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1.5

ความเป็นเลิศในการดำ�เนินงาน

ธุรกิจการกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

• มีมาตรฐานสูงด้านจริยธรรมและการควบคุม
การดำ�เนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
• ได้รบั รางวัลมาตรฐานการดำ�เนินงานระดับโลก
ของเอ็กซอนโมบิล

• เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพิม่ ผลตอบแทน
ขั้นต้น
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สถานีบริการใหม่

24

แห่ง

ธุรกิจค้าปลีก
• ขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำ�มันและเพิ่มการขาย
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

โมบิล 1
• ฉลองครบรอบ 40 ปี โมบิล 1 และเพิ่มจำ�นวน
ศูนย์บริการโมบิล 1 เซ็นเตอร์

ศูนย์โมบิล 1 เซ็นเตอร์

280 แห่ง

รายงานประจำ�ปี 2557

1

สารบัญ
4
6
8
12
14
20
24
30

สารจากประธานกรรมการ
ข้อมูลทั่วไป
นโยบาย ภาพรวม และลักษณะการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
ผลการดำ�เนินงาน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม		
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

“
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“
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การกำ�กับดูแลกิจการ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญขีรับอนุญาต
งบการเงิน

เรียน
ท่านผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา เอสโซ่มีความคืบหน้าในหลาย
โครงการด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
การสร้างเสริมผลตอบแทนขัน้ ต้นให้สงู ขึน้ รวมถึง
การขยายและใช้ประโยชน์เครือข่ายค้าปลีกและ
น้�ำ มันหล่อลืน่ อย่างเต็มที่ ความพยายามเหล่านี้
สนองต่อความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของบริษัท
ในการสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ยังคงแน่วแน่ในความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น โดยการจัดหาพลังงานที่มีความมั่นคง ในราคาที่
เหมาะสม โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย การควบคุมที่ดี การดำ�เนินงานที่เป็นเลิศ และความเป็นองค์กรพลเมืองที่ดี ประกอบกันขึ้น
เป็นรูปแบบธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนในวงจรธุรกิจได้ตลอดทั้งขาขึ้นและขาลง ขณะที่ปี 2557 นับเป็นอีกปีที่ท้าทายสำ�หรับ
ผู้ประกอบการโรงกลั่นและเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำ�คัญกับปัจจัยที่อยู่ภายใต้การควบคุม ซึ่งเชื่อว่าจะสร้าง
คุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นได้ดีที่สุดในระยะยาว
นับตัง้ แต่ปี 2553 ค่าการกลัน่ อุตสาหกรรมและกำ�ไรขัน้ ต้นของอุตสาหกรรมพาราไซลีนในภูมภิ าคได้ลดลงสูร่ ะดับต่�ำ สุดในปี 2557
ยิง่ ไปกว่านัน้ ราคาน้�ำ มันดิบโลกยังลดลงประมาณร้อยละ 45 สภาวะความท้าทายด้านราคาและผลตอบแทนขัน้ ต้นส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อผลประกอบการด้านการเงิน ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับผลขาดทุน 10,346 ล้านบาทในปี 2557 อันเนื่องมาจากการขาดทุนสต็อกน้ำ�มันที่
เกิดจากราคาน้�ำ มันดิบซึง่ ลดลงอย่างฉับพลันในช่วงครึง่ ปีหลัง และผลประกอบการของบริษทั ฯ ยังได้รบั ผลกระทบในเชิงลบจากการลด
อัตราการกลั่นน้ำ�มันดิบและการผลิตพาราไซลีน อันเนื่องมาจากการคำ�นวณทางเศรษฐศาสตร์และการตอบสนองต่อภาวะของตลาด
ประกอบกับการชะลอการผลิตและหยุดซ่อมบำ�รุงหน่วยกลั่นตามแผน โดยโรงกลั่นน้ำ�มันมีระดับการกลั่นเฉลี่ยอยู่ที่ 130,000 บาร์เรล
ต่อวัน และการผลิตพาราไซลีนอยู่ที่ 254,000 ตัน ลดลงจาก 140,000 บาร์เรลต่อวัน และ 324,000 ตันในปี 2556 ตามลำ�ดับ
ในปี 2557 แม้การดำ�เนินธุรกิจยังคงเผชิญกับความท้าทายจากค่าการกลัน่ อุตสาหกรรม บริษทั ฯ ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเพิม่ ผลตอบแทน
ขั้นต้นให้สูงขึ้นโดยเพิ่มผลิตผลของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และลดต้นทุนวัตถุดิบลงเท่าที่จะทำ�ได้ มีการริเริ่มโครงการ “Self-help”
ทีโ่ รงกลัน่ น้�ำ มันเอสโซ่ศรีราชา เพือ่ ปรับกำ�ลังการผลิตในหน่วยผลิตทีส่ ร้างผลกำ�ไรและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หลายโครงการที่
ดำ�เนินงานจนแล้วเสร็จได้ชว่ ยปรับดัชนีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ดขี น้ึ ถึงร้อยละ 1.5 นอกจากนี้ โครงการปรับปรุงผลตอบแทน
ขั้นต้นมีความคืบหน้าไปตามแผน และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในครึ่งแรกของปี 2558 โครงการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยเพิ่มคุณค่าน้ำ�มันหนักได้สูงสุด บริษัทฯ เชื่อว่าความพยายามเหล่านี้จะช่วยให้โรงกลั่นน้ำ�มันอยู่ในสถานะที่
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคต
4
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สารจาก
ประธานกรรมการ
ธุรกิจด้านการตลาดของบริษทั ฯ ยังคงเป็นช่องทางการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีม่ น่ั คงและเชือ่ ถือได้ บริษทั ฯ ได้รเิ ริม่
โครงการต่างๆ ในระหว่างปีเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดจากเครือข่ายค้าปลีกและผลิตภัณฑ์น้ำ�มันหล่อลื่น มีการจัดรายการส่งเสริม
การขายหลายรายการเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการรับรู้ตราสินค้า ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปิดสถานีบริการน้ำ�มันใหม่
จำ�นวน 24 แห่งในปี 2557 ทำ�ให้มีจำ�นวนสถานีบริการเพิ่มขึ้นเป็น 524 แห่ง จาก 516 แห่งเมื่อสิ้นปี 2556 นับเป็นปีแรกที่มีจำ�นวน
สถานีบริการเพิ่มขึ้นตั้งแต่มีการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปในปี 2551 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มจำ�นวนสถานีบริการที่มีการ
จำ�หน่ายน้ำ�มันดีเซลเกรดพรีเมี่ยมเป็น 151 แห่ง และเพิ่มสถานีบริการที่มีผลิตภัณฑ์น้ำ�มันแก๊สโซฮอล์ อี 20 เป็น 327 แห่ง จากเดิม
67 และ 35 แห่งตามลำ�ดับเมือ่ ปลายปี 2556 บริษทั ฯ ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั พันธมิตรทางธุรกิจ โดยเพิม่ พันธมิตรทางธุรกิจอีก
22 แห่ง ในสถานีบริการน้ำ�มัน ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง บ๊อช ลอว์สัน และเบอร์เกอร์ คิง บริษัทฯ ยังได้ขยายให้
มีศูนย์บริการโมบิล 1 เซ็นเตอร์เป็น 280 แห่ง จากเดิม 263 แห่งในปี 2556 เพื่อเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์โมบิล 1 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
น้ำ�มันหล่อลื่นสังเคราะห์หลักของบริษัทฯ
การนำ�ความคิดริเริม่ ทางธุรกิจเหล่านีม้ าใช้ในการดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิผล เป็นการวางรากฐานอันนำ�ไปสูผ่ ลประกอบการ
และผลการดำ�เนินงานที่เข้มแข็ง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม ความซื่อสัตย์
และความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุด ความเป็นเลิศในด้านความปลอดภัยและการควบคุมยังคงสำ�คัญเป็นอันดับหนึง่ ดังจะเห็น
ได้จากผลงานสำ�คัญๆ หลายประการในปี 2557 โรงกลัน่ น้�ำ มันเอสโซ่ศรีราชาเป็นโรงกลัน่ หนึง่ ในสามแห่งของเอ็กซอนโมบิลทัว่ โลกทีไ่ ด้
รับรางวัลมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศระดับโลกของเอ็กซอนโมบิล แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทัง้ ในด้านความปลอดภัยของบุคลากร
และกระบวนการผลิต บริษทั ฯ มีผลการปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยทีเ่ ข้มแข็งทีส่ ดุ นับตัง้ แต่ปี 2553 วัดได้จากอัตราการเกิดเหตุทตี่ อ้ ง
บันทึกเป็นรายงานและการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่มเี หตุให้สญ
ู เสียเวลาทำ�งาน เหตุการณ์ส�ำ คัญทีแ่ สดงถึงผลการปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัย
ทีย่ อดเยีย่ มนี้ คือการทีค่ ลังน้�ำ มันปฏิบตั งิ านครบ 21 ปี โดยไม่มเี หตุให้สญ
ู เสียเวลาทำ�งาน ผลงานทีป่ ระทับใจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทีเ่ ข้มแข็งในทุกระดับขององค์กร บริษทั ฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการปฏิบตั งิ านในทุกๆ วัน ซึง่ ต้องอยูภ่ าย
ใต้การควบคุมดูแลวินยั ทางการเงินและการดำ�เนินงานอย่างถูกต้อง ระบบควบคุมทีจ่ ดั ทำ�ไว้อย่างดีและเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
อย่างสม่ำ�เสมอ ตลอดจนระบบความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้จัดการความเสี่ยงด้านการเงินและ
การดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล
นอกจากผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านความปลอดภัยและการควบคุมแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นทำ�ธุรกิจอย่างโปร่งใสภายใต้การ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการสำ�คัญที่ระบุไว้ในมาตรฐานการดำ�เนินธุรกิจซึ่งจัดทำ�ไว้เพื่อเป็นแนวทางแก่พนักงานทุกคนในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ บริษัทฯ ยังยึดมั่นในหลักการและวิธีปฏิบัติที่ทำ�ให้บริษัทฯ เป็นองค์กรพลเมืองที่ดีอย่างเคร่งครัด และทำ�งานอย่าง
ใกล้ชิดกับพันธมิตรในชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำ�เนินธุรกิจ จากความพยายามดังกล่าว หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยจึงได้มอบ
รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นให้แก่บริษัทฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า
การนำ�วิธปี ฏิบตั ทิ างธุรกิจทีเ่ หมาะสมมาใช้อย่างสม่�ำ เสมอนำ�ไปสูร่ ปู แบบธุรกิจทีย่ งั่ ยืน ตลอดระยะเวลา 120 ปี บริษทั ฯ ภูมใิ จ
ในประวัตคิ วามเป็นมาทีไ่ ด้มสี ว่ นช่วยตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในประเทศไทย องค์ประกอบสำ�คัญทีน่ �ำ มาซึง่ ความสำ�เร็จ
ของบริษัทฯ ตลอด 12 ทศวรรษ คือพนักงานที่มีความมุ่งมั่นและปฏิบัติตามหลักการและแนวทางต่างๆ เป็นอย่างดี ผมตระหนักถึง
ความเชือ่ มัน่ ทีท่ า่ นผูถ้ อื หุน้ มีตอ่ บริษทั ฯ และพนักงาน จากการร่วมลงทุนอย่างต่อเนือ่ งกับบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทฯ ขอยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นที่จะทำ�งานอย่างแข็งขัน เพื่อจัดหาพลังงานที่มั่นคง ในราคาที่เหมาะสม อย่างปลอดภัยให้แก่
ประเทศไทย

								
นายนีล เอ. แฮนเซ็น
							
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
รายงานประจำ�ปี 2557
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ข้อมูล

ทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท :
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เว็บไซต์
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ESSO
ทะเบียนเลขที่ 0107539000073
ประกอบธุรกิจโรงกลั่นปิโตรเลียม และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร
รวมทั้งการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ
17,110,007,246.71 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 3,467,916,666 หุ้น มูลค่าตราไว้ 4.9338 บาทต่อหุ้น
17,075,181,200.40 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 3,460,858,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 4.9338 บาทต่อหุ้น
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 262-4000
www.esso.co.th
โทรศัพท์ : 02 262-4788
E-mail : essoIR@exxonmobil.com

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง :
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี
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บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 229-2888 (Call Center)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 15 เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02 344-1000

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ผลงานโดดเด่นปี 2557: ความเป็นเลิศในการดำ�เนินงาน
มีมาตรฐานสูงด้านจริยธรรมและการควบคุมการดำ�เนินธุรกิจ
• ดำ�เนินธุรกิจด้วยมาตรฐานอันสูงด้านจริยธรรม มีการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีวนิ ยั ในการปฏิบตั งิ าน
ที่พร้อมให้ตรวจสอบ มีความซื่อสัตย์ และมีการควบคุมการดำ�เนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
• ความมุง่ มัน่ ในการสร้างความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

รางวัลมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศระดับโลกของเอ็กซอนโมบิล
• โรงกลัน่ น้�ำ มันเอสโซ่ศรีราชาเป็นหนึง่ ในโรงกลัน่ น้�ำ มันของเอ็กซอนโมบิลเพียงสามแห่งจากทัง้ หมด
24 แห่ง ที่ได้รับรางวัลนี้ โดยได้รับรางวัล 4 ด้านด้วยกัน
1. มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยของบุคลากร
2. มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
3. มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศในผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
4. รางวัลความเป็นเลิศในการดำ�เนินงาน
รายงานประจำ�ปี 2557

7

นโยบาย ภาพรวม
และลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษทั ฯ เป็นผูป้ ระกอบกิจการโรงกลัน่ ปิโตรเลียมและจ�ำหน่าย
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นหนึง่
ในบริษทั ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งเป็นผู้น�ำในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร รวมถึงการผลิตและจ�ำหน่าย
ั ฑ์อนื่ ๆ โดยมีธรุ กิจหลักดังต่อไปนี้
อุตสาหกรรมพลังงานระดับโลก โดยบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจใน ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ประเทศไทยมามากกว่า 120 ปี
• โรงกลั่นน�้ำมันแบบคอมเพล็กซ์ (complex refinery) ซึ่งมี
บริษทั ฯ ได้รบั เอาแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของเอ็กซอนโมบิล 		 ก�ำลังการกลัน่ น�ำ้ มันดิบ 174,000 บาร์เรลต่อวัน (ซึง่ คิดตาม
ที่มีความเคร่งครัดทางวินัยมาใช้ ซึ่งเน้นวิสัยทัศน์ในการพัฒนา 		 วันที่มีการด�ำเนินการผลิตจริง (stream day)
• โรงงานอะโรเมติกส์ (aromatics plant) ซึ่งมีก�ำลังการผลิต
ปัจจัยพื้นฐานการด�ำเนินธุรกิจในระยะยาว และมุ่งเพิ่มมูลค่าให้
แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์อื่นๆ จากการ 		 พาราไซลีน 500,000 ตันต่อปี
• หน่วยผลิตสารท�ำละลาย (solvent production unit) ซึ่งมี
เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ทั้งด้านความเชี่ยวชาญ
		 ก�ำลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี
ในการบริการจัดหาน�้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ เครือข่ายการจัด
• เครือข่ายสถานีบริการน�ำ้ มันค้าปลีกภายใต้ชอื่ การค้าเอสโซ่
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทั่วโลก การบริการ
		 ทั่วประเทศ
ทางด้านเทคโนโลยี การด�ำเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และ
• การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วย ก๊าซ
โครงการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการได้รับประโยชน์จากการใช้ 		 ปิโตรเลียมเหลว น�ำ้ มันเบนซิน น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงอากาศยาน/
เครือ่ งหมายการค้า “เอสโซ่” และเครือ่ งหมายการค้าอืน่ ๆ ซึง่ ได้รับ 		 น�้ำมันก๊าด น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเตาและยางมะตอย และ
การอนุญาตให้ใช้สทิ ธิจากเอ็กซอนโมบิล ตลอดจนความช่วยเหลือ 		 ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโดยตรงแก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม
ทางด้านบุคลากรฝ่ายบริหารจัดการและเทคนิค และการให้บริการ 		 ค้าส่ง การบิน และการเดินเรือ
สนับสนุนทางด้านอื่นๆ
• การบริการแบบมืออาชีพ และมีผลิตภัณฑ์น�้ำมันหล่อลื่น
		 สังเคราะห์คุณภาพสูง ผ่านศูนย์โมบิล 1 เซ็นเตอร์
• การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

เป็นผู้น�ำในธุรกิจ
อุตสาหกรรมพลังงาน
โดยบริษท
ั ฯ ได้ประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทย
มามากกว่า 120 ปี

โรงกลั่ น น�้ ำ มั น ของบริ ษั ท ฯ ติ ด ตั้ ง ระบบเทคโนโลยี อั น มี
ลักษณะเฉพาะพิเศษตามแบบเอ็กซอนโมบิล ทีม่ คี วามยืดหยุน่ สูง
ในการกลัน่ นำ�้ มันดิบชนิดต่างๆ มากมายหลายชนิด อีกทัง้ ยังสามารถ
แปลงน�้ำมันดิบที่รับเข้ามาเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงใน
ปริมาณทีม่ ากกว่า ซึง่ ได้แก่ นำ�้ มันเบนซิน นำ�้ มันเชือ้ เพลิงอากาศยาน
และน�้ำมันดีเซล

โดยพาราไซลีนจะถูกน�ำไปใช้ในการผลิตกรดเทเรฟทาลิก (purified
terephthalic acid) ซึ่งจะน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับการผลิต
แผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์ บรรจุภัณฑ์เรซินและผ้าใยสังเคราะห์
ส่วนเคมีภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ สารท�ำละลาย (solvents)
และสารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers)

นอกจากนี้ โรงกลั่นน�้ำมันของบริษัทฯ ยังตั้งอยู่ในท�ำเลที่มี
ความได้เปรียบ เพราะอยู่ใกล้ท่าเรือน�้ำลึกแหลมฉบัง ที่ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ท�ำให้บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์จากความพร้อมในการ
เข้าถึงท่าเรือน�้ำลึก เครือข่ายถนน และแนวท่อส่งที่สามารถขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวแก่บริษัทฯ
ด้วยช่องทางการจัดส่งผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากทางรถบรรทุกและ
ทางเรือ
โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษัทฯ ได้ติดตั้งต่อเชื่อมโยงเข้ากับ
หน่วยกลั่นน�้ำมันและกระบวนการกลั่นน�้ำมันภายในของโรงกลั่น
น�ำ้ มันของบริษทั ฯ อย่างครบวงจร โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทั ฯ
ผลิตอะโรเมติกส์ในรูปของพาราไซลีน (paraxylene) เป็นหลัก
รายงานประจำ�ปี 2557
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้
ตารางต่อไปนี้ แสดงรายได้จากการขายของบริษทั ฯ แยกประเภทระหว่างส่วนธุรกิจการกลัน่ น�ำ้ มันและจัดจ�ำหน่ายน�ำ้ มัน (downstream
segment) และส่วนธุรกิจปิโตรเคมี (petrochemical segment) ตามช่วงระยะเวลาที่ระบุ

ล้านบาท

2557

ร้อยละ

ล้านบาท

2556

ร้อยละ

2555		
ล้านบาท
ร้อยละ

รายได้จากการขายสุทธิ
ส่วนธุรกิจการกลั่นน�้ำมัน
		 และจัดจ�ำหน่ายน�้ำมัน :						
		 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
194,431
88.1
206,898
84.4
211,770
		 ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
3,825
1.7
3,772
1.5
3,753
(1)
		 อื่นๆ
3,339
1.5
9,665
3.9
4,370
(2)
		 รายได้สุทธิจากบริการ
605
0.3
634
0.3
591
		 รวมรายได้จากการขาย
			 ของส่วนธุรกิจการกลั่นน�้ำมัน
			 และจัดจ�ำหน่ายน�้ำมัน
202,200
91.6
220,969
90.1
220,484
ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี :						
		 พาราไซลีน
11,336
5.1
17,101
7.0
17,511
(3)
อื่นๆ
7,163
3.3
7,055
2.9
7,085
รายได้สุทธิจากบริการ
36
0.0
48
0.0
47
รวมรายได้จากการขาย
			 ของส่วนธุรกิจปิโตรเคมี
18,535
8.4
24,204
9.9
24,643
ยอดรวมรายได้จากการขาย

220,735

100.0

245,173

100.0

245,127

86.5
1.5
1.8
0.2
90.0
7.1
2.9
0.0
10.0
100.0

(1)   โดยหลักแล้วเป็นรายได้จากการขายน�ำ้ มันดิบซึง่ บริษทั ฯ ได้ซอื้ มาจากบริษทั ในเครือ แต่ได้ขายต่อก่อนทีจ่ ะน�ำเข้าสูก่ ระบวนการกลัน่ และยังรวมถึงสินค้า
ที่จัดจ�ำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ  
(2)   โดยหลักแล้วประกอบด้วย ค่าใช้สิทธิ (franchise fee) จากตัวแทนจ�ำหน่าย ค่าจัดการผลิตภัณฑ์และค่าเก็บรักษาสินค้าจากลูกค้าในธุรกิจการบิน
และค่าเช่า
(3) โดยหลักแล้วเป็นรายได้จากการขายสารเบนซีนเข้มข้น (benzene) สารท�ำละลาย (solvents) สารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers) และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีอนื่ ๆ

จ�ำนวนพนักงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริหารองค์กร
23

การกลั่นและจัดจ�ำหน่าย (1)
460

ค้าปลีกและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น (2)

เคมีภัณฑ์

ยอดรวม

94

7

584

(1) รวมวิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติการที่โรงกลั่นน�้ำมันเอสโซ่ศรีราชา และพนักงานฝ่ายการพาณิชยกรรมและการส่งออก  
(2) รวมพนักงานฝ่ายการตลาดขายปลีกและขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
						
ชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
(บาท)
ของบริษัทฯ (ร้อยละ)

บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (METL)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 262-4000

ไม่ได้ประกอบกิจการ

3,333,000

100

บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำกัด (IPEL)
3195/26 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 262-4000

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

3,333,400

30 (1)

บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัด (UIDC)
3195/27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 262-4000

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

10,000,000

49 (1)

บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด (PSE)
3195/27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 262-4000

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

10,000,000

33 (2)

บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (TCC)
3195/21 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 262-4000

บริการสถานีน�้ำมัน
และร้านสะดวกซื้อ

50,000,000

0 (3)

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด (THAPPLINE)
2/8 หมู่ 11 ถนนล�ำลูกกา ต�ำบลลาดสวาย
อ�ำเภอล�ำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02 991-9130

ขนส่งน�้ำมันทางท่อ

8,479,000,000

21

บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BAFS)
171/2 หมู่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 834-8900

ให้บริการน�้ำมัน
อากาศยาน
แก่สายการบิน

509,998,044

7

(1) ส�ำหรับหุ้นที่เหลือเป็นหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งถือโดยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
(2) ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดยบริษัท UIDC และ IPEL
(3) บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท TCC แต่จ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายทั้งหมดของบริษัท TCC ถือโดยบริษัท UIDC
รายงานประจำ�ปี 2557
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ข้อมูลสำ�คัญ
ทางการเงิน

ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน

2557

2556

(ล้านบาท นอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)			
รายได้จากการขาย
220,735
245,174
ก�ำไร/(ขาดทุน) ขั้นต้น
(5,980)
6,230
ก�ำไร/(ขาดทุน) ขั้นต้นก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA)
(9,738)
2,752
ก�ำไร/(ขาดทุน) ส�ำหรับงวด
(10,346)
(378)
(1)
ก�ำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
(2.99)
(0.11)
รวมสินทรัพย์		
รวมหนี้สิน		
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

245,127
5,496
2,546
(1,698)
(0.49)

63,868
51,527
12,341

74,010
51,431
22,579

75,862
52,930
22,932

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

2557

2556

2555

อัตราส่วนก�ำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ)
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

(4.7)
(10.8)
2.9

(0.2)
2.8
1.5

(0.7)
2.1
1.4

การจ่ายเงินปันผล

2557

2556

2555

-

0.05

เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) (1)
(1) ค�ำนวณจากจ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้านหุ้น

12

2555

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

-

ผลงานโดดเด่นปี 2557: ธุรกิจการกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพิ่มผลตอบแทนขั้นต้น
• เพิ่มผลกำ�ไรโดยเพิ่มการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงให้มากที่สุด
• ลดต้นทุนวัตถุดิบให้เหลือน้อยที่สุดโดยการนำ�เทคโนโลยีมาใช้
• ดำ�เนินการปรับปรุงภายใต้โครงการ “Self-Help”
ลงทุนในโครงการต่างๆ หลายโครงการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและผลกำ�ไร
• 7 โครงการเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึง่ ช่วยลดดัชนีการใช้พลังงานลงร้อยละ 1.5
• 5 โครงการเพื่อปรับปรุงค่าการกลั่น

รายงานประจำ�ปี 2557
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ผลการดำ�เนินงาน

บริษัทฯ เชื่อว่าความเข้มงวด ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบตามระดับอันควร
เพือ่ พัฒนาผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยนัน้ เป็นคุณลักษณะเดียวกันกับคุณลักษณะ
ที่ท�ำให้ธุรกิจประสบผลส�ำเร็จทั้งด้านผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการ

การสร้างผลประกอบการสูงสุดโดยการประสานเชือ่ มโยงหน่วยธุรกิจ
ในการก�ำหนดระดับการกลั่นน�้ำมันปิโตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนั้น
บริษัทฯ ก�ำหนดโดยพิจารณาความต้องการของตลาดและหลักเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก
การบูรณาการธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรท�ำให้บริษทั ฯ สามารถเพิม่ สัดส่วน
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ปรับปริมาณการผลิตให้เหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายใน
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายทีห่ ลากหลาย ทัง้ การ
ค้าปลีก พาณิชยกรรม และการส่งออกเพื่อให้ได้มูลค่ารวมสูงสุด เมื่อสภาพตลาดและ
การผลิต มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะปรับแผนการขายให้เหมาะสมโดยประสานงาน
กับทุกภาคส่วนธุรกิจของบริษัทฯ

การมุง่ สูค
่ วามเป็นเลิศและการพัฒนาการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
ธุรกิจการกลัน
่ น�้ำมันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ในปี 2557 อัตราการกลัน่ น�ำ้ มันดิบของบริษทั ฯ อยูท่ ี่ 130,000 บาร์เรลต่อวัน ลดลงจาก
140,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2556 ซึ่งสะท้อนหลักเศรษฐศาสตร์การกลั่น และแผนการ
ซ่อมบ�ำรุงทีห่ น่วยเพิม่ คุณค่าน�ำ้ มันหนักและหน่วยเพิม่ ค่าออกเทนเป็นเวลา 21 วันเริม่ ใน
เดือนมิถนุ ายน และทีห่ น่วยหอกลัน่ นำ�้ มันดิบ หน่วยหอกลัน่ สูญญากาศ และหน่วยบ�ำบัด
ก�ำมะถันในน�ำ้ มันแนฟทาร์/น�ำ้ มันก๊าด/น�ำ้ มันดีเซล เป็นเวลา 46 วันเริม่ ในเดือนกันยายน
การซ่อมบ�ำรุงดังกล่าวมีขนึ้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ก�ำลังการผลิต โดยในช่วงระหว่าง
การหยุดซ่อมบ�ำรุงตามแผนนัน้ บริษทั ฯได้ท�ำการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงกลัน่ และ
ด�ำเนินงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มค่าการกลั่น ในปี 2557บริษัทฯ ยังคง
เผชิญกับความท้าทายจากค่าการกลั่นอุตสาหกรรมที่ลดลงสู่ระดับต�่ำสุดนับแต่ปี 2553
เป็นต้นมา เนือ่ งจากส่วนต่างขัน้ ต้นของราคาผลิตภัณฑ์และนำ�้ มันดิบลดลง โดยค่าการกลัน่
ของบริษัทฯ ในปี 2557 มีผลติดลบอันเนื่องมาจากการขาดทุนสต็อกน�้ำมัน เพราะราคา
น�้ำมันดิบลดลงถึงร้อยละ 45 ในระหว่างปี นอกจากนี้ ข้อก�ำหนดของรัฐบาลเกี่ยวกับ
14

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวยังคงส่งผลกระทบทางลบต่อก�ำไรของ
บริษทั ฯ อันเนือ่ งมาจาก ราคาควบคุมยังคงอยูต่ ำ�่ กว่าราคาในตลาด
ต่างประเทศอยูม่ าก ขณะทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมส่วนต่างราคา
ของตลาดที่มีความผันผวนและปัจจัยแวดล้อมทางการตลาดได้
บริษทั ฯ ยังคงมุง่ มัน่ ในการลดต้นทุนและเพิม่ ผลก�ำไรภายใต้โครงการ
Self-Help โดยโครงการต่างๆ ช่วยปรับดัชนีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพให้ดขี นึ้ ถึงร้อยละ 1.5 ส่งผลให้ตน้ ทุนด้านพลังงานลดลง
นอกจากนี้ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเพือ่ เพิม่ ค่าการกลัน่ ได้มี
การด�ำเนินการตามแผน และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในครึ่งแรก
ของปี 2558 โครงการดังกล่าวนีจ้ ะช่วยให้การด�ำเนินงานของหน่วย
เพิ่มคุณค่าน�้ำมันหนักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมี บริษทั ฯ ผลิตพาราไซลีนรวมทัง้ สิน้
254,000 ตันในปี 2557 ลดลงจาก 324,000 ตันในปี 2556 ระดับ
การผลิตที่ลดลงมีผลมาจากอุปสงค์ของพาราไซลีนที่ลดลงและ
ส่วนต่างราคาพาราไซลีนกับวัตถุดบิ ทีล่ ดลง รวมถึงการหยุดซ่อมบ�ำรุง
ตามแผน บริษัทฯ ยังคงปรับระดับการผลิตพาราไซลีนเพื่อให้ได้
มูลค่าสูงสุด โดยใช้ประโยชน์จากการผลิตร่วมกันอย่างครบวงจร
ของหน่วยกลั่นน�้ำมันและหน่วยผลิตปิโตรเคมี และปรับปริมาณ
การผลิตตามสัญญาที่มีกับลูกค้าให้เหมาะสม โดยให้สอดคล้อง
กับปัจจัยแวดล้อมทางการตลาดที่อ่อนตัวลง
ดัชนีการใช้พลังงานลดลงร้อยละ 1.5

ต้นทุนพลังงานเป็นต้นทุนหลักของโรงกลั่นน�้ำมัน บริษัทฯ
ได้ด�ำเนินโครงการต่างๆ จนแล้วเสร็จ เพื่อลดการใช้พลังงาน
และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่ า การกลั่ น อุ ต สาหกรรมอยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ สุ ด นั บ แต่
ปี 2553 เป็นต้นมา

ปัจจัยแวดล้อมทางการตลาดยังคงเป็นอุปสรรคส�ำคัญ เนือ่ งจาก
การเพิม่ ก�ำลังการผลิตของโรงกลัน่ น�ำ้ มันสูงกว่าการเติบโตของ
อุปสงค์ของน�้ำมัน

