจากนี้ ยังขยายศูนยบริการโมบิล 1 เซ็นเตอร ใหครอบคลุมทัว่ ประเทศจนมีจาํ นวนสูงสุดถึง 263 แหง
เมื่อเทียบกับจํานวน 230 แหงในป 2555
ความปลอดภัยและการควบคุมทีด่ ยี งั คงเปนหัวใจสําคัญสูงสุดขององคกร เราภูมใิ จทีโ่ รงกลัน่ ศรีราชาไดรบั รางวัล Gold Safety
Excellence จากเอ็กซอน โมบิล ดวยสถิติความปลอดภัย 6 ลานชั่วโมงทํางาน โดยปราศจากอุบัติเหตุที่ทําใหสูญเสียเวลาทํางานใน
ป 2556 และไมมพี นักงานคนใดไดรบั บาดเจ็บใดๆ ทัง้ สิน้ ตลอดทัง้ ป ทัง้ นี้ สะทอนใหเห็นถึงความมุง มัน่ พัฒนาวัฒนธรรมองคกรทีม่ คี วาม
ปลอดภัยใหทวั่ ถึงทุกระดับการทํางาน ระบบควบคุมการบริหารการบริหารจัดการทีด่ ี (Control Integrity Management Systems
หรือ CIMS) และระบบบริหารการปฏิบัติงานใหมีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System หรือ OIMS)
เปนรากฐานสําคัญในการบริหารธุรกิจและจัดการความเสี่ยงทั้งในดานการเงินและการดําเนินงาน
เรามุง มัน่ ปฏิบตั งิ านอยางมีความรับผิดชอบทัง้ ตอสังคม สิง่ แวดลอม และเศรษฐกิจ อีกทัง้ ผสมผสานแนวคิดการพัฒนาสิง่ แวดลอม
ธุรกิจ และสังคมเขาไวในแผนธุรกิจของเรา ในป 2556 เราจัดการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียที่โรงกลั่นเปนผลสําเร็จ เพื่อ
ใหไดคุณภาพที่เหนือกวาเกณฑที่กําหนดไว
เอสโซดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเปนเวลา 120 ปแลว เรายังคงใหความสําคัญกับจุดแข็งของบริษัท ในขณะเดียวกัน
ก็ดาํ เนินงานดวยมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจขัน้ สูงสุด เรายังใหความสําคัญกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจในระยะยาว เพือ่ สรางมูลคาให
ผูถือหุนในระยะยาวดวย ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณผูถือหุน ผูดําเนินการสถานีบริการ ลูกคา และพนักงาน
ทีไ่ ดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษทั เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดวยดีเสมอมา และขอขอบคุณประชาชนคนไทย
ที่ไดใหการตอนรับเราเปนอยางดีตลอด 120 ปที่ผานมา
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ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไปของบริษัท :
ชื่อบริษัท

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อยอหลักทรัพย

ESSO

เลขทะเบียนบริษัท

ทะเบียนเลขที่ 0107539000073

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโรงกลั่นปโตรเลียม และจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมแบบครบวงจร
รวมทั้งการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่นๆ

ทุนจดทะเบียน

17,110,007,246.71 บาท
ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 3,467,916,666 หุน มูลคาตราไว 4.9338 บาทตอหุน

ทุนชําระแลว

17,075,181,200.40 บาท
ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 3,460,858,000 หุน มูลคาตราไว 4.9338 บาทตอหุน

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท : 02 262-4000

เว็บไซต

www.esso.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ

โทรศัพท : 02 262-4788
E-mail : essoIR@exxonmobil.com

ขอมูลของบุคคลอางอิง :
นายทะเบียนหลักทรัพย

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท : 02 229-2888 (Call Center)

ผูสอบบัญชี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 15
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 02 344-1000
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นโยบาย
ภาพรวม และ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ

เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่ง
เป น ผู  นํ า ในธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม

พลังงานระดับโลก โดยบริษัทฯ
และบริ ษั ท ในเครื อ ที่ เ กี่ ย วข อ งได
ประกอบธุ ร กิ จ ในประเทศไทย

กาวสูปที่

ในป 2557
8
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• เครือขายสถานีบริการนํ้ามันคาปลีกภายใตชื่อการคาเอสโซทั่วประเทศ
• การจําหนายผลิตภัณฑปโ ตรเลียม ซึง่ ประกอบดวย กาซปโตรเลียมเหลว
นํา้ มันเบนซิน นํา้ มันเชือ้ เพลิงอากาศยาน/นํา้ มันกาด นํา้ มันดีเซล นํา้ มันเตา
และยางมะตอย และผลิ ต ภั ณ ฑ ห ล อ ลื่ น โดยตรงแก ลู ก ค า ในภาค
อุตสาหกรรม คาสง การบิน และการเดินเรือ
• การจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่นๆ

บริษัทฯ เปนหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่ง
เปนผูนําในธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลก โดยบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือทีเ่ กีย่ วของไดประกอบธุรกิจในประเทศไทยกาวสูป ท ี่ 120 ในป 2557
บริษัทฯ ไดรับเอาแนวทางการดําเนินธุรกิจของเอ็กซอน โมบิล ที่มี
ความเครงครัดทางวินัยมาใช ซึ่งเนนวิสัยทัศนในการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน
การดําเนินธุรกิจในระยะยาว และมุงเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังไดรบั ประโยชนอนื่ ๆ จากการเปนหนึง่ ในบริษทั ในเครือ เอ็กซอน
โมบิล ทั้งดานความเชี่ยวชาญในการบริการจัดหานํ้ามันดิบและวัตถุดิบ
อื่นๆ เครือขายการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและเคมีภัณฑทั่วโลก
การบริการทางดานเทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย
และโครงการวิจยั และพัฒนา รวมถึงการไดรบั ประโยชนจากการใชเครือ่ งหมาย
การคา “เอสโซ” และเครือ่ งหมายการคาอืน่ ๆ ซึง่ ไดรบั การอนุญาตใหใชสทิ ธิ
จากเอ็กซอน โมบิล ตลอดจนความชวยเหลือทางดานบุคลากรฝายบริหาร
จัดการและเทคนิค และการใหบริการสนับสนุนทางดานอื่นๆ

โรงกลัน่ นํา้ มันของบริษทั ฯ ติดตัง้ ระบบเทคโนโลยีอนั มีลกั ษณะเฉพาะ
พิเศษตามแบบเอ็กซอน โมบิล ที่มีความยืดหยุนสูงในการกลั่นนํ้ามันดิบ
ชนิดตางๆ มากมายหลายชนิด อีกทัง้ ยังสามารถแปลงนํา้ มันดิบทีร่ บั เขามา
เพือ่ ใหเปนผลิตภัณฑทมี่ มี ลู คาสูงในปริมาณทีม่ ากกวา ซึง่ ไดแก นํา้ มันเบนซิน
นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และนํ้ามันดีเซล
นอกจากนี้ โรงกลัน่ นํา้ มันของบริษทั ฯ ยังตัง้ อยูใ นทําเลทีม่ คี วามไดเปรียบ
เพราะอยูใ กลทา เรือนํา้ ลึกแหลมฉบัง ทีศ่ รีราชา จังหวัดชลบุรี ทําใหบริษทั ฯ
ไดรับประโยชนจากความพรอมในการเขาถึงทาเรือนํ้าลึก เครือขายถนน
และแนวทอสงที่สามารถขนสงผลิตภัณฑไดหลายชนิด ซึ่งชวยเพิ่มความ
คลองตัวแกบริษัทฯ ดวยชองทางการจัดสงผลิตภัณฑนอกเหนือจากทาง
รถบรรทุกและทางเรือ

บริษทั ฯ เปนผูป ระกอบกิจการโรงกลัน่ ปโตรเลียมและจําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมแบบครบวงจร รวมถึงการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกส
และเคมีภัณฑอื่นๆ โดยมีธุรกิจหลักดังตอไปนี้
• โรงกลั่นนํ้ามันแบบคอมเพล็กซ (complex refinery) ซึ่งมีกําลังการ
กลั่นนํ้ามันดิบ 174,000 บารเรลตอวัน ซึ่งคิดตามวันที่มีการดําเนิน
การผลิตจริง (stream day)
• โรงงานอะโรเมติกส (aromatics plant) ซึ่งมีกําลังการผลิตพาราไซลีน
500,000 ตันตอป
• หนวยผลิตสารทําละลาย (solvent production unit) ซึง่ มีกาํ ลังการผลิต
50,000 ตันตอป

โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ ไดติดตั้งตอเชื่อมโยงเขากับหนวย
กลั่ น นํ้ า มั น และกระบวนการกลั่ น นํ้ า มั น ภายในของโรงกลั่ น นํ้ า มั น ของ
บริษัทฯ อยางครบวงจร โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ ผลิตอะโรเมติกส
ในรูปของพาราไซลีน (paraxylene) เปนหลัก โดยพาราไซลีนจะถูกนําไป
ใชในการผลิตกรดเทเรฟทาลิก (purified terephthalic acid) ซึ่งจะนําไป
ใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตแผนฟลมโพลีเอสเตอร บรรจุภัณฑเรซิน
และผาใยสังเคราะห สวนเคมีภัณฑอื่นๆ ของบริษัทฯ ไดแก สารทําละลาย
(solvents) และสารพลาสติกไซเซอร (plasticizers)

ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสรางรายได
ตารางตอไปนี้ แสดงรายไดจากการขายของบริษทั ฯ แยกประเภทระหวางสวนธุรกิจการกลัน่ นํา้ มันและจัดจําหนายนํา้ มัน (downstream segment)
และสวนธุรกิจปโตรเคมี (petrochemical segment) ตามชวงระยะเวลาที่ระบุ

2556

2555

2554

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

206,898
3,772
9,665
634

84.4
1.5
3.9
0.3

211,770
3,753
4,370
591

86.5
1.5
1.8
0.2

172,913
3,593
4,373
567

84.1
1.7
2.1
0.3

220,969

90.1

220,484

90.0

181,446

88.2

17,101
7,055
48

7.0
2.9
0.0

17,511
7,085
47

7.1
2.9
0.0

17,855
6,352
57

8.7
3.1
0.0

24,204
245,173

9.9
100.0

24,643
245,127

10.0
100.0

24,264
205,710

11.8
100.0

รายไดจากการขายสุทธิ

สวนธุรกิจการกลั่นนํ้ามัน
และจัดจําหนายนํ้ามัน :
ผลิตภัณฑปโตรเลียม
ผลิตภัณฑหลอลื่น
อื่นๆ (1)
รายไดสุทธิจากบริการ (2)
รวมรายไดจากการขายของสวนธุรกิจ
การกลั่นนํ้ามันและจัดจําหนายนํ้ามัน
สวนธุรกิจปโตรเคมี :
พาราไซลีน
อื่นๆ (3)
รายไดสุทธิจากบริการ
รวมรายไดจากการขายของสวนธุรกิจ
ปโตรเคมี
ยอดรวมรายไดจากการขาย

(1) โดยหลักแลวเปนรายไดจากการขายนํ้ามันดิบซึ่งบริษัทฯ ไดซื้อมาจากบริษัทในเครือ แตไดขายตอกอนที่จะนําเขาสูกระบวนการกลั่น และยังรวมถึงสินคาที่จัดจําหนายในรานสะดวกซื้อ
(2) โดยหลักแลวประกอบดวย คาใชสิทธิ (franchise fee) จากตัวแทนจําหนาย คาจัดการผลิตภัณฑและคาเก็บรักษาสินคาจากลูกคาในธุรกิจการบิน และคาเชา
(3) โดยหลักแลวเปนรายไดจากการขายสารเบนซีนเขมขน (benzene) สารทําละลาย (solvents) สารพลาสติกไซเซอร (plasticizers) และผลิตภัณฑปโ ตรเคมีอื่นๆ

รายงานประจําป 2556
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จํานวนพนักงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริหารองคกร

การกลั่น
และจัดจําหนาย

33

คาปลีก
(1)

และผลิตภัณฑหลอลื่น (2)

484

เคมีภัณฑ

ยอดรวม

7

639

115

(1) รวมวิศวกร ชางเทคนิค ผูปฏิบัติการที่โรงกลั่นนํ้ามันเอสโซศรีราชา และพนักงานฝายการพาณิชยกรรมและการสงออก
(2) รวมพนักงานฝายการตลาดขายปลีกและขายผลิตภัณฑหลอลื่น

บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

สัดสวนการถือหุน
ของบริษัทฯ (รอยละ)

บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด (METL)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท : 02 262-4000

ไมไดประกอบกิจการ

3,333,000

100

บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด (IPEL)
3195/26 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท : 02 262-4000

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

3,333,400

30(1)

บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด (UIDC)
3195/27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท : 02 262-4000

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

10,000,000

49(1)

บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด (PSE)
3195/27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท : 02 262-4000

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

10,000,000

33(2)

บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร จํากัด (TCC)
3195/21 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท : 02 262-4000

บริการสถานีนํ้ามัน
และรานสะดวกซื้อ

50,000,000

0(3)

บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด (THAPPLINE)
2/8 หมู 11 ถนนลําลูกกา ตําบลลาดสวาย
อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท : 02 991-9130

ขนสงนํ้ามันทางทอ

8,479,000,000

21

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BAFS)
171/2 หมู 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท : 02 834-8900

ใหบริการนํ้ามัน
อากาศยานแกสาย
การบิน

509,998,044

7

ชื่อ-ที่อยูของบริษัท

(1) สําหรับหุนที่เหลือเปนหุนบุริมสิทธิ ซึ่งถือโดยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
(2) สวนที่เหลือถือหุนโดยบริษัท UIDC และ IPEL
(3) บริษัทฯ ไมไดถือหุนโดยตรงในบริษัท TCC แตจํานวนหุนที่ออกและจําหนายทั้งหมดของบริษัท TCC ถือโดยบริษัท UIDC

10

I บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ถ า เปรี ย บไปแล ว เอสโซ ก็ เ หมื อ นครู ได ใ ห ค วามรู  ห ลายอย า ง
ให จุ ด เริ่มตนที่ดี เปนแหลงเรียนรูที่ดี

ประมนต สุธีวงศ (บิดา)

มัทนา สุตธรรม (บุตรี)
Wetstock Operations Manager
2534 - ปจจุบัน

เขาทํางานเจริญรอยตามคุณพอ นับวันนีก้ ็ 22 ป
มาแลว ...บริษัทเหมือนครู ไดสอนสิ่งดีๆ ใหกับเรา
หลายอยางในการดําเนินชีวิต ไมวาจะเปนเรื่อง
ของมาตรฐานความซื่อสัตย ความซื่อตรงในการ
ทํางาน วิธีการทํางานซึ่งมีความสําคัญไมนอยไป
กวาผลของงาน และเรื่องที่เราไดรับการปลูกฝง
ทุกเมื่อเชื่อวันก็คือ เรื่องของความปลอดภัยในการ
ทํางานและในการดํารงชีวติ ซึง่ สิง่ เหลานีเ้ ราสามารถ
เอาไปใชในชีวิตประจําวัน และเอาไปถายทอดตอ
ใหกับคนในครอบครัวได

อดีตผูบริหาร :
บริษทั เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2508 - 2523

เริ่มทํางานตั้งแตป 2508-2523 ทํางาน 15 ป
เริ่ ม ตั้ ง แต วิ ศ วกรเล็ ก ๆ ทํ า อยู  ห ลายตํ า แหน ง
หลายฝาย... ตองยอมรับวา ทํางานที่เอสโซนี่ เปน
ประสบการณที่ดี ใหการพัฒนาพนักงานตอเนื่อง
แลวก็มีกิจกรรมหลายอยางตอเนื่อง ที่สงเสริมให
พนักงานมีสว นรวมและบริษทั เองก็มสี ว นรวม ทีว่ า
จะทํ า ยั ง ไงที่ จ ะให สั ง คมดี ขึ้ น ถ า เปรี ย บไปแล ว
เอสโซก็เหมือนครู ไดใหความรูหลายอยาง ใหจุด
เริ่มตนที่ดี เปนแหลงเรียนรูที่ดี

รายงานประจําป 2556
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ขอมูลสําคัญ

ทางการเงิน
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน

2556

2555

2554

245,174
6,230
2,752

245,127
5,496
2,546

205,710
7,937
4,557

(378)
(0.11)

(1,698)
(0.5)

941
0.3

รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถือหุน

74,010
51,431
22,579

75,862
52,930
22,932

73,844
49,305
24,539

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

2556

2555

2554

(0.2)
2.8
1.5

(0.7)
2.1
1.4

0.5
6.0
1.6

2556

2555

2554

-

0.05

0.25

(ลานบาท นอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

รายไดจากการขาย
กําไร/(ขาดทุน) ขั้นตน
กําไร/(ขาดทุน) ขั้นตนกอนดอกเบี้ย ภาษี และ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA)
กําไร/(ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร/(ขาดทุน) ตอหุน (บาทตอหุน) (1)

อัตราสวนกําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (รอยละ)
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)

การจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ
เงินปนผล (บาทตอหุน)
(1) คํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ ปจจุบัน 3,461 ลานหุน
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ผล

การดําเนินงาน
บริษัทฯ เชื่อวาความเขมงวด ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบตามระดับอันควร เพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยนั้น
เปนคุณลักษณะเดียวกันกับคุณลักษณะที่ทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จ ทั้งดานผลการดําเนินงานและผลประกอบการ
การสรางผลประกอบการสูงสุดโดยการประสานเชื่อมโยงหนวยธุรกิจ

ในการกําหนดระดับการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีนั้น บริษัทกําหนดโดยพิจารณาความตองการของตลาดและ
หลักเศรษฐศาสตรเปนหลัก เราไดรับประโยชนจากการบูรณาการธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีอยางครบวงจร สามารถเพิ่มสัดสวนการผลิต
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง ปรับปริมาณการผลิตใหเหมาะสม และลดคาใชจายในการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมผานชองทางการจําหนายที่หลากหลาย ทั้งการคาปลีก พาณิชยกรรม และการสงออกเพื่อใหได
มูลคารวมสูงสุด เมื่อสภาพตลาดและการผลิตมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะปรับแผนการขายใหเหมาะสม โดยประสานงานกับทุกภาคสวน
ธุรกิจของบริษัทฯ

การมุงสูความเปนเลิศและการพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ธุรกิจการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียมและปโตรเคมี

ในป 2556 ปริมาณการกลั่นนํ้ามันดิบของบริษัทฯ อยูที่ 140,000
บารเรลตอวัน ซึง่ เปนปริมาณทีส่ งู เทากับป 2555 ทัง้ นี้ เพราะโรงกลัน่
มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือไดและสภาพเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนการผลิต
คาการกลั่นยังคงเปนสิ่งที่ทาทายอยู ดวยความที่สวนตางผลิตภัณฑ
ยังจํากัดซึง่ สงผลกระทบโดยตรงตอบริษทั นอกจากนี้ การควบคุมราคา
แอลพีจีของรัฐบาล ยังสงผลกระทบทางลบตอกําไรของบริษัทในป
2556 ดวย ถึงแมราคาแอลพีจดี ขี นึ้ กวาในป 2555 มาก ราคาทีค่ วบคุมนัน้
ก็ยงั ตํา่ กวาราคาตลาดตางประเทศอยูม าก ปริมาณการผลิตพาราไซลีน
ในป 2556 อยูที่ 324,000 ตัน ซึ่งเปนจํานวนนอยลงกวาปที่ผานมา
ยอดการจําหนายพาราไซลีนนอยลงจํานวนหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตนทุนวัตถุดิบ สงผลใหสวนตางผลิตภัณฑสูงขึ้นเล็กนอย
อยางไรก็ตาม ความทาทายจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นใน
ประเทศจีนและความกังวลตอเศรษฐกิจโลกยังคงสงผลกระทบตอ
ราคาพาราไซลีน บริษัทฯยังคงดําเนินกลยุทธสรางผลกําไรใหได
สูงสุด โดยอาศัยการปรับการผลิตพาราไซลีนใหสอดคลองกับอัตรา
การดําเนินงานของโรงกลั่นตามกระบวนการธุรกิจแบบครบวงจร
เพื่อถวงดุลผลกระทบทางการตลาดบางประการ บริษัทฯ ยังคง
มุงมั่นเพิ่มผลกําไรดวยการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงใหมาก
ที่สุด และลดตนทุนวัตถุดิบลง โดยมุงเนนการใชนํ้ามันดิบที่กลั่นยาก
การใชเทคโนโลยีตา งๆ และการปรับปรุงวิธปี ฏิบตั งิ านภายใตโครงการ
“Self-help”
ในสวนของคลังจายนํา้ มัน บริษทั ฯ ยังคงพัฒนาและจัดการสินทรัพย
เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม ลดคาใชจา ยในการปฏิบตั งิ านและ
เสริมสรางเสถียรภาพการดําเนินงานในคลัง เพื่อเพิ่มความสามารถ

BEST
of the BEST
บริษัทฯ ไดรับรางวัล
“Best of the Best”
จากบริษทั เอ็กซอน โมบิล

สําหรับความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม

ยอดเยี่ยมในป 2556

ของการแขงขันในตลาด บริษัทฯ ไดติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมในคลังเพื่อ
รองรับการเปดตัวผลิตภัณฑใหมสูตลาด นั่นคือ นํ้ามันดีเซลเกรด
พรีเมียม และ E 20

รายงานประจําป 2556

I 13

ยอดจํา หนา ย

52,600

บารเรล
ตอวัน

ดวยการขยายเครือขายคาปลีก

รวมถึ ง การเป ด ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม

3 ชนิด ในป 2556 ไดแก นํา้ มันเบนซิน 95

นํ้ามันดีเซลเกรดพรีเมียม
และแกสโซฮอลล ซูพรีม E 20

เอสโซจึงมียอดจําหนายปลีกสูงสุด

เปนประวัติการณ นับตั้งแตเขา
ตลาดหลักทรัพยในป 2551

ธุรกิจการตลาด

สถานี บ ริ ก ารนํ้ า มั น เอสโซ ยั ง คงเป น ช อ งทางการจํ า หน า ย
ผลิตภัณฑนาํ้ มันเชือ้ เพลิงของบริษทั ฯ ทีเ่ ชือ่ ถือได ชวยสรางมูลคาเพิม่
และมีความมั่นคง ยอดจําหนายผานสถานีบริการนํ้ามันของบริษัทฯ
คิดเปนรอยละ 37 ของยอดจําหนายรวมในป 2556 ดวยความไดเปรียบ
ทางดานการจัดสงและการปฏิบัติการอื่นๆ สงผลใหเราดํารงอยูและ
แข ง ขั น ได อ ย า งแข็ ง แกร ง ในสภาวะที่ ต ลาดมี ค วามผั น ผวนและ
แขงขันสูง สําหรับป 2556 เอสโซยังคงมีสถานีบริการนํ้ามันทั้งสิ้น
516 แหง ซึ่งเปนจํานวนเทากับป 2555 ทําใหเราสามารถขยาย
สวนแบงการตลาด และแขงขันกับคูแขงรายอื่นในตลาดได จากการ
รณรงคทางการตลาด และทําเลที่เหมาะสม ฐานะทางการตลาดของ
บริษทั ฯ อยูท ปี่ ระมาณรอยละ 15 ของยอดจําหนายผลิตภัณฑในตลาด
และคงตําแหนงเปนผูคาปลีกเชื้อเพลิงตราตางประเทศที่ใหญท่ีสุดใน
ประเทศไทย โดยมีปริมาณยอดขายสูงสุด นับตัง้ แตเขาตลาดหลักทรัพย
ในป 2551
นอกจากรักษาจํานวนสถานีบริการนํา้ มันเอาไว บริษทั ฯ ยังเปดตัว
ผลิตภัณฑใหมสูตลาดสามชนิด ไดแก นํ้ามันเบนซิน 95 นํ้ามันดีเซล
เกรดพรีเมียม และแกสโซฮอลลซพู รีม E 20 เพือ่ เสริมสรางคุณคาของ
ตราสินคาและเพิ่มยอดขาย ในสวนการประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหม
บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมทางการตลาดทั่วประเทศชวงปลายป 2556
เพื่อเผยแพรกิจกรรมและผลิตภัณฑใหเปนที่รูจักมากขึ้น กิจกรรม
เหลานี้ ประสบผลสําเร็จในการชวยรักษาฐานะทางการตลาดของเรา
นอกจากการดําเนินธุรกิจดานนํ้ามันเชื้อเพลิง บริษัทฯ ยังเสริม
สรางรายไดที่มิใชนํ้ามันเชื้อเพลิง ผานโครงการพันธมิตรทางธุรกิจที่
เขมแข็ง เรารวมมือกับพันธมิตรใหม เปดรานแฟมิลีมารท (Family
Mart) ในสถานีบริการนํ้ามันในป 2556 โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 8 สาขา
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพันธมิตรทางธุรกิจเปนอยางสูง ดวยการ
เพิม่ จํานวนพันธมิตร ซึง่ ณ ปจจุบนั ไดแก รานเทสโก โลตัส เอ็กซเพรส
(Tesco Lotus Express) ศูนยบริการซอมรถบี-ควิก (B-Quik) ศูนย
บริการลางรถวิซารด (Wizard Car Wash) ศูนยบริการ โมบิล 1 เซ็นเตอร
และรานกาแฟราบิกา (Rabika Coffee) พันธมิตรทางธุรกิจเหลานี้
ชวยเสริมกําไรใหกบั สถานีบริการนํา้ มัน อีกทัง้ ใหบริการคุณภาพเยีย่ ม
แกลูกคา
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48%

ของยอดขายรวม
การขยายตลาดชวยพัฒนา

ชองทางธุรกิจพาณิชยกรรม

ใหดีขึ้น คิดเปน 48 %

ของยอดขายทั้งหมด

ซึ่งนับวาสูงที่สุด
ในรอบ 5 ป

ทางดานธุรกิจพาณิชยกรรมประกอบดวย การจําหนายใน 3 ภาค
ธุรกิจ ไดแก ภาคอุตสาหกรรมและคาสง ภาคการบิน และภาคการ
เดินเรือ ยอดจําหนายในสามภาคธุรกิจนี้ คิดเปนรอยละ 48 ของยอด
จําหนายรวมในป 2556 โดยบริษัทฯ มุงพัฒนาประสิทธิภาพของ
เครือขายการจําหนายอยางตอเนื่อง
ยอดจําหนายที่เหลืออีกรอยละ 15 ของยอดจําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเปนการสงออกไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเปนหลัก
ในป 2556 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานโดดเดนในธุรกิจนํ้ามัน
หลอลื่น ทํายอดขายไดอยางยอดเยี่ยมทั้งผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่น
สังเคราะหสําหรับเครื่องยนต และผลิตภัณฑหลอลื่นอุตสาหกรรม
ดวยการริเริ่มทางการตลาดและการขายที่หลากหลาย
สําหรับผลิตภัณฑอะโรเมติกส ซึ่งประกอบดวยพาราไซลีนและ
เบนซีน บริษัทฯ จัดจําหนายใหแกลูกคาเชิงพาณิชยภายในประเทศ
มากกวารอยละ 76 สวนเคมีภณ
ั ฑอนื่ ๆ รวมถึงสารทําละลาย (solvent)
และพลาสติกไซเซอร (plasticizer) บริษัทฯ จัดจําหนายใหลูกคา
เชิงพาณิชยภายในประเทศทั้งหมด

260+

แหง

ศูนยบริการโมบิล 1
บริษัทฯ มีเครือขายศูนยบริการ

โมบิล 1 เซ็นเตอร มากกวา
260 แหงทัว่ ประเทศ เพือ่ ให

บริการอยางมืออาชีพ
และนําเสนอผลิตภัณฑ
ระดับพรีเมียมแกลูกคา

บุคลากรผูมีคุณภาพ

บริษัทฯ เชื่อวาพนักงานที่มีความสามารถ และทุมเททํางาน
เปนจุดแข็งที่โดดเดนประการหนึ่งของบริษัทฯ ระบบการพัฒนา
บุคลากรของเรา ใชกระบวนการบูรณาการใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานเกิดแรงบันดาลใจ ทุมเททํางาน ผลิตผลงาน
ไดอยางเต็มที่
บริ ษั ท ฯ พิ ถี พิ ถั น คั ด เลื อ กผู  มี ค วามรู  ค วามสามารถ เข า มา
รวมงานอยางตอเนือ่ ง เรามุง มัน่ พัฒนาบุคลากรผานการมอบหมายงาน
เรียนรูประสบการณจากการทํางานตรง และฝกอบรมใหความรูอยาง
มีเปาหมาย การวางแผนความกาวหนาในงานอาชีพ ถือเปนความ
รั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ระหว า งบริ ษั ท และพนั ก งาน โดยให ก ารเลื่ อ น
ตําแหนงเปนการคัดสรรจากบุคลากรภายใน และกําหนดใหผูจัดการ
และผูบังคับบัญชารวมเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่เอื้อตอการ
พัฒนาศักยภาพ และความเปนมืออาชีพของพนักงานอยางตอเนื่อง
เปาประสงคของเราคือ เพื่อพัฒนาใหพนักงานมีความสามารถเปน
ผูนําและเปยมดวยความรูทางวิชาชีพสูงสุดในอุตสาหกรรม บริษัทฯ
ยังไดรบั ประโยชนจากเครือขายเอ็กซอน โมบิล ในการจัดอบรมพนักงาน
รวมถึงการมอบหมายงานในตางประเทศ ใหกบั พนักงานทีไ่ ดรบั คัดเลือก
เพื่อไปทํางานใหบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิลอื่นๆ สิ่งที่สําคัญอีก
ประการก็คอื บรรยากาศการทํางานของเรามีการคาดหวังสูง เห็นคุณคา
ของพนักงานที่มีผลงานดี และมีการมอบรางวัลโดยพิจารณาจาก
ผลงานของพนักงานแตละคน และจากการทํางานเปนทีม

การลงทุนอยางคัดสรรและมีวินัย

บริษัทฯ มุงใชเครือขายการตลาดคาปลีกใหเกิดผลสูงสุด โดย
ปรับปรุงสถานีบริการนํา้ มันตามความเหมาะสม ขณะเดียวกัน ก็คงตนทุน
และคาใชจายไวอยางมีวินัย ยอดขายนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น เกิด
จากการนําเสนอผลิตภัณฑทงั้ หมดไดอยางนาสนใจรวมถึงการปรับปรุง
อุปกรณและรูปลักษณสถานี ผานโครงการปรับปรุงภาพลักษณของ
สถานีบริการนํา้ มันทีบ่ ริษทั ฯ ไดเลือกสรรไว โดยไดปรับปรุงสถานีบริการ
ทั้งสิ้น 127 แหงในป 2556 นอกจากนี้ ยังเกิดจากแผนงานสงเสริม
การขายอันมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงดังกลาวครอบคลุมถึงลาน
ใหบริการเติมนํ้ามัน บริเวณโดยรอบ และหองนํ้าในสถานีบริการ
หลายแหงทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ
คาปลีกนํ้ามัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเปดสถานีบริการเพิ่มขึ้นอีก
16 แหงทั่วประเทศ ในป 2556
บริษัทฯ ยังจัดจําหนายผลิตภัณฑหลอลื่นเครื่องยนต และ
ผลิตภัณฑหลอลืน่ อุตสาหกรรมใหกบั ลูกคา และผูจ ดั จําหนายเชิงกลยุทธ
ที่สําคัญ ในสวนของธุรกิจหลอลื่นเครื่องยนต บริษัทฯ ยังคงขยายขีด
ความสามารถผานทางเครือขายศูนยบริการโมบิล 1 เซ็นเตอร ซึ่งใน
ปจจุบนั มีจาํ นวนมากกวา 260 แหงทัว่ ประเทศ แตละแหงตางมุง มัน่ ให
บริการดูแลรักษารถดวยมาตรฐานชั้นนําแกลูกคา พรอมดวยบริการ
อยางมืออาชีพสมํ่าเสมอและผลิตภัณฑระดับพรีเมียม
บริษัทฯ ยังคงมุงรักษาแนวทางอันมีวินัยในการบริหารจัดการ
สินเชื่ออยางเหมาะสม โดยปรับระดับหนี้เสียและหนี้ที่เกินกําหนด
ชําระลงได แมวาสภาวะตลาดจะแขงขันสูงและสภาพเศรษฐกิจไม
เอื้ออํานวยก็ตาม
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การดําเนินงานดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมที่ดี

+6

ความปลอดภัย

บริษัทฯ ไดพัฒนาวัฒนธรรมองคกร ที่ปลูกฝงคุณคาดานความ
ปลอดภัยในทุกระดับงาน ระบบบริหารการปฏิบตั งิ านใหมคี วามปลอดภัย
(Operations Integrity Management System หรือ OSIM) ของเรา
วางกรอบที่ชัดเจนในการจัดการทั้งดานความปลอดภัยในการทํางาน
และความปลอดภัยของบุคลากร ในสวนของความปลอดภัยสวนบุคคล
นั้น เราใชระบบการปองกันความสูญเสีย ในการปฏิบัติงาน (Loss
Prevention System หรือ LPS) อันเปนแนวทางทีพ่ สิ จู นแลววามุง เนน
ทัง้ ในเรือ่ งพฤติกรรมทีม่ คี วามเสีย่ ง รวมถึงการปรับปรุงสถานทีท่ าํ งาน
ระบบ และสมรรถนะตางๆ ใหดีขึ้น แนวทางการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของเราสงผลดี แตบริษัทฯ ยังคงไมหยุดเดินหนา
พัฒนาจนกวาจะบรรลุเปาหมายรวมกันของทุกคน นั่นคือ พัฒนา
สภาพแวดลอมในการทํางานใหปลอดภัย โดย “ไมมใี ครไดรบั บาดเจ็บ”
(Nobody Gets Hurt)
หนึ่งในปจจัยหลักสูความสําเร็จเพื่อบรรลุเปาหมายที่ “ไมมีใคร
ไดรบั บาดเจ็บ” คือ การสงเสริมใหพนักงานทุกคนในบริษทั ฯ สามารถ
ทั ก ท ว งได เ มื่ อ พบเห็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ม ป ลอดภั ย ผ า นทางโครงการ
“เพื่อนชวยเพื่อน” กลาวคือ พนักงานจะเตือนเพื่อนรวมงานของตน
เมื่อเห็นวาเพื่อนรวมงานอาจประสบเหตุที่ไมปลอดภัยระหวางการ
ทํางาน ในทํานองเดียวกัน พนักงานก็จะยอมรับคําแนะนําของเพื่อน
พนักงานเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางปลอดภัย ไมวาเหตุการณ
จะเกิดขึน้ ในสํานักงาน (เชน ขอใหเพือ่ นพนักงานทีย่ กของเต็มสองมือ
หยุดเดินลงบันได) หรือในสถานที่ทํางานกลางแจง (เชน ขายันพื้น
ของรถเครน) ทีใ่ ดก็ตาม โครงการนีจ้ ะชวยกระตุน ใหพนักงานเอาใจใส
ดูแลความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนรวมงาน

6 ป

เปนเลิศในการรักษาสภาวะ
แวดลอม โดยไมมีเหตุนํ้ามัน

หรือเคมีภัณฑรั่วไหล
ตอเนื่องกัน 6 ปซอน การรักษา

มาตรฐานจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจและการควบคุมขั้นสูง*

ลาน
ชัว่ โมงทํางาน
ไดรบั รางวัล Gold Safety

Excellence จากเอ็กซอน โมบิล

ดวยสถิติความปลอดภัย

6 ลานชั่วโมงทํางาน
โดยปราศจากการเกิดเหตุ

ที่ทําใหสูญเสียเวลา
ทํางาน

ความใสใจดูแลสิ่งแวดลอม

บริษทั ฯ มีการตรวจสอบอยางสมํา่ เสมอ เพือ่ ใหเปนไปตามกฎเกณฑ
และขอบังคับทางสิง่ แวดลอม รวมถึงนโยบายภายในองคกรทุกประเด็น
ของธุรกิจ โดยดําเนินมาตรการควบคุมมลพิษและมาตรการบรรเทา
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมอื่นๆ หลากหลายมาตรการ เพื่อควบคุม
การปลอยของเสีย ตลอดจนการใชเทคโนโลยีของเอ็กซอน โมบิลเพื่อ
ลดการปลอยของเสียและอนุรักษทรัพยากร
การดําเนินโรงกลัน่ นํา้ มันของบริษทั ฯ ใชนาํ้ จืดทีผ่ ลิตและหมุนเวียน
กลับมาใชใหม โดยหนวยกลั่นนํ้าทะเลใหเปนนํ้าจืดสองหนวย ดังนั้น
จึงชวยประหยัดทรัพยากรนํ้าตามธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ติดตั้งและใชหนวยควบคุมไอระเหยนํ้ามัน ที่คลังจายนํ้ามันทุกแหง
เพื่อลดไอระเหยของสารไฮโดรคารบอนออกสูบรรยากาศ และนํา
กลับมาแปรสภาพเปนนํ้ามันสําเร็จรูป
บริษทั ฯ ยังคงเดินหนาปรับปรุงหนวยบําบัดนํา้ เสีย และมีแผนการ
ติดตัง้ ระบบบําบัดทางชีวภาพดวยกระบวนการออกซิเดชัน (Biological
Oxidation Unit) ใหเริม่ ใชงานไดในป 2557 ซึง่ จะเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการบําบัดนํ้าเสียกอนจะปลอยกลับคืนสูสภาพแวดลอม
ทีส่ ถานีบริการ บริษทั ฯ ใชเทคโนโลยีเพือ่ ลดตนทุนการดําเนินงาน
และลดผลกระทบภาวะโลกรอนในขณะเดียวกันดวย บริษัทฯ เริ่มใช
ระบบการใหแสงสวางดวยหลอดแอลอีดี ในสถานีบริการเพือ่ ประหยัด
พลังงาน ซึ่งเราวางแผนจะขยายการดําเนินงานดังกลาว ใหมากขึ้น
ในป 2557

* อานรายละเอียดไดในหัวขอเรื่อง การกํากับดูแลกิจการ
และการควบคุมภายใน
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I บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะหของ

ฝายจัดการ
ผลประกอบการตามงบการเงินรวมสําหรับป 2556
งบกําไร-ขาดทุน

2556

2555

245,174
567
1,173
(606)
2,752
(984)
(420)
(378)
(0.1)

245,127
373
1,062
(689)
2,546
(1,190)
(1,316)
(1,698)
(0.5)

(ลานบาท)

รายไดจากการขาย
กําไร/(ขาดทุน)จากการขาย
ธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและจัดจําหนายนํ้ามัน
ธุรกิจปโตรเคมี
กําไรขั้นตนกอนดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA)
ตนทุนทางการเงิน-สุทธิ
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
กําไรตอหุนปรับปรุง* (บาทตอหุน)
คํานวณจากจํานวนหุน สามัญ ณ ปจจุบนั 3,461 ลานหุน

บริษัทฯ มีทั้งรายไดจากการขายและตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นจากใน
ป 2555 โดยสืบเนื่องจากการออนตัวลงของคาเงินบาท ในขณะที่
ยอดปริมาณขายและผลิตลดลง บริษัทฯ มีผลกําไรจากการขายทั้งสิ้น
567 ลานบาท เทียบกับผลกําไรจากการขาย 373 ลานบาท ในป 2555
โดยผลกําไร 194 ลานบาทที่เพิ่มขึ้น เปนผลมาจากกําไรที่เพิม่ ขึน้ จาก
สวนธุรกิจการกลัน่ และการจัดจําหนายนํา้ มัน 111 ลานบาท และสวน
ธุรกิจ ปโตรเคมี 83 ลานบาท และเนื่องจากคาการกลั่น อุตสาหกรรม
ที่ปรับตัวลดลง ควบคูกับการหยุดการผลิตชั่วคราวของบางหนวย
ในโรงกลัน่ คาการกลัน่ โดยรวมอยูท ี่ 2.9 ดอลลารตอ บารเรล เพิม่ ขึน้ จาก
ที่ 2.7 ดอลลารตอ บารเรลในป 2555 ในขณะเดียวกัน สภาวะอุตสาหกรรม
พาราไซลีนทีด่ ขี นึ้ เล็กนอย สงผลใหกาํ ไรขัน้ ตนของพาราไซลีน ปรับตัว
เพิ่มขึ้นเปน 34 ดอลลารตอตันจากที่ 9 ดอลลาร ตอตันในป 2555
อนึง่ บริษทั ฯ มีคา ใชจา ยในการขายและการบริหาร ทัง้ ป 2556 มีจาํ นวน
5,663 ลานบาท โดยคาใชจา ยในการขายทัง้ ปนนั้ เพิม่ ขึน้ 540 ลานบาท
เมือ่ เทียบกับป 2555 สาเหตุหลักเนือ่ งมาจากคาใชจา ยทางการตลาดที่
สูงขึน้ เนือ่ งจากการเปดตัวผลิตภัณฑใหมเกรดพรีเมีย่ ม คาโฆษณาและ
สงเสริมการขาย และการปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการนํ้ามัน

บริษทั ฯ มีผลกําไรขัน้ ตนกอนดอกเบีย้ ภาษี และคาเสือ่ มราคาและ
คาตัดจําหนาย (EBITDA) ทัง้ สิน้ 2,752 ลานบาท เงินสดใชไปในกิจกรรม
ดําเนินงาน 1,636 ลานบาท โดยหลักสืบเนือ่ งมาจากเจาหนีก้ ารคาลดลง
ในชวงปลายป 2556
ตนทุนทางการเงินสําหรับป 2556 ลดลง 206 ลานบาท จากปทแี่ ลว
มีผลมาจากบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยและเงินกูยืมที่ลดลงเมื่อเทียบ
กับป 2555
คาใชจายภาษีเงินไดป 2556 จํานวน 420 ลานบาท ไดรวมการ
ตัดจําหนายสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากขาดทุนทางภาษีที่
หมดอายุลงในป 2556 ไวดวย
บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 378 ลานบาทในป 2556
แมวาปริมาณการผลิตและขายในป 2556 จะยังคงอยูในระดับสูง
เนือ่ งจากคาการกลัน่ อุตสาหกรรมทีอ่ ยูใ นระดับตํา่ และการตัดจําหนาย
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากขาดทุนทางภาษี
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ผลการดําเนินงานทางการตลาดคาปลีก
สวนแบงการตลาดคาปลีก 2556*

งบแสดงฐานะการเงิน

2556

2555

74,010
51,431
22,579

75,862
52,930
22,932

(ลานบาท)

รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถือหุน

ป 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนลดลง 733 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2555 โดยหลัก
เนื่องมาจากบริษัทฯ มียอดเงินสดลดลง ในขณะที่สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง 1,119 ลานบาท จากการ
ตัดจําหนายภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และการหักคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลง 1,499 ลานบาท โดยหลักมาจากยอดเจาหนี้การคาลดลง ในขณะที่มี
ยอดเงินกูยืมเพิ่มขึ้น หนี้สินไมหมุนเวียนลดลงจาก 19,213 ลานบาท ในป 2555 เปน 12,746 ลานบาท
ในป 2556 เนื่องจากการจัดประเภทตามกําหนดชําระ
ณ สิ้นป บริษัทฯ มียอดเงินกูยืมรวม 34,396 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 31,608 ลานบาทในป 2555 โดย
แบงเปนยอดเงินกูยืมระยะสั้น 23,383 ลานบาท และยอดเงินกูยืมระยะยาว 11,013 ลานบาท สําหรับ
ยอดเงินกูย มื ระยะสัน้ นัน้ ไดรวมตัว๋ แลกเงิน 1,497 ลานบาท และเงินกูย มื ระยะสัน้ ระหวางกัน 6,199 ลานบาท
เขาไวดวย บริษัทฯ มีการดําเนินการทางการเงินที่สําคัญในป 2556 คือ การรี-ไฟแนนซเงินกูระยะสั้น
3,000 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินขายลดเปนระยะเวลา 13 เดือน ใหแกบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิลเปนจํานวน 3,000 ลานบาท และเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ อีก 500
ลานบาท ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเดือนพฤษภาคมป 2557 นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดรับวงเงินกูหมุนเวียน
ไมเกิน 5,000 ลานบาทจากบริษทั ในเครือเอ็กซอนเพือ่ ใชในการดําเนินกิจการ และ ณ สิน้ ป บริษทั ฯ มีวงเงินกู
จากสถาบันการเงินและบริษทั ในเครือเอ็กซอน โมบิลคงเหลืออยูก วา 82 พันลานบาท ทัง้ นี้ บริษทั ยังคงอันดับ
เครดิตเรทติ้งอยูที่ A- จากทริสเรทติ้งและ F1 (tha) จากฟทซเรตติ้ง
สวนของผูถือหุนลดลงเปนจํานวน 353 ลานบาท เปนผลมาจากผลประกอบการสําหรับป 2556 และ
การจายเงินปนผลประจําป 2555 ทั้งสิ้นจํานวน 173 ลานบาทที่จายในไตรมาส 2 ป 2556
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จํานวนสถานีบริการ
การตลาดคาปลีกที่แข็งแกรง
• ปริมาณยอดขายตอสถานีบริการเปนอันดับ 1 และยังคงรักษาสวนแบง
การตลาดไดเปนอันดับ 2 ถึงแมวาจะตองยกเลิกการจําหนายเบนซิน
ธรรมดาไรสารตะกั่ว 91
• รักษาความสามารถในการแขงขันกับผูค า รายอืน่ โดยการคงจํานวนสถานี
บริการ เมื่อเทียบกับปกอนหนาครั้งแรกตั้งแตบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย
• กิจกรรมเพื่อผลสําเร็จในการชวยรักษาฐานะทางการตลาดของเรา
• เปดตัวผลิตภัณฑใหมสูตลาดสามชนิด ไดแก นํ้ามันเบนซิน 95
นํ้ามันดีเซลเกรดพรีเมียม และแกสโซฮอลล ซูพรีม E20
• จัดกิจกรรมทางการตลาดทั่วประเทศชวงปลายป 2556 เพื่อเผยแพร
กิจกรรมและผลิตภัณฑใหเปนที่รูจักมากขึ้น

กระแสเงินสด

2556

2555

(1,636)

10,367

(2,169)
(1,037)
2,155
(1,052)

9,399
(734)
(7,286)
1,378

(ลานบาท)

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
• เงินสดสุทธิรับจาก/ (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
(หลังหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) /ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น/(ลดลง)

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน 1,636 ลานบาท บริษัทฯ ใชเงินสดสุทธิไปใน
กิจกรรมลงทุน 1,037 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนคาใชจายลงทุนเบื้องตนสําหรับการบํารุงรักษาตามปกติ
สําหรับเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,155 ลานบาทนั้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของยอดเงินกูยืม
ระหวางป ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดเงินสดสุทธิลดลงเปนจํานวน 1,052 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินเงินกูระยะยาวตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)

2556

2555

1.0
0.2
1.5
0.5
1.5

1.2
0.3
1.4
0.8
1.3

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

= สินทรัพยหมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน
= (เงินสดและรายการเทียบเทา + เงินลงทุนระยะสั้น +
ลูกหนี้การคา)/หนี้สินหมุนเวียน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
= หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายรวม/สวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินเงินกูระยะยาวตอสวนของผูถือหุน = หนี้เงินกูระยะยาว/สวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ สวนของผูถือหุน
= (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย - เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด)/สวนของผูถือหุน

รายงานประจําป 2556
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บนเสนทางความผูกพัน

นาน ๑๒๐ ป

มิตรภาพของเอสโซกับคนไทย เริ่มกอตัวขึ้นตั้งแตปพุทธศักราช ๒๔๓๗ เมื่อบริษัท เริ่มกาวเขามาเปนสมาชิกหนาใหมของ
สังคมไทย และเปนที่รูจักในนาม ‘แสตนดารดออยล’ จากสหรัฐอเมริกา หรือ ‘โซโคนี’ เขามาเสนอขายนํ้ามันกาดตราไก ใหคนไทยใช
เปนเชื้อเพลิงจุดตะเกียงแทนนํ้ามันมะพราว

จากการที่คนไทยไดใหความเมตตาและเกื้อหนุนเอสโซฯ เปน
อยางดี ดวยการเปนผูขับขี่ที่ใหความไววางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑเอสโซฯ เสมอมานีเ้ อง เอสโซฯ จึงอาสาเขาไปมีบทบาท
และสวนรวมในการเติมเต็มความสมบูรณพูนสุขใหกับสังคมไทย
ควบคูไปกับการทํามาคาขายตลอดระยะเวลา ๑๒๐ ป ดวยความ
เต็มใจและโดยเต็มความสามารถ ดวยความซาบซึ้งใจในการตอบรับ
ดวยดีจากพี่นองชาวไทย และดวยความตระหนักในความเปนองคกร
พลเมืองดีของสังคม ภายใตรม พระบรมโพธิสมภารแหงพระมหากษัตริย
ผูทรงเปนที่เคารพรักยิ่งของพสกนิกรไทย โดยในระยะเริ่มแรกของ
การดําเนินธุรกิจ ความผูกพัน เอื้ออาทรที่เอสโซฯ มอบใหแกสังคม
มุง เนนไปทีค่ วามตัง้ ใจและความพิถพี ถิ นั ในการจัดหาการผลิตผลิตภัณฑ
และการใหการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพสูง ไววางใจได และ
การสรางความประทับใจในทุกขั้นตอนแกผูขับขี่ หากในเวลาตอมา
เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น มีความเขมแข็งมั่นคงมากขึ้น จึงตั้งปณิธานที่จะ
ตอบแทนประเทศชาติและสังคม ดวยการทําหนาทีพ่ ลเมืองดีของไทย
ใหสมบูรณอยางเปนรูปธรรม ในโครงการตางๆ เพื่อสังคมไทย
เนือ่ งจากการศึกษาถือเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ
เอสโซฯ จึงกาวเขาไปมีสวนรวมในการเสริมสรางรากฐานสําคัญนี้
ดวยการจัดทําโครงการกอสรางอาคารเรียน ใหแกโรงเรียนขึน้ ในชนบท
เปนแหงแรกเมื่อป ๒๕๒๐ ที่โรงเรียนวัดโพธิ์ ตําบลโรงชาง อําเภอ
มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรอมกับจัดหาอุปกรณการเรียน
ใหกบั เด็ก ซึง่ ไดถอื เปนแนวปฏิบตั ติ อ เนือ่ งในเวลาตอมา นอกจากการ
สรางอาคารเรียนแลว ยังไดมอบอุปกรณการศึกษา และอุปกรณกีฬา
ใหกบั ทางโรงเรียนดวย โรงเรียนทีเ่ อสโซฯ สรางขึน้ ในชนบท เพิม่ จํานวน
มากขึ้นตามลําดับ นับถึงปจจุบันได ๙ แหง ในอีก ๙ จังหวัด คือ
จังหวัดอยุธยา ปราจีนบุรี สุโขทัย ศรีสะเกษ อุดรธานี สุราษฎรธานี
ขอนแกน นครราชสีมา และสงขลา เปนโอกาสใหชาวชนบทไทยได
รูจักและคุนเคยกับเอสโซฯ มากขึ้น
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นอกจากนี้ บริษทั ยังไดจดั สรรทุนการศึกษาใหแกนกั เรียนนักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพยระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผานทางกองทุน
การศึกษาเอสโซสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ
ป ๒๕๒๕ เพื่อมอบใหแกนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร พลังงาน และปโตรเลียม ซึง่ มีการสมทบ
เพิ่มเติมอยางตอเนื่องมาถึงปจจุบัน ซึ่งไดมอบทุนการศึกษาไปแลว
กวา ๑,๗๐๐ ทุน เปนตน นอกจากนี้ ยังมีกองทุนการศึกษาเอสโซอาชีวศึกษา กองทุนการศึกษาโรงกลั่นนํ้ามันเอสโซฯ และกองทุนการ
ศึกษาเอ็กซอน โมบิล-นํ้าพอง เปนตน
เมื่อเยาวชนผูเปนอนาคตของชาติไดรับการดูแลดานพื้นฐานการ
ศึกษาแลว ปจจัยสําคัญถัดมาของการพัฒนาประเทศ คือ การอยูด กี นิ ดี
ของประชาชน แมวาเอสโซฯ จะเปนเพียงภาคสวนเล็กๆ ของสังคม
แตก็ไมเคยมองขามความสําคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนไทย จึงไดเขารวมในโครงการตางๆ ทั้งของหนวยราชการ องคกร
อิสระ องคกรการกุศล และสถาบันการศึกษา เพื่อดําเนินการพัฒนา
ชุมชนอยางยัง่ ยืน กับทัง้ ใหการสนับสนุนงานดานการสาธารณสุขใหแก
ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิง่ ชุมชนในชนบททีห่ า งไกล ใหรจู กั นําทรัพยากร
ที่มีอยูมาใชอยางคุมคา และสามารถเติบโตไดดวยตนเอง เชน ใหการ
สนับสนุนกิจกรรมชมรมคายอาสาพัฒนาชนบท ‘ยุววิศวกรบพิธ’ ของ
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาตั้งแตป
การศึกษา ๒๕๑๒ ดวยจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาเยาวชน ใหนิสิตไดนํา
ความรูทางวิศวกรรมมาประยุกต มาใชในการกอสรางสาธารณูปโภค
ทีเ่ ปนสาธารณประโยชน ไดแก สะพาน ฝายนํา้ ลน ปรับปรุงอาคารเรียน
ซึ่งถือเปนโครงสรางพื้นฐานของชุมชน
นอกจากคายอาสาพัฒนาชนบท ยังไดรวมกับชมรมพิทักษทะเล
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัดคายอบรมวิทยาศาสตรทางทะเลสําหรับเยาวชนมาตัง้ แต ป ๒๕๒๓

เพือ่ สงเสริมเยาวชนใหตระหนักรูถ งึ ความสําคัญของนิเวศวิทยา ปลูกฝง
จิตสํานึกในการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมทางทะเลตามชายฝง ของประเทศไทย
มาอยางตอเนือ่ ง และยังไดรว มกับเทศบาลตําบลแหลมฉบัง และสถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตัง้ ‘ศูนยศกึ ษาสิง่ แวดลอม
ทางทะเล’ ขึ้นที่ชุมชนบานแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ใกลกับโรงกลั่น
นํ้ามันเอสโซศรีราชา และใหการสนับสนุนการจัด ‘คายฝกอบรมการ
ติดตามตรวจคุณภาพสิง่ แวดลอมทางทะเล’ ใหแกนกั เรียน ครู อาจารย
และประชาชนทั่วไปในชุมชนเดียวกันตั้งแตป ๒๕๔๘ เปนตนมา
ไมเพียงแตใหความรูแกเยาวชนของชาติ เอสโซฯ ยังคํานึงถึงการให
ความรู  ท างด า นพลั ง งาน ซึ่ ง บริ ษั ท มี ค วามเชี่ ย วชาญแก ค รู ส อน
วิทยาศาสตร ใหเกิดความเขาใจอยางถูกตองชัดเจน โดยบริษัทไดจัด
วิทยากรไปบรรยายในหัวขอ ‘พลังงาน....แนวโนมและความทาทายสู
อนาคต’ ในงานสัมมนาครูสอนวิทยาศาสตรท่ัวประเทศ มาตั้งแตป
๒๕๕๑ อีกดวย
นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรอยางสรางสรรค
ผ า นเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย โดยการร ว มมื อ กั บ องค ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) ในการเสริมประสบการณแบบใหม
เพื่อการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป
เปนหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปของเอสโซฯ ใน
ประเทศไทย ประกอบดวยการเปดตัวทองฟาจําลองแหงใหม “โดม
ภาพยนตรวิทยาศาสตร” ที่นําเสนอขอมูลผานระบบสามมิติ ดวย
เทคโนโลยีลํ้าสมัย และการจัด “คาราวานวิทยาศาสตร” ซึ่งเปน
นิทรรศการ และหองเรียนรูวิทยาศาสตรเคลื่อนที่ (Science on The
Move) ไปจัดแสดงใหความรูแกนักเรียนในจังหวัดตางๆ และใหการ
สนับสนุนวารสารวิทยาศาสตรรายเดือน “อพวช” และคอลัมนที่
นาสนใจ เชน ‘วิทยาศาสตรในภาพยนตร’ ดวยกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การเรียนรูวิทยาศาสตรอยางสรางสรรค ผานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
นี้ ยังรวมถึงการสงเสริมความรูสาระและความบันเทิงผานรายการ
วิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน ‘รูไวใชวา ฟอร คิดส’ และ ‘ชางคิด ชาง
สังเกต’ ใหเปนรายการทางเลือกใหมสาํ หรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ที่อาศัยการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสนุกสนาน โดยไดผนวกรายการ
“ความรูคือประทีป” สารคดีวิทยาศาสตร ที่เอสโซฯ จัดทําเขาไวใน
รายการรวมทั้งหมด ๖๐ ตอน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย (NBT)
ความเชี่ยวชาญจากการประกอบการของเอสโซฯ ที่สําคัญอีก
สองประการ คือ ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดลอม เอสโซฯ
ใหความสําคัญและรวมสนับสนุนโครงการรณรงคเพื่อความปลอดภัย
ตางๆ ตามนโยบายของรัฐบาลมาอยางตอเนือ่ ง และไดถา ยทอดความรู
นีไ้ ปยังชุมชนและประชาชนทัว่ ไป โดยเปดโอกาสใหโรงงานอุตสาหกรรม
สถาบันการศึกษา และหนวยราชการในแวดวงเดียวกันที่สนใจ เขา
เยี่ยมชมงานบริหารดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของโรงกลั่น
และคลังนํา้ มันตางๆ อยูเ ปนประจําตลอดมา รวมทัง้ จัดกิจกรรมตางๆ
เพื่อรณรงคและสงเสริมความปลอดภัย โครงการรณรงค ‘ขับ-ซอน
มอเตอรไซค สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%’ ซึง่ เปนการอบรมเรือ่ งกฎจราจร
และการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย พรอมมอบหมวกนิรภัย
ที่ไดมาตรฐานใหแกผูที่ผานการอบรม
หนึง่ ในกิจกรรมเพือ่ อนุรกั ษสงิ่ แวดลอมทีส่ าํ คัญ คือ การสนับสนุน
โครงการ ‘คุงกระเบนเทิดไทองคราชัน พัฒนาชายหาดรวมกัน เพื่อ

สานฝนทะเลงาม’ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ขึน้ ในพืน้ ทีด่ าํ เนินงานของศูนยศกึ ษา
การพัฒนาอาวคุง กระเบนอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี
ที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในป ๒๕๒๔ เพือ่ ศึกษา วิจยั และทดลองวิธกี ารใชและอนุรกั ษทรัพยากร
ธรรมชาติดานตางๆ ที่ใชในการพัฒนาที่ดินชายฝงทะเลของจังหวัด
จันทบุรีอยางเหมาะสม ซึ่งบริษัทเอสโซฯ ไดรวมใหการสนับสนุน
อยางตอเนื่อง
แมในดานของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย เอสโซฯ ก็ไม
เคยละเลย ดวยความชื่นชมและตระหนักในความสําคัญและความ
งดงามเปนเอกลักษณของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่สืบทอด
กันมาชานาน บริษทั จึงรวมสงเสริมและสืบสานผลงานดานศิลปะอันเปน
มรดกลํ้าคาทางวัฒนธรรม สงเสริมศิลปนไทยใหมีโอกาสเผยแพร
ผลงาน เปนการยกระดับมาตรฐานงานดานศิลปะใหเปนที่ประจักษ
ตอสาธารณชนอยางกวางขวาง โดยการสนับสนุนการจัดงานแสดง
ศิลปกรรมแหงชาติ และการจัดแสดงนิทรรศการฯ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ถนนเจาฟา กรุงเทพมหานคร
มาอยางตอเนื่องยาวนานถึง ๓๑ ป
ทางดานศิลปหัตถกรรมเองนั้น เอสโซฯ ก็ไดใหการสนับสนุนการ
เผยแพรกจิ กรรมตางๆ ของศูนยสง เสริมศิลปาชีพบางไทร ภายใตมูลนิธิ
สงเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินปู ถัมภ ในพระราชดําริของสมเด็จ
พระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ มาโดยตลอด ดวยความตระหนัก
ชัดวา การพัฒนาฝมอื แรงงาน อาชีพ และเผยแพรงานศิลปหัตถกรรมไทย
ใหเปนทีร่ จู กั แพรหลายออกไปอยางกวางขวางนัน้ มีความสําคัญอยางยิง่
เพราะนอกจากจะเปนการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให
คงอยูค ชู าติแลว ยังมีสว นชวยสรางรายไดและยกระดับชีวติ ความเปนอยู
ของชาวบานทีม่ ฐี านะยากจนใหดขี นึ้ ได กิจกรรมดังกลาวประกอบดวย
การจัดงานนิทรรศการ เพือ่ เผยแพรผลงานการจําหนายผลิตภัณฑ และ
การสาธิตการผลิตผลงานของศูนยศลิ ปาชีพ บางไทรฯ
นอกเหนือจากความเปนอยูที่ดีของผูคนในสังคมแลว เอสโซฯ ยัง
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญทางดานการรักษาพยาบาลยามเกิดการ
เจ็บปวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรักษาพยาบาลดวยการผาตัดที่ตอง
ใชโลหิตเปนปจจัยหลัก เอสโซฯ จึงไดจัดซื้อรถตูเย็นบรรทุกโลหิตที่
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สามารถเก็บรักษาโลหิตระหวางการขนสงใหคงคุณภาพ ขึน้ นอมเกลาฯ
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผูอํานวยการสภากาชาดไทย เพื่ออํานวยความสะดวกและชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของศูนยบริการโลหิต สภากาชาดไทย และ
ในโอกาสอายุครบ ๑๒๐ ป ในป ๒๕๕๗ เอสโซฯ จะบริจาครถตูเย็น
บรรทุกโลหิตใหสภากาชาดไทยอีกเปนคันที่ ๔
ในวาระที่ประเทศไทยกําลังกาวเขาไปเปนสมาชิกของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ เอสโซฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การเตรียมความพรอมดวยการพัฒนาความรูและทักษะใหแกชุมชน
เพือ่ รับมือกับความทาทายใหมของผูค นในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิง่
บรรดานักศึกษา และประชาชนทั่วไปแถบชายแดน ในการนี้ เอสโซฯ
ไดพจิ ารณาใหการสนับสนุนแกวทิ ยาลัยชุมชนสระแกว โดยมอบเครือ่ ง
คอมพิวเตอรโนตบุกจํานวน ๒๐ เครื่อง พรอมเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
สําหรับใชเปนศูนยคน ควาและศึกษาขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เพือ่ จัดทํา
หลักสูตรการเรียนการสอนดานเศรษฐกิจ และกฎหมายการคาของ
ประเทศกลุมสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และชวยเพิ่มพูน
โอกาสในการเรียนรูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝกอบรมภาษา
อังกฤษ ภาษากัมพูชา และภาษาเวียดนาม
ที่กลาวมาขางตน เปนเพียงสวนหนึ่งของกิจกรรมที่เพื่อนคนนี้
มุงมั่นมอบเพื่อตอบแทนนํ้าใจและความอบอุนที่สังคมไทยมอบให
ตลอดระยะเวลา ๑๒๐ ป ควบคูไปกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ใน
โครงการตางๆ แมพนักงานของเอสโซ ซึง่ เปนอีกสวนสําคัญของความ
เปนเอสโซฯ ก็ไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม
มาโดยตลอดเชนเดียวกัน เขาเหลานัน้ ไดสรางสรรคกจิ กรรมในรูปแบบ
หลากหลาย จากนํ้าใจและจิตศรัทธา เพื่อเติมเต็มความตองการของ
เพื่อนรวมชาติ รวมสังคม ที่เปนเด็ก เยาวชน ประชาชน และผูคนใน
ชุมชนแหงตางๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ดวยความ
เต็มใจอยางแข็งขัน ดังจะประจักษไดในหลายโครงการ
พนักงานโรงกลั่นนํ้ามันเอสโซศรีราชาและครอบครัว รวมกับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง-3 และชาวชุมชนบานแหลมฉบัง
ชวยกันทําความสะอาดและปลูกตนไมที่ปาชายเลนในชุมชนบาน
แหลมฉบัง เพื่อรวมในกิจกรรมเพื่อสังคม “มาชวยดวยรัก (Day of
Caring)” เนือ่ งในวันสิง่ แวดลอมโลก

พนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิลในประเทศไทย โดยฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายกิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ และ
สโมสรพนักงานเอสโซฯ รวมกันจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสงเสริม
การศึกษาสําหรับเยาวชน เพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู
และอุปกรณการเรียนที่โรงเรียนวัดโพธิ์ ตําบลโรงชาง อําเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึง่ เปนโรงเรียนแหงแรกทีเ่ อสโซฯ สนับสนุน
การกอสรางอาคารเรียนเมื่อ ๓๐ ปกอน กิจกรรมนี้ คือสวนหนึ่งของ
กิจกรรมสงเสริมการทํางานเปนทีมและกิจกรรม เพื่อสงเสริมการ
ศึกษาสําหรับเยาวชน พนักงานไดรวมกันนําหนังสือและคอมพิวเตอร
มามอบให ชวยจัดหองสมุด หองคอมพิวเตอร ใหความรูและจัด
กิจกรรมสันทนาการตางๆ แกเด็ก ปจจุบนั อาคารเรียนมีสภาพทรุดโทรม
ลงมากจากเหตุการณนํ้าทวมใหญในปที่ผานมา หองเรียน เครื่องใช
อุปกรณกฬี า และหนังสือเรียนไดรบั ความเสียหาย คนหนุม สาวกลุม นี้
จึงจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อการฟนฟูปรับปรุงโรงเรียน รวมกับเงิน
บริจาคเพื่อทุนการศึกษาจากพนักงานของเอสโซฯ บริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล และสโมสรพนักงาน มอบใหโรงเรียนนําไปใชประโยชน
ทางการศึกษาและซอมแซมอาคารเรียน นับเปนอีกหนึง่ ตัวอยางอันดีงาม
ของโครงการเพื่อสังคม ที่ไดรับความรวมมืออยางดีเยี่ยมจากบรรดา
พนักงาน

ความผูกพัน ๑๒๐ ป ของเอสโซกับสังคมไทยนั้น ไมเคยเสื่อมถอยลงไปตามกาลเวลาที่ผันผาน
หากนับวันแตจะแนนแฟนมากขึ้น ในทุกขั้นตอนของความมุงมั่น
เพื่อเสริมสรางความไววางใจในคุณภาพและบริการของเอสโซ ที่มอบใหเพื่อนผูขับขี่....
ในทุกยางกาวของปณิธานแนวแน ที่จะมีสวนชวยปดเปาบรรเทาทุกข สรรคสรางความสุขใหกับผูคน
ทุกรูปทุกนามของสังคมไทย... ดวยหนาที่ของ ‘ผูคา’ ที่มุงมอบใหแก ‘ลูกคา’.... ดวยความเปน ‘พลเมืองดี’
ที่รูจักหนาที่รับผิดชอบตอ ‘เพื่อนรวมสังคม’ และทายที่สุด ดวยความเปน ‘เพื่อนแท’
จากความผูกพันและความจริงใจที่มีใหแกกันตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จึงทําใหมั่นใจไดวา
หนทางขางหนา แมจะอีกยาวไกล จะยังคงมีเพื่อนคนไทย
เดินเคียงคูอยูกับเอสโซตลอดไป.
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หสน. เจริญสุข อยุธยา (กอตัง้ 2460 - ปจจุบนั )
สุนทร ศุภวิไล (บิดา)
ตั้งมาปนี้เปนปที่ 97 แลวครับ ผมเปนรุนที่ 3 ครับ ...ตั้งแต
จําความได อยูก บั นํา้ อยูก บั นํา้ มันมาตลอด สมัยกอนนํา้ มันจะมาเปนปบ
ขนสงมาทางเรือ ตอมาการคมนาคมเริ่มดี ประชากรเริ่มมากขึ้น
เริ่มมีรถเขาถึง ก็เริ่มยายมาบนบก การขนสงก็สงมาทางบก เกิดมาก็
เอสโซ ขายนํ้ามัน เลี้ยงลูก 3 คน จบมาก็ดวยการคาขายนํ้ามัน อยาง
คุณประยูร ผูจัดการสมัยนั้นก็สนิทกับคุณพอ เวลาจะขึ้นไปทางเหนือ
หรือจะไปทางไหน ก็ตองแวะมาที่ปม ไมวาจะเชาแคไหน ก็ตองแวะ
มาหาคุณพอ เฮียลวน คือคุณพอของผม เพือ่ กินขาวมันไก กินอะไรกัน
ทุกเชาถึงจะออกเดินทางตอไป เรียกวานึกถึงกันตลอดเวลาไมลืมกัน