ค่าการกลัน
่ จากรอยเตอร์
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บาร์เรล
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ส�ำหรับผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ซึง่ ประกอบด้วยพาราไซลีนและ
เบนซีน บริษทั ฯ จัดจ�ำหน่ายให้แก่ลกู ค้าเชิงพาณิชย์ภายในประเทศ
มากกว่าร้อยละ 80 ส่วนเคมีภณ
ั ฑ์อนื่ ๆ รวมถึงสารท�ำละลายและ
พลาสติกไซเซอร์นนั้ โดยส่วนใหญ่บริษทั ฯจัดจ�ำหน่ายให้กบั ลูกค้า
เชิงพาณิชย์ภายในประเทศ
ในส่วนของคลังจ่ายน�้ำมันบริษัทฯ ยังคงพัฒนาและจัดการ
สิ น ทรั พ ย์ เ พื่ อปรั บปรุ งประสิ ท ธิ ภาพโดยรวม ลดค่าใช้จ ่ายใน
การปฏิบัติงานและเสริมสร้างเสถียรภาพการด�ำเนินงานในคลัง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในคลังเพื่อขยาย
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาด
ธุรกิจการตลาด
บริษัทฯ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมันปิโตรเลียมผ่านช่องทาง
การจ�ำหน่ายที่หลากหลาย ได้แก่ การค้าปลีก พาณิชยกรรม และ
การส่งออกเพื่อก�ำไรและยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่สูงสุด
สถานีบริการนำ�้ มันเอสโซ่ยงั คงเป็นช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
น�้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ ที่เชื่อถือได้ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและ
มีความมั่นคง ยอดจ�ำหน่ายผ่านสถานีบริการน�้ำมันของบริษัทฯ
คิดเป็นร้อยละ 38 ของยอดจ�ำหน่ายรวมในปี 2557
ด้วยความได้เปรียบทางด้านการจัดส่งและการปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ
ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่งในสภาวะทีต่ ลาด
มีความผันผวนและมีการแข่งขันสูง ส�ำหรับปี 2557 เอสโซ่เพิม่ สถานี
บริการน�ำ้ มันเป็น 524 แห่ง ซึง่ จ�ำนวนสถานีบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ 8 แห่ง
เมื่อเทียบกับปี 2556 ท�ำให้บริษัทฯ มีจ�ำนวนสถานีบริการน�้ำมัน
เพิ่มขึ้นเป็นปีแรก ตั้งแต่มีการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป
ในปี 2551 จากการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการมีท�ำเลที่ตั้ง
ทีเ่ หมาะสม ฐานะทางการตลาดของบริษทั ฯ อยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ
14.6 ของยอดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาด และคงต�ำแหน่งเป็น
ผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
นอกจากการเพิ่มจ�ำนวนสถานีบริการน�้ำมันแล้ว บริษัทฯ
ยังประสบความส�ำเร็จในการน�ำผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเข้าสู่สถานี
บริการน�้ำมัน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มสถานีบริการน�้ำมันที่
มีผลิตภัณฑ์นำ�้ มันดีเซลเกรดพรีเมีย่ มเป็น 151 แห่ง และเพิม่ สถานี
บริการน�้ำมันที่มีผลิตภัณฑ์น�้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ซูพรีม E20 เป็น
327 แห่ง โดยการเพิ่มจ�ำนวนสถานีบริการน�้ำมันที่มีผลิตภัณฑ์
น�้ำมันดีเซลเกรดพรีเมี่ยมและน�้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ซูพรีม E20 นั้น
ประสบผลส�ำเร็จสูงกว่าแผนงานที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งช่วยเสริมสร้าง
คุณค่าตราสินค้าและเพิ่มยอดขาย ส�ำหรับการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทางการตลาดทั่วประเทศ
ช่วงปลายปี 2557 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ให้เป็น
ที่รู้จักมากขึ้น กิจกรรมเหล่านี้ประสบผลส�ำเร็จในการช่วยรักษา
ฐานะทางการตลาดของเราทีเ่ ป็นผูค้ า้ ปลีกเชือ้ เพลิงตราต่างประเทศ
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
รายงานประจำ�ปี 2557
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สถานีบริการใหม่

24

แห่ง

นอกจากการด�ำเนินธุรกิจด้านน�้ำมันเชื้อเพลิงใน ปี 2557
บริษัทฯ ยังเสริมสร้างรายได้ที่มิใช่น�้ำมันเชื้อเพลิงผ่านโครงการ
พันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง เราร่วมมือกับพันธมิตรใหม่อย่าง
เบอร์เกอร์คิง (Burger King) ศูนย์บริการบ๊อช (Bosch) และร้าน
สะดวกซือ้ ลอว์สนั (Lawson) นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญ
กับพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยการขยายเพิ่มสาขาพันธมิตร ร้าน
เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส (Tesco Lotus Express) ศูนย์บริการซ่อมรถ
บี-ควิก (B-Quik) ศูนย์บริการล้างรถวิซาร์ด (Wizard Car Wash)
ศูนย์บริการ โมบิล 1 เซ็นเตอร์ แมคโดนัลด์ (McDonalds) แฟมิลมี่ าร์ท
(FamilyMart) ร้านกาแฟราบิกา (Rabika Coffee) และร้านคาเฟดิโอโร
(Caffé D’Oro) ท�ำให้พันธมิตรทางธุรกิจในสถานีบริการเพิ่มขึ้น
ทัง้ หมดเป็นจ�ำนวน 179 แห่ง โดยพันธมิตรทางธุรกิจเหล่านีช้ ว่ ยเสริม
ก�ำไรให้กบั สถานีบริการน�ำ้ มัน และให้บริการคุณภาพสูงแก่ลกู ค้า
เปิดสถานีบริการน�้ำมันใหม่ 24 แห่ง และมีเครือข่าย
การค้าปลีกเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีการเสนอ
ขายหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ ไปในปี 2551

บริษทั ฯ เปิดสถานีบริการน�ำ้ มันใหม่ 24 แห่งในปี 2557 ท�ำให้
สถานีบริการน�้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 524 แห่ง ช่วยพัฒนาความ
สามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า และ
ช่วยเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายที่สามารถสร้าง
ผลก�ำไรได้มากที่สุด
ทางด้านธุรกิจพาณิชยกรรม ประกอบด้วยการจ�ำหน่ายใน 4 ภาค
ธุรกิจ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมและค้าส่ง ภาคการบิน ภาคการเดินเรือ
และภาคค้าส่ง ยอดจ�ำหน่ายในสีภ่ าคธุรกิจนีค้ ดิ เป็นร้อยละ 48 ของ
ยอดจ�ำหน่ายรวมในปี 2557 โดยบริษทั ฯ มุง่ พัฒนาประสิทธิภาพของ
เครือข่ายการจ�ำหน่ายอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวโครงการ
ขอบคุณลูกค้า (Customer Appreciation Program) เพื่อปรับปรุง
การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มส�ำหรับลูกค้าใน
ภาคอุตสาหกรรมและการค้าส่ง

ยอดจ�ำหน่ายทีเ่ หลืออีกร้อยละ 14 ของยอดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมเป็นการส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีผลการด�ำเนินงานโดดเด่นในธุรกิจน�ำ้ มัน
หล่อลืน่ ท�ำยอดขายได้อย่างยอดเยีย่ มทัง้ ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันหล่อลืน่
สังเคราะห์ส�ำหรับเครือ่ งยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ อุตสาหกรรมด้วย
การริเริม่ ทางการตลาดและการขายทีห่ ลากหลาย บริษทั ยังฉลอง
ครบรอบ 40 ปีของโมบิล 1 และขยายจ�ำนวนศูนย์บริการโมบิล 1
เซ็นเตอร์อย่างต่อเนือ่ ง
ยอดการจ�ำหน่ายจากการส่งออกน�้ำมันเบนซินต�ำ่ สุด
นับตั้งแต่มีการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ ไป

ช่องทางการจ�ำหน่ายส�ำหรับธุรกิจพาณิชยกรรมขยายตัว
จากการมีลูกค้าใหม่ 30 รายในปี 2557 และมียอดขายสูงสุด
นับตั้งแต่มีการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งช่วยให้
บริษัทลดปริมาณการส่งออกน�้ำมันเบนซินเหลือเพียง 3,900
บาร์เรลต่อวัน จากปริมาณเฉลี่ย 6,000 บาร์เรลต่อวัน ในปี
ก่อนหน้า

ปริมาณส่งออกน�้ำมันเบนซิน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บาร์เรลต่อวัน

การขยายตลาดท�ำให้ปริมาณการส่งออกน�้ำมันเบนซินลดลงเหลือเพียง

3,900 บาร์เรลต่อวันในปี 2557
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3,900

การลงทุนอย่างมีวินัย
บริษทั ฯ มุง่ ใช้เครือข่ายการตลาดค้าปลีกให้เกิดผลสูงสุด โดย
ศู น ย์ บ ริ ก ารโมบิล 1 เซ็น เตอร์ ในปัจจุบัน มีอ ยู ่ 280 แห่ ง ปรับปรุงสถานีบริการนำ�้ มันตามความเหมาะสม ขณะเดียวกันก็คง
ทั่วประเทศ จัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และบริการอย่าง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายไว้อย่างมีวินัย ยอดขายน�้ำมันเชื้อเพลิงที่
เพิ่มสูงขึน้ เกิดจากการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดได้อย่างน่าสนใจ
มืออาชีพให้แก่ลูกค้า
รวมถึงการปรับปรุงอุปกรณ์และรูปลักษณ์สถานีผ่านโครงการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการน�ำ้ มันทีบ่ ริษทั ฯ ได้เลือกสรรไว้
้ 108 แห่ง ในปี 2557 ท�ำให้จ�ำนวน
ศูนย์บริการโมบิล 1 เซ็นเตอร์
แห่ง โดยได้ปรับปรุงสถานีบริการทัง้ สิน
สถานีบริการน�ำ้ มันทีผ่ า่ นโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ตงั้ แต่ปี 2554
เพิม่ ขึน้ เป็นกว่า 400 แห่ง โดยโครงการปรับปรุงดังกล่าวครอบคลุม
ถึงลานให้บริการเติมน�้ำมัน บริเวณโดยรอบ และห้องน�้ำในสถานี
บริการหลายแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
ธุรกิจค้าปลีกน�ำ้ มัน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้เปิดสถานีบริการเพิม่
ขึน้ อีก 24 แห่งทั่วประเทศในปี 2557
บริษทั ฯ จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ เครือ่ งยนต์และผลิตภัณฑ์
หล่อลืน่ อุตสาหกรรมให้กบั ลูกค้าและผูจ้ ดั จ�ำหน่ายเชิงกลยุทธ์ทสี่ �ำคัญ
ในส่วนของธุรกิจหล่อลื่นเครื่องยนต์ บริษัทฯ ยังคงขยายขีดความ
สามารถผ่านทางเครือข่ายศูนย์บริการโมบิล 1 เซ็นเตอร์ ซึง่ ในปัจจุบนั
มีจ�ำนวนมากกว่า 280 แห่งทั่วประเทศ แต่ละแห่งต่างมุ่งมั่นให้
บริการดูแลรักษารถด้วยมาตรฐานชั้นน�ำแก่ลูกค้า พร้อมด้วยการ
บริการระดับมืออาชีพอย่างสม�ำ่ เสมอ และการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูง
บริษทั ฯ ยังคงมุง่ บริหารจัดการสินเชือ่ อย่างมีวนิ ยั โดยสามารถ
ปรับระดับหนีเ้ สียและหนีท้ เี่ กินก�ำหนดช�ำระลงได้ แม้สภาวะตลาด
บุคลากรทีม
่ ีคุณภาพ
บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานที่มีความสามารถและทุ่มเทในการ จะมีการแข่งขันสูงและสภาพเศรษฐกิจจะไม่เอื้ออ�ำนวยก็ตาม
ท�ำงานเป็นจุดแข็งทีโ่ ดดเด่นประการหนึง่ ของบริษทั ฯ ระบบการพัฒนา
บุคลากรของเราใช้กระบวนการบูรณาการให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจ ทุม่ เทท�ำงานและผลิต
ผลงานได้อย่างเต็มที่
บริษทั ฯ พิถพี ถิ นั คัดเลือกผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามาร่วมงาน
อย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรผ่านการมอบหมายงาน
เรียนรู้ประสบการณ์จากการท�ำงานตรง และฝึกอบรมให้ความรู้
อย่างมีเป้าหมาย การวางแผนความก้าวหน้าในงานอาชีพถือเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบริษัทและพนักงาน โดยเลื่อน
ต�ำแหน่ ง ผ่ า นการคัดสรรจากบุค ลากรภายใน และก�ำหนดให้
ผู้จัดการและผู้บังคับบัญชาร่วมเสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงาน
ทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง เป้าประสงค์ของเราคือการพัฒนาให้พนักงาน
มีความสามารถเป็นผู้น�ำและเปี่ยมด้วยความรู้ทางวิชาชีพสูงสุด
ในอุตสาหกรรม บริษทั ฯ ยังได้รบั ประโยชน์จากเครือข่ายเอ็กซอน
โมบิ ล ในการจั ด อบรมพนักงาน รวมถึง การมอบหมายงานใน
ต่างประเทศให้กบั พนักงานทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเพือ่ ไปท�ำงานให้บริษทั
ในเครือเอ็กซอนโมบิลอืน่ ๆ สิง่ ทีส่ �ำคัญอีกประการก็คอื บรรยากาศ
การท�ำงานของเรามีการคาดหวังสูง เห็นคุณค่าของพนักงานที่มี
ผลงานดี และมีการมอบรางวัลโดยพิจารณาจากผลงานของพนักงาน
แต่ละคน และจากการท�ำงานเป็นทีม
โมบิล เอส เอช ซี กลุม่ น�ำ้ มันหล่อลืน
่ สังเคราะห์คณ
ุ ภาพสูง
ส�ำหรับอุตสาหกรรม

280
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การด�ำเนินงานด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมทีด
่ ี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาวัฒนธรรมองค์กรทีป่ ลูกฝังคุณค่าด้านความ
ปลอดภัยในทุกระดับงาน ระบบบริหารการปฏิบัติงานให้มีความ
ปลอดภัย (Operations Integrity Management System หรือ OIMS)
ของเราวางกรอบที่ชัดเจนในการจัดการทั้งด้านความปลอดภัยใน
การท�ำงานและความปลอดภัยของบุคลากร ในส่วนของความปลอดภัย
ส่วนบุคคลนัน้ เราใช้ระบบการป้องกันความสูญเสียในการปฏิบตั งิ าน
(Loss Prevention System หรือ LPS) อันเป็นแนวทางที่พิสูจน์
แล้วว่ามุ่งเน้นทั้งในเรื่องพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง รวมถึงปรับปรุง
สถานทีท่ �ำงาน ระบบ และสมรรถนะต่างๆ ให้ดขี นึ้ แนวทางการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเราส่งผลดี แต่บริษทั ฯ ยังคง
เดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ของทุกคน นัน่ คือ พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ปลอดภัย
โดย “ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ” (Nobody Gets Hurt)
โรงกลั่นน�้ำมันเอสโซ่ศรีราชาได้รับรางวัลมาตรฐาน
แห่งความเป็นเลิศ

10.9

ล้านชั่วโมงท�ำงาน
โดยไม่มีเหตุให้สูญเสียเวลาท�ำงาน
ที่โรงกลัน
่ ศรีราชา

ด้านความปลอดภัยของบุคลากร ความปลอดภัยในกระบวน
หนึ่งในปัจจัยหลักสู่ความส�ำเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ “ไม่มี
การผลิต ผลการปฏิบตั งิ านด้านสิง่ แวดล้อม และความเป็นเลิศ ใครได้รับบาดเจ็บ” คือ การส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในบริษทั ฯ
ในการปฏิบัติงาน จากเอ็กซอนโมบิล นับเป็นโรงกลั่นน�้ำมัน สามารถทักท้วงได้เมือ่ พบเห็นพฤติกรรมทีไ่ ม่ปลอดภัย
หนึ่งในสามแห่งเท่านั้น ของเอ็กซอนโมบิลทั่วโลกที่ได้รับ
พนักงานทุกคนในบริษัทฯ แต่ละคนสามารถตักเตือนเพื่อน
รางวัลนี้
ร่วมงานได้ ถ้าพบเห็นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย
นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานยินดีรับฟังค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับการท�ำงานอย่างไรให้ปลอดภัยยิง่ ขึน้ ผลจากโครงการทีม่ ี
ความเข้มงวดเหล่านี้ ท�ำให้บริษทั มีความส�ำเร็จด้านความปลอดภัย
ทีส่ �ำคัญหลายประการในปี 2557 ตัวอย่างเช่น โรงกลัน่ น�ำ้ มันเอสโซ่
ศรีราชาปฏิบัติงานครบ 10.9 ล้านชั่วโมงโดยไม่มีเหตุให้สูญเสีย
เวลาท�ำงาน และเป็นโรงกลั่นน�้ำมันของเอ็กซอนโมบิลหนึ่งใน
สามแห่งเท่านั้น ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานความเป็นเลิศระดับโลก
ของเอ็กซอนโมบิล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทั้งด้านความ
ปลอดภัยของบุคลากรและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
ส่วนคลังจ่ายน�้ำมันของบริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จครั้งส�ำคัญ
ด้วยการปฏิบัติงานครบ 21 ปีโดยไม่มีเหตุด้านความปลอดภัยที่
ท�ำให้สญ
ู เสียเวลาท�ำงาน ในภาพรวม บริษทั ฯ มีผลการปฏิบตั งิ าน
ด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2553 วัดได้จาก
อัตราการเกิดเหตุทตี่ อ้ งบันทึกเป็นรายงาน และการท�ำงานทีไ่ ม่มเี หตุ
ให้สูญเสียเวลาท�ำงาน ผลการด�ำเนินงานที่น่าทึ่งเหล่านี้ สะท้อน
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และแทรกซึม
อยู่ทวั่ ทุกระดับขององค์กร
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สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีการตรวจสอบธุรกิจในทุกประเด็นอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อม รวมถึง
นโยบายภายในองค์กร บริษัทฯ ได้น�ำมาตรการควบคุมมลพิษ
มาตรการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ และเทคโนโลยี
ของเอ็กซอนโมบิลมาใช้เพื่อลดการปล่อยของเสียและอนุรักษ์
ทรัพยากร

7ปี

โดยไม่มีเหตุน�้ำมันหรือเคมีภัณฑ์รวั่ ไหล

การด�ำเนินโรงกลั่นน�้ำมันของบริษัทฯ ใช้น�้ำจืดที่ผลิตและ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยหน่วยกลั่นน�้ำทะเลให้เป็นน�้ำจืด
สองหน่วย เพื่อประหยัดทรัพยากรน�้ำตามธรรมชาติ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังติดตั้งและใช้หน่วยควบคุมไอระเหยน�้ำมันที่คลังจ่าย
น�้ำมันทุกแห่งเพื่อลดการปล่อยไอระเหยของสารไฮโดรคาร์บอน
ออกสู่บรรยากาศและน�ำกลับมาแปรสภาพเป็นน�้ำมันส�ำเร็จรูป
บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าปรับปรุงหน่วยบ�ำบัดน�้ำเสียและมี
แผนการติดตัง้ ระบบบ�ำบัดทางชีวภาพด้วยกระบวนการออกซิเดชัน
(Biological Oxidation Unit) ในปี 2557 ซึ่งหน่วยบ�ำบัดใหม่นี้
จะเพิ่มขีดความสามารถในการบ�ำบัดน�้ำเสียก่อนปล่อยกลับคืน
สู่สภาพแวดล้อม

ผลการปฏิบัติงานด้านสิง่ แวดล้อม

ผลการปฏิ บัติ งานด้ า นสิ่ งแวดล้ อมมี ความเป็ นเลิศ อย่า ง
ต่อเนื่อง โดยไม่มีเหตุน้�ำมันหรือเคมีภัณฑ์รั่วไหล เป็นเวลา
นาน 7 ปีติดต่อกัน

Environment
7 Years without a recordable spill
7 Years without a recordable spill
7 Years without a recordable spill
7 Years without a recordable spill
7 Years without a recordable spill

รายงานประจำ�ปี 2557
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์

ของฝ่ายจัดการ

ผลประกอบการตามงบการเงินรวมส�ำหรับปี 2557
งบก�ำไร - ขาดทุน

2557

2556

(ล้านบาท)

รายได้จากการขาย		
220,735
245,174
ก�ำไร/(ขาดทุน) จากการขาย		
(11,888)
567
ธุรกิจการกลั่นน�้ำมันและจัดจ�ำหน่ายน�้ำมัน		
(9,034)
1,173
ธุรกิจปิโตรเคมี		
(2,854)
(606)		
ก�ำไร/(ขาดทุน) ขั้นต้นก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA)
(9,738)
2,752
ต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ		
(896)
(984)
เครดิต/(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้		
2,617
(420)
ก�ำไร/(ขาดทุน) ส�ำหรับงวด		
(10,346)
(378)
ก�ำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)		
(2.99)
(0.11)
ค�ำนวณจากจ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้านหุ้น

รายได้จากการขายส�ำหรับปี 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์และการผลิตที่ลดลง บริษัทฯ ขาดทุนจาก
การขายส�ำหรับปี 2557 จ�ำนวน 11,888 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับก�ำไรจากการขาย 567 ล้านบาท ในปี 2556 ผลการด�ำเนินงานของส่วน
ธุรกิจการกลั่นและการจัดจ�ำหน่ายน�้ำมันขาดทุนเพิ่มขึ้น 10,207 ล้านบาท และส่วนของธุรกิจปิโตรเคมีมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 2,248
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556
		 ค่าการกลั่นโดยรวมทั้งปี 2557 ปรับตัวลดลงเป็น -3.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จาก 2.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในปี 2556 โดยเป็น
ผลมาจากความผันผวนของราคาน�้ำมันในช่วงครึ่งปีหลัง และผลกระทบจากการขาดทุนสต๊อกน�้ำมัน ก�ำไรขั้นต้นของพาราไซลีนลดลง
มาอยู่ที่ -168 ดอลลาร์ต่อตัน ในปี 2557 เมื่อเทียบกับ 34 ดอลลาร์ต่อตัน ในปี 2556
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ผลขาดทุนขัน้ ต้นก่อนดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA) จ�ำนวน 9,738 ล้านบาท ในปี 2557 เมือ่ เทียบ
กับผลก�ำไรขั้นต้นก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย จ�ำนวน 2,752 ล้านบาท ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารส�ำหรับปี 2557 เพิ่มขึ้น 245 ล้านบาท เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่สูงขึ้น เนื่องจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
เกรดพรีเมี่ยม ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย และการปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการน�้ำมัน
ต้นทุนทางการเงินส�ำหรับปี 2557 ลดลง 88 ล้านบาท ถึงแม้วา่ ยอดเงินกูย้ มื เฉลีย่ ระหว่างปีเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปีทแี่ ล้วเป็นผลมาจาก
อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเฉลี่ยลดลง ส�ำหรับภาษีเงินได้ บริษัทฯ มีเครดิตภาษีเงินได้เป็นจ�ำนวน 2,617 ล้านบาท เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ 420 ล้านบาท ในปีก่อน
บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2557 จ�ำนวน 10,346 ล้านบาท เป็นผลเนื่องมาจากการขาดทุนสต๊อกน�้ำมัน และค่าการกลั่น
อุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับต�่ำ

ผลการด�ำเนินงานทางการตลาดค้าปลีก
จ�ำนวนสถานีบริการน�้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม

จ�ำนวนสถานีบริการ
ยอดรวม

547

537

535

524

516

516

524

388

382

380

371

364

368

396

120

151

67

2556 แผนปี 2557 2557
159

155

155

2551 2552 2553

153

152

2554 2555

ไทยซีเซ็นเตอร์

148

128

2556 2557

จ�ำนวนสถานีบริการน�ำ้ มันแก๊สโซฮอลล์ ซูพรีม E20

300

ตัวแทนจ�ำหน่าย

327

การตลาดค้าปลีกทีแ่ ข็งแกร่ง

• รักษาความสามารถในการแข่งขันกับผูค้ า้ รายอืน่ โดยมีสถานีบริการเปิดใหม่จ�ำนวน 24 แห่ง
ซึง่ ท�ำให้บริษทั ฯ มีสถานีบริการที่เป็นเครือข่ายค้าปลีกเพิ่มขึ้นป็น 524 แห่ง
• ขยายการขายผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมได้แก่ น�้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม และแก๊สโซฮอลล์
ซูพรีม E20 และเพิ่มการจ�ำหน่ายผ่านสถานีบริการเป็น 151 แห่ง และ 327 แห่ง ตามล�ำดับ
• จัดกิจกรรมทางการตลาดทั่วประเทศในปี 2557 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลิตภัณฑ์
ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

งบดุล

35
2556 แผนปี 2557 2557

2557

2556

63,868
51,527
12,341

74,010
51,431
22,579

(ล้านบาท)

รวมสินทรัพย์			
รวมหนี้สิน				
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		

ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนลดลง 12,410 ล้านบาท จากยอด ณ สิน้ ปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ
มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้า สินค้าคงเหลือสุทธิ และภาษีขอคืนลดลง ในขณะทีย่ อดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เพิ่มขึ้น 2,268 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่สูงขึ้น
หักกับมูลค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ลดลง
		 บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ รวมเพิม่ ขึน้ 97 ล้านบาท เป็นผลมาจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีเ่ พิม่ ขึน้ ในขณะทีเ่ จ้าหนีก้ ารค้า
และเจ้าหนีอ้ นื่ ลดลง หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนลดลงจาก 12,746 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 11,456 ในปี 2557 เนือ่ งจากการจัดประเภทหนีส้ นิ
ระยะยาวที่จะครบก�ำหนดใน 12 เดือน เป็นหนี้สินระยะสั้น
รายงานประจำ�ปี 2557
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ณ สิน้ ปี บริษทั ฯ มียอดเงินกูย้ มื รวมจ�ำนวน 35,675 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 34,396 ล้านบาท ในปี 2556 ยอดเงินกูย้ มื รวมประกอบ
ไปด้วยยอดเงินกู้ยืมระยะสั้น 26,075 ล้านบาท และยอดเงินกู้ยืมระยะยาว 9,600 ล้านบาท ส�ำหรับยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นนั้น ได้รวม
ยอดตั๋วแลกเงิน 979 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 12,366 ล้านบาท ในปี 2557 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมใหม่
เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินกิจการประกอบไปด้วย เงินกูร้ ะยะยาวจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันจ�ำนวน 7,000 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว 5 ปี
และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศจ�ำนวน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 5 ปี เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นแบบ
หมุนเวียนจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้รบั วงเงินกูห้ มุนเวียนเพิม่ เติมจ�ำนวน 7,000 ล้านบาท จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ฯ ยังคงอันดับเครดิตเรทติง้ อยู่ที่ A- จากทริสเรทติ้งและ F1(tha) จากฟิทซ์เรตติ้ง
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจ�ำนวน 10,238 ล้านบาท เป็นผลมาจากการขาดทุนในปี 2557
กระแสเงินสด

2557

2556

33
(1,062)
(1,010)
1,477
(595)

(1,636)
(2,169)
(1,038)
2,155
(1,052)

(ล้านบาท)

เงินสดรับจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 		
- เงินสดสุทธิรับจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน (หลังหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)/ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น/(ลดลง)		

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน 1,062 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากขาดทุนในปี 2557 กระแสเงินสด
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,010 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการลงทุนเพือ่ การบ�ำรุงรักษาก�ำลังการผลิต และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการ
จัดหาเงิน 1,477 ล้านบาท เป็นผลมาจากเงินสดรับสุทธิจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และการช�ำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว ดังนัน้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มียอดเงินสดสุทธิลดลงจ�ำนวน 595 ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)		
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)		
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 		
อัตราส่วนหนี้สินเงินกู้ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)		
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 		
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินเงินกู้ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
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=  
=  
=  
=  
=  

2557

2556

0.6
0.1
2.9
0.8
2.9

1.0
0.2
1.5
0.5
1.5

สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
(เงินสดและรายการเทียบเท่า + เงินลงทุนระยะสั้น + ลูกหนี้การค้า) / หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้เงินกู้ระยะยาว / ส่วนของผู้ถือหุ้น
(หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลงานโดดเด่นปี 2557: ธุรกิจค้าปลีก

สถานีบริการน้ำ�มันใหม่่

สถานีบริการน้ำ�มันแก๊สโซฮอล์ ซูพรีม E20

สถานีบริการน้�ำ มันดีเซลเกรดพรีเมียม
151

327
24
67
16
35

2556

2557

2556

2557

2556

2557

• ขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำ�มันและเพิ่มการขายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
• ปรับปรุงอุปกรณ์และรูปลักษณ์ของสถานีบริการผ่านโครงการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีการปรับปรุงสถานีบริการทั้งหมด 108 แห่ง ในปี 2557
• มีความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรใหม่อย่างเบอร์เกอร์ คิง บ๊อช และลอว์สัน และขยาย		
ความร่วมมือกับเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส แฟมิลี่มาร์ท ร้านกาแฟราบิก้า และร้านคาเฟดิโอโร่

รายงานประจำ�ปี 2557
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ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

สนับสนุนโครงการ			
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
• สร้างโรงสีขา้ วตามพระราชด�ำริ ทีจ่ งั หวัด
สกลนคร
• สร้างอาคารโรงนม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ให้แก่โครงการโรงนมภูพานตามพระราช
ด�ำริ
• สนั บ สนุ น โครงการการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม เพือ่ ขยายโอกาสการศึกษา
แก่เยาวชนทั่วประเทศ
• มอบรถตู้เย็นขนส่งโลหิตให้แก่		
สภากาชาดไทย
• สร้างฝายชะลอน�ำ้ และสนับสนุนโครงการ
สานฝันทะเลงาม ทีศ่ นู ย์ศกึ ษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน
• สนับสนุนการจัดการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ
• สนับสนุนการด�ำเนินงานศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทร
มร. นีล เอ. แฮนเซ็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,111,120 บาท แด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ �ำนวยการสภากาชาดไทย เพือ่ สนับสนุน
กิจกรรมของสภากาชาดไทย
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรหนึ่งในโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่

พัฒนาการศึกษาไทย ก้าวไกล
• ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับตัง้ แต่ประถมศึกษาจนถึง
อุดมศึกษา
• จัดท�ำห้องสมุดของเล่นเพื่อพัฒนาแนวคิดการ
แบ่งปันให้กับเด็กๆ
• นิ สิต นั ก ศึ ก ษาในโครงการ Esso Challenge
Innovative Internship เรียนรู้การท�ำงานอย่าง
มืออาชีพ ควบคู่กับการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม
• ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ แก่เยาวชน
ทั่ ว ประเทศ ในการจั ด การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ และร่วมมือกับ
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ จัดกิจกรรม
เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ อาทิ โดม
ภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ และนิทรรศการ “Science
on the Move”
• ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
ให้ความรู้เพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน
• สนับสนุนวิทยาลัยชุมชน เพือ่ เตรียมคนไทยพร้อม
เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รายงานประจำ�ปี 2557
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เสริมสร้างศักยภาพสตรี เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน อุทิศเวลา “จิตอาสา” เสริมพลังแก่สังคม
• ส่งนักสังคมสงเคราะห์สตรีไทยเข้าร่วมอบรม “ก้าวสู่ความเป็น • บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง		
ผูน้ �ำเพือ่ การพัฒนา” กับนักกิจกรรมสตรีทวั่ โลก ณ กรุงวอชิงตัน • ร่วมมือกับลูกค้า ปรับปรุงห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และสนามกีฬา
และน�ำความรู้ที่ได้จากการอบรมกลับมาใช้ในประเทศไทย
ของโรงเรียนวัดโพธิ์
• สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้กับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ

• ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมการฝึกอาชีพของสตรีไทยในชุมชน 10 แห่ง • อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนวัดแหลมฉบัง		
รอบโรงกลั่นเอสโซ่ศรีราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ให้ความรู้ด้านพลังงานแก่นิสิตนักศึกษา และครูวิทยาศาสตร์
ทั่วประเทศ
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

เอสโซ่ รั บ รางวั ล องค์ ก ร ที่ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นต่อเนื่อง
จากหอการค้าอเมริกน
ั ในประเทศไทย
จากภาพ : 			
พิธม
ี อบรางวัลองค์กรทีม
่ ค
ี วามรับผิดชอบ
ต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันใน
ประเทศไทย (จากซ้ายไปขวา)
• มร. แพทริค เมอร์ฟีย์
อั ค รราชทู ต ที่ ป รึ ก ษาสถานเอกอั ค ร
ราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย
• มร. นีล เอ. แฮนเซ็น
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ด
ั การ
บริษัท เอสโซ่ฯ
• มร. ดาเรน บัคลีย์
ประธานหอการค้าอเมริกน
ั ในประเทศไทย

120 ปีเอสโซ่ไทย แบ่งปันสิง่ ดีๆ เคียงคู่สังคมไทยตลอดไป
บริษทั เอสโซ่ฯ ด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่าหนึง่ ศตวรรษ โดยยึดหลักการเป็นพลเมืองดี มีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคม โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องประชาชน ในด้านต่างๆ ดังนี้
ร่วมส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
			