วสุ ศุภวิไล (บุตร)
ผมเปนรุนที่ 4 ตอจากคุณพอ...การดึงดูดลูกคาจะเนนความ
ซื่อสัตยตอลูกคา ก็เลยทําใหลูกคายังอยูกับเราเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้
...ตอนที่นํ้าทวม นํ้ามาเร็วมาก แคขนเอกสารอะไรเราก็ขนไมทัน
เสียหายเยอะมาก พอนํ้าลด เอสโซก็สงทีมเขาไปปรับปรุงในสวนตู
หัวจายนํ้ามันตางๆ ทําใหเราเปดกิจการไดเร็วขึ้น ...อยากจะให
บริษัทเอสโซ ดําเนินกิจการมีกิจการที่เจริญรุงเรืองตอไปเรื่อยๆ
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โครงสรางการถือหุน
และการจัดการ

คณะกรรมการบริ ษั ท มี อํ า นาจหน า ที่
ในการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ โดยเปน
ไปตามนโยบาย วัตถุประสงค ขอบังคับ
ของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการและ
ผูถือหุน และกฎหมายที่ใชบังคับ รวมไป
ถึงการบริหารจัดการใหความเห็นชอบ
ในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริ ษั ท ฯ และกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การให
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ExxonMobil International
Holdings Inc.
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1. ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 มีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อผูถือหุน *

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

ExxonMobil International Holdings Inc.
กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภกั ษหนึง่ โดย บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
นายศุภชัย สุทธิพงษชัย
East Fourteen Limited-Dimensional EMER MKTS Value Fund
HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd
State Street Bank and Trust Company
นายชัยพิทักษ วรภัทรศิลาวงษ
State Street Bank Europe Limited
นายสุรพล ตังคะประเสริฐ
ยอดรวม

จํานวนหุน

รอยละของการถือหุน

2,264,500,000
126,875,000
126,875,000
31,175,900
23,143,400
21,373,800
20,317,563
18,350,000
15,480,100
15,146,000
2,663,236,763

65.43
3.67
3.67
0.90
0.67
0.62
0.59
0.53
0.45
0.44
76.95

* ไมรวมผูถือหุนรายยอยที่ถือในนามบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด จํานวน 55,311,963 หุน คิดเปนรอยละ 1.60 ของการถือหุน

2. นโยบายการจายเงินปนผล

3. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจายเงินปนผลประจําป
ของบริ ษั ท ฯ โดยจะต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู  ถื อ หุ  น ของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล
ระหวางกาลไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีกําไรพอสมควรที่
จะทําเชนนั้นได และจะรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบตามที่
กฎหมายกําหนด

ในการดําเนินงานของบริษทั ฯ ตามขอบังคับของบริษทั ฯ กําหนด
ใหมีคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ซึ่งประกอบดวย
กรรมการไมนอยกวา 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง
จํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรง
เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับ
ตําแหนงอีกได

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะพิจารณาเสนอจายเงินปนผล
ประจําปใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
ภายหลังจากการจัดสรรทุนสํารองตาง ๆ ทุกประเภท และขึ้นอยูกับ
แผนการลงทุน ความจําเปน กฎหมายที่เกี่ยวของและขอพิจารณา
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลที่แทจริงอาจ
มีความแตกตาง โดยอาจสูงหรือตํ่ากวาอัตราที่กําหนดไวในนโยบาย
ดังกลาวขางตน ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยความเสี่ยงเรื่องตางๆ

คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด ว ยบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประสบการณที่เกี่ยวของที่จะชวยในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัทในรอบป 2556 มีดังนี้
ชื่อ

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายซี จอหน อัทนัส
นายอนุวัตร รุงเรืองรัตนากุล (1)
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ สุตธรรม
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
นายสมเจตน สายฝน
นางราตรีมณี ภาษีผล
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ

ตําแหนง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวคาทิโอนา ลี และนางอังสนา พิเรนทร เปนเลขานุการบริษัท
(1) นายอนุวัตร รุงเรืองรัตนากุล ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนนายมารค เอล นอรทคัท (ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556)
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ โดยเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ
มติของคณะกรรมการและผูถือหุน และกฎหมายที่ใชบังคับ รวมไป
ถึงการบริหารจัดการใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนยึดมั่นในหลักการสําคัญ ดังนี้
1. การปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถ เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแก
ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานดวยความรอบคอบ
ระมัดระวัง มิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
2. การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส โดยมีการเปดเผยขอมูลที่
เพียงพอตอบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงระบบการควบคุม และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
4. กําหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจที่
เหมาะสมสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดยึดถือ
ปฏิบัติ
คณะกรรมการบริ ษั ท จะจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ข องคณะ
กรรมการ เกี่ยวกับกิจกรรม และผลประกอบการทางการเงินของ
บริษัทฯ เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนตรวจสอบ

การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
การแตงตั้ง ถอดถอน หรือการพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ
นั้น ไดมีการกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระ
สําคัญ ไดดังนี้
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1. ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน โดยกรรมการไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จะตองมีถิ่นที่อยูใน
ประเทศไทย
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แตละคน ผูถือหุนคนหนึ่ง
มีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู ในการเลือกตั้ง
กรรมการแตละตําแหนง
(ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (ก)
เลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนกรรมการก็ได แตจะแบง
คะแนนเสียงใหแกบุคคลมากกวาหนึ่งคนในการเลือกตั้ง
กรรมการแตละตําแหนงไมได
(ค) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับ
เลือกเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ
จะพึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ การ
เลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ใหประธาน
ทีป่ ระชุมทีเ่ ลือกตัง้ กรรมการคราวนัน้ เปนผูม สี ทิ ธิออกเสียง
ชี้ขาด หากประธานในที่ประชุมเปนผูถือหุนของบริษัทดวย
หรือใหใชวิธีการจับฉลาก เพื่อใหไดกรรมการที่พึงจะมี
หากประธานในที่ประชุมไมใชผูถือหุนของบริษัท
3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออก
จากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหกรรมการออกตาม
จํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได

4. กรรมการทานใดประสงคจะลาออกจากตําแหนง ตองทําหนังสือ
ลาออก โดยการลาออกดังกลาวนั้นจะมีผลนับแตวันที่หนังสือ
ลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดพนจากตําแหนง
กอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงสนับสนุนไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจาก
ผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติตามที่อธิบายใน
หัวขอยอยที่ 7 (การสรรหากรรมการและผูบริหาร) และมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติม ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้
1 ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่ง ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน
รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ใหนบั รวมการ
ถือหุน ของผูท เี่ กีย่ วของของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดวย
2 ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย
ลําดับเดียวกัน ผูถ อื หุน รายใหญ หรือของผูม อี าํ นาจควบคุมของ
บริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตอง
หามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเปนขาราชการ
หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
3 ไม เ ป น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูม อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอใหเปน
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

4 ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุม
ของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเปนการขัดขวางการใชวจิ ารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมทัง้ ไมเปนหรือเคยเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการ
ทางการคา ที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือ
ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ
หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือ
ใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน หนี้สิน
รวมถึงพฤติการณอนื่ ทํานองเดียวกัน ซึง่ เปนผลใหบริษทั ฯ หรือคู
สัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสาม
ของสินทรัพยทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แตยสี่ บิ ลานบาท
ขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้
ดังกลาว ใหเปนไปตามวิธกี ารคํานวณมูลคาของรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑ
ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณา
ภาระหนีด้ งั กลาว ใหนบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหวางหนึง่ ป
กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5 ไมเปนหรือเคยเปนผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ บริษทั ยอย
บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุม
ของบริษทั ฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาว
มาแลว ไมนอ ยกวาสองปกอ นวันทีไ่ ดรบั การแตงตัง้
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6 ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
ใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได รั บ ค า บริ ก ารเกิ น กว า สองล า นบาทต อ ป จ ากบริ ษั ท ฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ และไม เ ป น ผู  ถื อ หุ  น ที่ มี นั ย ผู  มี
อํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
7 ไมเปนกรรมการ ที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของ

กรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8 ไมประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่
มีนยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ยอย หรือไมเปนหุน สวน
ทีม่ นี ยั ในหางหุน สวน หรือเปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน เกิน
รอยละหนึง่ ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ บริษทั อืน่
ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน
ทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ยอย
9 ไมมีลักษณะอื่นใด ที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปน
อิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

4. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ จะดํารงตําแหนงวาระละ 2 ป ภายใตเงื่อนไขที่วา กรรมการดังกลาว จะตองมีคุณสมบัติ
ของกรรมการตรวจสอบตามที่กําหนด และยังคงดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 19 ตุลาคม 2556 มีดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายสมภพ อมาตยกุล

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3. นางวัธนี พรรณเชษฐ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(เปนกรรมการผูมีความรูดานการบัญชีและการเงิน)

นายชัย แจงศิริกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ นางธัญญารัตน รัตนวัฒนากุลกิจ เปนผูประสานงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบแทนนางสาวสุธานี วัจนะรัตน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังตอไปนี้
สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย และ
ถอดถอนหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของ
บุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยง หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว ตองลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

I บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการ ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (ถามี)
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็น หรือขอสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter) และ
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการตรวจสอบ
พบหรือมีขอสงสัยวา มีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของ
บริษัทฯ
9. เมือ่ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรบั แจงเปนลายลักษณอกั ษรจากผูส อบบัญชีภายนอกของบริษทั ฯ ถึงพฤติการณอนั ควรสงสัยวา กรรมการ
ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานดังกลาว ไดกระทําความผิดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
เกี่ยวของระบุไว ใหคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการสอบทานโดยไมชักชา และหากพบวาพฤติการณดังกลาวนาสงสัยตามที่ผูสอบ
บัญชีแจง ใหรายงานผลการสอบทานดังกลาวไปยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท รายงานผลการสอบทานดังกลาว
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ/หรือผูส อบบัญชีภายนอก หรือรายงานตอสํานักงาน คณะกรรมการ
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ละ/หรื อ ผู  ส อบบั ญ ชี ภ ายนอกตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพยกําหนดภายในสามสิบวัน

5. คณะกรรมการประเมินผลงาน
คณะกรรมการประเมินผลงาน (Performance Evaluation Committee) ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน และกรรมการประเมินผลงานจะดํารงตําแหนงวาระละ 2 ป รายชื่อคณะกรรมการประเมินผลงาน ซึ่ง
ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 มีดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน

2. นายวัฒนา จันทรศร

กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน

3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล

กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงาน

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินผลงาน
คณะกรรมการประเมินผลงาน จะรวมกันประเมินผลงานของ
กรรมการผูจัดการ และพิจารณาการทํางานของกรรมการผูจัดการ
รวมกับคณะกรรมการบริษัท และใหขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของ

กรรมการผูจัดการดังกลาว ในระหวางรอบการประเมินผลงานปกติ
ของกรรมการผูจัดการแกบริษัทตนสังกัดของกรรมการผูจัดการ

รายงานประจําป 2556
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6. คณะผูบริหาร
รายชื่อคณะผูบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(1)
(2)
(3)
(4)

นายซี จอหน อัทนัส
นายอนุวัตร รุงเรืองรัตนากุล (1)
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ สุตธรรม
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย (2)
นายสมเจตน สายฝน
นางราตรีมณี ภาษีผล
นายพิรุณ ยลวิเศษ (3)
นายชัย แจงศิริกุล
นายเข็มชาย โอสถาพันธุ (4)

ตําแหนง

ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ และผูจัดการสวนวิชาการ
กรรมการ และผูจัดการฝายกิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ
กรรมการ และผูจัดการการตลาดขายปลีก
กรรมการ และผูจัดการโรงกลั่น
กรรมการ และผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ
กรรมการ และผูจัดการการเงินและภาษี
ผูจัดการขายสงนํ้ามันเชื้อเพลิงและกาซแอลพีจี
ผูจัดการบัญชี
ผูจัดการนักลงทุนสัมพันธ

นายอนุวัตร รุงเรืองรัตนากุล เปนผูบริหารของบริษัทตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย ไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการโรงกลั่นแทนนายมารค เอล นอรธคัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556
นายพิรุณ ยลวิเศษ เปนผูบริหารของบริษัทตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
นายเข็มชาย โอสถาพันธุ ไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการนักลงทุนสัมพันธแทนนายชาญ อิทธิถาวร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ มีอํานาจหนาที่เต็มในการดําเนินกิจการของ
บริษทั ฯ โดยเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษทั ฯ มติ
ของคณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนกฎหมายที่ใชบังคับ ทั้งนี้
กรรมการผูจัดการ จะตองไมใชอํานาจหนาที่ของตนในกรณีที่ตนเอง
อาจมีสว นไดเสีย หรืออาจมีผลประโยชนขดั แยงอืน่ ใดกับบริษทั ฯ

ในกรณีที่กรรมการผูจัดการ มอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการ
แทนตนเอง ขอบเขตการมอบอํานาจของบุคคลดังกลาวนั้น จะตอง
ไมรวมถึงการอนุมัติใหทํารายการ ที่ผูรับมอบอํานาจอาจมีสวนไดเสีย
หรืออาจมีผลประโยชนขัดแยงอื่นใดกับบริษัทฯ

7. การสรรหากรรมการและผูบริหาร
กรณีมีเหตุจําเปนที่จะตองแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง
หรือแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ที่
ดํารงตําแหนงในปจจุบัน จะมีการหารือรวมกัน เพื่อกําหนดตัวบุคคล
ที่มีความเหมาะสมทั้งดานประสบการณ ความรู ความสามารถที่จะ
เปนประโยชนตอบริษัทฯ เขามาเปนกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทฯ จะ
ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และตองไมมี
ลักษณะตองหาม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ที่ ทจ 24/2552 เรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (รวมทั้งที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม) ดวย ทั้งนี้ กรณีที่เปนการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบวาระ หรือการแตงตั้งกรรมการเพิ่มภายหลังจากมีมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั แลว จะมีการเสนอรายชือ่ กรรมการเพือ่ ขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
กรรมการบริษัทฯ ดังที่กําหนดไวในหัวขอยอยที่ 3 (คณะกรรมการ
บริษัท)

8. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ผูซึ่งไมไดรับคาตอบแทน
ตางหากจากบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชัน่ สําหรับการทํางานเต็มเวลาประเภทใดๆ สามารถเทียบเคียง
ไดกบั คาตอบแทนกรรมการของบริษทั อืน่ ซึง่ มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. กรรมการผูซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย ไดรับคา
ตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท
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I บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2. กรรมการผูซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย ได
รับคาตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท
3. โดยไมคํานึงถึงความในขอ (1) และ (2) ขางตน กรรมการผูซึ่ง
ไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัท
ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น สําหรับการทํางานเต็ม
เวลาประเภทใดๆ จะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2556 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (บาท)

นายซี จอหน อัทนัส
นายอนุวัตร รุงเรืองรัตนากุล (1)
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (1)
นายยอดพงศ สุตธรรม (1)
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย (1)
นายสมเจตน สายฝน (1)
นางราตรีมณี ภาษีผล (1)
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ

1,600,008
1,600,008
2,000,004
2,000,004
2,000,004

(1)

กรรมการที่ลาออกระหวางป 2556
นายมารค เอล นอรธคัท (1)

-

ยอดรวม

9,200,028

(1) ไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ เนื่องจากเปนกรรมการผูซึ่งไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
สําหรับการทํางานเต็มเวลาแลว

คาตอบแทนผูบริหารบริษัทฯ
คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 12 คน (รวมผูบริหาร 2 ทาน ที่ไดลาออกจากตําแหนงระหวางป 2556) ในรอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนอันประกอบดวยเงินเดือน เงินไดพิเศษประจําป และเงินบําเหน็จบํานาญ เปนเงินรวมทั้ง
สิ้น 96.1 ลานบาท

9. โครงสรางการบริหารองคกร
ขอมูลโครงสรางการบริหารองคกร ซึ่งแสดงรายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของกรรมการ และ
ผูบริหารของบริษัทฯ ในบริษัทยอย หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
ชื่อ

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

นายซี จอหน อัทนัส *
นายอนุวัตร รุงเรืองรัตนากุล *
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล *
นายยอดพงศ สุตธรรม *
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย *
นายสมเจตน สายฝน *
นางราตรีมณี ภาษีผล *
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล

บริษัทฯ

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

บริษัทยอย/บริษัทที่เกี่ยวของ
1

2

3

4

x, /

x, /

x, /

5

6

x, /
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ชื่อ

11.
12.
13.
14.
15.

บริษัทฯ

นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ
นายพิรุณ ยลวิเศษ
นายชัย แจงศิริกุล
นายเข็มชาย โอสถาพันธุ
x = ประธานกรรมการ

บริษัทยอย/บริษัทที่เกี่ยวของ
1

2

3

4

5

6

/
/
//
//
//
/ = กรรมการ

1. บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด
2. บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด
3. บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด

// = ผูบริหาร

* = กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท

4. บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด
5. บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร จํากัด
6. บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด

10. การถือหุนของกรรมการและผูบริหาร *
ขอมูลการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายซี จอหน อัทนัส
นายอนุวัตร รุงเรืองรัตนากุล
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ สุตธรรม
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
นายสมเจตน สายฝน
นางราตรีมณี ภาษีผล
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ
นายพิรุณ ยลวิเศษ
นายชัย แจงศิริกุล
นายเข็มชาย โอสถาพันธุ

บริษัทฯ

0.0003
0.0023
0.0029

บริษัทยอย/บริษัทที่เกี่ยวของ
1

2

3

4

5

6

0.003
-

-

-

-

-

-

-

* นับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย
หมายเหตุ : กรรมการ และผูบริหารบางทานที่เปนพนักงานของบริษัทฯ โดยไดโอนยายมาจากบริษัทอื่นในเครือของเอ็กซอน โมบิล และตามแผนสวัสดิการของ
บริษัทในเครือเหลานั้น อาจกําหนดใหพนักงานที่เปนกรรมการ และผูบริหารดังกลาว ถือหุนของเอ็กซอน โมบิลในทางออม ตามแผนสวัสดิการที่จัด
ขึ้นโดยบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล

1. บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด
2. บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด
3. บริษทั รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
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4. บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด
5. บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร จํากัด
6. บริษทั ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด

สิ่งหนึ่งที่จะตองดําเนินการตอไปอยางมั่นคงก็คือ ความซื่อสัตย
ซื่อสัตยตอตัวเอง ซื่อสัตยตอลูกคา ซื่อสัตยตอพนักงาน สราง
ทุกสิ่งทุกอยางใหเปนครอบครัวเดียวกัน

หจก. วิจิตรธนภัณฑ บริการ (กอตั้ง 2495 - ปจจุบัน)
ไชยศิริ ศรีวิจิตร (บิดา)

เราประกอบธุรกิจนํา้ มันเปนลูกคาของเอสโซมานาน ปนกี้ น็ า จะเปนปที่ 63-64 ผมเปนรุน ที่ 2 ตอนรุน คุณพอ
เขาขายเอสโซจนไดรางวัลเยอะ ทําใหผมไดมโี อกาสไปตางประเทศบอยๆ ก็เพราะเอสโซ เวลาผมไปเทีย่ วก็จะเจอ
พนักงานเอสโซหลายๆ คน ผมก็จะเปนรุนหลานๆ เขา แตพอวันนี้ หลายๆ คนก็เรียกผมวาเปนอาแทนเปนพี่
เหมือนคนในครอบครัว ...สิ่งหนึ่งที่ประทับใจ คือเวลามีขอตกลงอะไรกับเอสโซ พูดคุยกันแลว ทุกฝายก็ปฎิบัติ
ในสิง่ ทีเ่ ราไดตกลงกันรับปากกัน เอสโซกป็ ฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีม่ กี ารเจรจากันกับลูกคา อันนัน้ ก็คอื ความประทับใจ
พูดงายๆ ก็คือ ตรงไปตรงมา
นภัส ศรีวิจิตร (บุตร)

ผมเปนรุนที่ 4 ...ผมซึมซับธุรกิจปมนํ้ามันมาตั้งแตเด็ก อยูที่นั่นมาตลอด เห็นวิธีการทํางานของคุณพอ ดูวิธี
การทํางานของรุนแตละรุน สิ่งหนึ่งที่จะตองดําเนินการตอไปอยางมั่นคงก็คือ ความซื่อสัตย ซื่อสัตยตอตัวเอง
ซื่อสัตยตอลูกคา ซื่อสัตยตอพนักงาน สรางทุกสิ่งทุกอยางใหเปนครอบครัวเดียวกัน ทําใหทุกคนสบายใจทําให
ทุกคนรูส กึ มีความสุขทีไ่ ดใชบริการอยูก บั เรา เปนสิง่ ทีไ่ ดจากคุณพอ... รูส กึ ภาคภูมใิ จครับ ทีค่ รอบครัวมีทกุ วันนีไ้ ด
ก็เพราะจากเอสโซ
รายงานประจําป 2556
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...นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดวาง
แนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ
ใหสอดคลองตามหลักการของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกําหนดโดย

ตลาดหลั ก ทรั พ ย

แห ง ประเทศไทยมาใช ป ฏิ บั ติ
ดวย...
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บริษัทฯ เชื่อมั่นวาวิธีการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานนั้น มีความสําคัญเทียบเทากับผลของการดําเนินงานที่ไดตั้งไว
ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดหมายวา ทั้งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะตองเคารพ และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ภายใตมาตรฐานการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดวยมาตรฐานอันสูงสุดอยางเครงครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดวางแนวปฏิบัติการกํากับดูแล
กิจการใหสอดคลองตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาใชปฏิบัติดวย

1. มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ไดรับเอามาตรฐานการดําเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) มาใช โดยนโยบายตางๆ ภายใตมาตรฐานการ
ดําเนินธุรกิจดังกลาว ถือเปนนโยบายหลักของบริษัทฯ ซึ่งผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะตองทําความเขาใจ และนําไปเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติอยางเครงครัดในทุกๆ ป ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถูกคาดหมายใหทําการทบทวนนโยบายหลักเหลานี้ พรอมยืนยัน
การทบทวนดังกลาวเปนลายลักษณอักษรตอบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีการอบรมเพื่อทบทวนนโยบายหลักเหลานี้ หรือประเด็น
สําคัญอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความเขาใจ และสามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติไดอยางถูกตองเปนระยะๆ
นโยบายหลัก 17 ประการของมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายเกี่ยวกับการขัดกันแหงผลประโยชน
นโยบายเกี่ยวกับทรัพยสินของบริษัท
นโยบายเกี่ยวกับการเปนกรรมการในบริษัทอื่น
นโยบายเกี่ยวกับการใหของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง
นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหวางประเทศ
นโยบายตอตานการผูกขาด
นโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย
นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑของบริษัทฯ
นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธกับลูกคาและคุณภาพสินคา
นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและยาเสพติด
นโยบายเกี่ยวกับการใหโอกาสในการจางงานอยางเทาเทียมกัน
นโยบายเกี่ยวกับการคุกคามผูอื่นในสถานที่ปฏิบัติงาน
นโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น

2. แนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ ไดวางแนวปฏิบตั กิ ารกํากับดูแลทีด่ ี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
2.1 สิทธิของผูถือหุน

2.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผูถือหุนทุกคน ซึ่งครอบคลุมสิทธิใน
การซื้อขายหรือโอนหุนอยางเปนอิสระ การเขารวมประชุม การแสดง
ความคิดเห็น การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
กรรมการ และการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน ในเรื่องเกี่ยว
กับการแตงตั้งหรือการถอดถอนกรรมการ คาตอบแทนกรรมการ
การแตงตั้งผูสอบบัญชี จํานวนเงินคาสอบบัญชี การประกาศจาย
เงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษที่ตองใชมติที่
ประชุมผูถือหุนในการอนุมัติ เปนตน โดยในการประชุมผูถือหุนนั้น
จะมีผบู ริหารทีม่ คี วามรูแ ละเกีย่ วของ เขารวมประชุมเพือ่ ตอบคําถาม
ในทีป่ ระชุมดวย

บริษัทฯ มีนโยบาย กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวน
ตัวของบุคคลดังกลาวกับของบริษัทฯนอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ยังถูกคาดหมายใหหลีกเลี่ยงการซื้อขาย
หลักทรัพยโดยการอาศัยขอมูลภายใน ซึ่งมิไดเปนขอมูลสาธารณะ ที่
กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานบุคคลดังกลาวไดมา โดยการอาศัย
ตําแหนงหนาที่ในบริษัทฯ ทั้งนี้ ในดานการกํากับดูแลเรื่องการใช
ขอมูลในภายในนั้น บริษัทฯ ไดดําเนินการดังตอไปนี้
• ใหความรูแ กผบู ริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ของผูบ ริหาร ในการรายงานการถือหุน ของบริษทั ฯ และบทลงโทษ
ในกรณีไมเปดเผยขอมูลภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
• ใหคําแนะนําแกผูบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหุนของบริษัทฯ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
• ใหคําแนะนําแกผูบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใชขอมูลของ
บริษทั ฯ อันจะสงผลตอราคาหุน ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในชวง 1 เดือน
กอนที่จะมีการเปดเผยงบการเงินของบริษัทฯ (รวมถึงงบการเงิน
รายไตรมาส) บริษัทฯ จะหามพนักงานที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูล
ที่ สํ า คั ญ ก อ นการเป ด เผยข อ มู ล ต อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ และ
คณะกรรมการของบริษัท

ผูถือหุนจะไดรับขอมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอ พรอม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สําหรับการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้งอยางเพียงพอตามกําหนดเวลา ทั้งนี้
ก็เพื่อใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
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• หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่ รวมถึงคูสมรส

และผูอยูในอุปการะของบุคคลดังกลาว ใชขอมูลของบริษัทฯ
เพื่อขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหุนของบริษัทฯ กอนที่จะมีการเปด
เผยขอมูลตอสาธารณชน การใชขอมูลในลักษณะดังกลาว อาจ
เปนการละเมิดกฎหมายที่ใชบังคับ และพนักงานที่ละเมิดอาจ
ถูกบริษัทฯ ลงโทษทางวินัย
2.3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญตอสิทธิตามกฎหมายของผูมี
สวนไดเสียกลุมตางๆ ตลอดจนผูซึ่งมีความสัมพันธเชิงพันธะสัญญา
กั บ บริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท ฯ จะยึ ด มั่ น ปฏิ บั ติ ต ามภาระหน า ที่ ผู ก พั น
ดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดใหมีมาตรการในการแจงเบาะแส
ตอบริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความไมถูกตอง
ของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการ
กระทําผิดจรรยาบรรณ
บริษัทฯ ตระหนักดีวาชุมชนและสิ่งแวดลอมมีความสําคัญกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมถึงการ
ใหความเคารพตอวัฒนธรรมแหงชาติและของทองถิน่ ทีน่ นั้ ๆ สิง่ สําคัญ
เหนือวัตถุประสงคอื่นใดก็คือ บริษัทฯ มุงมั่นดําเนินงานดวยความ
ปลอดภัย และความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
2.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ คาดหมายใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ซื่อตรงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไมยอมรับพนักงานผูที่ไดผลงาน
มาโดยการละเมิดกฎหมาย หรือนโยบายของบริษัทฯ หรือโดยการ
กระทําทีไ่ รจรรยาบรรณ และถือเปนนโยบายของบริษทั ฯ ตลอดมาวา
ธุรกรรมทุกอยางจะตองถูกบันทึกอยางถูกตองลงในเอกสารบันทึก
และสมุดบัญชี ซึ่งหมายความวา การลงขอความไมตรงตามที่เปนจริง
ในสมุดบัญชีและเอกสารบันทึกตางๆ หรือการเปดบัญชีธนาคาร หรือ
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มีบัญชีธนาคารไว แตไมลงบันทึกในสมุดบัญชีของบริษัทฯ เปนเรื่อง
ที่หามกระทําอยางเด็ดขาด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ตองการใหขอมูลที่เปดเผยใน
รายงานหรื อ เอกสาร ที่ บ ริ ษั ท ฯ ส ง ให แ ก ห น ว ยงานของรั ฐ หรื อ
หนวยงาน ที่มีอํานาจควบคุม ตลอดจนการสื่อสารกับสาธารณชน
เปนไปอยางสมบูรณ ถูกตอง เหมาะสม ตรงตามเวลา และสามารถ
เขาใจได รวมไปถึงการเปดเผยขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับผูถ อื หุน ตามกฎหมาย
ที่ใชบังคับกําหนดไว ซึ่งในรอบปที่ผานมา บริษัทฯ มีการรายงาน
ขอมูลเมื่อมีเหตุการณสําคัญตามกฎระเบียบ ถึงตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยภายในกําหนดเวลา อีกทั้ง ยังไดเผยแพรงบการเงิน
รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ตลอดจนขอมูล
ตางๆ ในเว็บไซตของทางบริษัทฯ ดวยอีกทางหนึ่ง
อนึ่ง บริษัทฯ ไดจัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธเพื่อสื่อสาร และให
ขอมูลกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหทางการเงิน หรือผูเกี่ยวของ
ทัว่ ไป ผานชองทางตางๆ อาทิเชน เว็บไซตของบริษทั ฯ การประชุมราย
ไตรมาสกับนักวิเคราะหทางการเงิน การประชุมกับนักลงทุน กิจกรรม
อืน่ ๆ และสามารถติดตอกับแผนกนักลงทุนสัมพันธไดโดยตรง ทีห่ มายเลข
โทรศัพท 02 262-4788 หรืออีเมล essoIR@exxonmobil.com
2.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสรางคณะกรรมการ อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

โครงสราง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของ
คณะกรรมการบริษทั สามารถอางอิงไดจากหัวขอเรือ่ ง “โครงสรางการ
ถือหุน และการจัดการ” หัวขอยอยที่ 3 (คณะกรรมการบริษทั )
การประชุมคณะกรรมการ

ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุม
อยางนอยสามเดือนตอครัง้ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั อาจมี
การประชุมเพิ่มเติมตามความจําเปน ทั้งนี้ ในการประชุมจะมีการ
จดบันทึกรายงานการประชุมในขอปรึกษาทีส่ าํ คัญ และจะมีการเสนอ

รายงานการประชุมดังกลาว ตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในคราว
ถัดไป เพือ่ พิจารณารับรอง และจัดเก็บรายงานการประชุมนัน้ เพือ่ ให
ผูท เี่ กีย่ วของสามารถตรวจสอบได
นอกจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว กรรมการอิสระ
อาจจัดการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยที่ไมมีฝายบริหาร
ของบริษัทฯ เขารวมประชุมดวย เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการที่อยูในความสนใจ และจะแจงใหคณะกรรมการ
บริษัททราบผลการประชุมนั้นดวย
ในป 2556 ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครั้ง
ตามรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการ ดังนี้

ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม

5/5
4/4
4/5
4/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

นายซี จอหน อัทนัส
นายอนุวัตร รุงเรืองรัตนากุล (1)
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ สุตธรรม
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
นายสมเจตน สายฝน
นางราตรีมณี ภาษีผล
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ

กรรมการที่ลาออกระหวางป 2556

นายมารค เอล นอรธคัท (1)

0/1

(1) นายอนุวตั ร รุง เรืองรัตนากุล ไดรบั แตงตัง้ ใหเปนกรรมการแทนนายมารค เอล นอรธคัท โดยมีผลตัง้ แตวนั ที่ 21 กุมภาพันธ 2556
คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสราง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของ
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถอ า งอิ ง ได จ ากหั ว ข อ เรื่ อ ง
“โครงสรางการถือหุน และการจัดการ” หัวขอยอยที่ 4 (คณะกรรมการ
ตรวจสอบ)

ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดจดั การประชุมรวม 8 ครัง้
โดยรวมถึงการประชุมเพื่อหารือเปนการเฉพาะกับที่ปรึกษากฎหมาย
และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดในการเขารวมประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ

1.

นายสมภพ อมาตยกุล

2.
3.

นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม

8/8
8/8
8/8

คณะกรรมการประเมินผลงาน

คาตอบแทนผูบริหาร

โครงสราง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน สามารถอางอิงไดจากหัวขอเรื่อง
“โครงสรางการถือหุน และการจัดการ” หัวขอยอยที่ 5 (คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน)
คณะกรรมการประเมิ น ผลงาน ทํ า การประเมิ น ผลงานของ
กรรมการผูจัดการในรอบป 2556 รวมกับคณะกรรมการบริษัท และ
มีการสือ่ สารผลการประเมินผลงานดังกลาว แกกรรมการผูจ ดั การดวย

รายละเอียดคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทฯ สามารถอางอิงได
จากหัวขอเรือ่ ง “โครงสรางการถือหุน และการจัดการ” หัวขอยอยที่ 8
(คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร)

คาตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สามารถอางอิง
ไดจากหัวขอเรื่อง “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ” หัวขอยอย
ที่ 8 (คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร)

การพัฒนากรรมการ

กรรมการของบริษทั ฯ จะไดรบั การรายงานเกีย่ วกับการดําเนินงาน
และการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้
บริษัทฯ จะสนับสนุนใหกรรมการไดเพิ่มพูนความรูและพัฒนาตนเอง
โดยเขารวมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวของ เชน หลักสูตรตางๆ ของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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การเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
ชื่อ

หลักสูตร

1.

นายซี จอหน อัทนัส

DAP

12 มีนาคม 2556

2.

นายอนุวัตร รุงเรืองรัตนากุล

DAP

-

3.

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล

DAP

26 กันยายน 2551

4.

นายยอดพงศ สุตธรรม

DAP

30 พฤศจิกายน 2553

5.

นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย

DAP

7 พฤศจิกายน 2551

6.

นายสมเจตน สายฝน

DAP

26 กันยายน 2551

7.

นางราตรีมณี ภาษีผล

DAP

16 กรกฎาคม 2555

8.

นายคุรุจิต นาครทรรพ

DAP

20 กรกฎาคม 2550

9.

นายวัฒนา จันทรศร

DAP

27 มีนาคม 2552

10.

นายสมภพ อมาตยกุล

DAP

26 กันยายน 2551

11.

นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

DCP

มกราคม – มีนาคม 2549

FN

2548

DCP

12 มีนาคม – 16 สิงหาคม 2545

12.

นางวัธนี พรรณเชษฐ

DCP Refresher
ACP
DAP
DCP
ACP
FN
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วันที่เขารับการอบรม

25 กุมภาพันธ 2550
14 – 15 กุมภาพันธ 2550

ที่ไดทํางานที่นี่เพราะวาบรรยากาศในการทํางาน เพื่อนรวมงานก็ดี
และเปนบริษัทที่มี Integrity เจอแบบนี้เราก็สบายใจ

นริศร กันตะบุตร (สามี)

นิอร กันตะบุตร (ภรรยา)

Investor Relations Advisor
2552 - ปจจุบัน

Financial Operations Supervisor
2550 - ปจจุบัน

ความผูกพันของผมกับเอสโซเริม่ มานานตัง้ แต
เด็กๆ แลว สวนมากเพือ่ นแมทาํ ทีบ่ ริษทั เอสโซ และ
พูดถึงบริษทั ในแงดมี าตลอด ทําใหเรารูส กึ วา โตขึน้ ...
เอสโซ จะเปนบริษัทหนึ่งที่เราอยากจะเขามารวม
ทํางานดวย หลายคนชอบถามวา ทําบริษทั เอสโซให
อะไรมากทีส่ ดุ ...ก็คือมาเจอคุณนิอร นีแ่ หละครับ

เรียกวาเปนความสบายใจดีกวาคะ ทีไ่ ดทาํ งาน
ทีน่ เี่ พราะวาบรรยากาศในการทํางาน เพือ่ นรวมงาน
ก็ดี และเปนบริษทั ทีม่ ี Integrity คือเราเองก็คอ นขาง
จะเปนคนตรง บริษัทนี้ก็ตรงๆ เจอแบบนี้เราก็
สบายใจ

รายงานประจําป 2556
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การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง

...มีการกําหนด
มาตรการจัดการ

เพือ่ ลดความเสีย่ งนัน้ ๆ ลง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
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การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบครอบคลุม

การบริหารการปฏิบัติงานใหมีความปลอดภัย (OIMS)

บริษัทใชแนวปฏิบัติการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
ทั้งในดานการปฏิบัติการและดานธุรกิจและการเงินอยางเปนระบบ
เปนขัน้ เปนตอน มีการบงชี้ การวิเคราะห การประเมินผลกระทบของ
แตละความเสีย่ ง ทัง้ ยังมีการกําหนดมาตรการจัดการเพือ่ ลดความเสีย่ ง
นัน้ ๆ ลงใหอยูใ นระดับทีย่ อมรับได และปกปองผลประโยชนของผูถ อื หุน
และทรัพยสินของบริษัท โดยมีระบบการบริหารการปฏิบัติงาน ใหมี
ความปลอดภัย (OIMS) และระบบการควบคุม ซึง่ รวมถึงระบบบริหาร
การดําเนินงานเพือ่ การควบคุม (CIMS) เปนเสาหลักในการบริหารจัดการ
กลาวคือ OIMS ใชกําหนดขอบเขตที่ยอมรับไดและเปนระบบบริหาร
จัดการความเสีย่ ง ในดานความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ สุขอนามัย
สิ่งแวดลอม และสังคม สวน CIMS ใชกับความเสื่ยงทางธุรกิจและ
การเงิน
ตามกรอบและแนวทางขางตน แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น
ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารธุรกิจของแตละหนวยงาน
โดยไดรวมถึงการพิจารณาปจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก และ
การประเมินและติดตามผลเพื่อมั่นใจในประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และสงผลใหมีการพัฒนาใหดีขี้นไปอยางตอเนื่อง ตามแนวทางการ
บริหารดังกลาว คณะผูบริหารของบริษัทจึงมีหนาที่รับผิดชอบตอการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ

บริษัทมุงมั่นในการประกอบธุรกิจ ในแนวทางซึ่งสอดคลองกับ
ความตองการทางสภาพแวดลอมและเศรษฐกิจของชุมชน ที่บริษัท
ประกอบธุรกิจอยู พรอมทัง้ ปกปองความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
พนักงานผูปฏิบัติงาน ลูกคา และสาธารณชน โดยระบุอยูในนโยบาย
เกี่ยวกับสวัสดิภาพความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และนําไปปฏิบัติดวยกรอบการบริหาร
จัดการที่เครงครัด ที่เรียกวาการบริหารการปฏิบัติงานใหมีความ
ปลอดภัย (OIMS) นั่นเอง
OIMS เปนแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ปนระบบโครงสรางทีช่ ดั เจน และถือ
วินัยอยางเครงครัด ในการวัดผลความกาวหนาและติตตามภาระรับ
ผิดชอบของแตละสายธุรกิจ หนวยงาน และโครงการตางๆ ในป 2554
บริษัท Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc. ไดตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานและใหการรับรองระบบ OIMS มีมาตรฐานสูง
ไมนอยกวาระบบ ISO 14001: 2004 วาดวยการบริหารจัดการดาน
สิง่ แวดลอมตามมาตรฐานองคกรนานาชาติ และระบบ OHSAS 18001 :
2007 วาดวยการจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตาม
มาตรฐานสากล และ OIMS ประกอบดวย 11 สวนยอยดังที่แสดงใน
รูปภาพดานลาง

ระบบการควบคุม

มาตรฐานระบบการควบคุมการบริหารจัดการ (SMC) กําหนด
หลักการและแนวคิดหลักสําหรับการควบคุมธุรกิจ โดยมีระบบบริหาร
การดําเนินงานเพือ่ การควบคุม (CIMS) ซึง่ ก็เชนเดียวกับ ระบบ OIMS
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชประเมินวิเคราะหและวัดความเสี่ยงทางธุรกิจ
และการเงิน รวมทัง้ ลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ติดตามการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐาน และรายงานผลการดําเนินงานใหแกตนสังกัดและฝาย
บริหาร โดยระบบการควบคุมทีใ่ ชนี้ มีมาตรฐานสูง ไมนอ ยกวาขอกําหนด
ตามกฎหมาย ในสหรัฐอเมริกาหรือตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย
แหงนิวยอรค
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส ไดทําการประเมินอยางอิสระ
และระบุวา ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ตอการจัดทํารายงาน

ทางการเงิน การประเมินตัวเองและการตรวจสอบอยางสมํา่ เสมอ ชวยให
มั่นใจวาทุกหนวยงานไดปรับใชระบบการควบคุมและมาตรฐานของ
บริษัทอยางตอเนื่อง

ปจจัยเสี่ยง
ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ขึน้ อยูก บั ปจจัยเสีย่ งทีม่ อี ยูใ นธุรกิจ
ปโตรเลียมและปโตรเคมีในภูมิภาคและทั่วโลก และแมวาบริษัทฯ จะ
ไดตดิ ตามดูแลและบริหารจัดการตามระบบการบริหารตามทีไ่ ดกลาว
ขางตนแลวก็ตาม ปจจัยเสี่ยงบางปจจัยนั้นยังคงอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษทั ฯ และสามารถสงผลกระทบกับธุรกิจ ผลประกอบการ
และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ อยูอีก ซึ่งไดแก
รายงานประจําป 2556
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อุปทานและอุปสงค

โดยพื้นฐานแลว ธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมี เปนธุรกิจสินคา
โภคภัณฑ กลาวคือ เหตุการณ หรือสภาพในประเทศ ภูมิภาค หรือ
โลกที่มีผลตอการผลิตจัดหา และความตองการสินคานั้น ยอมเปน
ปจจัยกําหนดราคาผลิตภัณฑและคาการกลั่น ซึ่งในทายสุดก็อาจสง
ผลกระทบอยางมากตอการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษทั ฯ
ซึ่งรวมถึงกําไรขาดทุนสต็อกจากผลของความผันผวนของระดับราคา
สภาพเศรษฐกิจ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงผลตอความตองการผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมและปโตรเคมี หากเศรษฐกิจตกตํ่าหรือมีอัตราการเจริญ
เติบโตตํา่ หรือติดลบจะกระทบตอผลประกอบการของบริษทั ฯ โดยตรง
นอกจากนี้ ยังมีปจ จัยอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลตอสภาพเศรษฐกิจโลกและภูมภิ าคอีก
เชน การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเพิ่มประชากร ความวุนวายในการ
ชุมนุมทางการเมือง โดยบางปจจัยที่มีผลตอการทํางานของตลาด
และสถาบันการเงิน จะเพิ่มความเสี่ยงใหกับบริษัทฯ รวมทั้งความ
ปลอดภัยในทรัพยสินทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี้
ของลูกคา และการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีตอบริษัทฯ อีกดวย
ปจจัยอื่นๆเกี่ยวกับอุปสงค

ปจจัยอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลตอความตองการผลิตภัณฑและผลประกอบการ
ของบริษัทฯ โดยรวมถึง การพัฒนาเทคโนโลยีใหใชพลังงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อุณหภูมิตามฤดูกาลซึ่งมีผลตอการใชพลังงาน
ของเครือ่ งทําความเย็นและรอน การเพิม่ ขีดสามารถในการแขงขันของ
พลังงานทางเลือก ซึ่งยังคงตองอาศัยเงินชดเชยหรือความชวยเหลือ
จากรัฐบาลอยูใ นปจจุบนั และการเปลีย่ นแปรรสนิยมการใชชนิดเชือ้ เพลิง
พลังงาน เชน รถยนตใชพลังงานทางเลือก เปนตน
ปจจัยอื่นๆเกี่ยวกับอุปทาน

ราคาและสวนตางของสินคาอุปโภคบริโภคยังขึ้นอยูกับปจจัย
ตางๆ ที่กระทบตอการผลิตจัดหา ตัวอยางเชน คาการกลั่นหรือสวน
ตางผลิตภัณฑจะลดลงหากวาอุตสาหกรรมมีกาํ ลังการกลัน่ ปโตรเลียม
หรือการผลิตปโตรเคมีเพิ่มขึ้น ปริมาณการผลิตนํ้ามันและปโตรเคมี
อาจลดนอยลง ในกรณีเชน ประเทศสมาชิกปฏิบตั ติ ามโควตาการผลิต
ของโอเปค หรือในชวงเวลาที่มีสงคราม การกระทําที่ไมเปนมิตร
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ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุการณที่คาดไมถึงและกระทบตอการ
จัดสงลําเลียง เปนตน ในสวนของเทคโนโลยี รวมหมายถึงเทคโนโลยี
ที่ทําใหสามารถผลิตผลิตภัณฑไดในราคาถูกลง
ปจจัยทั่วไปอื่นๆ

ผลประกอบการของบริษทั ฯ อาจไดรบั ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น
สกุลเงินตางประเทศ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ และสภาพตลาด
ทั่วไปในประเทศและภูมิภาค บริษัทไมใชเครื่องมือทางการเงินในการ
ปองกันความเสี่ยงตอปจจัยเหลานี้

ปจจัยจากนโยบายของภาครัฐ
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
ผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ อาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายขอบังคับและนโยบายโดย
ภาครัฐ
กฎหมายขอบังคับและคดีความ

บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เชน
การเพิ่มภาษี การกําหนดเงื่อนไขที่เขมงวดขึ้นในการออกใบอนุญาต
การควบคุมราคา การเปลีย่ นแปลงกฎหมายสิง่ แวดลอมหรือกฎหมาย
อื่นใดที่ทําใหมีคาใชจายในการปฏิบัติตามที่มากขึ้น หรือทําใหโอกาส
ทางธุรกิจลาชาหรือลดลง การออกขอบังคับใชเชือ้ เพลิงทางเลือกหรือ
สวนผสมผลิตภัณฑที่มีราคาไมเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจได
รับผลกระทบจากผลของคดีความ หรือการดําเนินกระบวนการทาง
กฎหมายอืน่ ใด และอาจตองชําระคาเสียหายในเชิงลงโทษทีม่ จี าํ นวนสูง
และมิไดคาดหมาย เปนอีกหนึ่งปจจัย

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
นอกเหนือจากปจจัยภายนอกดานเศรษฐกิจและจากภาครัฐ
ผลประกอบการในอนาคต ก็ขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯ
ในการบริหารจัดการปจจัยเสีย่ ง ทีอ่ ยูใ นความควบคุมของบริษทั ฯ และ
ขีดความสามารถเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทคูแขงนี้ จะเปนตัวกําหนด
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตามธรรมชาติของธุรกิจอุปโภคบริโภค ซึ่งเปนธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธภาพ รวมถึง
การบริหารจัดการคาใชจาย และเพิ่มผลการผลิตอยางตอเนื่อง เปน
องคประกอบสําคัญในกําหนดความสามารถในการแขงขันของบริษทั ฯ
จึงตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการอยางตอเนือ่ ง ซึง่ รวมถึงการ
พัฒนาเทคโนโลยี การควบคุมตนทุน การเพิม่ ผลิตผล และการประเมิน
คาสินทรัพยโดยรวมอยางสมํ่าเสมอ
การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย
การควบคุม และสิ่งแวดลอม

ผลประกอบการของบริษทั ฯ ขึน้ อยูก บั ความสามารถของฝายจัดการ
ที่จะลดความเสี่ยงทางธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมี และควบคุม
การดําเนินงานอยางมีประสิทธิผล บริษทั ฯ ใชระบบการบริหารจัดการ
ที่เขมงวดและเนนใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับความปลอดภัยใน
สถานทีท่ าํ งาน และปองกันการรัว่ ไหลหรือเหตุการณอนื่ ทีม่ ผี ลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม และใชเทคโนโลยีใหมที่สัมฤทธิผลและกระบวนการ
ทํางานใหม เพื่อลดการปลอยกาซสูบรรยากาศ ซึ่งไมเพียงเปนไปตาม
กฎระเบียบขอบังคับทางราชการ แตยงั คํานึงถึงความสําคัญของชุมชน
รอบๆ สถานประกอบการดวย นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคงรักษากรอบการ
ควบคุมภายในที่เครงครัด และระบบการบริหารการควบคุม เพื่อชวย
ตรวจดูแลการปฏิบัติตามกรอบการทํางานนี้ หากระบบการบริหาร
จัดการและการควบคุมไมทํางานตามที่วางไว ก็จะกอใหเกิดผลราย
และภาระหนี้สินแกบริษัทฯ เปนจํานวนมากได
การเตรียมความพรอม

ประสิทธิภาพของบริษัทฯ ในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติ
อยางเครงครัด และการวางแผนรองรับ รวมถึงแผนดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนือ่ งในชวงวิกฤติ มีสว นชวยลดผลกระทบจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
และอุบัติเหตุ

ปจจัยอื่นๆ

สัญญาตางๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ทําไวกบั เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่ และ/
หรือบริษัทในเครือ สําหรับบริการดานเทคโนโลยี เครื่องหมายการคา
และบริการสนับสนุนดานอื่นๆ นั้น มีขอกําหนดวาดวยการสิ้นสุดของ
สัญญาโดยอัตโนมัติ หากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่ ไมไดเปนเจาของ
หรือไมมีอํานาจควบคุมไมวา โดยตรงหรือโดยออม เปนจํานวนสูงกวา
รอยละ 50 ของสวนไดเสียในบริษทั ฯ อีกตอไป นอกจากนี้ ยังมีเงือ่ นไข
บางประการที่เกี่ยวกับบุริมสิทธิ และการอนุมัติจากรัฐบาลที่จะมีผล
บังคับใช หากผูถ อื หุน เอ็กซอน โมบิลประสงคทจี่ ะลดสัดสวนการถือหุน
โดยรวมของตนในบริษัทฯ ลงจนตํ่ากวารอยละ 50
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ ปราศจาก
ภาระผูกพันในการรักษาสัดสวนการถือหุนขั้นตํ่า และสามารถลด
สัดสวนการถือหุน ในบริษทั ฯ ไดนอกจากนี้ เอ็กซอน โมบิลคอรปอเรชัน่
และบริษัทในเครือ ไมมีภาระผูกพันในการใหกูยืมเงินหรือใหความ
ชวยเหลือทางการเงินใดๆ และทางบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและบริษัทในเครือจะใหกูยืมเงินหรือให
ความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทฯ ในอนาคต
คดีความที่คางพิจารณาอยูและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทฯ ตกเปนจําเลยในคดีความซึ่งเปนคดีทางการคาปกติของ
บริษทั ฯ หลายคดี โดยเฉพาะอยางยิง่ บริษทั ฯ มีคดีความทีค่ า งพิจารณา
อยูในขอกลาวหาเรื่องการสําแดงเท็จ และชําระภาษีศุลกากรตํ่ากวา
ที่จะตองชําระ ซึ่งศาลไดพิพากษาใหบริษัทฯ ตองชําระคาปรับเปน
จํานวน 436 ลานบาท ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไดดาํ เนินการยืน่ ฎีกาคําพิพากษา
ดังกลาวตอศาลฎีกา บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ มีเหตุผลทางกฎหมาย
สนับสนุนการยืน่ ฎีกาดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษทั ฯ ไมสามารถรับรอง
ไดวา บริษัทฯ จะชนะดดีความดังกลาว
ทัง้ นี้ คดีความทีส่ าํ คัญทีม่ ผี ลออกมาในทางทีไ่ มเปนคุณกับบริษทั ฯ
อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ

การพึ่งพา เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ
สําหรับการใหบริการสนับสนุนดานตางๆ และบุคลากรอาวุโส

ในการดําเนินงานของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ตองพึง่ พา เอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือเปนอยางมาก สําหรับการ
ดําเนินงานในดานตางๆ ของบริษทั ฯ อาทิเชน การเขาถึงความเชีย่ วชาญ
ในการบริการจัดซื้อนํ้ามันดิบและวัตถุดิบ เครือขายการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑปโ ตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑทวั่ โลก การบริการทางดานเทคโนโลยี
การดําเนินงานและวิศวกรรมทีท่ นั สมัย และการมีสว นรวม ในโครงการ
วิจัยและพัฒนา การใหสิทธิในการใชเครื่องหมายการคา และบริการ
อืน่ ๆ บริษทั ฯ ไมสามารถรับรองไดวา เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่ และ/
หรือบริษัทในเครือจะยังคงใหการสนับสนุนดังกลาวตอไป ทั้งนี้ หาก
บริษัทฯ ไมไดรับการสนับสนุนดังกลาว หรือสัญญาที่มีนัยสําคัญใดๆ
ที่ทําไวกับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือถูก
บอกเลิก โดยที่บริษัทฯ ไมสามารถหาแหลงอื่นๆ สําหรับบริการหรือ
ไมสามารถหาบุคลากรที่สําคัญเพิ่มเติมได ธุรกิจของบริษัทฯ อาจได
รับผลกระทบ
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การควบคุมภายใน

จากผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี

ความเห็นวา ระบบการ

ควบคุมภายในของ
บ ริ ษั ท ฯ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ
เหมาะสม มีป ระสิ ท ธิ ผ ล
และประสิทธิภาพ เปนไป

ตามหลั ก การกํ า กั บ
ดูแลกิจการที่ดี
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I บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทําการประเมิน และสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อ
ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทบทวนสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกับฝาย
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อยูเสมอ จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั ฯ เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยสามารถสรุปได
ดังตอไปนี้
องคกรและสภาพแวดลอม
รูปแบบการจัดโครงสรางองคกรที่บริษัทฯ ใชอยูในปจจุบันนี้มี
ความเหมาะสม และเอือ้ ใหการดําเนินงานประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีนโยบายขอกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน ตองยึดถือจรรยาบรรณในระดับสูงสุด ในการปฏิบตั งิ าน
อยางเครงครัด และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติในลักษณะที่กอใหเกิด หรือ
อาจกอใหเกิดการขัดกันแหงผลประโยชน ระหวางผลประโยชนสว นตัว
กับของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคาดหวังใหการดําเนินธุรกรรม
ตองเปนไปอยางเที่ยงธรรม ไมวาจะเปนธุรกรรมระหวางพนักงานเอง
หรือธุรกรรมทีท่ าํ กับผูข ายสินคา ลูกคา และบุคคลอืน่ ๆ ดวย
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ใชกระบวนการประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง
ในทุกดานทุกสวนของธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีวิธีการและขั้นตอนที่ดีใน
การวิเคราะห และประเมินปจจัยความเสีย่ งทีส่ าํ คัญอันอาจสงผลกระทบ
ตอบริษัทฯ รวมถึงการกําหนดมาตรการในการจํากัด หรือลดความ
รุนแรง จากผลกระทบดังกลาว ในระบบงานของบริษัทฯ การบริหาร
จัดการความเสีย่ งเปนสวนประกอบทีต่ อ งตระหนักถึงดวยเสมอ ในการ
กําหนดระบบการปฏิบัติงานทุกสวนของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงปจจัย
ความเสีย่ งทัง้ ภายในและภายนอก ตลอดจนกระบวนการติดตามและ
ตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
บริษัทฯ มีการกําหนด และใชคูมือการมอบหมายอํานาจและ
วงเงินอํานาจอนุมตั ริ ายการของผูบ ริหาร (Delegation of Authority
Guide) ซึง่ ระบุวงเงิน และวิธกี ารอนุมตั ใิ นแตละประเภทรายการตางๆ
ของผูบริหารในแตละระดับชั้นอยางชัดเจน โดยระบบการมอบหมาย
อํานาจนี้ ก็เพือ่ ใหฝา ยจัดการมัน่ ใจไดวา การตัดสินใจในธุรกรรมตาง ๆ
ไดรับการอนุมัติอยางเหมาะสม โดยบุคลากรที่มีทักษะ และความรูที่
เหมาะสม ซึ่งหลักการพื้นฐานจะถือวา อํานาจที่ไดรับมอบหมายจะ
ตองมาคูกับความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ โดยใชวิจารณญาณทาง
ธุรกิจ และการพิจารณา โดยคํานึงถึงหลักการระบบ การแบงแยก
อํานาจหนาที่ เพื่อใหมีการตรวจทานอยางเหมาะสมดวย
สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในแตละครั้ง
มีการบรรจุเรื่องในระเบียบวาระการประชุม และใหขอมูลตางๆ เพื่อ
ชวยในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ บริษัทฯ มี
การบันทึกความเห็น และขอสังเกตของกรรมการไวในรายงานการ
ประชุม ซึ่งถูกจัดเก็บไวเพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการได นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีระบบการจัดการขอมูล (Information Management System)
ที่มีวิธีการการบันทึก และจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได
อยางครบถวน และมีประสิทธิภาพอีกดวย

การติดตามและวัดประเมินผล
บริษัทฯ จัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในให
แกพนักงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง และมีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในบริษัทฯ ที่มีความเปนอิสระ ทําการตรวจสอบ และวัดประเมิน
ผลของแตละหนวยงานเพื่อใหการปฏิบัติงานตางๆ นั้น เปนไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติภายใตระบบการควบคุมที่รัดกุม ขอควร
ปรับปรุงที่รายงานโดยผูตรวจสอบภายใน สิ่งผิดปกติ หรือประเด็น
ปญหาการกระทําที่อาจขัดตอแนวมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ ไดมี
การปรับปรุงแกไข และรายงานตอฝายบริหารโดยมิชักชา และมีการ
สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผูจัดการของแตละหนวยงาน
จะเปนผูทําการติดตามผลความคืบหนาของการปฏิบัติแกไขตามขอ
แนะนําตางๆ จากรายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน จน
ปญหาไดรบั การแกไขเสร็จสิน้ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมกี ารประเมิน
สอบทานความมีประสิทธิภาพของกระบวนการติดตามแกไขของฝาย
จัดการอยางสมํ่าเสมอ

ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการระบบการควบคุม
ภายในอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว บริษัทฯ ไดวางหลักเกณฑวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยูบนมาตรฐานของระบบการควบคุมการ
บริหารจัดการ (System of Management Control – Basic Standards)
และระบบบริหารการดําเนินงานเพือ่ การควบคุม (Controls Integrity
Management System)
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบ และ
วัดผลประสิทธิภาพตามรอบระยะเวลาการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ
ทั้งทางดานนโยบายและแนวปฏิบัติ ความมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทางการเงิน การดําเนินงานและการควบคุมอื่นๆ ที่
เกี่ยวของจากทีมงานผูตรวจสอบภายในบริษัทฯ ที่มีความเปนอิสระ
รวมถึงการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอีกทางหนึ่งดวย
ระบบควบคุมการบริหารจัดการ
ระบบควบคุมการบริหารจัดการ เปนการกําหนดหลักการพืน้ ฐาน
แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสําหรับระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานเปนไปอยาง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับเปาหมายทิศทางของ
ฝายบริหาร และพิทักษไวซึ่งผลประโยชนของผูที่เกี่ยวของตางๆ
ระบบควบคุมการบริหารจัดการ ประกอบดวยหลักการสําคัญ
7 ประการ ได แ ก การกระจายอํ า นาจ (Decentralization of
Management) การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ (Segregation
of Duties and Responsibilities) การจดบั น ทึ ก เป น เอกสาร
(Documentation) การกํากับและสอบทาน (Supervision and
Review) การจัดการอยางทันเวลามิชักชา (Timeliness) การจัดการ
ใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (Relevance to Risk) และความ
เปนอิสระของการควบคุม (Minimum Inter-dependence of
Controls) ทั้งนี้ ฝายบริหารของแตละหนวยงาน จะตองนําหลักการ
ดังกลาวไปประยุกต เพื่อปฏิบัติใชในหนวยงานของตนอยางเครงครัด
รายงานประจําป 2556
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ระบบบริหารการดําเนินงานเพื่อการควบคุม
ระบบบริหารการดําเนินงานเพื่อการควบคุมซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของระบบควบคุ ม การบริ ห ารจั ด การ เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ระดั บ
ปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยง และหาทางกําหนดวิธีการควบคุม
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือปญหาขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
ครอบคลุมในทุกสวนของงาน ทั้งดานการปฏิบัติงาน การเงินหรืองาน
บริหาร รวมไปถึงการรายงานความผิดปกติ ขอบกพรองของการ
ควบคุม และประเด็นอันอาจขัดตอแนวทางการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ตอฝายบริหาร ทั้งนี้ ก็เพื่อทําใหเกิดความมั่นใจวา นโยบาย
หลักการและมาตรฐานของระบบการควบคุมการจัดการ ตลอดจนวิธี
การควบคุมภายในหนวยงาน ไดถูกนําไปประยุกตปฏิบัติใชจริง และ
ยังคงความมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
ระบบบริ ห ารการดํ า เนิ น งานเพื่ อ การควบคุ ม จะครอบคลุ ม
7 หัวขอ ไดแก การกํากับดูแลของฝายบริหาร (Management,
Leadership, Commitment & Accountability) การประเมินความ
เสีย่ ง (Risk Assessment) แนวปฏิบตั เิ พือ่ จัดการความเสีย่ ง (Business
Procedure Management & Improvement) การสือ่ สารและอบรม
(Personnel & Training) การจัดการเพือ่ นําไปปฏิบตั ิ (Management
of Change) การรายงานและการจัดการขอบกพรองของการควบคุม
(Reporting & Resolution of Control Weakness) และ
การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม (Controls Integrity
Assessment) โดยในแต ล ะหั ว ข อ จะประกอบด ว ยรายละเอี ย ด
5 หัวขอยอยคือ วัตถุประสงค (Objective) มาตรฐาน (Standards)
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedures) ผลที่คาดวาจะไดรับ (Expected
Results) และวิ ธี ก ารสอบทาน (Verification & Feedback
Mechanism)

การตรวจสอบและวัดผลประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน
การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานธุรกิจ (BPR)
บริษัทตระหนักมาโดยตลอดถึงความสําคัญและคุณคา ของหลัก
บรรษั ท ภิ บ าลรู ป แบบการทํ า ธุ ร กิ จ อย า งตรงไปตรงมา และหลั ก
มาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจมายาวนาน บริษทั ฯ เชือ่ วา สิง่ เหลานี้
เปนปจจัยสําคัญใหประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืน โดยที่วิธีการ
ทํางานใหบรรลุผลนัน้ มีความสําคัญดุจเดียวกับตัวผลงานนัน้ พนักงาน
ทุกคนของเราจึงตองมีการทบทวนนโยบายตางๆ และมาตรฐานการ
ดําเนินธุรกิจ และนําไปปรับใชจริงในการทํางานตามกําหนดระยะ
เวลา ในป พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ ไดจดั วาระการอบรมใหพนักงานทุกคน
ทบทวนนโยบายและมาตรฐาน โดยมีวตั ถุประสงค ดังตอไปนี้
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• เพื่อสงเสริมชื่อเสียงอันดีของบริษัทฯ ในดานความซื่อสัตย และ
แนวทางการทําธุรกิจอยางตรงไปตรงมา
• เพื่อสงเสริมใหมีความเขาใจหลักการของมาตรฐานการดําเนิน
ธุรกิจและปฏิบัติตามหลักการเหลานั้น
• เพื่อแสดงใหเห็นถึงการใชมาตรฐานเหลานี้ ในการทํางานจริงใน
ทุกแงมุม และในทุกระดับในองคกร
• เพื่อสื่อใหทราบถึงผลลัพธจากการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
• เพื่อบงชี้ ประเมิน รายงาน รวมถึงแกไขหากจําเปน การปฏิบัติที่
เปนอยูอันอาจสอดคลองกับหลักของนโยบาย
• เพื่อรายงานขอกังวลใจ ในการปฏิบัติตาม และเพื่อใหมั่นใจวา
พนักงานทราบถึงชองทางที่มีอยู เพื่อสื่อสารรายงานขอกังวลใจ
เหลานั้น
การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการตรวจสอบ และวัดผลประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในของหน ว ยงานต า งๆ โดยที ม งานผู  ต รวจสอบภายในของ
บริษัทฯ โดยทั่วไปทุกรอบระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระดับความ
เสี่ ย งของแต ล ะหน ว ยงาน นอกจากนี้ ในแต ล ะหน ว ยงานจะมี ที่
ปรึกษาดานการควบคุมของหนวยงาน เพื่อใหแนวทางการควบคุม
และทําการตรวจประเมินการควบคุมภายในของหนวยงานเอง (Unit
Internal Assessment) เปนระยะ โดยผลของการตรวจประเมิน
ภายในของหนวยงาน และผลของการตรวจสอบ โดยทีมงานผูตรวจ
สอบภายในบริษทั ฯ จะมีการรายงานอยางเปนทางการตอฝายบริหาร
ของหน ว ยงานนั้ น เพื่ อ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ข และ
ติดตามผลความคืบหนาของการปฏิบัติตามขอแนะนําตางๆ ตอไป
ทั้งนี้ ผลของรายงานการตรวจสอบทั้งหมดดังกลาว จะมีการนําเสนอ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานดวย
การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอิสระ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต จะเปนผูทําการตรวจสอบรายงานทาง
การเงิน ตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพื่อรับรองวางบการเงิน
ของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นโดยไมมีขอผิดพลาดอยางเปนสาระสําคัญ
และจัดทําสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
บริษัทฯ จายคาตอบแทนจากการสอบบัญชี ใหแกผูสอบบัญชี
รั บ อนุ ญ าต บริ ษั ท ไพร ซ วอเตอร เ ฮาส คู เ ปอร ส เอบี เ อเอส จํ า กั ด
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2556 เปนจํานวนเงิน 4,500,000 บาท

รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารรวม 3 ทาน และไดรับการ
แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการทุกคนเปนกรรมการอิสระ กรรมการหนึ่งทานมีคุณสมบัติ
และประสบการณดานบัญชีบริหาร ตามที่กําหนดไวในคําแนะนําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กรรมการทานหนึ่งมีประสบการณดานบริหารโรงกลั่นนํ้ามัน และอีกทานหนึ่งมีประสบการณการบริหาร
ทั่วไป และการบริหารองคกรระหวางประเทศ
คณะกรรมการมีการประชุม 6 ครั้งในป 2556 และมีการทบทวนและการหารือกันอยางกวางขวาง
กับผูสอบบัญชีรับอนุญาต ผูจัดการหนวยควบคุมภายในและผูบริหารของบริษัท กรรมการไดยื่นรายงาน
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส
คณะกรรมการไดทบทวนและปรึกษากับผูบ ริหารของบริษทั ตลอดจนผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเกีย่ วกับนโยบายบัญชี ทีใ่ ชในการจัดทํางบการเงิน
ประเด็นทางการเงินและการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบการเงินนี้ คณะกรรมการไดมีการพบกับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารของบริษัท
เขารวม และไดปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของนโยบายบัญชี การนําเอามาตรฐานบัญชีใหมมาใช และทบทวนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับงบการเงิน คณะกรรมการไดทบทวนและปรึกษากับผูบริหารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา และ
ผลกระทบตองบการเงิน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความเห็นวา งบการเงินไดแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับมาตรฐานบัญชีไทย ดวยเหตุผลนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวางบการเงินของบริษัท ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดมีการเปดเผยขอมูลรวม
ถึงธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวของไวอยางพอเพียง
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดทบทวนกรอบการทํางานของการบริหารความเสีย่ ง ทบทวนเกีย่ วกับการกําหนดความเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ ง
และมาตรการทีใ่ ชในการลดและควบคุมความเสีย่ ง พบวา บริษทั ไดนาํ เอาวิธกี ารทีค่ รอบคลุมและเหมาะสมกับกระบวนการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
คณะกรรมการไดทบทวนขอบเขตกิจกรรม ความรับผิดชอบและทรัพยากร ตลอดจนบุคลากรที่ใชในกระบวนการควบคุมภายใน ไดมีการ
ประชุมกับผูรับผิดชอบทางดานการควบคุมภายใน 4 ครั้ง ไดหารือถึงความเพียงพอ ความนาเชื่อถือของกระบวนการควบคุมภายใน ไดทบทวน
รายงานจากผูตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมถึงประเด็นปญหาที่สําคัญที่พบในการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานถึงสถานภาพของประเด็นปญหา
ที่ไดรับการเอาใจใสจากฝายบริหาร คณะกรรมการยังไดสอบทานกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหความเห็นวา การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินนั้นมีความพอเพียง
คณะกรรมการไดสอบทานความเหมาะสม และความเปนเหตุเปนผลในการทําธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยการสอบถามผูบริหารถึง
การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ เกี่ยวกับขอกําหนดและเงื่อนไขของขอตกลงที่สําคัญระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน ไมพบวามีปญหาที่เกี่ยวของ
กับประเด็นนี้
คณะกรรมการไดสอบทานกระบวนการกํากับดูแลเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ในสวนที่เกี่ยวของกับธุรกิจดาน
การกลั่นนํ้ามัน พบวาบริษัทมีกระบวนการกํากับอยางพอเพียง ธุรกรรมทางธุรกิจไดจัดทําขึ้นตามวิธีการปกติของธุรกิจ ขอตกลงและเงื่อนไขไดมี
การเปดเผยอยางเหมาะสม เงื่อนไขที่ใชในการทําธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวของนั้นเปนเงื่อนไขที่ใชกับบุคคลทั่วไป มิไดมีการใหเปรียบซึ่งกันและกัน
และไดรับการเปดเผยอยางเหมาะสม
คณะกรรมการไดพิจารณาคุณสมบัติและคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทที่ฝายบริหารเสนอมา และเห็นชอบใหคณะกรรมการบริษัท
เสนอตอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
นายสมภพ อมาตยกุล
ประธาน

นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
กรรมการตรวจสอบ

นางวัธนี พรรณเชษฐ
กรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว
รายการ
ระหวางกัน

บริษทั ฯ ในฐานะบริษทั หนึง่ ในเครือเอ็กซอน โมบิลไดเขาทําสัญญา
ตางๆ กับเอ็กซอน โมบิลและบริษัทในเครือ เพื่อที่บริษัทฯ จะไดรับ
ประโยชน และเขาถึงความเชีย่ วชาญดานปฏิบตั กิ าร และบริการสนับสนุน
อืน่ ๆ ของเอ็กซอน โมบิล โดยทีส่ ญ
ั ญาเหลานีเ้ ปนประโยชนตอ บริษทั ฯ
และมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตามมาตรฐานของ
เอ็กซอน โมบิล เงือ่ นไขและขอตกลงในสัญญาดังกลาว ตัง้ อยูบ นพืน้ ฐาน
เดียวกันกับเงื่อนไขและขอตกลงของคูสัญญารายอื่นๆ ที่เปนบริษัท
ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่ ทัว่ โลก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เชือ่ วา
สัญญา ดังกลาว มีลักษณะเดียวกันกับที่ทํากับบุคคลภายนอก โดยมี
เงื่อนไขขอตกลงทางการคาที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบไดสอบทานสัญญาระหวางกันเหลานั้นแลว
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการเขาทํา
รายการ ระหวางกัน
การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ ภายใตสัญญาตางๆ กับ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมดในปทผี่ า นมา เปนการทํารายการเพือ่ ประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ โดยไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทฯ และการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณาขอมูลตางๆ ประกอบกัน แลวมี
ความเห็นวา ธุรกรรมเหลานั้นเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ
และเทาเทียมกับธุรกรรมทีท่ าํ กับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางเหมาะสม
มาตรการขัน
้ ตอนในการอนุมต
ั กิ ารเขาทํารายการระหวางกัน

โดยปกติแลวการเขาทําสัญญาระหวางกันทั้งหมดของบริษัทฯ
ทําขึน้ เพือ่ การดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ขัน้ ตอนการอนุมตั มิ คี วาม
สอดคลองกับแนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวของของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณี
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น จากการเขาทําสัญญา
ระหวางกันกับบุคคลทีเ่ ปนผูถ อื หุน กรรมการ หรือผูบ ริหารของบริษทั ฯ
บุคคลที่เปนผูถือหุน กรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทฯ ดังกลาว จะ
ไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญาดังกลาว
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I บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

อยางไรก็ตาม เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2551 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทไดอนุมัติในหลักการใหบริษัทฯ และบริษัทยอยเขาทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันบางประเภทกับกรรมการ ผูบริหารและ/หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของ (ตามที่ไดหรือจะไดใหคํานิยามไวในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) หากธุรกรรมเหลานั้นเปนธุรกรรม
ที่เปนขอตกลงทางการคา ในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํา
กับคูส ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคา
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของแลวแตกรณี หรือหากธุรกรรมเหลานั้นเปน
ธุรกรรมที่มีการคิดราคาในราคาที่เปนธรรมหรือราคาตลาด หรือหาก
ธุรกรรมเหลานั้นเปนธุรกรรมที่มีการคิดราคาในราคาทุน หรือราคา
ทุนบวกคาบริการตามที่ตกลงกันไวในสัญญาระหวางบริษัทฯ กับ
บริษัทในเครือ หรือหากราคาอยูบนพื้นฐานเดียวกันกับราคาที่เรียก
เก็บจาก หรือเรียกเก็บโดยบริษทั ในเครือทัว่ โลก สําหรับการใหบริการ
หรือการซื้อขายสินคาประเภทเดียวกัน หรือหากอัตราดอกเบี้ยจายที่
เกิดจากเงินกูย มื ระหวางบริษทั ฯ และบริษทั ในเครืออืน่ ไดคดิ ตามอัตรา
ที่เปนธรรม (Fair rate) หรืออัตราตลาด (Market Rate)
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันใน
อนาคต

สําหรับการเขาทําสัญญาระหวางบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวของ
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต บริ ษั ท ฯ จะปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามมติ ข อง
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ตามสาระสําคัญ
ขางตน รวมถึงตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทีม่ ผี ลใชบงั คับ ภายใตขอ กําหนด
และเงือ่ นไขขางตน หากบริษทั ฯ ประสงคจะเขาทําสัญญาระหวางกัน
บริษทั ฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ทําการสอบทาน
และใหความเห็นเกี่ยวกับสัญญาดังกลาว โดยที่ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ อื หุน
แลวแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทําสัญญาตามที่เสนอนั้นเปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
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ExxonMobil Asia Pacific Pte.Ltd.
(“EMAPPL”)
EMAPPL เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ซึ่งถือหุนทางออม รอยละ 100

EMAPPL

EMAPPL

EMAPPL

ExxonMobil Chemical Asia Pacific
(“EMCAP”)
ซึ่งเปนหนวยงานภายในของ EMAPPL

EMCAP

ExxonMobil Sales and Supply
(“EMS&S”)
EMS&S เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ซึ่งถือหุนทางออม รอยละ 100

ExxonMobil Limited (“EML”)
EML เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ เอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่น และเปนบริษัทยอย
ของ ExxonMobil International
Holdings Inc.

สัญญาจัดหาและรับซือ้ พาราไซลีน
และสารเบนซีนเขมขน
(Paraxylene and Benzene concentrate
Supply and Offtake Agreement)

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

สัญญาโอนสิทธิในการผลิตและ/หรือจําหนาย
ผลิตภัณฑนํ้ามันและเคมีภายใตครื่องหมาย
การคาโตโยตา
(Assignment and Assumption Agreement
for the Manufacture and/or sale of
Toyota Oil and Chemical Products)

สัญญาซื้อขาย
(Sale Agreement)

สัญญาซื้อขายพาราไซลีน
(Paraxylene Sales Agreement)

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

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

บริษัทที่เกี่ยวของ

สัญญาจัดหานํ้ามันดิบ กาซปโตรเลียมเหลว
ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับ
การผลิตผลิตภัณฑหลอลื่น
(Crude oil, LPG, Products and Feedstock,
and Lube Basestock Supply Agreement)

สินคาและบริการ

ชือ่ สัญญา

EML จะใหบริการตางๆ ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจแตละประเภท และการดําเนินงานของบริษัทฯ

EMS&S จะขายหรือจัดหานํ้ามันดิบนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟกใหแกบริษัทฯ
นอกเหนือจากนํ้ามันดิบ EMS&S จะขายหรือจัดหาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ
ใหแกบริษัทฯ และบริษัทฯ จะทําการขายนํ้ามันดิบ กาซปโตรเลียมเหลว
ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑหลอลื่น
ซึ่งบริษัทฯ ประสงคจะสงออกใหกับ EMS&S

EMCAP จะทําการขายพาราไซลีนใหแกบริษัทฯ
ในปริมาณที่บริษัทฯ ไดมีหนังสือแจงตกลงกันในแตละครั้ง

EMCAP จะทําการขายเคมีภัณฑใหแกบริษัทฯ
ในปริมาณที่บริษัทฯ ไดมีหนังสือแจงตกลงกันในแตละครั้ง

บริษัทฯ ไดรับโอนมาซึ่งสิทธิและหนาที่ในการเปนผูผลิตและ/หรือจําหนายซึ่ง
ผลิตภัณฑนํ้ามันและเคมี ภายใตเครื่องหมายการคาโตโยตาในประเทศไทย จาก
EMAPPL ผูซึ่งไดรบั สิทธิและหนาที่ดังกลาวจากโตโยตา มอเตอร คอรปอเรชั่น
ภายใตสัญญาหลัก

บริษัทฯ จะทําการขายหรือซื้อนํ้ามันหลอลื่นจาก EMAPPL

บริษัทฯ จะทําการขายพาราไซลีน และสารเบนซีนเขมขน
ที่ผลิตไดจากโรงงานฯ ของบริษัทฯ ใหกับ EMAPPL

EMAPPL จะขายหรือจัดหานํ้ามันดิบสําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟกใหแกบริษัทฯ
อีกทั้งจะขายหรือจัดหา กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ
และสารพื้นฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑหลอลื่น และบริษัทฯ จะทําการขาย
นํ้ามันดิบ กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับ
การผลิตผลิตภัณฑหลอลื่น ซึ่งบริษัทฯ ประสงคจะสงออก ใหกับ EMAPPL

ลักษณะของรายการ

สัญญาระหวางกันที่บริษัทฯ เขาทํากับบริษัทที่เกี่ยวของ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 สรุปรวมไดดังนี้

ประเภทและลักษณะของรายการระหวางกัน

4,972

27,736

รายได
จากการขาย

169,673

4,799

14,800

รายจาย
จากการซื้อ

รายได
จากการใหบริการ

1,259

152

รายจาย
จากการรับบริการ

รายการระหวางกัน ในรอบปบญ
ั ชี 2556 (ลานบาท)
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EMPC จะใหบริการสนับสนุนดานตางๆ อาทิเชน ดานบัญชี งานธุรการ เปนตน
ผานทางบุคลากรทีอ่ ยูน อกศูนยธรุ กิจ ซึง่ ไมไดตง้ั อยูใ นประเทศไทย

EMA จะใหบริการเกี่ยวกับการตลาด ความชวยเหลือทางเทคนิคที่เหมาะสม
ตอการดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานของบริษัทฯ รวมถึงการ
สงเสริมการขาย และการใหบริการคําปรึกษาอื่นที่เกี่ยวของ

ExxonMobil Global Services
Company (“EMGSC”)
EMGSC เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
`ซึ่งถือหุนโดยตรง รอยละ 100

ExxonMobil Petroleum & Chemical
(“EMPC”)
EMPC เปนหนึง่ ในบริษทั ในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่
ซึง่ ถือหุน ทางออม รอยละ 100

ExxonMobil Aviation International
Ltd. (“EMA”)
EMA เปนหนึง่ ในบริษทั ในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่
ซึง่ ถือหุน ทางออม รอยละ 100

Standard Tankers Bahamas Ltd.
(“STB”)
STB เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ซึ่งถือหุนทางออม รอยละ 100

ExxonMobil Research and
Engineering Company (“EMRE”)
EMRE เปนหนึง่ ในบริษทั ในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่
ซึง่ ถือหุน โดยตรง รอยละ 100

สัญญาบริการ
(Master Service Agreement)

สัญญาการสนับสนุนธุรกิจของเอ็กซอน โมบิล
ปโตรเลียม แอนด เคมิคอล
(ExxonMobil Petroleum & Chemical
Master Business Support Agreement)

สัญญาบริการ
(EssoAir Service Agreement)

สัญญาขนสงทางทะเลระหวางบริษัทในเครือ
(Inter Affiliate Marine Transportation
Services Agreement)

สัญญาวิจัยมาตรฐาน
(Standard Research Agreement)

สัญญานี้ทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (ก) การสรางสรรค การไดมา และ
การบริหารจัดการขอมูลทางเทคนิค และการคุมครองสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ เพื่อ
ประโยชนในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปโตรเลียมและเคมีภัณฑ (ข) การเขาถึง
ขอมูลทางเทคนิค และการใชความคุมครองสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ที่ไดรับสําหรับ
ขอมูลทางเทคนิคดังกลาว (ค) ความชวยเหลือทางดานวิศวกรรม และงานวิจยั
พิเศษ และ (ง) การรักษาและบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา และขอมูล
ทางเทคนิคที่ไดมา หรือเปดเผยตามสัญญานี้เพื่อประโยชนของบริษัทฯ

STB จะใหบริการเกี่ยวกับ (ก) กิจการเรือขนสงกองกลาง และการขนสง
นํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม และเคมีภัณฑ (ข) การเชาเรือ และการบริการ
สนับสนุนการขนสง (ค) บริการตรวจสอบเรือ และ (ง) บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับเรือขนสงกองกลาง รวมทั้งกิจกรรมการขนสงทางนํ้าประเภทอื่นที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ

EMGSC จะใหบริการใหคําแนะนําและชวยเหลือบริษัทฯ เกี่ยวกับ
(ก) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) บริการจัดซื้อจัดหาในดานตางๆ และ
(ค) บริการอสังหาริมทรัพยและบริการสิ่งอํานวยความสะดวก

EMAPPL และบริษัทฯ จะใหบริการซึ่งกันและกัน ในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจเคมีภัณฑของบริษัทฯ อาทิเชน บริการดานบัญชี
กฎหมาย ภาษี ทรัพยากรบุคคล พื้นที่สํานักงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับเสมียน
บริการเครือขายคอมพิวเตอร และบริการจัดซื้อจัดหา

EMAPPL

สัญญาบริการสํานักงานใหญภูมิภาค/
บริษัทในเครือสําหรับธุรกิจเคมีภัณฑ
(Chemical Regional Headquarters/
Affiliate Service Agreement)

EMAPPL และบริษัทฯ จะใหบริการซึ่งกันและกัน ในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจปลายนํ้าของบริษัทฯ อาทิเชน การตลาดนํ้ามันเชื้อเพลิง
การกลั่นนํ้ามัน การจัดหาสินคา เปนตน

ลักษณะของรายการ

EMAPPL

บริษัทที่เกี่ยวของ

สัญญาบริการสํานักงานใหญภูมิภาค/
บริษัทในเครือ-ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
(Downstream Regional Headquarters/
Affliliate Master Service Agreement)

สินคาและบริการ

ชือ่ สัญญา
รายได
จากการขาย

1,518

รายจาย
จากการซื้อ

9

รายได
จากการใหบริการ

107

2

93

4
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1,096

รายจาย
จากการรับบริการ

รายการระหวางกัน ในรอบปบญ
ั ชี 2556 (ลานบาท)
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ExxonMobil Hong Kong Limited
(“EMHKL”)
EMHKL เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ซึ่งถือหุนทางออม รอยละ 100

ExxonMobil Catalyst Services Inc.
(“EMCSI”)
EMCSI เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ซึ่งถือหุนโดยตรง รอยละ 100

ExxonMobil Chemical Company
(“EMCC”)
EMCC เปนหนวยงานภายในของ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น

ExxonMobil Marine Limited
(“EMML”) and EMAPPL
EMML เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ซึ่งถือหุนทางออม รอยละ 100

สัญญาบริการ (Service Agreement)

สัญญาบริการ (Service Agreement)

สัญญาบริการ (Service Agreement)

สัญญาขาย และใหบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง
ทางทะเล
(ExxonMobil Marine Fuels Supply and
Services Agreement)

ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ ขายและสงมอบนํ้ามันเชื้อเพลิงทางทะเล และใหบริการตางๆ
ที่เกี่ยวของแก EMML และ EMAPPL

บริษัทฯ จะใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดในประเทศไทย

EMCSI จะใหบริการตางๆ ซึง่ รวมถึงการจัดหาโลหะมีคา เพือ่ ดําเนินการผลิตเพิม่
หรือเปลี่ยนตัวเรงปฏิกิริยาตามประเภทของโลหะ และการดําเนินงานตางๆ
ที่เกี่ยวกับตัวเรงปฏิกิริยา

EMHKL และบริษัทฯ จะใหบริการซึ่งกันและกัน ในบริการเกี่ยวกับ
การจัดการ วิชาชีพ และการบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติการ รวมถึงการปรึกษา
เรื่องอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกรโดยรวม

EMC ตกลงใหบริษัทฯ มีสิทธิใชเครื่องหมายการคา ESSO, EXXON และ
ESSO Oval สําหรับผลิตภัณฑ การบริการที่ขายหรือมีขึ้นในประเทศไทย

EMCT ในฐานะผูใหเชาจะจัดหาและใหบริษัทฯ เชาตัวเรงปฏิกิริยา

(1) จํานวนนี้ไมรวมคาบริการที่จายใหกับบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด เปนจํานวน 872 ลานบาท

ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 34)

Exxon Mobil Corporation (“EMC”)
EMC เปนบริษัทแมของบริษัทในเครือ
และบริษทั ยอยตางๆ ในเครือเอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่น

สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคา
(Trademark License Agreement)

รายการอื่นๆ

ExxonMobil Catalyst Technologies
LLC (“EMCT”)
EMCT เปนหนึง่ ในบริษทั ในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่
ซึง่ ถือหุน ทางออม รอยละ 100

บริษัทที่เกี่ยวของ

สัญญาเชาตัวเรงปฏิกิริยา
(Catalyst Lease Agreement)

สินคาและบริการ

ชื่อสัญญา

32,722

14

รายได
จากการขาย

190,874

84
(1)

รายจาย
จากการซื้อ

10

1

รายได
จากการใหบริการ

2,937

143

8

(9)

2

4

27

รายจาย
จากการรับบริการ

รายการระหวางกัน ในรอบปบญ
ั ชี 2556 (ลานบาท)
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ExxonMobil United Finance
Company (“EMUFC”)

ExxonMobil Development Finance
Company (“EMDFC”)

ตั๋วสัญญาใชเงินขายลด
(Promissory Notes)

สัญญากูยืมเงินระยะสั้น
(Short-Term Loan Agreement)

ลักษณะของรายการ

EMDFC ในฐานะผูใหกูตกลงใหบริษัทฯกูเงินระยะสั้น 5,000 ลานบาท
โดยบริษัทฯ สามารถขอกูและคืนเงินกูไดในจํานวนไมเกินวงเงินที่กําหนด
เดือนละครั้ง

บริษัทฯไดออกตั๋วสัญญาใชเงินขายลด 5 ฉบับรวมมูลคา 5,000 ลานบาท
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีกาํ หนดชําระคืนในเดือนกันยายน
พ.ศ 2558 และ 3 ฉบับรวมมูลคา 3,000 ลานบาทในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556
โดยมีกําหนดชําระคืนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

บริษัทฯในฐานะผูใหกูตกลงให EML กูเงินจํานวนไมเกิน 3,000 ลานบาท
โดย EML จะทําการโอนเงินเขาบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งบริษัทฯมีสิทธิเบิกเงิน
ดังกลาวมาใชประโยชนได แตตองชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากจํานวนดังกลาว

ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 34)

EML

บริษัทที่เกี่ยวของ

สัญญากูยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด
(Loan and Current Account Agreement)

ความชวยเหลือทางการเงิน

ชือ่ สัญญา

11,412

2,752

8,284

376

ยอดเงินกู
ณ สิ้นงวด

ยอดเงินใหกู
ณ สิ้นงวด

277

20

240

17

ดอกเบี้ยจาย

รายการระหวางกัน ในรอบปบญ
ั ชี 2556 (ลานบาท)
ดอกเบี้ยรับ

บริษัท นํ้ามันเพชรเกษม จํากัด (กอตั้ง 2515 - ปจจุบัน)
สุวัฒน อนันตกิจไพบูลย (บิดา)
ปมผมอยูเพชรเกษม กม. 7 ตอนนั้นยังขายไมคอยเยอะเทาไร ขายสงตางจังหวัดซะสวนมาก ลูกคาก็ดี
กับเรา ตอนที่นํ้ามันขาดแคลนเอสโซเขาก็ไมเคยขึ้นราคา ลูกคาก็เลยเยอะขึ้น เยอะขึ้น บริษัทเอสโซก็ดี
กับลูกคานะครับ ผมกลาพูดไดเลยวา เอสโซดีที่สุด

วิโรจน อนันตกิจไพบูลย (บุตร)
ลูกคามักจะบอกวา เขามาเติมปม เราตัง้ แตสมัยกอนเพชรเกษมยังเปนลูกรัง เติมมาเรือ่ ยๆ เขายายไปทีอ่ นื่
พอกลับมาเห็นปม เรายังอยูก ด็ ใี จ ก็จะมาเติมปม เรา... จะเนนในเรือ่ งของคุณภาพและการสงสินคาทีป่ ลอดภัย
เรียกวา กอนที่จะสงมาถึงลูกคา เขาจะดูเรื่องคุณภาพนํ้ามันวาไดตาม spec และจะมีการ seal มีเทคโนโลยี
ที่เขามาดูแลอยาง GPS เพื่อจะสงใหลูกคา ทําใหเกิดความมั่นใจวาสินคามีคุณภาพตรงแนนอน
รายงานประจําป 2556
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คณะกรรมการบริษัท
นายซี จอหน อัทนัส
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
อายุ : 49
คุณวุฒิการศึกษา :
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตดานการเงิน มหาวิทยาลัยคอรเนอรจี เมลลอน มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน :
• ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็กซอน โมบิล จํากัด
• ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
2554 – 2556 กรรมการผูจัดการ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็กซอน โมบิล จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด
2549 – 2554 ผูจัดการการเงิน, ธุรกิจตนนํ้า บริษัท เอ็กซอน โมบิล เอ็กปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการกระทําผิด* : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%) : ไมมี

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
กรรมการ และกรรมการประเมินผลงาน
อายุ : 55
คุณวุฒิการศึกษา :
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยซินซินเนติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน :
• ผูจัดการฝายกิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
2552 – 2556 ผูจัดการฝายกิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2549 – 2552 ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ บริษัท เอ็กซอน โมบิล จํากัด
ประวัติการกระทําผิด* : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%) : ไมมี

นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
กรรมการ
อายุ : 50
คุณวุฒิการศึกษา :
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทัลซา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน :
• ผูจัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
2556 – ปจจุบัน ผูจัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2549 – 2556 ผูจัดการฝายปฏิบัติการกลั่น บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประวัติการกระทําผิด* : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%) : ไมมี

* ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาเกี่ยวกับ
(1) การถูกพิพากษาวากระทําผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ
(2) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย และ
(3) การถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคการหรือหนวยงานของรัฐโทษฐานทุจริตตอหนาที่
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I บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

นายสมเจตน สายฝน
กรรมการ
อายุ : 56
คุณวุฒิการศึกษา :
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหการและบริหาร สถาบันวิทยาลัยแหงเอเชีย
ตําแหนงปจจุบัน :
• ผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
2550 – 2556 ผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประวัติการกระทําผิด* : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%) : ไมมี

นายอนุวัตร รุงเรืองรัตนากุล
กรรมการ
อายุ : 46
คุณวุฒิการศึกษา :
• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีเทคนิค (เทคโนโลยี เชื้อเพลิง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนงปจจุบัน :
• ผูจัดการสวนวิชาการ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
2551 – 2556 ผูจัดการสวนวิชาการ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประวัติการกระทําผิด* : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%) : ไมมี

นายยอดพงศ สุตธรรม
กรรมการ
อายุ : 46
คุณวุฒิการศึกษา :
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยซีแอทเติ้ล แปซิฟก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน :
• ผูจัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด
• ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
• ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
2553 – 2556 ผูจัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด
2552 – 2553 ผูจัดการศูนยบริการงานปฏิบัติการภาคพื้นเอเชียแปซิฟก การตลาดขายปลีก บริษัท เอ็กซอน โมบิล จํากัด
ประวัติการกระทําผิด* : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%) : ไมมี

* ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาเกี่ยวกับ
(1) การถูกพิพากษาวากระทําผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ
(2) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย และ
(3) การถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคการหรือหนวยงานของรัฐโทษฐานทุจริตตอหนาที่
รายงานประจําป 2556
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นางราตรีมณี ภาษีผล
กรรมการ
อายุ : 46
คุณวุฒิการศึกษา :
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแหงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน :
• ผูจัดการการเงินและภาษี บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• ผูจัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอน โมบิล จํากัด
• ผูจัดการการเงิน บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจัดการการเงิน บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
• ผูจัดการการเงิน บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด
• ผูจัดการการเงิน บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร จํากัด
• ผูจัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอน โมบิล เอ็กซโพลเรชั่น แอนด โพรดักชั่น โคราช อิงค
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
2552 – 2556 ผูจัดการการเงินและภาษี บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอน โมบิล จํากัด
ผูจัดการการเงิน บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด
ผูจัดการการเงิน บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
ผูจัดการการเงิน บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด
ผูจัดการการเงิน บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร จํากัด
ผูจัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอน โมบิล เอ็กซโพลเรชั่น แอนด โพรดักชั่น โคราช อิงค
ประวัติการกระทําผิด* : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%) : 0.0003
นางวัธนี พรรณเชษฐ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 76
คุณวุฒิการศึกษา :
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตําแหนงปจจุบัน :
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและบัญชี สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
2552 – 2554 กรรมการกํากับธุรกิจในเครือ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
2550 – 2552 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
2548 – 2551 ประธานอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบรับอนุญาต
สภาวิชชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
ประวัติการกระทําผิด* : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%) : ไมมี
นายวัฒนา จันทรศร
กรรมการ และกรรมการประเมินผลงาน
อายุ : 67
คุณวุฒิการศึกษา :
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน :
• ประสบการณทํางาน :
2549 – 2550 ที่ปรึกษาธุรกิจกิจการกลั่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟก บริษัท เอ็กซอน โมบิล จํากัด
2547 – 2549 ที่ปรึกษาธุรกิจกิจการกลั่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟก บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2545 – 2547 ผูจัดการโรงกลั่นศรีราชา บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประวัติการกระทําผิด* : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%) : ไมมี
* ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาเกี่ยวกับ
(1) การถูกพิพากษาวากระทําผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ
(2) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย และ
(3) การถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคการหรือหนวยงานของรัฐโทษฐานทุจริตตอหนาที่
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นายสมภพ อมาตยกุล
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 73
คุณวุฒิการศึกษา :
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• หลักสูตรการจัดการระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน :
• กรรมการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
• ประธานอนุกรรมการ อกพ. วิสามัญเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงและคาตอบแทนสํานักงาน ก.พ.
• ประธานอนุกรรมการ อกพ. วิสามัญเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงระดับสูงของกระทรวง กระทรวงพาณิชย
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและราชบัณฑิตยสถาน
• ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
• ประธานคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• กรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบันพระปกเกลา
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง : กอนป 2546
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
• ประธานธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน)
• ประธานการรถไฟแหงประเทศไทย
• ผูจัดการใหญบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด
ประวัติการกระทําผิด* : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%) : ไมมี

นายคุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการอิสระ
อายุ : 58
คุณวุฒิการศึกษา :
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปโตรเลียม มหาวิทยาลัยแหงโอกลาโฮมา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน :
• รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
2552 – 2556 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ประวัติการกระทําผิด* : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%) : ไมมี

นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 74
คุณวุฒิการศึกษา :
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยรัฐโอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน :
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง : กอนป 2546
ประสบการณกวา 35 ปในดานการบริหารและวิศวกรรมในอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี ดํารงตําแหนงผูบริหารที่
สําคัญหลายตําแหนงในการจัดหา การวางแผน การจัดสงและลําเลียง การกลั่น และ การตลาดในบริษัทและบริษัท
อุตสาหกรรม ปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) กอนที่จะเกษียณอายุในป 2546
ประวัติการกระทําผิด* : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%) : ไมมี
* ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาเกี่ยวกับ
(1) การถูกพิพากษาวากระทําผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ
(2) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย และ
(3) การถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคการหรือหนวยงานของรัฐโทษฐานทุจริตตอหนาที่
รายงานประจําป 2556
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คณะผูบริหาร
นายชัย แจงศิริกุล
ผูจัดการบัญชี
อายุ : 56
คุณวุฒิการศึกษา :
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตําแหนงปจจุบัน :
• ผูจัดการบัญชี บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• ผูจัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอน โมบิล จํากัด
• ผูจัดการบัญชี บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจัดการบัญชี บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
• ผูจัดการบัญชี บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด
• ผูจัดการบัญชี บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร จํากัด
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
2550 – 2556 ผูจัดการบัญชี บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) / ผูจัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอน โมบิล จํากัด
ผูจัดการบัญชี บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด / ผูจัดการบัญชี บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
ผูจัดการบัญชี บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด / ผูจดั การบัญชี บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร จํากัด
ประวัติการกระทําผิด* : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%) : ไมมี

นายพิรุณ ยลวิเศษ
ผูจัดการขายสงนํ้ามันเชื้อเพลิงและกาซแอลพีจี
อายุ : 56
คุณวุฒิการศึกษา :
• บริหารโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวา เซาทอีสเทินส รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน :
• ผูจัดการขายสงนํ้ามันเชื้อเพลิงและกาซแอลพีจี บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
2552 – 2556 ผูจัดการขายสงนํ้ามันเชื้อเพลิงและกาซแอลพีจี บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
น)
ประวัติการกระทําผิด* : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%) : 0.0023

นายเข็มชาย โอสถาพันธุ
ผูจัดการนักลงทุนสัมพันธ
อายุ : 43
คุณวุฒิการศึกษา :
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ โลโยลาวิทยาลัย บัลติมอร สหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน :
• ผูจัดการนักลงทุนสัมพันธ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
2553 – 2556 ผูจัดการฝายสนับสนุนลูกคาภูมิภาคเอเชีย ฝายบริการลูกคาการตลาดนํ้ามันเชื้อเพลิงภูมิภาค
เอเซียแปซิฟก บริษัท เอ็กซอน โมบิล จํากัด
2552 – 2553 ผูจัดการฝายบริการลูกคา ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ฝายบริการลูกคาการตลาดนํ้ามัน
เชื้อเพลิงภูมิภาคเอเซียแปซิฟก บริษัท เอ็กซอน โมบิล จํากัด
ประวัติการกระทําผิด* : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%) : 0.0029
* ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาเกี่ยวกับ
(1) การถูกพิพากษาวากระทําผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ
(2) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย และ
(3) การถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคการหรือหนวยงานของรัฐโทษฐานทุจริตตอหนาที่
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...เป น บริ ษั ท ที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
ในแง ที่ ซั พ พลายพลั ง งานให กั บ ประชาชนทุกคนไดใช...
ปวีณ ตั้งมั่นภักดีพงศ (นองชาย)

วีร ตั้งมั่นภักดีพงศ (พี่ชาย)

AP BSC Card Operations Manager
2538 - ปจจุบัน

Application Integration Manager
2534 - ปจจุบัน

ตามพี่ชายเขามาทํางานที่เอสโซ ...ประทับใจที่วาไดทําและ
งานที่ดูแลวมีคุณคากับตัวเราเองและมีคุณคากับสังคม เพราะวา
เปนบริษัทที่รับผิดชอบตอสังคมในแงที่ซัพพลายพลังงานใหกับ
ประชาชนทุกคนไดใชเพราะวาเปนตัวขับเคลือ่ น นอกจากตัวงานแลว
เรื่องของคนที่ติดตอดวยก็มีความประทับใจ ไมวาจะเปนบริษัท
ดวยกันเอง พี่ๆ นองๆ ที่ทําดวยกัน รูสึกวาเขาเปนนองเราจริงๆ
อยากจะสอนอยากจะใหเขาไดดี หรือแมกระทัง่ Vendor คนขางนอก
เราไมรูสึกวาเขาเปนคูแขงอะไร เรารูสึกวาเขาเปน Partner ที่
ทํางานดวย

ทํางานที่เอสโซ เกือบ 23 ปแลวครับ ...บริษัทเอสโซ เหมือน
โรงเรียนใหญๆ ที่สรางคน ใหโอกาสคนที่อยากทําอะไรใหมๆ
ระดับนึง ...มันมีโอกาสที่พวกผมทํางานอยูบานบอย โดยงานไอที
มันไมจําเปนตองอยูออฟฟศตลอด ผมมีประชุมดึกๆ ทุกคืน แต
วาตอใหดึกยังไง ผมรูสึกวาตอนเชามาทํางาน ผมนึกถึงขาวเที่ยง
ผมจะไดเจอเพื่อน ไดกินขาวเที่ยงดวยกัน ถาถามวาผมภูมิใจ
อะไร ผมภูมิใจในงานเล็กๆ ที่ผมเริ่มทํา ผมทํางานไอทีเล็กๆ เวลา
เราไดซัพพอรทเขา ผมเห็น user เขาปลื้มปติ เวลาผมไปชวยเขา
นี่แหละที่นึกทีไร ลึกๆ แลวผมวานาภูมิใจ

รายงานประจําป 2556
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวมของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอสโซ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดจดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี
พ.ศ. 2543 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ดังกลาว ไดจัดทําขึ้นอยางรอบคอบ
และแสดงขอมูลถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทยอย บริษัทฯ ไดดํารงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอใหเชื่อมั่นไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชี
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ชวยพิทักษรักษาทรัพยสินของบริษัท สามารถรับรูและแกไขจุดออนหรือจุดบกพรองในกระบวนการ
ควบคุมเพื่อปองกันการทุจริต การกระทําที่ขัดตอกฎหมาย และการกระทําอื่นที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินไดมีการเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมถึง
ไดมีการเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นายซี จอหน อัทนัส
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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I บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถือหุนของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการ
เงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของผูถ อื หุน รวม และงบแสดงการเปลีย่ นแปลง
สวนของผูถ อื หุน เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สําหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้ โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว จากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ กําหนดใหขา พเจาปฏิบตั ติ ามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบ เพือ่ ใหไดความเชือ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน และ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใชขนึ้ อยูก บั ดุลยพินจิ ของผูส อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกลาว ผูส อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วของกับการจัดทํา
และการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใช และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา
ความเห็น

ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะบริษัทของ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เอสโซ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน
เฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ณฐพร พันธุอุดม
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557
รายงานประจําป 2556
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