			
			

			
รองศาสตราจารย์ก�ำจร ตติยกวี
เลขานุการคณะกรรมการอุดมศึกษา 			
			

“ทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ที่เอสโซ่
ก่อตั้งมากว่า 30 ปี เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา ที่ก�ำลังศึกษา
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน
และเป็นผู้เรียนดี ประพฤติดี แต่ยากจน ได้รับโอกาสในการศึกษา
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ น�ำไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ”

นายวรัญญู สายสวะ
ผู้ได้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ 		
ปีการศึกษา 2554 -2555

			

“ทุนการศึกษาจากเอสโซ่ ที่ผมได้รับเป็นเวลา 2 ปี ระหว่างเรียน
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท�ำให้ผมไม่ตอ้ ง
กังวลกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเล่าเรียน ทั้งยังได้แบ่งเบาภาระ
ครอบครัว ผมจึงมุง่ มัน่ ทุม่ เทกับการเรียนอย่างเต็มที่ และมีก�ำลังใจ
ที่จะเดินไปตามทางที่ฝันไว้ ในอาชีพวิศวกรด้านพลังงาน”
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พัฒนาฝีมอื แรงงาน สร้างอาชีพ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบางไทร

พัฒนาฝีมือผู้พิการ สร้างอาชีพทีย
่ ั่งยืน
มูลนิธิคุณพ่อเรย์

					
					
					
					
					
					
					

					
ฯพณฯ องคมนตรี
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
รองประธานกรรมการมูลนิธิ		
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ 		
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์		
พระบรมราชินีนาถ

“ในโอกาสครบรอบ 120 ปี ของการด�ำเนินกิจการเอสโซ่ในประเทศไทย
ขอขอบคุณเอสโซ่ ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่ผลงานการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการสาธิตการผลิต
ผลงานของศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพบางไทรมาโดยตลอด ท�ำให้การ
ด�ำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ ทีไ่ ม่เพียงอยากเห็นคนไทยทีย่ ากจนได้มอี าชีพเสริม
ติดตัว แต่พระองค์ประสงค์ให้คนที่มาฝึกอาชีพได้น�ำความรู้กลับ
ไปเผยแพร่ในชุมชนของตนเองด้วย เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวติ ของชาวบ้าน พร้อมกับสืบสานงานฝีมอื
ของคนไทยให้อยู่คู่ประเทศ”
เสริมสร้างจิตอาสา ประยุกต์ความรูส
้ เู่ ยาวชน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
					
					
					
					
					

รองศาสตราจารย์ 			
ดร.ชมนาด พจนามาตร์
รองคณบดีส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

					
					

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี
รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์

					

“ขอขอบคุณเอสโซ่ ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะการจัดงานเดิน วิ่งการกุศลเอสโซ่ 120 ปี มินิมาราธอน
เพื่อหาทุนสนับสนุนมูลนิธิ และยังได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คให้กับห้องปฎิบัติการในโครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกทักษะ
วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนอาชีวพระ
มหาไถ่ พัทยา ท�ำให้โรงเรียนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พอเพียง
ส�ำหรับเด็กพิการฝึกซ่อม ดูแลรักษาเครื่องจนเกิดความช�ำนาญ
เมื่อเรียนจบ เด็กเหล่านี้ก็สามารถน�ำไปใช้ประกอบอาชีพหาราย
ได้ให้ตัวเอง ท�ำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความภูมิใจ
ที่ไม่เป็นภาระแก่สังคม”
				
					
					

ปทุม สุขเกิด
ผู้จัดการทั่วไป 			
มูลนิธิคุณพ่อเรย์

“คอมพิวเตอร์ที่ทางบริษัทเอสโซ่ฯ น�ำมามอบให้กับนักเรียนได้
ตรวจสอบเพือ่ ฝึกทักษะการดูแลและซ่อมบ�ำรุงนัน้ หลังจากตรวจ
									
เช็คเรียบร้อย ทางมูลนิธิฯ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน
“โครงการส่งเสริมสุขภาวะผูป้ ว่ ยพิการ ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง และผูด้ อ้ ยโอกาส
สภาพสมบูรณ์ คืนให้กับบริษัทฯ เพื่อน�ำไปมอบให้องค์กร ชุมชน
และให้บริการทางการแพทย์แก่ชมุ ชนเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน
วัด หรือหน่วยงานทีม่ คี วามต้องการ เพือ่ ประโยชน์ของชุมชนนัน้
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ“ปลูกป่า สร้างคน”
ต่อไป”
โดยเราเน้นกิจกรรมที่ให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล ได้มีองค์ความรู้ใน
การดูแลสุขภาพตนเองอย่างรอบด้าน ซึ่งให้ผลทีย่ งั่ ยืนกว่า เพราะ
เด็กสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปเผยแพร่ในครอบครัว ท�ำให้เกิดการ
ขยายความรูใ้ นการดูแลสุขภาพเข้าสูช่ มุ ชน เป็นการขับเคลือ่ นทัง้
ระดับตัวบุคคล ครอบครัว และน�ำไปสู่การมีชุมชนที่มีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี ทัง้ ยังเป็นการเสริมสร้างการมีจติ สาธารณะแก่นกั ศึกษาและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยด้วย”
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
วโรกาสให้นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผูจ้ ด
ั การ
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ฯ เข้าเฝ้าฯ
เพือ่ น้อมเกล้าฯ ถวายรถตู้เย็นขนส่งโลหิต ให้กับศูนย์บริการ
โลหิต สภากาชาดไทย

ร่วมรักษาและน�ำส่งโลหิตมีคณ
ุ ภาพ บนหลักการพลเมืองดี
สภากาชาดไทย
					
					
					
					

หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดหารายได้
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 		
สภากาชาดไทย

“สภากาชาดไทย มีหน้าที่จัดหาโลหิตให้มากที่สุดจากผู้บริจาค
ซึง่ ไม่หวังสิง่ ตอบแทน เพือ่ ใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยทัว่ ประเทศ ทีผ่ า่ นมา ได้รบั
การสนับสนุนจากเอสโซ่หลายด้าน เช่น การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป่วยมาลาเรียตามเขตชายแดนประเทศไทย มอบรถตู้เย็นขนส่ง
โลหิ ต ร่ ว มสนั บ สนุ น จั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ แพทย์ ส�ำหรั บ อาคาร
“ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมทั้งพนักงาน
เอสโซ่ก็ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจ�ำทุกปี”

					
					
					
					

สุภาณี เกวลิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 		
สภากาชาดไทย

“รถตูเ้ ย็นขนส่งพลาสมา เอสโซ่ 120 ปี เป็นส่วนส�ำคัญของโครงการ
ศู น ย์ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากพลาสมา เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558 เพราะใช้ขนส่งเคลือ่ นย้ายพลาสมา วัตถุดบิ ส�ำคัญ
ในการผลิตเป็นยารักษาโรค ท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเรียนรู้วิธี
การจัดสร้าง การตรวจสอบความถูกต้องของอุณหภูมขิ องรถตูเ้ ย็น
การออกแบบจัดวางพลาสมา ส�ำหรับการขนส่งเพื่อให้พลาสมา	
คงคุณภาพ และผูป้ ว่ ยได้รบั ยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ในการรักษาพยาบาลด้วย”
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โครงสร้าง

การถือหุ้นและการจัดการ

1. ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 มีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น *

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละของการถือหุ้น

1. ExxonMobil International Holdings Inc.**		2,264,500,000
2. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)		 126,875,000
3. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)		 126,875,000
4. นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย		 30,025,800
5. State Street Bank Europe Limited 		 25,394,200
6. East Fourteen Limited-Dimensional EMER MKTS Value Fund 		 23,848,000
7. State Street Bank and Trust Company		 23,146,100
8. นายชัยพิทักษ์ วรภัทรศิลาวงษ์		 16,302,300
9. นายประวิตร พันธ์สายเชื้อ		 14,188,900
10. East Fourteen Limited-Emerging Markets Small Cap Series 		 12,141,400

65.43
3.67
3.67
0.87
0.73
0.69
0.67
0.47
0.41
0.35

ยอดรวม		2,663,296,700

76.96

* ไม่รวมผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือในนามบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด จ�ำนวน 49,334,402 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของการถือหุ้น
** ExxonMobil International Holdings Inc. และผู้ถือหุ้นเอ็กซอนโมบิลรายอื่นอีก 7 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันคิดเป็นอัตราร้อยละ 65.99 ของหุ้นที่ออกแล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั ได้โอนหุน้ ของตนทัง้ หมดทีถ่ อื อยูใ่ นบริษทั ให้กบั ExxonMobil Asia Holdings Private Ltd. ซึง่ เป็นบริษทั ในกลุม่ เอ็กซอนโมบิล โดยมีผล
นับแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
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2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

3. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี
ของบริษทั ฯ โดยจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลได้เป็นครัง้ คราว เมือ่ เห็นว่าบริษทั ฯ มีก�ำไรพอสมควร
ที่จะท�ำเช่นนั้นได้ และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามที่
กฎหมายก�ำหนด

ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) ซึง่ ประกอบ
ด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย และ
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ ในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผล
หนึง่ ในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้
ประจ�ำปีให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิ
กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้
ภายหลังจากการจัดสรรทุนส�ำรองต่างๆ ทุกประเภท และขึน้ อยูก่ บั
แผนการลงทุน ความจ�ำเป็น กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและข้อพิจารณา
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลทีแ่ ท้จริง
อาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต�่ำกว่าอัตราที่ก�ำหนดไว้ใน
นโยบายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่างๆ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องทีจ่ ะช่วยในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยรายชือ่
คณะกรรมการบริษทั ในรอบปี 2557 มีดงั นี้
ชื่อ
1. นายนีล เอ. แฮนเซ็น (1)
2. นายชัย แจ้งศิริกุล (2)
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
4. นายยอดพงศ์ สุตธรรม
5. นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
6. นายสมเจตน์ สายฝน
7. นางราตรีมณี ภาษีผล
8. นายสุทธิชัย สังขมณี (3)
9. นายวัฒนา จันทรศร (4)
10. นายสมภพ อมาตยกุล
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
12. นางวัธนี พรรณเชษฐ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวคาทิโอนา ลี และนางอังสนา พิเรนทร เป็นเลขานุการบริษัท
(1) นายนีล เอ. แฮนเซ็น ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทนนายซี จอห์น อัทนัส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557
(2) นายชัย แจ้งศิริกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล (ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557)
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
(3) นายสุทธิชัย สังขมณี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายคุรุจิต นาครทรรพ (ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557)
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
(4) นายวัฒนา จันทรศร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557

รายงานประจำ�ปี 2557
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การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
การแต่งตัง้ ถอดถอน หรือการพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ
นัน้ ได้มกี ารก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ สามารถสรุปสาระ
ส�ำคัญ ได้ดังนี้
1. ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัท
ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ ประเทศไทย
2. ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ในการเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ฯ แต่ละคน ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่
มีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ ในการเลือกตัง้ กรรมการ
แต่ละต�ำแหน่ง

ขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการด�ำเนินกิจการของ
บริษทั ฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ
มติของคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ และกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ รวมไป
ถึงการบริหารจัดการให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ �ำคัญเกีย่ วกับการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนยึดมั่นในหลักการส�ำคัญ ดังนี้

(ข)		ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม (ก)
เลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่บุคคลมากกว่าหนึ่งคนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละ
ต�ำแหน่งไม่ได้
(ค) บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั เลือก
เป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ให้ ป ระธานที่ ป ระชุ ม ที่ เ ลื อ กตั้ ง กรรมการ
คราวนั้น เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาดหากประธานในที่ประชุม
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย หรือให้ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อให้ได้
กรรมการทีพ่ งึ จะมีหากประธานในทีป่ ระชุมไม่ใช่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
1. การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสามารถ เพือ่ ให้เกิดมูลค่าเพิม่
แก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบ ออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ ในสาม เป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกตาม
ระมัดระวัง มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จ�ำนวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ พ้นจาก
2. การด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
ต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้
ที่เพียงพอต่อบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากต�ำแหน่งต้องท�ำ
3. การด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงระบบการควบคุม และการ
หนังสือลาออก โดยการลาออกดังกล่าวนั้นจะมีผลนับแต่วันที่
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
4. ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ติ ามมาตรฐานในการด�ำเนินธุรกิจที่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติ ให้กรรมการคนใดพ้นจาก
เหมาะสม ส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานได้ยดึ ถือปฏิบตั ิ
ต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน
คณะกรรมการบริษทั จะจัดท�ำรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจาก
เกี่ยวกับกิจกรรม และผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ ผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวม
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตรวจสอบ
กันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ และผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษทั ฯ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีอ่ ธิบาย ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความ
ในหัวข้อย่อยที่ 7 (การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร) และมีคณ
ุ สมบัติ สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
เพิ่มเติม ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง บริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของ
บริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะ ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันที่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
การแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของ หุ ้ น ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือ
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี ถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
อ�ำนาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
บริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า
9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
อิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า 4. คณะกรรมการตรวจสอบ
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รบั การแต่งตัง้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื คำ�้ ประกัน จากคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น ตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ จะด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ 2 ปี ภายใต้เงือ่ นไขทีว่ า่ กรรมการดังกล่าว
จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไป จะต้องมีคณ
ุ สมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบตามทีก่ ำ� หนด และยังคง
ตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
รายงานประจำ�ปี 2557
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รายชือ่ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยมีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 19 ตุลาคม 2556 มีดงั นี้
ชื่อ
1. นายสมภพ อมาตยกุล
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
3. นางวัธนี พรรณเชษฐ์

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการผูม้ คี วามรูด้ า้ นการบัญชีและการเงิน)

นายชัย แจ้งศิริกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ นายอาทิตย์ ปิยะอิศรากุล เป็นผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบแทน
นางธัญญารัตน์ รัตน์วัฒนากุลกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
ตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
และเพียงพอ
(จ) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
ผลประโยชน์ (ถ้ามี)
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย
(ช) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
และถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) และ
อื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย คณะกรรมการบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วย
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความอิสระ เพือ่ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทน
8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขภายใน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก ระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการ
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการ หรือการกระท�ำดังต่อไปนี้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยง หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาด ด�ำเนินงานของบริษัทฯ
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
(ข) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ �ำคัญ
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6.จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย ในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว ต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
9. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือ
อักษรจากผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ถึงพฤติการณ์อันควร
ได้ของรายงานการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน สงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ดังกล่าว ได้กระท�ำความผิดตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ของบริษัทฯ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องระบุไว้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ด�ำเนินการสอบทานโดยไม่ชกั ช้า และหากพบว่า พฤติการณ์ดงั กล่าว
น่าสงสัยตามทีผ่ สู้ อบบัญชีแจ้ง ให้รายงานผลการสอบทานดังกล่าว
ไปยังคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั รายงานผล
การสอบทานดังกล่าว ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือผูส้ อบบัญชีภายนอก หรือรายงานต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดภายในสามสิบวัน

5. คณะกรรมการประเมินผลงาน
คณะกรรมการประเมินผลงาน (Performance Evaluation Committee) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประธาน
คณะกรรมการประเมินผลงาน และกรรมการประเมินผลงานจะด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ 2 ปี รายชื่อคณะกรรมการประเมินผลงานซึ่งได้
รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 มีดังนี้
				 ชื่อ
1. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
2. นายวัฒนา จันทรศร
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน
กรรมการอิสระ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงานท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงาน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินผลงาน
คณะกรรมการประเมินผลงานจะร่วมกันประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาการท�ำงานของกรรมการผู้จัดการ
ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำงานของกรรมการผู้จัดการดังกล่าว ในระหว่างรอบการประเมินผลงานปกติ

6. คณะผู้บริหาร
รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
				 ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายนีล เอ. แฮนเซ็น (1)
นายชัย แจ้งศิริกุล
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ์ สุตธรรม
นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
นายสมเจตน์ สายฝน
นางราตรีมณี ภาษีผล
นายพิรุณ ยลวิเศษ
นายเข็มชาย โอสถาพันธุ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ และผู้จัดการบัญชี
กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์
กรรมการ และผู้จัดการการตลาดขายปลีก
กรรมการ และผู้จัดการโรงกลั่น
กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายขายเคมีภัณฑ์
กรรมการ และผู้จัดการการเงินและภาษี
ผู้จัดการขายส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจี
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์

(1)    นายนีล เอ. แฮนเซ็น ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะผู้บริหารแทนนายซี จอห์น อัทนัส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

รายงานประจำ�ปี 2557
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(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
ทจ 24/2552 เรื่องข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของ
บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ด้วย ทัง้ นี้
กรณีทเี่ ป็นการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระ หรือการ
แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม ภายหลังจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั แล้ว จะมีการเสนอรายชือ่ กรรมการเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทฯ ดังที่ก�ำหนดไว้ในหัวข้อย่อยที่ 3 (คณะกรรมการบริษัท)

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอ�ำนาจหน้าทีเ่ ต็มในการด�ำเนินกิจการของ
บริษทั ฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ
มติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บังคับ
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะต้องไม่ใช้อ�ำนาจหน้าที่ของตนในกรณี
ที่ตนเองอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใด
กับบริษัทฯ
ในกรณีทกี่ รรมการผูจ้ ดั การมอบอ�ำนาจให้บคุ คลอืน่ กระท�ำการ
แทนตนเอง ขอบเขตการมอบอ�ำนาจของบุคคลดังกล่าวนัน้ จะต้อง
ไม่รวมถึงการอนุมตั ใิ ห้ท�ำรายการทีผ่ รู้ บั มอบอ�ำนาจอาจมีสว่ นได้เสีย
หรืออาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ

7. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
กรณีมเี หตุจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องแต่งตัง้ กรรมการแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ ง
หรือแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท
ทีด่ �ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบนั จะก�ำหนดตัวบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสม
ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535

36

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการจะท�ำการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดย
จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทน
ที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ
สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น
ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. กรรมการผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท
2. กรรมการผู้ซึ่งมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท
3. โดยไม่ค�ำนึงถึงความในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น กรรมการ
ผูซ้ งึ่ ได้รบั ค่าตอบแทนต่างหากจากบริษทั ฯ บริษทั ย่อย หรือบริษทั
ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ส�ำหรับการท�ำงานเต็มเวลา
ประเภทใดๆ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯ ในรอบปีบญ
ั ชี 2557 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (บาท)
เงินเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ

โบนัส

รวม

1. นายนีล เอ. แฮนเซ็น (1)

-		

-		

-		

-

2. นายชัย แจ้งศิริกุล (1)

-		

-		

-		

-

3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (1)

-		

-		

-		

-

4. นายยอดพงศ์ สุตธรรม (1)

-		

-		

-		

-

5. นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (1)

-		

-		

-		

-

6. นายสมเจตน์ สายฝน (1)

-		

-		

-		

-

7. นางราตรีมณี ภาษีผล (1)

-		

-		

-		

-

8. นายสุทธิชัย สังขมณี (2)

-

9. นายวัฒนา จันทรศร

-		1,600,008		

-		 1,600,008

10. นายสมภพ อมาตยกุล

-		2,000,004		

-		 2,000,004

11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

-		2,000,004		

-		 2,000,004

12. นางวัธนี พรรณเชษฐ์

-		2,000,004		

-		 2,000,004

488,491		

-

488,491

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2557				
นายซี จอห์น อัทนัส (1)

-		

-		

-		

-

นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล (1)

-		

-		

-		

-

นายคุรุจิต นาครทรรพ (3)

-

800,004 		

ยอดรวม

-

8,888,515		

-

800,004

-		 8,888,515

(1) ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่น ส�ำหรับการท�ำงานเต็มเวลาแล้ว
(2)  ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
(3) ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

รายงานประจำ�ปี 2557
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ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ
ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ จ�ำนวน 11 คน (รวมผู้บริหาร 2 ท่านที่ได้ลาออกจากต�ำแหน่งระหว่างปี 2557) ในรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอันประกอบด้วยเงินเดือน เงินได้พิเศษประจ�ำปี และเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 78.3 ล้านบาท
(หน่วย: พันบาท)
2557

ค่าตอบแทน

จ�ำนวนราย

2556
จ�ำนวนเงิน

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
11
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
11
โบนัส
11
ยอดรวม		

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนเงิน

57,575
12
20,760
12
0
12
78,335		

60,446
21,727
0
82,173

9. โครงสร้างการบริหารองค์กร
ข้อมูลโครงสร้างการบริหารองค์กร ซึ่งแสดงรายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

บริษัทฯ

นายนีล เอ. แฮนเซ็น *
นายชัย แจ้งศิริกุล *
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล *
นายยอดพงศ์ สุตธรรม *
นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย *
นายสมเจตน์ สายฝน *
นางราตรีมณี ภาษีผล *
นายสุทธิชัย สังขมณี
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
นายพิรุณ ยลวิเศษ
นายเข็มชาย โอสถาพันธุ์

x = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

1

2

3

4

5

x, /, //
x, /, //				
/, //
//
//
//
//
//
/, //						
/, //		
x, /, // x, /, // x, /, //		
/, //						
/, //						
/, //
//
//
//
//
//
/						
/						
/					
/					
/					
//					
//					
// = ผู้บริหาร

1. บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2. บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำกัด
3. บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
4. บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
5. บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
6. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด
38

บริษัทย่อย/บริษัทที่เกี่ยวข้อง

* = กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามของบริษัท

6

10. การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร *
ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
บริษัทย่อย**

บริษัทฯ
จ�ำนวนหุ้นที่
สัดส่วน
เปลี่ยนแปลง การถือหุ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในบริษัท
ในปี 2557
%

บริษัท/
จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือ (%)

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

1. นายนีล เอ. แฮนเซ็น

-

-

-

-

-

2. นายชัย แจ้งศิริกุล

-

-

-

-

-

3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล

-

-

-

-

-

4. นายยอดพงศ์ สุตธรรม

-

-

-

-

-

5. นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย

-

-

-

-

-

6. นายสมเจตน์ สายฝน

-

-

-

-

-

ชื่อ

7. นางราตรีมณี ภาษีผล
10,000
10,000
0.0003%
							

METL
1 (0.003%)

8. นายสุทธิชัย สังขมณี

-

-

-

-

-

9. นายวัฒนา จันทรศร

-

-

-

-

-

10. นายสมภพ อมาตยกุล

-

-

-

-

-

11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

-

-

-

-

-

12. นางวัธนี พรรณเชษฐ์

-

-

-

-

-

13. นายพิรุณ ยลวิเศษ

80,300

80,300

-

0.0023%

-

14. นายเข็มชาย โอสถาพันธุ์

100,000

100,000

-

0.0029%

-

* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
หมายเหตุ : กรรมการ และผู้บริหารบางท่านที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ อาจถือหุ้นของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในทางอ้อมตามแผนสวัสดิการ
ที่จัดขึ้นโดยเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล  

**
1. บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (METL)
2. บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำกัด (IPEL)
3. บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัด (UIDC)
4. บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด (PSE)
5. บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (TCC)
6. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด (THAPPLINE)
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การกำ�กับ

ดูแลกิจการ

บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าวิธกี ารด�ำเนินงาน เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ นโยบายหลัก 17 ประการของมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย
ตามแผนงานนัน้ มีความส�ำคัญเทียบเท่ากับผลของการด�ำเนินงาน 1. นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงคาดหมายว่า ทัง้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ 2. นโยบายเกีย่ วกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
พนักงานทุกคน จะต้องเคารพ และมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน 3. นโยบายเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ของบริษทั
ตามนโยบายภายใต้ ม าตรฐานการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ 4. นโยบายเกีย่ วกับการเป็นกรรมการในบริษทั อืน่
ด้ ว ยมาตรฐานอันสูงสุดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ 5. นโยบายเกีย่ วกับการให้ของขวัญและการเลีย้ งรับรอง
วางแนวปฏิบตั กิ ารก�ำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักการของ 6. นโยบายเกีย่ วกับกิจกรรมทางการเมือง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง 7. นโยบายเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านระหว่างประเทศ
ประเทศไทยมาใช้ปฏิบตั ดิ ว้ ย
8. นโยบายต่อต้านการผูกขาด
9. นโยบายเกีย่ วกับเรือ่ งสุขอนามัย
1. มาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจ
10.		 นโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
บริษัทฯ ได้รับเอามาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจ (Standards of 11.		 นโยบายเกีย่ วกับความปลอดภัย
Business Conduct) มาใช้ โดยนโยบายต่างๆ ภายใต้มาตรฐาน 12.		 นโยบายเกีย่ วกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
การด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว ถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ซึ่ง 13.		 นโยบายเกีย่ วกับความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและคุณภาพสินค้า
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ จะต้องท�ำความเข้าใจ และน�ำไป 14.		 นโยบายเกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์และยาเสพติด
เป็นแนวทางในการปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ในทุกๆ ปี ผูบ้ ริหาร และ 15.		 นโยบายเกีย่ วกับการให้โอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน
พนักงานของบริษทั ฯ ถูกคาดหมายให้ท�ำการทบทวนนโยบายหลัก 16.		 นโยบายเกีย่ วกับการคุกคามผูอ้ นื่ ในสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
เหล่านี้ พร้อมยืนยันการทบทวนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 17.		 นโยบายการต่อต้านการคอรัปชัน่
ต่อบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารอบรมเพือ่ ทบทวน
ตามแนวทางปฏิบัติและการเปิดโอกาสให้ปรึกษาและแสดง
นโยบายหลักเหล่านี้ หรือประเด็นส�ำคัญอืน่ ๆ เพือ่ เพิม่ พูนความเข้าใจ ความคิดเห็นโดยเสรี บริษทั สนับสนุนให้พนักงานถามค�ำถาม แจ้งเรือ่ ง
และสามารถน�ำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นระยะๆ ทีก่ งั วลใจและให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ หมาะสมในเรือ่ งการด�ำเนินธุรกิจ
อาทิเช่น บริษทั ฯ จัดให้มกี ารอบรมเกีย่ วกับนโยบายการต่อต้านการ ของบริษทั บริษทั ต้องการให้พนักงานรายงานสิง่ ทีส่ งสัยว่าจะฝ่าฝืน
คอร์รปั ชัน่ ให้แก่พนักงานในต�ำแหน่งทีก่ �ำหนดทุกปี
กฏหมายหรือ ฝ่าฝืนนโยบายมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจหรือฝ่าฝืน
การควบคุมภายในโดยทันทีเพือ่ ให้ฝา่ ยบริหารสามารถด�ำเนินการ
แก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อไป รายละเอียดของนโยบายข้างต้น และแนวทาง
ปฏิบตั สิ ามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซด์ของบริษทั ที่ www.esso.co.th.
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

การก�ำกับดูแลที่ดี
ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย
2. แนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ

ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ยังถูกคาดหมายให้หลีกเลีย่ ง
การซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยการอาศัยข้อมูลภายในซึง่ มิได้เป็นข้อมูล
บริษทั ฯ ได้วางแนวปฏิบตั กิ ารก�ำกับดูแลทีด่ ี ตามแนวทางของ สาธารณะ ทีก่ รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานบุคคลดังกล่าวได้มา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
โดยการอาศัยต�ำแหน่งหน้าทีใ่ นบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในด้านการก�ำกับดูแล
เรือ่ งการใช้ขอ้ มูลในภายในนัน้ บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 สิทธิของผูถ
้ อื หุน
้
บริษทั ฯ ยอมรับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกคน ซึง่ ครอบคลุมสิทธิใน • ให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของผูบ้ ริหาร ในการรายงานการถือหุน้ ของบริษทั ฯ และบทลงโทษ
การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ อย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุม การแสดง
ในกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัติ
ความคิดเห็น การเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
หลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ
การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ และการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่อง
เกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการ ค่าตอบแทน • ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการ
กรรมการ การแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี จ�ำนวนเงิ น ค่ า สอบบั ญ ชี
เปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
การประกาศจ่ายเงินปันผล การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พิเศษทีต่ อ้ งใช้มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการอนุมตั ิ เป็นต้น โดยในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น จะมีผู้บริหารที่มีความรู้และเกี่ยวข้องเข้าร่วม • ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของ
บริษทั ฯ อันจะส่งผลต่อราคาหุน้ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในช่วง 1 เดือน
ประชุมเพือ่ ตอบค�ำถามในทีป่ ระชุมด้วย
ก่อนทีจ่ ะมีการเปิดเผยงบการเงินของบริษทั ฯ (รวมถึงงบการเงิน
ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ข้อมูลประกอบวาระการประชุมทีเ่ สนอพร้อม
รายไตรมาส) บริษทั ฯ จะห้ามพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องเปิดเผยข้อมูล
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ส�ำหรับการออกเสียงลงคะแนน
ที่ส�ำคัญก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ อย่างเพียงพอตามก�ำหนดเวลา ทัง้ นี้
คณะกรรมการของบริษทั
ก็เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตัดสินใจใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่าง
• ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงคูส่ มรส
มีประสิทธิภาพ
และผู้อยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ
2.2 การปฏิบต
ั ต
ิ อ่ ผูถ
้ อื หุน
้ อย่างเท่าเทียมกัน
เพือ่ ขาย ซือ้ โอน หรือรับโอนหุน้ ของบริษทั ฯ ก่อนทีจ่ ะมีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชน การใช้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวอาจเป็น
บริษทั ฯ มีนโยบาย ก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
การละเมิดกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ และพนักงานทีล่ ะเมิดอาจถูกบริษทั ฯ
ของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวกับของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ
ลงโทษทางวินยั
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายทีต่ อ้ งการให้ขอ้ มูลทีเ่ ปิดเผย
ในรายงานหรือเอกสาร ที่บริษัทฯ ส่งให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานทีม่ อี �ำนาจควบคุม ตลอดจนการสือ่ สารกับสาธารณชน
เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามเวลา และสามารถ
เข้ า ใจได้ รวมไปถึ งการเปิ ด เผยข้ อมู ลที่ เ กี่ ยวข้ องกั บผู ้ ถือ หุ้น
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับก�ำหนดไว้ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
มีการรายงานข้อมูลเมื่อมีเหตุการณ์ส�ำคัญตามกฎระเบียบถึง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในก�ำหนดเวลา อีกทัง้ ยังได้
เผยแพร่งบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการ
ด�ำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของทางบริษทั ฯ ด้วย
อีกทางหนึ่ง (www.esso.co.th)
อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสาร
และให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ทางการเงิน หรือ
ผูเ้ กีย่ วข้องทัว่ ไป ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษทั ฯ
การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์ทางการเงิน การประชุม
กับนักลงทุน กิจกรรมอื่นๆ และสามารถติดต่อกับแผนกนักลงทุน
สัมพันธ์ได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 262-4788 หรืออีเมล์
essoIR@exxonmobil.com
2.3 บทบาทของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย

2.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตลอดจนผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงพันธะ
สัญญากับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ผูกพันดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการในการ
แจ้งเบาะแสต่อบริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการท�ำผิดกฎหมาย
ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่
บกพร่อง หรือการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ

โครงสร้างคณะกรรมการ อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
โครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อ
ของคณะกรรมการบริ ษั ท สามารถอ้ า งอิ ง ได้ จ ากหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
“โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 3 (คณะกรรมการ
บริษทั )
การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั จะมีการประชุม
อย่างน้อยสามเดือนต่อครัง้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั
อาจมีการประชุมเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็น โดยก�ำหนดวันประชุม
ไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่าน
ทราบล่วงหน้า ในการเรียกประชุมกรรมการในกรณีปกติ ประธาน
กรรมการหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจะส่งหนังสือนัดประชุมถึงกรรมการ
ทุกท่านไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ ในการประชุมจะมีการ
จดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปรึกษาทีส่ �ำคัญ และจะมีการเสนอ
2.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐาน รายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใน
ความซือ่ ตรงของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะไม่ยอมรับพนักงานผูท้ ไี่ ด้ คราวถัดไป เพือ่ พิจารณารับรอง และจัดเก็บรายงานการประชุมนัน้
ผลงานมาโดยการละเมิดกฎหมาย หรือนโยบายของบริษทั ฯ หรือ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
นอกจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั แล้ว กรรมการอิสระ
โดยการกระท�ำที่ไร้จรรยาบรรณ และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ
ตลอดมาว่า ธุรกรรมทุกอย่างจะต้องถูกบันทึกอย่างถูกต้องลงใน อาจจัดการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยทีไ่ ม่มฝี า่ ยบริหาร
เอกสารบันทึกและสมุดบัญชี ซึ่งหมายความว่า การลงข้อความ ของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เพือ่ อภิปรายปัญหาต่างๆ เกีย่ วกับ
ไม่ตรงตามที่เป็นจริงในสมุดบัญชีและเอกสารบันทึกต่างๆ หรือ การบริหารจัดการทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ และจะแจ้งให้คณะกรรมการ
การเปิดบัญชีธนาคาร หรือมีบัญชีธนาคารไว้แต่ไม่ลงบันทึกใน บริษทั ทราบผลการประชุมนัน้ ด้วย
สมุดบัญชีของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่ห้ามกระท�ำอย่างเด็ดขาด
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าชุมชนและสิ่งแวดล้อมมีความส�ำคัญ
กับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด รวมถึง
การให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมแห่งชาติและของท้องถิ่นที่นั้นๆ
สิ่งส�ำคัญเหนือวัตถุประสงค์อื่นใดก็คือ บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินงาน
ด้วยความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ในปี 2557 ได้มกี ารจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั รวม 5 ครัง้ ตามรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังนี้
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ชื่อ
1. นายนีล เอ. แฮนเซ็น (1)		
2. นายชัย แจ้งศิริกุล (2)				
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล 				
4. นายยอดพงศ์ สุตธรรม				
5. นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย				
6. นายสมเจตน์ สายฝน				
7. นางราตรีมณี ภาษีผล				
8. นายสุทธิชัย สังขมณี (3)				
9. นายวัฒนา จันทรศร				
10. นายสมภพ อมาตยกุล				
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ				
12. นางวัธนี พรรณเชษฐ์				

2/2
4/4
3/5
5/5
4/5
5/5
5/5
1/1
5/5
5/5
5/5
4/5

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2557				
		 นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล				
นายซี จอห์น อัทนัส 				
		 นายคุรุจิต นาครทรรพ (3)				

0/0
3/3
2/3

(1) นายนีล เอ. แฮนเซ็น ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายซี จอห์น อัทนัส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557
(2) นายชัย แจ้งศิริกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล (ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557)
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
(3) นายสุทธิชัย สังขมณี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายคุรุจิต นาครทรรพ (ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557)
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557

คณะกรรมการตรวจสอบ
โครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง
“โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 4 (คณะกรรมการตรวจสอบ)
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั การประชุมรวม 9 ครัง้ โดยรวมถึงการประชุมเพือ่ หารือเป็นการเฉพาะกับทีป่ รึกษากฏหมาย
และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ชื่อ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมภพ อมาตยกุล				
9/9
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ				
9/9
3. นางวัธนี พรรณเชษฐ์				
9/9
คณะกรรมการประเมินผลงาน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
โครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อ
รายละเอียดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ สามารถอ้างอิง
ของคณะกรรมการประเมินผลงาน สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อ ได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อ
เรื่อง “โครงสร้ า งการถื อ หุ ้ น และการจั ด การ” หั ว ข้ อ ย่ อ ยที่ 5 ย่อยที่ 8 (ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)
(คณะกรรมการประเมินผลงาน)
คณะกรรมการประเมินผลงานท�ำการประเมินผลงานของ การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการผู้จัดการในรอบปี 2557 ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการมีสว่ น
และมีการสือ่ สารผลการประเมินผลงานดังกล่าวแก่บริษทั ต้นสังกัด ได้เสียซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการ
กรรมการผูจ้ ดั การด้วย
ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย(อาทิเช่น ข้อมูลการถือหุ้น และ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในนิตบิ คุ คลอืน่ ) ของตน
ค่าตอบแทนกรรมการ
หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบทุกต้นปี และ
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯ สามารถอ้างอิง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อ
ย่อยที่ 8 (ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)
รายงานประจำ�ปี 2557
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การพัฒนากรรมการ
กรรมการของบริษทั ฯ จะได้รบั การรายงานเกีย่ วกับการด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้
บริษัทฯ จะสนับสนุนให้กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง เช่น
หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)
การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ชื่อ

หลักสูตร

1. นายนีล เอ แฮนเซ็น (1)
2. นายชัย แจ้งศิริกุล (2)
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
4. นายยอดพงศ์ สุตธรรม
5. นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
6. นายสมเจตน์ สายฝน
7. นางราตรีมณี ภาษีผล
8. นายสุทธิชัย สังขมณี
9. นายวัฒนา จันทรศร
10. นายสมภพ อมาตยกุล
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
			
12. นางวัธนี พรรณเชษฐ์
			
			

DAP
DAP
DAP
DAP
DAP
DAP
DAP
DAP
DAP
DAP
DCP
FN
DCP
DCP Refresher
ACP

วันที่เข้ารับการอบรม

หลักสูตรที่เข้าอบรมในปี 2557

*
15 กุมภาพันธ์ 2554
26 กันยายน 2551
30 พฤศจิกายน 2553
7 พฤศจิกายน 2551
26 กันยายน 2551
16 กรกฎาคม 2555
**
27 มีนาคม 2552
26 กันยายน 2551
มกราคม - มีนาคม 2549
2548
12 มีนาคม - 16 สิงหาคม 2545
25 กุมภาพันธ์ 2550
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2550

-

* เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP ที่มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
** สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP ที่จัดให้มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2558
DAP = Director Accreditation Program
DCP = Director Certification Program
ACP = Audit Committee Program
FN = Finance for Non-Finance Director

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 เป็นเงินจ�ำนวน 4,500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดอีก
จากบริษัทฯ
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การบริหาร จัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสีย
่ งแบบครอบคลุม

การบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย
บริษทั ใช้แนวปฏิบตั แิ ละกระบวนการการประเมินและบริหาร (OIMS)

จัดการความเสี่ยงทั้งในด้านการปฏิบัติการและด้านธุรกิจและ
การเงินอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยมีกระบวนการใน
การบ่งชี้ การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง
ทั้งยังมีการก�ำหนดมาตรการจัดการเพือ่ ลดความเสีย่ งนัน้ ๆ ลงให้
อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ ทัง้ นีเ้ ป้าหมายก็เพือ่ ปกป้องผลประโยชน์
ของผู ้ ถื อ หุ ้ น และทรัพย์สิน ของบริษัท โดยมีระบบการบริ หาร
การปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS) และระบบบริหาร
การด�ำเนินงานเพื่อการควบคุม (CIMS) เป็นเสาหลักใช้ในการ
บริหารจัดการ กล่าวคือ OIMS เป็นเครื่องมือใช้ก�ำหนดขอบเขต
ที่ ย อมรั บ ได้ แ ละเป็ น ระบบบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งในด้ า น
ความปลอดภัย ความมัน่ คงในชีวติ และทรัพย์สนิ สุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ส่วน CIMS เป็นเครื่องมือใช้กับความเสี่ยงทางธุรกิจ
และการเงินที่บริษัทต้องเผชิญ
ตามกรอบและแนวทางข้างต้น แผนบริหารจัดการความเสีย่ งนัน้
ถือเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหารธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งได้รับการจัดท�ำขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายใน
และจากภายนอก และการประเมินและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อมั่นใจในประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาให้ดขี นี้ ไปอย่างต่อเนือ่ ง ตามแนวทางโครงสร้างการบริหาร
ความเสีย่ งดังกล่าว คณะผูบ้ ริหารของบริษทั จึงมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ดั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการประกอบธุรกิจในแนวทางซึง่ สอดคล้อง
กับความต้องการทางสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชนที่
บริษัทประกอบธุรกิจอยู่ พร้อมทั้งปกป้องความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า และสาธารณชน โดย
ระบุอยูใ่ นนโยบายเกีย่ วกับ สวัสดิภาพความปลอดภัย สุขอนามัย
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และน�ำไป
ปฏิบตั ดิ ว้ ยกรอบการบริหารจัดการทีเ่ คร่งครัดทีเ่ รียกว่า การบริหาร
การปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS) นั่นเอง
OIMS เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นระบบ มีโครงสร้างที่ชัดเจน
และถื อ วิ นั ย อย่ า งเคร่ ง ครั ด ในการวั ด ผลความก้ า วหน้ า และ
ติ ต ตามภาระรับผิดชอบของแต่ละสายธุรกิจ หน่วยงาน และ
โครงการต่างๆ ในปี 2554 บริษัท Lloyd’s Register Quality
Assurance, Inc. ได้ตรวจสอบผลการด�ำเนินงานและให้การรับรอง
ระบบ OIMS มีมาตรฐานสูงไม่น้อยกว่าระบบ ISO 14001 : 2004
ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานองค์กร
นานาชาติ และ ระบบ OHSAS 18001 : 2007 ว่าด้วยการจัดการ
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามมาตรฐานสากล OIMS
ประกอบด้วย 11 ส่วนย่อยดังที่แสดงในรูปภาพถัดไป

รายงานประจำ�ปี 2557
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ระบบการควบคุม

สภาพเศรษฐกิจ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หากเศรษฐกิจตกต�ำ่ หรือมีอตั ราการเจริญ
เติบโตต�ำ่ หรือติดลบ จะมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ โดยตรง นอกจากนี้
ยังมีปจั จัยอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่อสภาพเศรษฐกิจโลกและภูมภิ าคอีก เช่น
การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเพิ่มประชากร ความวุ่นวายในการ
ชุมนุมทางการเมือง โดยบางปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการท�ำงานของตลาด
และสถาบันการเงินจะเพิม่ ความเสีย่ งให้กบั บริษทั ฯ รวมทัง้ ความ
ปลอดภัยในทรัพย์สนิ ทางการเงิน และความสามารถในการช�ำระหนี้
ของลูกค้าและการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อบริษัทฯ อีกด้วย

มาตรฐานระบบการควบคุมการบริหารจัดการ (SMC) ก�ำหนด
หลักการและแนวคิดหลักส�ำหรับการควบคุมธุรกิจ โดยมีระบบ
บริหารการด�ำเนินงานเพื่อการควบคุม (CIMS) ซึ่งก็เช่นเดียวกับ
ระบบ OIMS ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประเมินวิเคราะห์ และวัด
ความเสีย่ งทางธุรกิจและการเงิน รวมทัง้ วิธกี ารลดผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดขึน้ จากความเสีย่ ง ขัน้ ตอนติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน และ
รายงานผลการด�ำเนินงานให้แก่ตน้ สังกัดและฝ่ายบริหาร โดยระบบ
การควบคุมทีใ่ ช้นี้ มีมาตรฐานสูง ไม่นอ้ ยกว่าข้อก�ำหนดตามกฏหมาย
ในสหรัฐอเมริกาหรือตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
นิวยอร์ค
่ วกับอุปสงค์
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส ได้ท�ำการประเมินอย่างอิสระ ปัจจัยอื่นๆ เกีย
และระบุว่า ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ การประเมิน
ปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนา
ตัวเองและการตรวจสอบอย่างสมำ�่ เสมอ ช่วยให้มนั่ ใจว่าทุกหน่วยงาน เทคโนโลยีให้ใช้พลังงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อุณหภูมติ ามฤดูกาล
ได้ปรับใช้ระบบการควบคุมและมาตรฐานของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ มีผลต่อการใช้พลังงานของเครือ่ งท�ำความเย็นและร้อน การเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของพลังงานทางเลือก ซึ่งยังคง
ปัจจัยเสี่ยง
ต้องอาศัยเงินชดเชยหรือความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยูใ่ นปัจจุบนั
ปัจจัยเสีย่ งทีม่ อี ยูใ่ นธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภูมภิ าค
และการเปลี่ยนแปรพฤติกรรมการใช้ชนิดเชื้อเพลิงพลังงาน เช่น
และทั่วโลกมีผลต่อบริษัท แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ติดตามดูแลและ
บริหารจัดการตามระบบการบริหารตามทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม รถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก เป็นต้น
ปัจจัยเสีย่ งบางปัจจัยนัน้ ยังคงอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั ฯ ปัจจัยอื่นๆ เกีย
่ วกับอุปทาน
และสามารถส่งผลกระทบกับธุรกิจ ผลประกอบการ และสถานะ
ราคาและส่วนต่างของสินค้าโภคภัณฑ์ยงั ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ
ทางการเงินของบริษัทฯ ตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้แก่
ทีก่ ระทบต่อการผลิตจัดหา ตัวอย่างเช่น ค่าการกลัน่ หรือส่วนต่าง
อุปทานและอุปสงค์
ผลิตภัณฑ์จะมีแนวโน้มลดลงหากว่าอุตสาหกรรมมีก�ำลังการกลัน่
โดยพื้นฐานแล้ว ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เป็นธุรกิจ ปิโตรเลียมหรือการผลิตปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นเกินกว่าความต้องการ
เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ กล่าวคือ ภาวะเหตุการณ์ หรือ สภาพใน ปั จ จุ บั น ปริ ม าณการผลิ ต น�้ ำ มั น และปิ โ ตรเคมี ทั่ ว โลกอาจลด
ระดับประเทศ ภูมิภาค หรือโลกที่มีผลต่อการผลิตจัดหา อุปทาน น้อยลง จากการที่ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามโควต้าการผลิตของ
และอุปสงค์ความต้องการสินค้านั้น ย่อมเป็นปัจจัยก�ำหนดราคา โอเปค หรือในช่วงเวลาทีเ่ กิดมีสงคราม การเผชิญหน้าคุกคามต่อกัน
ผลิตภัณฑ์และค่าการกลัน่ ซึง่ ในท้ายสุดก็อาจส่งผลกระทบอย่างมาก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เป็นต้น ในส่วน
ต่อการด�ำเนินงานและผลประกอบการของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงก�ำไร ของเทคโนโลยี รวมหมายถึ งเทคโนโลยี ที่ท�ำให้ สามารถผลิต
ขาดทุนสต็อกจากผลของความผันผวนของระดับราคา
ผลิตภัณฑ์ได้ในราคาถูกลง
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจัยทั่วไปอืน
่ ๆ
ผลประกอบการของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลีย่ นสกุลเงินต่างประเทศ อัตราดอกเบีย้ อัตราเงินเฟ้อ และ
สภาพตลาดทั่วไปในประเทศและภูมิภาค บริษัทไม่ใช้เครื่องมือ
ทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงต่อปัจจัยเหล่านี้

การเตรียมความพร้อม
ประสิ ท ธิ ภ าพของบริ ษั ท ฯ ในการเตรี ย มความพร้ อ มรั บ
ภัยพิบตั ิ ความผิดพลาดของมนุษย์ สถานการณ์ทางการเมืองหรือ
สถานการณ์ที่คล้ายกันอย่างเคร่งครัด และการวางแผนรองรับ
รวมถึงแผนด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤติ มีส่วนช่วย
ลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติเหตุ

ปัจจัยจากนโยบายของภาครัฐ กฏหมาย และข้อ
บังคับที่เกีย
่ วข้อง
ปัจจัยอื่นๆ					
ผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการของบริษทั ฯ อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฏหมายข้อบังคับและนโยบาย
โดยภาครัฐ เช่น การเพิ่มภาษี การก�ำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นใน
การออกใบอนุญาต การควบคุมราคา การเปลี่ยนแปลงกฏหมาย
สิง่ แวดล้อมหรือกฏหมายอืน่ ใดทีท่ �ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยในการปฏิบตั ติ าม
ที่มากขึ้นหรือท�ำให้โอกาสทางธุรกิจล่าช้าหรือลดลง การออกข้อ
บังคับใช้เชื้อเพลิงทางเลือก หรือส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่มีราคาไม่
เหมาะสม นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากผลของคดีความ
หรือการด�ำเนินกระบวนการทางกฎหมายอืน่ ใดและอาจต้องช�ำระ
ค่าเสียหายในเชิงลงโทษที่มีจ�ำนวนสูงและมิได้คาดหมาย เป็นอีก
หนึ่งปัจจัย

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
นอกเหนือจากปัจจัยภายนอก ผลประกอบการในอนาคต
ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการปัจจัย
เสีย่ ง ที่ อ ยู ่ ใ นความควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง จะเป็ น ตั ว ก�ำหนด
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยทีธ่ รุ กิจหลักในหลายๆ ส่วนของบริษทั ฯ ต้องยึดโยงอยูก่ บั
สินค้าโภคภัณฑ์อันมีลักษณะระดับราคาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ความสามารถในการปฏิบัติง านอย่างมีประสิทธภาพ รวมถึ ง
การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลการผลิตอย่างต่อเนื่อง
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในก�ำหนดความสามารถของบริษัทฯ
จึงต้องให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
เทคโนโลยี การควบคุมต้นทุน การเพิ่มผลิตผล และการประเมิน
ค่าสินทรัพย์โดยรวมอย่างสม�่ำเสมอ
การบริหารจัดการความเสีย
่ งเกี่ยวกับความปลอดภัย
การควบคุมทางธุรกิจ และสิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯ อาจเผชิญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย
การควบคุมทางธุรกิจ และด้านสิง่ แวดล้อมอันมีอยูใ่ นธุรกิจปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีคอล ผลประกอบการของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความ
สามารถของฝ่ายจัดการที่จะจัดการความเสี่ยง และควบคุมการ
ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ใช้ระบบการบริหาร
จัดการทีเ่ ข้มงวดและเน้นให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดหรือ
ก�ำจัดความสีย่ ง เช่น ความปลอดภัยในสถานทีท่ �ำงาน การรัว่ ไหล หรือ
เหตุการณ์อื่นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีใหม่
ที่สัมฤทธิผลและกระบวนการท�ำงานใหม่ เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
สูบ่ รรยากาศ หากระบบการบริหารจัดการและการควบคุมไม่ท�ำงาน
ตามที่วางไว้ก็อาจจะก่อให้เกิดผลร้ายและความรับผิดชอบแก่
บริษัทฯ เป็นจ�ำนวนมากได้

การพึง่ พา เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน
่ และ/หรือบริษท
ั
ในเครือ ส�ำหรับการให้บริการสนับสนุนด้านต่างๆ และ
บุคลากรอาวุโส
ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องพึ่งพา เอ็กซอน
โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทั ในเครือเป็นอย่างมาก ส�ำหรับ
การด�ำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ อาทิเช่น การเข้าถึงความ
เชีย่ วชาญในการบริการจัดซือ้ นำ�้ มันดิบและวัตถุดบิ เครือข่ายการ
จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ทวั่ โลก การบริการ
ทางด้านเทคโนโลยี การด�ำเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และ
การมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยและพัฒนา การให้สิทธิในการใช้
เครือ่ งหมายการค้า และบริการอืน่ ๆ บริษทั ฯ ไม่สามารถรับรองได้วา่
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือจะยังคง
ให้การสนับสนุนดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการ
สนับสนุนดังกล่าว หรือสัญญาทีม่ นี ยั ส�ำคัญใดๆ ทีท่ �ำไว้กบั เอ็กซอน
โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรื อบริ ษั ท ในเครื อ ถู กบอกเลิก โดยที่
บริษทั ฯ ไม่สามารถหาแหล่งอืน่ ๆ ส�ำหรับบริการหรือไม่สามารถหา
บุคลากรทีส่ �ำคัญเพิม่ เติมได้ ธุรกิจของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบ
สัญญาต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ท�ำไว้กบั เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่
และ/หรือบริษทั ในเครือ ส�ำหรับบริการด้านเทคโนโลยี เครือ่ งหมาย
การค้า และบริการสนับสนุนด้านอืน่ ๆ นัน้ มีขอ้ ก�ำหนดว่าด้วยการ
สิ้นสุดของสัญญาโดยอัตโนมัติ หากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่มอี �ำนาจควบคุม ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม
เป็นจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 50 ของส่วนได้เสียในบริษัทฯ อีกต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขบางประการที่เกี่ยวกับบุริมสิทธิ และการ
อนุมัติจากรัฐบาลที่จะมีผลบังคับใช้ หากผู้ถือหุ้นเอ็กซอนโมบิล
ประสงค์ทจี่ ะลดสัดส่วนการถือหุน้ โดยรวมของตนในบริษทั ฯ ลงจน
ต�่ำกว่าร้อยละ 50
ผู้ถือหุ้นเอ็กซอน โมบิล ปราศจากภาระผูกพันในการรักษา
สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต�่ำ และสามารถลดสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯ ได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นและ
บริษัทในเครือ ไม่มีภาระผูกพันในการให้กู้ยืมเงินหรือให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินใดๆ และทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้
ว่าเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือจะให้กู้ยืมเงิน
หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ ในอนาคต
คดีความทีค
่ า้ งพิจารณาอยูแ่ ละทีอ่ าจเกิดขึน
้ ในอนาคต
บริ ษัท ฯ เป็ น จ�ำเลยในคดี ความอยู ่ หลายกรณีซึ่ง เป็นคดี
เกี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจทางการค้าปกติของบริษทั ฯ โดยหากมีคดีความ
ที่ส�ำคัญที่มีผลออกมาในทางที่ไม่เป็นคุณ ก็อาจส่งผลกระทบใน
ทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้
รายงานประจำ�ปี 2557
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ท�ำการประเมินและ
สอบทานอย่างอิสระ ถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี รวมถึงสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเกีย่ วกับประเด็นทีพ่ บและข้อเสนอแนะ เพือ่ ให้หน่วยงาน
แก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน จากผลการประเมิน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอและเหมาะสม
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้
องค์กรและสภาพแวดล้อม
รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้
มีความเหมาะสม และเอื้อให้การด�ำเนินงานประกอบธุรกิจของ
บริษทั ฯ มีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ มีนโยบายข้อก�ำหนดให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือจรรยาบรรณในระดับสูงสุด
ในการปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด และหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ใิ นลักษณะ
ทีก่ อ่ ให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ระหว่าง
ผลประโยชน์สว่ นตัวกับของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคาดหวัง
ให้การด�ำเนินธุรกรรมต้องเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกรรมระหว่างพนักงานเอง หรือธุรกรรมที่ท�ำกับผู้ขายสินค้า
ลูกค้า และบุคคลอืน่ ๆ ด้วย
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การบริหารความเสีย
่ ง
บริษัทฯ ใช้กระบวนการที่เข้มงวดในการประเมินความเสี่ยง
และบริหารจัดการความเสีย่ งในทุกด้านทุกส่วนงานธุรกิจ โดยบริษทั ฯ
มี วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนที่ ดี ใ นการวิ เ คราะห์ และประเมิ น ปั จ จั ย
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมถึงการ
ก�ำหนดมาตรการในการจ�ำกัด หรือลดความรุนแรงจากผลกระทบ
ดังกล่าว เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ในกระบวนการบริหารงานและธุรกิจของ
บริษัทฯ จะมีการรวมเอาการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญทีต่ อ้ งตระหนักถึงด้วยเสมอ โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งทัง้ จาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตลอดจนมีการออกแบบให้มี
กระบวนการติดตาม และตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และให้มีกระบวนการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องด้วย

การด�ำเนินธุรกิจ ได้รับการปรับปรุงแก้ไข และรายงานต่อฝ่าย
บริหารโดยมิชักช้า และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูจ้ ดั การของแต่ละหน่วยงานจะเป็นผูท้ �ำการติดตามผลความคืบหน้า
ของการปฏิบตั แิ ก้ไขตามข้อแนะน�ำต่างๆ จากรายงานการตรวจสอบ
ของผูต้ รวจสอบภายใน จนปัญหาได้รบั การแก้ไขเสร็จสิน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการประเมิน และสอบทานตามวาระ ในความมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการติดตามแก้ไขของฝ่ายจัดการ

ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการจัดการระบบการควบคุม
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับงาน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่บนมาตรฐานของระบบการควบคุม
การบริหารจัดการ (System of Management Control - Basic
Standards) และระบบบริหารการด�ำเนินงานเพื่อการควบคุม
(Controls Integrity Management System)
ระบบการควบคุมภายในรวมทัง้ กระบวนการควบคุมการปฎิบตั ิ
งานให้เป็นไปตามหลักนโยบาย และแนวปฏิบตั งิ านทีว่ างไว้ ได้รบั
การประเมินและตรวจสอบอย่างเป็นทางการ โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในที่เป็นอิสระ และจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามวาระที่
ก�ำหนด การตรวจสอบเหล่านี้ ครอบคลุมถึงการสอบทานความมี
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในทั้งทางด้านการเงิน และทาง
ด้านการปฏิบัติงาน

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษทั ฯ มีการก�ำหนด และใช้คมู่ อื การมอบหมายอ�ำนาจและ
วงเงินอ�ำนาจอนุมตั ริ ายการของผูบ้ ริหาร (Delegation of Authority
Guide) ซึ่งระบุวงเงิน และวิธีการอนุมัติในแต่ละประเภทรายการ
ต่างๆ ของผู้บริหารในแต่ละระดับชั้นอย่างชัดเจน โดยระบบการ
มอบหมายอ�ำนาจนี้ก็เพื่อให้ฝ่ายจัดการมั่นใจได้ว่า การตัดสินใจ
ในธุรกรรมต่างๆ ได้รบั การอนุมตั อิ ย่างเหมาะสม โดยบุคลากรทีม่ ี
ทักษะ และความรูท้ เี่ หมาะสม ซึง่ หลักการพืน้ ฐานจะถือว่า อ�ำนาจ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจะต้องมาคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
โดยใช้วจิ ารณญานทางธุรกิจ และการพิจารณา โดยค�ำนึงถึงหลักการ
ระบบการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ เพื่อให้มีการตรวจทานอย่าง
ระบบควบคุมการบริหารจัดการ
เหมาะสมด้วย
ระบบควบคุมการบริหารจัดการได้ก�ำหนดวางหลักการพืน้ ฐาน
สารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
แนวทางปฏิบตั แิ ละมาตรฐานส�ำหรับระบบการควบคุมภายในของ
ั นาระบบควบคุมการบริหารจัดการนีข้ นึ้ เพือ่ ให้มี
ในการเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาในแต่ละครัง้ บริษทั ฯ เราได้พฒ
มีการบรรจุเรื่องในระเบียบวาระการประชุม และให้ข้อมูลต่างๆ กระบวนการควบคุมอย่างพอเพียง มัน่ ใจได้วา่ ทรัพยากรของบริษทั ฯ
เพือ่ ช่วยในการพิจารณาตัดสินใจเรือ่ งดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริษทั ฯ ได้ถูกใช้เพื่อกิจการธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ
มีการบันทึกความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการไว้ในรายงาน วัตถุประสงค์พื้นฐานของกรอบงานควบคุมภายใน ก็เพื่อให้การ
การประชุม ซึ่งถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้อง
ความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการได้ บริษทั ฯมีการ กับเป้าหมายทิศทางทีก่ �ำหนดไว้โดยฝ่ายจัดการ ทัง้ โดยภาพรวม และ
จัดเก็บ และรักษาข้อมูลทางการเงิน และเอกสารประกอบทัง้ หลาย โดยเฉพาะเรือ่ ง
ระบบควบคุมการบริหารจัดการประกอบด้วยหลักการส�ำคัญ
ตามระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ (Information Management
7 ประการ ได้ แก่ การกระจายอ�ำนาจ (Decentralization of
System)
Management) การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (Segregation
การติดตามและวัดประเมินผล
of Duties and Responsibilities) การจดบันทึกเป็นเอกสาร
บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน (Documentation) การก�ำกับและสอบทาน (Supervision and
ให้แก่พนักงานของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง และมีหน่วยงานตรวจสอบ Review) การจัดการอย่างทันเวลามิชกั ช้า (Timeliness) การจัดการ
ภายใน ที่มีความเป็นอิสระ ท�ำการตรวจสอบ และวัดประเมินผล ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (Relevance to Risk) และความ
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆ นั้นเป็นไปตาม เป็นอิสระของการควบคุม (Minimum Inter-dependence of
นโยบายและแนวปฏิบตั ภิ ายใต้ระบบการควบคุมทีร่ ดั กุมข้อบกพร่อง Controls) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงาน จะต้องน�ำหลัก
ในระบบการควบคุมทีส่ �ำคัญ การละเมิดนโยบายหลักของบริษทั ฯ การดังกล่าวไปประยุกต์เพื่อปฏิบัติใช้ในหน่วยงานของตนอย่าง
สิง่ ผิดปกติ หรือประเด็นปัญหาการกระท�ำทีอ่ าจขัดต่อแนวมาตรฐาน เคร่งครัด
รายงานประจำ�ปี 2557
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ระบบบริหารการด�ำเนินงานเพือ่ การควบคุม
ระบบบริหารการด�ำเนินงานเพือ่ การควบคุมซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของระบบควบคุมการบริหารจัดการ เป็นระบบทีใ่ ช้ในองค์กร เพือ่ ให้
ทุกหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการประเมิน และ
บรรเทาความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมที่อาจจะเกิดขึ้น ในด้าน
การปฏิบัติงานด้านการเงินหรือด้านงานบริหาร และใช้ช่วยให้มี
การรายงานความผิดปกติ ข้อบกพร่องของการควบคุม และประเด็น
การปฎิบตั งิ านอันอาจขัดต่อแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ต่อฝ่ายบริหารอย่างทันท่วงที ทัง้ นี้ ก็เพือ่ ท�ำให้เกิดความมัน่ ใจว่า
นโยบาย หลักการและมาตรฐานของระบบการควบคุมการจัดการ
ตลอดจนวิธีการควบคุมภายในหน่วยงาน ได้ถูกน�ำไปประยุกต์
ปฏิบัติใช้จริงและยังคงความมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
ระบบบริหารการด�ำเนินงานเพื่อการควบคุม จะครอบคลุม
7 องค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ บทบาทการก�ำกับดูแลการควบคุม
ภายในของฝ่ายบริหาร (Management, Leadership, Commitment
& Accountability) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การจัดการเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจให้มกี ารควบคุมเหมาะกับ
ความเสี่ยง (Business Process Management & Improvement)
การจัดวางพนักงานและการฝึกอบรม (Personnel & Training)
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)
การรายงานและการจัดการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุม
(Reporting & Resolution of Control Weakness) และการประเมิน
ประสิทธิภาพของการควบคุม (Controls Integrity Assessment)
โดยในแต่ละหัวข้อจะประกอบด้วยรายละเอียด 5 หัวข้อย่อยคือ
วัตถุประสงค์ (Objective) มาตรฐาน (Standards) ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
(Procedures) ผลที่ ค าดว่าจะได้รับ (Expected Results) และ
การสอบทานและกลไกการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง (Verification &
Feedback Mechanism)

• เพือ่ ส่งเสริมชือ่ เสียงอันดีของบริษทั ฯ ในด้าน ความซือ่ สัตย์ และ
แนวทางการท�ำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา
• เพื่อส่งเสริมให้มีความเข้าใจหลักการของมาตรฐานการด�ำเนิน
ธุรกิจและปฏิบัติตามหลักการเหล่านั้น
• เพือ่ แสดงให้เห็นถึงการใช้มาตรฐานเหล่านีใ้ นการท�ำงานจริงใน
ทุกแง่มุมและในทุกระดับในองค์กร
• เพื่อสื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์จากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
• เพื่อบ่งชึ้ ประเมิน รายงาน รวมถึงแก้ไขหากจ�ำเป็น การปฏิบัติ
ที่เป็นอยู่อันอาจไม่สอดคล้องกับหลักของนโยบาย
• เพื่อรายงานข้อกังวลใจในการปฏิบัติตาม และเพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานทราบถึงช่องทางทีม่ อี ยู่ เพือ่ สือ่ สาร รายงานข้อกังวลใจ
เหล่านั้น
การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
บริษทั ฯ มีการตรวจสอบ และวัดผลประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในของหน่วยงานต่างๆ โดยทีมผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ
ซึ่งมีความเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อหน่วยงานธุรกิจใด โดยทั่วไปการ
ตรวจสอบจะท�ำทุ ก รอบระยะเวลา 3 ปี ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ระดั บ
ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ ในแต่ละหน่วยงาน
มีที่ปรึกษาด้านการควบคุมประจ�ำหน่วยงาน เป็นผู้ช�ำนาญการ
ด้านหลักการควบคุม และเป็นผู้ก�ำกับให้มีการตรวจประเมินการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานเอง (controls self-assessments)
เป็นระยะ โดยทัง้ ผลของการตรวจประเมินภายในเองของหน่วยงาน
และผลของการตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบภายในบริษทั ฯ จะมีการ
รายงานอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของหน่วยงานนั้น เพื่อ
พิจารณาด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลความคืบหน้า
ของการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ ผลของรายงาน
การตรวจสอบทัง้ หมดดังกล่าว จะมีการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อสอบทานด้วย

การตรวจสอบและวัดผลประสิทธิภาพการควบคุม การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ
ภายใน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะเป็นผู้ท�ำการตรวจสอบรายงาน

การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานธุรกิจ (BPR)
บริษัทตระหนักมาโดยตลอดถึงความส�ำคัญและคุณค่าของ
หลักบรรษัทภิบาล รูปแบบการท�ำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และ
หลักมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน บริษัทฯ
เชื่อว่า สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส�ำคัญให้บริษัทประสบความส�ำเร็จได้
อย่างยั่งยืน โดยที่วิธีการท�ำงานให้บรรลุผลนั้นมีความส�ำคัญ
ดุจเดียวกับตัวผลงานนั้น พนักงานทุกคนของเราจึงต้องมีความ
เข้าใจ คุ้นเคยกับเนื้อหาของนโยบายหลักต่างๆ และมาตรฐาน
การด�ำเนินธุรกิจ และต้องน�ำไปปรับใช้จริงในการท�ำงานประจ�ำวัน
รวมทั้งพนักงานต้องมีการยืนยันว่าเข้าใจในเนื้อหา ได้ปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจในทุกๆ ปี นอกจากนี้
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มวี าระการอบรมเพือ่ ทบทวนเนือ้ หานโยบายและ
แนวทางปฎิ บั ติ ง านธุ ร กิจให้พนักงานทุกคนทุกๆ 4 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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ทางการเงินตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพื่อรับรองว่า
งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเป็น
สาระส�ำคัญ และจัดท�ำสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผสู้ อบบัญชี
รับอนุญาต บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 เป็นจ�ำนวนเงิน 4,500,000
บาท

ผลงานโดดเด่นปี 2557: โมบิล 1
ศูนย์บริการโมบิล 1 เซ็นเตอร์

263

280

230
100

2553

160

2554

2555

2556

2557

• เพิ่มจำ�นวนศูนย์บริการโมบิล 1 เซ็นเตอร์ จาก 263 แห่งเป็น 280 แห่ง
• ธุรกิจผลิตภัณฑ์น�ำ้ มันหล่อลืน่ ยังคงมีผลการดำ�เนินงานทีโ่ ดดเด่นอย่างต่อเนือ่ ง
• ฉลองครบรอบ 40 ปี โมบิล 1
รายงานประจำ�ปี 2557
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รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 3 ท่าน และ
แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ
โดยท่านหนึ่งมีสมรรถนะทางบัญชีการเงินตามค�ำแนะน�ำของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กรรมการท่านหนึ่งมีประสบการณ์ด้านบริหารโรงกลั่นน�้ำมัน
และอีกท่านหนึ่งมีประสบการณ์การบริหารทั่วไปและการบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
คณะกรรมการได้มกี ารประชุม 9 ครัง้ ในปี 2557 ได้ทบทวนและแลกเปลีย่ น
ความเห็นกันอย่างกว้างขวางกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้จัดการหน่วยควบคุม
ภายใน และผูบ้ ริหารของบริษทั คณะกรรมการน�ำเสนอผลตรวจสอบและรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
คณะกรรมการได้สอบทานและหารือกับผูบ้ ริหารของบริษทั ตลอดจนผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับนโยบายบัญชีที่ใช้ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
ประเด็นทางการเงิน และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำงบการเงินนี้
คณะกรรมการได้ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มผี บู้ ริหารของบริษทั เข้าร่วม และ
ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของนโยบายบัญชี การน�ำเอา
มาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้ และสอบทานเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับรายงานทางการเงิน คณะกรรมการได้สอบทานกับผู้บริหารเกี่ยวกับราคา
น�ำ้ มันในตลาดโลกทีล่ ดลงอย่างมาก ส่งผลเชิงลบให้บริษทั มีผลขาดทุนเนือ่ งจาก
การขาดทุนสต็อกน�้ำมันจ�ำนวนมากในปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับ
ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทมีความสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีไทย
ด้วยเหตุผลนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้
จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลรวม
ถึงธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้อย่างพอเพียง
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คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกรอบการท�ำงานของการบริหารความเสีย่ ง สอบทานเกีย่ วกับการก�ำหนดความเสีย่ ง การประเมิน
ความเสีย่ ง และมาตรการทีใ่ ช้ในการลดและควบคุมความเสีย่ ง พบว่า บริษทั ได้ใช้และมีวธิ กี ารทีค่ รอบคลุมและเหมาะสมในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท
คณะกรรมการได้สอบทานขอบเขตกิจกรรม ความรับผิดชอบและทรัพยากรตลอดจนบุคลากรที่ใช้ในกระบวนการควบคุมภายใน
ได้มีการประชุมกับผู้รับผิดชอบทางด้านการควบคุมภายใน 4 ครั้ง ได้หารือถึงความเพียงพอ ความน่าเชื่อถือของกระบวนการควบคุม
ภายใน ได้สอบทานแผนงานการตรวจสอบ รายงานจากผูต้ รวจสอบภายในทีค่ รอบคลุมถึงประเด็นปัญหาทีส่ �ำคัญทีพ่ บในการตรวจสอบ
ตลอดจนสอบทานถึงสถานภาพของประเด็นปัญหาทีไ่ ด้รบั การเอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการยังได้สอบทานกับ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเกีย่ วกับการประเมินการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตให้ความเห็นว่า
การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินนั้นมีความพอเพียง
คณะกรรมการได้สอบทานความเหมาะสม และความเป็นเหตุเป็นผลในการท�ำธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยการสอบถาม
ผูบ้ ริหารถึงการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญเกีย่ วกับข้อก�ำหนด และเงือ่ นไขของข้อตกลงทีส่ �ำคัญระหว่างบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ไม่พบว่า
มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ ธุรกรรมทางธุรกิจได้จัดท�ำขึ้นตามวิธีการปกติของธุรกิจ ข้อตกลงและเงื่อนไขได้มีการเปิดเผยอย่าง
เหมาะสม เงือ่ นไขทีใ่ ช้ในการท�ำธุรกรรมกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ เป็นเงือ่ นไขทีใ่ ช้กบั บุคคลทัว่ ไป มิได้มกี ารให้เปรียบซึง่ กันและกัน และ
ได้รับการเปิดเผยอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการได้สอบทานกระบวนการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับการปฎิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับ พบว่าบริษทั มีกระบวนการก�ำกับ
อย่างพอเพียง
คณะกรรมการได้พจิ ารณาคุณสมบัตแิ ละค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทีฝ่ า่ ยบริหารเสนอมาและเห็นชอบให้คณะกรรมการ
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

นายสมภพ อมาตยกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
กรรมการตรวจสอบ

นางวัธนี พรรณเชษฐ์
กรรมการตรวจสอบ
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รายการ ระหว่างกัน

บริษทั ฯ ในฐานะบริษทั หนึง่ ในเครือเอ็กซอนโมบิลได้เข้าท�ำสัญญา
ต่างๆ กับเอ็กซอนโมบิลและบริษทั ในเครือ เพือ่ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ประโยชน์
และเข้าถึงความเชีย่ วชาญด้านปฏิบตั กิ าร และบริการสนับสนุนอืน่ ๆ ของ
เอ็กซอนโมบิล โดยทีส่ ญ
ั ญาเหล่านีเ้ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และมีความ
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตามมาตรฐานของเอ็กซอนโมบิล
เงือ่ นไขและข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานเดียวกันกับเงือ่ นไข
และข้อตกลงของคูส่ ญ
ั ญารายอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นบริษทั ในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชัน่ ทัว่ โลก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เชือ่ ว่าสัญญาดังกล่าว มีลกั ษณะเดียวกัน
กับทีท่ �ำกับบุคคลภายนอก โดยมีเงือ่ นไขข้อตกลงทางการค้าทีเ่ ป็นธรรม
และสมเหตุสมผล ซึง่ สัญญาระหว่างกันเหล่านัน้ ได้รบั การสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว หรือสอดคล้องกับหลักการทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้

ความจ� ำ เป็ น และความสมเหตุสมผลของการเข้ า ท� ำ
รายการระหว่างกัน
การท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ ภายใต้สญ
ั ญาต่างๆ กับบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดในปีทผี่ า่ นมา เป็นการท�ำรายการเพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทฯ โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ และการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกัน แล้วมีความเห็นว่า ธุรกรรม
เหล่านัน้ เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ และเท่าเทียมกับธุรกรรม
ทีท่ �ำกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม

มาตรการขั้ น ตอนในการอนุ มั ติ ก ารเข้ า ท� ำ รายการ
ระหว่างกัน
โดยปกติแล้วการเข้าท�ำสัญญาระหว่างกันทัง้ หมดของบริษทั ฯ ท�ำขึน้
เพื่ อ การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ฯ ขั้ น ตอนการอนุ มั ติ มี ค วาม
สอดคล้องกับแนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ จากการเข้าท�ำสัญญาระหว่างกัน
กับบุคคลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ กรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ บุคคลทีเ่ ป็น
ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ดังกล่าว จะไม่มีส่วนร่วม
ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ำสัญญาดังกล่าว
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2551 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันบางประเภทกับกรรมการ ผู้บริหารและ/หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง (ตามที่ได้หรือจะได้ให้ค�ำนิยามไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรม
ที่เป็นข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำ
กับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้า
ทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หรือหากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรม
ที่มีการคิดราคาในราคาที่เป็นธรรมหรือราคาตลาด หรือหากธุรกรรม
เหล่านัน้ เป็นธุรกรรมทีม่ กี ารคิดราคาในราคาทุนหรือราคาทุนบวกค่า
บริการตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ
หรือหากราคาอยูบ่ นพืน้ ฐานเดียวกันกับราคาทีเ่ รียกเก็บจาก หรือเรียกเก็บ
โดยบริษัทในเครือทั่วโลก ส�ำหรับการให้บริการหรือการซื้อขายสินค้า
ประเภทเดียวกัน หรือหากอัตราดอกเบีย้ จ่ายทีเ่ กิดจากเงินกูย้ มื ระหว่าง
บริษทั ฯ และบริษทั ในเครืออืน่ ได้คดิ ตามอัตราทีเ่ ป็นธรรม (Fair rate) หรือ
อัตราตลาด (Market Rate)

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ส�ำหรับการเข้าท�ำสัญญาระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ในอนาคต บริษทั ฯ จะปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
บริษทั เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2551 ตามสาระส�ำคัญข้างต้น รวมถึงตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่มีผลใช้บังคับ ภายใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขข้างต้น
หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าท�ำสัญญาระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ท�ำการสอบทาน และให้ความเห็น
เกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว โดยที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
จะถูกน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อ
ให้มนั่ ใจว่าการเข้าท�ำสัญญาตามทีเ่ สนอนัน้ เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทฯ
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บริษัทฯ จะท�ำการขายพาราไซลีน และสารเบนซีนเข้มข้น ที่ผลิตได้จาก
โรงงานฯ ของบริษัทฯ ให้กับ EMAPPL			
บริษัทฯ จะท�ำการซื้อน�้ำมันหล่อลื่น น�้ำมันพื้นฐาน สารตั้งต้นพื้นฐาน
และ/หรือ สารเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก EMAPPL		

บริษัทฯ ได้รับโอนมาซึ่งสิทธิและหน้าที่ในการเป็นผู้ผลิต
และ/หรือจ�ำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์น�้ำมันและเคมีภายใต้เครื่องหมาย
การค้าโตโยต้าในประเทศไทยจาก EMAPPL ผู้ซึ่งได้รับสิทธิและ
หน้าที่ดังกล่าว จากโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น		

EMAPPL

EMAPPL		

EMAPPL		

ExxonMobil Chemical Asia Pacific
(“EMCAP”) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายในของ EMAPPL

EMCAP

ExxonMobil Sales and Supply
(“EMS&S”)
EMS&S เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100

สัญญาจัดหาและรับซื้อพาราไซลีน
และสารเบนซีนเข้มข้น
(Paraxylene and Benzene concentrate
Supply and Offtake Agreement)

ธุรกรรมการซื้อขายผลิตภัณฑ์น�้ำมันหล่อลื่น
((Finished lubes Sale and Purchase
Agreement) (spot basis))
(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ
ได้ท�ำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์น�้ำมันหล่อลื่น
(Inter-Affiliate Product Sale and Purchase
Agreement) เพื่อใช้บังคับกับธุรกรรมนี้)

สัญญาโอนสิทธิในการผลิตและ/หรือ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมันและเคมีภายใต้
เครื่องหมายการค้าโตโยต้า
(Assignment and Assumption Agreement
for the Manufacture and/or sale of
Toyota Oil and Chemical Products)

สัญญาซื้อขาย (Sale Agreement)

สัญญาซื้อขายพาราไซลีน
(Paraxylene Sales Agreement)

สัญญาจัดหาน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์
และวัตถุดิบ
(Crude oil, Products and Feedstocks
Supply Agreement)		

EMS&S จะขายหรือจัดหาน�้ำมันดิบนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้แก่บริษัทฯ
นอกเหนือจากน�้ำมันดิบ EMS&S จะขายหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะท�ำการขายน�้ำมันดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสารพื้นฐานส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
ซึ่งบริษัทฯ ประสงค์จะส่งออก

EMCAP จะท�ำการขายพาราไซลีนให้แก่บริษัทฯ ในปริมาณที่บริษัทฯ
ได้มีหนังสือแจ้งตกลงกันในแต่ละครั้ง

EMCAP จะท�ำการขายเคมีภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ ในปริมาณที่บริษัทฯ
ได้มีหนังสือแจ้งตกลงกันในแต่ละครั้ง

EMAPPL จะขายหรือจัดหาน�้ำมันดิบส�ำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งจะขายหรือจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์
และวัตถุดิบ และสารพื้นฐานส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และ
บริษัทฯ จะท�ำการขายน�้ำมันดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์
และวัตถุดิบ และสารพื้นฐานส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
ซึ่งบริษัทฯ ประสงค์จะส่งออกให้กับ EMAPPL

ลักษณะของรายการ

ExxonMobil Asia Pacific Pte.Ltd.
(“EMAPPL”)
EMAPPL เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100

บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้อง

สัญญาจัดหาน�้ำมันดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสารพื้นฐาน
ส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
(Crude oil, LPG, Products and
Feedstock, and Lube Basestock 		
Supply Agreement)

สินค้าและบริการ

ชือ่ สัญญา

สัญญาระหว่างกันที่บริษัทฯ เข้าท�ำกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 สรุปรวมได้ดังนี้

ประเภทและลักษณะของรายการระหว่างกัน

2,637

16,879

รายได้
จากการขาย

90,729

4,355

72,741

รายจ่าย
จากการซือ้

รายได้จากการ
ให้บริการ

179

รายจ่ายจากการ
รับบริการ

รายการระหว่างกันในรอบปีบญ
ั ชี 2557 (ล้านบาท)

56

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
EMAPPL และบริษัทฯ จะให้บริการซึ่งกันและกัน ในการให้ค�ำปรึกษา	
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการ
สนับสนุนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจปลายนำ�้ ของบริษทั ฯ อาทิเช่น การตลาด
น�้ำมันเชื้อเพลิง การกลั่นน�้ำมัน การจัดหาสินค้า เป็นต้น

EMGSC จะให้บริการให้ค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือบริษัทฯ เกี่ยวกับ		
(ก) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) บริการจัดซื้อจัดหาในด้านต่างๆ
และ (ค) บริการอสังหาริมทรัพย์และบริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
EMPC จะให้บริการสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิเช่นด้านบัญชี งานธุรการ
เป็นต้น ผ่านทางบุคลากรที่อยู่นอกศูนย์ธุรกิจซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย
EMA จะให้บริการเกี่ยวกับการตลาด ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เหมาะสม
ต่อการด�ำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานของบริษัทฯ รวมถึง		
การส่งเสริมการขาย และการให้บริการค�ำปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง

STB จะให้บริการเกี่ยวกับ (ก) กิจการเรือขนส่งกองกลาง และการขนส่ง
น�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ (ข) การเช่าเรือ และการ
บริการสนับสนุนการขนส่ง (ค) บริการตรวจสอบเรือ และ (ง) บริการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรือขนส่งกองกลาง รวมทั้งกิจกรรมการขนส่งทางน�้ำประเภท
อื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

EMAPPL

EMAPPL

ExxonMobil Global Company
(“EMGSC”) 		
EMGSC เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 100

ExxonMobil Petroleum & Chemical
(“EMPC”) EMPC เป็นหนึ่งในบริษัท
ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100

ExxonMobil Aviation International
Ltd. (“EMA”)
EMA เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100

Standard Tankers Bahamas Ltd.
(“STB”)
STB เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100

สัญญาบริการส�ำนักงานใหญ่ ภูมิภาค/บริษัท
ในเครือ-ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(Downstream Regional Headquarters/
Affliliate Master Service Agreement)

สัญญาบริการส�ำนักงานใหญ่ภูมิภาค/
บริษัทในเครือส�ำหรับธุรกิจเคมีภัณฑ์
(Chemical Regional Headquarters/Affiliate
Service Agreement)

สัญญาบริการ 			
(Master Service Agreement)

สัญญาการสนับสนุนธุรกิจของ		
เอ็กซอนโมบิล ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล
(ExxonMobil Petroleum & Chemical
Master Business Support Agreement)

สัญญาบริการ 			
(EssoAir Service Agreement)

สัญญาขนส่งทางทะเลระหว่างบริษัทในเครือ
(Inter Affiliate Marine Transportation
Services Agreement)		

EMAPPL และบริษัทฯ จะให้บริการซึ่งกันและกัน ในการให้ค�ำปรึกษา	
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการ
สนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ อาทิเช่น บริการ
ด้านบัญชี กฎหมาย ภาษี ทรัพยากรบุคคล พื้นที่ส�ำนักงาน และกิจกรรม		
ที่เกี่ยวกับเสมียน บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และบริการจัดซื้อจัดหา

EML จะให้บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ 		
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่ละประเภท และการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ

ExxonMobil Limited (“EML”)
EML เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ
เป็นบริษัทย่อยของ ExxonMobil
International Holdings Inc.		
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น		
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100

บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้อง

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

สินค้าและบริการ

ชือ่ สัญญา
รายได้
จากการขาย

1,735

รายจ่าย
จากการซือ้

8

รายได้จากการ
ให้บริการ

รายการระหว่างกันในรอบปีบญ
ั ชี 2557 (ล้านบาท)

2

97

5

68

1,483

1,358

รายจ่ายจากการ
รับบริการ

รายงานประจำ�ปี 2557

57

EMCT ในฐานะผู้ให้เช่าจะจัดหาและให้บริษัทฯ เช่าตัวเร่งปฏิกิริยา

EMC ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า ESSO, EXXON
และ ESSO Oval ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ การบริการที่ขายหรือมีขึ้นใประเทศไทย

EMC จะให้บริการ Trade Central Cleaning House Sub-Account และ
Other Central Clearing House Sub-Account เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการตัดยอดหนี้สินระหว่างกัน เพื่อช�ำระราคาของธุรกรรมต่างๆ
EMHKL และบริษัทฯ จะให้บริการซึ่งกันและกัน ในบริการเกี่ยวกับ
การจัดการ วิชาชีพ และการบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติการ รวมถึง		
การปรึกษาเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานขององค์กรโดยรวม

ExxonMobil Catalyst Technologies
LLC (“EMCT”)
EMCT เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100

Exxon Mobil Corporation (“EMC”)
EMC เป็นบริษัทแม่ของบริษัท
ในเครือและบริษัทย่อยต่างๆ
ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น

EMC

ExxonMobil Hong Kong Limited
(“EMHKL”)
EMHKL เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100

ExxonMobil Catalyst Services Inc.
(“EMCSI”)
EMCSI เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 100

ExxonMobil Chemical Company
(“EMCC”)
EMCC เป็นหน่วยงานภายในของ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น

สัญญาเช่าตัวเร่งปฏิกิริยา 		
(Catalyst Lease Agreement)

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เครื่องหมายการค้า
(Trademark License Agreement)

สัญญาบริการตัดยอดหนี้สิน
ระหว่างกัน (Clearing House
Service Agreement)

สัญญาบริการ (Service Agreement)

สัญญาบริการ (Service Agreement)

สัญญาบริการ (Service Agreement)

บริษัทฯ จะให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดในประเทศไทย

EMCSI จะให้บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดหาโลหะมีค่า 			
เพื่อด�ำเนินการผลิต เพิ่ม หรือเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยาตามประเภท		
ของโลหะ และการด�ำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยา

สัญญานี้ท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (ก) การสร้างสรรค์ การได้มา และ
การบริหารจัดการข้อมูลทางเทคนิค และการคุ้มครองสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์
(ข) การเข้าถึงข้อมูลทางเทคนิค และการใช้ความคุ้มครองสิทธิบัตรและ
ลิขสิทธิ์ที่ได้รับส�ำหรับข้อมูลทางเทคนิคดังกล่าว (ค) ความช่วยเหลือทางด้าน
วิศวกรรม และงานวิจัยพิเศษ และ (ง) การรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา และข้อมูลทางเทคนิคที่ได้มา หรือเปิดเผยตามสัญญานี้
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ

ExxonMobil Research and
Engineering Company (“EMRE”)
EMRE เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 100

บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้อง

สัญญาวิจัยมาตรฐาน 			
(Standard Research Agreement)

สินค้าและบริการ

ชือ่ สัญญา
รายได้
จากการขาย

รายจ่าย
จากการซือ้

0

รายได้จากการ
ให้บริการ

1

1

4

27

95

รายจ่ายจากการ
รับบริการ

รายการระหว่างกันในรอบปีบญ
ั ชี 2557 (ล้านบาท)

58

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
EMDFC ในฐานะผู้ให้กู้ตกลงให้เงินกู้ยืมแบบหมุนเวียนแก่บริษัทฯ
ในวงเงิน 12,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถขอกู้และคืนเงินกู้ได้
ในจ�ำนวนไม่เกินวงเงินที่ก�ำหนดเดือนละครั้ง
EMDFC ในฐานะผู้ให้กู้ตกลงให้บริษัทฯ กู้เงินระยะยาวในสกุลบาท
7,000 ล้านบาท ช�ำระคืนต้นเงินกู้เป็นงวด งวดละ 3 เดือน
และช�ำระคืนหนี้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในธันวาคม 2562

ExxonMobil Development Finance
Company (“EMDFC”)

EMDFC

สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น
(Short-Term Loan Agreement)

สัญญากู้ยืมเงินระยะยาว
(Long-Term Loan Agreement)

ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 34)

บริษัทฯ ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินขายลด 5 ฉบับรวมมูลค่า 5,000 ล้านบาท
ในเดือนกันยายน พ.ศ.2555 โดยมีก�ำหนดไถ่ถอนในเดือนกันยายน พ.ศ
2558 และ 3 ฉบับรวมมูลค่า 3,000 ล้านบาทในเดือนเมษายน พ.ศ.2556
โดยมีก�ำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 และผู้ทรงได้มีการน�ำตั๋ว
มูลค่า 3,000 ล้านบาทมาขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว

ExxonMobil United Finance
Company (“EMUFC”)

ตั๋วสัญญาใช้เงินขายลด
(Promissory Notes)

บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้กู้ตกลงให้ EML กู้เงินจ�ำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
โดย EML จะท�ำการโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ซึง่ บริษทั ฯ มีสทิ ธิเบิกเงิน
ดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ได้ แต่ตอ้ งช�ำระดอกเบีย้ ส�ำหรับเงินฝากจ�ำนวนดังกล่าว

ลักษณะของรายการ

EML

บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้อง

สัญญากู้ยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด
(Loan and Current Account Agreement)

ความช่วยเหลือทางการเงิน

ชือ่ ชืสัอ่ ญ
ญา
สัญ
ญา

ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ ขายและส่งมอบน�้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเล และให้บริการต่างๆ 		
ที่เกี่ยวข้องแก่ EMML และ EMAPPL

ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 34)

ExxonMobil Marine Limited
(“EMML”) and EMAPPL
EMML เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100

บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้อง

(1) จ�ำนวนนี้ไม่รวมค่าบริการที่จ่ายให้กับบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด เป็นจ�ำนวน 818 ล้านบาท

รายการอื่นๆ

สัญญาขายและให้บริการน�้ำมันเชื้อเพลิง
ทางทะเล
(ExxonMobil Marine Fuels Supply
and Services Agreement)

สินค้าและบริการ

ชือ่ ชืสัอ่ ญ
ญา
สัญ
ญา

17,965

7,000

4,823

5,388

754

8

0

รายได้จากการ
ให้บริการ

449

20

204

206

19

ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยรับ

3,470

150

รายจ่ายจากการ
รับบริการ

รายการระหว่างกันในรอบปีบญ
ั ชี 2557 (ล้านบาท)

169,656 (1)

96

รายจ่าย
จากการซือ้

ยอดเงินกู้ ณ สิน
้ งวด ยอดเงินให้กู้ ณ สิน
้ งวด

19,527

11

0

รายได้
จากการขาย

รายการระหว่างกันในรอบปีบญ
ั ชี 2557 (ล้านบาท)

คณะกรรมการบริษัท
และคณะผู้บริหาร

รายงานประจำ�ปี 2557
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คณะกรรมการบริษัท

นายนีล เอ. แฮนเซ็น
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
อายุ : 40

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
กรรมการ และกรรมการประเมินผลงาน
อายุ : 56

นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
กรรมการ
อายุ : 51

คุณวุฒิการศึกษา :
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งเซนต์โทมัส
มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบริหารธุรกิจชั้นน�ำระดับโลกธันเดอร์เบิร์ด
มลรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษทั โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น
แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
ประสบการณ์ท�ำงาน :
2556 - 2557
• ผู้จัดการการเงิน บริหารการเงินของบริษัทในเครือ
ฝ่ายการเงิน เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น 		
สหรัฐอเมริกา
2555 - 2556
• ผู้จัดการด้านการวางแผน และตลาดการเงิน
ฝ่ายการเงิน เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น 		
สหรัฐอเมริกา
2553 - 2555
• ที่ปรึกษา แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 		
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา
ประวัติการกระท�ำผิด* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 			
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 			
มหาวิทยาลัยซินซินเนติ สหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงาน :
2553 - 2557
• ผูจ้ ดั การฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ 		
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิด* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 			
มหาวิทยาลัยทัลซ่า สหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• ผู้จัดการโรงกลั่น 				
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงาน :
2556 - 2557 				
• ผู้จัดการโรงกลั่น 				
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - 2556 				
• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกลั่น 			
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิด* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

นายสมเจตน์ สายฝน
กรรมการ
อายุ : 57

นายชัย แจ้งศิริกุล
กรรมการ
อายุ : 57

นายยอดพงศ์ สุตธรรม
กรรมการ
อายุ : 47

คุณวุฒิการศึกษา :
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 			
สาขาอุตสาหการและบริหาร 			
สถาบันวิทยาลัยแห่งเอเชีย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีภัณฑ์ 			
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงาน :
2553 - 2557 			
• ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีภัณฑ์ 			
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิด* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• ผู้จัดการบัญชี 				
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และผู้จัดการบัญชี
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
• ผู้จัดการบัญชี				
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
• ผู้จัดการบัญชี 				
บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์		
โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
ประสบการณ์ท�ำงาน :
2553 - 2557
• ผู้จัดการบัญชี 				
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
• ผูจ้ ดั การบัญชี 				
บริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
• ผูจ้ ดั การบัญชี 				
บริษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์		
โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
ประวัติการกระท�ำผิด* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยซีแอทเติ้ล แปซิฟิก 			
สหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• ผู้จัดการการตลาดขายปลีก 			
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 		
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 		
บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 		
บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงาน :
2553 - 2557
• ผูจ้ ดั การการตลาดขายปลีก 			
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการผูจ้ ดั การ 				
บริษทั วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• กรรมการผูจ้ ดั การ 				
บริษทั ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
• กรรมการผูจ้ ดั การ 				
บริษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
ประวัติการกระท�ำผิด* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2557
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คณะกรรมการบริษัท

นางราตรีมณี ภาษีผล
กรรมการ
อายุ : 47

นางวัธนี พรรณเชษฐ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 77

นายวัฒนา จันทรศร
กรรมการอิสระ และกรรมการประเมินผลงาน
อายุ : 68

คุณวุฒิการศึกษา :
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 			
มหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน 			
สหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• ผู้จัดการการเงินและภาษี
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และ ผู้จัดการการเงินและภาษี
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงินและภาษี 			
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงินและภาษี 			
บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงินและภาษี 			
บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
• ผูจ้ ดั การการเงินและภาษี บริษทั ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงินและภาษี บริษัท เอ็กซอนโมบิล
เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
ประสบการณ์ท�ำงาน :
2553 - 2557
• ผู้จัดการการเงินและภาษี 			
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงิน 			
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• ผูจ้ ดั การการเงิน บริษทั ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงิน 				
บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงิน บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์		
โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
ประวัติการกระท�ำผิด* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 10,000 หุ้น
(0.0003%)

คุณวุฒิการศึกษา :
• บัญชีมหาบัณฑิต 				
มหาวิทยาลัยอลาบามา 			
สหรัฐอเมริกา				
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและบัญชี 		
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ประสบการณ์ท�ำงาน :
• รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกรรมการประจ�ำคณะ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• กรรมการบริหารและอนุกรรมการ 		
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการก�ำกับธุรกิจในเครือ 			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 		
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิด* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ ชิคาโก 		
สหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
•ประสบการณ์ท�ำงาน :
2549 - 2550
• ที่ปรึกษาธุรกิจกิจการกลั่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
2547 - 2549 				
• ที่ปรึกษาธุรกิจกิจการกลั่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2545 - 2547 				
• ผู้จัดการโรงกลั่นศรีราชา 			
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิด* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

นายสมภพ อมาตยกุล
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
อายุ : 74

นายสุทธิชัย สังขมณี
กรรมการอิสระ
อายุ : 58

นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 75

คุณวุฒิการศึกษา :
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ 		
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตรการจัดการระหว่างประเทศ 		
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• กรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• ประธานอนุกรรมการ อกพ. วิสามัญเกี่ยวกับ
การก�ำหนดต�ำแหน่งและค่าตอบแทนส�ำนักงาน ก.พ.
• ประธานอนุกรรมการ อกพ. วิสามัญเกี่ยวกับ
การก�ำหนดต�ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง
กระทรวงพาณิชย์ ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและ
ราชบัณฑิตยสถาน
• ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
• ประธานคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลการประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• กรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานสถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ท�ำงาน :
ก่อนปี 2546
• รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
• ประธานธนาคารศรีนคร จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานการรถไฟแห่งประเทศไทย
• ผูจ้ ดั การใหญ่บริษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด
ประวัติการกระท�ำผิด* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 		
สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา 		
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
• ปริญญาตรีการเงิน/บริหารการเงิน 		
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส�ำนักงาน ก.พ.)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรเอกชนและ
การเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 			
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ประสบการณ์ท�ำงาน :
2557 - ปัจจุบัน • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2556 - 2557 • อธิบดีกรมสรรพากร
2556 - 2556 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2555 - 2556 • รองอธิบดีกรมสรรพากร
2553 - 2555 • สรรพากรภาค 3
ประวัติการกระท�ำผิด* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา :
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ มหาวิทยาลัยรัฐโอกลาโฮมา 		
สหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
•ประสบการณ์ท�ำงาน :
• ประสบการณ์กว่า 35 ปีในด้านการบริหาร
และวิศวกรรมในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารที่ส�ำคัญ
หลายต�ำแหน่ง ในการจัดหา การวางแผน
การจัดส่งและล�ำเลียง การกลั่น และการตลาดใน
บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัท อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีกัลไทย จ�ำกัด 		
(มหาชน) ก่อนที่จะเกษียณอายุในปี 2546
ประวัติการกระท�ำผิด* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2557
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คณะผู้บริหาร

นายพิรุณ ยลวิเศษ
ผู้จัดการขายส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง		
และก๊าซแอลพีจี
อายุ : 57

นายเข็มชาย โอสถาพันธุ์
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
อายุ : 44

คุณวุฒิการศึกษา :
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 			
มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทินส์
รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• ผู้จัดการขายส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจี
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงาน :
2553 - 2557
• ผู้จัดการขายส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจี
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิด* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 35,000 หุ้น คู่สมรส
45,300 หุ้น (0.0023%)

คุณวุฒิการศึกษา :
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 			
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ โลโยลาวิทยาลัย
บัลติมอร์ สหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน :
• ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงาน :
2556 - 2557
• ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ 			
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - 2556
• ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าภูมิภาคเอเชีย
ฝ่ายบริการลูกค้าการตลาดน�้ำมันเชื้อเพลิง
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
ประวัติการกระท�ำผิด* : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 100,000 หุ้น
(0.0029%)

* ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
(1) การถูกพิพากษาว่ากระท�ำผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ
(2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ และ
(3) การถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐโทษฐานทุจริตต่อหน้าที่
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ
ต่ อรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวมของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และงบ
การเงินเฉพาะของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ
ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท�ำ
และน�ำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ดังกล่าว ได้จดั ท�ำขึน้ อย่างรอบคอบ และแสดงข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญเกีย่ วกับ
ฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัท
ได้ด�ำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอให้เชื่อมั่นได้ว่าการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ช่วยพิทักษ์รักษาทรัพย์สินของบริษัท สามารถ
รับรูแ้ ละแก้ไขจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องในกระบวนการควบคุมเพือ่ ป้องกันการทุจริต การกระท�ำ
ที่ขัดต่อกฏหมาย และการกระท�ำอื่นที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ ในการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงิน ได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

							
นายนีล เอ. แฮนเซ็น
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

รายงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึ ง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนอ
งบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และผลการด�ำเนินงานรวม
และผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

										
										
										
										
										

ณฐพร พันธุ์อุดม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(จำ�นวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์

หมายเหตุ

			

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ภาษีขอคืน - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5
6
34 ฉ
34 ฉ
7
8
9

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

409,116
4,271,010
19,201,910
1,177,220
952,700

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

277,156
4,256,254
968,082
58,659
18,925,024
1,130,917
1,096,451

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

26,011,956

38,421,809

26,712,543

40,311,232

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
10
สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย
11
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
34 ช
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
15
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		

2,076,517
1,125,000
3,576,293
177,789
29,833,726
967,040
100,150

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

1,843,949
1,125,000
2,416,901
3,459,261
177,789
25,575,241
2,300,038
83,120

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

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		

37,856,515

35,588,229

36,981,299

35,075,717

รวมสินทรัพย์			

63,868,471

74,010,038

63,693,842

75,386,949

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 74 ถึง 111 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(จำ�นวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
			
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืม		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สำ�รองเงินเพื่อผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

17
18
34 ซ
34 ฉ
19

รวมหนี้สินหมุนเวียน		

พ.ศ. 2556

13,709,656
3,509,415
12,365,557
9,640,017
846,986

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

13,709,656
3,413,910
12,873,593
9,630,029
636,949

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

40,071,631

38,685,290

40,264,137

40,218,028

หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
34 ซ
เงินกู้ยืม		
17
สำ�รองเงินเพื่อผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
19
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		

5,600,000
4,000,000
1,851,466
4,821

5,213,195
5,800,000
1,730,652
1,893

5,600,798
4,000,000
1,851,466
4,821

5,213,804
5,800,000
1,730,652
1,893

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		

11,456,287

12,745,740

11,457,085

12,746,349

รวมหนี้สิน		

51,527,918

51,431,030

51,721,222

52,964,377

ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน 						
		 หุ้นสามัญจำ�นวน 3,467,916,666 หุ้น						
		 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท
20
17,110,007
17,110,007
17,110,007
17,110,007
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว 						
หุ้นสามัญจำ�นวน 3,460,858,000 หุ้น						
มูลค่าที่ได้รับชำ�ระแล้วหุ้นละ 4.9338 บาท
20
17,075,181
17,075,181
17,075,181
17,075,181
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
20
4,031,711
4,031,711
4,031,711
4,031,711
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว						
		 สำ�รองตามกฎหมาย
22
653,243
653,243
653,243
653,243
ยังไม่ได้จัดสรร		
(10,298,213)
48,242
(10,658,715)
(100,763)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
23
871,200
763,200
871,200
763,200
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		
12,333,122
22,571,577
11,972,620
22,422,572
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		
7,431
7,431
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 		
12,340,553
22,579,008
11,972,620
22,422,572
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
63,868,471
74,010,038
63,693,842
75,386,949

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 74 ถึง 111 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
(จำ�นวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

		
รายได้จากการขาย
24
เงินชดเชยจากกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิง		
ต้นทุนขาย		
25

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

218,187,435
2,547,570
(226,715,122)

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

216,632,036
2,547,570
(225,937,640)

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

(ขาดทุน) กำ�ไรขั้นต้น		
ค่าใช้จ่ายในการขาย
25
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
25

(5,980,117)
(5,487,679)
(419,996)

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

(6,758,034)
(4,894,205)
(419,996)

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

(ขาดทุน) กำ�ไรจากการขาย		
รายได้อื่น				
ต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ
26
ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วม
10
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
28

(11,887,792)
98,975
(896,755)
371,171
(648,940)

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

(12,072,235)
81,666
(764,387)
(435,787)

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

(ขาดทุน) กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้		
เครดิต (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
27

(12,963,341)
2,617,702

42,421
(420,349)

(13,190,743)
2,632,791

(337,719)
(415,671)

ขาดทุนสำ�หรับปี		

(10,345,639)

(377,928)

(10,557,952)

(753,390)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษี :						
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
23
108,000
198,720
108,000
198,720
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		

(10,237,639)

(179,208)

(10,449,952)

(554,670)

การปันส่วนขาดทุน :						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		
(10,346,455)
(378,755)
(10,557,952)
(753,390)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		
816
827
						
(10,345,639)
(377,928)
(10,557,952)
(753,390)
การปันส่วนขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม :					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		
(10,238,455)
(180,035)
(10,449,952)
(554,670)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		
816
827
						
(10,237,639)
(179,208)
(10,449,952)
(554,670)
ขาดทุนต่อหุ้นสำ�หรับการปันส่วนขาดทุน						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่						
(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุ้น)						
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด
29
(2.99)
(0.11)
(3.05)
(0.22)
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17,075,181

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวดปี พ.ศ. 2556		
4,031,711

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

653,243

จัดสรรแล้ว สำ�รองตาม
กฎหมาย

600,040

ยังไม่ได้
จัดสรร กำ�ไรสะสม

กำ�ไรสะสม (ขาดทุนสะสม)

ส่วนของบริษัทใหญ่

งบการเงินรวม

564,480

เงินลงทุน
เผื่อขาย

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น

22,924,655

รวมส่วนของ
บริษัทใหญ่

7,431

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุม

22,932,086

รวมส่วน
ของ
ผู้ถือหุ้น

17,075,181
17,075,181

21

เงินปันผล

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556		

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวดปี พ.ศ. 2557		
4,031,711

4,031,711

-

-

653,243

653,243

-

-

48,242

48,242

(173,043)

(378,755)

763,200

763,200

-

198,720

22,571,577

22,571,577

(173,043)

(180,035)

7,431

7,431

(827)

827

22,579,008

22,579,008

(173,870)

(179,208)

17,075,181

เงินปันผล		

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557		

4,031,711

-

-

-

653,243

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 74 ถึง 111 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

(ขาดทุน) กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม		

(10,298,213)

-

(10,346,455)

871,200

-

108,000

12,333,122

-

(10,238,455)

7,431

(816)

816

12,340,553

(816)

(10,237,639)

สำ�หรับปี พ.ศ. 2557										

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น										

-

(ขาดทุน) กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม		

สำ�หรับปี พ.ศ. 2556										

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

(จำ�นวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุ

17,075,181

ทุนที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

4,031,711

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

653,243

จัดสรรแล้ว สำ�รองตาม
กฎหมาย

825,670

ยังไม่ได้
จัดสรร กำ�ไรสะสม

กำ�ไรสะสม (ขาดทุนสะสม)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

564,480

เงินลงทุน
เผื่อขาย

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น

23,150,285

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

17,075,181
17,075,181

21

เงินปันผล

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556		

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวดปี พ.ศ. 2557		

4,031,711

4,031,711

-

-

653,243

653,243

-

-

(100,763)

(100,763)

(173,043)

(753,390)

763,200

763,200

-

198,720

22,422,572

22,422,572

(173,043)

(554,670)

17,075,181

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557		
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-

(ขาดทุน) กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม		

4,031,711

-

653,243

-

(10,658,715)

(10,557,952)

871,200

108,000

11,972,620

(10,449,952)		

สำ�หรับปี พ.ศ. 2557										

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น										

-

(ขาดทุน) กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม		

สำ�หรับปี พ.ศ. 2556										

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น										

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวดปี พ.ศ. 2556		

(จำ�นวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
(จำ�นวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

		
หมายเหตุ พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน					

พ.ศ. 2556

เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
30
ดอกเบี้ยจ่าย		
ภาษีเงินได้จ่าย		

32,574
(1,087,971)
(6,367)

(1,635,895)
(528,573)
(4,631)

1,525,300
(1,119,753)
-

(2,717,655)
(566,888)
-

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		

(1,061,764)

(2,169,099)

405,547

(3,284,543)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ						
ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นสุทธิ
34 ช
(33,843)
(155,349)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
14
(1,161,698)
(1,126,699)
(1,161,698)
(1,126,698)
ดอกเบี้ยรับ			
5,017
4,686
167,739
162,051
เงินปันผลรับ			
35,280
29,161
38,080
33,661
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 						
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
30
111,520
54,952
6,519
18,452
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		

(1,009,881)

(1,037,900)

(983,203)

(1,067,883)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น		
1,300,000
(2,260,000)
1,300,000
(2,260,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว		
(7,100,000)
(1,600,000)
(7,100,000)
(1,600,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว		
1,000,000
500,000
1,000,000
500,000
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น						
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
677,760
5,689,153
(449,167)
6,745,863
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
(4,036)
(6,099)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
5,600,000
5,604,225
4,261
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
21
(173,043)
(173,043)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		
(816)
(827)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		

1,476,944

2,155,283

351,022

3,210,982

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
และเงินเบิกเกินบัญชีลดลงสุทธิ		
(594,701)
(1,051,716)
(226,634)
(1,141,444)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
และเงินเบิกเกินบัญชีต้นปี		
993,490
2,045,206
493,463
1,634,907
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
และเงินเบิกเกินบัญชีปลายปี
5
398,789
993,490
266,829
493,463
										
		
					
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 74 ถึง 111 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
(จำ�นวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

1 ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย โดยที่อยู่
ตามที่ได้จดทะเบียนไว้คือ เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
บริษัทและบริษัทย่อย (เรียกรวมว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจการกลั่นและการจัดจ�ำหน่ายน�้ำมันและธุรกิจสถานีบริการน�้ำมัน
ค้าปลีก กลุม่ บริษทั ประกอบกิจการโรงกลัน่ น�ำ้ มันและโรงงานผลิตภัณฑ์เคมีทอี่ �ำเภอศรีราชา ประเทศไทย ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั มีคลังนำ�้ มัน
และสถานีบริการนำ�้ มันทัว่ ประเทศ ส�ำหรับจัดเก็บและจัดจ�ำหน่ายนำ�้ มันขายปลีก โดยผ่านสถานีบริการขายตรงให้กบั ลูกค้าทางด้าน
อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ และด�ำเนินการส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอนโมบิล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 65.99 ในบริษัท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

2 สรุปนโยบายการบัญชีทส
ี่ �ำคัญ
นโยบายการบัญชีทสี่ �ำคัญทีใ่ ช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้ นโยบายการบัญชีทใี่ ช้
ในการจัดท�ำงบการเงินมีความสม�่ำเสมอส�ำหรับทุกปีที่น�ำเสนอ นอกจากจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น
2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
			
			
			
			

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอ่ อกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงิน
ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

			 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ได้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม ยกเว้นตามทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชี
			 ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย
			
			
			
			

การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทยก�ำหนดให้ใช้การประมาณการทางบัญชีทสี่ �ำคัญ
การประมาณการดังกล่าว ต้องอาศัยดุลยพินจิ ของผูบ้ ริหารในการน�ำนโยบายทางบัญชีของกลุม่ บริษทั ไปถือปฏิบตั ิ รายการ
ในงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ดลุ ยพินจิ ของผูบ้ ริหาร หรือทีม่ คี วามซับซ้อน หรือการก�ำหนดสมมติฐานและการประมาณการ
ที่ส่งผลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้แสดงไว้ในหมายเหตุ ข้อ 3

			
			
			
			
			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ หมุนเวียนเกินกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวนประมาณ 14,059,675 พันบาท
กลุ่มบริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะสามารถช�ำระคืนหนี้สินดังกล่าวเมื่อถึงก�ำหนดช�ำระ โดย (1) กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืม
แบบไม่ผูกมัดจากทั้งกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลภายนอกจ�ำนวน 77,099,556 พันบาท ส�ำหรับเป็นเงินทุนในการช�ำระ
หนี้สิน และ (2) กลุ่มบริษัทยังได้รับอนุมัติจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เสนอขาย
ตั๋วแลกเงินแบบหมุนเวียนจ�ำนวน 12,000,000 พันบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้ใช้วงเงินไปจ�ำนวน
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1,000,000 พันบาท ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ได้จัดท�ำภายใต้หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
และไม่ได้รวมรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะได้คืน และการจัดประเภทของสินทรัพย์ที่บันทึก หรือการ
จัดประเภทหนี้สินที่อาจมีความจ�ำเป็น ถ้าเกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์
การด�ำเนินงานต่อเนื่องมีความไม่เหมาะสม

			 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ฉบับภาษาอังกฤษ จัดท�ำขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายทีเ่ ป็นภาษาไทย ในกรณี
			 ทีม่ เี นือ้ ความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
2.2 มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม
่ ีการปรับปรุง
			 1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
				
				
				
				
				
				
				

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
			 เงินตราต่างประเทศ
				 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
							 ที่เกี่ยวข้องกัน
				 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
				 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
				 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
				 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
				 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
				 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
				 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ
				 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
			 การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
				 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน
				 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน
			 การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
				 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
				 หรือไม่
				 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
		 การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
				 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
					 เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
				 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
				 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
				 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
				 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
รายงานประจำ�ปี 2557
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				 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
				 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
				 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบ
			 ของกฎหมายตามสัญญาเช่า
				 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
				 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
				
				
				
				
				

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้น ส�ำหรับลักษณะการแปลงสภาพที่การตัดสินใจ
เป็นของผูถ้ อื ตราสาร ไม่มผี ลกระทบกับการจัดประเภทของหนีส้ นิ ส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงินทีแ่ ปลงสภาพได้ นอกจากนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ยังได้อธิบายส่วนประกอบของส่วนของเจ้าของว่า กิจการอาจแสดงรายละเอียด การวิเคราะห์
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่ละรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อย่างใดอย่างหนึ่งได้

				 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน
				 จะต้องส่งผลให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้น จึงสามารถจัดประเภทเป็นกิจกรรมลงทุน
				
				
				
				
				
				
				
				

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อยกเว้นของหลักการที่มีอยู่ส�ำหรับการวัด
มูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้น จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก�ำหนดให้กิจการวัด
ค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ โดยขึ้นกับการคาดการณ์ของกิจการเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ จากการใช้หรือจากการขาย การปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ได้มีการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับข้อสมมติฐานว่า ราคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมคาดว่าจะ
ได้รับคืนโดยการขาย นอกจากนี้ได้มีการรวมการตีความฉบับที่ 21 เรื่องภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์
ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่ เป็นส่วนของมาตรฐานฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุง 2555)

				
				
				
				

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) ได้มกี ารตัดแนวทางปฏิบตั สิ �ำหรับการเช่าทีด่ นิ ซึง่ มีอายุการใช้งานไม่จ�ำกัด
ให้เป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน มาตรฐานได้มีการแก้ไขโดยมีการท�ำให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและอาคาร โดยจะ
ต้องมีการพิจารณาแยกจากกันว่า ควรจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด�ำเนินงาน โดยใช้หลักการทัว่ ไป
ที่กล่าวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17

				 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) ได้ตัดภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 ออก
				 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการตัดข้อความ ในส่วนของการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของ
				 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันออก
				
				
				
				

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ผลสะสมของผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนรอการตัดบัญชี ที่เกี่ยวกับการจ�ำหน่ายหรือการจ�ำหน่ายบางส่วนของหน่วยงานในต่างประเทศ
วิธีการทางบัญชีดงั กล่าว ต้องใช้วธิ กี ารปรับไปข้างหน้า ซึง่ มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาทีม่ วี นั เริม่ ในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

				 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูล ส�ำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
				 โดยยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายละเอียดส�ำหรับรายการทัง้ หมด ทีเ่ กิดขึน้ กับรัฐบาลและหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
				 นอกจากนี้ ได้มีการก�ำหนดค�ำนิยามของกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลให้ง่ายและชัดเจนขึ้น
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้น ส�ำหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจาก
วิธสี ว่ นได้เสีย มาเป็นวิธรี าคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมาตรฐานการบัญชี ก�ำหนดให้มกี ารปรับปรุงโดยวิธยี อ้ นหลัง
กรณีที่กิจการสูญเสียอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ ส่วนได้เสียในบริษัทดังกล่าวที่คงเหลืออยู่ต้องวัดมูลค่าด้วยวิธียุติธรรม
การปรับปรุงเรื่องนี้ต้องใช้วิธีปรับไปข้างหน้า ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

				
				
				
				

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) ได้มกี ารเน้นหลักการของการเปิดเผยทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ส�ำหรับเหตุการณ์
และรายการที่มีสาระส�ำคัญ มีการเพิ่มเติมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมการเปิดเผยเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (ถ้าหากมีสาระส�ำคัญ) และต้องมีการปรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันจากข้อมูล
ล่าสุดของรายงานประจ�ำปี

				 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมการจัดประเภทและวิธกี ารบันทึก
				 บัญชีของรายการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�ำระด้วยเงินสด และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�ำระด้วยตราสารทุน
				 ในกลุ่มกิจการ
				 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์ที่ถือไว้
				 เพื่อขาย และการด�ำเนินงานที่ยกเลิก การเปิดเผยข้อมูลโดยมาตรฐานฉบับอื่น มิต้องน�ำมาปฏิบัติใช้ยกเว้นมาตรฐาน
				 การรายงานทางการเงินมีการก�ำหนดให้เปิดเผย
				 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายให้ชดั เจนขึน้ ว่า กิจการจะเปิดเผยการวัดมูลค่า
				 ของสินทรัพย์ของแต่ละส่วนงาน เมื่อมีการรายงานการวัดมูลค่านั้น ให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน
				 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่า การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
				 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 ก�ำหนดวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชี ส�ำหรับหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน
				 การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรือจ�ำนวน
				 ของทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ซึ่งน�ำมาจ่ายช�ำระภาระผูกพัน หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด
				 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ก�ำหนดว่า ห้ามกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
				 ค่าความนิยมที่เคยรับรู้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน
			 2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่
				 1 มกราคม พ.ศ. 2558
				 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
				 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
				 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
				 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
				 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
				 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
				 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม
				 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรื่อง การร่วมการงาน
				 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
				 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
				 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรือ่ ง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนด
					 ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557)		 เงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้
				 ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
				 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
				 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับ
							 เหมืองผิวดิน
รายงานประจำ�ปี 2557
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				 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ได้แก่ การเพิ่มเติมข้อก�ำหนดให้กิจการจัดกลุ่ม
				 รายการที่แสดงอยูใ่ น “ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
				 ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลังได้หรือไม่ มาตรฐานทีป่ รับปรุงนี้ ไม่ได้ระบุวา่ รายการใดจะแสดงอยูใ่ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
				 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ก�ำหนดให้รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ส�ำรองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์
				 ทีใ่ ช้ในการซ่อมบ�ำรุง รับรูเ้ ป็นรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หากรายการนัน้ เข้าค�ำนิยามของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
				 หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวให้จัดประเภทเป็นสินค้าคงเหลือ
				
				
				
				
				

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) การเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำคัญได้แก่ (ก) ผลก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เปลี่ยนชื่อเป็น “การวัดมูลค่าใหม่” และต้องรับรู้ใน “ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที
ผลก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จะไม่สามารถรับรูต้ ามวิธขี อบเขตหรือรับรูใ้ น
ก�ำไรหรือขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริการในอดีต จะรับรู้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ที่ยังไม่เป็น
สิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้บริการในอนาคตได้

				 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) ให้ข้อก�ำหนดส�ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า ซึ่งต้องใช้
				 วิธีส่วนได้เสีย
				
				
				
				

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ คือ ก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วน
งานด�ำเนินงาน โดยให้เปิดเผยข้อมูลตัววัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ รวม ส�ำหรับเฉพาะส่วนงานทีร่ ายงาน หากโดยปกติ
มีการน�ำเสนอข้อมูลจ�ำนวนเงินดังกล่าวต่อผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการปฏิบัติการ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่มี
สาระส�ำคัญจากจ�ำนวนเงินที่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจ�ำปีล่าสุด ส�ำหรับส่วนงานที่รายงานนั้น

				
				
				
				
				
				
				

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 ได้มีการก�ำหนดค�ำนิยามของค�ำว่า “ควบคุม” ซึ่งถูกน�ำมาใช้แทนหลักการ
ของการควบคุมและการจัดท�ำงบการเงินรวมภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มาตรฐานนี้ ได้ก�ำหนดว่าเมือ่ ใดกิจการควรจัดท�ำงบการเงินรวม ให้นยิ ามหลักการของการควบคุม อธิบายหลักการ
ของการน�ำหลักการของการควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิบายถึงข้อก�ำหนดในการจัดท�ำงบการเงินรวม หลักการส�ำคัญของ
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่นี้ คือหากมีอ�ำนาจควบคุม จะต้องมีการจัดท�ำงบการเงินรวมเฉพาะในกรณีที่
ผู้ลงทุนได้แสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจการควบคุมที่เหนือกว่าผู้ถูกลงทุน ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ผันแปรจากการที่มีส่วน
เกีย่ วข้องในผูถ้ กู ลงทุน และมีความสามารถในการใช้อ�ำนาจในผูถ้ กู ลงทุน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนทีก่ จิ การจะได้รบั

				 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และลดความซ�้ำซ้อนของค�ำนิยามของมูลค่า
				 ยุตธิ รรม โดยการก�ำหนดค�ำนิยาม และแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับใช้ในมาตรฐาน
				 การรายงานทางการเงิน
				
				
				
				
				

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557) การตีความนี้ ให้ใช้กบั ผลประโยชน์หลังออกจาก
งานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ
ภายใต้การตีความนี้ หมายถึงข้อก�ำหนดใดๆ ทีก่ �ำหนดให้กจิ การต้องสมทบเงินทุนส�ำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ประเภทโครงการผลประโยชน์ทกี่ �ำหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน การตีความนีอ้ ธิบายถึงผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการจากข้อก�ำหนดหรือข้อตกลงที่เกี่ยวกับเงินทุนขั้นต�่ำ

				 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและเห็นว่า การน�ำนโยบายการบัญชีที่เกิดจากการน�ำมาตรฐานการบัญชี ที่มีการ
				 ปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่อข้อมูลทาง
				 การเงินที่น�ำเสนอ
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

2.3 งบการเงินรวม
		

(ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

				
				
				
				
				

บริษัทย่อย หมายถึง กิจการที่กลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด�ำเนินงาน และโดยทั่วไป
กลุม่ บริษทั จะถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงมากกว่ากึง่ หนึง่ ในการประเมินว่ากลุม่ บริษทั มีการควบคุมบริษทั อืน่ หรือไม่ กิจการ
ต้องพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพ
ตราสารนั้น ในปัจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ ซึ่งกิจการอื่นถืออยู่ด้วย กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของ
บริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอ�ำนาจควบคุมจะหมดไป

				
				
				
				
				
				
				
				

กลุ่มบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทย่อยและบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันด้วยวิธีการซื้อ และแสดงต้นทุน
การได้มาซึง่ บริษทั ย่อยด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทจี่ า่ ยไปหรือมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้ หรือด้วยภาระ
หนีส้ นิ ซึง่ กลุม่ บริษทั ต้องรับผิดชอบตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้บริษทั ย่อยมา และรวมถึงต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มาซึง่ บริษทั
ย่อยนั้น กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ได้มา หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจด้วยมูลค่า	
ยุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม หรือมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ของผูถ้ กู ซือ้ ตามสัดส่วนของหุน้ ทีถ่ อื ต้นทุนการได้มาทีส่ งู กว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยทีก่ ลุม่ บริษทั ได้มาจะบันทึกเป็นค่าความนิยม หากต้นทุนการได้มา
ต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มา ผลต่างที่เกิดขึ้นจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

				 รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการก�ำไรทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงซึง่ เป็นรายการระหว่างกันของกลุม่ บริษทั จะถูกตัดบัญชี
				 ออกไป รวมถึงรายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจะถูกตัดบัญชีออกไปด้วย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะเปลี่ยนนโยบาย
				 การบัญชีของบริษัทย่อยในกรณีที่จ�ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท
				 เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใช้วิธีราคาทุน รายละเอียดของบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ใน
				 หมายเหตุข้อ 10
			 (ข) รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
				
				
				
				
		

กลุม่ บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ รายการกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ กลุม่ บริษทั ส�ำหรับ
การซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และหุ้นที่ได้มาของมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และก�ำไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น

(ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

				 บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ แต่ไม่สามารถควบคุมนโยบายทางการเงินและ
				 การด�ำเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปคือการที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิ
				 ออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมนั้นใช้วิธีส่วนได้เสีย และถูกรับรู้เริ่มแรกด้วยวิธีราคาทุน
				
				
				
				
				
				

ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของกลุม่ บริษทั ในบริษทั ร่วมทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการได้มาจะรวมไว้อยูง่ บก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และรายการเคลื่อนไหวในบัญชีส่วนเกิน (ส่วนต�่ำกว่า) จากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มา จะแสดงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น โดยผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน กลุ่มบริษัท
จะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไปหากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่า
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมนั้น รวมถึงลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกันอื่น เว้นแต่กลุ่มบริษัทจะรับผิดชอบในหนี้สิน
ของบริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม หรือให้ค�ำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงิน

				 เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใช้วิธีราคาทุน รายละเอียดของบริษัทร่วมได้เปิดเผยไว้ใน
				 หมายเหตุข้อ 10
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รายการก�ำไรทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงระหว่างกลุม่ บริษทั กับบริษทั ร่วม จะตัดบัญชีเพียงเท่าทีก่ ลุม่ บริษทั มีสว่ นได้เสียในบริษทั
ร่วมนัน้ รายการขาดทุนทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริง ก็จะตัดบัญชีในลักษณะเดียวกัน เว้นแต่เป็นรายการทีม่ หี ลักฐานว่าสินทรัพย์
ทีโ่ อนระหว่างกันนัน้ เกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษทั ร่วมจะเปลีย่ นเท่าทีจ่ �ำเป็น เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริษัท

2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
			 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุน
			 ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีได้แสดง
			 รวมอยู่ในเงินกู้ยืม ซึ่งแสดงอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
2.5 เงินลงทุน
			 สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย
			 สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งไม่ใช่อนุพันธ์ทางการเงิน และได้ถูกจัดประเภทอยู่ในกลุ่ม
			 สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขายซึ่งจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่จะ
			 จ�ำหน่ายเงินลงทุนออกไปในช่วงเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
			
			
			
			

เงินลงทุนจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการได้มา และจะถูกตัดออกจากบัญชี เมื่อสิทธิในการได้มาซึ่ง
กระแสเงินสดจากเงินลงทุนนี้หมดลงหรือเมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์อันเป็นสาระส�ำคัญออกไป
สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผือ่ ขาย จะถูกแสดงในงบการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม โดยใช้ตามราคาเสนอซือ้ ณ วันทีใ่ นงบแสดง
ฐานะการเงินที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

			
			
			
			
			
			

รายการก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย
จะรวมไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั โดยแสดงสุทธิจากภาษี เมือ่ เงินลงทุนดังกล่าว
ถูกจ�ำหน่ายหรือมีการด้อยค่า ยอดสะสมของก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกแสดงรวม
ภายใต้รายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท ส่วนเงินปันผลรับ
จากสินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย จะถูกรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยรวมอยู่ในรายได้อื่นๆ เมื่อกลุ่มบริษัทและ
บริษัทมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์นั้นๆ

2.6 ลูกหนี้การค้า
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ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจะบันทึกเมือ่ มีหลักฐานทีแ่ จ้งชัดว่ากลุม่ บริษทั จะไม่สามารถเก็บหนีท้ งั้ หมดได้ตามระยะ
เวลาที่ก�ำหนด ลูกหนี้ที่มีปัญหาทางการเงิน ลูกหนี้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะล้มละลาย หรือมีการปรับโครงสร้างทางการเงิน
และการผิดสัญญาการช�ำระเงิน ทางกลุม่ บริษทั ถือเป็นข้อบ่งชีว้ า่ ลูกหนีก้ ารค้านัน้ ด้อยค่า จ�ำนวนของค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีแ้ ละมูลค่าทีค่ าดว่าจะเรียกเก็บได้ มูลค่าทางบัญชีของลูกหนีจ้ ะถูกบันทึก
ลดลงโดยการตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายในการขาย เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถเก็บเงินได้จะตัดจ�ำหน่ายจากบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�ำนวนเงินที่เรียกเก็บ
ได้ภายหลังจากลูกหนี้ถูกตัดจ�ำหน่ายแล้วจะถูกบันทึกหักล้างกับค่าใช้จ่ายในการขายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

2.7 สินค้าคงเหลือ
			 สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตำ�่ กว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือค�ำนวณโดย
			 วิธดี ังต่อไปนี้
			
			
			
			

น�้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม		
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี		
วัสดุสิ้นเปลือง		
สินค้าชนิดอื่น		

วิธีเข้าก่อนออกก่อน
วิธีเข้าก่อนออกก่อน
วิธีถัวเฉลี่ยต่อหน่วย
วิธีถัวเฉลี่ยต่อหน่วย

			
			
			
			
			

ต้นทุนในการซือ้ ประกอบด้วยราคาซือ้ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มาซึง่ สินค้านัน้ เช่น ค่าภาษีอากรและค่าขนส่ง
หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้าส�ำเร็จรูปประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จา่ ยการผลิต มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ประมาณจากราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการขายผันแปรที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าส�ำหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพ
เท่าที่จ�ำเป็น

2.8 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
			 รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในก�ำไร
			 หรือขาดทุน ยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดจากรายการที่ถูกรับรู้โดยตรง ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น
			
			
			
			

ภาษีเงินได้ค�ำนวณจากหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากรทีม่ ผี ลบังคับใช้หรือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ ภายใน
วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ผูบ้ ริหารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยค�ำนึงถึงสถานการณ์
ที่สามารถน�ำกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่า
จะต้องจ่ายช�ำระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร

			
			
			
			
			
			

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีบนั ทึกโดยใช้วธิ หี นีส้ นิ เมือ่ เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ และราคา
ตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างไรก็ตาม ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะไม่รับรู้ หากเกิด
จากรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่ง ณ เวลาที่เกิดรายการเป็นครั้งแรก โดยรายการนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อก�ำไรหรือขาดทุน
ทัง้ ทางบัญชีและทางภาษีเว้นแต่เป็นการรับรูส้ นิ ทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นครัง้ แรกซึง่ เกีย่ วข้องกับการรวมธุรกิจ ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีก�ำหนดโดยใช้อัตราภาษี (และตามกฎหมาย) ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และเป็นอัตราที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์
เมื่อมีการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีการจ่ายช�ำระ

			 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ
			 ที่จะน�ำจ�ำนวนผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
			 กลุ่มบริษัทรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีระหว่างผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
			 เว้นแต่จะสามารถควบคุมจังหวะเวลาในการกลับรายการแสดงผลแตกต่างชัว่ คราวได้ และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
			 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
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2.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		

(ก) ค่าสิทธิและใบอนุญาต

				 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าสิทธิและใบอนุญาต ได้บันทึกตามราคาทุน ค่าสิทธิและใบอนุญาตที่มีอายุการให้ประโยชน์
				 จ�ำกัดจะแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดประมาณการอายุ
				 การให้ประโยชน์ (5 ถึง 20 ปี)
		

(ข) โปรแกรมคอมพิวเตอร์

				
				
				
				
				
				
				

รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึง่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้บนั ทึกตามต้นทุนในการได้มาและสามารถน�ำมาใช้ได้ตามวัตถุประสงค์
ต้นทุนทีใ่ ช้ในการพัฒนาและบ�ำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดขึน้ ต้นทุนโดยตรงในการจัดท�ำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นเวลา
เกินกว่าหนึง่ ปีจงึ จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงาน ทีท่ �ำงานในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น 				
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรูเ้ ป็นสินทรัพย์และตัดจ�ำหน่ายตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์
(5 ถึง 15 ปี)

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
			 ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์รับรู้ด้วยราคาทุนเริ่มแรกหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจ่าย
			 ทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น
			 ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีความ
			 เป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ กลุม่ บริษทั จะได้ประโยชน์กลับคืนมาและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชือ่ ถือ การซ่อมแซมและบ�ำรุง
			 รักษาอืน่ จะรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั ระหว่างงวดบัญชีทเี่ กิดรายการนัน้
			 ค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงเพือ่ ลดราคาทุนตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด โดยค�ำนวณตลอดอายุการให้ประโยชน์
			 ทีป่ ระมาณการไว้ของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จ�ำกัด
			 อาคาร
			 โรงงานและอุปกรณ์

20 ปี
3 ถึง 25 ปี

			 ในกรณีทรี่ าคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
			 ทันที (หมายเหตุ ข้อ 2.11)
			 รายการก�ำไรและขาดทุนจากการจ�ำหน่ายค�ำนวณ โดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และจะรวม
			 อยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารและรายได้อื่นในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
			
			
			
			

อัตราการตัง้ ขึน้ เป็นทุนทีใ่ ช้ค�ำนวณต้นทุนการกูย้ มื ทีร่ วมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ เป็นอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ของยอดเงินกู้
ในระหว่างปี กรณีเงินกูย้ มื ทีก่ มู้ าโดยเฉพาะเพือ่ การก่อสร้างสินทรัพย์ จ�ำนวนต้นทุนการกูย้ มื ทีร่ วมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จะเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างงวดของเงินกู้นั้นหักด้วยรายได้ที่เกิดจากการน�ำเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุน
เป็นการชั่วคราว

2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ซงึ่ มิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
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สินทรัพย์ทมี่ อี ายุการใช้งานไม่จ�ำกัด เช่น ทีด่ นิ บริษทั จะไม่ค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย แต่จะพิจารณาการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ทุกปี สินทรัพย์ที่ต้องค�ำนวณค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์
หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อ
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ซึง่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนคือจ�ำนวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่า
ยุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ เพือ่ วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์จะถูกจัดเป็น
กลุม่ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ซึง่ เป็นหน่วยทีก่ อ่ ให้เกิดกระแสเงินสดทีส่ ามารถแยกออกมาได้ ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน กลุม่ บริษทั
จะทบทวนความเป็นไปได้ที่จะกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

2.12 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทก
ี่ ลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
			
			
			
			

กลุม่ บริษทั ได้เช่าทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึง่ สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ซึง่ กลุม่ บริษทั เป็นผูร้ บั ความเสีย่ ง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�ำนวนใดจะ
ต�่ำกว่า

			
			
			
			
			
			

จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สิน
คงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าสุทธิจากค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว
ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะบริษัทตลอดอายุของสัญญาเช่า เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ของหนี้สินคงค้างของแต่ละงวด สินทรัพย์ที่ได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใด
จะน้อยกว่า

			 สัญญาระยะยาวเพือ่ เช่าสินทรัพย์ ซึง่ ผูใ้ ห้เช่าเป็นผูร้ บั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญา
			 เช่านัน้ ถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้เช่า)
			 จะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
2.13 เงินกู้ยืม
			
			
			
			

กลุ่มบริษัทบันทึกเงินกู้ยืมเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าตามสัญญาสุทธิจากต้นทุนการจัดท�ำรายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่า
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินที่ได้มาหักจากต้นทุนการจัดท�ำรายการ และจ�ำนวนเงินไถ่ถอน
เพื่อช�ำระหนี้นั้น จะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท ตลอดระยะเวลาการ
กู้ยืม โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

			 เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็นหนีส้ นิ หมุนเวียน ยกเว้นกลุม่ บริษทั มีสทิ ธิทจี่ ะผ่อนผันการช�ำระหนีอ้ ย่างไม่มเี งือ่ นไขไปอีก ไม่ตำ�่ กว่า
			 12 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
2.14 ผลประโยชน์พนักงาน
		

(ก) กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

				
				
				
				
				

กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นโครงการจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์และข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 สินทรัพย์ของกองทุนดังกล่าวแยกออกจากสินทรัพย์ของกลุม่ บริษทั และบริหารโดย
ผูจ้ ดั การกองทุน กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้รบั เงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุม่ บริษทั เงินจ่าย
สมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ กิดรายการนัน้
พนักงานที่เริ่มงานในหรือหลังวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2540 ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

				
				
				
				

กลุ่มบริษัทจัดให้มีผลประโยชน์หลังออกจากงาน ส�ำหรับสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่ท�ำงานถึงวัยเกษียณอายุ
ตามที่ก�ำหนดในกฎหมายแรงงานไทย หนี้สินผลประโยชน์ดังกล่าวถูกบันทึกตามมูลค่าปัจจุบันของประมาณกระแส
เงินสดทีค่ าดว่าจะจ่ายในอนาคต โดยใช้อตั ราดอกเบีย้ ทีม่ รี ะยะเวลาครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาโดยประมาณของ
หนี้สินที่เกี่ยวข้อง

		

(ข) แผนสวัสดิการเกี่ยวกับเงินบ�ำเหน็จและเงินรางวัลอายุงาน

				
				
				
				
				

กลุ่มบริษัทได้จัดโครงการผลประโยชน์ส�ำหรับพนักงานที่เริ่มงานก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2540 และไม่ได้เข้าร่วม
ในกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ โครงการผลประโยชน์นเี้ ป็นโครงการทีไ่ ม่มกี ารจ่ายเงินสมทบ ซึง่ ประกอบด้วย แผนสวัสดิการ
เกี่ยวกับเงินบ�ำเหน็จและเงินรางวัลอายุงาน ซึ่งเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับและกฎหมายของประเทศไทย สิทธิ
ของพนักงานทีจ่ ะได้รบั ผลประโยชน์เหล่านี้ ขึน้ อยูก่ บั อายุการท�ำงานขัน้ ต�ำ่ ของพนักงาน เงินเดือนครัง้ สุดท้ายและเงือ่ นไข
ที่ก�ำหนดในแผนสวัสดิการ
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หนี้สินโครงการผลประโยชน์เหล่านี้ค�ำนวณจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งจัดท�ำทุก 3 ปี โดยใช้
วิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (projected unit credit method) กลุม่ บริษทั บันทึกส�ำรองผลประโยชน์ทตี่ อ้ งจ่าย
ให้แก่พนักงานตามการประมาณการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจะบันทึกหักล้างกับส�ำรองผลประโยชน์สะสม
จ�ำนวนหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่ได้รบั รูแ้ ละผลก�ำไรหรือขาดทุน
จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้

				 ก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์และ
				 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการจะถูกตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามจ�ำนวนปีของ
				 อายุงาน ที่คาดว่าจะเหลืออยู่ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ
				
				
				
				
		

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ค�ำนวณจากการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ต้องจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดี
ซึ่งอยู่ในสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพันที่ต้องจ่ายและมีระยะเวลาครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของ
ภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง

(ค) แผนเงินออมส�ำหรับพนักงาน

				
				
				
				

ในปี พ.ศ. 2552 กลุม่ บริษทั ได้จดั แผนเงินออมส�ำหรับพนักงานสัญชาติไทยประเภทพนักงานประจ�ำ สิทธิของพนักงาน
ที่จะได้รับผลประโยชน์ ขึ้นอยู่กับอายุการท�ำงานขั้นต�่ำของพนักงานเป็นเวลาอย่างน้อยสามปี และเงื่อนไขที่ก�ำหนด
เกี่ยวกับสิทธิในการถอน โดยพนักงานจะได้รับสิทธิในเงินออมร้อยละ 50 เมื่ออายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปและ
ร้อยละ 100 เมื่ออายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

2.15 ประมาณการหนี้สิน
			
			
			
			

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�ำไว้อันเป็น
ผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ ทีจ่ ะสูญเสียทรัพยากรเพือ่ จ่ายภาระผูกพันดังกล่าว
และสามารถประเมินมูลค่าได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ในกรณีทกี่ ลุม่ บริษทั คาดว่าประมาณการหนีส้ นิ เป็นรายจ่ายทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
เช่น สัญญาประกันภัย กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

			 ประมาณการหนี้สินจะค�ำนวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อใช้ช�ำระหนี้สินก่อนอัตราทางภาษี
			 เพือ่ ที่สะท้อนการประเมินสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบัน ของมูลค่าของกระแสเงินสดตามเวลาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
			 โดยตรงกับหนี้สินนั้น การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากระยะเวลาจะบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่าย
2.16 ทุนเรือนหุ้น
			 หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่สุทธิจากภาษี แสดงเป็นรายการหักจากเงินสดรับ
			 ในส่วนของทุน
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

2.17 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
			 รายการทีร่ วมในงบการเงินของแต่ละบริษทั ในกลุม่ บริษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
			 ทีบ่ ริษทั ด�ำเนินงานอยู่ (สกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน) งบการเงินรวมระหว่างกาลแสดงในสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้
			 ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงินของบริษัท
			
			
			
			

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�ำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือ
จ่ายช�ำระทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ และทีเ่ กิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ เป็นเงินตราต่างประเทศ
ได้บันทึกไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน

			
			
			
			

เมื่อมีการรับรู้รายการก�ำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของก�ำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้ก�ำไรหรือ
ขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของก�ำไรหรือขาดทุนนัน้
จะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนด้วย

2.18 การรับรู้รายได้
			 รายได้ถอื ตามมูลค่ายุตธิ รรมของเงินได้รบั หรือมูลหนีจ้ ากการขายหรือให้บริการตามกิจกรรมการด�ำเนินงานตามปกติธรุ กิจ
			 ของกลุม่ บริษัท จ�ำนวนที่แสดงเป็นรายได้เป็นยอดสุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่ม การรับคืนและส่วนลด และหลังจากหักรายการ
			 ขายภายในกลุ่มบริษัท
			 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้เมื่อรายได้นั้นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กิจการจะได้รับ
			 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตและเมื่อได้บรรลุเงื่อนไขส�ำหรับแต่ละกิจกรรมตามที่ได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้
		

(ก) รายได้จากการขายสินค้า

				 รายได้จากการขายสินค้าจะรับรู้เมื่อผู้ซื้อได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ โดยทั่วไปเกิดขึ้น
				 เมื่อส่งสินค้า
		

(ข) รายได้จากการบริการ

				 กลุม่ บริษทั มีรายได้คา่ เช่าและค่าธรรมเนียมของสิทธิในการค้าจากผูค้ า้ ปลีกสถานีจ�ำหน่ายน�ำ้ มัน รายได้จากการบริการ
				 รับรูใ้ นงวดบัญชีที่ให้บริการ
		

(ค) รายได้ดอกเบี้ย

				 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
			 (ง) รายได้เงินปันผล
				 รายได้เงินปันผลรับรูเ้ มือ่ กลุม่ บริษทั มีสทิ ธิได้รบั เงินปันผล
				 เมื่อมีการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีลักษณะและมูลค่าที่คล้ายคลึงกัน มูลค่าจากการแลกเปลี่ยนนี้จะไม่ถือว่าเป็นรายการ
				 ที่ก่อให้เกิดรายได้
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2.19 การจ่ายเงินปันผล
		
		

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะบันทึกเป็นหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

2.20 เครื่องมือทางการเงิน
		
		
		
		
		

สินทรัพย์ทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนีก้ ารค้า ลูกหนีก้ ารค้าจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน ภาษี
ขอคืน และสินทรัพย์อื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และหนี้สินอื่น นโยบายการบัญชีเฉพาะส�ำหรับ
รายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

2.21 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
		
		
		

ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการผู้บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การด�ำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด�ำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนตาม
มุมมองผู้บริหารอย่างสมเหตุสมผล

2.22 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทย
ี่ กเลิก) ที่ถือไว้เพือ่ ขาย
		
		
		
		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย เมื่อมูลค่าตามบัญชี
ที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายและการขายนั้นมีความเป็นไปได้สูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์
ที่ยกเลิก) นั้น จะวัดมูลค่าด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่า
ตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่ มาจากการขายมากกว่าที่จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป

3. ประมาณการทางบัญชีทส
ี่ �ำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ และการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
ประมาณการทางบัญชีทส
ี่ �ำคัญ และข้อสมมติฐาน
กลุ่มบริษัทจัดท�ำการประมาณการและก�ำหนดสมมติฐาน โดยค�ำนึงถึงเหตุการณ์ในอนาคต ผลของการประมาณการทางบัญชี
อาจไม่เท่ากับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง การประมาณการและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการปรับปรุงราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี้สินภายในรอบบัญชีถัดไปอย่างเป็นสาระส�ำคัญ มีดังนี้
การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนสะสมยกมา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทคาดการณ์ได้แน่นอนว่าผลขาดทุนจะมีประโยชน์ทางภาษีเมื่อบริษัทนั้น
มีผลก�ำไรเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้บริหารจะประเมินจากข้อมูลประมาณการทางการเงิน

4. ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยธุรกิจ 2 ส่วน ดังนี้
• ส่วนธุรกิจการกลั่นน�้ำมันและจัดจ�ำหน่ายน�้ำมัน การด�ำเนินการสถานีบริการ และ
• ส่วนธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
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รายการระหว่างส่วนธุรกิจใช้ราคาภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงในการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ ที่ใช้กับบุคคลภายนอก
ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดังนี้

รวมรายได้จ�ำแนกตามส่วนธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่วนธุรกิจ
รายได้		
ขาดทุนจากการขายตามส่วนงาน
สินทรัพย์ถาวรตามส่วนงาน

การกลัน
่ น�้ำมันและ
จัดจ�ำหน่ายน�้ำมัน

ปิโตรเคมี

กลุ่มบริษัท

232,177,642
(29,977,899)
202,199,743
(9,033,701)
26,416,470

37,598,591
(19,063,329)
18,535,262
(2,854,091)
3,417,255

269,776,233
(49,041,228)
220,735,005
(11,887,792)
29,833,725

การกลัน
่ น�้ำมันและ
จัดจ�ำหน่ายน�้ำมัน

ปิโตรเคมี

กลุ่มบริษัท

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

ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีดังนี้

รวมรายได้จ�ำแนกตามส่วนธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่วนธุรกิจ
รายได้		
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน
สินทรัพย์ถาวรตามส่วนงาน

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม

เงินฝากธนาคารและเงินสดในมือ
เงินสดระหว่างทาง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

102,539
306,577
409,116

265,235
737,213
1,002,448

81,756
195,400
277,156

157,312
345,109
502,421

เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.7 ต่อปี (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 0.3 ต่อปี)
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินเบิกเกินบัญชีที่แสดงในงบกระแสเงินสด มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุ ข้อ 17)
			

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

409,116
(10,327)
398,789

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

277,156
(10,327)
266,829

502,421
(8,958)
493,463
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6. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

ลูกหนี้การค้า
4,296,772
6,718,492
4,282,016
6,694,527
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า 					
		 (หมายเหตุ ข้อ 30)
(25,762)
(21,078)
(25,762)
(21,078)
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
4,271,010
6,697,414
4,256,254
6,673,449
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ พ.ศ. 2556 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
4,269,738
6,237,992
4,254,982
6,214,027
เกินก�ำหนดช�ำระ:				
- ไม่เกิน 3 เดือน
448,554
448,554
- 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- 6 เดือน ถึง 12 เดือน
9,720
9,720
- เกินกว่า 12 เดือน
27,034
22,226
27,034
22,226
			
4,296,772
6,718,492
4,282,016
6,694,527
หัก : ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีก้ ารค้า 					
		 (หมายเหตุ ข้อ 30)
(25,762)
(21,078)
(25,762)
(21,078)
			
4,271,010
6,697,414
4,256,254
6,673,449

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
งบการเงินรวม

น�้ำมันดิบ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
วัสดุสิ้นเปลือง
สินค้าอื่น
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

9,540,233
7,476,055
1,212,882
907,469
65,271
19,201,910

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

9,540,233
7,257,816
1,212,882
907,469
6,624
18,925,024

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมและปิโตรเคมีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั มูลค่า 2,740,567
พันบาท และ 2,622,999 พันบาท ตามล�ำดับ (พ.ศ.2556: ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมูลค่า 1,709,955 พันบาท ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท) แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับซึ่งต�่ำกว่าราคาทุนของสินค้า
ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของกระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2543 กลุม่ บริษทั ต้องรักษาระดับนำ�้ มันดิบ และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมขัน้ ตำ�่ ทีต่ อ้ ง
ส�ำรองไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มูลค่าของสินค้าคงเหลือดังกล่าวมีจ�ำนวน 8,612,769 พันบาท (พ.ศ. 2556: 14,285,009
พันบาท)
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8. ภาษีขอคืน - สุทธิ
ภาษีขอคืนส่วนใหญ่ประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มและเงินชดเชยขอคืนจากรัฐบาล ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับคืนภายใน 12 เดือน

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่
งบการเงินรวม

ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
			

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

89,661
863,039
952,700

194,025
535,075
729,100

69,361
1,027,090
1,096,451

172,286
721,533
893,819

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชีส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้าและค่าเช่าสถานีบริการ
ช�ำระล่วงหน้าระยะสั้น

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีดังนี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วม (หมายเหตุ ข้อ 30)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

1,705,346
371,171
2,076,517

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

1,843,949
1,843,949

1,843,949
1,843,949

10.1 บริษัทย่อย
		

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อย ซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด มีดังต่อไปนี้

ชนิดของธุรกิจ

บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรเซส
		
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
		
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริม อุตสาหกรรม จ�ำกัด
บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัดและบริษัทย่อย
		
- บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
		
- บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

มูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุน

อัตราร้อยละของหุ้นทีถ
่ ือ

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556

จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์				
หล่อลื่นและ				
ผลิตภัณฑ์พิเศษ
833
833
100.00 100.00
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
51,484
51,484
100.00 100.00
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
58,939
58,939
100.00 100.00
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
3,333
3,333
99.99
99.99
บริการสถานีน�้ำมัน
99.99
99.99
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อัตราร้อยละของหุ้นที่ถือข้างต้น ได้รวมถึงผลกระทบของการถือหุ้นสามัญทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ไม่รวมผลกระทบของ
การถือหุน้ บุรมิ สิทธิ บริษทั มิได้ถอื หุน้ บุรมิ สิทธิทอี่ อกโดยบริษทั ย่อยเหล่านี้ แต่บริษทั มีอ�ำนาจในการควบคุมนโยบายทางการเงิน
และการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง
10.2 บริษัทร่วม
		
		

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด ร้อยละ 20.78 บริษัทดังกล่าวจัดตั้งและจดทะเบียน
ในประเทศไทย ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งน�้ำมันทางท่อ

		
		

ผลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วมซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน และผลรวมของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทร่วมส่วน
ที่เป็นของกลุ่มบริษัทแสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม

		
		
		
		
		

สินทรัพย์			
หนี้สิน			
สินทรัพย์สุทธิ 			
รายได้			
ก�ำไรสุทธิ			

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

2,233,750
(157,233)
2,076,517
696,077
371,171

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

11. สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผือ่ ขาย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม		
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น (หมายเหตุ ข้อ 23)		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

990,000
135,000
1,125,000

741,600
248,400
990,000

สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขายส่วนใหญ่ ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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12. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะน�ำมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีต่อเมื่อภาษีเงินได้นั้นสามารถน�ำมาหักกลบกัน
ได้ตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน รายละเอียดของการหักกลบลบกันที่
แสดงผลลัพธ์อยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:				
- คาดว่าจะได้คืนหลังจากระยะเวลา 12 เดือน
3,580,889
979,151
3,471,905
- คาดว่าจะได้คืนภายในระยะเวลา 12 เดือน
213,204
195,417
205,156
			
3,794,093
1,174,568
3,677,061
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:				
- คาดว่าจะได้คืนหลังจากระยะเวลา 12 เดือน
(217,800)
(190,800)
(217,800)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุทธิ
3,576,293
983,768
3,459,261

พ.ศ. 2556

853,255
190,963
1,044,218
(190,800)
853,418

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีค�ำนวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวตามวิธหี นีส้ นิ โดยใช้อตั ราภาษีตามกฎหมายทีค่ าดว่าจะก�ำหนดให้ใช้ในแต่ละ
ช่วงเวลา เมือ่ มีการรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีหรือหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเี่ กีย่ วข้อง ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา
ฉบับที่ 530 ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ก�ำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้
ลงเป็นร้อยละ 23 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2555 และเป็นอัตราร้อยละ 20 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2556 และ
พ.ศ. 2557 ต่อมา พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 577 ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรประกาศเมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ก�ำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้ลงเป็นร้อยละ 20 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2558 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2559
เป็นต้นไป บริษทั ยังคงใช้อตั ราภาษีเงินได้รอ้ ยละ 20 ตามแนวทางการประกาศชีแ้ จงเพิม่ เติมของสภาวิชาชีพบัญชีอนั เนือ่ งมาจาก
การพิจารณาว่าเป็นอัตราภาษีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

ณ วันที่ 1 มกราคม
983,768
1,451,901
853,418
1,318,769
รายการที่บันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน 					
		 (หมายเหตุ ข้อ 27)
2,619,525
(418,453)
2,632,843
(415,671)
รายการที่บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 					
		 (หมายเหตุ ข้อ 23)
(27,000)
(49,680)
(27,000)
(49,680)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
3,576,293
983,768
3,459,261
853,418

รายงานประจำ�ปี 2557

91

ความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในระหว่างปี ซึ่งยังมิได้มีการหักกลบลบกัน ส�ำหรับ
หน่วยงานภาษีเดียวกัน มีดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2556

รายการทีบ
่ ันทึกใน
ก�ำไรหรือขาดทุน
/ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

รายการทีบ
่ ันทึกใน
ก�ำไรหรือขาดทุน
/ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี					
ค่าเสื่อมราคา	
348,802
(33,217)
315,585
(40,670) 274,915
ส�ำรองเงินบ�ำเหน็จพนักงานและ					
		 ผลประโยชน์พนักงาน
386,189
59,328
445,517
52,166 497,683
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา	
616,314
(527,437)
88,877 2,703,639 2,792,516
ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ที่ไม่ระบุ					
		 อัตราดอกเบี้ย
65,057
87,339
152,396
(74,724)
77,672
อื่นๆ
176,659
(4,466)
172,193
(20,886) 151,307
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
1,593,021
(418,453) 1,174,568 2,619,525 3,794,093
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี					
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน					
		 ในสินทรัพย์ทางการเงิน					
		 ถือไว้เผื่อขาย (หมายเหตุ ข้อ 23)
(141,120)
(49,680)
(190,800)
(27,000) (217,800)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(141,120)
(49,680)
(190,800)
(27,000) (217,800)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2556

รายการทีบ
่ ันทึกใน
ก�ำไรหรือขาดทุน
/ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

รายการทีบ
่ ันทึกใน
ก�ำไรหรือขาดทุน
/ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี					
ค่าเสื่อมราคา	
348,802
(33,217)
315,585
(40,670) 274,915
ส�ำรองเงินบ�ำเหน็จพนักงานและ					
		 ผลประโยชน์พนักงาน
386,189
59,328
445,517
52,166 497,683
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา	
602,812
(521,605)
81,207 2,703,262 2,784,469
ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ที่ไม่ระบุ					
		 อัตราดอกเบี้ย
65,057
87,339
152,396
(74,724)
77,672
อื่นๆ
57,029
(7,516)
49,513
(7,191)
42,322
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
1,459,889
(415,671) 1,044,218 2,632,843 3,677,061
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี					
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน					
		 ในสินทรัพย์ทางการเงิน					
		 ถือไว้เผื่อขาย (หมายเหตุ ข้อ 23)
(141,120)
(49,680)
(190,800)
(27,000) (217,800)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(141,120)
(49,680)
(190,800)
(27,000) (217,800)
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส�ำหรับขาดทุนทางภาษีสะสมยกมาจากปีก่อน จะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างแน่ว่าจะมี
ก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�ำขาดทุนทางภาษีดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้
บริษทั ได้ตดั จ�ำหน่ายและรับรูค้ า่ เผือ่ การปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ซึง่ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้กอ่ นครบก�ำหนด
เป็นจ�ำนวน 479 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ค่าสิทธิ
และใบอนุญาต

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556			
ราคาทุน
616,400
805,248
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
(510,283)
(627,201)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
106,117
178,047
			
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
106,117
178,047
ค่าตัดจ�ำหน่าย (หมายเหตุ ข้อ 30)
(31,161)
(23,079)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
74,956
154,968
			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ราคาทุน
616,354
805,248
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
(541,398)
(650,280)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
74,956
154,968
			
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
74,956
154,968
ตัดจ�ำหน่าย*
ค่าตัดจ�ำหน่าย (หมายเหตุ ข้อ 30)
(29,057)
(23,078)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
45,899
131,890
			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557			
ราคาทุน
612,148
805,248
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
(566,249)
(673,358)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
45,899
131,890

รวม

1,421,648
(1,137,484)
284,164
284,164
(54,240)
229,924
1,421,602
(1,191,678)
229,924
229,924
(52,135)
177,789
1,417,396
(1,239,607)
177,789

ค่าตัดจ�ำหน่ายบันทึกในต้นทุนขาย ค่าใช้จา่ ยในการขาย และค่าใช้จา่ ยในการบริหารในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทัง้ นีข้ นึ้ กับลักษณะ
ของสินทรัพย์
* ในปี พ.ศ.2557 บริษทั ได้ตดั จ�ำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิจ�ำนวน 6 บาท ราคาต้นทุนจ�ำนวน 4,206,055 บาท
และค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมจ�ำนวน 4,206,049 บาท
รายงานประจำ�ปี 2557
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคาร โรงงาน
และอุปกรณ์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556				
ราคาทุน
5,150,490
58,471,219
630,975
64,252,684
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
- (32,199,556)
- (32,199,556)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
5,150,490
26,271,663
630,975
32,053,128
				
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
5,150,490
26,271,663
630,975
32,053,128
ซื้อสินทรัพย์
1,126,699
1,126,699
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ (หมายเหตุ ข้อ 30)
(10,614)
(67,399)
(32,210)
(110,223)
โอนสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้					
		 เพื่อขาย (หมายเหตุ ข้อ 15)
(121,011)
(121,011)
โอนสินทรัพย์
445,388
(445,388)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 30)
(2,129,996)
(2,129,996)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
5,018,865
24,519,656
1,280,076
30,818,597
				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556				
ราคาทุน
5,018,865
58,447,546
1,280,076
64,746,487
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
- (33,927,890)
- (33,927,890)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
5,018,865
24,519,656
1,280,076
30,818,597
				
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
5,018,865
24,519,656
1,280,076
30,818,597
ซื้อสินทรัพย์
1,161,698
1,161,698
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ (หมายเหตุ ข้อ 30)
(49,125)
(680)
(49,805)
รายการปรับปรุง
818
818
โอนสินทรัพย์
1,833,261
(1,833,261)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 30)
(2,097,582)
(2,097,582)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
5,019,683
24,206,210
607,833
29,833,726
				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557				
ราคาทุน
5,019,683
59,835,232
607,833
65,462,748
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
- (35,629,022)
- (35,629,022)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
5,019,683
24,206,210
607,833
29,833,726
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
ที่ดิน

อาคาร โรงงาน
และอุปกรณ์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556				
ราคาทุน
675,420
58,106,033
630,975
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
- (31,763,349)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
675,420
26,342,684
630,975
				
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
675,420
26,342,684
630,975
ซื้อสินทรัพย์
1,126,698
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ (หมายเหตุ ข้อ 30)
(67,400)
(32,210)
โอนสินทรัพย์
445,388
(445,388)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 30)
(2,115,237)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
675,420
24,605,435
1,280,075
				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556				
ราคาทุน
675,420
58,082,275
1,280,075
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
- (33,476,840)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
675,420
24,605,435
1,280,075
				
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
675,420
24,605,435
1,280,075
ซื้อสินทรัพย์
1,161,698
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ (หมายเหตุ ข้อ 30)
(49,125)
(680)
โอนสินทรัพย์
1,833,261
(1,833,261)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 30)
(2,097,582)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
675,420
24,291,989
607,832
				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557				
ราคาทุน
675,420
59,469,960
607,832
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
- (35,177,971)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
675,420
24,291,989
607,832

รวม

59,412,428
(31,763,349)
27,649,079
27,649,079
1,126,698
(99,610)
(2,115,237)
26,560,930
60,037,770
(33,476,840)
26,560,930
26,560,930
1,161,698
(49,805)
(2,097,582)
25,575,241
60,753,212
(35,177,971)
25,575,241

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริษัทย่อยได้ขายที่ดิน จ�ำนวน 1 แปลง มีมูลค่าตามบัญชีจ�ำนวน 10,614 พันบาท โดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากการขายเป็นจ�ำนวน 36,500 พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่ตัด
ค่าเสื่อมราคาครบตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีมูลค่า 11,139,096 พันบาท และ 10,802,816 พันบาท ตามล�ำดับ
(พ.ศ. 2556 : มูลค่า 10,438,119 พันบาท และ 10,101,839 พันบาท)
รายงานประจำ�ปี 2557
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15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ
่ ือไว้เพือ่ ขาย
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาขายที่ดินซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�ำนวน 121,011 พันบาท โดยด�ำเนินการ
เรียบร้อยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 บริษทั ได้รบั รูค้ า่ เผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายจ�ำนวน 16,301 พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย			
121,011
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 				
		 (หมายเหตุ ข้อ 30)			
(16,301)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ			
104,710

16. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้าระยะยาว ส�ำหรับสถานีบริการน�ำ้ มันและรายจ่าย
รอตัดบัญชีส�ำหรับค่าตัวเร่งท�ำปฏิกิริยา (Catalyst)

17. เงินกู้ยืม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

ส่วนหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุ ข้อ 5)			 10,327
เงินกู้ยืมระยะสั้น			 9,920,000
ตั๋วแลกเงิน			 979,329
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี			 2,800,000
					13,709,656
ส่วนไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมจากธนาคาร 			 4,000,000
					17,709,656

พ.ศ. 2556

8,958
8,100,000
1,496,839
7,578,433
17,184,230
5,800,000
22,984,230

เงินกู้ยืมจากธนาคารและเงินกู้ยืมอื่นที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเงินกู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตาม
อัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3 ต่อปี (พ.ศ. 2556: ร้อยละ 3 ถึง
ร้อยละ 4 ต่อปี)
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ประกอบด้วยเงินกูย้ มื แบบหมุนเวียนจากธนาคาร (เงินกูย้ มื ประเภททีม่ กี �ำหนดช�ำระคืนไม่เกิน 1 วัน และตัว๋ สัญญา
ใช้เงินที่มีก�ำหนดช�ำระคืนภายใน 3 เดือน) และตั๋วแลกเงินที่มีก�ำหนดไถ่ถอนภายใน 270 วัน
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร มีดงั ต่อไปนี้
• วงเงินกูย้ มื จ�ำนวน 8,000,000 พันบาท ระยะเวลา 7 ปี โดยบริษทั ได้เบิกถอนเงินกู้ยมื นีเ้ ต็มจ�ำนวนในปี พ.ศ. 2553 ซึง่ มีก�ำหนด
		 ช�ำระคืนเป็นรายไตรมาส รวมทัง้ สิน้ 20 งวด โดยเริม่ ช�ำระคืนงวดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
		 วงเงินกู้ยืมนี้ มีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินกู้ยืมดังกล่าว
		 มียอดคงเหลือจ�ำนวน 4,800,000 พันบาท ซึ่งมีส่วนที่จะถึงก�ำหนดช�ำระในปี พ.ศ. 2558 เป็นจ�ำนวน 1,600,000 พันบาท
• วงเงินกูย้ มื จ�ำนวน 1,000,000 พันบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยบริษทั ได้เบิกถอนเงินกูย้ มื นีเ้ ต็มจ�ำนวนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555
		 ซึง่ มีก�ำหนดช�ำระคืนเต็มจ�ำนวนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 วงเงินกูย้ มื นีม้ อี ตั ราดอกเบีย้ คงที่ และมีก�ำหนดช�ำระคืนดอกเบีย้
		 เป็นรายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมนี้ คือ 1,008,653 พันบาท และ
		 1,016,222 พันบาท ตามล�ำดับ
• วงเงินกูย้ มื จ�ำนวน 1,000,000 พันบาท ระยะเวลา 5 ปี โดยบริษทั ได้เบิกถอนเงินกูย้ มื นีเ้ ต็มจ�ำนวนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
		 ซึ่งมีก�ำหนดช�ำระคืนเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 20 งวด โดยเริ่มช�ำระคืนงวดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม
		 พ.ศ. 2562 วงเงินกูย้ มื นีม้ อี ตั ราดอกเบีย้ BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินกูย้ มื
		 ดังกล่าว มียอดคงเหลือจ�ำนวน 1,000,000 พันบาท ซึง่ มีสว่ นทีจ่ ะถึงก�ำหนดช�ำระในปี พ.ศ. 2558 เป็นจ�ำนวน 200,000 พันบาท
มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวในแต่ละปี ซึ่งไม่รวมถึงตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ ได้แสดงถึงมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมอย่างสมเหตุสมผล และเงินกู้ยืมทั้งหมดเป็นเงินบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ก�ำหนดช�ำระคืนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

พ.ศ. 2557

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
			

พ.ศ. 2556

2,800,000
4,000,000
6,800,000

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

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน
ื่
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า	
เจ้าหนี้ค่าภาษีอื่น
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
			

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

1,964,273
819,571
725,571
3,509,415

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

1,889,480
819,292
705,138
3,413,910

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

เจ้าหนี้ค่าภาษีอื่น เป็นเจ้าหนี้ภาษีสรรพสามิต ซึ่งเกิดจากการด�ำเนินงานตามปกติ

รายงานประจำ�ปี 2557
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19. ส�ำรองเงินเพือ่ ผลประโยชน์พนักงาน
จ�ำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันสวัสดิการ
		 เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน
3,223,887
2,805,160
3,013,850
ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการประมาณการ				
		 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(525,435)
(577,576)
(525,435)
หนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
2,698,452
2,227,584
2,488,415

พ.ศ. 2556

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

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ในระหว่างปีมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

ณ วันที่ 1 มกราคม
2,805,160
2,649,030
2,805,160
2,649,030
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
354,846
162,130
139,846
162,130
ต้นทุนดอกเบี้ย
134,659
119,776
134,659
119,776
ก�ำไรจากการประมาณการ					
		 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(2,600)
(80,626)
(2,600)
(80,626)
ผลประโยชน์จ่าย
(68,178)
(45,150)
(63,215)
(45,150)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
3,223,887
2,805,160
3,013,850
2,805,160
การเปลี่ยนแปลงของส�ำรองเงินผลประโยชน์พนักงานภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - สุทธิ
จ่ายให้พนักงานที่ออกจากงานและเกษียณอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

2,227,584
539,046
(68,178)
2,698,452

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

2,227,584
324,046
(63,215)
2,488,415

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

ส�ำรองเงินเพื่อผลประโยชน์พนักงานสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
งบการเงินรวม

- ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
- ส่วนที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

846,986
1,851,466
2,698,452

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

636,949
1,851,466
2,488,415

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

จ�ำนวนที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
354,846
162,130
139,846
ต้นทุนดอกเบี้ย
134,659
119,776
134,659
ค่าตัดจ�ำหน่ายผลขาดทุนจากการประมาณการ				
		 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
49,541
59,884
49,541
รวม		
539,046
341,790
324,046

พ.ศ. 2556

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

จ�ำนวนทีร่ บั รูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จถูกรวมอยูใ่ นต้นทุนขาย ค่าใช้จา่ ยในการขาย และค่าใช้จา่ ยในการบริหารภายใต้คา่ ใช้จา่ ย
พนักงาน
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

อัตราคิดลด
อัตราเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

ร้อยละ

ร้อยละ

4
7

5
7

อัตราคิดลดทีใ่ ช้อา้ งอิงมาจากตราสารหนีเ้ อกชนทีม่ รี ะดับความน่าเชือ่ ถือตัง้ แต่ BBB ขึน้ ไป โดยมีระยะเวลาการถือครองใกล้เคียง
กับระยะเวลาของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน อัตราการขึ้นเงินเดือนถูกน�ำมาใช้ในการพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ ของตลาด เช่น
การคาดการณ์อัตราการขึ้นเงินเดือนของตลาดและข้อสมมติฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอัตราเงินเฟ้อ

รายงานประจำ�ปี 2557
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20. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้น
(พันหุ้น)

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

หุ้นสามัญ

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 					
		 และ พ.ศ. 2556
3,460,858
17,075,181
4,031,711 21,106,892
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 หุ้นสามัญจดทะเบียนมีจ�ำนวน 3,467,917 พันหุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
4.9338 บาท หุ้นสามัญที่ออกทั้งหมดได้รับช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว

21. เงินปันผล
ตามมติเสียงข้างมากในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากก�ำไร
สะสมไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จ�ำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 173,043 พันบาท ในวันที่
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

22. ส�ำรองตามกฎหมาย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรก�ำไรสุทธิระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

653,243
653,243

พ.ศ. 2556

653,243
653,243

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรส�ำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไร
สุทธิหลังหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าส�ำรองนีจ้ ะมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมาย
ไม่สามารถน�ำไปจัดสรรได้

23. องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งคือส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
ถือไว้เผื่อขาย มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

ณ วันที่ 1 มกราคม
763,200
564,480
ก�ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิจากภาษี 			
		 (หมายเหตุ ข้อ 11 และ 12)
108,000
198,720
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
871,200
763,200
100
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24. รายได้
งบการเงินรวม

รายได้จากการขายสินค้า	
รายได้จากการให้บริการ
				

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

217,545,985
641,450
218,187,435

241,623,229
681,746
242,304,975

215,890,997
741,039
216,632,036

239,951,269
788,290
240,739,559

25. ค่าใช้จ่ายจ�ำแนกตามประเภท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปสุทธิ
3,178,877
(230,059)
3,089,280
(199,876)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
217,475,942 233,529,960
216,788,058 232,697,000
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย 					
		 (หมายเหตุ ข้อ 13 และ 14)
2,149,717
2,184,236
2,149,717
2,169,477
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
1,762,093
1,842,798
1,762,093
1,842,798
ค่าใช้จา่ ยซ่อมบ�ำรุง ค่าวัสดุ ค่าบริการตามสัญญา				
		 และค่าสาธารณูปโภค
1,596,208
1,800,792
1,638,389
1,800,792
ค่าขนส่งและจัดจ�ำหน่าย
1,397,840
1,374,971
1,397,840
1,374,971
ค่าใช้จ่ายในการบริการทางธุรกิจ
1,023,730
826,284
1,015,424
819,476
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทางธุรกิจและทางเทคนิค 				
		 และค่าวิจัยและพัฒนา	
1,654,990
1,504,906
1,654,990
1,504,906
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานสถานีบริการน�้ำมัน
827,700
797,759
ค่าใช้จ่ายอื่น
1,555,700
974,894
1,756,050
1,144,104
รวมต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย					
		 และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
232,622,797 244,606,541
231,251,841 243,153,648

26. ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ
งบการเงินรวม

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ (หมายเหตุ ข้อ 30)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

5,017
(901,772)
(896,755)

4,686
(989,014)
(984,328)

167,194
(931,581)
(764,387)

164,498
(1,025,739)
(861,241)

รายงานประจำ�ปี 2557
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27. ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั ส�ำหรับก�ำไรทางภาษีส�ำหรับปี
1,771
1,719
การปรับปรุงจากงวดก่อน
52
177
52
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
1,823
1,896
52
				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว
(2,661,532)
(60,245)
(2,632,843)
(63,027)
การกลับรายการการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์				
		 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากขาดทุนทางภาษี
(1,286,800)
(1,286,800)
ตัดจ�ำหน่ายผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา	
1,765,498
1,765,498
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้					
		 รอตัดบัญชี
42,007
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 					
		 (หมายเหตุข้อ 12)
(2,619,525)
418,453
(2,632,843)
415,671
(เครดิต) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(2,617,702)

420,349

(2,632,791)

415,671

ภาษีเงินได้ทคี่ �ำนวณจากก�ำไรก่อนภาษีของกลุม่ บริษทั และบริษทั ทีแ่ ตกต่างจากการค�ำนวณก�ำไรทางบัญชีคณ
ู กับอัตราภาษีเงินได้
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

(ขาดทุน) ก�ำไรก่อนภาษี

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

(12,963,341)

42,421

(13,190,743)

(337,719)

ภาษีเงินได้ค�ำนวณจากอัตราภาษีในประเทศ
(2,592,668)
8,484
(2,638,149)
(67,544)
ผลกระทบ:				
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
(76,110)
(78,688)
(3,126)
(6,732)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักได้ในทางภาษี
9,069
11,855
8,484
11,249
ค่าเผื่อการวัดมูลค่าผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา	
(1,286,800)
(1,286,800)
ตัดจ�ำหน่ายผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา	
1,765,498
1,765,498
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้					
		 รอตัดบัญชี
42,007
(เครดิต) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(2,617,702)

420,349

อัตราภาษีเงินได้ตามกฏหมายคือ ร้อยละ 20 ส�ำหรับ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

(2,632,791)

415,671

28. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทีไ่ ม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 648,940 พันบาท ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี้
• ค่าชดเชยให้แก่พนักงาน จ�ำนวน 215,000 พันบาท จากบริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท
		 ค่าชดเชยดังกล่าวเกิดจากแผนของบริษัทที่จะเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินงานสถานีบริการน�้ำมัน
• ค่าปรับจ่ายให้แก่กรมศุลกากร จ�ำนวน 435,787 พันบาท ตามค�ำพิพากษาของศาลฏีกา ที่เกี่ยวกับการน�ำเข้าน�้ำมันหล่อลื่น
		 พื้นฐานในปี พ.ศ. 2530 และปี พ.ศ. 2531

29. ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักที่ออกในระหว่างปี
งบการเงินรวม

ขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

(10,346,455)
3,460,858
(2.99)

(378,755)
3,460,858
(0.11)

(10,557,952)
3,460,858
(3.05)

(753,390)
3,460,858
(0.22)

กลุ่มบริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าในระหว่างปีที่เสนอรายงานดังนั้นจึงไม่มีการน�ำเสนอก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

30. เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

ขาดทุนสุทธิส�ำหรับปี
(10,345,639)
(377,928)
(10,557,952)
(753,390)
รายการปรับปรุง:				
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 14)
2,097,582
2,129,996
2,097,582
2,115,237
ค่าตัดจ�ำหน่าย (หมายเหตุ ข้อ 13)
52,135
54,240
52,135
54,240
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ ข้อ 6)
4,684
(1,194)
4,684
(1,194)
การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพื่อแสดงมูลค่าสุทธิ					
		 ที่คาดว่าจะได้รับ
184,434
64,249
181,074
64,249
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
		 ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ ข้อ 15)
(16,301)
16,301
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 				
		 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
58,478
39,271
43,286
65,158
ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม (หมายเหตุ ข้อ 10)
(371,171)
(363,893)
ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ (หมายเหตุ ข้อ 26)
896,755
984,328
764,387
861,241
รายได้เงินปันผล
(35,280)
(29,161)
(38,080)
(33,661)
เครดิต (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ ข้อ 27) (2,617,702)
420,349
(2,632,791)
415,671
ขาดทุน (ก�ำไร) ที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยน 				
		 เงินตราต่างประเทศสุทธิ
215,947
(268,111)
215,947
(268,111)
รายงานประจำ�ปี 2557
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน				
		 ลูกหนี้การค้า	
2,411,212
388,006
2,402,004
		 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,575,705
		 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
133
(3)
41,780
		 สินค้าคงเหลือ
8,502,680
(317,360)
8,388,753
		 ภาษีขอคืน
926,471
(511,312)
971,006
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(223,652)
92,727
(202,632)
		 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
(246,192)
78,766
(104,548)
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(65,115)
468
(64,225)
		 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(147,437)
(422,980)
(144,165)
		 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(1,723,243)
(3,909,383)
(1,732,408)
		 ส�ำรองเงินเพื่อผลประโยชน์พนักงาน
470,867
296,640
260,830
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
2,928
89
2,928
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
32,574
(1,635,895)
1,525,300

พ.ศ. 2556

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)

ในงบกระแสเงินสด เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

ราคาตามบัญชี
169,998
110,223
49,805
99,610
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร 					
		 และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
			 ที่ถือไว้เพื่อขาย
(58,478)
(39,271)
(43,286)
(65,158)
ลูกหนีจ้ ากการจ�ำหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(16,000)
(16,000)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร 					
		 และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
			 ที่ถือไว้เพื่อขาย
111,520
54,952
6,519
18,452

31. หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้นในภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค�้ำประกันของธนาคารให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งเกิด
จากการด�ำเนินงานตามปกติ เป็นจ�ำนวนเงิน 61,955 พันบาท (พ.ศ. 2556: จ�ำนวน 71,693 พันบาท) บริษทั คาดว่าจะไม่มหี นีส้ นิ
ที่มีสาระส�ำคัญที่เกิดขึ้นจากการค�้ำประกันกับธนาคารนี้
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32. ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายฝ่ายทุนที่ได้ท�ำสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้รับรู้มีจ�ำนวนประมาณ 166,948 พันบาท
(พ.ศ. 2556: 363,075 พันบาท)
ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
กลุ่มบริษัทท�ำสัญญาเช่าที่ดินหลายแห่งเพื่อใช้ในการให้บริการขายปลีก โดยเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิก ซึ่งมี
ระยะเวลาเช่าอยูใ่ นช่วงระหว่าง 15 ปี ถึง 25 ปี สัญญาเช่าส่วนใหญ่สามารถต่ออายุของสัญญาได้เมือ่ สิน้ สุดอายุสญ
ั ญาในราคาตลาด
ณ วันสุดท้ายของอายุสัญญา
จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปีขึ้นไป
			

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

103,926
262,441
355,743
722,110

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

บริษัทย่อยบางแห่งให้บริษัทเช่าที่ดิน ซึ่งไม่มีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานเนื่องจากเป็น
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (หมายเหตุ ข้อ 9 และ ข้อ 16)

33. การบริหารความเสีย
่ งด้านการเงิน
การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านตลาด (รวมถึง ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม อัตราแลกเปลี่ยนเงิน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และความเสี่ยงด้านทุน
33.1 ความเสี่ยงด้านตลาด
		

(ก) ความเสี่ยงจากราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

				ผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั อาจได้รบั ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ จากความผันผวนและวงจรของราคาตลาด
			 ของน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากกลุ่มบริษัท
			 มีขนาดใหญ่และด�ำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียมมายาวนาน กลุ่มบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงจากราคาตลาดของ
			 ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมดังกล่าวจะอยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ไม่มนี โยบายใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินเพือ่ บริหาร
			 ความเสี่ยง
		

(ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

			 การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากหลายสกุลเงิน โดยมีเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ
			 เป็นสกุลเงินหลัก การซื้อสินค้าและการขายส่งออกไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีรายการเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ
			 ส่วนการขายภายในประเทศส่วนใหญ่ เป็นสกุลเงินบาทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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				ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่เป็น
			 สกุลเงินตราต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทไม่ได้ท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ทั้งนี้
			 แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทห้ามมิให้มีการเก็งก�ำไรเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
(ค) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
				เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่มีสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย ซึ่งมีจ�ำนวนเงินอันเป็นสาระส�ำคัญ ดังนั้น รายได้และกระแสเงินสด
			 จากการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท จึงไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
			 ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากเงินกูย้ มื ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว เป็นความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้
				ในกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทรักษาระดับสัดส่วนการกู้ยืมเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัท
			 มีสภาพคล่องสูงที่สุดในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมต�่ำที่สุด
33.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชือ่
		
		
		
		

กลุม่ บริษทั บริหารความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ตามหลักเกณฑ์ของกลุม่ บริษทั ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ เกิดจากเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด การให้สินเชื่อแก่ผู้ค้าส่งและลูกค้ารายย่อย รวมถึงลูกหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายช�ำระและรายการ
ที่ได้ผกู พันไว้แล้ว ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ในส่วนของยอดคงเหลือกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันมีความเสีย่ งต�ำ่ เนือ่ งจาก
ความมั่นคงโดยรวมของกลุ่มบริษัท เอ็กซอนโมบิล

		
		

ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กลุ่มบริษัทจะฝากเงินกับธนาคารที่มีระดับความน่าเชื่อถืออย่างต�่ำ
ในระดับ BBB-หรือเทียบเท่า

		
		
		
		
		

การประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้ด�ำเนินการภายในบริษัท โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงิน ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
ทางธุรกิจ ประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยอื่น ระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายถูกก�ำหนดโดยใช้ผลจากการประเมิน
ภายในของบริษัทซึ่งก�ำหนดโดยฝ่ายบริหาร ส�ำหรับลูกค้าแต่ละรายจะถูกจัดประเภทความเสี่ยงภายใต้แนวทางปฏิบัติ
ทีก่ �ำหนดขึน้ ภายในกลุม่ บริษทั ตัง้ แต่ระดับความเสีย่ งตำ�่ มากถึงความเสีย่ งสูงมาก การจัดประเภทความเสีย่ งนัน้ ได้สะท้อน
ถึงความเสีย่ งในการผิดนัดช�ำระหนีข้ องลูกค้า และเพือ่ ให้คล้ายคลึงกับการจัดประเภทความเสีย่ งทีก่ �ำหนดโดยองค์กรภายนอก

33.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
		
		
		
		
		

กลุ่มบริษัทจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไว้อย่างพอเพียง
อีกทัง้ กลุม่ บริษทั ยังจัดให้มวี งเงินสินเชือ่ แบบผูกมัดและวงเงินสินเชือ่ แบบไม่ผกู มัดจากทัง้ ธนาคารและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กลุม่ บริษทั พิจารณาความต้องการกระแสเงินสดในอนาคตผ่านแผนการเงินประจ�ำปี รวมถึงแผนการเงินประจ�ำปี ส�ำหรับ
ปีต่อไปได้ผ่านการพิจารณาให้เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้ความมั่นใจว่าการประมาณการส�ำหรับความต้องการในอนาคตจะมี
การจัดหาวงเงินสินเชื่ออย่างเหมาะสม

		
		
		
		

ปัจจุบนั กลุม่ บริษทั มีแหล่งกูย้ มื เงินอย่างพอเพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุม่ บริษทั มีสนิ เชือ่ แบบไม่มขี อ้ ผูกมัด
จ�ำนวน 77,099,556 พันบาท (พ.ศ. 2556: 71,664,926 พันบาท) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้รับอนุมัติจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เสนอขายตัว๋ แลกเงินแบบหมุนเวียนจ�ำนวน 12,000,000 พันบาท
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้ใช้วงเงินไปจ�ำนวน 1,000,000 พันบาท (พ.ศ. 2556: 1,500,000 พันบาท)

		
		
		

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาจเพิ่มขึ้น ถ้าลูกค้าไม่สามารถจ่ายหนี้คืนให้กับกลุ่มบริษัทภายใต้ระยะเวลาการช�ำระหนี้
เพื่อจัดการกับความเสี่ยง กลุ่มบริษัทมีการประเมินความสามารถด้านการเงินของลูกค้าเป็นระยะๆ และอาจจะร้องขอ
ให้ลูกค้าบางรายวางหนังสือค�้ำประกันจากธนาคารหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นที่คล้ายคลึงกันดังกล่าว
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

33.4 ความเสี่ยงด้านทุน
		
		
		
		

กลุม่ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะบริหารทุน เพือ่ ให้มคี วามสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง และสามารถให้ผลประโยชน์
แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ในอนาคตกลุ่มบริษัทอาจจะปรับจ�ำนวนเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้สามารถมี
โครงสร้างทุนที่เหมาะสม กลุ่มบริษัทได้มีการท�ำแผนทางการเงินประจ�ำปี เพื่อประมาณการเงินปันผลทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตทุกปี

34. รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน
บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลดิงส์ จ�ำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 65.43 จากบริษัท เอ็กซอนโมบิล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิงส์
อินคอร์ปอเรเต็ด และ ร้อยละ 0.56 จาก บริษัทอื่นในเครือ เอ็กซอนโมบิล กรุ๊ป เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
กลุม่ บริษทั ถูกควบคุมโดย บริษทั เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลดิงส์ จ�ำกัด ซึง่ จัดตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ ถือหุน้ ในบริษทั คิดเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 65.99 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยบริษัทที่มีอ�ำนาจควบคุมสูงสุดคือ บริษัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นจ�ำนวนหุ้นร้อยละ 7.33 ถือโดยกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้ง
โดยกระทรวงการคลัง โดยจ�ำนวนหุ้นส่วนที่เหลือถูกถือโดยสถาบันและนักลงทุนรายย่อย
กองทุนรวมวายุภักษ์ 1ได้ซื้อหุ้นจากกระทรวงการคลังทั้งหมดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 จ�ำนวนหุ้นที่เหลือถือโดยสถาบัน
ต่างๆ และนักลงทุนรายย่อยจ�ำนวนมาก เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ส�ำคัญได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ ข้อ 10
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

			 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ:				
			 - บริษัทย่อย
25,407,622
			 - กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
19,535,459
32,732,490
19,535,459
				
19,535,459
32,732,490
44,943,081
		

พ.ศ. 2556

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

รายได้จากการขายสินค้าและบริการแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันใช้เกณฑ์ราคาตลาด และส่วนใหญ่เป็นการขายน�ำ้ มันปิโตรเลียม
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

(ข) ซื้อสินค้าและบริการ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

ซื้อสินค้าจาก:		
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
169,655,744
รับบริการจาก:		
- บริษัทร่วม
818,498
		
170,474,242

พ.ศ. 2556

190,873,523
872,066
191,745,589

การซื้อสินค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการซื้อน�้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การรับบริการจาก
บริษทั ร่วมเกีย่ วข้องกับการใช้ทอ่ นำ�้ มันส�ำหรับการส่งผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษทั การซือ้ สินค้าและบริการใช้เกณฑ์ราคาตลาด
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(ค) ค่าใช้จ่าย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

			 ค่าใช้จ่ายจ่ายให้:				
			 - บริษัทย่อย
252,042
			 - กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
3,470,533
2,937,283
3,354,097
				
3,470,533
2,937,283
3,606,139

พ.ศ. 2556

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

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริการสนับสนุนโดยเรียกเก็บในราคาทุนหรือราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม
(ง) ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

			 ดอกเบี้ยรับจาก:				
			 - บริษัทย่อย
162,264
				
162,264
			 ดอกเบี้ยจ่ายให้:				
			 - บริษัทย่อย
30,159
			 - กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
449,482
276,481
449,482
				
449,482
276,481
479,641

พ.ศ. 2556

159,887
159,887
37,273
276,481
313,754

ดอกเบี้ยจ่ายก�ำหนดมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในตลาด ณ เวลาที่ได้มีการท�ำสัญญากู้ยืมเงิน
(จ) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
		

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

57,575
20,760
78,335

60,446
21,727
82,173

ข้อมูลข้างต้นจัดท�ำขึน้ ตามกฎเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ รวมถึงกรรมการ
		ผู้จัดการ ผู้จัดการสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้จัดการทุกคนที่อยู่ในระดับเดียวกัน
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(ฉ) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการขาย ซื้อสินค้า บริการและค่าใช้จ่าย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

			 ลูกหนี้การค้า:				
			 - บริษัทย่อย
968,082

2,543,788

			 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน:				
			 - บริษัทย่อย
58,659
			 - กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
133
				
133
58,659

100,849
133
100,982

			 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน:				
			 - บริษัทย่อย
6,994
8,618
			 - กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
9,640,017
11,131,340
9,623,035 11,123,872
				
9,640,017
11,131,340
9,630,029 11,132,490
		
			 ลูกหนีก้ ารค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันส่วนใหญ่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์นำ�้ มันปิโตรเลียม ซึง่ มีระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ ประมาณ
			 25 วัน
			 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่เกี่ยวกับเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ ข้อ 34 ช)
			 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันแสดงถึงยอดเจ้าหนี้สุทธิ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อและขายน�้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์
			 ปิโตรเคมีซึ่งมีระยะเวลาการให้สินเชื่อตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม
(ช) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

			 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่:				
			 - บริษัทย่อย
2,416,901

พ.ศ. 2556

2,383,058
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมจ่ายคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

2,383,058
222,602
(188,759)
2,416,901

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

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีหลักประกัน ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค�ำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ส�ำหรับลูกค้าชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) หักส่วนต่าง
(ซ) เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

			 เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก:				
			 - บริษัทย่อย
508,036
			 - กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
12,365,557
6,198,667
12,365,557
				
12,365,557
6,198,667
12,873,593

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

			 เงินกู้ยืมระยะยาวจาก:				
			 - บริษัทย่อย
798
			 - กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
5,600,000
5,213,195
5,600,000
				
5,600,000
5,213,195
5,600,798

609
5,213,195
5,213,804

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ประกอบด้วย
•
		
•
		
•
		
		

เงินกูย้ มื แบบหมุนเวียนจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันแห่งหนึง่ ณ สิน้ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 มีจ�ำนวน 4,822,711 พันบาท
วงเงินกู้ยืม 12,000,000 พันบาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ภายใต้สัญญากู้ยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด ณ สิ้นเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2557 มีจ�ำนวน 754,487 พันบาท
ตั๋วสัญญาใช้เงินขายลด มูลค่า 5,000,000 พันบาท ซึ่งออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 มูลค่าของตั๋วสัญญาใช้เงินตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายและมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 5,388,359 พันบาท และ 5,431,942 พันบาท ตามล�ำดับ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีหลักประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันยกเว้นตั๋วสัญญา	
ใช้เงินขายลดซึ่งออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ไม่มีก�ำหนดการจ่ายช�ำระคืนที่แน่นอนและดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค�ำนวณ
มาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส�ำหรับลูกค้าชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) หรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้น
ตลาดกรุงเทพ (BIBOR)
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
งบการเงินรวม

			
			
			
			
			

ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น
จ่ายคืนเงินกู้ยืม
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีค่ รบก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

6,198,667
11,529,293
(12,150,762)
6,788,359
12,365,557

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

7,833,629
12,002,233
(13,750,628)
6,788,359
12,873,593

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

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ประกอบด้วย
• เงินกู้ยืมจ�ำนวน 7,000,000 พันบาท ระยะเวลา 5 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งมีก�ำหนดช�ำระคืนเป็น
		 รายไตรมาสรวมทัง้ สิน้ 20 งวด โดยเริม่ ช�ำระคืนงวดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 วงเงินกูย้ มื นี้
		 มีอตั ราดอกเบีย้ BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินกูย้ มื ดังกล่าว มียอดคงเหลือ
		 จ�ำนวน 7,000,000 พันบาท ซึง่ มีสว่ นทีจ่ ะถึงก�ำหนดช�ำระในปี พ.ศ. 2558 เป็นจ�ำนวน 1,400,000 พันบาท
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันค�ำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส�ำหรับลูกค้าชั้นดีของ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
		

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
งบการเงินรวม

			
			
			
			
			

ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น
จ่ายคืนเงินกู้ยืม
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีค่ รบก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

5,213,195
7,175,164
(6,788,359)
5,600,000

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

5,213,804
7,179,389
(4,036)
(6,788,359)
5,600,798

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

35. ภาระผูกพันในการรื้อถอนสินทรัพย์
กลุ่มบริษัทอาจมีภาระผูกพันในการรื้อถอนสินทรัพย์และปรับสภาพให้คืนกลับดังเดิมเกี่ยวกับโรงงานที่ใช้ในการผลิต เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทไม่มีความตั้งใจจะด�ำเนินการรื้อถอนโรงงานที่ใช้ในการผลิตในอนาคตอันใกล้ การประมาณช่วงเวลาและปริมาณของ
กระแสเงินสดท�ำได้ยาก ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ตั้งส�ำรองค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสินทรัพย์ เพราะไม่สามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีความไม่แน่นอนเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในอุตสาหกรรมนี้
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การแยกต่างหากจากกันของบริษัท
ไม่มสี ว่ นใดในเอกสารนี้ ทีจ่ ะทดแทนนโยบายเรือ่ งการแยกต่างหากจากกันของบริษทั ในแต่ละพืน้ ทีค่ วามสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน
ตามทีร่ ะบุในเอกสารนี้ ไม่จ�ำเป็นต้องแสดงถึงความเชือ่ มโยงด้านการรายงาน แต่อาจสะท้อนการแนะแนวส�ำหรับการท�ำงาน การดูแล
หรือความสัมพันธ์ด้านการบริการ ในขณะที่เอกสารนี้ ค�ำนึงถึงการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในเรื่องกิจการที่เป็นปัญหาของแต่ละท้องถิ่น
ความรับผิดชอบส�ำหรับการด�ำเนินการจะตกอยู่กับหน่วยงานในแต่ละท้องถิ่นเอง
บริษัท Exxon Mobil Corporation มีบริษัทในเครือจ�ำนวนมาก และมีหลายบริษัทที่ใช้ชื่อซึ่งรวมค�ำว่า ExxonMobil, Exxon, Esso,
และ Mobil อยูด่ ว้ ย เพือ่ ความสะดวกและความเรียบง่ายส�ำหรับหนังสือนี้ บางครัง้ อาจมีการใช้ค�ำเช่น บริษทั ใหญ่ บริษทั เรา หรือบริษทั
ทีว่ า่ นัน้ เพือ่ ระบุโดยย่นย่อถึงบริษทั ในเครือหรือกลุม่ บริษทั ในเครือใดโดยเฉพาะ บางครัง้ อาจมีการระบุโดยย่อถึงหน่วยงานในระดับโลก
หรือระดับภูมภิ าค หรือสายงานธุรกิจของหน่วยงานในระดับโลกหรือระดับภูมภิ าคเพือ่ ความสะดวกและความเรียบง่ายเช่นกัน ในท�ำนอง
เดียวกัน ExxonMobil มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า รัฐบาล และกลุ่มอื่นจ�ำนวนมากด้วย ดังนั้นเพื่อความสะดวก
และความเรียบง่าย จึงจะมีการใช้ค�ำเช่น การลงทุน การร่วมลงทุน การเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ลงทุนร่วม และหุ้นส่วน เพื่อระบุถึงความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมและผลประโยชน์รว่ มกัน แต่ค�ำเหล่านีอ้ าจไม่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจง
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 262-4000

เว็บไซต์: www.esso.co.th

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติม
ได้จากแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.esso.co.th