5
6
34 ฉ
34 ฉ
7
8
9

1,002,448
6,697,414
133
27,889,024
2,103,690
729,100
38,421,809

2,047,243
7,072,927
130
27,635,912
1,592,379
805,827
39,154,418

502,421
6,673,449
2,543,788
100,982
27,494,851
2,101,922
893,819
40,311,232

1,636,944
7,051,846
1,402,371
51,927
27,257,885
1,580,421
979,220
39,960,614

10
11
34 ช
12
13
14
15
16

1,705,346
990,000
983,768
229,924
30,818,597
104,710
720,847
35,037

1,341,453
741,600
1,451,901
284,164
32,053,128
799,613
35,505

1,843,949
990,000
2,383,058
853,418
229,924
26,560,930
2,195,490
18,948

1,843,949
741,600
2,227,709
1,318,769
284,164
27,649,079
2,501,985
19,347

35,588,229

36,707,364

35,075,717

36,586,602

74,010,038

75,861,782

75,386,949

76,547,216

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
ภาษีขอคืน - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
สินทรัพยทางการเงินถือไวเผื่อขาย
เงินใหกยู มื ระยะยาวแกกจิ การทีเ่ กีย่ วของกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 72 ถึง 103 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

17
18
34 ซ
34 ฉ
19

17,184,230
3,674,121
6,198,667
11,131,340
496,932
38,685,290

13,454,780
4,090,734
427,574
15,298,576
445,243
33,716,907

17,184,230
3,570,747
7,833,629
11,132,490
496,932
40,218,028

13,454,780
3,972,052
1,005,826
15,303,794
445,243
34,181,695

34 ซ
17
19

5,213,195
5,800,000
1,730,652
1,893
12,745,740
51,431,030

5,043,726
12,681,558
1,485,701
1,804
19,212,789
52,929,696

5,213,804
5,800,000
1,730,652
1,893
12,746,349
52,964,377

5,046,173
12,681,558
1,485,701
1,804
19,215,236
53,396,931

20

17,110,007

17,110,007

17,110,007

17,110,007

20
20

17,075,181
4,031,711

17,075,181
4,031,711

17,075,181
4,031,711

17,075,181
4,031,711

22

653,243
48,242
763,200
22,571,577
7,431
22,579,008
74,010,038

653,243
600,040
564,480
22,924,655
7,431
22,932,086
75,861,782

653,243
(100,763)
763,200
22,422,572
22,422,572
75,386,949

653,243
825,670
564,480
23,150,285
23,150,285
76,547,216

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืม
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้กจิ การที่เกี่ยวของกัน
สํารองเงินเพือ่ ผลประโยชนพนักงานระยะสัน้
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืม
สํารองเงินเพือ่ ผลประโยชนพนักงานระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญจํานวน 3,467,916,666 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.9338 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญจํานวน 3,460,858,000 หุน
มูลคาทีไ่ ดรบั ชําระแลวหุน ละ 4.9338 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 72 ถึง 103 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจําป 2556
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)
งบการเงินรวม

รายไดจากการขาย
เงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
กําไรจากการขาย
รายไดอ่นื
ตนทุนทางการเงิน-สุทธิ
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม
รายได/ (คาใชจา ย) ทีไ่ มเกีย่ วกับการดําเนินงาน
กําไร/ (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได

หมายเหตุ

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

24
25

242,304,975
2,868,344
(238,943,704)

242,072,872
3,054,617
(239,630,876)

240,739,559
2,868,344
(238,140,926)

240,553,987
3,054,617
(238,740,777)

25
25

6,229,615
(5,278,082)
(384,755)

5,496,613
(4,738,400)
(385,368)

5,466,977
(4,627,967)
(384,755)

4,867,827
(4,142,617)
(385,368)

566,778
89,125
(984,328)
363,893
6,953

372,845
103,182
(1,190,424)
334,894
(3,000)

454,255
69,267
(861,241)
-

339,842
86,796
(1,093,145)
-

42,421
(420,349)

(382,503)
(1,315,635)

(337,719)
(415,671)

(666,507)
(1,323,479)

(377,928)

(1,698,138)

(753,390)

(1,989,986)

198,720

264,960

198,720

264,960

(179,208)

(1,433,178)

(554,670)

(1,725,026)

(378,755)
827
(377,928)

(1,698,824)
686
(1,698,138)

(753,390)
(753,390)

(1,989,986)
(1,989,986)

(180,035)
827
(179,208)

(1,433,864)
686
(1,433,178)

(554,670)
(554,670)

(1,725,026)
(1,725,026)

(0.11)

(0.49)

(0.22)

(0.57)

26
10

27

ขาดทุนสําหรับป
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษี :
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
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ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การปนสวนขาดทุน :
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
การปนสวนขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม :
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ขาดทุนตอหุนสําหรับการปนสวนขาดทุน
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
(แสดงหนวยเปนบาทตอหุน)
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน/
ขาดทุนตอหุนปรับลด

งบการเงินเฉพาะบริษท
ั

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 72 ถึง 103 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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17,075,181
17,075,181
17,075,181

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
(ขาดทุน)/กําไรเบ็ดเสร็จรวม
เงินปนผลจาย
21

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

4,031,711

4,031,711
-

4,031,711

4,031,711
-

สวนเกินมูลคาหุน

653,243

653,243
-

653,243

653,243
-

จัดสรรแลว สํารองตาม
กฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 72 ถึง 103 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

17,075,181
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
(ขาดทุน)/กําไรเบ็ดเสร็จรวม
เงินปนผลจาย
21

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
ชําระแลว

กําไรขาดทุุน
เบ็ดเสร็จอื่น

600,040

2,471,907
(1,698,824)
(173,043)

48,242

600,040
(378,755)
(173,043)

564,480

299,520
264,960
-

763,200

564,480
198,720
-

ยังไมไดจัดสรร- เงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรสะสม

กําไรสะสม

สวนของบริษัทใหญ

งบการเงินรวม

22,924,655

24,531,562
(1,433,864)
(173,043)

22,571,577

22,924,655
(180,035)
(173,043)

รวมสวนของ
บริษัทใหญ

7,431

7,432
686
(687)

7,431

7,431
827
(827)

สวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม

22,932,086

24,538,994
(1,433,178)
(173,730)

22,579,008

22,932,086
(179,208)
(173,870)

รวมสวนของ
ผูถือหุน

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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17,075,181

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 72 ถึง 103 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

17,075,181
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
(ขาดทุน)/กําไรเบ็ดเสร็จรวม
เงินปนผลจาย
21

17,075,181

21

17,075,181
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
(ขาดทุน)/กําไรเบ็ดเสร็จรวม
เงินปนผลจาย

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
ชําระแลว

4,031,711

4,031,711
-

4,031,711

4,031,711
-

สวนเกินมูลคาหุน

653,243

653,243
-

653,243

653,243
-

จัดสรรแลว สํารองตามกฎหมาย

825,670

2,988,699
(1,989,986)
(173,043)

(100,763)

825,670
(753,390)
(173,043)

ยังไมไดจัดสรรกําไรสะสม

กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

564,480

299,520
264,960
-

763,200

564,480
198,720
-

เงินลงทุนเผื่อขาย

กําไรขาดทุุน
เบ็ดเสร็จอื่น

23,150,285

25,048,354
(1,725,026)
(173,043)

22,422,572

23,150,285
(554,670)
(173,043)

รวมสวนของ
บริษัทใหญ

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจาก/(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดจาย
เงินสดสุทธิรับ/ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกยู มื ระยะยาวแกกจิ การทีเ่ กีย่ วของกันเพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดรับสุทธิจากเงินกูย มื ระยะสัน้ กิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
เงินสดรับ (จาย) สุทธิจากเงินกูยืมระยะยาว
จากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนของบริษัท
เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนสวนนอย
เงินสดสุทธิไดมาจาก/(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

29

(1,635,895)
(528,573)
(4,631)
(2,169,099)

10,366,763
(951,791)
(16,050)
9,398,922

(2,717,655)
(566,888)
(3,284,543)

10,276,964
(1,015,890)
9,261,074

34 ช
14

(1,126,699)
4,686
29,161
54,952
(1,037,900)

(843,600)
5,349
22,680
81,276
(734,295)

(155,349)
(1,126,698)
162,051
33,661
18,452
(1,067,883)

(125,640)
(843,600)
157,928
70,180
35,406
(705,726)

17
17
17
34 ช

(2,260,000)
(1,600,000)
500,000
5,689,153

(10,614,000)
(2,750,000)
1,000,000
251,270

(2,260,000)
(1,600,000)
500,000
6,745,863

(10,614,000)
(2,750,000)
1,000,000
272,457

34 ช

-

5,000,000

(1,838)

4,936,965

(173,043)
(827)
2,155,283

(173,043)
(687)
(7,286,460)

(173,043)
3,210,982

(173,043)
(7,327,621)

(1,051,716)

1,378,167

(1,141,444)

1,227,727

29

21

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
และเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
และเงินเบิกเกินบัญชีตนงวด

5

2,045,206

667,039

1,634,907

407,180

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
และเงินเบิกเกินบัญชีปลายงวด

5

993,490

2,045,206

493,463

1,634,907

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 72 ถึง 103 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

1. ขอมูลทั่วไป
บริษทั เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เปนบริษทั มหาชนจํากัดซึง่ จัดตัง้ และจดทะเบียนในประเทศไทย โดยทีอ่ ยูต ามทีไ่ ด
จดทะเบียนไวคือ เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
บริษทั และบริษทั ยอย (เรียกรวมวา “กลุม บริษทั ”) ประกอบธุรกิจการกลัน่ และการจัดจําหนายนํา้ มันและธุรกิจสถานีบริการนํา้ มันคาปลีก
กลุม บริษทั ประกอบกิจการโรงกลัน่ นํา้ มันและโรงงานผลิตภัณฑเคมีทอี่ าํ เภอศรีราชา ประเทศไทย ทัง้ นี้ กลุม บริษทั มีคลังนํา้ มันและสถานี
บริการนํ้ามันทั่วประเทศสําหรับจัดเก็บและจัดจําหนายนํ้ามันขายปลีก โดยผานสถานีบริการขายตรงใหกับลูกคาทางดานอุตสาหกรรม
ตางๆ ภายในประเทศ และดําเนินการสงออกตางประเทศ นอกจากนี้ กลุมบริษัทไดเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ
เคมีใหแกลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ
บริษัทเปนบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล ซึ่งถือหุนรอยละ 65.99 ในบริษัท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทดังกลาวมีดังตอไปนี้ นโยบายการบัญชีที่ใชในการ
จัดทํางบการเงินมีความสมํ่าเสมอสําหรับทุกปที่นําเสนอ นอกจากจะกลาวไวเปนอยางอื่น

2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม ยกเวนตามที่ไดเปดเผยไวในนโยบายการบัญชี
สําหรับสินทรัพยทางการเงินถือไวเผื่อขาย
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดใหใชการประมาณการทางบัญชีทสี่ าํ คัญ
การประมาณการดังกลาว ตองอาศัยดุลยพินิจของผูบริหารในการนํานโยบายทางบัญชีของกลุมบริษัทไปถือปฏิบัติ รายการในงบ
การเงินทีเ่ กีย่ วของกับการใชดลุ ยพินจิ ของผูบ ริหาร หรือทีม่ คี วามซับซอน หรือการกําหนดสมมติฐานและการประมาณการทีส่ ง ผล
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทไดแสดงไวในหมายเหตุ ขอ 3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุมบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเกินกวาสินทรัพยหมุนเวียนจํานวนประมาณ 263,480 พันบาท
กลุมบริษัทมีแหลงเงินทุนเพียงพอที่จะสามารถชําระคืนหนี้สินดังกลาวเมื่อถึงกําหนดชําระ โดย (1) กลุมบริษัทมีวงเงินกูยืมแบบ
ไมผูกมัดจากทั้งกิจการที่เกี่ยวของกันและบุคคลภายนอกจํานวน 71,664,926 พันบาท สําหรับเปนเงินทุนในการชําระหนี้สิน
และ (2) กลุม บริษทั ยังไดรบั อนุมตั จิ ากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเสนอขายตัว๋ แลกเงินแบบ
หมุนเวียนจํานวน 12,000,000 พันบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทไดใชวงเงินไปจํานวน 1,500,000 พันบาท
ดังนัน้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ไดจดั ทําภายใตหลักเกณฑการดําเนินงานตอเนือ่ ง และไมไดรวมรายการปรับปรุง
ที่เกี่ยวของกับความสามารถที่จะไดคืนและการจัดประเภทของสินทรัพยที่บันทึก หรือการจัดประเภทหนี้สินที่อาจมีความจําเปน
ถาเกณฑการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายใตหลักเกณฑการดําเนินงานตอเนื่องมีความไมเหมาะสม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษ จัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
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2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความที่เกี่ยวของ
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี และการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21

(ปรับปรุง 2555)
(ปรับปรุง 2555)
(ปรับปรุง 2555)
(ปรับปรุง 2555)
(ปรับปรุง 2555)
(ปรับปรุง 2555)
(ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง ภาษีเงินได
เรื่อง สัญญาเชา
เรื่อง รายได
เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
เรือ่ ง การเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม
เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นสําหรับลักษณะการแปลงสภาพที่การตัดสินใจเปนของ
ผูถือตราสารไมมีผลกระทบกับการจัดประเภทของหนี้สินสําหรับเครื่องมือทางการเงินที่แปลงสภาพได นอกจากนี้ มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 1 ยังไดอธิบายสวนประกอบของสวนของเจาของวากิจการอาจแสดงรายละเอียดการวิเคาระหกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แตละรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางใดอยางหนึ่งได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) ไดมีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน จะตองสงผล
ใหเกิดการรับรูสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินเทานั้นจึงสามารถจัดประเภทเปนกิจกรรมลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมขอยกเวนของหลักการที่มอี ยูสําหรับการวัดมูลคาของ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้น จากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ฉบับที่ใชอยูในปจจุบันกําหนดใหกิจการวัดคาภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ทีเ่ กีย่ วของกับสินทรัพยโดยขึน้ กับการคาดการณของกิจการเกีย่ วกับมูลคา ทีค่ าดวาจะไดรบั คืนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
จากการใชหรือจากการขาย การปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ ไดมกี ารเพิม่ เติมเกีย่ วกับขอสมมติฐานวา ราคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย
เพือ่ การลงทุนซึง่ วัดมูลคาโดยใชมลู คายุตธิ รรมคาดวาจะไดรบั คืนโดยการขาย นอกจากนี้ ไดมีการรวมการตีความฉบับที่ 21 เรื่อง
ภาษีเงินได-การไดรบั ประโยชนจากสินทรัพยทไี่ มไดคดิ คาเสือ่ มราคาทีต่ รี าคาใหม เปนสวนของมาตรฐานฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) ไดมีการตัดแนวทางปฏิบัติสําหรับการเชาที่ดินซึ่งมีอายุการใชงานไมจํากัด
ใหเปนสัญญาเชาดําเนินงาน มาตรฐานไดมีการแกไขโดยมีการทําใหชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการเชาที่ดินและอาคารโดยจะตองมีการ
พิจารณาแยกจากกันวา ควรจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงานโดยใชหลักการทั่วไปที่กลาวใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) ไดตัดภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 ออก
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ไดมีการตัดขอความในสวนของการปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 19 ที่ใชอยูในปจจุบันออก
รายงานประจําป 2556
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ไดมีการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ผลสะสมของผลตางจากอัตรา
แลกเปลีย่ นรอการตัดบัญชีทเี่ กีย่ วกับการจําหนายหรือการจําหนายบางสวนของหนวยงานในตางประเทศ วิธกี ารทางบัญชีดงั กลาว
ตองใชวธิ กี ารปรับไปขางหนาซึง่ มีผลบังคับใชสาํ หรับรอบระยะเวลาทีม่ วี นั เริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) ไดมีการยกเลิกการเปดเผยขอมูลสําหรับกิจการที่เกี่ยวของกับรัฐบาลโดยยกเลิก
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสําหรับรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลและหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของกัน นอกจากนี้
ไดมีการกําหนดคํานิยามของกิจการที่เกี่ยวของกับรัฐบาลใหงายและชัดเจนขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) ไดมีการอธิบายใหชัดเจนขึ้น สําหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจากวิธีสวนได
เสียมาเปนวิธรี าคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี กําหนดใหมกี ารปรับปรุงโดยวิธยี อ นหลัง กรณีทกี่ จิ การสูญเสีย
อิทธิพลอยางมีนยั สําคัญ สวนไดเสียในบริษทั ดังกลาวทีค่ งเหลืออยูต อ งวัดมูลคาดวยวิธยี ตุ ธิ รรม การปรับปรุงเรือ่ งนีต้ อ งใชวธิ ปี รับไป
ขางหนาซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) ไดมกี ารเนนหลักการของการเปดเผยทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั สําหรับเหตุการณและรายการ
ทีม่ สี าระสําคัญ มีการเพิม่ เติมขอกําหนดเกีย่ วกับการเปดเผยขอมูลใหครอบคลุมการเปดเผยเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงมูลคายุตธิ รรม
(ถาหากมีสาระสําคัญ) และตองมีการปรับขอมูลที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบันจากขอมูลลาสุดของรายงานประจําป
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) ไดขยายขอบเขตครอบคลุมการจัดประเภท และวิธกี ารบันทึกบัญชีของ
รายการจาย โดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยเงินสดและการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุนในกลุมกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) ไดมีการกําหนดการเปดเผยขอมูลสําหรับสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
และการดําเนินงานทีย่ กเลิก การเปดเผยขอมูลโดยมาตรฐานฉบับอืน่ มิตอ งนํามาปฏิบตั ใิ ช ยกเวนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มีการกําหนดใหเปดเผย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นวากิจการจะเปดเผยการวัดมูลคาของ
สินทรัพยของแตละสวนงาน เมื่อมีการรายงานการวัดมูลคานั้นใหผูมอี ํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
เรือ่ ง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีม่ เี งินเฟอรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน
เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของ
กฎหมายตามสัญญาเชา
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 กําหนดวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีสาํ หรับหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ
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และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ที่เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรือจํานวนของทรัพยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจซึ่งนํามาจายชําระภาระผูกพัน หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดวา หามกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม
ที่เคยรับรูในงวดระหวางกาลงวดกอน
ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวา การนํานโยบายการบัญชีที่เกิดจากการนํามาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมาใช ไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตอขอมูลทางการเงินที่นําเสนอ

2.3 งบการเงินรวม
(ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย

บริษทั ยอย หมายถึง กิจการทีก่ ลุม บริษทั มีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และโดยทัว่ ไปกลุม บริษทั
จะถือหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงมากกวากึง่ หนึง่ ในการประเมินวากลุม บริษทั มีการควบคุมบริษทั อืน่ หรือไม กิจการตองพิจารณา
ถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได ที่กิจการสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นใน
ปจจุบัน รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได ซึ่งกิจการอื่นถืออยูดวย กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวใน
งบการเงินรวม ตั้งแตวันที่กลุมบริษัทควบคุมบริษัทยอยจนกระทั่งอํานาจควบคุมจะหมดไป
กลุม บริษทั บันทึกการซือ้ บริษทั ยอยและบริษทั ยอยทีอ่ ยูภ ายใตการควบคุมเดียวกันดวยวิธกี ารซือ้ และแสดงตนทุนการไดมา
ซึ่งบริษัทยอย ดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไปหรือมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให หรือดวยภาระหนี้สิน
ซึง่ กลุม บริษทั ตองรับผิดชอบตัง้ แตวนั ทีไ่ ดบริษทั ยอยมา และรวมถึงตนทุนทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับการไดมาซึง่ บริษทั ยอยนัน้
กลุม บริษทั วัดมูลคาเริม่ แรกของสินทรัพยทไี่ ดมา หนีส้ นิ และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการรวมธุรกิจดวยมูลคายุตธิ รรม ณ วัน
รวมธุรกิจ ในการรวมธุรกิจแตละครั้งกลุมบริษัทวัดมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรม
หรือมูลคาสินทรัพยสทุ ธิ ทีร่ ะบุไดของผูถ กู ซือ้ ตามสัดสวนของหุน ทีถ่ อื ตนทุนการไดมาทีส่ งู กวามูลคายุตธิ รรมของสวนแบง
ของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่กลุมบริษัทไดมาจะบันทึกเปนคาความนิยม หากตนทุนการไดมาตํ่ากวามูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ไดมา ผลตางที่เกิดขึ้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรทีย่ งั ไมไดเกิดขึน้ จริงซึง่ เปนรายการระหวางกันของกลุม บริษทั จะถูกตัดบัญชี
ออกไป รวมถึงรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงจะถูกตัดบัญชีออกไปดวย นอกจากนี้ กลุมบริษัทจะเปลี่ยนนโยบาย
การบัญชีของบริษัทยอยในกรณีที่จําเปน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน รายละเอียดของบริษัทยอยไดเปดเผยไวใน
หมายเหตุขอ 10
(ข) รายการและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

กลุมบริษัทปฏิบัติตอรายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเชนเดียวกันกับสวนที่เปนของผูถือหุนกลุมบริษัท สําหรับ
การซื้อสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนที่จายใหและหุนที่ไดมาของมูลคา ตามบัญชีของ
สินทรัพยสทุ ธิของหุน ทีซ่ อื้ มาในบริษทั ยอยจะถูกบันทึกในสวนของผูถ อื หุน และกําไรหรือขาดทุนจากการขาย ในสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุมจะถูกบันทึกในสวนของผูถือหุน
(ค) เงินลงทุนในบริษัทรวม

บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ แตไมสามารถควบคุมนโยบายทางการเงินและการ
ดําเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไป คือการที่กลุมบริษัทถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทรวมนั้นใชวิธีสวนไดเสีย และถูกรับรูเริ่มแรกดวยวิธีราคาทุน
สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวม ที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวอยูในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม และรายการเคลื่อนไหวในบัญชีสวนเกิน (สวนตํ่ากวา) จากการตีมูลคายุติธรรมภายหลังการไดมาจะแสดง
ในสวนของผูถ อื หุน โดยผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงภายหลังการไดมา จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน กลุม บริษทั
จะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป หากสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคา
รายงานประจําป 2556
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สวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมนั้น รวมถึงลูกหนี้ที่ไมมีหลักประกันอื่น เวนแตกลุมบริษัทจะรับผิดชอบในหนี้สิน
ของบริษัทรวมหรือรับวาจะจายหนี้แทนบริษัทรวม หรือใหคํามั่นวาจะใหการสนับสนุนทางการเงิน
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน รายละเอียดของบริษัทรวมไดเปดเผยไวใน
หมายเหตุขอ 10
รายการกําไรทีย่ งั ไมไดเกิดขึน้ จริงระหวางกลุม บริษทั กับบริษทั รวม จะตัดบัญชีเพียงเทาทีก่ ลุม บริษทั มีสว นไดเสีย ในบริษทั
รวมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในลักษณะเดียวกัน เวนแตเปนรายการที่มีหลักฐานวาสินทรัพย
ที่โอนระหวางกันนั้นเกิดการดอยคา นโยบายการบัญชีของบริษัทรวมจะเปลี่ยนเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
การบัญชีของกลุมบริษัท

2.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุน
ระยะสั้นอื่น ที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมาและเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีไดแสดงรวม
อยูในเงินกูยืม ซึ่งแสดงอยูในหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.5 เงินลงทุน
สินทรัพยทางการเงินถือไวเผื่อขาย

สินทรัพยทางการเงินถือไวเผือ่ ขาย เปนสินทรัพยทางการเงินซึง่ ไมใชอนุพนั ธทางการเงิน และไดถกู จัดประเภทอยูใ นกลุม สินทรัพย
ทางการเงินถือไวเผือ่ ขาย ซึง่ จะแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีทฝี่ า ยบริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะจําหนายเงินลงทุน
ออกไปในชวงเวลา 12 เดือนนับตั้งแตวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนจะรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมบวกดวยตนทุนการไดมา และจะถูกตัดออกจากบัญชี เมื่อสิทธิในการไดมา ซึ่งกระแส
เงินสดจากเงินลงทุนนี้หมดลงหรือเมื่อกลุมบริษัทไดโอนความเสี่ยงและผลประโยชนอันเปนสาระสําคัญออกไป สินทรัพยทางการ
เงินถือไวเผื่อขายจะถูกแสดงในงบการเงินดวยมูลคายุติธรรม โดยใชตามราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่อางอิง
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รายการกําไรหรือขาดทุนทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จริง จากการเปลีย่ นแปลงมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยทางการเงินถือไวเผือ่ ขาย จะรวมไว
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท โดยแสดงสุทธิจากภาษี เมื่อเงินลงทุนดังกลาว ถูก
จําหนายหรือมีการดอยคา ยอดสะสมของกําไรหรือขาดทุนทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จริงทีอ่ ยูใ นสวนของผูถ อื หุน จะถูกแสดงรวมภายใตรายได
หรือคาใชจายอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท สวนเงินปนผลรับจากสินทรัพย
ทางการเงินถือไวเผื่อขาย จะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยรวมอยูในรายไดอื่นๆ เมื่อกลุมบริษัทและบริษัทมีสิทธิที่จะได
รับผลประโยชนนั้น ๆ

2.6 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินตามใบแจงหนี้ หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจะบันทึกเมือ่ มีหลักฐานทีแ่ จงชัดวา กลุม บริษทั จะไมสามารถเก็บหนีท้ งั้ หมดไดตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
ลูกหนีท้ มี่ ปี ญ
 หาทางการเงิน ลูกหนีท้ มี่ คี วามเปนไปไดทจี่ ะลมละลาย หรือมีการปรับโครงสรางทางการเงิน และการผิดสัญญาการ
ชําระเงิน ทางกลุม บริษทั ถือเปนขอบงชีว้ า ลูกหนีก้ ารคานัน้ ดอยคา จํานวนของคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ หมายถึง ผลตางระหวางมูลคา
ตามบัญชีของลูกหนีแ้ ละมูลคาทีค่ าดวาจะเรียกเก็บได มูลคาทางบัญชีของลูกหนีจ้ ะถูกบันทึกลดลง โดยการตัง้ บัญชีคา เผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญ หนีส้ ญ
ู ทีเ่ กิดขึน้ จะรับรูใ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเปนสวนหนึง่ ของคาใชจา ยในการขาย เมือ่ ลูกหนีไ้ มสามารถเก็บเงินได
จะตัดจําหนายจากบัญชีคา เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ จํานวนเงินทีเ่ รียกเก็บไดภายหลังจากลูกหนีถ้ กู ตัดจําหนายแลวจะถูกบันทึกหักลาง
กับคาใชจายในการขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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2.7 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของสินคาคงเหลือคํานวณโดยวิธี
ดังตอไปนี้
นํ้ามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม
ผลิตภัณฑปโตรเคมี
วัสดุสิ้นเปลือง
สินคาชนิดอื่น

วิธีเขากอนออกกอน
วิธีเขากอนออกกอน
วิธีถัวเฉลี่ยตอหนวย
วิธีถัวเฉลี่ยตอหนวย

ตนทุนในการซื้อประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรง กับการไดมาซึ่งสินคานั้น เชน คาภาษีอากรและคาขนสง
หักดวยสวนลดและเงินทีไ่ ดรบั คืนจากการซือ้ สินคา ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปประกอบดวยคาวัตถุดบิ คาขนสง คาแรงงานทางตรง
และคาใชจายการผลิต มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ หักดวยคาใชจายในการ
ขายผันแปรที่เกี่ยวของ กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาสําหรับสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเทาที่จําเปน

2.8 ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
รายจายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบดวย ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ภาษีเงินไดจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน ยกเวนภาษีเงินไดที่เกิดจากรายการที่ถูกรับรูโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในสวนของผูถือหุน
ภาษีเงินไดคาํ นวณจากหลักเกณฑของกฎหมายภาษีอากร ทีม่ ผี ลบังคับใชหรือทีค่ าดไดคอ นขางแนวา จะมีผลบังคับใชภายในวันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน ผูบริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเปนงวดๆ โดยคํานึงถึงสถานการณที่
สามารถนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยูกับการตีความ และจะตั้งประมาณการคาใชจายภาษีอากร หากคาดวาจะตอง
จายชําระเจาหนาที่ภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีบันทึกโดยใชวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลแตกตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และราคา
ตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท อยางไรก็ตาม ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะไมรับรูหากเกิดจาก
รายการสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่ง ณ เวลาที่เกิดรายการเปนครั้งแรก โดยรายการนั้นไมสงผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนทั้งทาง
บัญชีและทางภาษี เวนแตเปนการรับรูสินทรัพยและหนี้สินเปนครั้งแรกซึ่งเกี่ยวของกับการรวมธุรกิจ ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
กําหนดโดยใชอัตราภาษี (และตามกฎหมาย) ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และเปนอัตราที่คาดวาจะใชประโยชนเมื่อมีการ
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมีการจายชําระ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี จะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต เพียงพอที่จะ
นําจํานวนผลแตกตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน
กลุมบริษัทรับรูภาษีเงินไดรอตัดบัญชีระหวางผลแตกตางชั่วคราว ที่ตองเสียภาษีจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม เวน
แตจะสามารถควบคุมจังหวะเวลาในการกลับรายการแสดงผลแตกตางชั่วคราวได และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวมี
ความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมเกิดขึ้น ภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต

2.9 สินทรัพยไมมีตัวตน
(ก) คาสิทธิและใบอนุญาต

รายจายเพือ่ ใหไดมาซึง่ คาสิทธิและใบอนุญาต ไดบนั ทึกตามราคาทุน คาสิทธิและใบอนุญาตทีม่ อี ายุการใหประโยชนจาํ กัด
จะแสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีเสนตรง ตลอดประมาณการอายุการให
ประโยชน (5 ถึง 20 ป)
(ข) โปรแกรมคอมพิวเตอร

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดบันทึกตามตนทุนในการไดมาและสามารถนํามาใชไดตามวัตถุประสงค
ตนทุนที่ใชในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนโดยตรงในการจัด
ทําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่กลุมบริษัทเปนผูดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจเปนเวลา
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เกินกวาหนึ่งปจึงจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึง ตนทุนพนักงานที่ทํางานในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรและคาใชจายที่เกี่ยวของในการไดมาซึ่งสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น
ตนทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร จะรับรูเปนสินทรัพยและตัดจําหนายตลอดประมาณการอายุการใหประโยชน
(5 ถึง 15 ป)

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดินแสดงดวยราคาทุน อาคารและอุปกรณรับรูดวยราคาทุนเริ่มแรกหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจายที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือรับรูเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อมีความเปนไปได
คอนขางแนวากลุมบริษัทจะไดประโยชนกลับคืนมาและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ การซอมแซมและบํารุงรักษาอื่น
จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท ระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาทุนตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด โดยคํานวณตลอดอายุการใหประโยชน
ที่ประมาณการไวของสินทรัพย ดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งถือวาประมาณการอายุการใหประโยชนมีไมจํากัด
• อาคาร
• โรงงานและอุปกรณ

20 ป
3 ถึง 25 ป

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันที
(หมายเหตุ ขอ 2.11)
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนาย คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะรวมอยูใน
คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหารและรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อัตราการตั้งขึ้นเปนทุนที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย เปนอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของยอดเงินกูใน
ระหวางป กรณีเงินกูย มื ทีก่ มู าโดยเฉพาะเพือ่ การกอสรางสินทรัพย จํานวนตนทุนการกูย มื ทีร่ วมเปนราคาทุนของสินทรัพย จะเปน
ตนทุนการกูย มื ทีเ่ กิดขึน้ จริงในระหวางงวดของเงินกูน นั้ หักดวยรายไดทเี่ กิดจากการนําเงินกูด งั กลาวไปลงทุนเปนการชัว่ คราว

2.11 การดอยคาของสินทรัพยซึ่งมิใชสินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยที่มีอายุการใชงานไมจํากัด เชน ที่ดิน บริษัทจะไมคํานวณคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย แตจะพิจารณาการดอยคา
ของสินทรัพยทุกป สินทรัพยที่ตองคํานวณคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือ
สถานการณบง ชีว้ า ราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเ มือ่ ราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคือจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุน
ในการขายเทียบกับมูลคาจากการใช เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคาสินทรัพย จะถูกจัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดซึ่งเปน
หนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่สามารถแยกออกมาได ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุมบริษัทจะทบทวนความเปนไปไดที่
จะกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่เคยบันทึกไว

2.12 สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
กลุม บริษทั ไดเชาทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณจาํ นวนหนึง่ สัญญาเชาทีด่ นิ อาคารและอุปกรณซงึ่ กลุม บริษทั เปนผูร บั ความเสีย่ ง และ
ผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทัง้ หมด ถือเปนสัญญาเชาทางการเงิน ซึง่ จะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุตธิ รรม
ของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา
จํานวนเงินทีต่ อ งจายดังกลาว จะปนสวนระหวางหนีส้ นิ และคาใชจา ยทางการเงิน เพือ่ ใหไดอตั ราดอกเบีย้ คงทีต่ อ หนีส้ นิ คงคางอยู
โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาสุทธิจากคาใชจายทางการเงิน จะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว ภายใต
สัญญาเชาทางการเงิน สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท
ตลอดอายุของสัญญาเชา เพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ของหนี้สินคงคางของแตละงวด สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงิน จะ
คิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
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สัญญาระยะยาวเพือ่ เชาสินทรัพยซงึ่ ผูใ หเชาเปนผูร บั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ สัญญาเชานัน้
ถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินทีต่ อ งจายภายใตสญ
ั ญาเชาดังกลาว (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ดรบั จากผูใ หเชา) จะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น

2.13 เงินกูยืม
กลุมบริษัทบันทึกเงินกูยืมเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคาตามสัญญาสุทธิจากตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น เงินกูยืมวัดมูลคาดวยวิธี
ราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดมาหักจากตนทุนการจัดทํารายการ และจํานวนเงินไถถอนเพื่อชําระหนี้นั้น
จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท ตลอดระยะเวลาการกูยืมโดยใชวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง
เงินกูย มื จัดประเภทเปนหนีส้ นิ หมุนเวียน ยกเวนกลุม บริษทั มีสทิ ธิทจ่ี ะผอนผันการชําระหนีอ้ ยางไมมเี งือ่ นไขไปอีกไมตาํ่ กวา 12 เดือน
นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

2.14 ผลประโยชนพนักงาน
(ก) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนโครงการจายเงินสมทบตามเกณฑ และขอกําหนดของพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สินทรัพยของกองทุนดังกลาว แยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท และบริหาร
โดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัท เงิน
จายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
รายการนั้น พนักงานที่เริ่มงานในหรือหลังวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2540 ตองเขารวมเปนสมาชิกในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กลุมบริษัทจัดใหมีผลประโยชนหลังออกจากงาน สําหรับสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ทํางานถึงวัยเกษียณอายุ ตามที่
กําหนดในกฎหมายแรงงานไทย หนี้สินผลประโยชนดังกลาว ถูกบันทึกตามมูลคาปจจุบันของประมาณกระแสเงินสด
ที่คาดวาจะจายในอนาคต โดยใชอตั ราดอกเบีย้ ทีม่ รี ะยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาโดยประมาณของหนีส้ นิ ที่
เกีย่ วของ
(ข) แผนสวัสดิการเกี่ยวกับเงินบําเหน็จและเงินรางวัลอายุงาน

กลุม บริษทั ไดจดั โครงการผลประโยชนสาํ หรับพนักงานทีเ่ ริม่ งานกอนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2540 และไมไดเขารวมในกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ โครงการผลประโยชนนี้เปนโครงการที่ไมมีการจายเงินสมทบ ซึ่งประกอบดวยแผนสวัสดิการเกี่ยวกับเงิน
บําเหน็จและเงินรางวัลอายุงาน ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับและกฎหมายของประเทศไทย สิทธิของพนักงาน
ที่จะไดรับผลประโยชนเหลานี้ขึ้นอยูกับอายุการทํางานขั้นตํ่าของพนักงาน เงินเดือนครั้งสุดทายและเงื่อนไขที่กําหนดใน
แผนสวัสดิการ
หนี้สินโครงการผลประโยชนเหลานี้ คํานวณจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งจัดทําทุก 3 ป โดยใชวิธี
คิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (projected unit credit method) กลุมบริษัทบันทึกสํารองผลประโยชนที่ตองจาย
ใหแกพนักงานตามการประมาณการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจะบันทึกหักลางกับสํารองผลประโยชนสะสม
จํานวนหนี้สินผลประโยชนพนักงานที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน เทากับมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ปรับปรุงดวยตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรูและผลกําไรหรือขาดทุน
จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู
กําไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึง่ เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ และผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติที่ใชในการประมาณการจะถูกตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรง ตามจํานวนปของอายุงาน ที่คาด
วาจะเหลืออยูของพนักงานที่เขารวมโครงการ
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ตามโครงการผลประโยชนคํานวณจากการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด ที่คาดวาจะ
ตองจายในอนาคต โดยใชอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดของตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่ไดรับการจัดอันดับอยูในระดับดี ซึ่งอยู
ในสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพันที่ตองจาย และมีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาของภาระ
ผูกพันที่เกี่ยวของ
รายงานประจําป 2556
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(ค) แผนเงินออมสําหรับพนักงาน

ในป พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทไดจัดแผนเงินออมสําหรับพนักงานสัญชาติไทยประเภทพนักงานประจํา สิทธิของพนักงานที่
จะไดรบั ผลประโยชน ขึน้ อยูก บั อายุการทํางานขัน้ ตํา่ ของพนักงานเปนเวลาอยางนอยสามป และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดเกีย่ วกับ
สิทธิในการถอน โดยพนักงานจะไดรับสิทธิในเงินออมรอยละ 50 เมื่ออายุสมาชิกภาพตั้งแต 3 ปขึ้นไป และรอยละ 100
เมื่ออายุสมาชิกภาพตั้งแต 6 ปขึ้นไป

2.15 ประมาณการหนี้สิน
กลุม บริษทั จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ เมือ่ เกิดภาระผูกพันในปจจุบนั ตามกฎหมาย หรือตามขอตกลงทีจ่ ดั ทําไวอนั เปนผลสืบเนือ่ ง
มาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอ นขางแนทจี่ ะสูญเสียทรัพยากรเพือ่ จายภาระผูกพันดังกลาว และสามารถประเมิน
มูลคาไดอยางนาเชื่อถือ ในกรณีที่กลุมบริษัทคาดวาประมาณการหนี้สินเปนรายจายที่คาดวาจะไดรับคืน เชนสัญญาประกันภัย
กลุมบริษัทจะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อคาดวานาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน
ประมาณการหนี้สินจะคํานวณโดยใชมูลคาปจจุบันของรายจาย ที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพื่อใชชําระหนี้สินกอนอัตราทางภาษี เพื่อที่
สะทอนการประเมินสถานการณของตลาดในปจจุบัน ของมูลคาของกระแสเงินสดตามเวลาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยตรงกับ
หนี้สินนั้น การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากระยะเวลาจะบันทึกเปนดอกเบี้ยจาย

2.16 ทุนเรือนหุน
หุนสามัญจัดประเภทเปนทุน ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวกับการออกหุนใหมสุทธิจากภาษี แสดงเปนรายการหักจากเงินสดรับในสวน
ของทุน

2.17 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการทีร่ วมในงบการเงินของแตละบริษทั ในกลุม บริษทั ถูกวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลัก ทีบ่ ริษทั
ดําเนินงานอยู (สกุลเงินทีใ่ ชในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมระหวางกาลแสดงในสกุลเงินบาท ซึง่ เปนสกุลเงินทีใ่ ชในการดําเนินงาน
และสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินของบริษัท
รายการทีเ่ ปนสกุลเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนสกุลเงินทีใ่ ชในการดําเนินงานโดยใชอตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการหรือ
วันทีต่ รี าคาหากรายการนัน้ ถูกวัดมูลคาใหม รายการกําไรและรายการขาดทุนทีเ่ กิดจากการรับ หรือจายชําระทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศ
และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศ ไดบันทึกไวในกําไรหรือขาดทุน
เมือ่ มีการรับรูร ายการกําไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ มเปนตัวเงินไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ องคประกอบของอัตราแลกเปลีย่ น
ทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้น จะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดวย ในทางตรงขามการรับรูกําไรหรือขาดทุนของรายการ
ทีไ่ มเปนตัวเงินไวในกําไรหรือขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของกําไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรูไ วในกําไรขาดทุนดวย

2.18 การรับรูรายได
รายไดถอื ตามมูลคายุตธิ รรมของเงินไดรบั หรือมูลหนีจ้ ากการขายหรือใหบริการ ตามกิจกรรมการดําเนินงานตามปกติธรุ กิจ ของ
กลุมบริษัท จํานวนที่แสดงเปนรายไดเปนยอดสุทธิจากภาษีมูลคาเพิ่ม การรับคืนและสวนลด และหลังจากหักรายการขายภายใน
กลุมบริษัท
กลุมบริษัทรับรูรายไดเมื่อรายไดนั้นสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ และเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะไดรับผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจในอนาคต และเมื่อไดบรรลุเงื่อนไขสําหรับแตละกิจกรรมตามที่ไดระบุไวดังตอไปนี้
(ก) รายไดจากการขายสินคา

รายไดจากการขายสินคาจะรับรูเมื่อผูซื้อไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ โดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อ
สงสินคา
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(ข) รายไดจากการบริการ

กลุมบริษัทมีรายไดคาเชาและคาธรรมเนียมของสิทธิในการคา จากผูคาปลีกสถานีจําหนายนํ้ามัน รายไดจากการบริการ
รับรูในงวดบัญชีที่ใหบริการ
(ค) รายไดดอกเบี้ย

รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
(ง) รายไดเงินปนผล

รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล
เมื่อมีการแลกเปลี่ยนสินคาที่มีลักษณะและมูลคาที่คลายคลึงกัน มูลคาจากการแลกเปลี่ยนนี้จะไมถือวาเปนรายการที่
กอใหเกิดรายได

2.19 การจายเงินปนผล
เงินปนผลจายใหผูถือหุนของบริษัทจะบันทึกเปนหนี้สินในงบการเงินของกลุมบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล
2.20 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้ ลูกหนี้
การคา ลูกหนี้การคาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ภาษีขอคืน และ
สินทรัพยอื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินกูยืม เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เจาหนี้
กิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน และหนี้สินอื่น นโยบายการบัญชีเฉพาะ สําหรับรายการแตละรายการ
ไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
2.21 การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
สวนงานทางธุรกิจคือกลุม สินทรัพยและสวนการดําเนินงาน ทีจ่ ดั จําหนายผลิตภัณฑและใหบริการ ซึง่ มีความเสีย่ งและผลตอบแทน
ที่แตกตางจากสวนงานธุรกิจอื่นๆ
2.22 สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) จะถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย เมื่อมูลคาตามบัญชีที่จะได
รับคืนสวนใหญมาจากการขายและการขายนั้นมีความเปนไปไดสูงมาก สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) นั้น
จะวัดมูลคาดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หากมูลคาตามบัญชีที่จะไดรับคืน
สวนใหญมาจากการขายมากกวาที่จะไดรับคืนจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป

3. ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และการใชดุลยพินิจ
การประมาณการ และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตและปจจัย
อื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต ที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น

3.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และขอสมมติฐาน
กลุมบริษัทจัดทําการประมาณการและกําหนดสมมติฐาน โดยคํานึงถึงเหตุการณในอนาคต ผลของการประมาณการทางบัญชี
อาจไมเทากับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง การประมาณการและขอสมมติฐานที่มีความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการปรับปรุงราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยและหนี้สินภายในรอบบัญชีถัดไปอยางเปนสาระสําคัญ มีดังนี้
การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับผลขาดทุนสะสมยกมา

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี จะรับรูเมื่อกลุมบริษัทคาดการณไดแนนอนวาผลขาดทุนจะมีประโยชนทางภาษี เมื่อบริษัทนั้นมี
ผลกําไรเกิดขึ้นในอนาคต โดยผูบริหารจะประเมินจากขอมูลประมาณการทางการเงิน
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3.2 การใชดุลยพินิจที่สําคัญในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

กลุมบริษัทไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับคดีความตามที่เปดเผยในหมายเหตุ ขอ 30 แมวาจะมีคําพิพากษาที่ไมนา
พอใจจากศาลชั้นตน ในป พ.ศ. 2547 และศาลอุทธรณในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยังคงยืนยันตอไปวา ไมไดมีการ
กระทําใดที่ขัดตอกฎหมาย และไมเห็นดวยกับคําพิพากษาดังกลาว ผูบริหารไดสอบทานคดีความรวมกับที่ปรึกษากฎหมาย
ภายนอกบริษทั และเชือ่ วาบริษทั ไมจาํ เปนตองสํารองคาเผือ่ หนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อันเปนผลมาจากขอเท็จจริงของคดีความ โดยผล
จากการปรึกษาดังกลาว เปนผลใหฝายบริหารดําเนินการยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาลฎีกาในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

4. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ธุรกิจหลักของกลุมบริษัทประกอบดวยธุรกิจ 2 สวน ดังนี้
• สวนธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและจัดจําหนายนํ้ามัน การดําเนินการสถานีบริการ และ
• สวนธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี
รายการระหวางสวนธุรกิจใชราคาภายใตเงื่อนไขและขอตกลงในการดําเนินธุรกิจตามปกติ ที่ใชกับบุคคลภายนอก
ขอมูลจําแนกตามสวนงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีดังนี้

รวมรายไดจําแนกตามสวนธุรกิจ
รายไดระหวางสวนธุรกิจ
รายได
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
สินทรัพยถาวรตามสวนงาน

การกลั่ น นํ้ า มั น และ
จั ด จํา หน า ยนํ้ า มั น

ปโตรเคมี

กลุมบริษัท

253,543,287
(32,574,531)
220,968,756
1,173,327
26,816,103

45,294,489
(21,089,926)
24,204,563
(606,550)
4,002,494

298,837,776
(53,664,457)
245,173,319
566,777
30,818,597

การกลั่น นํ้า มั น และ
จั ดจํ า หนา ยนํ้ า มั น

ปโตรเคมี

กลุมบริษัท

254,033,750
(33,558,244)
220,475,506
1,061,717
27,403,291

45,809,554
(21,157,571)
24,651,983
(688,872)
4,649,837

299,843,304
(54,715,815)
245,127,489
372,845
32,053,128

ขอมูลจําแนกตามสวนงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีดังนี้

รวมรายไดจําแนกตามสวนธุรกิจ
รายไดระหวางสวนธุรกิจ
รายได
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
สินทรัพยถาวรตามสวนงาน

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงิ น รวม

เงินฝากธนาคารและเงินสดในมือ
เงินสดระหวางทาง
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

265,235
737,213
1,002,448

201,131
1,846,112
2,047,243

157,312
345,109
502,421

122,176
1,514,768
1,636,944

เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 0.3 (พ.ศ. 2555 : รอยละ 0.4)
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เงินสด รายการเทียบเทาเงินสด และเงินเบิกเกินบัญชีที่แสดงในงบกระแสเงินสด มีดังตอไปนี้
งบการเงิ น รวม

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุ ขอ 17)

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

1,002,448
(8,958)
993,490

2,047,243
(2,037)
2,045,206

งบการเงิ น เฉพาะบริษั ท
พ.ศ. 2556

502,421
(8,958)
493,463

พ.ศ. 2555

1,636,944
(2,037)
1,634,907

6. ลูกหนี้การคา - สุทธิ
งบการเงิ น รวม

ลูกหนี้การคา
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา
(หมายเหตุ ขอ 29)
ลูกหนี้การคา-สุทธิ

งบการเงิ น เฉพาะบริษั ท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

6,718,492

7,095,199

6,694,527

7,074,118

(21,078)
6,697,414

(22,272)
7,072,927

(21,078)
6,673,449

(22,272)
7,051,846

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สามารถวิเคราะหไดดังนี้
งบการเงิ น รวม

ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
• ไมเกิน 3 เดือน
• 3 เดือน ถึง 6 เดือน
• 6 เดือน ถึง 12 เดือน
• เกินกวา 12 เดือน
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา
(หมายเหตุ ขอ 29)

งบการเงิ น เฉพาะบริษั ท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

6,237,992

6,790,177

6,214,027

6,769,096

448,554
9,720
22,226
6,718,492

281,469
23,553
7,095,199

448,554
9,720
22,226
6,694,527

281,469
23,553
7,074,118

(21,078)
6,697,414

(22,272)
7,072,927

(21,078)
6,673,449

(22,272)
7,051,846

7. สินคาคงเหลือ - สุทธิ
งบการเงิ น รวม

นํ้ามันดิบ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม
ผลิตภัณฑปโตรเคมี
วัสดุสิ้นเปลือง
สินคาอื่น
สินคาคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงิ น เฉพาะบริษั ท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

14,862,914
10,452,799
1,433,473
1,065,336
74,502
27,889,024

14,934,729
10,052,378
1,614,661
956,431
77,713
27,635,912

14,862,914
10,126,616
1,433,473
1,065,336
6,512
27,494,851

14,934,729
9,745,365
1,614,661
956,431
6,699
27,257,885
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ผลิตภัณฑปโตรเลียมมูลคา 1,709,955 พันบาท (พ.ศ. 2555 : ผลิตภัณฑปโตรเลียมมูลคา 3,169,809 พันบาท) แสดงดวยมูลคาสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับซึ่งตํ่ากวาราคาทุนของสินคา
ภายใตขอ กําหนดของกระทรวงพลังงาน ป พ.ศ. 2543 กลุม บริษทั ตองรักษาระดับนํา้ มันดิบ และผลิตภัณฑปโ ตรเลียมขัน้ ตํา่ ทีต่ อ งสํารองไว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มูลคาของสินคาคงเหลือดังกลาว มีจํานวน 14,285,009 พันบาท (พ.ศ. 2555 : 12,059,355 พันบาท)

8. ภาษีขอคืน - สุทธิ
ภาษีขอคืนสวนใหญประกอบดวยภาษีมูลคาเพิ่มและเงินชดเชยขอคืนจากรัฐบาล ซึ่งบริษัทคาดวาจะไดรับคืนภายใน 12 เดือน

9. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
งบการเงิ น รวม
พ.ศ. 2556

ลูกหนี้อื่น
คาใชจายจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี

งบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท

พ.ศ. 2555

194,025
535,075
729,100

พ.ศ. 2556

178,794
627,033
805,827

พ.ศ. 2555

172,286
721,533
893,819

159,805
819,415
979,220

คาใชจายจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชีสวนใหญ ประกอบดวยคาภาษีสรรพสามิตจายลวงหนาและคาเชาสถานีบริการชําระ
ลวงหนาระยะสั้น

10 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมมีดังนี้
งบการเงิ น รวม
พ.ศ. 2556

ณ วันที่ 1 มกราคม
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม (หมายเหตุ ขอ 29)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,341,453
363,893
1,705,346

งบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

1,006,559
334,894
1,341,453

พ.ศ. 2555

1,843,949
1,843,949

1,843,949
1,843,949

10.1 บริษัทยอย
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทยอย ซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด มีดังตอไปนี้
วิธีร าคาทุน
ชนิด ของธุ ร กิ จ

บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท วิสาหกิจสงเสริม
อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
และบริษัทยอย
• บริษทั เพซเซตเตอร เอ็นเตอร
ไพรเซส จํากัด
• บริษทั ไทยซี-เซ็นเตอร จํากัด

จําหนายผลิตภัณฑหลอลื่นและ
ผลิตภัณฑพิเศษ
ใหเชา
อสังหาริมทรัพย
ใหเชา
อสังหาริมทรัพย
ใหเชา
อสังหาริมทรัพย
บริการสถานีนํ้ามัน

¾.È. 2556

อั ตราร อยละของหุ  น ที่ ถือ

¾.È. 2555

¾.È. 2556

¾.È. 2555

833

833

100.00

100.00

51,484

51,484

100.00

100.00

58,939

58,939

100.00

100.00

3,333
-

3,333
-

99.99
99.99

99.99
99.99

อัตรารอยละของหุนที่ถือขางตน ไดรวมถึงผลกระทบของการถือหุนสามัญทั้งทางตรงและทางออม ทั้งนี้ไมรวมผลกระทบของ
การถือหุนบุริมสิทธิ บริษัทมิไดถือหุนบุริมสิทธิที่ออกโดยบริษัทยอยเหลานี้ แตบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงานของบริษัทยอยแตละแหง
80

I บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

10.2 บริษัทรวม
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวมคือ บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด รอยละ 20.78 บริษัทดังกลาวจัดตั้งและจดทะเบียน
ในประเทศไทย ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนสงนํ้ามันทางทอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทรวม ซึ่งไมไดเปนบริษัทจดทะเบียน และผลรวมของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทรวมสวนที่เปน
ของกลุมบริษัทแสดงไดดังนี้
งบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะบริษั ท
พ.ศ. 2556

สินทรัพย
หนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
รายได
กําไรสุทธิ

1,863,260
(157,914)
1,705,346
664,885
363,893

พ.ศ. 2555

1,768,073
(426,620)
1,341,453
660,443
334,894

11. สินทรัพยทางการเงินถือไวเผื่อขาย
งบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะบริษั ท
พ.ศ. 2556

ณ วันที่ 1 มกราคม
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงรับรูในสวนของผูถือหุน (หมายเหตุ ขอ 23)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

741,600
248,400
990,000

พ.ศ. 2555

410,400
331,200
741,600

สินทรัพยทางการเงินถือไวเผือ่ ขายสวนใหญ ประกอบดวยเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

12. ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะนํามาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ตอเมื่อภาษีเงินไดนั้นสามารถนํามาหักกลบกันไดตาม
กฎหมาย ซึ่งถือเปนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับหนวยจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน รายละเอียดของการหักกลบลบกันที่แสดงผลลัพธอยู
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท มีดังตอไปนี้
งบการเงิ น รวม

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :
• คาดวาจะไดคืนหลังจากระยะเวลา 12 เดือน
• คาดวาจะไดคืนภายในระยะเวลา 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :
• คาดวาจะไดคืนหลังจากระยะเวลา 12 เดือน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี-สุทธิ

งบการเงิน เฉพาะบริ ษั ท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

979,151
195,417
1,174,568

992,026
600,995
1,593,021

853,255
190,963
1,044,218

860,751
599,138
1,459,889

(190,800)
983,768

(141,120)
1,451,901

(190,800)
853,418

(141,120)
1,318,769

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี คํานวณจากผลแตกตางชัว่ คราวตามวิธหี นีส้ นิ โดยใชอตั ราภาษีตามกฎหมายทีค่ าดวาจะกําหนดใหใชในแตละชวง
เวลา เมือ่ มีการรับรูส นิ ทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทเี่ กีย่ วของ ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 530
วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กําหนดใหลดอัตราภาษีเงินไดลงเปนรอยละ 23
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2555 และเปนอัตรารอยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 นอกจากนี้
สภาวิชาชีพบัญชีไดมกี ารประกาศชีแ้ จงเพิม่ เติม ใหใชอตั ราภาษีเงินไดรอ ยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2558 เปนตนไป อันเนือ่ ง
มาจากการพิจารณาวาเปนอัตราภาษีทมี่ คี วามเปนไปไดคอ นขางแน ทีจ่ ะมีผลบังคับใชในชวงเวลาดังกลาว
รายงานประจําป 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินไดรอตัดบัญชี มีดังนี้
งบการเงิ น รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
รายการที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ ขอ 27)
รายการทีบ่ นั ทึกโดยตรงในสวนของผูถ อื หุน (หมายเหตุ ขอ 23)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงิ น เฉพาะบริษั ท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

1,451,901
(418,453)
(49,680)
983,768

2,831,542
(1,313,401)
(66,240)
1,451,901

พ.ศ. 2556

1,318,769
(415,671)
(49,680)
853,418

พ.ศ. 2555

2,708,488
(1,323,479)
(66,240)
1,318,769

ความเคลื่อนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในระหวางป ซึ่งยังมิไดมีการหักกลบลบกัน สําหรับหนวยงาน
ภาษีเดียวกัน มีดังนี้
งบการเงิ น รวม
ณ วั น ที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2555

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
คาเสื่อมราคา
สํารองเงินบําเหน็จพนักงานและ
ผลประโยชนพนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา
ดอกเบี้ยจากหุนกูที่ไมระบุอัตราดอกเบี้ย
อื่นๆ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสินทรัพย
ทางการเงินถือไวเผื่อขาย (หมายเหตุ ขอ 23)
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

รายการที่บัน ทึก
ในกํ าไรหรือ
ขาดทุน /
ส วนของผูถือหุน

ณ วัน ที่
31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2555

รายการที่บั น ทึ ก
ในกํ าไรหรือ
ขาดทุ น /
สวนของผู  ถือหุ น

ณ วั น ที่
31 ธั น วาคม
พ.ศ. 2556

384,767
344,567

(35,965)
41,622

348,802
386,189

(33,217)
59,328

315,585
445,517

1,966,215
16,829
194,044
2,906,422

(1,349,901)
48,228
(17,385)
(1,313,401)

616,314
65,057
176,659
1,593,021

(527,437)
87,339
(4,466)
(418,453)

88,877
152,396
172,193
1,174,568

(74,880)
(74,880)

(66,240)
(66,240)

(141,120)
(141,120)

(49,680)
(49,680)

(190,800)
(190,800)

งบการเงิ น เฉพาะบริ ษัท
ณ วั น ที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2555

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
คาเสื่อมราคา
สํารองเงินบําเหน็จพนักงานและ
ผลประโยชนพนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา
ดอกเบี้ยจากหุนกูที่ไมระบุอัตราดอกเบี้ย
อื่นๆ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสินทรัพย
ทางการเงินถือไวเผื่อขาย (หมายเหตุ ขอ 23)
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
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รายการที่บัน ทึก
ในกํ าไรหรือ
ขาดทุน /
ส วนของผูถือหุน

ณ วัน ที่
31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2555

รายการที่บั น ทึ ก
ในกํ าไรหรือ
ขาดทุ น /
ส วนของผูถือหุน

ณ วั น ที่
31 ธั น วาคม
พ.ศ. 2556

384,767
344,567

(35,965)
41,622

348,802
386,189

(33,217)
59,328

315,585
445,517

1,962,755
16,829
74,450
2,783,368

(1,359,943)
48,228
(17,421)
(1,323,479)

602,812
65,057
57,029
1,459,889

(521,605)
87,339
(7,516)
(415,671)

81,207
152,396
49,513
1,044,218

(74,880)
(74,880)

(66,240)
(66,240)

(141,120)
(141,120)

(49,680)
(49,680)

(190,800)
(190,800)

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษีสะสมยกมาจากปกอน จะรับรูเมื่อมีความเปนไปไดที่คอนขางแนวาจะมีกําไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําขาดทุนทางภาษีดังกลาวมาใชประโยชนได
บริษัทไดตัดจําหนายและรับรูคาเผื่อการปรับลดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ซึ่งไมสามารถใชประโยชนไดกอนครบกําหนด
เปนจํานวน 479 ลานบาทในป พ.ศ. 2556 และ 1,287 ลานบาทในป พ.ศ. 2555

13. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษัท
โปรแกรม
คอมพิวเตอร

คาสิทธิ
และใบอนุญาต

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก : คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

617,042
(475,736)
141,306

805,248
(604,124)
201,124

1,422,290
(1,079,860)
342,430

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
คาตัดจําหนาย (หมายเหตุ ขอ 29)
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

141,306
(35,189)
106,117

201,124
(23,077)
178,047

342,430
(58,266)
284,164

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก : คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

616,400
(510,283)
106,117

805,248
(627,201)
178,047

1,421,648
(1,137,484)
284,164

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
คาตัดจําหนาย (หมายเหตุ ขอ 29)
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

106,117
(31,161)
74,956

178,047
(23,079)
154,968

284,164
(54,240)
229,924

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก : คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

616,354
(541,398)
74,956

805,248
(650,280)
154,968

1,421,602
(1,191,678)
229,924

รวม

คาตัดจําหนายบันทึกในตนทุนขาย คาใชจายในการขาย และคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ ขึ้นกับลักษณะ
ของสินทรัพย

รายงานประจําป 2556
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
งบการเงิ น รวม
ที่ดิน

อาคาร โรงงาน
และอุปกรณ

งานระหวา ง
ก อสรา ง

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก : คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

5,195,959
5,195,959

58,405,382
(30,522,601)
27,882,781

333,088
333,088

63,934,429
(30,522,601)
33,411,828

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย (หมายเหตุ ขอ 29)
โอนสินทรัพย
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ ขอ 29)
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

5,195,959
(45,469)
5,150,490

27,882,781
(42,276)
545,713
(2,114,555)
26,271,663

333,088
843,600
(545,713)
630,975

33,411,828
843,600
(87,745)
(2,114,555)
32,053,128

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก : คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

5,150,490
5,150,490

58,471,219
(32,199,556)
26,271,663

630,975
630,975

64,252,684
(32,199,556)
32,053,128

5,150,490
(10,614)

26,271,663
(67,399)

630,975
1,126,699
(32,210)

32,053,128
1,126,699
(110,223)

(121,011)
5,018,865

445,388
(2,129,996)
24,519,656

(445,388)
1,280,076

(121,011)
(2,129,996)
30,818,597

5,018,865
5,018,865

58,447,546
(33,927,890)
24,519,656

1,280,076
1,280,076

64,746,487
(33,927,890)
30,818,597

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย (หมายเหตุ ขอ 29)
โอนสินทรัพยเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
(หมายเหตุ ขอ 15)
โอนสินทรัพย
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ ขอ 29)
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก : คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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รวม

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

งบการเงิ น เฉพาะบริ ษัท
ที่ดิน

อาคาร โรงงาน
และอุ ปกรณ

งานระหว า ง
ก อสร า ง

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก : คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

675,420
675,420

58,040,111
(30,104,148)
27,935,963

333,088
333,088

59,048,619
(30,104,148)
28,944,471

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย (หมายเหตุ ขอ 29)
โอนสินทรัพย
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ ขอ 29)
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

675,420
675,420

27,935,963
(42,276)
545,713
(2,096,716)
26,342,684

333,088
843,600
(545,713)
630,975

28,944,471
843,600
(42,276)
(2,096,716)
27,649,079

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก : คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

675,420
675,420

58,106,033
(31,763,349)
26,342,684

630,975
630,975

59,412,428
(31,763,349)
27,649,079

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย (หมายเหตุ ขอ 29)
โอนสินทรัพย
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ ขอ 29)
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

675,420
675,420

26,342,684
(67,400)
445,388
(2,115,237)
24,605,435

630,975
1,126,698
(32,210)
(445,388)
1,280,075

27,649,079
1,126,698
(99,610)
(2,115,237)
26,560,930

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก : คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

675,420
675,420

58,082,275
(33,476,840)
24,605,435

1,280,075
1,280,075

60,037,770
(33,476,840)
26,560,930

รวม

ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 บริษัทยอยไดขายที่ดินจํานวน 1 แปลง มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 10,614 พันบาท โดยไดรับคาตอบแทนจาก
การขายเปนจํานวน 36,500 พันบาท (ในเดือนมิถุนายน และ ตุลาคม พ.ศ. 2555 บริษัทยอยไดขายที่ดินจํานวน 2 แปลง มีมูลคาตามบัญชี
จํานวน 45,469 พันบาท โดยไดรับคาตอบแทนจากการขายเปนจํานวน 45,871 พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ราคาตามบัญชีกอ นหักคาเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพยของกลุม บริษทั และบริษทั ทีต่ ดั คาเสือ่ มราคาครบตาม
อายุการใชงาน แลวแตยังคงใชงานอยูมีมูลคา 10,438,119 พันบาท และ 10,101,839 พันบาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2555 : มูลคา 9,975,973
พันบาท และ 9,963,473 พันบาท)
รายงานประจําป 2556
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

15. สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 บริษัทยอยไดทําสัญญาขายที่ดินมีมูลคาตามบัญชี 121,011 พันบาท และคาดวาจะดําเนินการเรียบรอย
ภายในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557 บริษัทไดรับรูคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายจํานวน 16,301 พันบาท
งบการเงิ น รวม

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
หัก : คาเผื่อการตอยคาของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว
เพื่อขาย (หมายเหตุ ขอ 29)
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย - สุทธิ

งบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

121,011

-

-

-

(16,301)
104,710

-

-

-

16. คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี
คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี สวนใหญเปนคาใชจายจายลวงหนาระยะยาว สําหรับสถานีบริการนํ้ามันและรายจายรอตัด
บัญชีสําหรับคาตัวเรงทําปฏิกิริยา (Catalyst)

17. เงินกูยืม
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษัท

สวนหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุ ขอ 5)
เงินกูยืมภายใตวงเงินกูยืมระยะสั้นแบบหมุนเวียน
ตั๋วแลกเงิน
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
สวนไมหมุนเวียน
เงินกูยืมจากธนาคาร

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

8,958
8,100,000
1,496,839
7,578,433
17,184,230

2,037
6,860,000
4,992,743
1,600,000
13,454,780

5,800,000
22,984,230

12,681,558
26,136,338

เงินกูย มื จากธนาคารและเงินกูย มื อืน่ ทีจ่ ะกลาวตอไปนี้ เปนเงินกูย มื ประเภทไมมหี ลักประกัน และมีอตั ราดอกเบีย้ อางอิงตามอัตราดอกเบีย้
ในตลาด ซึ่งในป พ.ศ. 2556 มีอัตราดอกเบี้ยอยูระหวางรอยละ 3 ถึงรอยละ 4 ตอป (พ.ศ. 2555 : รอยละ 3 ถึงรอยละ 4 ตอป)

เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูย มื ระยะสัน้ ประกอบดวยเงินกูย มื แบบหมุนเวียนจากธนาคาร (เงินกูย มื ประเภททีม่ กี าํ หนดชําระคืนไมเกิน 1 วัน และตัว๋ สัญญาใชเงิน
ที่มีกําหนดชําระคืนภายใน 3 เดือน) และตั๋วแลกเงินที่มีกําหนดไถถอนภายใน 270 วัน

เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร มีดังตอไปนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

• วงเงินกูย มื จํานวน 8,000,000 พันบาท ระยะเวลา 7 ป โดยบริษทั ไดเบิกถอนเงินกูย มื นีเ้ ต็มจํานวนในป พ.ศ. 2553 ซึง่ มีกาํ หนดชําระคืน
เปนรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 20 งวด โดยเริ่มชําระคืนงวดในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
วงเงินกูยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกดวยสวนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกูยืมดังกลาว มียอดคงเหลือ
จํานวน 6,400,000 พันบาท ซึ่งมีสวนที่จะถึงกําหนดชําระในป พ.ศ. 2557 เปนจํานวน 1,600,000 พันบาท
• บริษัทไดออกตั๋วสัญญาใชเงินขายลดจํานวน 5,000,000 บาท ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใหแกธนาคารแหงหนึ่ง ในเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2554 ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเต็มจํานวนในเดือนมกราคม พ.ศ.2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มูลคาตามวิธีราคาทุนตัด
จําหนาย และมูลคายุติธรรมของตั๋วสัญญาใชเงินนี้คือ 5,478,433 พันบาท และ 5,482,961 พันบาท ตามลําดับ
• วงเงินกูยืมจํานวน 1,000,000 พันบาท ระยะเวลา 3 ป โดยบริษัทไดเบิกถอนเงินกูยืมนี้เต็มจํานวนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ซึ่ง
มีกาํ หนดชําระคืนเต็มจํานวนในเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 วงเงินกูยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และมีกําหนดชําระคืนดอกเบี้ยเปนราย
ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมนี้ คือ 1,008,561 พันบาท และ 1,021,315 พัน
บาท ตามลําดับ
• วงเงินกูยืมจํานวน 500,000 พันบาท ระยะเวลา 13 เดือน โดยบริษัทไดเบิกถอนเงินกูยืมนี้เต็มจํานวนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556
ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเต็มจํานวนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 วงเงินกูยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมนี้ คือ 511,753 พันบาท และ 512,927 พันบาท ตามลําดับ
มูลคาตามบัญชีของเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวในแตละป ซึ่งไมรวมถึงตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาว ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ได
แสดงถึงมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมอยางสมเหตุสมผล และเงินกูยืมทั้งหมดเปนเงินบาท
กําหนดชําระคืนของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

งบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะบริษั ท

ไมเกิน 1 ป
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

7,592,457
5,800,000
13,392,457

1,600,000
12,892,457
14,492,457

18. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
งบการเงิ น รวม
พ.ศ. 2556

เจาหนี้การคา
เจาหนี้คาภาษีอื่น
เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย

2,520,173
389,893
764,055
3,674,121

พ.ศ. 2555

2,786,334
711,301
593,099
4,090,734

งบการเงิน เฉพาะบริ ษั ท
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

2,449,250
378,003
743,494
3,570,747

2,715,680
690,900
565,472
3,972,052

เจาหนี้คาภาษีอื่น เปนเจาหนี้ภาษีสรรพสามิต ซึ่งเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ

19. สํารองเงินเพื่อผลประโยชนพนักงาน
จํานวนที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงินมีดังตอไปนี้
งบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะบริษั ท
พ.ศ. 2556

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันสวัสดิการ เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนที่ยังไมรับรู จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกัน
ภัยหนี้สิน ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

2,805,160
(577,576)
2,227,584

พ.ศ. 2555

2,649,030
(718,086)
1,930,944

รายงานประจําป 2556

I 87

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันของผลประโยชนที่กําหนดไวในระหวางปมีดังนี้
งบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะบริษั ท

ณ วันที่ 1 มกราคม
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
(กําไร)/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชนจาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

2,649,030
162,130
119,776
(80,626)
(45,150)
2,805,160

2,410,824
151,448
105,736
85,757
(104,735)
2,649,030

การเปลี่ยนแปลงของสํารองเงินผลประโยชนพนักงานภายใตโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
งบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะบริษั ท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 1 มกราคม
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - สุทธิ
จายใหพนักงานที่ออกจากงานและเกษียณอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,930,944
341,790
(45,150)
2,227,584

1,722,836
312,843
(104,735)
1,930,944

496,932
1,730,652
2,227,584

445,243
1,485,701
1,930,944

สํารองเงินเพื่อผลประโยชนพนักงานสามารถวิเคราะหไดดังนี้
• สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
• สวนที่ยังไมถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้
งบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะบริษั ท

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
คาตัดจําหนายผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
รวม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

162,130
119,776
59,884
341,790

151,448
105,736
55,659
312,843

จํานวนที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จถูกรวมอยูในตนทุนขาย คาใชจายในการขาย และคาใชจายในการบริหารภายใตคาใชจายพนักงาน
ขอสมมติฐานหลักที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีดังนี้
งบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะบริษั ท
พ.ศ. 2556

อัตราคิดลด
อัตราเงินเดือนที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น

5.0 %
7.0 %

พ.ศ. 2555

4.8 %
7.0 %

อัตราคิดลดที่ใชอางอิงมาจากตราสารหนี้เอกชนที่มีระดับความนาเชื่อถือตั้งแต BBB ขึ้นไป โดยมีระยะเวลาการถือครองใกลเคียงกับ
ระยะเวลาของหนีส้ นิ ผลประโยชนพนักงาน อัตราการขึน้ เงินเดือนถูกนํามาใชในการพิจารณาปจจัยดานตางๆของตลาด เชน การคาดการณ
อัตราการขึ้นเงินเดือนของตลาด และขอสมมติฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอัตราเงินเฟอ
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

20. ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน
ทุ น ที่ออกและชํ า ระแล ว

ณ วันที่ 1 มกราคม และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555

จํ า นวนหุ น
(พั น หุ  น )

หุ น สามัญ

ส วนเกิ น
มู ล ค า หุ น

รวม

3,460,858

17,075,181

4,031,711

21,106,892

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 หุน สามัญจดทะเบียนมีจาํ นวน 3,467,917 พันหุน ซึง่ มีมลู คาทีต่ ราไวหนุ ละ 4.9338 บาท
หุน สามัญทีอ่ อกทัง้ หมดไดรบั ชําระเต็มมูลคาแลว

21. เงินปนผล
ตามมติเสียงขางมากในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 บริษัทไดจายเงินปนผลจากกําไรสะสมไมได
จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 0.05 บาทตอหุน รวมเปนเงินทัง้ สิน้ 173,043 พันบาท ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ตามมติที่ไดอนุมัติในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 บริษัทไดจายเงินปนผลเพิ่มเติมสําหรับป พ.ศ.
2554 จํานวน 0.05 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 173,043 พันบาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

22. สํารองตามกฎหมาย
งบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะบริ ษั ท

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรกําไรสุทธิระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

653,243

653,243

-

-

653,243

653,243

ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ หลังหัก
สวนของขาดทุนสะสมยกมาจนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายไมสามารถนําไป
จัดสรรได

23. องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ซึ่งคือสวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรม สําหรับสินทรัพยทางการเงินถือไว
เผื่อขาย มีดังนี้
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษัท
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 1 มกราคม

564,480

299,520

กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจริงที่รับรูในสวนของผูถือหุนสุทธิจากภาษี
(หมายเหตุ ขอ 11 และ 12)

198,720

264,960

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

763,200

564,480

รายงานประจําป 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

24. รายได
งบการเงิ น รวม

งบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

รายไดจากการขายสินคา

241,623,229

241,434,078

239,951,269

239,799,686

รายไดจากการใหบริการ

681,746

638,794

788,290

754,301

242,304,975

242,072,872

240,739,559

240,553,987

25. คาใชจายจําแนกตามประเภท
งบการเงิ น รวม
พ.ศ. 2556

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปสุทธิ

งบการเงิน เฉพาะบริ ษั ท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

(230,059)

390,555

233,529,960

233,533,351

232,697,000

232,616,300

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (หมายเหตุ ขอ 13 และ 14)

2,184,236

2,172,821

2,169,477

2,154,982

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

1,842,798

1,781,491

1,842,798

1,781,491

คาใชจายซอมบํารุง คาวัสดุ คาบริการตามสัญญา
และคาสาธารณูปโภค

1,800,792

1,793,645

1,800,792

1,793,645

คาขนสงและจัดจําหนาย

1,374,971

1,397,169

1,374,971

1,397,169

826,284

766,069

819,476

762,271

1,504,906

1,148,696

1,504,906

1,148,696

คาใชจายในการดําเนินงานสถานีบริการนํ้ามัน

797,759

762,454

-

-

คาใชจายอื่น

974,894

1,008,393

1,144,104

1,196,700

244,606,541

244,754,644

243,153,648

243,268,762

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป

คาใชจายในการบริการทางธุรกิจ
คาใชจายในการสนับสนุนทางธุรกิจและทางเทคนิค
และคาวิจัยและพัฒนา

รวมตนทุนขาย คาใชจายในการขายและคาใชจายบริหาร

(199,876)

417,508

26. ตนทุนทางการเงิน - สุทธิ
งบการเงิ น รวม
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

4,686

5,349

164,498

159,098

ดอกเบี้ยจาย

(989,014)

(1,195,773)

(1,025,739)

(1,252,243)

ตนทุนทางการเงิน - สุทธิ (หมายเหตุ ขอ 29)

(984,328)

(1,190,424)

(861,241)

(1,093,145)

ดอกเบี้ยรับ
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27. ภาษีเงินได
งบการเงิ น รวม

ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน :
ภาษีเงินไดงวดปจจุบันสําหรับกําไรทางภาษีสําหรับป
การปรับปรุงจากงวดกอน
รวมภาษีเงินไดงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
รายการที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราว
คาเผื่อการปรับลดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจาก
ขาดทุนทางภาษี / (กลับรายการ)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราภาษี
ตัดจําหนายผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา
รวมภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หมายเหตุขอ 12)
รวมภาษีเงินได

งบการเงิน เฉพาะบริ ษั ท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

1,719
177
1,896

2,084
150
2,234

-

-

(60,245)

(140,669)

(63,027)

(130,153)

(1,286,800)
1,765,498
418,453
420,349

1,286,800
167,270
1,313,401
1,315,635

(1,286,800)
1,765,498
415,671
415,671

1,286,800
166,832
1,323,479
1,323,479

ภาษีเงินไดที่คํานวณจากกําไรกอนภาษี ของกลุมบริษัทและบริษัทที่แตกตางจากการคํานวณกําไรทางบัญชี คูณกับอัตราภาษีเงินได
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงิ น รวม
พ.ศ. 2556

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี
ภาษีเงินไดคํานวณจากอัตราภาษีในประเทศ
ผลกระทบ :
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
คาใชจายที่ไมสามารถหักไดในทางภาษี
คาเผื่อการวัดมูลคาผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา
การวัดมูลคาใหมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ตัดจําหนายผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา
ภาษีเงินได

พ.ศ. 2555

งบการเงิน เฉพาะบริ ษั ท
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

42,421
8,484

(382,503)
(76,501)

(337,719)
(67,544)

(666,507)
(133,301)

(78,688)
11,855
(1,286,800)
1,765,498
420,349

(71,511)
9,576
1,286,800
167,271
1,315,635

(6,732)
11,249
(1,286,800)
1,765,498
415,671

(6,031)
9,179
1,286,800
166,832
1,323,479

อัตราภาษีเงินไดตามกฏหมายคือ รอยละ 20 สําหรับ พ.ศ. 2556 และรอยละ 23 สําหรับ พ.ศ. 2555 อยางไรก็ตาม บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
ของป พ.ศ. 2555 จึงคํานวณภาษีดวยอัตราภาษีรอยละ 20 เนื่องจากคาดวาผลขาดทุนสะสมจะถูกหักกลบกับกําไรสุทธิทางภาษีในอนาคต

28. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุนสุทธิ ที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ที่ออกในระหวางป
งบการเงิ น รวม

พ.ศ. 2556

ขาดทุนสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (พันหุน)
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)

พ.ศ. 2555

งบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

(378,755)

(1,698,824)

(753,390)

(1,989,986)

3,460,858
(0.11)

3,460,858
(0.49)

3,460,858
(0.22)

3,460,858
(0.57)

กลุมบริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาในระหวางปที่เสนอรายงาน ดังนั้น จึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด
รายงานประจําป 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

29. เงินสดรับจาก/(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
งบการเงิ น รวม
พ.ศ. 2556

ขาดทุนสุทธิสําหรับป
รายการปรับปรุง :
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ ขอ 14)
คาตัดจําหนาย (หมายเหตุ ขอ 13)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ ขอ 6)
การลดมูลคาสินคาคงเหลือเพื่อแสดงมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
(หมายเหตุ ขอ 15)
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
และสินทรัพยไมมีตัวตน
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม (หมายเหตุ ขอ 10)
ตนทุนทางการเงิน - สุทธิ (หมายเหตุ ขอ 26)
รายไดเงินปนผล
ภาษีเงินได (หมายเหตุ ขอ 27)
(กําไร)/ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศสุทธิ
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
ภาษีขอคืน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สํารองเงินเพื่อผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจาก/(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
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I บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบการเงิ น เฉพาะบริษั ท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

(377,928)

(1,698,138)

(753,390)

(1,989,986)

2,129,996
54,240
(1,194)
64,249

2,114,555
58,266
(14,558)
107,136

2,115,237
54,240
(1,194)
64,249

2,096,716
58,266
(14,558)
107,136

16,301

-

-

-

39,271
(363,893)
984,328
(29,161)
420,349

6,469
(334,894)
1,190,424
(22,680)
1,315,635

65,158
861,241
(33,661)
415,671

6,870
1,093,145
(30,180)
1,323,479

(268,111)

90,093

(268,111)

90,093

388,006
(3)
(317,360)
(511,312)
92,727
78,766
468
(422,980)
(3,909,383)
296,640
89
(1,635,895)

(1,482,984)
8
(1,728,400)
138,817
(85,539)
290,771
4,011
201,830
10,008,752
208,108
(919)
10,366,763

390,890
(1,141,417)
(46,608)
(301,215)
(521,501)
101,401
306,494
400
(410,406)
(3,911,862)
296,640
89
(2,717,655)

(1,483,670)
(204,626)
1,773
(1,711,057)
88,745
(85,157)
507,435
1,496
212,624
10,001,231
208,108
(919)
10,276,964

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

ในงบกระแสเงินสด เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย
งบการเงิ น รวม

ราคาตามบัญชี (หมายเหตุ ขอ 14)
ขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
และสินทรัพยไมมีตัวตน
ลูกหนี้จากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
และสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
และสินทรัพยไมมีตัวตน

งบการเงิน เฉพาะบริ ษั ท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

110,223

87,745

99,610

42,276

(39,271)

(6,469)

(65,158)

(6,870)

(16,000)

-

(16,000)

-

54,952

81,276

18,452

35,406

30. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ศาลอาญากรุงเทพใตไดพิพากษาลงโทษปรับบริษัทเปนจํานวนเงิน 435,787 พันบาท ในขอหา
สําแดงเท็จ เกีย่ วกับการนําเขานํา้ มันหลอลืน่ พืน้ ฐาน ในป พ.ศ. 2530 และป พ.ศ. 2531 บริษทั ไดปฏิเสธขอกลาวหาดังกลาว และไมเห็นดวย
กับคําตัดสินของศาลอาญากรุงเทพใต บริษัทไดอุทธรณคําพิพากษาตอศาลอุทธรณ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ซึ่งในวันที่ 16
กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ศาลอุทธรณไดพิพากษายืนยันคําพิพากษาตามศาลชั้นตน
หลังจากนัน้ ฝายบริหารไดปรึกษากับทีป่ รึกษาฝายกฎหมายภายนอกบริษทั จากรายงานผลการวิเคราะหคาํ ตัดสินของศาล ทําใหผบู ริหาร
ยังคงมีความเชื่อมั่นอยางสูงในขอตอสูคดี จากขอพิจารณาดังกลาว บริษัทไดดําเนินการยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาลฎีกาในวันที่ 29
กันยายน พ.ศ. 2551 กลุม บริษทั และบริษทั จึงไมไดบนั ทึกคาปรับดังกลาวเปนหนีส้ นิ ในงบการเงินของบริษทั คดีอยูใ นระหวางการพิจารณา
ของศาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุมบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการคํ้าประกันของธนาคารใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดจากการ
ดําเนินงานตามปกติ เปนจํานวนเงิน 71,693 พันบาท (พ.ศ. 2555 : จํานวน 65,024 พันบาท) บริษทั คาดวาจะไมมหี นีส้ นิ ทีม่ สี าระสําคัญ
ที่เกิดขึ้นจากการคํ้าประกันกับธนาคารนี้

31. ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายจายฝายทุนที่ไดทําสัญญาแลวแตยังไมไดรับรูมีจํานวนประมาณ 363,075 พันบาท (พ.ศ. 2555 :
829,149 พันบาท)
ภาระผูกพันภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีกลุมบริษัทเปนผูเชา

กลุม บริษทั ทําสัญญาเชาทีด่ นิ หลายแหงเพือ่ ใชในการใหบริการขายปลีก โดยเปนสัญญาเชาดําเนินงานทีไ่ มสามารถยกเลิก ซึง่ มีระยะเวลา
เชาอยูในชวงระหวาง 15 ป ถึง 25 ป สัญญาเชาสวนใหญสามารถตออายุของสัญญาได เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาในราคาตลาด ณ วันสุดทาย
ของอายุสัญญา
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีดังนี้
งบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะบริ ษั ท

ไมเกิน 1 ป
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
เกินกวา 5 ปขึ้นไป

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

87,958
199,792
181,744
469,494

51,763
118,441
39,527
209,731

บริษัทยอยบางแหงใหบริษัทเชาที่ดิน ซึ่งไมมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน เนื่องจากเปนคาเชา
จายลวงหนา (หมายเหตุ ขอ 9 และ ขอ 16)
รายงานประจําป 2556
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

32. การบริหารความเสี่ยงดานการเงิน
การดําเนินงานของกลุมบริษัทมีความเสี่ยงทางดานการเงิน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดานตลาด (รวมถึง ราคาตลาดของผลิตภัณฑปโตรเลียม
อัตราแลกเปลีย่ นเงิน และความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ) ความเสีย่ งดานการใหสนิ เชือ่ ความเสีย่ งดานสภาพคลอง และความเสีย่ งดานทุน

32.1 ความเสี่ยงดานตลาด
(ก) ความเสี่ยงจากราคาตลาดของผลิตภัณฑปโตรเลียม

ผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท อาจไดรับผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ จากความผันผวนและวงจรของราคาตลาด
ของนํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑนํ้ามันปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเคมี ซึ่งไมสามารถคาดการณได เนื่องจากกลุมบริษัทมี
ขนาดใหญและดําเนินธุรกิจดานปโตรเลียมมายาวนาน กลุม บริษทั มีความเชือ่ มัน่ วาความเสีย่ งจากราคาตลาดของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมดังกลาว จะอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ กลุมบริษัทไมมีนโยบายใชอนุพันธทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยง
(ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การดําเนินงานของกลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากหลายสกุลเงิน โดยมีเงินสกุลดอลลารสหรัฐเปนสกุล
เงินหลัก การซือ้ สินคาและการขายสงออกไปตางประเทศ สวนใหญมรี ายการเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ สวนการขายภายใน
ประเทศสวนใหญเปนสกุลเงินบาท จึงไมไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 กลุมบริษัทไมมีเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวที่เปนสกุลเงิน
ตราตางประเทศ ในป พ.ศ. 2556 กลุมบริษัทไมไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ทั้งนี้ แนวปฏิบัติของ
กลุมบริษัทหามมิใหมีการเก็งกําไรเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
(ค) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

เนื่องจากกลุมบริษัทไมมีสินทรัพยที่มีดอกเบี้ย ซึ่งมีจํานวนเงินอันเปนสาระสําคัญ ดังนั้น รายไดและกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานของกลุมบริษัท จึงไมไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เปนความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใน
กลุมบริษัท กลุมบริษัทรักษาระดับสัดสวนการกูยืมเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง เพื่อใหกลุมบริษัทมี
สภาพคลองสูงที่สุด ในขณะที่ตนทุนการกูยืมตํ่าที่สุด

32.2 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อตามหลักเกณฑของกลุมบริษัท ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด การใหสนิ เชือ่ แกผคู า สงและลูกคารายยอย รวมถึงลูกหนีท้ ยี่ งั ไมไดจา ยชําระและรายการทีไ่ ดผกู พันไวแลว
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ ในสวนของยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวของกันมีความเสี่ยงตํ่า เนื่องจากความมั่นคงโดยรวมของ
กลุมบริษัท เอ็กซอน โมบิล
ในสวนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด กลุมบริษัทจะฝากเงินกับธนาคารที่มีระดับความนาเชื่อถืออยางตํ่าในระดับ BBBหรือเทียบเทา
การประเมินความเสี่ยงของลูกคาไดดําเนินการภายในบริษัท โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงิน ตัวชี้วัดความสําเร็จทางธุรกิจ
ประสบการณในอดีต และปจจัยอื่น ระดับความเสี่ยงของลูกคาแตละรายถูกกําหนดโดยใชผลจากการประเมินภายในของบริษัท
ซึ่งกําหนดโดยฝายบริหาร สําหรับลูกคาแตละราย จะถูกจัดประเภทความเสี่ยงภายใตแนวทางปฏิบัติที่กําหนดขึ้นภายในกลุมบริษัท
ตั้งแตระดับความเสี่ยงตํ่ามากถึงความเสี่ยงสูงมาก การจัดประเภทความเสี่ยงนั้น ไดสะทอนถึงความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ของ
ลูกคา และเพื่อใหคลายคลึงกับการจัดประเภทความเสี่ยงที่กําหนดโดยองคกรภายนอก

32.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
กลุมบริษัทจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไวอยางพอเพียง อีกทั้งกลุม
บริษัทยังจัดใหมีวงเงินสินเชื่อแบบผูกมัด และวงเงินสินเชื่อแบบไมผูกมัดจากทั้งธนาคารและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
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กลุมบริษัทพิจารณาความตองการกระแสเงินสดในอนาคตผานแผนการเงินประจําป รวมถึงแผนการเงินประจําปสําหรับปตอไป
ไดผานการพิจารณาใหเสร็จสิ้นแลว เพื่อใหความมั่นใจวาการประมาณการสําหรับความตองการในอนาคต จะมีการจัดหาวงเงิน
สินเชื่ออยางเหมาะสม
ปจจุบันกลุมบริษัทมีแหลงกูยืมเงินอยางพอเพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุมบริษัทมีสินเชื่อแบบไมมีขอผูกมัดจํานวน
71,664,926 พันบาท (พ.ศ. 2555 : 73,039,014 พันบาท) นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเสนอขายตัว๋ แลกเงินแบบหมุนเวียนจํานวน 12,000,000 พันบาท ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 บริษัทไดใชวงเงินไปจํานวน 1,500,000 พันบาท (พ.ศ. 2555 : 5,000,000 พันบาท)
ความเสี่ยงดานสภาพคลองอาจเพิ่มขึ้นถาลูกคาไมสามารถจายหนี้คืนใหกับกลุมบริษัทภายใตระยะเวลาการชําระหนี้ เพื่อจัดการ
กับความเสี่ยง กลุมบริษัทมีการประเมินความสามารถดานการเงินของลูกคาเปนระยะๆ และอาจจะรองขอใหลูกคาบางรายวาง
หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นที่คลายคลึงกันดังกลาว

32.4 ความเสี่ยงดานทุน
กลุม บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะบริหารทุน เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนือ่ ง และสามารถใหผลประโยชนแกผถู อื หุน
และผูมีสวนไดเสีย ในอนาคตกลุมบริษัทอาจจะปรับจํานวนเงินปนผลจายแกผูถือหุนเพื่อใหสามารถมีโครงสรางทุนที่เหมาะสม
กลุมบริษัทไดมีการทําแผนทางการเงินประจําป เพื่อประมาณการเงินปนผลทั้งในปจจุบันและอนาคตทุกป

33 สิทธิประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน
บริษัทไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2541 สําหรับโรงงานเคมีภัณฑอะโรเมติกส
โดยมีการกอสรางโรงงานอะโรเมติกสอยูใ กลเคียงกับโรงกลัน่ นํา้ มันทีศ่ รีราชา ซึง่ จะสามารถผลิตพาราไซลีน ซึง่ เปนผลิตภัณฑเคมีพนื้ ฐาน
ที่ใชสําหรับการผลิตฟลมโพลีเอสเตอร สิ่งทอและบรรจุภัณฑพลาสติกไดถึง 350,000 ตันตอป บริษัทไดขยายกําลังการผลิตเปน
500,000 ตันตอป ใน พ.ศ. 2547 ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นทั้งหมด มีการจําหนายทั้งตลาดในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศ โดยผาน
บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน สิทธิประโยชนทไี่ ดรบั จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนทีส่ าํ คัญประกอบดวย การไดรบั ยกเวนอากรขาเขาสําหรับ
เครือ่ งจักรและอุปกรณทงั้ หมดซึง่ หมดอายุแลวในป พ.ศ. 2555 และไดรบั การยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลสําหรับกิจการทีไ่ ดรบั การสงเสริม
เปนระยะเวลา 8 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น สิทธิในการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนี้สิ้นสุดเมื่อวันที่
10 กันยายน พ.ศ. 2550
รายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน และกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนของบริษัท มีรายละเอียดดังตอไปนี้
¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä´ŒÃºÑ
¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèäÁ‹ä´ŒÃºÑ
¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

ÃÇÁ

16,671,567

184,294,204

200,965,771

2,791,158

39,851,675

42,642,833

19,462,725

224,145,879

243,608,604

ÊíÒËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2555
รายไดจากการขายภายในประเทศ
รายไดจากการสงออกไปตางประเทศ
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34. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
กลุมบริษัทถูกควบคุมโดยบริษัท เอ็กซอน โมบิล อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิงส อินคอรปอเรเต็ด ซึ่งถือหุนในบริษัทคิดเปนจํานวนรอยละ
65.43 ของหุนทั้งหมดของบริษัท และมีบริษัทอื่นในเครือ เอ็กซอน โมบิล กรุป ถือหุนอีกรอยละ 0.56 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
และ พ.ศ. 2555 บริษัทที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดคือบริษัท เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น บริษัททั้งสองแหงจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จํานวนหุนรอยละ 7.33 ถือโดยกองทุนรวมวายุภักษ 1 ซึ่งเปนกองทุนรวมที่จัดตั้งโดยกระทรวงการคลัง
จํานวนหุนที่เหลือถือโดยสถาบันตางๆ และนักลงทุนรายยอยจํานวนมาก เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่สําคัญไดกลาวไวใน
หมายเหตุ ขอ 10
รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

(ก) รายไดจากการขายสินคาและบริการ
งบการเงิ น รวม

รายไดจากการขายสินคาและบริการ :
- บริษัทยอย
- กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น

งบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

32,732,490
32,732,490

28,937,785
28,937,785

27,474,922
32,732,490
60,207,412

28,601,689
28,937,785
57,539,474

รายไดจากการขายสินคาและบริการแกกิจการที่เกี่ยวของกันใชเกณฑราคาตลาด และสวนใหญเปนการขายนํ้ามันปโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑปโตรเคมี

(ข) ซื้อสินคาและบริการ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษัท

ซื้อสินคาจาก :
• กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น
รับบริการจาก :
• บริษัทรวม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

190,873,523

192,835,745

872,066
191,745,589

826,258
193,662,003

การซื้อสินคาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน สวนใหญเปนการซื้อนํ้ามันปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเคมี การรับบริการจากบริษัทรวม
เกี่ยวของกับการใชทอนํ้ามันสําหรับการสงผลิตภัณฑของกลุมบริษัท การซื้อสินคาและบริการใชเกณฑราคาตลาด

(ค) คาใชจาย
งบการเงิ น รวม

คาใชจายจายให :
• บริษัทยอย
• กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น

งบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

2,937,283
2,937,283

2,599,391
2,599,391

179,134
2,856,830
3,035,964

198,746
2,532,886
2,731,632

คาใชจายเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการบริการสนับสนุนโดยเรียกเก็บในราคาทุนหรือราคาทุนบวกสวนเพิ่ม
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(ง) ตนทุนทางการเงิน - สุทธิ
งบการเงิ น รวม

ดอกเบี้ยรับจาก :
• บริษัทยอย
• กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น
ดอกเบี้ยจายให :
• บริษัทยอย
• กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น

งบการเงิน เฉพาะบริ ษั ท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

-

-

276,481
276,481

60,642
60,642

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

159,887
159,887

153,847
153,847

37,273
276,481
313,754

56,569
60,642
117,211

ดอกเบี้ยจายกําหนดมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมในตลาด ณ เวลาที่ไดมีการทําสัญญากูยืมเงิน

(จ) คาตอบแทนผูบริหาร
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษัท
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

60,446
21,727
82,173

73,634
22,469
96,103

เงินเดือนและผลประโยชนระยะสั้นอื่น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน

ขอมูลขางตนจัดทําขึ้นตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการสี่รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา และผูจัดการทุกคนที่อยูในระดับเดียวกัน

(ฉ) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการขาย/ซื้อสินคา/บริการและคาใชจาย
งบการเงิ น รวม

ลูกหนี้การคา :
• บริษัทยอย
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน :
• บริษัทยอย
• กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน :
• บริษัทยอย
• กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น

งบการเงิน เฉพาะบริ ษั ท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

-

-

2,543,788

1,402,371

-

-

130
130

100,849
133
100,982

51,797
130
51,927

15,298,576
15,298,576

8,618
11,123,872
11,132,490

10,208
15,293,586
15,303,794

133
133

11,131,340
11,131,340

ลูกหนีก้ ารคากิจการทีเ่ กีย่ วของกันสวนใหญเกิดจากการขายผลิตภัณฑนาํ้ มันปโตรเลียม ซึง่ มีระยะเวลาการใหสนิ เชือ่ ประมาณ 25 วัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันสวนใหญเกี่ยวกับเงินปนผลและดอกเบี้ยคางรับจากเงินใหกูยืมระยะยาว (หมายเหตุ ขอ 34 ช)
เจาหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วของกันแสดงถึงยอดเจาหนีส้ ทุ ธิ โดยสวนใหญเกิดจากการซือ้ และขายนํา้ มันปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโ ตรเคมี
ซึ่งมีระยะเวลาการใหสินเชื่อตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม
รายงานประจําป 2556
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

(ช) เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
งบการเงิ น รวม

งบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

-

-

2,383,058

2,227,709

เงินใหกูยืมระยะยาวแก :
• บริษัทยอย

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สามารถวิเคราะหได ดังนี้
งบการเงิ น เฉพาะบริษั ท

ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินใหกูยืมเพิ่มขึ้น
เงินใหกูยืมจายคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

2,227,709
199,162
(43,813)
2,383,058

2,102,069
154,899
(29,259)
2,227,709

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ไมมีหลักประกัน ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมคํานวณมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม สําหรับ
ลูกคาชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หักสวนตาง

(ซ) เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
งบการเงิ น รวม

เงินกูยืมระยะสั้นจาก :
• บริษัทยอย
• กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น
เงินกูยืมระยะยาวจาก :
• บริษัทยอย
• กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น

งบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

6,198,667
6,198,667

427,574
427,574

1,634,962
6,198,667
7,833,629

578,252
427,574
1,005,826

5,213,195
5,213,195

5,043,726
5,043,726

609
5,213,195
5,213,804

2,447
5,043,726
5,046,173

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันอื่น ประกอบดวย
• ตัว๋ สัญญาใชเงินขายลด มูลคา 3,000,000 พันบาท ซึง่ ออกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 โดยมีกาํ หนดชําระคืนในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2557 มูลคาของตั๋วสัญญาใชเงินตามวิธีราคาทุนตัดจําหนายและมูลคายุติธรรม ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 มีมูลคา
3,070,349 พันบาท และ 3,075,296 พันบาท ตามลําดับ
• เงินกูยืมแบบหมุนเวียนจากกิจการที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 มีจํานวน 2,751,591 พันบาท
• เงินกูย มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกันแหงหนึง่ ภายใตสญ
ั ญากูย มื และฝากเงินแบบเดินสะพัด ณ สิน้ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
มีจํานวน 376,727 พันบาท
เงินกูย มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน ไมมหี ลักประกันเงินกูย มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน ยกเวนตัว๋ สัญญาใชเงินขายลด
ซึ่งออกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ไมมีกําหนดการจายชําระคืนที่แนนอนและดอกเบี้ยเงินใหกูยืมคํานวณมาจากอัตราดอกเบี้ย
เงินกูยืม สําหรับลูกคาชัน้ ดีของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรืออัตราดอกเบีย้ อางอิงระยะสัน้ ตลาดกรุงเทพ (BIBOR)
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I บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันอื่น ประกอบดวยตั๋วสัญญาใชเงินขายลด มูลคา 5,000,000 พันบาท ซึ่งออกในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีกําหนดชําระคืนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 มูลคาของตั๋วสัญญาใชเงินตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
และมูลคายุติธรรม ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 มีมูลคา 5,213,195 พันบาท และ 5,263,313 พันบาท ตามลําดับ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันยกเวนตั๋วสัญญาใชเงินขายลด คํานวณมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับ
ลูกคาชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน สามารถวิเคราะหได ดังนี้
งบการเงิ น รวม
พ.ศ. 2556

ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินกูยืมเพิ่มขึ้น
จายคืนเงินกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

427,574
6,529,296
(758,203)
6,198,667

พ.ศ. 2555

176,304
714,372
(463,102)
427,574

งบการเงิน เฉพาะบริ ษั ท
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

1,005,826
8,276,476
(1,448,673)
7,833,629

733,369
1,960,685
(1,688,228)
1,005,826

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน สามารถวิเคราะหได ดังนี้
งบการเงิ น รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินกูยืมเพิ่มขึ้น
จายคืนเงินกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

5,043,726
169,469
5,213,195

5,043,726
5,043,726

งบการเงิน เฉพาะบริ ษั ท
พ.ศ. 2556

5,046,173
173,730
(6,099)
5,213,804

พ.ศ. 2555

65,482
5,047,934
(67,243)
5,046,173

35 ภาระผูกพันในการรื้อถอนสินทรัพย
กลุม บริษทั อาจมีภาระผูกพันในการรือ้ ถอนสินทรัพย และปรับสภาพใหคนื กลับดังเดิมเกีย่ วกับโรงงานทีใ่ ชในการผลิต เนือ่ งจากกลุม บริษทั
ไมมคี วามตัง้ ใจจะดําเนินการรือ้ ถอนโรงงาน ทีใ่ ชในการผลิตในอนาคตอันใกล การประมาณชวงเวลาและปริมาณของกระแสเงินสดทําไดยาก
ดังนัน้ กลุม บริษทั จึงไมไดตงั้ สํารองคาใชจา ยในการรือ้ ถอนสินทรัพย เพราะไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชือ่ ถือ เนือ่ งจากมีความไมแนนอน
เปนอยางมากซึ่งสอดคลองกับวิธีปฏิบัติในอุตสาหกรรมนี้
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การแยกตางหากจากกันของบริษัท
ไมมีสวนใดในเอกสารนี้ที่จะทดแทนนโยบายเรื่องการแยกตางหากจากกันของบริษัทในแตละพื้นที่ ความสัมพันธในการปฏิบัติงานตาม
ที่ระบุในเอกสารนี้ไมจําเปนตองแสดงถึงความเชื่อมโยงดานการรายงาน แตอาจสะทอนการแนะแนวสําหรับการทํางาน การดูแล หรือ
ความสัมพันธดานการบริการ ในขณะที่เอกสารนี้คํานึงถึงการพิจารณาของผูถือหุนในเรื่องกิจการที่เปนปญหาของแตละทองถิ่น ความ
รับผิดชอบสําหรับการดําเนินการจะตกอยูกับหนวยงานในแตละทองถิ่นเอง
บริษทั Exxon Mobil มีบริษทั ในเครือจํานวนมาก และมีหลายบริษทั ทีใ่ ชชอื่ ซึง่ รวมคําวา ExxonMobil, Exxon, Esso, และ Mobil อยูด ว ย
เพื่อความสะดวกและความเรียบงายสําหรับหนังสือนี้ บางครั้งอาจมีการใชคําเชน บริษัทใหญ บริษัทเรา หรือบริษัทที่วานั้น เพื่อระบุโดย
ยนยอถึงบริษทั ในเครือหรือกลุม บริษทั ในเครือใดโดยเฉพาะ บางครัง้ อาจมีการระบุโดยยอถึงหนวยงานในระดับโลกหรือระดับภูมภิ าค หรือ
สายงานธุรกิจของหนวยงานในระดับโลกหรือระดับภูมภิ าค เพือ่ ความสะดวกและความเรียบงายเชนกัน ในทํานองเดียวกัน ExxonMobil มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา ผูขายสินคา รัฐบาล และกลุมอื่นจํานวนมากดวย ดังนั้น เพื่อความสะดวกและความเรียบงาย จึงจะมี
การใชคาํ เชน การลงทุน การรวมลงทุน การเขาเปนหุน สวน ผูล งทุนรวม และหุน สวน เพือ่ ระบุถงึ ความสัมพันธทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรม
และผลประโยชนรวมกัน แตคําเหลานี้อาจไมแสดงถึงความสัมพันธทางกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจง

