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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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6
รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

สารจากประธานกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
จากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นต่อแนวทางการปฏิบัติงานด้วยความ
ราบรื่นและความปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งความมุ่งมั่น
ในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงต่อลูกค้าเสมอมา
ท�ำให้ผลประกอบการในปี 2559 ประสบความส�ำเร็จเกินความ
คาดหมาย ความส�ำเร็จในด้านต่างๆ ทีก่ ล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้
เป็นสิง่ ยืนยัน ตอกย�ำ้ ถึงคุณค่าของความทุม่ เทอย่างเต็มทีข่ องบริษทั ฯ
ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณทางธุรกิจ
อีกทั้งยึดมั่นในแนวทางการท�ำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมที่เป็น
ผลดีต่อชุมชนที่บริษัทฯ เป็นพลเมืองอาศัยท�ำธุรกิจ
ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลก�ำไรสุทธิประจ�ำปีจ�ำนวน 6,650 ล้านบาท
ซึ่ ง นั บ เป็ น ผลประกอบการที่ ดี ที่ สุ ด นั บ ตั้ ง แต่ เข้ า จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อันเป็นผลมาจากหลายปัจจัยสนับสนุน ได้แก่
การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน�้ำมันดิบและระดับก�ำไรขั้นต้นหรือ
มาร์จินของพาราไซลีน ผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมของโรงกลั่นได้
ตามแผนโดยปราศจากเหตุให้ต้องหยุดกระบวนการกลั่น และการ
ตลาดขายปลีกที่มีปริมาณยอดขายน�้ำมันสูงสุด บริษัทฯ มีกระแส
เงินสดได้จากการด�ำเนินงาน เป็นจ�ำนวน 7,300 ล้านบาท ท�ำให้
บริษัทฯ สามารถปรับสถานะทางการเงินให้ดีขึ้นมาอย่างมาก และ
ยังสามารถใช้เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่สร้างผลตอบแทน
ในระยะยาวแก่ผถู้ อื หุน้ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้เพิม่ ความแข็งแกร่ง
อย่างต่อเนื่องในด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
พร้อมบริการทีเ่ สนอต่อลูกค้าให้มคี ณ
ุ ภาพดียงิ่ ขีน้ ในปีทผี่ า่ นมาด้วย
ด้านโรงกลั่นน�้ำมันศรีราชา การด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการกลั่นน�้ำมัน ท�ำให้โรงกลั่นฯ สามารถผลิตชนิดน�้ำมัน
ที่ให้ผลก�ำไรดีได้ปริมาณมากขึ้น และสามารถลดปริมาณการใช้
พลังงานซึ่งเป็นต้นทุนส�ำคัญในกระบวนการกลั่นได้อย่างต่อเนื่อง
ความส�ำเร็จของโรงกลัน่ ฯ ยังรวมถึงการด�ำเนินงานการปิดซ่อมบ�ำรุง
หน่วยกลัน่ เป็นเวลา 37 วัน ได้เสร็จสิน้ อย่างปลอดภัยตามแผนงาน
และตามก�ำหนดการ และความส�ำเร็จในการเพิ่มขีดความสามารถ
การกลัน่ นำ�้ มันดิบได้หลากหลายชนิดมากขึน้ โดยสามารถเพิม่ ชนิด
นำ�้ มันดิบทีน่ �ำเข้ากลัน่ ได้มากขึน้ อีกถึง 12 ชนิด ในส่วนของหน่วยงาน
สนับสนุนการผลิต คลังน�้ำมันได้มีการปรับปรุงระบบที่ใช้ในการ
ควบคุมการปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผสม
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการคลังเก็บรักษาน�้ำมันและการจัดส่งกระจาย
สินค้า และยังได้เพิ่มจ�ำนวนถังให้ความร้อนเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถก�ำลังการผลิตและจ�ำหน่ายยางมะตอย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ให้ผลก�ำไรดี
ด้านธุรกิจค้าปลีกน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการขยายเครือข่าย
สถานีบริการอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 3 พร้อมกับการเพิ่ม
ปริมาณยอดขายต่อสถานีบริการ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงเพิ่ม

คุณภาพการบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การริเริ่ม
โปรแกรมบัตรสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนเอสโซ่สไมล์ และแนะน�ำ
น�ำ้ มันคุณภาพสูงสูตรใหม่ออกสูต่ ลาด กิจกรรมการเพิม่ มูลค่าให้แก่
ลูกค้าและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เหล่านี้ พร้อมกับการเพิ่ม
จ�ำนวนสถานีบริการจ�ำหน่ายน�้ำมันเกรดพรีเมียม การจัดกิจกรรม
รณรงค์สง่ เสริมการขายทัว่ ประเทศ และการขยายเครือข่ายพันธมิตร
ทางธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งนี้ ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถรักษาความเป็นผูน้ �ำ
ในการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มแบรนด์ต่างชาติ
ไว้ได้ ในด้านธุรกิจพาณิชยกรรม บริษัทฯ สามารถเพิ่มปริมาณ
ยอดขายด้วยการพัฒนาโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด นอกจากนี้
ทางด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์นำ�้ มันหล่อลืน่ บริษทั ฯ ก็ประสบความส�ำเร็จ
จากการริ เริ่ ม กิ จ กรรมทางการตลาดใหม่ ๆ ท�ำให้ มี ก ารเพิ่ ม
การกระจายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ล่ อ ลื่ น น�้ ำ มั น เครื่ อ งโมบิ ล ได้ ม ากขึ้ น
ผ่านช่องทางตัวแทนจ�ำหน่ายขายน�้ำมันหล่อลื่นทั่วไปอีกด้วย
จากการที่บุคลากรศักยภาพสูงของบริษัทฯ ได้ทุ่มเทความรู้ความ
สามารถท�ำงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ด้วยการใช้การ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ท�ำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการ
ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม และน�ำไปสู่ผลงาน
อั น ยอดเยี่ ย มทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและด้ า นปฏิ บั ติ ง านอย่ า ง
ปลอดภัย พนักงานของเราปฎิบตั งิ านในแต่ละวันโดยใช้กระบวนการ
และวิธีการท�ำงานที่คิดค้นมาอย่างดี มาช่วยในการจัดการความ
เสี่ยงทั้งในด้านการเงินและในด้านปฏิบัติการ ความมุ่งมั่นอย่าง
ทุ่มเทในทุกๆ ระดับขององค์กรอันถือเป็นรากฐานส�ำคัญในการ
ด�ำเนินธุรกิจของเรา ส่งผลให้ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีที่สุดในด้านสถิติ
การท�ำงานอย่างปลอดภัย และยังเป็นปีที่ปราศจากเหตุน�้ำมัน
รั่วไหลเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน
ในด้านบรรษัทภิบาลและการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี พนักงานท�ำงาน
โดยยึ ด มั่ น ในหลั ก การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ก�ำหนดในคู ่ มื อ มาตรฐาน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้แนวทางแก่พนักงาน
ทุกคนในการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเหมาะสม บริษัทฯ ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางสังคมของ
ชุมชนที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอยู่ และยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อ
หลักการแนวทางการปฏิบัติในการเป็นพลเมืองที่ดี จากความ
พยายามดังกล่าว หอการค้าอเมริกนั ในประเทศไทย ได้มอบรางวัล
องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นให้แก่บริษัทฯ ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมตระหนักถึงความเชื่อมั่นที่
ท่านผูถ้ อื หุน้ มีตอ่ บริษทั ฯ และพนักงาน ผ่านทางการลงทุนของท่าน
อย่างต่อเนือ่ งกับบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยดี
เสมอมา บริษทั ฯ ขอยืนยันถึงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำงานอย่างแข็งขัน
เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นายนีล เอ แฮนเซ็น
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ
โรงกลั่นน�้ำมันเอสโซ่ศรีราชาผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์น�้ำมันที่มีคุณภาพสูง
ประสิทธิภาพที่เยี่ยมยอด เพื่อประสบการณ์ที่เหนือกว่าส�ำหรับลูกค้าของเรา
บริการที่ดีเยี่ยม
ที่สถานีบริการน�้ำมันเอสโซ่ ให้บริการด้วยอัธยาศัยที่สุภาพ รวดเร็ว และเชื่อถือ
ได้ให้กับลูกค้าในทุกการเดินทาง

ความเชื่อมั่น

ความน่าเชื่อถือในการด�ำเนินงาน
เอสโซ่มุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับที่สูงในทุกๆ ส่วนของการด�ำเนินธุรกิจ
และยึดมั่นต่อพันธสัญญาของความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยในการด�ำเนินงาน
พื้นฐานของความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนของเอสโซ่ เกิดจากความแน่วแน่และยึดมั่น
ต่อการป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงาน
ผู้รับเหมา และต่อชุมชน

ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
เอสโซ่มนี โยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็น
พืน้ ฐานท�ำให้สามารถดูแลสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้อง รวมทัง้ การบริหารจัดการ
ปัญหาที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เอสโซ่เชื่อมั่นว่า ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้น
อยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน และการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน

ความซื่อตรง

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
เอสโซ่มีนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด ในการก�ำกับดูแล
บริหารกิจการอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส
ยึดมั่นในจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
การยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดในการด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง เป็นคุณลักษณะ
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่งของเอสโซ่ ในทุกๆ หน่วยงานขององค์กร ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ
สามารถแข่งขันและประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

16
รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

ESSO

เลขทะเบียนบริษัท

ทะเบียนเลขที่ 0107539000073

ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโรงกลั่นปิโตรเลียม และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร
รวมทั้งการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ
ทุนจดทะเบียน	17,110,007,246.71 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 3,467,916,666 หุ้น มูลค่าตราไว้ 4.9338 บาทต่อหุ้น
ทุนชำ�ระแล้ว	17,075,181,200.40 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 3,460,858,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 4.9338 บาทต่อหุ้น
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่	3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0 2262 4000
เว็บไซต์

www.esso.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์: 0 2262 4788
E-mail: essoIR@exxonmobil.com

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0 2009 9999 (SET Contact Center)
ผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0 2344 1000
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

นโยบาย ภาพรวม และลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นหนึ่ง
ในบริษทั ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ เป็นผูน้ �ำในธุรกิจ
อุตสาหกรรมพลังงานระดับโลก โดยบริษทั ฯ ได้ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยมามากกว่า 120 ปี และได้รบั เอาแนวทางการด�ำเนิน
ธุรกิจของเอ็กซอนโมบิล ทีม่ คี วามเคร่งครัดทางวินยั มาใช้ ซึง่ เน้น
วิสยั ทัศน์ในการพัฒนาปัจจัยพืน้ ฐานการด�ำเนินธุรกิจในระยะยาว
และมุ่งเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับ
ประโยชน์อนื่ ๆ จากการเป็นหนึง่ ในบริษทั ในเครือเอ็กซอนโมบิล ทัง้
ด้านความเชีย่ วชาญในการบริการจัดหาน�ำ้ มันดิบและวัตถุดบิ อืน่ ๆ
เครือข่ายการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์
ทัว่ โลก การบริการทางด้านเทคโนโลยี การด�ำเนินงานและวิศวกรรม
ทีท่ นั สมัย และโครงการวิจยั และพัฒนา รวมถึงการได้รบั ประโยชน์
จากการใช้เครื่องหมายการค้า “เอสโซ่” “โมบิล” และเครื่องหมาย
การค้าอื่นๆ ซึ่งได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเอ็กซอนโมบิล
ตลอดจนความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรฝ่ายบริหารจัดการและ
เทคนิค และการให้บริการสนับสนุนทางด้านอื่นๆ

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียมและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมแบบครบวงจร รวมถึงการผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภณ
ั ฑ์อนื่ ๆ โดยมีธรุ กิจหลักดังต่อไปนี้
• โรงกลั่นน�้ำมันแบบคอมเพล็กซ์ (complex refinery) ซึ่งมีก�ำลัง
การกลั่นน�้ำมันดิบ 174,000 บาร์เรลต่อวัน (ซึ่งคิดตามวันที่
มีการด�ำเนินการผลิตจริง)
• โรงงานอะโรเมติกส์ (aromatics plant) ซึ่งมีก�ำลังการผลิต
พาราไซลีน 500,000 ตันต่อปี
• หน่วยผลิตสารท�ำละลาย (solvent production unit) ซึง่ มีก�ำลัง
การผลิต 50,000 ตันต่อปี
• เครือข่ายสถานีบริการน�้ำมันค้าปลีกภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่
ทั่วประเทศ
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

• การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วย ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน/
น�้ำมันก๊าด น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเตาและยางมะตอย และ
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ค้าส่ง
การบิน และการเดินเรือ
• ผลิตภัณฑ์น�้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงโมบิล 1 และเครือข่าย
ศูนย์บริการโมบิล 1
• การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ
โรงกลัน่ นำ�้ มันเอสโซ่ ตัง้ อยูใ่ นท�ำเลทีม่ คี วามได้เปรียบ ใกล้ทา่ เรือ
น�้ำลึกแหลมฉบัง ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โรงกลั่นน�้ำมันของ
บริษทั ฯ ติดตัง้ ระบบเทคโนโลยีอนั มีลกั ษณะเฉพาะพิเศษตามแบบ
เอ็กซอนโมบิล ทีม่ คี วามยืดหยุน่ สูงในการกลัน่ นำ�้ มันดิบชนิดต่างๆ
มากมายหลายชนิด อีกทั้งยังสามารถแปลงน�้ำมันดิบที่รับเข้ามา
เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในปริมาณที่มากกว่า ซึ่งได้แก่

น�ำ้ มันเบนซิน น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงอากาศยาน และน�ำ้ มันดีเซล นอกจากนี้
โรงกลั่นของบริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากความพร้อมในการ
เข้าถึงท่าเรือน�ำ้ ลึก เครือข่ายถนน และแนวท่อส่งทีส่ ามารถขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด ซึง่ ช่วยเพิม่ ความคล่องตัวแก่บริษทั ฯ ด้วย
ช่องทางการจัดส่งผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากทางรถบรรทุกและ
ทางเรือ
โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ ต่อเชือ่ มโยงเข้ากับหน่วย
กลัน่ น�ำ้ มันและกระบวนการกลัน่ น�ำ้ มันภายในของโรงกลัน่ นำ�้ มัน
ของบริษัทฯ อย่างครบวงจร โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษัทฯ
ผลิตอะโรเมติกส์ในรูปของพาราไซลีน (paraxylene) เป็นหลัก โดย
พาราไซลีนเป็นสารที่ใช้ในการผลิตกรดเทเรฟทาลิก (purified
terephthalic acid) ซึ่งเป็นวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตแผ่นฟิล์ม
โพลีเอสเตอร์ บรรจุภณ
ั ฑ์เรซินและผ้าใยสังเคราะห์ ส่วนเคมีภณ
ั ฑ์
อื่นๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ สารท�ำละลาย (solvents) และสาร
พลาสติกไซเซอร์ (plasticizers)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้
ตารางต่อไปนี้ แสดงรายได้จากการขายแยกประเภทระหว่างส่วนธุรกิจการกลัน่ นำ�้ มันและจัดจ�ำหน่ายนำ�้ มัน (downstream segment)
และส่วนธุรกิจปิโตรเคมี (petrochemical segment) ตามช่วงระยะเวลาที่ระบุ
2559
ล้านบาท
รายได้จากการขายสุทธิ
ส่วนธุรกิจการกลั่นน�้ำมันและจัดจ�ำหน่ายน�้ำมัน:
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
อื่นๆ(1)
รายได้สุทธิจากบริการ(2)
รวมรายได้จากการขายของส่วนธุรกิจ
การกลั่นน�้ำมันและจัดจ�ำหน่ายน�ำ้ มัน
ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี:
พาราไซลีน
อื่นๆ(3)
รายได้สุทธิจากบริการ
รวมรายได้จากการขายของส่วนธุรกิจ
ปิโตรเคมี
ยอดรวมรายได้จากการขาย

2558
ร้อยละ

ล้านบาท

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

134,586
3,094
1,752
667
140,099

89.2
2.0
1.2
0.4
92.8

152,157
3,683
797
586
157,223

89.5
2.2
0.5
0.3
92.5

194,431
3,825
3,339
605
202,200

88.1
1.7
1.5
0.3
91.6

6,568
4,312
34
10,914

4.4
2.8
0.0
7.2

7,609
5,016
43
12,668

4.5
3.0
0.0
7.5

11,336
7,163
36
18,535

5.1
3.3
0.0
8.4

151,013

100.0

169,891

100.0

220,735

100.0

(1) โดยหลักแล้วเป็นรายได้จากการขายน�้ำมันดิบซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อมาจากบริษัทในเครือ แต่ได้ขายต่อก่อนที่จะน�ำเข้าสู่กระบวนการกลั่น และยังรวมถึง
สินค้าที่จัดจ�ำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ  
(2) โดยหลักแล้วประกอบด้วย ค่าใช้สิทธิ (franchise fee) จากตัวแทนจ�ำหน่าย ค่าจัดการผลิตภัณฑ์และค่าเก็บรักษาสินค้าจากลูกค้าในธุรกิจการบิน และ
ค่าเช่า
(3) โดยหลักแล้วเป็นรายได้จากการขายสารเบนซีนเข้มข้น (benzene) สารท�ำละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers)

จำ�นวนพนักงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริหารองค์กร
23

การกลัน่ และจัดจำ�หน่าย (1) ค้าปลีกและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น (2)
439

77

เคมีภัณฑ์

ยอดรวม

6

545

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

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ทุนจดทะเบียน
(ร้อยละ)
(บาท)

ไม่ได้
ประกอบ
กิจการ

3,333,000

บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำกัด (IPEL)
3195/26 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0 2262 4000

ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

3,333,400

30 (1)

บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัด (UIDC)
3195/27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0 2262 4000

ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

10,000,000

49 (1)

บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด (PSE)
3195/27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0 2262 4000

ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

10,000,000

33 (2)

บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (TCC)*
3195/21 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0 2262 4000

บริการ
สถานีน�้ำมัน
และ
ร้านสะดวกซื้อ

50,000,000

0 (3)

บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (METL)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0 2262 4000

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด (THAPPLINE)
2/8 หมู่ 11 ถนนล�ำลูกกา ต�ำบลลาดสวาย
อ�ำเภอล�ำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 0 2991 9130
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
(BAFS)
171/2 หมู่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 0 2834 8900

100

ขนส่งน�้ำมัน
ทางท่อ

8,479,000,000

21

ให้บริการ
น�้ำมัน
อากาศยาน
แก่สายการบิน

637,496,657

7

* หลังจากเสร็จสิ้นการเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินการสถานีบริการน�้ำมันโดยให้ผู้ด�ำเนินการสถานีบริการเป็นผู้ด�ำเนินการทั้งหมด บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์
จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และขณะนี้ก�ำลังอยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี
(1) ส�ำหรับหุ้นที่เหลือเป็นหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งถือโดยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
(2) ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดยบริษัท UIDC และ IPEL
(3) บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท TCC แต่จำ� นวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายทั้งหมดของบริษัท TCC ถือโดยบริษัท UIDC  
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
ผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงิน

2559

2558

2557

151,013
14,104

169,891
8,351

220,735
(5,938)

10,274
6,650
1.92
58,751
37,998
20,753

4,520
1,701
0.49
56,702
42,933
13,769

(9,689)
(10,306)
(2.98)
63,973
52,053
11,920

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ

2559

2558

2557

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

4.4
20.3
1.1

1.0
5.8
2.1

(4.7)
(10.7)
3.0

การจ่ายเงินปันผล

2559

2558

2557

-

-

-

(ล้านบาท นอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)
รายได้จากการขาย
ก�ำไร/(ขาดทุน) ขั้นต้น
ก�ำไร/(ขาดทุน) ขั้นต้นก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA)
ก�ำไร/(ขาดทุน) ส�ำหรับงวด
ก�ำไร/(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)(1)
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของเจ้าของ

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)(1)
(1) ค�ำนวณจากจ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้านหุ้น

ผลงานยอดเยีย่ ม
ผลปฏิบัติการ
ด้านความปลอดภัย

ปริมาณการขาย
ผ่านสถานีบริการน�้ำมัน

ก�ำไรสุทธิ

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

อัตราผลตอบแทน
จากส่วนของเจ้าของ

อัตราส่วนหนี้สินรวม
ต่อส่วนของเจ้าของ
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ผลการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ คงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในเรื่องของความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือและความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งด�ำเนินการพัฒนาธุรกิจหลักที่ส�ำคัญด้วยการลงทุนในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์สูงสุด
ต่อการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและยังผลให้มีการขยายช่องทางการจ�ำหน่ายที่มีก�ำไรสูงสุด
บริษัทฯ ด�ำเนินการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมันปิโตรเลียมผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายที่หลากหลาย ได้แก่ การค้าปลีก
พาณิชยกรรม และการส่งออก โดยมุ่งเน้นต่อมูลค่าการขายที่สูงที่สุดเป็นเป้าหมายส�ำคัญ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการ
ลงทุนอย่างมีวินัยตลอดช่วงเวลาขาขึ้นและขาลงของวงจรธุรกิจจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

สรุปผลการดำ�เนินงานของธุรกิจในปี 2559
คงไว้ ซึ่ ง ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ด้ า นความปลอดภั ย และ
สิง่ แวดล้อมทีด่ เี ยีย่ ม โดยไม่มี
เหตุให้สญ
ู เสียเวลาท�ำงานและ
ไม่มีเหตุน�้ำมันรั่วไหล

ด�ำ เ นิ น กา ร จั ด จ� ำหน่ า ย
ร้อยละ 94 ของผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดให้แก่ตลาดภายใน
ประเทศและประเทศเพื่อน
บ้ า นซึ่ ง เป็ น ตลาดที่ ใ ห้ ผ ล
ตอบแทนสูงกว่า โดยความ
ร่วมมือของทุกหน่วยงานใน
ธุรกิจการกลั่นและการตลาด
สามารถเติ บ โตตามความ
ต้องการของตลาด เป็นผลให้
ธุรกิจค้าปลีกมียอดขายสูงสุด
และมียอดขายยางมะตอย
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 44
เพิม่ จ�ำนวนสถานีบริการนำ�้ มัน
ทีจ่ �ำหน่ายผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพ
สูง โดยมีจ�ำนวนสถานีจำ� หน่าย
น�ำ้ มันแก๊สโซฮอล์ ซูพรีม อี20
มากถึงร้อยละ 80 และสถานี
จ�ำหน่ายน�้ำมันดีเซลเกรด
พรีเมียมมากถึงร้อยละ 55
ของเครื อ ข่ า ยสถานี บ ริ ก าร
น�้ำมัน

ยังคงรักษาความเป็นผูน้ ำ� ในตลาดค้าปลีกน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในกลุม่
ผู้ค้าต่างชาติด้วยสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 13

สามารถรักษาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของโรงกลั่นและ
บริหารจัดการซ่อมบ�ำรุงตามแผนงานที่ได้วางไว้เป็นระยะเวลา
37 วันอย่างปลอดภัย และอยู่ในงบประมาณ พร้อมทั้งประสบ
ความส�ำเร็จในการจัดท�ำโครงการเพิม่ ผลก�ำไรและประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานควบคู่กันไปด้วย
ปรับปรุงระบบจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจ ได้แก่ การปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ในระบบจ่ายน�้ำมัน
การปรับปรุงถังเก็บยางมะตอย
และการปรั บ เปลี่ ย นระบบ
จ่ายน�้ำมันอัตโนมัติ

เปลี่ยนสถานีบริการน�้ำมันที่
ด�ำเนิ น งานโดยบริ ษั ท ย่ อ ย
ทั้งหมดมาเป็นสถานีบริการ
น�้ ำ มั น ที่ ด� ำ เนิ น งานโดย
ผู ้ ด� ำ เ นิ น ก า ร เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นต้ น ทุ น
และความคล่ อ งตั ว ในการ
บริหารจัดการ

เปิดตัวน�ำ้ มันสูตรใหม่ดว้ ยการมุง่ เน้นเรือ่ งเพิม่ ระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด
พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้วยการเริ่ม
โปรแกรมบั ต รสมาชิ ก สะสมแต้ ม เอสโซ่
สไมล์ซึ่งมีสมาชิกบัตรจ�ำนวน 800,000 บัตร
ณ สิ้ น ปี 2559 รวมทั้ ง การขยายเครื อ ข่ า ย
พันธมิตรทางการค้าเพิม่ เติมจ�ำนวน 39 ร้านค้า

สามารถกลั่นน�้ำมันดิบจาก
แหล่งผลิตใหม่ได้ถงึ 12 แห่ง
แ ล ะ เ พิ่ ม สั ด ส ่ ว น ก า ร
ใช้ น�้ ำ มั น ดิ บ ราคาต�่ ำ จาก
แหล่งผลิตในภูมิภาคและใน
ตะวันออกกลางเป็นร้อยละ
65 มากขึ้นร้อยละ 5 จาก
ปีก่อน

เสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง
ด้านการตลาดด้วยการเปิด
สถานีบริการน�ำ้ มันใหม่จ�ำนวน
15 แห่ง และปรับปรุงสถานี
บริการน�ำ้ มันจ�ำนวน 50 แห่ง

ขยายธุ ร กิ จ น�้ ำ มั น หล่ อ ลื่ น
ยานยนต์ดว้ ยการเพิม่ ช่องทาง
การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่าน
เครือข่ายสถานีบริการน�้ำมัน
เอสโซ่ แ ละเครื อ ข่ า ยของ
พั น ธมิ ต รทางการค้ า อย่ า ง
ศู น ย์ บ ริ ก ารบี ค วิ ก และร้ า น
จ�ำหน่ายสินค้าจากหลายผูผ้ ลิต
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ธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี
ในปี 2559 ปริมาณการกลัน่ นำ�้ มันดิบของบริษทั ฯ โดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 133,000 บาร์เรลต่อวัน ลดลงจาก 140,000 บาร์เรลต่อวัน ในปีกอ่ น
อันเป็นผลเนื่องมาจากในปี 2559 มีการหยุดซ่อมบ�ำรุงหน่วยการผลิตตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้ ค่าการกลั่นเฉลี่ยในปี 2559
อยู่ที่อัตรา 7.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงกว่าค่าการกลั่นเฉลี่ย 4.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในปี 2558 ได้รับประโยชน์จากก�ำไรสต็อกน�้ำมัน
หักกับผลกระทบจากการหยุดด�ำเนินการตามแผนการซ่อมบ�ำรุงและค่าการกลั่นอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลง ปริมาณการผลิต
พาราไซลีนอยู่ที่ 229 พันตันในปี 2559 ลดลงจาก 244 พันตันในปี 2558 ระดับการผลิตที่ลดลงของพาราไซลีนได้รับผลกระทบจาก
การหยุดหน่วยการผลิตตามแผนซ่อมบ�ำรุง
โรงกลั่นน�้ำมันของบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มผลก�ำไรและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ต้นทุนการผลิตด้วยการพัฒนาการ
ด�ำเนินการหลายโครงการ เช่น โครงการเพิ่มผลก�ำไร ได้แก่ การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและ
การเลือกใช้น�้ำมันดิบที่หลากหลาย โครงการดังกล่าวท�ำให้โรงกลั่นสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนการด�ำเนินการ
กลั่นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้น�้ำมันดิบที่มีสิ่งเจือปนระดับสูง และความสามารถในการปรับเปลี่ยนกระบวนผลิตเพื่อ
ให้ได้ปริมาณยางมะตอยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีก�ำไรระดับสูง ในปี 2559 โรงกลั่นยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการกลั่นน�้ำมันดิบที่
หลากหลายเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ด้วยการเลือกใช้นำ�้ มันดิบจากแหล่งผลิตใหม่ถึง 12 แห่ง และสามารถเพิ่มปริมาณยางมะตอย
ได้ถึงร้อยละ 42
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนในระบบจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพการด�ำเนินงานและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
การปรับปรุงระบบจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้แก่ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบจัดจ�ำหน่ายของคลังจ่ายน�้ำมันให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพือ่ รองรับการจ�ำหน่ายนำ�้ มันสูตรใหม่ การปรับปรุงระบบให้ความร้อนถังเก็บและจ�ำหน่ายยางมะตอยเพือ่ ส่งเสริม
ให้ได้ปริมาณขายที่มากขึ้น และการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์ของคลังจ่ายน�้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในขั้นตอนการผสมสูตรการผลิตและการด�ำเนินการจัดส่ง
โรงกลั่นศรีราชาได้รับรางวัลมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศระดับโลกของเอ็กซอนโมบิล 6 รางวัล ในด้านความปลอดภัยของบุคลากร
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิต ศักยภาพในการเพิ่ม
รายได้ ความเป็นเลิศในการด�ำเนินงาน

ผลการดำ�เนินงานของโรงกลั่นศรีราชา

สามารถกลั่นน�ำ้ มันดิบ
จากแหล่งผลิตใหม่ได้ถึง

12 แห่ง

เพิ่มการใช้น�้ำมันดิบราคาต�ำ่
จากแหล่งผลิตในภูมิภาคและ
ในตะวันออกกลางมากขึ้น

ร้อยละ 5
จากปีก่อน

เพิ่มปริมาณการผลิต
ยางมะตอยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีก�ำไรสูงมากขึ้น

42

ร้อยละ
จากปีก่อน

ได้รับรางวัล
มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ
ระดับโลกของเอ็กซอนโมบิล

6 รางวัล
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ธุรกิจค้าปลีกน้ำ�มันเชื้อเพลิง
ด้ ว ยคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ หนื อ กว่ า พร้ อ มทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการผลิตและการจัดจ�ำหน่าย ท�ำให้บริษทั ฯ มีสถานะทีเ่ ข้มแข็ง
ในการแข่งขันด้านตลาดค้าปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่มี
ความผันผวนและมีการแข่งขันสูง และมีความสามารถในการที่
จะจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงได้อย่าง
ต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบจากการที่บริษัทฯ
มีหน่วยปฏิบตั กิ ารเชือ่ มโยงแบบครบวงจรทีค่ รอบคลุมทัง้ กระบวนการ
กลั่ น กั บ กระบวนการจั ด เก็ บ และการจั ด จ�ำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
ยอดขายผ่านเครือข่ายสถานีบริการน�้ำมันเอสโซ่เติบโตร้อยละ 4
จากปี 2558 โดยมีปริมาณการขายของธุรกิจค้าปลีกน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการขายรวมทั้งหมดของบริษัทฯ
ในปี 2559 ผลจากการท�ำการตลาดทั่วประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและ
กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ รวมทัง้ การท�ำโครงการบัตรสมาชิก
ท�ำให้บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายจากธุรกิจค้าปลีกได้สูงสุด
และรั ก ษาต�ำแหน่ ง ผู ้ น�ำในตลาดค้ า ปลี ก น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ใน
กลุ่มผู้ค้าต่างชาติด้วยสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 13
สถานีบริการนำ�้ มันเอสโซ่ พยายามอย่างต่อเนือ่ งในการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพแก่ลูกค้า ซึ่งได้แก่การ
เพิม่ จ�ำนวนสถานีจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูงทีช่ ว่ ยเสริมสร้าง
คุณค่าตราสินค้าและเพิ่มยอดขาย โดย ณ สิ้นปี 2559 เอสโซ่มี
สถานีบริการนำ�้ มันทีจ่ �ำหน่ายผลิตภัณฑ์นำ�้ มันดีเซลเกรดพรีเมียม
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 298 แห่ง และมีสถานีบริการน�้ำมันที่จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซูพรีม อี 20 เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 436
แห่ง และในปีเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
เชือ้ เพลิงคุณภาพสูงสูตรใหม่ ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ของเครือ่ งยนต์ และท�ำการออกบัตรสมาชิกเอสโซ่สไมล์ เพือ่ เปิด
โอกาสให้ลูกค้าที่เติมน�้ำมันที่สถานีบริการเอสโซ่สะสมแต้มเพื่อ
แลกสิทธิประโยชน์มากมาย ได้แก่ แลกเป็นส่วนลดในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันทีส่ ถานีบริการเอสโซ่ แลกเป็นคะแนนสะสมของ
เทสโก้ โลตัส คลับการ์ด และแลกไมล์สะสมของสายการบินแอร์เอเชีย
ณ สิ้นปี 2559 โครงการบัตรสมาชิกเอสโซ่สไมล์มีสมาชิกบัตร
จ�ำนวน 800,000 บัตร
บริษัทฯ ท�ำการปรับปรุงเครือข่ายสถานีบริการน�้ำมันเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนสูงสุด ด้วยการด�ำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงที่จะ
ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจโดยทีย่ งั คงรักษาวินยั ในการลงทุนและ
การใช้จ่าย บริษัทฯ เปลี่ยนสถานีบริการน�้ำมันที่ด�ำเนินงานโดย
บริษัทย่อยทั้งหมดมาเป็นสถานีบริการน�้ำมันที่ด�ำเนินงานโดย
ผู้ด�ำเนินการ การเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินงานจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านต้นทุนและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
สถานีบริการน�้ำมัน บริษัทฯ เปิดสถานีบริการแห่งใหม่จ�ำนวน
15 แห่ง โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดให้กับเครือข่าย
สถานีบริการน�ำ้ มันเป็นหลัก ท�ำให้ ณ สิน้ ปี 2559 เครือข่ายสถานี

บริการเอสโซ่มจี �ำนวนสถานีบริการน�ำ้ มันทัง้ สิน้ 542 แห่ง นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังท�ำการปรับปรุงสถานีบริการน�้ำมันเพิ่มอีก 50 แห่ง
โดยเป็นการปรับปรุงภาพลักษณ์และอุปกรณ์ รวมถึงการบ�ำรุง
รักษาถังเก็บน�้ำมันใต้ดินของสถานีบริการหลายแห่งอีกด้วย
นอกเหนือจากความส�ำเร็จในการจ�ำหน่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง บริษทั ฯ
ยังคงเสริมสร้างรายได้อนื่ ผ่านโครงการพันธมิตรทางธุรกิจทีเ่ ข้มแข็ง
ด้ ว ยการขยายความร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รทางการค้ า รายเดิ ม
อย่างต่อเนื่องและสร้างพันธมิตรทางการค้ารายใหม่ บริษัทฯ คง
ความร่วมมือทางธุรกิจที่เข้มแข็งกับร้านเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส
แฟมิลี่มาร์ท แมคโดนัลด์ เบอร์เกอร์คิง เคเอฟซี บีควิก บอร์ช
ร้านกาแฟราบิก้า และร้านคาเฟดิโอโร และพัฒนาความร่วมมือ
ทางธุรกิจกับพันธมิตรรายใหม่ ได้แก่ ร้านกาแฟแกรนด์คอฟฟีบอย
และเอส มินมิ าร์ท ในปี 2559 บริษทั ฯ มีรา้ นค้าพันธมิตรในสถานี
บริการทัง้ หมดเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 300 ร้าน โดยพันธมิตรทางธุรกิจ
เหล่านีช้ ว่ ยเสริมก�ำไรให้กบั สถานีบริการน�ำ้ มันและยังเป็นการเพิม่
คุณภาพของการให้บริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้า

ผลการดำ�เนินงานของธุรกิจค้าปลีก
ปริมาณการขายผ่านสถานีบริการน�้ำมัน
และเป็นยอดขายสูงสุดของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4
ปริมาณการขายน�้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 20
เพิ่มขึ้นร้อยละ 24
สถานีบริการน�้ำมันในเครือข่ายเพิ่มเป็น 542 แห่ง
จ�ำนวนร้านค้าพันธมิตรทั้งหมด 300 ร้าน
สถานีที่จ�ำหน่าย
น�ำ้ มันดีเซลเกรดพรีเมียม
ทั้งหมด 298 แห่ง
เพิม่ จากปีกอ่ น 58 แห่ง

สถานีที่จ�ำหน่ายน�้ำมัน
แก๊สโซฮอล์ ซูพรีม อี 20
ทั้งหมด 436 แห่ง
เพิม่ จากปีกอ่ น 36 แห่ง
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ธุรกิจน้ำ�มันหล่อลื่น
บริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าโดยตรงและผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย
ท�ำให้ยอดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมันหล่อลื่นโมบิลเติบโตอย่างต่อเนื่อง และด้วยความคิดริเริ่มทางการตลาดและการขายที่ประสบ
ความส�ำเร็จ ได้แก่ การออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่สตู่ ลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทีห่ ลากหลาย ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถ
ขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ผ่านเครือข่ายศูนย์บริการโมบิล 1 เซ็นเตอร์ได้ถึง 294 แห่งทั่วประเทศ ศูนย์บริการโมบิล 1
เซ็นเตอร์ให้บริการในด้านการดูแลรักษารถยนต์ดว้ ยมาตรฐานชัน้ น�ำ ผ่านบริการระดับมืออาชีพและการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพ
สูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขยายช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายสถานีบริการน�้ำมันเอสโซ่และเครือข่ายของพันธมิตร
ทางการค้าอย่างศูนย์บริการบีควิกและร้านจ�ำหน่ายสินค้าจากหลายผู้ผลิต

ธุรกิจพาณิชยกรรม

ผลการดำ�เนินงาน
ของธุรกิจพาณิชยกรรม
ปริมาณการขายยางมะตอย

เพิ่มขึ้นร้อยละ
ปริมาณการขายน�้ำมันเตาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นร้อยละ

44
50

ปริมาณการขายน�้ำมันเชื้อเพลิงยานยนต์
ให้กับธุรกิจค้าปลีกรายย่อยในประเทศเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นร้อยละ

33

ปริมาณการขายน�้ำมันเชื้อเพลิง
ให้กับลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นร้อยละ

8

ธุรกิจพาณิชยกรรมประกอบด้วยการจ�ำหน่ายใน 4 ภาคธุรกิจ
ได้แก่ ภาคค้าส่ง ธุรกิจยางมะตอย ภาคการบิน และภาคการ
เดินเรือ บริษัทฯ มีระบบออนไลน์เพื่อให้บริการด้านการรับค�ำสั่ง
ซือ้ ของลูกค้า ระบบออนไลน์นจี้ ะช่วยให้ลกู ค้าสามารถสัง่ ซือ้ สินค้า
ได้ 24 ชั่วโมงจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัว โทรศัพท์มือถือ หรือ
แท็บเล็ต นอกจากบริการดังกล่าว บริษัทฯ ยังด�ำเนินกิจกรรม
อีกหลากหลายเพื่อที่จะสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกและ
ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
ยอดจ�ำหน่ายของธุรกิจพาณิชยกรรมคิดเป็นร้อยละ 54 ของ
ปริมาณการขายรวมในปี 2559 บริษทั ฯ สามารถเพิม่ ปริมาณการ
ขายน�้ำมันเตาภายในประเทศได้มากกว่าร้อยละ 50 เป็นจ�ำนวน
3,200 บาร์เรลต่อวัน ปริมาณการขายน�้ำมันเตาอุตสาหกรรมที่
เพิ่ ม ขึ้ น นี้ ส ่ ว นหนึ่ ง มาจากการขายน�้ำ มั น เตาให้ กั บ การไฟฟ้ า
ฝ่ายผลิตในช่วงทีม่ ปี ญ
ั หาการจัดหาก๊าซธรรมชาติ ซึง่ การจ�ำหน่าย
น�้ำมันเตาให้กับการไฟฟ้าถือว่าเป็นส่วนช่วยในการรักษาความ
ต่อเนื่องของการจ่ายพลังงานไฟฟ้าในประเทศ ในช่องทางธุรกิจ
พาณิชยกรรมนี้ บริษัทฯ ได้สร้างโอกาสในทางการค้าด้วยการ
ขยายธุรกิจสู่ช่องทางใหม่ๆ ซึ่งได้แก่ การขายผลิตภัณฑ์ให้กับ
ธุรกิจค้าปลีกรายย่อยในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 และการขาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ให้ กั บ ลู ก ค้ า ในประเทศเพื่ อ นบ้ า น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ยิ่งไปกว่านี้ บริษัทฯ ยังมียอดขายยางมะตอย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 โดยส่วนหนึ่งมาจากการขายยางมะตอย
กว่า 3 พันตันให้กับประเทศออสเตรเลีย
บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เหลือซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6
ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้แก่ลูกค้าพาณิชยกรรมผ่านการส่งออก
ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกเป็นหลัก ยอดการส่งออกดังกล่าวลดลง
จากร้อยละ 9 ในปี 2558 เนื่องมาจากความพยายามในการเพิ่ม
ยอดจ�ำหน่ายในด้านพาณิชยกรรมภายในประเทศและประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีผลตอบแทนสูงกว่า
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ผลการดำ�เนินงาน
ด้านความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อม

โรงกลั่นน�้ำมันเอสโซ่
ปฏิบัติงานครบ

โรงกลั่นน�้ำมันเอสโซ่
ปฏิบัติงานครบ

คลังจ่ายน�้ำมันเอสโซ่
ปฏิบัติงานครบ

โดยไม่มีเหตุให้สูญเสีย
เวลาท�ำงาน

โดยไม่มเี หตุการณ์รวั่ ไหล
ของน�ำ้ มัน

โดยไม่มีเหตุให้สูญเสีย
เวลาท�ำงาน

16.8 ล้านชั่วโมง

9 ปี

23 ปี

ความปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ ให้การส่งเสริมอย่างเข้มแข็งในการรณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรม
คุณค่าด้านความปลอดภัยให้เกิดในทุกระดับขององค์กร ระบบ
บริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (Operations Integrity
Management System หรือ OIMS) ของบริษัทฯ ได้วางกรอบ
ที่ชัดเจนในการจัดการทั้งด้านความปลอดภัยในการท�ำงานและ
ความปลอดภัยของบุคลากร ในส่วนของความปลอดภัยส่วนบุคคล
นั้น บริษัทฯ ใช้ระบบการป้องกันความสูญเสียในการปฏิบัติงาน
(Loss Prevention System หรือ LPS) อันเป็นแนวทางที่พิสูจน์
แล้วว่ามุ่งเน้นทั้งในเรื่องพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงรวมถึงปรับปรุง
สถานทีท่ �ำงาน ระบบและสมรรถนะต่างๆ ให้ดขี นึ้ ด้วยการปฏิบตั ิ
ดังกล่าวทั้งในด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ท�ำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานให้ปลอดภัยโดย “ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ” (Nobody
Gets Hurt)

บริษัทฯ มีการตรวจสอบธุรกิจในทุกประเด็นอย่างสม�่ำเสมอเพื่อ
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อมรวมถึง
นโยบายภายในองค์กร บริษัทฯ ได้น�ำมาตรการควบคุมมลพิษ
มาตรการบรรเทาผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ และเทคโนโลยี
ของเอ็กซอนโมบิล มาใช้เพือ่ ลดการปล่อยของเสียและอนุรกั ษ์พลังงาน

หนึง่ ในปัจจัยหลักสูค่ วามส�ำเร็จเพือ่ บรรลุเป้าหมายที่ “ไม่มใี ครได้รบั
บาดเจ็บ” คือ การส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ สามารถ
ทักท้วงได้เมือ่ พบเห็นพฤติกรรมทีไ่ ม่ปลอดภัย พนักงานทุกคนใน
บริษัทฯ แต่ละคนสามารถตักเตือนเพื่อนร่วมงานได้ ถ้าพบเห็น
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
สนับสนุนให้พนักงานยินดีรับฟังค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการท�ำงาน
อย่างไรให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น พนักงานทุกคนได้รับการปลูกฝังให้
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการท�ำงานที่ปลอดภัยกว่า โดยผล
จากโครงการที่มคี วามเข้มงวดเหล่านี้ท�ำให้บริษัทฯ ประสบความ
ส�ำเร็จด้านความปลอดภัยทีส่ �ำคัญหลายด้านในปี 2559 ตัวอย่าง
เช่น โรงกลัน่ น�ำ้ มันเอสโซ่ศรีราชาปฏิบตั งิ านครบ 16.8 ล้านชัว่ โมง
และคลังจ่ายน�้ำมันศรีราชาปฏิบัติงานครบ 23 ปี โดยไม่มีเหตุให้
สูญเสียเวลาท�ำงาน ส่วนในภาพรวม บริษทั ฯ มีผลการปฏิบตั งิ าน
ด้านความปลอดภัยทีด่ ที สี่ ดุ โดยวัดได้จากอัตราการเกิดเหตุทตี่ อ้ ง
บันทึกเป็นรายงานและการท�ำงานทีไ่ ม่มเี หตุให้สญ
ู เสียเวลาท�ำงาน
ผลการด�ำเนินงานทีน่ า่ ประทับใจเหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและแทรกซึมอยู่ทั่วทุกระดับของ
องค์กร

บริษทั ฯ เชือ่ ว่าพนักงานทีม่ คี วามสามารถและทุม่ เทในการท�ำงานเป็น
จุดแข็งทีโ่ ดดเด่นประการหนึง่ ของบริษทั ฯ ระบบการพัฒนาบุคลากร
ของเราใช้กระบวนการบูรณาการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่
ให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจ ทุม่ เทท�ำงานและผลิตผลงานได้อย่างเต็มที่

โรงกลั่นน�้ำมันของบริษัทฯ ใช้น�้ำจืดที่ผลิตและหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่ดว้ ยหน่วยกลัน่ น�ำ้ ทะเลให้เป็นน�ำ้ จืดสองหน่วย เพือ่ ประหยัด
ทรัพยากรน�้ำตามธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังติดตั้งและ
ใช้หน่วยควบคุมไอระเหยน�้ำมันที่คลังจ่ายน�้ำมันล�ำลูกกาและ
ศรีราชา เพื่อลดการปล่อยไอระเหยของสารไฮโดรคาร์บอน
ออกสู่บรรยากาศและน�ำกลับมาแปรสภาพเป็นน�้ำมันส�ำเร็จรูป

บุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษทั ฯ พิถพี ถิ นั คัดเลือกผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามาร่วมงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง เรามุง่ มัน่ พัฒนาบุคลากรผ่านการมอบหมายงาน เรียนรู้
ประสบการณ์จากการท�ำงานตรง และฝึกอบรมให้ความรูอ้ ย่างมีเป้าหมาย
การวางแผนความก้าวหน้าในงานอาชีพถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างบริษทั ฯ และพนักงาน การเลือ่ นต�ำแหน่งจะด�ำเนินการ
ด้วยการคัดสรรจากบุคลากรภายใน และก�ำหนดให้ผจู้ ดั การและ
ผูบ้ งั คับบัญชาร่วมเสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงานทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนา
ศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง เป้าหมาย
ของบริษทั ฯ คือการพัฒนาให้พนักงานมีความสามารถพร้อมทีจ่ ะเป็น
ผูน้ �ำและเปีย่ มด้วยความรูท้ างวิชาชีพสูงสุดในอุตสาหกรรม บริษทั ฯ
ยังได้รบั ประโยชน์จากเครือข่ายเอ็กซอนโมบิลในการจัดอบรมพนักงาน
รวมถึงการมอบหมายงานในต่างประเทศให้กับพนักงานที่ได้รับ
คัดเลือกเพือ่ ไปท�ำงานให้บริษทั ในเครือเอ็กซอนโมบิลอืน่ ๆ สิง่ ทีส่ �ำคัญ
อีกประการก็คอื บรรยากาศการท�ำงานของเรามีการคาดหวังสูง
เห็นคุณค่าของพนักงานทีม่ ผี ลงานดีและมีการมอบรางวัลโดยพิจารณา
จากผลงานของพนักงานแต่ละคนและจากการท�ำงานเป็นทีม
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ผลประกอบการตามงบการเงินรวมส�ำหรับปี 2559
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
ก�ำไร/ (ขาดทุน) จากการขาย
ธุรกิจการกลั่นน�้ำมันและจัดจ�ำหน่ายน�้ำมัน
ธุรกิจปิโตรเคมี
ก�ำไร/ (ขาดทุน) ขั้นต้นก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA)
ต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ
(ค่าใช้จ่าย)/ เครดิตภาษีเงินได้
ก�ำไร/ (ขาดทุน) ส�ำหรับงวด
ก�ำไร/ (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)(1)

2559

2558

151,013
8,238
9,654
(1,416)
10,274
(501)
(1,556)
6,650
1.92

169,891
2,322
5,280
(2,958)
4,520
(770)
(282)
1,701
0.49

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

รายได้จากการขายในปี 2559 ลดลงจากปีก่อน เป็นผลมาจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวลดลง
บริษัทฯ มีก�ำไรจากการขายในปี 2559 จ�ำนวน 8,238 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 2,322 ล้านบาทในปี 2558 ส่วนธุรกิจการกลั่นน�้ำมัน
และการจัดจ�ำหน่ายน�้ำมันมีก�ำไรจากการขายเพิ่มขึ้น 4,374 ล้านบาท ปัจจัยหลักเป็นผลจากก�ำไรสต็อกน�้ำมันเมื่อเทียบกับขาดทุน
สต็อกนำ�้ มันในปีกอ่ นหักกับผลกระทบของการหยุดซ่อมบ�ำรุงและค่าการกลัน่ อุตสาหกรรมทีป่ รับตัวลดลง ในขณะทีส่ ว่ นธุรกิจปิโตรเคมี
ขาดทุนจากการขายลดลง 1,542 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากก�ำไรขั้นต้นของอุตสาหกรรมพาราไซลีนปรับตัวดีขึ้น หักกับปริมาณ
การผลิตที่ลดลงเนื่องจากการหยุดซ่อมบ�ำรุงตามแผน
ปี 2559 บริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย จ�ำนวน 10,274 ล้านบาทเมื่อเทียบกับก�ำไร
ขั้นต้นก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 4,520 ล้านบาทในปี 2558
ต้นทุนทางการเงินสุทธิลดลงทั้งสิ้น 269 ล้านบาทในปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ย
กู้ยืมเฉลี่ยลดลงและยอดเงินกู้ยืมลดลง
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2559 เป็นจ�ำนวน 1,556 ล้านบาท เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 282 ล้านบาท ในปี 2558
บริษทั ฯ มีก�ำไรสุทธิในปี 2559 เป็นจ�ำนวน 6,650 ล้านบาท โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากก�ำไรสต็อกน�ำ้ มันและก�ำไรขัน้ ต้นของพาราไซลีน
ที่ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งต้นทุนทางพลังงานที่ลดลง
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ค่าการกลั่น
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
8
7
6
2558
5
4
3
4.7
2
1
0

2559

7.7

ค่าการกลั่นโดยรวมในปี 2559 ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ 7.7
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อเปรียบเทียบกับ 4.7 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรลใน ปี 2558 ค่าการกลั่นโดยรวมในปี 2559 ซึ่งเพิ่ม
ขึน้ 3.0 ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรลจากปีกอ่ น ได้รบั ประโยชน์จาก
ก�ำไรสต็อกนำ�้ มันหักกับผลกระทบจากการหยุดด�ำเนินการ
ตามแผนการซ่อมบ�ำรุงและค่าการกลั่นอุตสาหกรรมที่
ปรับตัวลดลง

งบแสดงฐานะการเงิน

2559

2558

(ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของเจ้าของ

58,751
37,998
20,753

56,702
42,933
13,769

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 3,887 ล้านบาท จากยอด ณ สิ้นปี 2558 โดยปัจจัยหลักคือมูลค่า
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของสินค้าคงคลังจากราคาน�ำ้ มันดิบทีป่ รับตัวสูงขึน้ บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 1,838 ล้านบาท สาเหตุหลัก
มาจากการที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง รวมทั้งมีมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลงซึ่งเป็นผลมาจาก
ค่าเสื่อมราคาหักกับการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ยอดการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส�ำหรับปี 2559 มีจ�ำนวน 1,446 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อบ�ำรุงรักษาและ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานของโรงกลั่นและสถานีบริการน�้ำมัน รวมไปถึงการลงทุนเพื่อขยายเครือข่ายสถานีบริการน�้ำมัน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลง 4,935 ล้านบาทจากยอดสิ้นปี 2558 หนี้สินหมุนเวียนลดลง 2,226 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจาก
การช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น หักบางส่วนกับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการซื้อน�้ำมันดิบ ในขณะที่หนี้สิน
ไม่หมุนเวียนลดลง 2,709 ล้านบาทในปี 2559 โดยหลักเนื่องมาจากการช�ำระเงินกู้ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมรวมจ�ำนวน 22,969 ล้านบาท ลดลง 6,150 ล้านบาทจากยอดสิ้นปี 2558
ยอดเงินกูย้ มื รวมของบริษทั ฯ ประกอบไปด้วยยอดเงินกูย้ มื ระยะสัน้ 13,569 ล้านบาท และยอดเงินกูย้ มื ระยะยาว 9,400 ล้านบาท ส�ำหรับ
ยอดเงินกูย้ มื ระยะสัน้ นัน้ ประกอบด้วยตัว๋ แลกเงิน 1,199 ล้านบาท เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน 4,821 ล้านบาท และเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7,550 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมใหม่เพื่อใช้ในการด�ำเนินกิจการประกอบไปด้วย
เงินกู้จากบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลจ�ำนวน 1,500 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัว และวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน
ในประเทศจ�ำนวน1,500 ล้านบาทระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงอันดับเครดิตเรทติ้งอยู่ที่ A+
จากทริสเรทติ้งและ F1(tha) จากฟิทซ์เรตติ้ง
ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 6,984 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากก�ำไรของปี 2559
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งบกระแสเงินสด

2559

2558

(ล้านบาท)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

7,316
(812)
(6,212)

6,926
(776)
(6,295)

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 7,316 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากก�ำไรระหว่างปี กระแสเงินสด
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 812 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทุนในโครงการซ่อมบ�ำรุงและปรับปรุงการด�ำเนินงาน รวมไปถึงการ
ขยายเครือข่ายสถานีบริการน�้ำมัน หักกับเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 6,212 ล้านบาท
เป็นผลจากการช�ำระคืนเงินกู้ยืม
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินเงินกู้ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้เงินกู้ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2559

2558

0.9
0.2
1.1
0.5
1.1

0.7
0.2
2.1
0.9
2.1

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

สนองพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์และ
ความสุขความเจริญของปวงชนชาวไทย พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสโดยร่วมสนับสนุนโครงการตามพระราชด�ำรินานัปการของพระองค์
ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เอสโซ่ฯ สรรหาและส่งเสริมโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งในด้าน
การพัฒนาสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
ชุมชนรอบๆ สถานที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ และระดับประเทศ
บริษัทฯ ได้รับพระราชทาน “ตราครุฑ” ในปี พ.ศ. 2541 เนื่องจากตั้งมั่นอยู่ในการประกอบวิชาชีพอย่างสุจริต
ร่วมสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเสมอมา
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การศึกษา
ส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล
ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้สนับสนุนการบูรณะซ่อมแซม
ห้องสมุดของโรงเรียนวไลย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ ก่อสร้างขึน้
ด้วยเงินสนับสนุนของบริษทั ฯ เมือ่ ปี 2549 นอกจากนี้ ยังได้มอบ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ในโครงการการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งริเริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนวไลย ก่อตั้งขึ้นโดยเงินพระราชทานจากสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ต่อมา พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด�ำริให้
ผู้อ�ำนวยการกองงานส่วนพระองค์เข้ามาดูแลท�ำการซ่อมแซม
อาคารเรียนในปี พ.ศ. 2545 และทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ โดยเปิด
การเรียนการสอนตัง้ แต่ชนั้ อนุบาลปีที่ 1-2 และระดับชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 1-6
สนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ระดับอุดมศึกษา
บริษทั ฯ ร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดตัง้
กองทุนการศึกษา “เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี”
ขึน้ ในปี พ.ศ. 2525 ในโอกาสฉลองครบรอบ 200 ปีกรุงเทพมหานคร
เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ
ในปีนี้ มีการมอบทุนการศึกษาจ�ำนวน 86 ทุนแก่นิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทกี่ �ำลังศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี พลังงาน และสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐทั่วประเทศ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษา
ไปแล้วกว่า 2,000 ทุน รวมมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท
ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ
เนือ่ งจากเล็งเห็นความส�ำคัญของการศึกษาและวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีวา่ มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ บริษทั ฯ
จึงสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534
ทุนการศึกษาโรงกลั่นน�้ำมันเอสโซ่ศรีราชา
โรงกลัน่ นำ�้ มันเอสโซ่ศรีราชา ได้จดั ตัง้ กองทุนการศึกษาในปี 2542
เพื่อมอบให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ต่อมา โครงการนี้ได้รวมเงินบริจาคสมทบทุนจากพนักงานด้วย
โดยในปี 2559 นี้ มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจ�ำนวน 400 คน
เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาจ�ำนวน 168 คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นจ�ำนวน 109 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ�ำนวน
123 คน นับจนถึงปัจจุบนั ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว รวม 3,678 ทุน
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ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน
บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนแก่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) เพือ่ สร้างสรรค์กจิ กรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
นอกห้องเรียนส�ำหรับเยาวชนทั่วไทย กิจกรรมดังกล่าวประกอบ
ด้วย “คาราวานวิทยาศาสตร์” ซึ่งจะน�ำนิทรรศการและชุดการ
ทดลองวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ รวมถึงการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ไปจัดแสดงตามโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ, โดมฉาย
ภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ ทีเ่ ด็กๆ สามารถสัมผัสประสบการณ์การ
ชมภาพยนตร์ในโดมวิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจ�ำลอง ที่พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, นิตยสาร อพวช. ที่ตีพิมพ์บทความ
วิทยาศาสตร์น่าสนใจน่ารู้ เช่น คอลัมน์เรียนรู้เรื่องวิทย์ผ่าน
ภาพยนตร์ กระจายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ และการสนับสนุน
การอบรมสัมมนาครูวิทยาศาสตร์จากทั่วไทย โดยเฉพาะการให้
ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
“ค่ายยุววิศวกรบพิธ” นามพระราชทาน
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ยุววิศวกรบพิธ”
แก่สิ่งก่อสร้างที่นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในที่ห่างไกลตาม
โครงการค่ายอาสาพัฒนา บริษทั ฯ ให้การสนับสนุน โครงการค่าย
อาสาพัฒนานี้มาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษ
ส�ำหรับปี 2559 ค่ายอาสายุววิศวกรบพิธ 44 ได้สร้างระบบประปา
ที่หมู่บ้านไร่ศิลาทอง ต�ำบลพิชัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง

ศิลปะ

สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์สำ� หรับเด็กพิเศษในมูลนิธคิ ณ
ุ พ่อเรย์
บริษัทฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจ�ำนวน 20 เครื่อง และ
เงินสนับสนุนแก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์
ที่จ�ำเป็นในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์พัฒนาการ
เด็กพิเศษ พระมหาไถ่ มูลนิธพิ ระมหาไถ่เพือ่ การพัฒนาคนพิการ
ภายใต้มูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กพิเศษ
สามารถพัฒนาตนเองและใช้ชวี ติ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามสมควร

สนับสนุนการแสดงผลงานของศิลปินไทย
บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ในปีนี้ บริษัทฯ สนับสนุนการจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62
ผลงานที่ได้รับรางวัลในงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ จะจัดแสดง
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า หลังจากนั้น
จะน�ำไปจัดแสดงในส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี และมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามล�ำดับ

ส่งเสริมการอ่าน
บริษทั ฯ ส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ ปลูกฝังนิสยั รักการอ่านในหมูเ่ ยาวชน
ในทีห่ า่ งไกลผ่านโครงการย่ามปัญญา ซึง่ ริเริม่ โดยหอสมุดแห่งชาติ
จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2552
ส�ำหรับโครงการในปีนี้ นอกจากจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านแล้ว ยังมีการจัดหาย่ามบรรจุหนังสือ ของเล่น และ
เกมเสริมทักษะให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี และอยุธยา
ยืมเป็นเวลา 1 เทอม

ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่ผลงาน พร้อมทั้งจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และสาธิต
การผลิตผลงานของศูนย์ ในปีนี้ มีการจัดนิทรรศการ ณ ไลฟ์สไตล์
ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ จ�ำนวน
2 ครั้ ง ระหว่ า งวั น ที่ 8-19 พฤษภาคม และระหว่ า งวั น ที่
23 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน
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อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ มาตั้งแต่ปี 2550
เพือ่ ช่วยให้ศนู ย์ฯ สามารถอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
อาทิ การปล่อยลูกพันธุ์กุ้งกุลาสู่ท้องทะเลจ�ำนวน 1 ล้านตัว
การสร้างบ้านปลาจากซั้งเชือก
ในปีนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุน โครงการ “คุ้งกระเบนเทิดไท้
องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมชายฝั่งและฟื้นฟู
ระบบนิเวศปะการังตลอดอ่าวคุ้งกระเบนให้สมบูรณ์ เพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย

ปลูกฝังจิตส�ำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ สนับสนุนชมรมพิทักษ์ทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดค่าย
อบรมวิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเล โดยจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ
ปลูกจิตส�ำนึกอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล บริษทั ฯ ให้การ
สนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524

สุขอนามัย
สนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพในเชียงราย
บริษทั ฯ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
และส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพชุมชน 6 แห่งใน
จังหวัดเชียงราย
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

คณะท�ำงานประกอบด้วย คณาจารย์และนักศึกษาจากส�ำนัก
วิ ช าพยาบาลศาสตร์ และส�ำนั ก วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ และ
จัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นในแอพพลิเคชั่นมือถือ ท�ำให้คณะท�ำงาน
สามารถติดตามผู้ป่วยเรื้อรังและออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพ
ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน รวมทั้งให้ข้อมูลด้านโภชนาการ
และสุขอนามัยได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

ความปลอดภัย

ยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น
ผู้บริหารตัวแทนสถานีบริการน�้ำมันเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ
สโมสรพนักงานเอสโซ่ และบริษัทฯ ร่วมกันมอบเครื่องตรวจ
คลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ EKG ให้แก่โรงพยาบาลน�ำ้ พอง จ.ขอนแก่น และ
เครื่ อ งช่ ว ยหายใจรวมถึ ง อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ที่ จ�ำเป็ น ให้ แ ก่
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนใน จ.ขอนแก่น

โครงการในปีนี้ประกอบไปด้วยการอบรมเยาวชน พร้อมทั้งมอบ
หมวกนิรภัยแก่ผู้เข้าอบรมและผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ในปี 2559
มีการจัดกิจกรรมนีท้ เี่ มืองล�ำปาง กาญจนบุรี และชลบุรี (ศรีราชา)

ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนในหมูผ่ ขู้ บั ขีจ่ กั รยานยนต์
เอสโซ่ เข้าร่วมโครงการรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน “ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซค์ สวมหมวกนิรภัย 100%”
ซึง่ จัดโดยสมาคมผูป้ ระกอบการรถจักรยานยนต์ไทย เพือ่ ส่งเสริม
ความปลอดภัยบนท้องถนนตามนโยบายของรัฐบาล
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมกลุ่มพนักงาน
จิตอาสากว่า 120 คน มอบอาหารว่าง พัด และพระบรมสาทิสลักษณ์
กว่า 40,000 ใบ ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และร่วมเป็น “ล่ามอาสา” ของศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
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กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

นายนีล เอ แฮนเซ็น

นายชัย แจ้งศิริกุล

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล

คุณวุฒิการศึกษา:
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งเซนต์โทมัส
รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบริหารธุรกิจชั้นน�ำ
ระดับโลกธันเดอร์เบิร์ด อริโซน่า
สหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา:
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยซินซินเนติ สหรัฐอเมริกา

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 42

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 5 ปีย้อนหลัง:
2557-2559
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล
เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
2556-2557
• ผู้จัดการการเงิน บริหารการเงินของบริษัท
ในเครือ ฝ่ายการเงิน เอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชัน่ สหรัฐอเมริกา
2555-2556
• ผู้จัดการด้านการวางแผน และตลาดการเงิน
ฝ่ายการเงิน เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
สหรัฐอเมริกา
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

กรรมการ
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 59

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และผูจ้ ดั การบัญชี บริษทั เอ็กซอน
โมบิล จ�ำกัด
• ผูจ้ ดั การบัญชี บริษทั วิสาหกิจส่งเสริม
อุตสาหกรรม จ�ำกัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ
จ�ำกัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท เพซเซตเตอร์
เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล
เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง:
2555-2559
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
• ผูจ้ ดั การบัญชี บริษทั วิสาหกิจส่งเสริม
อุตสาหกรรม จ�ำกัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ
จ�ำกัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท เพซเซตเตอร์
เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล
เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

กรรมการ และกรรมการประเมินผลงาน
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 58

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง:
2555-2559
• ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

นายยอดพงศ์ สุตธรรม

นายสมเจตน์ สายฝน

นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย

คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ทั่วไป มหาวิทยาลัยซีแอตเทิล แปซิฟิก
สหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา:
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาอุตสาหการและบริหาร
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

คุณวุฒิการศึกษา:
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยทัลซา 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

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีภัณฑ์ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 49

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง:
2555-2559
• ผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

กรรมการ
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 59

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง:
2555-2559
• ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีภัณฑ์ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

กรรมการ
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 53

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผูจ้ ดั การโรงกลัน่ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง:
2556-2559
• ผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
2555-2556
• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกลั่น บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

นางราตรีมณี ภาษีผล

นายสมชาย พูลสวัสดิ์

นายวัฒนา จันทรศร

คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา:
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร The Customs International
Executive Management Program (CIEMP)
ประเทศออสเตรเลีย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ MINI MM
กระทรวงการคลัง

คุณวุฒิการศึกษา:
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ ชิคาโก
สหรัฐอเมริกา

กรรมการ
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 49

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการการเงินและภาษี
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และผู้จัดการการเงินและภาษี
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงิน
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงิน
บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงิน
บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงิน บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์
จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล
เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
• ผูจ้ ดั การการเงิน บริษทั โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง:
2555-2559
• ผู้จัดการการเงินและภาษี
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการการเงินและภาษี
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงิน
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงิน
บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงิน
บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงิน บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์
จ�ำกัด
• ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์
โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
• ผูจ้ ดั การการเงิน บริษทั โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ**: 10,000 หุน้
(0.0003%)

กรรมการอิสระ
(ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 60

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง:
2555-2559
• อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

กรรมการอิสระ และกรรมการประเมินผลงาน
(ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 70

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
•ประสบการณ์ท�ำงาน:
• ทีป่ รึกษาธุรกิจกิจการกลัน่ ภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
• ทีป่ รึกษาธุรกิจกิจการกลัน่ ภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• 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

นางวัธนี พรรณเชษฐ์

นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตรการจัดการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา:
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอลาบามา
สหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา:
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
มหาวิทยาลัยรัฐโอกลาโฮมา สหรัฐอเมริกา

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 76

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ส�ำนักงาน ก.พ.
• ประธาน อกพ. วิสามัญก�ำหนดต�ำแหน่ง
และค่าตอบแทน ส�ำนักงาน ก.พ.
• ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
• ประธานคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแล
การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
• รองประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัย
แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ท�ำงาน:
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
• ประธานธนาคารศรีนคร จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานการรถไฟแห่งประเทศไทย
• ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
จ�ำกัด
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 79

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและบัญชี
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ประสบการณ์ท�ำงาน:
• รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ และกรรมการประจ�ำคณะ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการบริหาร และอนุกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการก�ำกับธุรกิจในเครือ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน
และกรรมการตรวจสอบ
(ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 78

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
•ประสบการณ์ท�ำงาน:
• รองผู้จัดการใหญ่บริหารสายงานปฏิบัติการ
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการบริหาร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี
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นายพิรุณ ยลวิเศษ

นายวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร

นางสายฤดี สุชาโต

คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโนวา
เซาท์อีสเทิร์น รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยโอลด์โดมิเนียน รัฐเวอร์จิเนีย
สหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา:
• การจัดการอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยี รัฐนิวเจอร์ซีย์
สหรัฐอเมริกา

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผูจ้ ดั การส่วนปฏิบตั กิ ารนำ�้ มันแห่งประเทศไทย
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการขายส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจี
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 59

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผูจ้ ดั การขายส่งนำ�้ มันเชือ้ เพลิงและก๊าซแอลพีจี
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง:
2555-2559
• ผูจ้ ดั การขายส่งนำ�้ มันเชือ้ เพลิงและก๊าซแอลพีจี
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน�้ำมันแห่งประเทศไทย
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 50

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง:
2555-2559
• ผูจ้ ดั การส่วนปฏิบตั กิ ารนำ�้ มันแห่งประเทศไทย
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 52

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง:
2559
• ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2556-2558
• ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
2555-2556
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเงินเดือน
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
ประวัตกิ ารกระทําผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริ หาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ**: 5,800 หุ้น (0.0001%)
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นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร
ผู้จัดการปฏิบัติการ
(เป็นผู้บริหาร)
อายุ: 45

คุณวุฒิการศึกษา:
• ปริญญาโทวิศวกรรมเคมี สถาบันปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการปฏิบัติการ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง:
2559
• ผู้จัดการปฏิบัติการ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2556-2559
• ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค โรงกลั่นสิงคโปร์
บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเชียแปซิฟิก พีทีอี
ลิมิเต็ด
2554-2556
• หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ โรงกลั่นเบย์ทาวน์
บริษัท เอ็กซอนโมบิล รีไฟน์นิ่ง แอนด์
ซัพพลาย
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

* ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
(1) การถูกพิพากษาว่ากระท�ำผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ
(2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ และ
(3) การถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐโทษฐานทุจริตต่อหน้าที่
** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
1. ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น*

จำ�นวนหุ้น

ExxonMobil Asia Holdings Pte. Ltd.
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
East Fourteen Limited-Dimensional EMER MKTS Value Fund
State Street Bank Europe Limited
นายชัยพิทักษ์ วรภัทรศิลาวงษ์
State Street Bank and Trust Company
นายประวิตร พันธ์สายเชื้อ
Chase Nominees Limited
ยอดรวม

2,283,750,000
126,875,000
126,875,000
31,160,300
20,984,400
18,226,060
18,000,000
16,511,300
16,388,900
14,697,680
2,673,468,640

ร้อยละ
ของการถือหุ้น
65.99
3.67
3.67
0.90
0.61
0.53
0.52
0.48
0.47
0.42
77.25

* ไม่รวมผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือในนามบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด จ�ำนวน 166,763,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.82 ของการถือหุ้น

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั อาจมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครัง้ คราว เมือ่ เห็นว่าบริษทั ฯ มีก�ำไรพอสมควรทีจ่ ะท�ำ
เช่นนั้นได้ และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายก�ำหนด
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิภายหลังจาก
การจัดสรรทุนส�ำรองต่างๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�ำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต�่ำกว่าอัตราที่ก�ำหนดไว้ในนโยบาย
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่างๆ
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3. คณะกรรมการบริษัท
ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย และในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้
กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2559 มีดังนี้
ชื่อ

ตำ�แหน่ง

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

นายนีล เอ แฮนเซ็น
นายชัย แจ้งศิริกุล
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ์ สุตธรรม
นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
นายสมเจตน์ สายฝน
นางราตรีมณี ภาษีผล
นายสมชาย พูลสวัสดิ(1)์
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

12.

นางวัธนี พรรณเชษฐ์

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

นางสาวคาทิโอนา ลี และนางอังสนา พิเรนทร เป็นเลขานุการบริษัท
(1) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายสุทธิชัย สังขมณี (ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
มติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมไปถึงการบริหารจัดการให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนยึดมั่นในหลักการส�ำคัญ ดังนี้
1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ เพื่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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2. การด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงระบบการควบคุม และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
4. ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานในการด�ำเนินธุรกิจที่เหมาะสม ส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะจัดท�ำรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรม และผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตรวจสอบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
การแต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น ได้มีการก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุป
สาระส�ำคัญ ได้ดังนี้
1 ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแต่ละคน ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ในการเลือกตั้ง
กรรมการแต่ละต�ำแหน่ง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่บุคคลมากกว่าหนึ่งคนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�ำแหน่งไม่ได้
(ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
หากประธานในทีป่ ระชุมเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วย หรือให้ใช้วธิ กี ารจับสลากเพือ่ ให้ได้กรรมการทีพ่ งึ จะมีหากประธาน
ในที่ประชุมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกตามจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้
4. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากต�ำแหน่งต้องท�ำหนังสือลาออก โดยการลาออกดังกล่าวนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือ
ลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดพ้นจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงสนับสนุนไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อย่อยที่ 7 (การสรรหากรรมการและผู้บริหาร) และมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติมตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผูม้ อี �ำนาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท
ขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ �ำนาจควบคุม
ของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
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4. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ
ตามทีก่ �ำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบจะด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ 2 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า กรรมการดังกล่าว
จะต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามที่ก�ำหนด และยังคงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
รายชือ่ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่
19 ตุลาคม 2558 มีดังนี้

1.
2.
3.

ชื่อ

ตำ�แหน่ง

นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(เป็นกรรมการผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน)

นายชัย แจ้งศิริกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนางสาวชานิสรา รุ่งสิริจรัสทอง เป็นผู้ประสานงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย
และถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)
จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) และ
รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
9. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานดังกล่าว ได้กระท�ำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องระบุไว้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินการสอบทานโดยไม่ชักช้า และหากพบว่า พฤติการณ์
ดังกล่าวน่าสงสัยตามทีผ่ สู้ อบบัญชีแจ้ง ให้รายงานผลการสอบทานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั
รายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือผูส้ อบบัญชีภายนอก
หรือรายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดภายในสามสิบวัน

5. คณะกรรมการประเมินผลงาน
คณะกรรมการประเมินผลงาน (Performance Evaluation Committee) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประธาน
คณะกรรมการประเมินผลงาน และกรรมการประเมินผลงานจะด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ 2 ปี
รายชื่อคณะกรรมการประเมินผลงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 มีดังนี้

1.
2.
3.

ชื่อ

ตำ�แหน่ง

นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นายวัฒนา จันทรศร
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน
กรรมการอิสระ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงานท�ำหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงาน
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินผลงาน
คณะกรรมการประเมินผลงานจะร่วมกันประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาการท�ำงานของกรรมการผู้จัดการ
ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำงานของกรรมการผู้จัดการดังกล่าว ในระหว่างรอบการประเมินผลงานปกติ
แก่บริษัทต้นสังกัดของกรรมการผู้จัดการ

6. คณะผู้บริหาร
รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

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

ชื่อ

ตำ�แหน่ง

นายนีล เอ แฮนเซ็น
นายชัย แจ้งศิริกุล
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ์ สุตธรรม
นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
นายสมเจตน์ สายฝน
นางราตรีมณี ภาษีผล
นายพิรุณ ยลวิเศษ
นายวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร
นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร(1)
นางสายฤดี สุชาโต(1)

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ และผู้จัดการบัญชี
กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์
กรรมการ และผู้จัดการการตลาดขายปลีก
กรรมการ และผู้จัดการโรงกลั่น
กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายขายเคมีภัณฑ์
กรรมการ และผู้จัดการการเงินและภาษี
ผู้จัดการขายส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจี
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน�้ำมันแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการปฏิบัติการ
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน

(1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการมีอ�ำนาจหน้าที่เต็มในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
มติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะต้องไม่ใช้อ�ำนาจหน้าที่ของตนในกรณี
ที่ตนเองอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่น
กระท�ำการแทนตนเอง ขอบเขตการมอบอ�ำนาจของบุคคลดังกล่าวนั้น จะต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ท�ำรายการที่ผู้รับมอบอ�ำนาจ
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ

7. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
กรณีมเี หตุจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องแต่งตัง้ กรรมการแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ ง หรือแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ เติม บริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั ทีด่ �ำรง
ต�ำแหน่งในปัจจุบัน จะก�ำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรือ่ งการก�ำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริหาร
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ของบริษัท (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วย ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือการแต่งตั้ง
กรรมการเพิ่ ม ภายหลั ง จากมี ม ติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท แล้ ว จะมี ก ารเสนอรายชื่ อ กรรมการเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ าก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ ดังทีก่ �ำหนดไว้ในหัวข้อย่อยที่ 3 (คณะกรรมการบริษทั )

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการจะท�ำการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทีเ่ หมาะสม รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทนทีก่ รรมการ
โดยทั่วไปได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ บริษัทย่อย ส�ำหรับการท�ำงาน
เต็มเวลาประเภทใดๆ สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. กรรมการผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท
2. กรรมการผูซ้ ึ่งมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท
3. โดยไม่ค�ำนึงถึงความในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น กรรมการผูซ้ งึ่ ได้รบั ค่าตอบแทนต่างหากจากบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ส�ำหรับการท�ำงาน
เต็มเวลาประเภทใดๆ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2559 มีรายละเอียดดังนี้
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (บาท)
ชื่อ
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. นายสมชาย พูลสวัสดิ์(2)
9. นายวัฒนา จันทรศร
10. นายสมภพ อมาตยกุล
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
12. นางวัธนี พรรณเชษฐ์
13. นายสุทธิชัย สังขมณี(3)
ยอดรวม

เงินเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
กรรมการ

โบนัส

รวม

-

142,222
1,600,008
2,000,004
2,000,004
2,000,004
1,200,006
8,942,248

-

142,222
1,600,008
2,000,004
2,000,004
2,000,004
1,200,006
8,942,248

(1) ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ บริษัทย่อย ส�ำหรับการท�ำงานเต็มเวลาแล้ว
(2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
(3) ลาออกจากเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
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ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท
ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ จ�ำนวน 11 คน (รวมผู้บริหาร 2 ท่านที่ได้รับแต่งตั้งระหว่างปี 2559) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอันประกอบด้วยเงินเดือน เงินได้พิเศษประจ�ำปี และเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญ เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น 91.2 ล้านบาท
2559
ค่าตอบแทน
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โบนัส
ยอดรวม

จำ�นวนราย
11
11
11

2558
จำ�นวนเงิน
(พันบาท)
66,663
24,564
0
91,227

จำ�นวนราย
10
10
10

จำ�นวนเงิน
(พันบาท)
61,640
22,683
0
84,323
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9. โครงสร้างการบริหารองค์กร
ข้อมูลโครงสร้างการบริหารองค์กร ซึ่งแสดงรายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
บริษัทย่อย/บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ชื่อ

บริษัทฯ

1

2

3

4

นายนีล เอ แฮนเซ็น*
นายชัย แจ้งศิริกุล*
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล*
นายยอดพงศ์ สุตธรรม*
นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย*
นายสมเจตน์ สายฝน*
นางราตรีมณี ภาษีผล*
นายสมชาย พูลสวัสดิ์(1)
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
นายพิรุณ ยลวิเศษ
นายวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร
นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร(2)
นางสายฤดี สุชาโต(2)

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

x, /, //
//

//

//

//

x, /, //

x, /, //

x, /, //

//

//

//

//

5

/

x = ประธานกรรมการ          / = กรรมการ          // = ผู้บริหาร          * = กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามของบริษัทฯ
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 ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด

(1) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายสุทธิชัย สังขมณี (ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559) โดยมีผลตั้งแต่วันที่
28 พฤศจิกายน 2559
(2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
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10. การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
บริษัทฯ

ชื่อ
1. นายนีล เอ แฮนเซ็น
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายชัย แจ้งศิริกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายยอดพงศ์ สุตธรรม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายสมเจตน์ สายฝน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นางราตรีมณี ภาษีผล
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมชาย พูลสวัสดิ์(1)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวัฒนา จันทรศร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมภพ อมาตยกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายพิรุณ ยลวิเศษ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร(2)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสายฤดี สุชาโต(2)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษทั ย่อย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ จำ�นวนหุ้นที่ถือ จำ�นวนหุ้นที่
ณ วันที่
ณ วันที่
เปลี่ยนแปลง
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2559
2558
ในปี 2559

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั ฯ
(%)

10,000

10,000

0

0.0003%

5,800
-

35,000
45,300
5,800
-

(35,000)
(45,300)
0
-

0.0001%
-

(บริษัท / จำ�นวนหุ้นที่ถือ (%))

บริษทั โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด / 1 (0.003%)
-

(1) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายสุทธิชัย สังขมณี (ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559) โดยมีผลตั้งแต่วันที่
28 พฤศจิกายน 2559
(2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
หมายเหตุ: กรรมการ และผู้บริหารบางท่านที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ อาจถือหุ้นของเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น ในทางอ้อมตามแผนสวัสดิการที่จัดขึ้น
โดยบริษัทเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล
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การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ เชือ่ ว่าวิธที บี่ ริษทั ฯ ใช้ในการท�ำงานเพือ่ ให้ส�ำเร็จได้ผลงานนัน้ มีความส�ำคัญเท่าเทียมกับตัวความส�ำเร็จหรือ
ตัวผลงานเอง บริษทั ฯ คาดหมายให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบตั งิ านโดยใช้มาตรฐานของหลักการ
สูงสุดแห่งความซื่อสัตย์ ซื่อตรง สุจริต มีจรรยาบรรณ อันได้แก่ การต้องปฏิบัติตามนโยบายหลักที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือ
มาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติบรรษัทภิบาลเพื่อการ
ก�ำกับดูแลกิจการ สอดคล้องตามหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทีก่ �ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. มาตรฐานการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทฯ ได้มีคู่มือก�ำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) มาอย่างยาวนาน ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ตัวนโยบายอันเป็นฐานราก และแนวทางปฏิบัติ ส�ำหรับการปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมอย่างมีจรรยาบรรณของทุกภาคส่วน
ในองค์กร โดยกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจนี้อย่าง
เคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น
นโยบายหลัก 17 ประการของมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ
นโยบายเกี่ยวกับการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
นโยบายเกี่ยวกับการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
นโยบายเกีย่ วกับกิจกรรมทางการเมือง
นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างประเทศ
นโยบายต่อต้านการผูกขาด

10. นโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย
11. นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
12. นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย
13. นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
14. นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพสินค้า
15. นโยบายเกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์และยาเสพติด
16. นโยบายเกีย่ วกับการให้โอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน
17. นโยบายเกี่ยวกับการคุกคามผู้อื่นในสถานที่ปฏิบัติงาน

แม้ว่านโยบายหลักของบริษัทฯ จะครอบคลุมไปในหลายเรื่อง อย่างไรก็ดีเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อตรง และการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีจรรยาบรรณ ก็เป็นหลักการพื้นฐานของทุกๆ นโยบายข้างต้นอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
มาตรฐานอันเข้มงวดในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดอย่างชัดเจนไว้ในหลายนโยบายที่เกี่ยวข้องกัน อันได้แก่
นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ นโยบายการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น นโยบายของขวัญและ
การรับรอง และนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ นโยบายของบริษทั ฯ ไม่เพียงแต่ตอ้ งให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ยังก้าวเลยไปโดยให้ต้องเลือกใช้วิถีทางอันแสดงความซื่อสัตย์
และตรงไปตรงมาอย่างถึงที่สุด แม้ว่าการกระท�ำบางอย่างนั้นอาจไม่ผิด ไม่มีข้อห้ามตามกฎหมาย บริษัทฯ คาดหมายให้พนักงาน
ทั้งหมดในองค์กร ปฏิบัติตามนโยบายที่ระบุในมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด และจะไม่ยอมรับพนักงานที่ได้
ผลงานมาโดยใช้วิธีการ การกระท�ำที่ละเมิดกฎหมาย หรือวิธีการอันขัดต่อหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ กรรมการและผู้บริหารของ
บริษทั ฯ สนับสนุนและคาดหมายให้พนักงานทุกคนสนับสนุนการปฏิเสธการรับผลประโยชน์หรือโอกาสการรับผลประโยชน์อนั ไม่ควร
เพือ่ ธ�ำรงไว้ซงึ่ มาตรฐานจริยธรรมของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องทบทวนและยืนยันว่า ได้รบั ทราบ เข้าใจ และได้ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายภายใต้มาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานเป็นประจ�ำทุกปี
บริษทั ฯ มีนโยบายตลอดมาว่า ธุรกรรมทุกอย่างจะต้องมีการบันทึกและลงบัญชีอย่างถูกต้อง การกล่าวเช่นนีห้ มายความว่า การบันทึก
ลงบัญชีอันขัดต่อข้อเท็จจริงถือเป็นการปลอมแปลงเอกสาร การเปิดบัญชีธนาคาร หรือมีบัญชีธนาคารไว้แต่ไม่บันทึกลงในบัญชี
ของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่ห้ามกระท�ำอย่างเด็ดขาด พนักงานมีหน้าที่ต้องท�ำการบันทึกและลงบัญชีทุกธุรกรรมการด�ำเนินงานตาม
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ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องในบันทึกและบัญชีบริษัทฯ และต้องมีความซื่อตรง พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบได้จากทั้ง
ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระภายนอก
บริษัทฯ คาดหวังความตรงไปตรงมา และการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากพนักงาน
ทุกระดับชัน้ จะเป็นการอันตรายอย่างยิง่ หากมีพนักงานปกปิดเรือ่ งราวข้อมูลต่อฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตรวจสอบ อันจะเป็นการท�ำให้
พนักงานอื่นเข้าใจว่า นโยบายมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ละเลยได้เมื่อไม่สะดวกที่จะปฏิบัติตาม ทัศนคติเช่นนี้
จะยังผลให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชั่นและน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่บริษัทฯ โดยรวม ระบบการบริหารของบริษัทฯ จะด�ำเนินไปไม่ได้
หากปราศจากความซือ่ ตรงในการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับการบันทึกลงบัญชี การจัดท�ำงบประมาณ และการประเมินผลความคุม้ ค่า
ทางเศรษฐกิจของโครงการต่างๆ แม้วา่ แต่ละสังคมอาจมีวฒ
ั นธรรมและวิธปี ฏิบตั อิ นั แตกต่างกันอยูบ่ า้ ง แต่ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ซือ่ ตรง
เป็นสิ่งดีงามที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในทุกสังคมและทุกวัฒนธรรม
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ชื่อเสียงอันดีงามที่สร้างสมมาอย่างยาวนานในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เป็นทรัพย์สินอันประเมินค่ามิได้ของ
องค์กร และเพื่อให้การปฏิบัติตามหลักการตามนโยบายในมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ได้ก�ำหนด
โปรแกรมและแนวปฏิบัติต่างๆ ไว้ อาทิ
1. แนวปฏิบัติเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์
2. แนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
3. แนวปฏิบตั ิการให้หรือรับของขวัญและการรับรอง

4. แนวปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
5. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น

แนวปฏิบตั เิ หล่านี้ ประกอบไปด้วยค�ำอธิบาย ข้อก�ำหนด กติกา และวิธปี ฏิบตั ทิ ใี่ ช้ได้จริงอย่างละเอียด เพือ่ ให้สามารถบรรลุเจตนารมณ์
แห่งนโยบายของบริษัทฯ ได้ และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกรณีที่อาจมีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ระหว่างประโยชน์ของบริษัทฯ
และของเจ้าหน้าที่รัฐหรือของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยชัดแจ้งหรืออาจแม้เพียงท�ำให้เกิดภาพลักษณ์
อันอาจไม่เหมาะสมให้เกิดข้อครหาได้ ในเรือ่ งการป้องกันการคอร์รปั ชัน่ นโยบายและแนวปฏิบตั เิ หล่านีข้ องบริษทั ฯ มุง่ ส่งเสริมความ
โปร่งใส สุจริตซื่อตรงของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ โดยไม่มีข้อยกเว้น ตัวอย่างเช่น แนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญและการรับรอง
ได้ให้ค�ำนิยาม และก�ำหนดขอบเขตไว้อย่างชัดเจน อธิบายเรื่องของขวัญและการรับรอง รวมทั้งขั้นตอนต้องปฏิบัติในการสอบทาน
และการอนุมตั โิ ดยระดับผูม้ อี �ำนาจในการพิจารณาการให้หรือรับของขวัญและการรับรอง ในการพิจารณาบริบทของธุรกิจและประเพณี
ที่ยอมรับให้รับหรือให้ของขวัญและการรับรอง หรือตัวอย่างเรื่องแนวปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ก็ได้มี
การให้ค�ำนิยามความหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งของขวัญ การรับรอง และการเป็นเจ้าภาพ ที่เสนอหรือจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึง่ เช่นเดียวกันทัง้ หมดนีจ้ ะมีขอ้ ก�ำหนดระดับชัน้ ในการสอบทานและการอนุมตั ไิ ว้อย่างชัดเจน แนวปฏิบตั นิ ไี้ ด้ก�ำหนดชัดเป็นข้อห้าม
โดยเคร่งครัด ห้ามการให้ของขวัญเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นที่เทียบเท่าเงินสด รวมทั้งห้ามการจ่ายเงินหรือสิ่งของหรือการตอบแทน
ในรูปแบบใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินงาน นอกจากนั้น ยังก�ำหนดให้มีกระบวนการขั้นตอน
สอบทานและอนุมัติที่สูงขี้น เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องการเป็นเจ้าภาพและการจัดการรับรองที่หรูหราและมีราคาแพงให้แก่เจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานรัฐ

การปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ นัน้ อิงตามมาตรฐานระดับโลกของเครือบริษทั เอ็กซอนโมบิล
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอันเข้มงวดในเรื่องนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป บริษัทฯ ถือใช้
นโยบายและแนวปฏิบัตินี้เป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจมาตลอดเวลา อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการประกาศใช้นโยบายและ
แนวปฏิบตั เิ หล่านีอ้ ย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติรบั รองให้นโยบายการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักเพิ่มเข้าในคู่มือมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554
เพื่อให้ชัดแจ้งแก่พนักงาน คู่ค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ท่านประธานคณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติเห็นชอบต่อแนวปฏิบัติรวมของบริษัทฯ เพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งใช้เป็นฐานในการก�ำหนดกรอบปฏิบัติให้
สามารถใช้ปฏิบัติตามได้ในการท�ำงานของทุกหน่วยงาน กรอบปฏิบัตินี้มี 6 องค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่
1. การบริหารก�ำกับดูแลและความรับผิดชอบของผู้น�ำ	
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การป้องกัน และมาตรการและขั้นตอนวิธีการตรวจสอบ

4. การสื่อสาร นโยบาย แนวปฏิบัติ และขั้นตอนปฏิบัติ
5. การให้ความรู้และฝึกอบรม
6. การประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบาย
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โดยแต่ละองค์ประกอบของกรอบปฏิบัติดังกล่าวก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องก�ำกับดูแล ดังต่อไปนี้
• แสดงภาวะผู้น�ำให้เป็นที่ประจักษ์ชัด รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
• ประเมินทุกธุรกิจในทุกขั้นตอนท�ำงานของบริษัทฯ ว่าขั้นตอนไหนส่วนใดอาจเสี่ยงต่อการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น สอบทานการประเมินและหารือกับฝ่ายกฎหมายตามที่จ�ำเป็น และหามาตรการหรือวิธีการที่เหมาะสมเพื่อขจัด หรือ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
• ให้มีระบบควบคุมภายใน ขั้นตอนวิธีการในการตรวจสอบและป้องกันการคอร์รัปชั่น
• มีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงานอย่างพอเพียง
• จัดฝึกอบรม เรื่องกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม�่ำเสมอ โดยครอบคลุมถึง กฎหมายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นของสหรัฐอเมริกา (The US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)), กฎหมายต่อต้านการรับสินบนของประเทศ
อังกฤษ (United Kingdom Bribery Act) และกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติ
ถูกต้องตรงกันของพนักงานทุกคน
• ให้มกี ารตรวจสอบทัง้ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเพือ่ ประเมินตนเอง ให้แน่ใจว่ามีกระบวนการบังคับใช้เพือ่ ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีระบบและแบบแผน
การกระท�ำที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของกฎหมาย หรือละเมิดต่อนโยบาย หรือขัดต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท จะถูก
ลงโทษทางวินัย ซึ่งสูงสุดอาจถึงการเลิกจ้าง ไม่มพี นักงานหรือบุคคลใดในบริษัทมีสิทธิหรือมีอ�ำนาจที่จะไม่ปฏิบัติ หรือสั่งการให้ผู้อื่น
ไม่ปฏิบัติ หรือผ่อนผันให้ไม่ต้องปฏิบัติตามนโยบายหลัก อันเป็นรากฐานมาตรฐานในการด�ำเนินธุรกิจได้
บริษัทฯ ยังได้ขยายบังคับใช้มาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ถึงผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกซึ่งท�ำการในนามของบริษัทฯ ด้วย
โดยบุคคลเหล่านี้ต้องไม่ท�ำการใดๆ เพื่อจ่ายเงิน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ท�ำการหรือ
ไม่ท�ำการอันไม่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อเป็นหรือเอื้อประโยชน์แก่บริษัทอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจที่ท�ำ
กับบริษัทฯ โดยปกติจะมีข้อก�ำหนดให้คู่ค้า ผู้รับเหมาต้องมีการลงบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีข้อก�ำหนดผูกมัด
ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนด้วย
ท้ายสุดนี้ บริษทั ฯ มีวธิ ปี ฏิบตั เิ รือ่ งการเปิดโอกาสให้พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึง่ ใน
คู่มือมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานสามารถถามค�ำถาม แจ้ง ร้องเรียนเรื่องที่กังวลใจ และให้ข้อเสนอแนะ
ที่เหมาะสมในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องการให้พนักงานรายงานสิ่งที่สงสัยว่าอาจจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ
ฝ่าฝืนนโยบายในมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจ หรือฝ่าฝืนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทันที เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถ
ด�ำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
รายละเอียดของนโยบายหลัก และแนวปฏิบัติเหล่านี้สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.esso.co.th

2. แนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้วางแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน ซึ่งครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุม การแสดง
ความคิดเห็น การเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ และการใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในเรือ่ งเกีย่ วกับการแต่งตัง้ หรือการถอดถอนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี จ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี การประกาศจ่ายเงินปันผล การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษที่ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ เป็นต้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
จะมีผู้บริหารที่มีความรู้และเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค�ำถามในที่ประชุมด้วย
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ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส�ำหรับการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งอย่างเพียงพอตามก�ำหนดเวลา ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ อ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ เลือกสถานที่
จัดการประชุมซึง่ มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก ในกรณีทมี่ กี ารมอบฉันทะ
บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบันส่งเอกสารการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นได้จัดท�ำตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงเพื่อความรวดเร็ว
และบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะอีกด้วย

2.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบาย ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
ของบุคคลดังกล่าวกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ คาดหมายให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ หลีกเลีย่ ง
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยการอาศัยข้อมูลภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลสาธารณะที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบุคคลดังกล่าว
ได้มาโดยการอาศัยต�ำแหน่งหน้าทีใ่ นบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในด้านการก�ำกับดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลในภายในนัน้ บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
• ให้ความรู้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ในการรายงานการถือหุ้นของบริษัทฯ และ
บทลงโทษในกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ อันจะส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ (รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส) บริษัทฯ จะห้ามพนักงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูล
ที่ส�ำคัญก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ
• ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงคู่สมรส และผู้อยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ
เพือ่ ขาย ซือ้ โอน หรือรับโอนหุน้ ของบริษทั ฯ ก่อนทีจ่ ะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การใช้ขอ้ มูลในลักษณะดังกล่าวอาจเป็น
การละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ และพนักงานที่ละเมิดอาจถูกบริษัทฯ ลงโทษทางวินัย

2.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตลอดจนผู้ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชิงพันธสัญญา
กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นปฏิบัติตามภาระหน้าที่ผูกพันดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส
ต่อบริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการท�ำผิดกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือ
การกระท�ำผิดจรรยาบรรณ
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าชุมชนและสิ่งแวดล้อมมีความส�ำคัญกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติให้เป็น
ไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด รวมถึงการให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมแห่งชาติและของท้องถิน่ ทีน่ นั้ ๆ สิง่ ส�ำคัญ
เหนือวัตถุประสงค์อื่นใดก็คือ บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินงานด้วยความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

2.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความซื่อตรงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่ยอมรับพนักงานผู้ที่ได้ผลงาน
มาโดยการละเมิดกฎหมาย หรือนโยบายของบริษทั ฯ หรือโดยการกระท�ำทีไ่ ร้จรรยาบรรณ และถือเป็นนโยบายของบริษทั ฯ ตลอดมา
ว่า ธุรกรรมทุกอย่างจะต้องถูกบันทึกอย่างถูกต้องลงในเอกสารบันทึกและสมุดบัญชี ซึ่งหมายความว่า การลงข้อความไม่ตรง
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ตามที่เป็นจริงในสมุดบัญชีและเอกสารบันทึกต่างๆ หรือการเปิดบัญชีธนาคาร หรือมีบัญชีธนาคารไว้แต่ไม่ลงบันทึกในสมุดบัญชี
ของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่ห้ามกระท�ำอย่างเด็ดขาด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ต้องการให้ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานหรือเอกสาร ที่บริษัทฯ ส่งให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจควบคุม ตลอดจนการสื่อสารกับสาธารณชนเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามเวลา และสามารถ
เข้าใจได้ รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายที่ใช้บังคับก�ำหนดไว้ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการ
รายงานข้อมูลเมื่อมีเหตุการณ์ส�ำคัญตามกฎระเบียบถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในก�ำหนดเวลา อีกทั้งยังได้เผยแพร่
งบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ด้วยอีกทางหนึ่ง
อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสาร และให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ทางการเงิน หรือผู้เกี่ยวข้อง
ทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์ทางการเงิน การประชุมกับนักลงทุน
กิจกรรมอืน่ ๆ และสามารถติดต่อกับแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 0 2262 4788 หรืออีเมล essoIR@exxonmobil.com

2.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 3 (คณะกรรมการบริษัท)
การประชุมคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจ
มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น โดยก�ำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่าน
ทราบล่วงหน้า ในการเรียกประชุมกรรมการในกรณีปกติ ประธานกรรมการหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจะส่งหนังสือนัดประชุมถึงกรรมการ
ทุกท่านไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปรึกษาที่ส�ำคัญ และจะ
มีการเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อพิจารณารับรอง และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมนั้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
นอกจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจจัดการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหาร
ของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เพือ่ อภิปรายปัญหาต่างๆ เกีย่ วกับการบริหารจัดการทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ และจะแจ้งให้คณะกรรมการ
บริษัททราบผลการประชุมนั้นด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดประชุมรวม 5 ครั้ง ในปี 2559 ตามรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายนีล เอ แฮนเซ็น
นายชัย แจ้งศิริกุล
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ์ สุตธรรม
นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
นายสมเจตน์ สายฝน
นางราตรีมณี ภาษีผล

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
4/5
5/5
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ชื่อ
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายสมชาย พูลสวัสดิ์(1)
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
นายสุทธิชัย สังขมณี(2)

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1/1
5/5
5/5
5/5
5/5
4/4

(1) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายสุทธิชัย สังขมณี (ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28
พฤศจิกายน 2559
(2) ลาออกจากเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ
โครงสร้าง อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ รวมถึงรายชือ่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรือ่ ง “โครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 4 (คณะกรรมการตรวจสอบ)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ จั ด การประชุ ม รวม 7 ครั้ ง ในปี 2559 โดยรวมถึ ง การประชุ ม เพื่ อ หารื อ เป็ น การเฉพาะกั บ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ชื่อ
1. นายสมภพ อมาตยกุล
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
3. นางวัธนี พรรณเชษฐ์

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
7/7
7/7
7/7

คณะกรรมการประเมินผลงาน
โครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของคณะกรรมการประเมินผลงาน สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง
“โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 5 (คณะกรรมการประเมินผลงาน)
คณะกรรมการประเมินผลงานท�ำการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการในรอบปี 2559 ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และมี
การสื่อสารผลการประเมินผลงานดังกล่าวแก่กรรมการผู้จัดการด้วย
ค่าตอบแทนกรรมการ
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรือ่ ง “โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 8
(ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 8
(ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)
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การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (เช่น ข้อมูลการถือหุ้น และการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น) ของตนหรือ
ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบทุกต้นปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนากรรมการ
กรรมการของบริษัทฯ จะได้รับการรายงานเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้
บริษัทฯ จะสนับสนุนให้กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง
เช่น หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)
การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

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

นายนีล เอ แฮนเซ็น
นายชัย แจ้งศิริกุล
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ์ สุตธรรม
นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
นายสมเจตน์ สายฝน
นางราตรีมณี ภาษีผล
นายสมชาย พูลสวัสดิ์
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

12.

นางวัธนี พรรณเชษฐ์

หลักสูตร

วันที่เข้ารับการอบรม

DAP
6 กุมภาพันธ์ 2558
DAP
15 กุมภาพันธ์ 2554
DAP
26 กันยายน 2551
DAP
30 พฤศจิกายน 2553
DAP
7 พฤศจิกายน 2551
DAP
26 กันยายน 2551
DAP
16 กรกฎาคม 2555
DCP
กรกฎาคม - กันยายน 2553
DAP
27 มีนาคม 2552
DAP
26 กันยายน 2551
DCP
มกราคม – มีนาคม 2549
FN
2548
DCP
12 มีนาคม – 16 สิงหาคม 2545
DCP Refresher
25 กุมภาพันธ์ 2550
ACP
14 – 15 กุมภาพันธ์ 2550

หลักสูตรที่เข้าอบรม
ในปี 2559
-

DAP = Director Accreditation Program
DCP = Director Certification Program
ACP = Audit Committee Program
FN = Finance for Non-Finance Director

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 เป็นจ�ำนวนเงิน 4,500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดอีกจากบริษัทฯ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบครอบคลุม
บริษัทฯ ใช้แนวปฏิบัติและกระบวนการการประเมินและบริหาร
จัดการความเสี่ยงทั้งในด้านการปฏิบัติการและด้านธุรกิจและ
การเงินอย่างเป็นระบบเป็นขัน้ เป็นตอน โดยมีกระบวนการในการ
บ่งชี้ การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง ทั้งยัง
มีการก�ำหนดมาตรการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงนั้นๆ ลงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เป้าหมายก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีระบบการบริหาร
การปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS) และระบบบริหาร
การด�ำเนินงานเพือ่ การควบคุม (CIMS) เป็นเสาหลักใช้ในการบริหาร
จัดการ กล่าวคือ OIMS เป็นเครือ่ งมือใช้ก�ำหนดขอบเขตทีย่ อมรับได้
และเป็นระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย
ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ส่วน CIMS เป็นเครื่องมือใช้กับความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงิน
ตามกรอบและแนวทางข้างต้น แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น
ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารธุ ร กิ จ ของแต่ ล ะ
หน่วยงาน ซึ่งได้รับการจัดท�ำขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยเสี่ยง
ทั้งจากภายในและจากภายนอก และการประเมินและติดตามผล
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ มัน่ ใจในประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และส่งผล
ให้มีการพัฒนาให้ดีขี้นไปอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางโครงสร้าง
การบริหารความเสีย่ งดังกล่าว คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จึงมีหน้าที่
รับผิดชอบดั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

การบริหารการปฏิบตั งิ านให้มคี วามปลอดภัย (OIMS)
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจในแนวทางซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการทางสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ
ประกอบธุรกิจอยู่ พร้อมทั้งพยายามอย่างที่สุดในการปกป้อง
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า
และสาธารณชน โดยระบุอยูใ่ นนโยบายเกีย่ วกับสวัสดิภาพความ

ปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และน�ำไปปฏิบตั ดิ ว้ ยกรอบการบริหารจัดการทีเ่ คร่งครัด
ที่เรียกว่า การบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS)
นั่นเอง
OIMS เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นระบบ มีโครงสร้างที่ชัดเจน และ
ถือวินัยอย่างเคร่งครัด ในการวัดผลความก้าวหน้าและติดตาม
ภาระรับผิดชอบของแต่ละสายธุรกิจ หน่วยงาน และโครงการ
ต่างๆ ในปี 2556 บริษัท Lloyd’s Register Quality Assurance,
Inc. ให้การรับรองระบบ OIMS มีมาตรฐานสูงไม่น้อยกว่าระบบ
ISO 14001:2004 ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานองค์กรนานาชาติ และระบบ OHSAS 18001:2007
ว่าด้วยการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตาม
มาตรฐานสากล OIMS ประกอบด้วย 11 ส่วนย่อยดังที่แสดง
ในรูปภาพด้านบน

ระบบการควบคุม
มาตรฐานระบบการควบคุมการบริหารจัดการ (SMC) ก�ำหนด
หลักการและแนวคิดหลักส�ำหรับการควบคุมธุรกิจ โดยมีระบบ
บริหารการด�ำเนินงานเพื่อการควบคุม (CIMS) ที่ถูกออกแบบมา
เพื่อใช้ประเมินวิเคราะห์และวัดความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงิน
รวมทั้งวิธีการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ขั้นตอน
ติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐาน และรายงานผลการด�ำเนินงาน
ให้แก่ต้นสังกัดและฝ่ายบริหาร โดยระบบการควบคุมที่ใช้นี้
มีมาตรฐานสูง ไม่นอ้ ยกว่าข้อก�ำหนดตามกฎหมาย ในสหรัฐอเมริกา
หรือตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งนิวยอร์ก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส ได้ท�ำการประเมินอย่างอิสระและ
ระบุวา่ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ การประเมินตัวเอง
และการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอช่วยให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงาน
ได้ปรับใช้ระบบการควบคุมและมาตรฐานของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง
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ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภูมิภาคและทั่วโลกมีผลต่อบริษัทฯ และแม้ว่าบริษัทฯ จะได้
ติดตามดูแลและบริหารจัดการตามระบบการบริหารตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงบางปัจจัยนั้นยังคง
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และสามารถส่งผลกระทบกับธุรกิจ ผลประกอบการ และสถานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ อยู่อีก ตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ได้แก่
อุปทานและอุปสงค์

ต่อกัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เป็นต้น
ในส่วนของเทคโนโลยี รวมหมายถึงเทคโนโลยีที่ท�ำให้สามารถ
โดยพืน้ ฐานแล้ว ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เป็นธุรกิจเกีย่ วกับ ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในราคาถูกลง
สินค้าโภคภัณฑ์ กล่าวคือ ภาวะเหตุการณ์ หรือสภาพในระดับ
ประเทศ ภูมิภาค หรือโลกที่มีผลต่อการผลิตจัดหา อุปทานและ ปัจจัยทั่วไปอื่นๆ
อุปสงค์ความต้องการสินค้านั้น ย่อมเป็นปัจจัยก�ำหนดราคา
ผลิตภัณฑ์และค่าการกลั่น ซึ่งในท้ายสุดก็อาจส่งผลกระทบ ผลประกอบการของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากอัตรา
อย่างมากต่อการด�ำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่ง แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ
รวมถึงก�ำไรขาดทุนสต็อกจากผลของความผันผวนของระดับราคา และสภาพตลาดทั่วไปในประเทศและภูมิภาค บริษัทฯ ไม่ใช้
เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงต่อปัจจัยเหล่านี้
สภาพเศรษฐกิจ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ ปัจจัยจากนโยบายของภาครัฐ กฎหมาย
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หากเศรษฐกิจตกต�่ำหรือมีอัตราการ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เจริญเติบโตตำ�่ หรือติดลบจะมีกระทบต่อบริษทั ฯ โดยตรง นอกจากนี้
ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคอีก ผลการด�ำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ อาจได้รับ
เช่น การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเพิ่มประชากร ความวุ่นวายใน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายข้อบังคับและนโยบาย
การชุมนุมทางการเมือง โดยบางปัจจัยที่มีผลต่อการท�ำงานของ โดยภาครัฐ เช่น การเพิ่มภาษี การก�ำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นใน
ตลาดและสถาบันการเงินจะเพิม่ ความเสีย่ งให้กบั บริษทั ฯ รวมทัง้ การออกใบอนุญาต การควบคุมราคา การเปลีย่ นแปลงกฎหมาย
ความปลอดภัยในทรัพย์สนิ ทางการเงิน และความสามารถในการ สิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายอื่นใดที่ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
ช�ำระหนี้ของลูกค้าและการปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อบริษัทฯ ตามทีม่ ากขึน้ หรือท�ำให้โอกาสทางธุรกิจล่าช้าหรือลดลง การออก
อีกด้วย
ข้อบังคับใช้เชื้อเพลิงทางเลือกหรือส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่มีราคา
ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากผลของ
คดีความหรือการด�ำเนินกระบวนการทางกฎหมายอืน่ ใดและอาจ
ปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับอุปสงค์
ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์รวมถึงการพัฒนา ต้องช�ำระค่าเสียหายในเชิงลงโทษทีม่ จี �ำนวนสูงและมิได้คาดหมาย
เทคโนโลยีให้ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อุณหภูมิตาม เป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ฤดูกาลซึง่ มีผลต่อการใช้พลังงานของเครือ่ งท�ำความเย็นและร้อน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพลังงานทางเลือก ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ซึง่ ยังคงต้องอาศัยเงินชดเชยหรือความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยูใ่ น
ปัจจุบนั และการเปลีย่ นแปรพฤติกรรมการใช้ชนิดเชือ้ เพลิงพลังงาน นอกเหนือจากปัจจัยภายนอก ผลประกอบการในอนาคตก็ขึ้น
เช่น รถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก เป็นต้น
อยูก่ บั ความสามารถของบริษทั ฯ ในการบริหารจัดการปัจจัยเสีย่ ง
ที่อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นตัวก�ำหนดผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับอุปทาน
ราคาและส่วนต่างของสินค้าโภคภัณฑ์ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ
ทีก่ ระทบต่อการผลิตจัดหา ตัวอย่างเช่น ค่าการกลัน่ หรือส่วนต่าง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ผลิตภัณฑ์จะมีแนวโน้มลดลงหากว่าอุตสาหกรรมมีก�ำลังการกลัน่ โดยที่ธุรกิจหลักในหลายๆ ส่วนของบริษัทฯ ต้องยึดโยงอยู่กับ
ปิโตรเลียมหรือการผลิตปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นเกินกว่าความต้องการ สินค้าโภคภัณฑ์อนั มีลกั ษณะระดับราคาเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
ปัจจุบัน ปริมาณการผลิตน�้ำมันและปิโตรเคมีทั่วโลกอาจลด ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
น้อยลง จากการทีป่ ระเทศสมาชิกปฏิบตั ิตามโควตาการผลิตของ บริหารจัดการค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลการผลิตอย่างต่อเนื่อง
โอเปก หรือในช่วงเวลาที่เกิดมีสงคราม การเผชิญหน้าคุกคาม เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการก�ำหนดความสามารถของบริษทั ฯ

66
รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

จึงต้องให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการ ซึง่ รวมถึงการพัฒนา ไม่สามารถหาบุคลากรที่ส�ำคัญเพิ่มเติมได้ ธุรกิจของบริษัทฯ
เทคโนโลยี การควบคุมต้นทุน การเพิม่ ผลิตผล และการประเมินค่า อาจได้รับผลกระทบ
สินทรัพย์โดยรวมอย่างสม�่ำเสมอ
สัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ท�ำไว้กับ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย
และ/หรื อ บริ ษั ท ในเครื อ ส�ำหรั บ บริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี
การควบคุมทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม
เครื่ อ งหมายการค้ า และบริ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นอื่ น ๆ นั้ น มี
บริษัทฯ อาจเผชิญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย การ ข้ อ ก�ำหนดว่ า ด้ ว ยการสิ้ น สุ ด ของสั ญ ญาโดยอั ต โนมั ติ หาก
ควบคุมทางธุรกิจ และด้านสิง่ แวดล้อมอันมีอยูใ่ นธุรกิจปิโตรเลียม เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่มีอ�ำนาจ
และปิโตรเคมี ผลประกอบการของบริษทั ฯ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถ ควบคุมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 50
ของฝ่ายจัดการทีจ่ ะจัดการความเสีย่ ง และควบคุมการด�ำเนินงาน ของส่วนได้เสียในบริษัทฯ อีกต่อไป นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไข
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บริษัทฯ ใช้ระบบการบริห ารจัดการที่ บางประการที่เกี่ยวกับบุริมสิทธิ และการอนุมัติจากรัฐบาลที่จะ
เข้มงวดและเน้นให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อลดหรือก�ำจัด มีผลบังคับใช้ หากผูถ้ อื หุน้ เอ็กซอนโมบิลประสงค์ทจี่ ะลดสัดส่วน
ความเสีย่ ง เช่น ความปลอดภัยในสถานทีท่ �ำงาน การรัว่ ไหลหรือ การถือหุ้นโดยรวมของตนในบริษัทฯ ลงจนต�่ำกว่าร้อยละ 50
เหตุการณ์อื่นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซสู่
บรรยากาศ และการท�ำลายระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ผูถ้ อื หุน้ เอ็กซอนโมบิล ปราศจากภาระผูกพันในการรักษาสัดส่วน
คอมพิ ว เตอร์ หากระบบการบริ ห ารจั ด การและการควบคุ ม การถือหุ้นขั้นต�่ำและสามารถลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่ ท�ำงานตามที่ ว างไว้ ก็ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลร้ า ยและความ ได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และบริษัท
รับผิดชอบแก่บริษัทฯ เป็นจ�ำนวนมากได้
ในเครือไม่มภี าระผูกพันในการให้กยู้ มื เงินหรือให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินใดๆ และทางบริษทั ฯ ไม่สามารถรับรองได้วา่ เอ็กซอน
การเตรียมความพร้อม
โมบิล คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือ จะให้กู้ยืมเงินหรือให้
ประสิทธิภาพของบริษัทฯ ในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ ในอนาคต
ความผิดพลาดของมนุษย์ สถานการณ์ทางการเมืองหรือสถานการณ์
ที่คล้ายกันอย่างเคร่งครัดและการวางแผนรองรับ รวมถึงแผน คดีความที่ค้างพิจารณาอยู่และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤติ มีส่วนช่วยลดผลกระทบ บริษทั ฯ เป็นจ�ำเลยในคดีความอยูห่ ลายกรณีซงึ่ เป็นคดีเกีย่ วเนือ่ ง
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติเหตุ
กับธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัทฯ โดยหากมีคดีความที่ส�ำคัญ
ที่มีผลออกมาในทางที่ไม่เป็นคุณก็อาจส่งผลกระทบในทางลบ
ปัจจัยอื่นๆ
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้
การพึ่งพา เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัท
ในเครือ ส�ำหรับการให้บริการสนับสนุนด้านต่างๆ และ
บุคลากรอาวุโส
ในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ต้องพึง่ พา เอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือเป็นอย่างมาก ส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ เช่น การเข้าถึงความเชีย่ วชาญ
ในการบริการจัดซือ้ น�ำ้ มันดิบและวัตถุดบิ เครือข่ายการจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทั่วโลก การบริการทางด้าน
เทคโนโลยี การด�ำเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และการมี
ส่ ว นร่ ว มในโครงการวิ จั ย และพั ฒ นา การให้ สิ ท ธิ ใ นการใช้
เครื่องหมายการค้า และบริการอื่นๆ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรอง
ได้ว่า เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ
จะยังคงให้การสนับสนุนดังกล่าวต่อไป ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั
การสนับสนุนดังกล่าว หรือสัญญาที่มีนัยส�ำคัญใดๆ ที่ท�ำไว้กับ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษทั ในเครือถูกบอกเลิก
โดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งอื่นๆ ส�ำหรับบริการหรือ
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ท�ำการประเมิน และสอบทานอย่างอิสระ ถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสอบทานรายงานผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยงานแก้ไขหรือปรับปรุง
กระบวนการควบคุมภายใน จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
องค์กรและสภาพแวดล้อม
รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้
มีความเหมาะสมและเอื้อให้การด�ำเนินงานประกอบธุรกิจของ
บริษทั ฯ มีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ มีนโยบายข้อก�ำหนดให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือจรรยาบรรณในระดับสูงสุด
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติใน
ลักษณะทีก่ อ่ ให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังคาดหวังให้การด�ำเนินธุรกรรมต้องเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม
ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมระหว่างพนักงานเอง หรือธุรกรรมที่ท�ำกับ
ผู้ขายสินค้า ลูกค้า และบุคคลอื่นๆ ด้วย

มอบหมายอ�ำนาจนี้ก็เพื่อให้ฝ่ายจัดการมั่นใจได้ว่า การตัดสินใจ
ในธุรกรรมต่างๆ ได้รับการอนุมัติอย่างเหมาะสม โดยบุคลากร
ที่มีทักษะ และความรู้ที่เหมาะสม ซึ่งหลักการพื้นฐานจะถือว่า
อ�ำนาจที่ได้รับมอบหมายจะต้องมาคู่กับความรับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจ โดยใช้วิจารณญาณทางธุรกิจ และการพิจารณา
โดยค�ำนึงถึงหลักการระบบการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ เพื่อให้
มีการตรวจทานอย่างเหมาะสมด้วย

สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในแต่ละครั้ง
มีการบรรจุเรื่องในระเบียบวาระการประชุม และให้ข้อมูลต่างๆ
เพื่อช่วยในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
บริษัทฯ มีการบันทึกความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการไว้ใน
การบริหารความเสี่ยง
รายงานการประชุม ซึ่งถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถ
บริษัทฯ ใช้กระบวนการที่เข้มงวดในการประเมินความเสี่ยง และ ตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้
บริหารจัดการความเสีย่ งในทุกด้านทุกส่วนงานธุรกิจ โดยบริษทั ฯ บริษัทฯ มีการจัดเก็บ และรักษาข้อมูลทางการเงิน และเอกสาร
มีวธิ กี ารและขัน้ ตอนทีด่ ใี นการวิเคราะห์ และประเมินปัจจัยความ ประกอบทั้ ง หลายตามระบบการบริ ห ารจั ด การสารสนเทศ
เสี่ยงที่ส�ำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมถึงการก�ำหนด (Information Management System)
มาตรการในการจ�ำกัดหรือลดความรุนแรงจากผลกระทบดังกล่าว
เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ในกระบวนการบริหารงานและธุรกิจของบริษทั ฯ การติดตามและวัดประเมินผล
จะมีการรวมเอาการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ทีต่ อ้ งตระหนักถึงด้วยเสมอ โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งทัง้ จากปัจจัย บริษทั ฯ จัดให้มกี ารอบรมเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในให้แก่
ภายในและปัจจัยภายนอก ตลอดจนมีการออกแบบให้มกี ระบวนการ พนักงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีหน่วยงานตรวจสอบ
ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารจัดการความ ภายใน ที่มีความเป็นอิสระ ท�ำการตรวจสอบ และวัดประเมินผล
เสี่ยง และให้มีกระบวนการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆ นั้นเป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ภ ายใต้ ร ะบบการควบคุ ม ที่ รั ด กุ ม
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมทีส่ �ำคัญ การละเมิดนโยบายหลัก
ของบริษัทฯ สิ่งผิดปกติหรือประเด็นปัญหาการกระท�ำที่อาจ
บริษัทฯ มีการก�ำหนด และใช้คู่มือการมอบหมายอ�ำนาจและ ขัดต่อแนวมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจได้รบั การปรับปรุงแก้ไขและ
วงเงินอ�ำนาจอนุมตั ริ ายการของผูบ้ ริหาร (Delegation of Authority รายงานต่อฝ่ายบริหารโดยมิชกั ช้า และสอบทานโดยคณะกรรมการ
Guide) ซึ่งระบุวงเงิน และวิธีการอนุมัติในแต่ละประเภทรายการ ตรวจสอบ ผู้จัดการของแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้ท�ำการติดตาม
ต่างๆ ของผู้บริหารในแต่ละระดับชั้นอย่างชัดเจน โดยระบบการ ผลความคืบหน้าของการปฏิบัติแก้ไขตามข้อแนะน�ำต่างๆ จาก
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รายงานการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในจนปัญหาได้รบั การ หลักการดังกล่าวไปประยุกต์เพื่อปฏิบัติใช้ในหน่วยงานของตน
แก้ไขเสร็จสิ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินและ อย่างเคร่งครัด
สอบทานตามวาระ ในความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ
ติดตามแก้ไขของฝ่ายจัดการ
ระบบบริหารการด�ำเนินงานเพื่อการควบคุม

ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการจัดการระบบการควบคุม
ภายในอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในทุ ก ระดั บ งาน เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ บ นมาตรฐานของ
ระบบการควบคุมการบริหารจัดการ (System of Management
Control – Basic Standards) และระบบบริหารการด�ำเนินงาน
เพื่อการควบคุม (Controls Integrity Management System)
ระบบการควบคุมภายในรวมทั้งกระบวนการควบคุมการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามหลักนโยบายและแนวปฏิบตั งิ านทีว่ างไว้ ได้รบั
การประเมินและตรวจสอบอย่างเป็นทางการโดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในที่เป็นอิสระและจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามวาระ
ที่ ก�ำหนด การตรวจสอบเหล่ า นี้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การสอบทาน
ความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในทั้งทางด้านการเงิน
และทางด้านการปฏิบัติงาน

ระบบบริหารการด�ำเนินงานเพื่อการควบคุมซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของระบบควบคุมการบริหารจัดการ เป็นระบบทีใ่ ช้ในองค์กรเพือ่
ให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการประเมินและ
บรรเทาความเสีย่ งเกีย่ วกับการควบคุมทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในด้านการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินหรือด้านงานบริหาร และใช้ช่วยให้มีการ
รายงานความผิดปกติ ข้อบกพร่องของการควบคุมและประเด็น
การปฏิบตั งิ านอันอาจขัดต่อแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ต่อฝ่ายบริหารอย่างทันท่วงที ทัง้ นี้ ก็เพือ่ ท�ำให้เกิดความมัน่ ใจว่า
นโยบาย หลักการและมาตรฐานของระบบการควบคุมการจัดการ
ตลอดจนวิธีการควบคุมภายในหน่วยงานได้ถูกน�ำไปประยุกต์
ปฏิบัติใช้จริงและยังคงความมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

ระบบบริ ห ารการด�ำเนิ น งานเพื่ อ การควบคุ ม จะครอบคลุ ม
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)
ระบบควบคุมการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)
ระบบควบคุมการบริหารจัดการได้ก�ำหนดวางหลักการพื้นฐาน การรายงานและการจัดการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุม
แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานส�ำหรับระบบการควบคุมภายใน (Reporting & Resolution of Control Weakness) และการประเมิน
ของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบควบคุมการบริหารจัดการนีข้ นึ้ ประสิทธิภาพของการควบคุม (Controls Integrity Assessment)
เพือ่ ให้มกี ระบวนการควบคุมอย่างพอเพียง มัน่ ใจได้วา่ ทรัพยากร โดยในแต่ละหัวข้อจะประกอบด้วยรายละเอียด 5 หัวข้อย่อยคือ
ของบริษัทฯ ได้ถูกใช้เพื่อกิจการธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล และมี วัตถุประสงค์ (Objective) มาตรฐาน (Standards) ขั้นตอนการ
ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์พื้นฐานของกรอบงานควบคุมภายใน ปฏิบัติ (Procedures) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Results)
ก็เพื่อให้การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสม และการสอบทานและกลไกการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง (Verification
และสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางที่ก�ำหนดไว้โดยฝ่ายจัดการ & Feedback Mechanism)
ทั้งโดยภาพรวมและโดยเฉพาะเรื่อง
ระบบควบคุมการบริหารจัดการประกอบด้วยหลักการส�ำคัญ
7 ประการ ได้แก่ การกระจายอ�ำนาจ (Decentralization of
Management) การแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (Segregation
of Duties and Responsibilities) การจดบันทึกเป็นเอกสาร
(Documentation) การก�ำกับและสอบทาน (Supervision and
Review) การจัดการอย่างทันเวลามิชกั ช้า (Timeliness) การจัดการ
ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (Relevance to Risk) และ
ความเป็นอิสระของการควบคุม (Minimum Inter-dependence
of Controls) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานจะต้องน�ำ

การตรวจสอบและวัดผลประสิทธิภาพ
การควบคุมภายใน

การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานธุรกิจ (BPR)
บริษัทฯ ตระหนักมาโดยตลอดถึงความส�ำคัญและคุณค่าของ
หลักบรรษัทภิบาล รูปแบบการท�ำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และ
หลักมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน บริษัทฯ
เชื่อว่า สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส�ำคัญให้บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จ
ได้อย่างยั่งยืน โดยที่วิธีการท�ำงานให้บรรลุผลนั้นมีความส�ำคัญ
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ดุจเดียวกับตัวผลงานนั้น พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จึงต้องมี
ความเข้าใจ คุน้ เคยกับเนือ้ หาของนโยบายหลักต่างๆ และมาตรฐาน
การด�ำเนินธุรกิจ และต้องน�ำไปปรับใช้จริงในการท�ำงานประจ�ำวัน
รวมทั้งพนักงานต้องมีการยืนยันว่าเข้าใจในเนื้อหา ได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายและมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจในทุกๆ ปี นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้จัดให้มีวาระการอบรมเพื่อทบทวนเนื้อหานโยบาย
และแนวทางปฏิบัติงานธุรกิจให้พนักงานทุกคนทุกๆ 4 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
• เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงอันดีของบริษัทฯ ในด้านความซื่อสัตย์
และแนวทางการท�ำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา
• เพือ่ ส่งเสริมให้มคี วามเข้าใจหลักการของมาตรฐานการด�ำเนิน
ธุรกิจและปฏิบัติตามหลักการเหล่านั้น
• เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้มาตรฐานเหล่านี้ในการท�ำงานจริง
ในทุกแง่มุมและในทุกระดับในองค์กร
• เพื่อสื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์จากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
• เพือ่ บ่งชี้ ประเมิน รายงาน รวมถึงแก้ไขหากจ�ำเป็น การปฏิบตั ิ
ที่เป็นอยู่อันอาจไม่สอดคล้องกับหลักของนโยบาย
• เพื่อรายงานข้อกังวลใจในการปฏิบัติตาม และเพื่อให้มั่นใจ
ว่ า พนั ก งานทราบถึ ง ช่ อ งทางที่ มี อ ยู ่ เ พื่ อ สื่ อ สารรายงาน
ข้อกังวลใจเหล่านั้น

การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการตรวจสอบ และวัดผลประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในของหน่วยงานต่างๆ โดยทีมผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ
ซึ่งมีความเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อหน่วยงานธุรกิจใด โดยทั่วไปการ

ตรวจสอบจะท�ำทุกรอบระยะเวลา 3 ปี ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ระดับความ
เสีย่ งของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ ในแต่ละหน่วยงานมีทปี่ รึกษา
ด้านการควบคุมประจ�ำหน่วยงาน เป็นผูช้ �ำนาญการด้านหลักการ
ควบคุม และเป็นผูก้ �ำกับให้มกี ารตรวจประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานเอง (controls self-assessments) เป็นระยะ โดย
ทัง้ ผลของการตรวจประเมินภายในเองของหน่วยงาน และผลของ
การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ จะมีการรายงาน
อย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของหน่วยงานนัน้ เพือ่ พิจารณา
ด�ำเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไข และติ ด ตามผลความคื บ หน้ า ของ
การปฏิบัติตามข้อแนะน�ำต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ ผลของรายงานการ
ตรวจสอบทั้งหมดดังกล่าว จะมีการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อสอบทานด้วย

การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจะเป็นผูท้ �ำการตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพื่อรับรองว่างบการเงิน
ของบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำขึน้ โดยไม่มขี อ้ ผิดพลาดอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
และจัดท�ำสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 เป็นจ�ำนวนเงิน 4,500,000
บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดอีกจากบริษัทฯ
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รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทหนึ่งในเครือเอ็กซอนโมบิลได้เข้าท�ำสัญญาต่างๆ กับเอ็กซอนโมบิลและบริษัทในเครือ เพื่อ
ที่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์และเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ในอุตสาหกรรม
น�้ำมันและก๊าซของเอ็กซอนโมบิล โดยที่สัญญาเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ตามมาตรฐานของเอ็กซอนโมบิล เงือ่ นไขและข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานเดียวกัน
กับเงือ่ นไขและข้อตกลงของคูส่ ญ
ั ญารายอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นบริษทั ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ทัว่ โลก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
เชื่ อ ว่ า สั ญ ญาดั ง กล่ า ว มี เ งื่ อ นไขข้ อ ตกลงทางการค้ า ที่ เ หมาะสม และสมเหตุ ส มผล ซึ่ ง สั ญ ญาระหว่ า งกั น
เหล่านั้นได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว หรือสอดคล้องกับหลักการที่ได้ก�ำหนดไว้
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน

สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
แล้วแต่กรณี หรือหากธุรกรรมเหล่านัน้ เป็นธุรกรรมทีม่ กี ารคิดราคา
ในราคาทีเ่ ป็นธรรมหรือราคาตลาด หรือหากธุรกรรมเหล่านัน้ เป็น
การท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับ ธุรกรรมที่มีการคิดราคาในราคาทุนหรือราคาทุนบวกค่าบริการ
บริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในปีที่ผ่านมา เป็นการท�ำรายการเพื่อ ตามทีต่ กลงกันไว้ในสัญญาระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ในเครือ หรือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี หากราคาอยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับราคาที่เรียกเก็บจากหรือ
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปีของบริษทั ฯ เรียกเก็บโดยบริษัทในเครือทั่วโลกส�ำหรับการให้บริการหรือการ
และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ ซื้ อ ขายสิ น ค้ า ประเภทเดี ย วกั น หรื อ หากอั ต ราดอกเบี้ ย จ่ า ย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่เกิดจากเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครืออื่นได้คิด
ประกอบกันแล้ว มีความเห็นว่า ธุรกรรมเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับ ตามอัตราตลาด (Market Rate)
การด�ำเนินธุรกิจตามปกติ และสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม
นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกัน

มาตรการขั้นตอนในการอนุมัติ
การเข้าท�ำรายการระหว่างกัน
โดยปกติแล้วการเข้าท�ำสัญญาระหว่างกันทั้งหมดของบริษัทฯ
ท�ำขึน้ เพือ่ การด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ขัน้ ตอนการอนุมัตมิ ี
ความสอดคล้องกับแนวทางและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ ในกรณีทอี่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ จากการ
เข้าท�ำสัญญาระหว่างกันกับบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ บุคคลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ กรรมการ หรือผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการ
เข้าท�ำสัญญาดังกล่าว

ในอนาคต

ส�ำหรับการเข้าท�ำสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ตามสาระ
ส�ำคัญข้างต้น รวมถึงตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลใช้บังคับ

ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดและเงือ่ นไขข้างต้น หากบริษทั ฯ ประสงค์จะเข้าท�ำ
สัญญาระหว่างกันที่มิได้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการ
บริษทั เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2551 บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั ฯ ท�ำการสอบทาน และให้ความเห็นเกีย่ วกับ
สัญญาดังกล่าว โดยที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2551 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ จะถูกน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
บริษทั ได้อนุมตั ใิ นหลักการให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเข้าท�ำรายการ เพื่ อให้ มั่ น ใจว่ า การเข้ า ท�ำสั ญ ญาตามที่ เ สนอนั้ น เป็ น ไปเพื่อ
ที่เกี่ยวโยงกันบางประเภทกับกรรมการ ผู้บริหารและ/หรือบุคคล ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่ได้หรือจะได้ให้ค�ำนิยามไว้ในพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หากธุรกรรมเหล่านั้น ประเภทและลักษณะของรายการระหว่างกัน
เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน สัญญาระหว่างกันที่บริษัทฯ เข้าท�ำกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับ
ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 สรุปรวมได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้รับโอนมาซึ่งสิทธิและหน้าที่ในการเป็นผู้ผลิตและ/หรือจ�ำหน่ายซึ่ง
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันและเคมีภายใต้เครื่องหมายการค้าโตโยต้าในประเทศไทยจาก
EMAPPL ผู้ซึ่งได้รับสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวจากโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
บริษัทฯ จะท�ำการซื้อน�้ำมันหล่อลื่น น�้ำมันพื้นฐาน สารตั้งต้นพื้นฐาน และ/หรือ
สารเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก EMAPPL
บริษัทฯ จะท�ำการขายน�้ำมันหล่อลื่น และ/หรือ สารเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
หล่อลื่นให้แก่ EMAPPL เป็นครั้งคราว
EMAPPL จะให้บริการในการให้ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับการบริหารจัดการ การปฏิบตั กิ าร
การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปลายน�้ำ
ของบริษัทฯ เช่น การตลาดน�้ำมันเชื้อเพลิง การกลั่นน�้ำมัน การจัดหาสินค้า
แก่บริษัทฯ
EMAPPL ให้บริการในการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติ
การ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์
ของบริษทั ฯ เช่น บริการด้านบัญชี กฎหมาย ภาษี ทรัพยากรบุคคล พืน้ ทีส่ �ำนักงาน
และกิจกรรมที่เกี่ยวกับเสมียน บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และบริการจัดซื้อ
จัดหาแก่บริษัทฯ

สัญญาโอนสิทธิในการผลิตและ/หรือจ�ำหน่าย EMAPPL
ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันและเคมีภายใต้เครือ่ งหมาย
การค้าโตโยต้า (Assignment and Assumption
Agreement for the Manufacture and/or
sale of Toyota Oil and Chemical Products)

สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์น�้ำมันหล่อลื่น EMAPPL
(Inter-Affiliate Product Sale and Purchase
Agreement)

สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์น�้ำมันหล่อลื่น EMAPPL
(Inter-Affiliate Product Sale and Purchase
Agreement)

สัญญาบริการส�ำนักงานใหญ่ ภูมภิ าค/บริษทั EMAPPL
ในเครือ-ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ (Downstream
Regional Headquarters/Affiliate Master
Service Agreement)

สัญญาบริการส�ำนักงานใหญ่ภมู ภิ าค/บริษทั EMAPPL
ในเครือส�ำหรับธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical
Regional Headquarters/Affiliate Service
Agreement)

EMAPPL จะขายหรือจัดหานำ�้ มันดิบส�ำหรับภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ให้แก่บริษทั ฯ
อีกทั้งจะขายหรือจัดหา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสาร
พื้นฐานส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และบริษัทฯ จะท�ำการขายน�้ำมันดิบ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสารพื้นฐานส�ำหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ซึ่งบริษัทฯ ประสงค์จะส่งออกให้แก่ EMAPPL

ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ จะท�ำการขายพาราไซลีน และสารเบนซีนเข้มข้น ที่ผลิตได้จากโรงงาน
ของบริษัทฯ ให้แก่ EMAPPL

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

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

สัญญาจัดหาและรับซื้อพาราไซลีน และ EMAPPL
สารเบนซีนเข้มข้น (Paraxylene and Benzene
Concentrate Supply and Offtake Agreement)

สัญญาจัดหานำ�้ มันดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสารพื้นฐาน
ส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ (Crude
oil, LPG, Products and Feedstock, and
Lube Basestock Supply Agreement)

สินค้าและบริการ

ชื่อสัญญา

6,889

รายได้

50,956

รายจ่าย
จากการซื้อ

1,194

รายจ่าย
จากการรับบริการ

รายการระหว่างกันในรอบปีบญ
ั ชี 2559
(ล้านบาท)
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รายงานประจำ�ปี 2559

ExxonMobil Sales and Supply
(“EMS&S”) EMS&S เป็นหนึง่ ในบริษทั
ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100

สั ญ ญาจั ด หาน�้ ำ มั น ดิ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
วัตถุดิบ
(Crude Oil, Products and Feedstocks
Supply Agreement)

ExxonMobil Petroleum & Chemical EMPC จะให้บริการสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ด้านบัญชี งานธุรการ ผ่านทาง
(“EMPC”) EMPC เป็นหนึ่งในบริษัท บุคลากรทีอ่ ยู่นอกศูนย์ธุรกิจซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย
ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100

ExxonMobil Aviation International EMA จะให้บริการเกี่ยวกับการตลาด ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เหมาะสมต่อ
Ltd. (“EMA”) EMA เป็นหนึ่งในบริษัท การด�ำเนินการเกีย่ วกับธุรกิจเชือ้ เพลิงอากาศยานของบริษทั ฯ รวมถึงการส่งเสริม
ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น การขาย และการให้บริการค�ำปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100

สัญญาการสนับสนุนธุรกิจของเอ็กซอน
โมบิล ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล
(ExxonMobil Petroleum & Chemical
Master Business Support Agreement)

สัญญาบริการ
(EssoAir Service Agreement)

60

7

96

ExxonMobil Global Service Company EMGSC จะให้บริการให้ค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือบริษัทฯ เกี่ยวกับ (ก) บริการ
(“EMGSC”) EMGSC เป็นหนึง่ ในบริษทั เทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) บริการจัดซื้อจัดหาในด้านต่างๆ และ (ค) บริการ
ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น อสังหาริมทรัพย์และบริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ซึ่งถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 100

213

รายจ่าย
จากการรับบริการ

สัญญาบริการ
(Master Service Agreement)

25,746

2,236

รายจ่าย
จากการซื้อ

1,231

รายได้

สัญญาบริการ “ศูนย์สนับสนุนธุรกิจกรุงเทพฯ” ExxonMobil Limited (“EML”) EML EML จะให้บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
(“Bangkok Business Support Center” เป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท ในเครื อ เอ็ ก ซอน การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โมบิล คอร์ปอเรชั่น และเป็นบริษัท ธุรกิจแต่ละประเภท และการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
Master Service Agreement)
ย่อยของ ExxonMobil International
Holdings Inc. เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่
ถือหุ้น EML ทางอ้อม ร้อยละ 100

EMS&S จะขายหรือจัดหานำ�้ มันดิบนอกภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ให้แก่บริษทั ฯ นอก
เหนือจากนำ�้ มันดิบ EMS&S จะขายหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดบิ ให้แก่บริษทั ฯ
และบริษทั ฯ จะท�ำการขายน�ำ้ มันดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และวัตถุดบิ
และสารพืน้ ฐานส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ ซึง่ บริษทั ฯ ประสงค์จะส่งออก

EMCAP จะท�ำการขายพาราไซลีนให้แก่บริษทั ฯ ในปริมาณทีบ่ ริษทั ฯ ได้มหี นังสือ
แจ้งตกลงกันในแต่ละครั้ง

EMCAP

สัญญาซื้อขายพาราไซลีน
(Paraxylene Sales Agreement)

ลักษณะของรายการ

ExxonMobil Chemical Asia Pacific EMCAP จะท�ำการขายเคมีภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ ในปริมาณที่บริษัทฯ ได้มีหนังสือ
(“EMCAP”) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน แจ้งตกลงกันในแต่ละครั้ง
ของ EMAPPL

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

สัญญาซื้อขาย
(Sale Agreement)

สินค้าและบริการ

ชื่อสัญญา

รายการระหว่างกันในรอบปีบญ
ั ชี 2559
(ล้านบาท)
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ExxonMobil Catalyst Technologies EMCT ในฐานะผู้ให้เช่าจะจัดหาและให้บริษัทฯ เช่าตัวเร่งปฏิกิริยา
LLC (“EMCT”)
EMCT เป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท ในเครื อ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ ถือหุน้
ทางอ้อม ร้อยละ 100

EMCT

สัญญาเช่าตัวเร่งปฏิกิริยา
(Catalyst Lease Agreement)

สัญญาซื้อขายตัวเร่งปฏิกิริยา
(Catalyst Supply Agreement)

สัญญาบริการตัดยอดหนี้สินระหว่างกัน EMC
(Clearing House Service Agreement)

EMC จะให้บริการ Trade Central Clearing House Sub-account และ Other
Central Clearing House Sub-account เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการตัดยอด
หนี้สินระหว่างกัน เพื่อช�ำระราคาของธุรกรรมต่างๆ

สัญญาอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในเครือ่ งหมายการค้า Exxon Mobil Corporation (“EMC”) EMC ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า ESSO, EXXON และ ESSO
(Trademark License Agreement)
EMC เป็นบริษทั แม่ของบริษทั ในเครือ Oval ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ การบริการที่ขายหรือมีขึ้นในประเทศไทย
และบริษทั ย่อยต่างๆ ในเครือเอ็กซอน
โมบิล คอร์ปอเรชั่น

บริษัทฯ ซื้อตัวเร่งปฏิกิริยาจาก EMCT

สัญญานี้ท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (ก) การสร้างสรรค์ การได้มา และการ
บริหารจัดการข้อมูลทางเทคนิค และการคุ้มครองสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ เพื่อ
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ (ข) การเข้าถึง
ข้อมูลทางเทคนิค และการใช้ความคุ้มครองสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ที่ได้รับส�ำหรับ
ข้อมูลทางเทคนิคดังกล่าว (ค) ความช่วยเหลือทางด้านวิศวกรรม และงานวิจัย
พิเศษ และ (ง) การรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลทาง
เทคนิคที่ได้มา หรือเปิดเผยตามสัญญานี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

ExxonMobil Research and Engineering
Company (“EMRE”)
EMRE เป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท ในเครื อ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ ถือหุน้
โดยตรง ร้อยละ 100

สัญญาวิจัยมาตรฐาน
(Standard Research Agreement)

STB จะให้บริการเกีย่ วกับ (ก) กิจการเรือขนส่งกองกลาง และการขนส่งน�ำ้ มันดิบ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ (ข) การเช่าเรือ และการบริการสนับสนุน
การขนส่ง (ค) บริการตรวจสอบเรือ และ (ง) บริการอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับเรือขนส่ง
กองกลาง รวมทั้งกิจกรรมการขนส่งทางน�้ำประเภทอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัทฯ

ลักษณะของรายการ

Standard Tankers Bahamas Ltd
(“STB”)
STB เป็นหนึง่ ในบริษทั ในเครือเอ็กซอน
โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ ถือหุน้ ทางอ้อม
ร้อยละ 100

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

สัญญาขนส่งทางทะเลระหว่างบริษัทใน
เครือ
(Inter Affiliate Marine Transportation
Services Agreement)

สินค้าและบริการ

ชื่อสัญญา
รายได้

1,611

รายจ่าย
จากการซื้อ

4

25

206

2

รายจ่าย
จากการรับบริการ

รายการระหว่างกันในรอบปีบญ
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ExxonMobil Marine Limited (“EMML”) บริษทั ฯ ขายและส่งมอบน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทางทะเล และให้บริการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และ EMAPPL
แก่ EMML และ EMAPPL
EMML เป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท ในเครื อ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ ถือหุน้
ทางอ้อม ร้อยละ 100

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

ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 31)

(1) จ�ำนวนนี้ไม่รวมค่าบริการจ่ายให้กับบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด เป็นจ�ำนวน 789 ล้านบาท

รายการอื่นๆ

บริษัทฯ จะท�ำการขายน�้ำมันหล่อลื่นส�ำเร็จรูป น�้ำมันหล่อลื่น จาระบี และ
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ใช้ในการเดินเรือให้แก่ EMML เป็นครั้งคราว

ExxonMobil Chemical Company บริษัทฯ จะให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดในประเทศไทย
(“EMCC”)
EMCC เป็ น หน่ ว ยงานภายในของ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น

สัญญาบริการ
(Service Agreement)

สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์น�้ำมันหล่อลื่น EMML
(Inter-Affiliate Product Sale and Purchase
Agreement)

ExxonMobil Catalyst Services Inc. EMCSI จะให้บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดหาโลหะมีค่า เพื่อด�ำเนินการผลิต
(“EMCSI”)
เพิม่ หรือเปลีย่ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าตามประเภทของโลหะ และการด�ำเนินงานต่างๆ
EMCSI เป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท ในเครื อ ที่เกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยา
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ ถือหุน้
โดยตรง ร้อยละ 100

สัญญาบริการ
(Service Agreement)

ลักษณะของรายการ

ExxonMobil Hong Kong Limited EMHKL จะให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ วิชาชีพ และการบริหารเกี่ยวกับการ
(“EMHKL”)
ปฏิบัติการ รวมถึงการปรึกษาเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานขององค์กร
EMHKL เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ โดยรวม
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ ถือหุน้
ทางอ้อม ร้อยละ 100

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

สัญญาบริการ
(Service Agreement)

สินค้าและบริการ

ชื่อสัญญา

6,901

2

10

0

0

รายได้

80,556(1)

7

รายจ่าย
จากการซื้อ

3,169

129

2

0

รายจ่าย
จากการรับบริการ
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EMDFC ในฐานะผูใ้ ห้กตู้ กลงให้บริษทั ฯ กูเ้ งินระยะยาว
ในสกุลบาท 6,000 ล้านบาท ช�ำระคืนต้นเงินกูเ้ ป็นงวด
งวดละ 3 เดือน และช�ำระคืนหนี้แล้วเสร็จทั้งหมด
ภายในตุลาคม 2563
EMDFC ในฐานะผูใ้ ห้กตู้ กลงให้บริษทั ฯ กูเ้ งินระยะยาว
ในสกุลบาท 1,500 ล้านบาท ช�ำระคืนต้นเงินกูเ้ ป็นงวด
งวดละ 3 เดือน และช�ำระคืนหนี้แล้วเสร็จทั้งหมด
ภายในธันวาคม 2562

EMDFC

EMDFC

สัญญากู้ยืมเงินระยะยาว
(Long-Term Loan Agreement)

สัญญากู้ยืมเงินระยะยาว
(Long-Term Loan Agreement)

ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 31)

EMDFC ในฐานะผูใ้ ห้กตู้ กลงให้บริษทั ฯ กูเ้ งินระยะยาว
ในสกุลบาท 7,000 ล้านบาท ช�ำระคืนต้นเงินกูเ้ ป็นงวด
งวดละ 3 เดือน และช�ำระคืนหนี้แล้วเสร็จทั้งหมด
ภายในธันวาคม 2562

EMDFC

สัญญากู้ยืมเงินระยะยาว
(Long-Term Loan Agreement)

14,950

1,500

4,800

4,200

2,311

ExxonMobil Development Finance EMDFC ในฐานะผู้ให้กู้ตกลงให้บริษัทฯ กู้เงินแบบ
Company (“EMDFC”)
หมุนเวียนแก่บริษัทฯ ในวงเงิน 12,000 ล้านบาท โดย
บริษัทฯ สามารถขอกูแ้ ละคืนเงินกูไ้ ด้ในจ�ำนวนไม่เกิน
วงเงินที่ก�ำหนดเดือนละครั้ง

ยอดเงินกู้
ณ สิ้นงวด

สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น
(Short-Term Loan Agreement)

ลักษณะของรายการ

2,139

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯในฐานะผู้ให้กู้ตกลงให้ EML กู้เงินจ�ำนวนไม่
เกิน 3,000 ล้านบาท ในกรณีที่ EML ฝากเงินแบบเดิน
สะพัด บริษัทฯมีสิทธิเบิกเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์
ได้ แต่ตอ้ งช�ำระดอกเบีย้ ส�ำหรับเงินฝากจ�ำนวนดังกล่าว

สัญญากูย้ มื และฝากเงินแบบเดินสะพัด EML
(Loan and Current Account Agreement)

ความช่วยเหลือทางการเงิน

ชื่อสัญญา

ยอดเงินให้กู้
ณ สิ้นงวด

332

3

117

112

67

33

ดอกเบีย้ จ่าย

ดอกเบีย้ รับ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ซึ่งมีสมรรถนะทางบัญชีและรายงานทางการเงิน มีประสบการณ์
ด้านบริหารโรงกลั่นน�้ำมัน และมีประสบการณ์การบริหารกิจการ
ระหว่างประเทศ ในปี 2559 คณะกรรมการได้มกี ารประชุม 7 ครัง้
ได้สอบทานและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้จัดการด้านควบคุมภายใน และผู้บริหารของบริษัทฯ คณะ
กรรมการตรวจสอบรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
คณะกรรมการได้สอบทานร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับนโยบายบัญชีที่ใช้ในการจัดท�ำ
รายงานทางการเงิน ประเด็นทางการเงิน การใช้ดุลยพินิจและ
การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการ
ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร
ของบริษทั ฯ เข้าร่วมตามแนวปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์เกีย่ วกับ
ความเหมาะสมของนโยบายบัญชี การน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาใช้ และสอบทานความเพียงพอของการ
บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการได้สอบทานถึงผลกระทบจากภาวะราคาน�้ำมัน
ที่ ผั น ผวนซึ่ ง ท�ำให้ เ กิ ด ก�ำไรหรื อ ขาดทุ น ของสต็ อ กน�้ ำ มั น ที่ มี
ผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ

เกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความเห็นว่าการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินนั้นมีความพอเพียง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ มีวิธีการที่ครอบคลุมและเหมาะสม
คณะกรรมการได้สอบทานขอบเขตกิจกรรม ความรับผิดชอบและ
ทรัพยากรตลอดจนบุคลากรที่ใช้ในกระบวนการควบคุมภายใน
ได้มกี ารประชุมกับผูร้ บั ผิดชอบทางด้านการควบคุมภายใน 4 ครัง้
ได้ทบทวนถึงความเพียงพอ ความน่าเชื่อถือของกระบวนการ
ควบคุมภายใน ได้สอบทานแผนงานการตรวจสอบ รายงาน
จากผู้ตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมถึงประเด็นปัญหาส�ำคัญ
ที่พบในการตรวจสอบ และการแก้ไขของฝ่ายบริหาร ตลอดจน
สอบทาน และติดตามการฝ่าฝืนทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อนโยบายทีก่ �ำหนด
ไว้ เ ป็ น มาตรฐานจรรยาบรรณการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
และมีความเห็นว่ามาตรการแก้ไขของฝ่ายบริหารนั้นเหมาะสม
และเพียงพอ

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ สอดคล้อง
กับมาตรฐานบัญชีไทย ไม่มีการปรับปรุงบัญชีที่มีนัยส�ำคัญต่อ
งบการเงิน ผูส้ อบบัญชีรายงานว่าไม่มรี ายการทีผ่ ดิ ปกติ ไม่มกี าร
ทุจริต หรือไม่มีการกระท�ำที่ผิดกฎหมายของผู้บริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้
จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้มีการ
เปิดเผยข้อมูลรวมถึงธุรกรรมกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องไว้อย่างพอเพียง

คณะกรรมการได้ประเมินกระบวนการก�ำกับดูแลเพื่อต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นอันเป็นองค์ประกอบส�ำคัญส่วนหนึ่งในมาตรฐาน
บรรษัทภิบาลที่บริษัทยึดถือและปฏิบัติตลอดมาในการด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยคณะกรรมการได้สอบทานเนื้อหานโยบาย แนวปฏิบัติ
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง มาตรการก�ำกับดูแลที่ใช้ในเชิงป้องกัน
รวมถึงกระบวนการสอดส่องและรายงานเพือ่ สอบทานกระบวนการ
ก�ำกับดูแลนี้ สอดคล้องตามมาตรฐานเรือ่ งการต่อต้านการทุจริต
และการให้หรือรับสินบนที่เป็นสากล ตลอดจนสอบทานผลการ
ประเมินและเอกสารเกีย่ วข้อง คณะกรรมการพอใจต่อมาตรฐาน
กระบวนการ และมาตรการก�ำกับดูแลทีเ่ ป็นแบบแผน มีแนวปฏิบตั ิ
ก�ำหนดชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้สอบทานความเหมาะสม และความเป็นเหตุ
เป็นผลในการท�ำธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้สอบทาน
กับผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั ส�ำคัญของข้อก�ำหนด
และเงื่อนไขข้อตกลงที่ส�ำคัญระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ไม่พบ
ว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ ข้อมูลและธุรกรรมทางธุรกิจ
ได้รับการเปิดเผยอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการได้สอบทานกระบวนการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับให้กระบวนการและระบบการ
ก�ำกับดูแลของบริษทั ฯ มีความชัดเจนและเน้นบทบาทหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร และมีความเห็นว่า
มีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกรอบการด�ำเนินงานของ
การบริหารความเสี่ยง สอบทานเกี่ยวกับการก�ำหนดความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง และมาตรการที่ใช้ในการลดและควบคุม
ความเสีย่ ง คณะกรรมการยังได้สอบทานกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละค่ า ตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ฝ่ายบริหารเสนอมาและเห็นชอบให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติ

นายสมภพ อมาตยกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางวัธนี พรรณเชษฐ์
กรรมการตรวจสอบ

นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
กรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
งบการเงินรวมของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนดภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งออกตามความในมาตรา 11
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นอย่างรอบคอบ และแสดงข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
ในสาระส�ำคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยอย่างถูกต้องในสาระส�ำคัญ รวมทั้งได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ การบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีอย่างเหมาะสมและเพียงพอที่จะช่วยพิทักษ์สินทรัพย์ของบริษัทฯ และป้องกันการทุจริต หรือการด�ำเนินการอื่นที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระส�ำคัญ ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ เป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี

นายนีล เอ แฮนเซ็น
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

80
รายงานประจำ�ปี 2559
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 และผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
กิจการและบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการทีก่ �ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ
ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป เป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบและได้น�ำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากส�ำหรับเรื่องนี้
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป
จากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีรายการสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา
จ�ำนวน 1,110 ล้านบาท ทัง้ นีส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวมของกลุม่ กิจการ กลุม่
กิจการรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลขาดทุน
ทางภาษีสะสมยกมา เมื่อมีความเป็นไปได้ว่าจะมีก�ำไรทางภาษี
ในอนาคตพียงพอที่จะน�ำผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าวนั้นมาใช้
ประโยชน์ได้

ข้าพเจ้าประเมินหลักฐานสนับสนุนความเป็นไปได้ที่กลุ่มบริษัท
จะใช้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีสะสม
ยกมา โดยพิจารณาการประมาณการผลก�ำไรทางภาษีในอนาคต
ที่ผู้บริหารได้จัดท�ำไว้ ดังนี้
• ประเมินและสอบถามผูบ้ ริหารในเชิงทดสอบเกีย่ วกับดุลยพินจิ
และข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการที่จัดท�ำขึ้นส�ำหรับ
ช่วงระยะเวลา 3 ปีขา้ งหน้า ซึง่ มีขอ้ สมมติฐานด้านการเติบโต
ในอนาคตอันเป็นผลมาจากการเติบโตของก�ำไรจากการกลัน่
น�้ำมัน การก�ำหนดปริมาณการผลิตและข้อสมมติฐานด้าน
ราคานำ�้ มันดิบ โดยข้าพเจ้าตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ข้อสมมติฐานโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต ข้อมูลภายนอก
และข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผูบ้ ริหารของกลุม่ กิจการได้จดั ท�ำประมาณผลการด�ำเนินงานของ
กิจการซึ่งรวมถึงก�ำไรทางภาษีที่จะเกิดในอนาคต เพื่อสนับสนุน
ความเป็นไปได้ในการใช้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้น
การประมาณดังกล่าวการจัดท�ำโดยใช้ข้อมูลในอดีตและการ
ประมาณการในอนาคต ข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญรวมถึง อัตราการ
เติบโตของก�ำไรจากการกลั่นน�้ำมัน การก�ำหนดปริมาณการผลิต • จัดท�ำประมาณการก�ำไรที่ต้องเสียภาษีในอนาคตของกลุ่ม
กิจการอย่างเป็นอิสระ โดยใช้ขอ้ มูลภายนอกและข้อมูลภายใน
และข้อสมมติฐานด้านราคาน�้ำมันดิบ
ทีผ่ า่ นการตรวจสอบแล้ว ทัง้ นีป้ ระมาณการของข้าพเจ้าไม่ได้
ข้าพเจ้าให้ความส�ำคัญเรือ่ งนีเ้ ป็นพิเศษเนือ่ งจากประมาณผลการ
มีผลแตกต่างที่เป็นส�ำคัญจากประมาณการของผู้บริหารของ
ด�ำเนินงานของกิจการในอนาคต มีการใช้ข้อสมมุติฐานที่ส�ำคัญ
กลุ่มกิจการ
เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ข้อสมมุตฐิ านนัน้ ขึน้ กับดุลยพินจิ ทีส่ �ำคัญของ
ผู้บริหารที่ใช้ในการประเมินความสามารถของการท�ำก�ำไรที่ต้อง จากวิธีปฏิบัติงานของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพิจารณา
เสียภาษีในอนาคต นอกจากนี้ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ภาษี ว่าข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการก�ำไรที่
เงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา ต้องเสียภาษีในอนาคต อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล
มีจ�ำนวนเงินที่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวม

ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�ำปีภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องสือ่ สาร
เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ กิจการและบริษทั
ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ว่ ยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุม่ กิจการและบริษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่
ไม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจาก
การทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยกรรมการ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่ กิจการและบริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ ี
สาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
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• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ �ำให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วร
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุม่ กิจการเพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงประเด็น
ที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สอื่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมด ตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

สมชาย จิณโณวาท
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

84
รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(จ�ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

5
6
31 ฉ
31 ฉ
7
8
9

557,033
4,509,702
30
17,247,635
419,575
1,057,966

264,476
4,110,239
4,345
13,526,409
1,006,724
992,807

557,033
4,509,702
44,400
17,247,635
419,575
1,218,835

221,668
4,106,853
201,242
44,574
13,479,460
992,554
1,147,065

23,791,941

19,905,000

23,997,180

20,193,416

2,147,978
1,631,250
1,737,766
27,908,549
136,603
1,304,693
92,484

2,330,800
1,316,250
3,366,491
28,559,479
130,071
1,005,248
88,276

114,589
1,729,360
1,631,250
2,748,600
1,628,783
23,650,065
136,603
2,309,589
92,210

114,589
1,729,360
1,316,250
2,593,352
3,241,399
24,300,995
130,071
2,174,195
72,277

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

34,959,323

36,796,615

34,041,049

35,672,488

รวมสินทรัพย์

58,751,264

56,701,615

58,038,229

55,865,904

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

10
10
11
31 ช
13
14
15
16
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(จ�ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

17
18
31 ซ
31 ฉ
19

6,019,770
4,027,772
7,549,571
7,803,733
756,822

7,419,878
4,448,577
9,699,940
6,145,496
669,145

6,019,770
4,020,942
7,562,863
7,803,017
756,822

7,419,878
4,421,824
9,749,433
6,147,766
606,728

26,157,668

28,383,036

26,163,414

28,345,629

2,000,000
7,400,000
2,435,790
5,435

3,000,000
9,000,000
2,548,031
1,358

2,000,000
7,401,558
2,435,790
5,435

3,000,000
9,001,084
2,548,031
1,358

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

11,841,225

14,549,389

11,842,783

14,550,473

รวมหนี้สิน

37,998,893

42,932,425

38,006,197

42,896,102

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

17
31 ซ
19
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(จ�ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

20

17,110,007

17,110,007

17,110,007

17,110,007

20
20

17,075,181
4,031,711

17,075,181
4,031,711

17,075,181
4,031,711

17,075,181
4,031,711

21

653,243
(1,770,224)
755,026

653,243
(8,418,978)
420,602

653,243
(2,485,309)
757,206

653,243
(9,210,935)
420,602

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

20,744,937
7,434

13,761,759
7,431

20,032,032
-

12,969,802
-

รวมส่วนของเจ้าของ

20,752,371

13,769,190

20,032,032

12,969,802

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

58,751,264

56,701,615

58,038,229

55,865,904

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจ�ำนวน 3,467,916,666 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญจ�ำนวน 3,460,858,000 หุ้น
มูลค่าที่ได้รับช�ำระแล้วหุ้นละ 4.9338 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ก�ำไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

22
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(จ�ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)
งบการเงินรวม

รายได้จากการขาย
เงินชดเชยจากกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
ต้นทุนขาย
ก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ก�ำไรจากการขาย
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วม
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษี:
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
ตามวิธีส่วนได้เสีย
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

หมายเหตุ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

23

150,499,747
513,496
(136,909,574)
14,103,669
(5,505,549)
(360,174)
8,237,946
89,172
4,558
(505,811)
379,755
8,205,620
(1,556,078)
6,649,542

169,535,195
355,924
(161,539,648)
8,351,471
(5,633,606)
(395,765)
2,322,100
68,155
4,488
(774,762)
363,239
1,983,220
(282,181)
1,701,039

150,426,332
513,496
(136,872,815)
14,067,013
(5,769,537)
(360,174)
7,937,302
650,541
172,583
(506,335)
8,254,091
(1,528,465)
6,725,626

168,373,298
355,924
(160,998,214)
7,731,008
(5,331,205)
(395,765)
2,004,038
170,394
167,825
(787,714)
1,554,543
(285,762)
1,268,781

22

84,604

(4,251)

84,604

(4,251)

22

(2,180)

-

-

-

22

252,000
6,983,966

153,000
1,849,788

252,000
7,062,230

153,000
1,417,530

6,648,754
788
6,649,542

1,700,236
803
1,701,039

6,725,626
6,725,626

1,268,781
1,268,781

6,983,178
788
6,983,966

1,848,985
803
1,849,788

7,062,230
7,062,230

1,417,530
1,417,530

1.92

0.49

1.94

0.37

10
25

การปันส่วนก�ำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
การปันส่วนก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรต่อหุ้นส�ำหรับการปันส่วนก�ำไร
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้ )
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

26
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4,031,711

653,243

-

653,243

653,243

-

(1,770,224)

6,648,754
-

(8,418,978)

(8,418,978)

1,700,236
-

653,243 (10,119,214)

ยังไม่ได้จดั สรร กำ�ไรสะสม

กำ�ไรสะสม (ขาดทุนสะสม)
จัดสรรแล้ว สำ�รองตาม
กฎหมาย

งบการเงินรวม

1,276,200

252,000
-

1,024,200

1,024,200

153,000
-

871,200

เงินลงทุน
เผื่อขาย

(518,994)

84,604
-

(603,598)

(603,598)

(4,251)
-

(599,347)

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงาน
หลังออก
จากงาน

(2,180)

(2,180)
-

-

-

-

-

ส่วนแบ่ง
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
จากบริษทั ร่วม

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น

รวมส่วนของ
บริษัทใหญ่

1,848,985
-

6,983,178
755,026 20,744,937

334,424
-

420,602 13,761,759

420,602 13,761,759

148,749
-

271,853 11,912,774

รวม
องค์ประกอบอืน่
ของส่วน
ของเจ้าของ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนของบริษัทใหญ่
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17,075,181

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

4,031,711

17,075,181

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวดปี พ.ศ. 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
เงินปันผลจ่าย

4,031,711

-

-

17,075,181

4,031,711

17,075,181

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวดปี พ.ศ. 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
เงินปันผลจ่าย

ทุนที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(จ�ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

รวมส่วนของ
เจ้าของ

1,849,788
(803)

6,983,966
(785)
7,434 20,752,371

788
(785)

7,431 13,769,190

7,431 13,769,190

803
(803)

7,431 11,920,205

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุม
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

4,031,711
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17,075,181

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

4,031,711

17,075,181

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวดปี พ.ศ. 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

4,031,711

-

17,075,181

4,031,711

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

17,075,181

ทุนที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวดปี พ.ศ. 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(จ�ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

653,243

-

653,243

653,243

-

653,243

จัดสรรแล้ว สำ�รองตาม
กฎหมาย

(2,485,309)

6,725,626

(9,210,935)

(9,210,935)

1,268,781

(10,479,716)

ยังไม่ได้จัดสรร กำ�ไรสะสม

กำ�ไรสะสม (ขาดทุนสะสม)

1,276,200

252,000

1,024,200

1,024,200

153,000

871,200

(518,994)

84,604

(603,598)

(603,598)

(4,251)

(599,347)

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงาน
หลังออกจากงาน

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น

757,206

336,604

420,602

420,602

148,749

271,853

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วน
ของเจ้าของ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

เงินลงทุนเผือ่ ขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

20,032,032

7,062,230

12,969,802

12,969,802

1,417,530

11,552,272

รวมส่วนของ
เจ้าของ
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(จ�ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

27

7,778,762
(457,474)
(5,301)

7,951,523
(1,023,709)
(2,067)

7,838,446
(459,129)
-

8,526,350
(1,042,134)
-

7,315,987

6,925,747

7,379,317

7,484,216

(1,403,315)
(42,725)
4,557
560,397
60,750
8,800

(926,919)
(3,043)
4,488
108,956
31,770
8,938

41,462
(196,709)
(1,403,315)
(42,725)
171,725
2,500
560,397
60,750
8,800

41,101
(217,552)
(926,919)
(3,043)
166,577
2,500
108,956
31,770
8,938

(811,536)

(775,810)

(797,115)

(787,672)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดรับจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้จ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจากการรับช�ำระหนีเ้ งินกูจ้ ากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

31 ช
31 ช
14
15

27

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสด(จ่าย)รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

(1,898,861)
(2,000,000)
1,500,000

(5,490,450)
(2,800,000)
1,000,000

(1,898,861)
(2,000,000)
1,500,000

(5,490,450)
(2,800,000)
1,000,000

(2,712,248)
(2,600,000)
1,500,000
(785)

1,396,674
(6,400,000)
6,000,000
(801)

(2,748,450)
(2,603,649)
1,504,123
-

938,133
(6,403,735)
6,004,020
-

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(6,211,894)

(6,294,577)

(6,246,837)

(6,752,032)

292,557
264,476

(144,640)
409,116

335,365
221,668

(55,488)
277,156

557,033

264,476

557,033

221,668

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 91 ถึง 127 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(จ�ำนวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

1 ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย โดย
ที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้คือ เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
บริษัทและบริษัทย่อย (เรียกรวมว่า “กลุ่มกิจการ”) ประกอบธุรกิจการกลั่นซึ่งรวมไปถึงเครือข่ายสถานีบริการน�้ำมันค้าปลีก กลุ่ม
กิจการประกอบกิจการโรงกลั่นน�้ำมันและโรงงานผลิตภัณฑ์เคมีที่อ�ำเภอศรีราชา ประเทศไทย ทั้งนี้กลุ่มกิจการมีคลังน�้ำมันและ
สถานีบริการน�้ำมันทั่วประเทศส�ำหรับจัดเก็บและจัดจ�ำหน่ายน�้ำมันขายปลีก โดยผ่านสถานีบริการขายตรงให้กับลูกค้าทางด้าน
อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ และด�ำเนินการส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ กลุม่ กิจการได้เกีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอนโมบิล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 65.99 ในบริษัท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

2 นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ นโยบายการบัญชีที่
ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินมีความสม�่ำเสมอส�ำหรับทุกปีที่น�ำเสนอ นอกจากจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น

2.1 เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราช
บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�ำและ
น�ำเสนอรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม ยกเว้นตามทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในนโยบายการ
บัญชีส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย
การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยก�ำหนดให้ใช้การประมาณการทางบัญชี
ทีส่ �ำคัญ การประมาณการดังกล่าวต้องอาศัยดุลยพินจิ ของผูบ้ ริหารในการน�ำนโยบายทางบัญชีของกลุม่ กิจการไปถือปฏิบตั ิ
รายการในงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือที่มีความซับซ้อน หรือการก�ำหนดสมมติฐานและ
การประมาณการทีส่ ง่ ผลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตุ ข้อ 3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีหนี้สินหมุนเวียนเกินกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวนประมาณ 2,365,727
พันบาท กลุ่มกิจการมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะสามารถช�ำระคืนหนี้สินดังกล่าวเมื่อถึงก�ำหนดช�ำระ โดย (1) กลุ่มกิจการ
มีวงเงินกู้ยืมแบบไม่ผูกมัดจากทั้งกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลภายนอกจ�ำนวน 84,708,096 พันบาท และ (2) กลุ่ม
กิจการยังได้รับอนุมัติจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถเสนอขายตั๋วแลกเงิน
แบบหมุนเวียนจ�ำนวน 10,800,000 พันบาท ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�ำภายใต้หลักเกณฑ์
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง และไม่ได้รวมรายการปรับปรุง ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะได้คืนและการจัดประเภทของ
สินทรัพย์ทบี่ นั ทึก หรือการจัดประเภทหนีส้ นิ ทีอ่ าจมีความจ�ำเป็น ถ้าเกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการภายใต้หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานต่อเนื่องมีความไม่เหมาะสม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ใน
กรณีทมี่ เี นือ้ ความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
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2.2	มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง
และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่อง เกษตรกรรม
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญาประกัน
เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่อง เงินที่น�ำส่งรัฐ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้ก�ำหนดให้มีความชัดเจนขึ้น
เกีย่ วกับการปรับราคาตามบัญชีกอ่ นหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเสือ่ มราคาสะสม ในกรณีทกี่ จิ การใช้วธิ กี ารตีราคาใหม่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ งผลประโยชน์พนักงาน ได้มกี ารอธิบายเกี่ยวกับวิธกี ารปฏิบัติทาง
บัญชีส�ำหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามแก่โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ให้ชัดเจนขึ้น การปรับปรุง
ดังกล่าว ให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการทีเ่ กิดขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ งินสมทบนัน้
เกิดขึ้นเท่านั้น และเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้
รวมกิจการทีใ่ ห้บริการด้านผูบ้ ริหารส�ำคัญแก่กจิ การทีร่ ายงาน หรือแก่บริษทั ใหญ่ของกิจการทีร่ ายงาน ซึง่ กิจการต้อง
เปิดเผยจ�ำนวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารส�ำคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้มีการก�ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์วัดมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
จ�ำหน่าย โดยการเปิดเผยดังกล่าวรวมถึง 1) ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีที่การวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในล�ำดับ
ชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมีการเปิดเผยเทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานส�ำคัญที่ใช้
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ก�ำหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับการปรับ
ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่องส่วนงานด�ำเนินงาน ได้ก�ำหนดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับดุลยพินจิ ของผูบ้ ริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และก�ำหนดให้น�ำเสนอการกระทบยอดสินทรัพย์
ของส่วนงานกับสินทรัพย์ของกิจการเมื่อกิจการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ของส่วนงานให้กับผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด�ำเนินงานของกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม การปรับปรุงนี้ได้ให้ค�ำนิยาม
ของกิจการทีด่ �ำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและได้ก�ำหนดข้อยกเว้นในการจัดท�ำงบการเงินรวม ซึง่ การปรับปรุงดังกล่าว
ส่งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการทีม่ ธี รุ กิจทีค่ ล้ายคลึงกัน ได้รบั ข้อยกเว้นจากการน�ำบริษทั ย่อยเกือบทัง้ หมด
มารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวม แต่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้นด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือ
ขาดทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ได้ก�ำหนดให้กิจการที่ด�ำเนินธุรกิจด้านการลงทุน
เปิดเผยข้อมูลที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินธุรกิจด้านการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่องมูลค่ายุติธรรมได้ก�ำหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับ
ข้อยกเว้นในเรือ่ งของการวัดมูลค่ายุตธิ รรมเป็นกลุม่ ให้ปฏิบตั ใิ ช้กบั ทุกสัญญาทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญาที่ไม่เป็นสัญญาทางการเงิน
ผูบ้ ริหารของกลุม่ กิจการได้ประเมินและเห็นว่า การน�ำนโยบายการบัญชีทเี่ กิดจากการน�ำมาตรฐานการบัญชีทมี่ กี าร
ปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่อข้อมูลทาง
การเงินที่น�ำเสนอ
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง เกษตรกรรม
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
  การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การร่วมการงาน
เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียใน กิจการอืน่

94
รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
- ความมีสาระส�ำคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ท�ำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจรายการ
ได้ลดลง หากเป็นรายการที่มีสาระส�ำคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มีต่อฐานะ
การเงินหรือผลการด�ำเนินงาน
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อาจจ�ำเป็นต้องแสดงแยกจากกัน
หากเกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกิจการ นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติใหม่ของ
การใช้การรวมยอด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ�ำเป็นต้องเรียงล�ำดับตามล�ำดับการ
แสดงรายการในงบการเงิน
- รายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ทีเ่ กิดจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย - ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ทีเ่ กิด
จากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียจะถูกจัดกลุม่ โดยพิจารณาว่าเป็นรายการทีจ่ ะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังก�ำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลังหรือไม่ โดยแต่จะกลุม่ จะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือ ได้ก�ำหนดให้มีความชัดเจนขึ้นว่าการ
คิดค่าเสื่อมราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิงกับรายได้นั้นไม่เหมาะสม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือ ได้ก�ำหนดให้มีความชัดเจนขึ้นส�ำหรับ
การเลือกใช้อัตราคิดลดส�ำหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อัตราผลตอบแทนของหนี้สิน
โดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี้สินที่มีสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เป็นส�ำคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมที่ให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งนี้การเลือกใช้
นโยบายบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจากกัน โดยหาก
กิจการเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องท�ำโดยปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือ 1) ให้ทางเลือกเพิ่มส�ำหรับกิจการที่
ไม่ใช่กจิ การทีด่ �ำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนทีม่ สี ว่ นได้เสียในบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้าทีเ่ ป็นกิจการทีด่ �ำเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน โดยในการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็น
กิจการที่ด�ำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการที่จะยังคงการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั้นๆ ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั้นๆ ใช้อยู่ หรือจะถอด
การวัดมูลค่ายุตธิ รรมออกและแทนด้วยการจัดท�ำงบการเงินรวมของบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้าทีเ่ ป็นกิจการทีด่ �ำเนิน
ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และ 2) เพิม่ ทางเลือกในการใช้วธิ สี ว่ นได้เสียส�ำหรับเงินลงทุนในบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้า
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำคัญคือได้ก�ำหนดให้มคี วามชัดเจนถึงความหมาย
ของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือที่
อืน่ ในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการทีใ่ ช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนีจ้ ะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่าง
กาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีข้อมูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอื่นที่
มีข้อมูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตัดจ�ำหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนโดยการอ้างอิงจากรายได้นนั้ ไม่เหมาะสม ข้อสันนิษฐานนีอ้ าจตกไปหากเข้าข้อหนึง่ ข้อใดต่อไปนี้
คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็นตัววัดของรายได้ (นั่นคือรายได้เป็นปัจจัยที่เป็นข้อจ�ำกัดของมูลค่า
ที่จะได้รับจากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้จากสินทรัพย์มีความ
สัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ความชัดเจนเพิ่มเติมใน
กรณีที่สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ�ำหน่าย) ถูกจัดประเภทใหม่จาก “ที่ถือไว้เพื่อขาย” เป็น “ที่มีไว้เพื่อจ่ายให้
แก่ผู้เป็นเจ้าของ” หรือถูกจัดประเภทใหม่ในทางตรงกันข้ามนั้น ไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนการขายหรือ
แผนการจ่ายและไม่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการบันทึกบัญชีส�ำหรับการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ 1) ข้อยกเว้น
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมว่าให้ใช้กับกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ขั้นกลางที่เป็นบริษัทย่อยของกิจการที่ด�ำเนินธุรกิจ
ด้านการลงทุนด้วยเหมือนกัน และ 2) กิจการทีด่ �ำเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะต้องน�ำบริษทั ย่อยทีไ่ ม่ใช่กจิ การทีด่ �ำเนิน
ธุรกิจด้านการลงทุนและบริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน มารวมในการจัดท�ำ
งบการเงินรวมด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) ได้ก�ำหนดให้มีความชัดเจนมากขึ้นส�ำหรับ การซื้อ
ส่วนได้เสียในการด�ำเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของการด�ำเนินงานร่วมกันนั้นประกอบกันขึ้นเป็นธุรกิจ 1) ให้ผู้ซื้อน�ำ
หลักการบัญชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบตั ิ และ 2) ในกรณีทผี่ รู้ ว่ มด�ำเนินงานมีการซือ้ ส่วนได้เสียในการด�ำเนินงาน
ร่วมกันเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ในการด�ำเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่ หากร่วมด�ำเนินงานยังคง
มีการควบคุมร่วมอยู่
ผูบ้ ริหารของกลุม่ กิจการได้ประเมินและเห็นว่า การน�ำนโยบายการบัญชีทเี่ กิดจากการน�ำมาตรฐานการบัญชีทมี่ กี าร
ปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่อข้อมูลทาง
การเงินที่น�ำเสนอ

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ(ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่ม
กิจการมีการเปิดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกีย่ วข้องกับผูไ้ ด้รบั การลงทุนและมีความสามารถท�ำให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ�ำนาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อย
ไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่น�ำงบการเงินของ
บริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส�ำหรับการซื้อบริษัทย่อย ต้อง
วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�ำระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อและ
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายช�ำระ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ได้มาที่
ระบุได้และหนีส้ นิ และหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ อื้ ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้
กลุม่ กิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุมในผูถ้ กู ซือ้ ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิ
ที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ
กรณีที่มูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อ
ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ
วันทีซ่ อื้ ของสินทรัพย์ทไี่ ด้มาทีร่ ะบุได้และหนีส้ นิ ทีร่ บั มา ผูซ้ อื้ ต้องรับรูค้ า่ ความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิง่ ตอบแทน
ที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วน
ของเจ้าของของผูถ้ กู ซือ้ ทีผ่ ซู้ อื้ ถืออยูก่ อ่ นการรวมธุรกิจน้อยกว่ามูลค่าราคายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อย
เนื่องจากมีการต่อรองราคาซื้อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังก�ำไรขาดทุน
รายการบัญชี ยอดคงเหลือและรายการก�ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นรายการระหว่างกันของกลุ่มกิจการจะถูกตัด
บัญชีออกไป รวมถึงรายการขาดทุนทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงจะถูกตัดบัญชีออกไปด้วย นอกจากนี้ กลุม่ กิจการจะเปลีย่ น
นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในกรณีที่จ�ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน รายละเอียดของบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้
ในหมายเหตุข้อ 10
(ข) รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้าของกลุ่มกิจการ
ส�ำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และหุ้นที่ได้มาของมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ และก�ำไรหรือขาดทุนจากการ
ขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ
(ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษทั ร่วมเป็นกิจการทีก่ ลุม่ กิจการมีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญแต่ไม่สามารถควบคุมนโยบายทางการเงินและการ
ด�ำเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปคือการที่กลุ่มกิจการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมด เงินลงทุนในบริษทั ร่วมนัน้ ใช้วธิ สี ว่ นได้เสีย และถูกรับรูเ้ ริม่ แรกด้วยวิธรี าคาทุน ภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสีย
กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลัง
วันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมของกลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของกลุม่ กิจการในบริษทั ร่วมทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการได้มาจะรวมไว้อยูง่ บก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม และรายการเคลื่อนไหวในบัญชีส่วนเกิน (ส่วนต�่ำกว่า) จากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มาจะแสดงใน
ส่วนของเจ้าของโดยผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไปหากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือ
เกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมนั้น รวมถึงลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกันอื่น เว้นแต่กลุ่มกิจการจะ
รับผิดชอบในหนีส้ นิ ของบริษทั ร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนีแ้ ทนบริษทั ร่วม หรือให้ค�ำมัน่ ว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงิน
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการด้อยค่า
หรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นกลุ่มกิจการจะค�ำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมใน
งบก�ำไรขาดทุน
รายการก�ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเพียงเท่าที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียใน
บริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในลักษณะเดียวกันเว้นแต่เป็นรายการที่มีหลักฐาน
ว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันนั้นเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วมจะเปลี่ยนเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน รายละเอียดของบริษัทร่วมได้เปิดเผยไว้
ในหมายเหตุข้อ 10

2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถามและเงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา เงินเบิกเกินบัญชีได้แสดงรวมอยู่ในเงินกู้ยืม
ซึ่งแสดงอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.5 เงินลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย
สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งไม่ใช่อนุพันธ์ทางการเงิน และได้ถูกจัดประเภทอยู่ในกลุ่ม
สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขายซึ่งจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่จะ
จ�ำหน่ายเงินลงทุนออกไปในช่วงเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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เงินลงทุนจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนบวกด้วยต้นทุนการได้มา
และจะถูกตัดออกจากบัญชี เมื่อสิทธิในการได้มา ซึ่งกระแสเงินสดจากเงินลงทุนนี้หมดลงหรือเมื่อกลุ่มกิจการได้โอน
ความเสี่ยงและผลประโยชน์อันเป็นสาระส�ำคัญออกไป สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขายจะถูกแสดงในงบการเงินด้วย
มูลค่ายุติธรรม โดยใช้ตามราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขายจะ
รวมไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ โดยแสดงสุทธิจากภาษี เมื่อเงินลงทุน
ดังกล่าวถูกจ�ำหน่ายหรือมีการด้อยค่า ยอดสะสมของก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่อยู่ในส่วนของเจ้าของ จะถูก
แสดงรวมภายใต้รายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส่วน
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขายจะถูกรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยรวมอยู่ในรายได้อื่นๆ เมื่อ
กลุ่มกิจการและกิจการมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์นั้นๆ

2.6 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะบันทึกเมื่อมีหลักฐานที่แจ้งชัดว่ากลุ่มกิจการจะไม่สามารถเก็บหนี้ทั้งหมดได้ตาม
ระยะเวลาทีก่ �ำหนด ลูกหนีท้ มี่ ปี ญ
ั หาทางการเงิน ลูกหนีท้ มี่ คี วามเป็นไปได้ทจี่ ะล้มละลาย หรือมีการปรับโครงสร้างทางการ
เงินและการผิดสัญญาการช�ำระเงิน ทางกลุม่ กิจการถือเป็นข้อบ่งชีว้ า่ ลูกหนีก้ ารค้านัน้ ด้อยค่า จ�ำนวนของค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้และมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้ มูลค่าทางบัญชีของลูกหนี้จะ
ถูกบันทึกลดลงโดยการตัง้ บัญชีคา่ เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ หนีส้ ญ
ู ทีเ่ กิดขึน้ จะรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยถือเป็นส่วนหนึง่
ของค่าใช้จ่ายในการขาย เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถเก็บเงินได้จะตัดจ�ำหน่ายจากบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�ำนวนเงินที่
เรียกเก็บได้ภายหลังจากลูกหนี้ถูกตัดจ�ำหน่ายแล้วจะถูกบันทึกหักล้างกับค่าใช้จ่ายในการขายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.7 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือค�ำนวณ
โดยวิธีดังต่อไปนี้
น�้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
วัสดุสิ้นเปลือง
สินค้าชนิดอื่น

วิธีเข้าก่อนออกก่อน
วิธีเข้าก่อนออกก่อน
วิธีถัวเฉลี่ยต่อหน่วย
วิธีถัวเฉลี่ยต่อหน่วย

ต้นทุนในการซือ้ ประกอบด้วยราคาซือ้ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มาซึง่ สินค้านัน้ เช่น ค่าภาษีอากรและค่า
ขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้าส�ำเร็จรูปประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ
หักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรที่เกี่ยวข้อง กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าส�ำหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือ
เสื่อมคุณภาพเท่าที่จ�ำเป็น

2.8 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในก�ำไรหรือ
ขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยัง
ส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามล�ำดับ
ภาษีเงินได้ค�ำนวณจากหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากรทีม่ ผี ลบังคับใช้หรือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายใน
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยค�ำนึงถึง
สถานการณ์ที่สามารถน�ำกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร
หากคาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร
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ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีบันทึกโดยใช้วิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และ
ราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อย่างไรก็ตาม ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะไม่รบั รูห้ ากเกิดจากรายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่ ณ เวลาทีเ่ กิดรายการเป็นครัง้ แรก
โดยรายการนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อก�ำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษีเว้นแต่เป็นการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน
เป็นครั้งแรกซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีก�ำหนดโดยใช้อัตราภาษี (และตามกฎหมาย) ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน และเป็นอัตราที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์เมื่อมีการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี หรือหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีการจ่ายช�ำระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ กลุม่ กิจการจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ
ที่จะน�ำจ�ำนวนผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีระหว่างผลแตกต่างชั่วคราว
ทีต่ อ้ งเสียภาษีจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเว้นแต่จะสามารถควบคุมจังหวะเวลาในการกลับรายการแสดงผล
แตกต่างชัว่ คราวได้ และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะไม่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลา
ที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะน�ำมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีต่อเมื่อภาษีเงินได้นั้นสามารถน�ำมา
หักกลบกันได้ตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

2.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(ก) ค่าสิทธิและใบอนุญาต
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ค่าสิทธิและใบอนุญาต ได้บนั ทึกตามราคาทุน ค่าสิทธิและใบอนุญาตทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์
จ�ำกัดจะแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรง ตลอดประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ (5 ถึง 20 ปี)
(ข) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึง่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้บนั ทึกตามต้นทุนในการได้มาและสามารถน�ำมาใช้ได้ตามวัตถุประสงค์
ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบ�ำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
ต้นทุนโดยตรงในการจัดท�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึง ต้นทุน
พนักงานทีท่ �ำงานในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องในการได้มาซึง่ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนนัน้
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจ�ำหน่ายตลอดประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ (5 ถึง 15 ปี)

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์รับรู้ด้วยราคาทุนเริ่มแรกหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์นนั้ อาคารและอุปกรณ์อนื่ ทัง้ หมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสือ่ มราคา
สะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะได้ประโยชน์กลับคืนมาและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ การซ่อมแซมและ
บ�ำรุงรักษาอื่นจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการระหว่างงวดบัญชีที่เกิด
รายการนั้น
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด โดยค�ำนวณตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จ�ำกัด
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อาคารโรงงานและอุปกรณ์

3 ถึง 25 ปี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนทันที (หมายเหตุ ข้อ 2.11)
รายการก�ำไรและขาดทุนจากการจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และจะรวม
อยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารและรายได้อื่นในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนที่ใช้ค�ำนวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ เป็นอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของ
ยอดเงินกูใ้ นระหว่างปี กรณีเงินกูย้ มื ทีก่ มู้ าโดยเฉพาะเพือ่ การก่อสร้างสินทรัพย์ จ�ำนวนต้นทุนการกูย้ มื ทีร่ วมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์จะเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างงวดของเงินกู้นั้นหักด้วยรายได้ที่เกิดจากการน�ำเงินกู้ดังกล่าว
ไปลงทุนเป็นการชั่วคราว

2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ซึ่งมิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ที่ต้องค�ำนวณค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์
บ่งชีว้ า่ ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรูเ้ มือ่ ราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ซึง่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนคือจ�ำนวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุน
ในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุด
ซึ่งเป็นหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่สามารถแยกออกมาได้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มกิจการจะทบทวน
ความเป็นไปได้ที่จะกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้

2.12 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
กลุ่มกิจการได้เช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่ง สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้รับความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�ำนวนใด
จะต�่ำกว่า
จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สิน
คงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าสุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน
ระยะยาว ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการตลอดอายุของสัญญาเช่า เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ของหนี้สินคงค้างของแต่ละงวด สินทรัพย์ที่
ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่
ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาระยะยาวเพือ่ เช่าสินทรัพย์ซงึ่ ผูใ้ ห้เช่าเป็นผูร้ บั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญา
เช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้
เช่า) จะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

2.13 เงินกู้ยืม
กลุ่มกิจการบันทึกเงินกู้ยืมเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าตามสัญญาสุทธิจากต้นทุนการจัดท�ำรายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่า
ด้วยวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่าย ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้มาหักจากต้นทุนการจัดท�ำรายการ และจ�ำนวนเงินไถ่ถอนเพือ่
ช�ำระหนี้นั้นจะรับรู้ใน งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ตลอดระยะเวลาการกู้ยืม
โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็นหนีส้ นิ หมุนเวียน ยกเว้นกลุม่ กิจการมีสทิ ธิทจี่ ะผ่อนผันการช�ำระหนีอ้ ย่างไม่มเี งือ่ นไขไปอีกไม่ตำ�่ กว่า
12 เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

100
รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

2.14 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(ก) กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กลุม่ กิจการจัดให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพซึง่ เป็นโครงการจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์และข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สินทรัพย์ของกองทุนดังกล่าวแยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มกิจการและบริหาร
โดยผู้จัดการกองทุน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มกิจการ
เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เกิดรายการนั้น พนักงานที่เริ่มงานในหรือหลังวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2540 ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ
กลุ่มกิจการจัดให้มีผลประโยชน์หลังออกจากงาน ส�ำหรับสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่ท�ำงานถึงวัยเกษียณอายุ
ตามที่ก�ำหนดในกฎหมายแรงงานไทย หนี้สินผลประโยชน์ดังกล่าวถูกบันทึกตามมูลค่าปัจจุบันของประมาณกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาโดยประมาณ
ของหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
(ข) แผนสวัสดิการเกี่ยวกับเงินบ�ำเหน็จและเงินรางวัลอายุงาน
กลุ่มกิจการได้จัดโครงการผลประโยชน์ส�ำหรับพนักงานที่เริ่มงานก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2540 และไม่ได้เข้าร่วม
ในกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ โครงการผลประโยชน์นเี้ ป็นโครงการทีไ่ ม่มกี ารจ่ายเงินสมทบ ซึง่ ประกอบด้วยแผนสวัสดิการ
เกี่ยวกับเงินบ�ำเหน็จและเงินรางวัลอายุงาน ซึ่งเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับและกฎหมายของประเทศไทย
สิทธิของพนักงานที่จะได้รับผลประโยชน์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับอายุการท�ำงานขั้นต�่ำของพนักงาน เงินเดือนครั้งสุดท้าย
และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในแผนสวัสดิการ
หนี้สินโครงการผลประโยชน์เหล่านี้ค�ำนวณจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งจัดท�ำทุก 3 ปี โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (projected unit credit method) กลุ่มกิจการบันทึกส�ำรองผลประโยชน์ที่
ต้องจ่ายให้แก่พนักงานตามการประมาณการดังกล่าวและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงจะบันทึกหักล้างกับส�ำรองผลประโยชน์
สะสม จ�ำนวนหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ค�ำนวณจากการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะต้องจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งอยู่ในสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของภาระ
ผูกพันที่ต้องจ่ายและมีระยะเวลาครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง
ก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
ค) แผนเงินออมส�ำหรับพนักงาน
ในปี พ.ศ. 2552 กลุ่มกิจการได้จัดแผนเงินออมส�ำหรับพนักงานสัญชาติไทยประเภทพนักงานประจ�ำ สิทธิของ
พนักงานที่จะได้รับผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับอายุการท�ำงานขั้นต�่ำของพนักงานเป็นเวลาอย่างน้อยสามปี และเงื่อนไข
ที่ก�ำหนดเกี่ยวกับสิทธิในการถอน โดยพนักงานจะได้รับสิทธิในเงินออมร้อยละ 50 เมื่ออายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 3 ปี
ขึ้นไป และร้อยละ 100 เมื่ออายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

2.15 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�ำไว้อันเป็น
ผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทจี่ ะสูญเสียทรัพยากรเพือ่ จ่ายภาระผูกพันดังกล่าว
และสามารถประเมินมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่กลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่คาดว่าจะ
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ได้รับคืน เช่นสัญญาประกันภัย กลุ่มกิจการจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืน
อย่างแน่นอน
ประมาณการหนี้สินจะค�ำนวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อใช้ช�ำระหนี้สินก่อนอัตราทางภาษี
เพื่อที่สะท้อนการประเมินสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของกระแสเงินสดตามเวลาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
โดยตรงกับหนี้สินนั้น การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากระยะเวลาจะบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่าย

2.16 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่สุทธิจากภาษี แสดงเป็นรายการหักจากเงินสดรับ
ในส่วนของทุน

2.17 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการทีร่ วมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุม่ กิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ที่บริษัทด�ำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน) งบการเงินรวมระหว่างกาลแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่
ใช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงินของกิจการ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�ำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระ
ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ และทีเ่ กิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ เป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึก
ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้รายการก�ำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของก�ำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้ก�ำไรหรือ
ขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของก�ำไรหรือขาดทุน
นั้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนด้วย

2.18 การรับรู้รายได้
รายได้ถอื ตามมูลค่ายุตธิ รรมของเงินได้รบั หรือมูลหนีจ้ ากการขายหรือให้บริการตามกิจกรรมการด�ำเนินงานตามปกติธรุ กิจ
ของกลุม่ กิจการ จ�ำนวนทีแ่ สดงเป็นรายได้เป็นยอดสุทธิจากภาษีมลู ค่าเพิม่ การรับคืนและส่วนลด และหลังจากหักรายการขาย
ภายในกลุ่มกิจการ
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้เมื่อรายได้นั้นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตและเมื่อได้บรรลุเงื่อนไขส�ำหรับแต่ละกิจกรรมตามที่ได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้
(ก) รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้าจะรับรูเ้ มือ่ ผูซ้ อื้ ได้รบั โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ โดยทัว่ ไปเกิดขึน้
เมื่อส่งสินค้า
(ข) รายได้จากการบริการ
กลุ่มกิจการมีรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมของสิทธิในการค้าจากผู้ค้าปลีกสถานีจ�ำหน่ายน�้ำมัน รายได้จากการ
บริการรับรู้ในงวดบัญชีที่ให้บริการ
(ค) รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
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(ง) รายได้เงินปันผล
รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผล
เมื่อมีการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีลักษณะและมูลค่าที่คล้ายคลึงกัน มูลค่าจากการแลกเปลี่ยนนี้จะไม่ถือว่าเป็นรายการที่ก่อ
ให้เกิดรายได้

2.19 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะบันทึกเป็นหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

2.20 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีขอคืน และสินทรัพย์อื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และหนี้สินอื่น นโยบายการบัญชีเฉพาะ
ส�ำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

2.21 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการผู้บริหารของกลุ่มกิจการ (ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด�ำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด�ำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วน
ตามมุมมองผู้บริหารอย่างสมเหตุสมผล

2.22 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อมูลค่าตามบัญชี
ที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายและการขายนั้นมีความเป็นไปได้สูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์
ที่ยกเลิก) นั้น จะวัดมูลค่าด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่า
ตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่าที่จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป

3 ประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ และข้อสมมติฐาน
กลุ่มกิจการจัดท�ำการประมาณการและก�ำหนดสมมติฐานโดยค�ำนึงถึงเหตุการณ์ในอนาคต ผลของการประมาณการทางบัญชี
อาจไม่เท่ากับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง การประมาณการและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการปรับปรุงราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี้สินภายในรอบบัญชีถัดไปอย่างเป็นสาระส�ำคัญ มีดังนี้
การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนสะสมยกมา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อกลุ่มกิจการคาดการณ์ได้แน่นอนว่าผลขาดทุนจะมีประโยชน์ทางภาษีเมื่อบริษัทนั้นมี
ผลก�ำไรเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้บริหารจะประเมินจากข้อมูลประมาณการทางการเงิน
ภาระผูกพันในการรื้อถอนสินทรัพย์
กลุ่มกิจการอาจมีภาระผูกพันในการรื้อถอนสินทรัพย์และปรับสภาพให้คืนกลับดังเดิมเกี่ยวกับโรงงานที่ใช้ในการผลิต เนื่องจาก
กลุม่ กิจการไม่มีความตั้งใจจะด�ำเนินการรือ้ ถอนโรงงานที่ใช้ในการผลิตในอนาคตอันใกล้ การประมาณช่วงเวลาและปริมาณของ
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กระแสเงินสดท�ำได้ยาก ดังนัน้ กลุม่ กิจการจึงไม่ได้ตงั้ ส�ำรองค่าใช้จา่ ยในการรือ้ ถอนสินทรัพย์ เพราะไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถือเนื่องจากมีความไม่แน่นอนเป็นอย่างมากซึ่งสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในอุตสาหกรรมนี้

4 ข้อมูลจำ�แนกตามส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการประกอบด้วยธุรกิจ 2 ส่วน ดังนี้
•
•

ส่วนธุรกิจการกลั่นน�้ำมันและจัดจ�ำหน่ายน�้ำมัน และ
ส่วนธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

รายการระหว่างส่วนธุรกิจใช้ราคาภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงในการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ ที่ใช้กับบุคคลภายนอก
ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้

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

การกลั่นน�้ำมันและ
จัดจ�ำหน่ายน�้ำมัน

ปิโตรเคมี

กลุ่มกิจการ

158,437,635
(18,338,763)
140,098,872
9,654,228
25,381,026

22,648,868
(11,734,497)
10,914,371
(1,416,282)
2,527,523

181,086,503
(30,073,260)
151,013,243
8,237,946
27,908,549

การกลั่นน�้ำมันและ
จัดจ�ำหน่ายน�้ำมัน

ปิโตรเคมี

กลุ่มกิจการ

180,122,110
(22,899,547)
157,222,563
5,279,978
25,697,026

27,275,919
(14,607,363)
12,668,556
(2,957,878)
2,862,453

207,398,029
(37,506,910)
169,891,119
2,322,100
28,559,479

ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้

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

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม

เงินฝากธนาคาร
เงินสดในมือ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

405,071
151,962
557,033

77,172
187,304
264,476

405,071
151,962
557,033

64,232
157,436
221,668

เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.8 ต่อปี (พ.ศ. 2558: ร้อยละ 0.7 ต่อปี)
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6 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ ข้อ 27)
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

4,528,401
(18,699)
4,509,702

4,133,162
(22,923)
4,110,239

4,528,401
(18,699)
4,509,702

4,129,776
(22,923)
4,106,853

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
งบการเงินรวม

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ:
- ไม่เกิน 3 เดือน
- 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- 6 เดือน ถึง 12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ ข้อ 27)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

4,488,042

4,104,380

4,488,042

4,100,994

20,562
446
1
19,350
4,528,401
(18,699)
4,509,702

3,510
25,272
4,133,162
(22,923)
4,110,239

20,562
446
1
19,350
4,528,401
(18,699)
4,509,702

3,510
25,272
4,129,776
(22,923)
4,106,853

7 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
งบการเงินรวม

น�้ำมันดิบ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
วัสดุสิ้นเปลือง
สินค้าอื่น
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

8,909,482
6,476,473
896,877
958,590
6,213
17,247,635

7,070,210
4,642,935
885,203
918,543
9,518
13,526,409

8,909,482
6,476,473
896,877
958,590
6,213
17,247,635

7,070,210
4,601,563
885,203
918,543
3,941
13,479,460
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมและปิโตรเคมีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มูลค่า 456,024
พันบาท แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับซึ่งต�่ำกว่าราคาทุนของสินค้า
ภายใต้ข้อก�ำหนดของกระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2543 กลุ่มกิจการต้องรักษาระดับน�้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขั้นต�่ำที่
ต้องส�ำรองไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มูลค่าของสินค้าคงเหลือดังกล่าวมีจ�ำนวน 5,910,478 พันบาท (พ.ศ. 2558:
4,268,176 พันบาท)

8 ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้อื่นประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มและเงินชดเชยขอคืนจากรัฐบาล ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับคืนภายใน 12 เดือน

9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

99,887
958,079
1,057,966

111,132
881,675
992,807

96,863
1,121,972
1,218,835

101,339
1,045,726
1,147,065

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชีส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้าและค่าเช่าสถานีบริการ
ช�ำระล่วงหน้าระยะสั้น

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
10.1 บริษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ชนิดของธุรกิจ

บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำกัด
บริษทั ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัด และบริษทั ย่อย
- บริษทั เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
- บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลืน่
และผลิตภัณฑ์พิเศษ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริการสถานีน�้ำมัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

833
51,484
58,939
3,333
-

833
51,484
58,939
3,333
-

100.00
100.00
100.00
99.99
99.99

100.00
100.00
100.00
99.99
99.99

อัตราร้อยละของหุน้ ทีถ่ อื ข้างต้นได้รวมถึงผลกระทบของการถือหุน้ สามัญทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ นีไ้ ม่รวมผลกระทบของการ
ถือหุน้ บุรมิ สิทธิ บริษทั มิได้ถอื หุน้ บุรมิ สิทธิทอี่ อกโดยบริษทั ย่อยเหล่านี้ แต่บริษทั มีอ�ำนาจในการควบคุมนโยบายทางการเงินและ
การด�ำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯมีอ�ำนาจควบคุมได้จดทะเบียน
เลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และขณะนี้ก�ำลังอยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี ทั้งนี้ เป็นผลจากการเสร็จสิ้นของโครงการ
ปรับเปลี่ยนสถานีบริการน�้ำมันที่ด�ำเนินการโดยบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด มาให้ตัวแทนจ�ำหน่ายเป็นผู้ด�ำเนินการ
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10.2 บริษัทร่วม
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด ร้อยละ 20.78 บริษัทดังกล่าวจัดตั้งและจดทะเบียน
ในประเทศไทย ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งน�้ำมันทางท่อ
การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีดังนี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วม (หมายเหตุ ข้อ 27)
เงินปันผลรับ
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ ข้อ 22)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

2,330,800
379,755
(560,397)
(2,180)
2,147,978

2,076,517
363,239
(108,956)
2,330,800

1,729,360
1,729,360

1,729,360
1,729,360

ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ร่วมซึง่ ไม่ได้เป็นบริษทั จดทะเบียน และผลรวมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของบริษทั ร่วมส่วนทีเ่ ป็นของ
กลุ่มกิจการแสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย์
หนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
รายได้
ก�ำไรสุทธิ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

2,335,011
(187,033)
2,147,978
730,732
379,755

2,515,975
(185,175)
2,330,800
714,478
363,239

11 สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม
ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงรับรูใ้ นส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (หมายเหตุ ข้อ 22)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

1,316,250
315,000
1,631,250

1,125,000
191,250
1,316,250

สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขายส่วนใหญ่ ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12 มูลค่ายุติธรรม
การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ�ำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของ
ระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้
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• ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
•	ข้อมูลอืน่ นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ทีส่ ามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือ
โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค�ำนวณมาจากราคาตลาด) ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
•	ข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
(ข้อมูลระดับที่ 3)
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนเผื่อขาย
• ตราสารทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

1,631,250
1,631,250

1,316,250
1,316,250

กลุ่มกิจการและกิจการไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2 หรือ 3
กลุ่มกิจการและกิจการไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหว่างงวด

13 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
- คาดว่าจะใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 12 เดือน
- คาดว่าจะใช้ประโยชน์เกินกว่าระยะเวลา 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
- คาดว่าจะจ่ายช�ำระเกินกว่าระยะเวลา 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

1,270,311
786,505
2,056,816

783,304
2,839,237
3,622,541

1,270,311
677,522
1,947,833

767,196
2,730,253
3,497,449

(319,050)
1,737,766

(256,050)
3,366,491

(319,050)
1,628,783

(256,050)
3,241,399

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีค�ำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวตามวิธีหนี้สิน โดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายที่คาดว่าจะก�ำหนดให้ใช้ใน
แต่ละช่วงเวลาเมื่อมีการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีหรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
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ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
รายการที่บันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ ข้อ 25)
รายการที่บันทึกในส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ ข้อ 22)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

3,366,491
(1,544,574)

3,681,380
(277,702)

3,241,399
(1,528,465)

3,564,348
(285,762)

(84,151)
1,737,766

(37,187)
3,366,491

(84,151)
1,628,783

(37,187)
3,241,399

ความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในระหว่างปี ซึ่งยังมิได้มีการหักกลบลบกัน ส�ำหรับ
หน่วยงานภาษีเดียวกัน มีดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคา
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ ข้อ 22)
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา
ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ที่ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
อื่นๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
ถือไว้เผื่อขาย (หมายเหตุ ข้อ 22)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2558

รายการที่
บันทึกในก�ำไร
หรือขาดทุน

รายการที่
บันทึกในส่วน
ของก�ำไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

274,915
602,770
2,792,516
77,672
151,307
3,899,180

(41,648)
39,588
(198,571)
(77,672)
601
(277,702)

1,063
1,063

233,267
643,421
2,593,945
151,908
3,622,541

(217,800)
(217,800)

-

(38,250)
(38,250)

(256,050)
(256,050)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
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งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคา
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ ข้อ 22)
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา
อื่นๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
ถือไว้เผื่อขาย (หมายเหตุ ข้อ 22)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2559

รายการที่
บันทึกในก�ำไร
หรือขาดทุน

รายการที่
บันทึกในส่วน
ของก�ำไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

233,267
643,421
2,593,945
151,908
3,622,541

(75,498)
16,121
(1,483,614)
(1,583)
(1,544,574)

(21,151)
(21,151)

157,769
638,391
1,110,331
150,325
2,056,816

(256,050)
(256,050)

-

(63,000)
(63,000)

(319,050)
(319,050)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคา
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ ข้อ 22)
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา
ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ที่ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย
อื่นๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
ถือไว้เผื่อขาย (หมายเหตุ ข้อ 22)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2558

รายการที่
บันทึกในก�ำไร
หรือขาดทุน

รายการที่
บันทึกในส่วน
ของก�ำไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

274,915
602,770
2,784,469
77,672
42,322
3,782,148

(41,648)
27,105
(194,148)
(77,672)
601
(285,762)

1,063
1,063

233,267
630,938
2,590,321
42,923
3,497,449

(217,800)
(217,800)

-

(38,250)
(38,250)

(256,050)
(256,050)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคา
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ ข้อ 22)
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา
อื่นๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
ถือไว้เผื่อขาย (หมายเหตุ ข้อ 22)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2559

รายการที่
บันทึกในก�ำไร
หรือขาดทุน

รายการที่
บันทึกในส่วน
ของก�ำไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

233,267
630,938
2,590,321
42,923
3,497,449

(75,498)
28,606
(1,479,990)
(1,583)
(1,528,465)

(21,151)
(21,151)

157,769
638,393
1,110,331
41,340
1,947,833

(256,050)
(256,050)

-

(63,000)
(63,000)

(319,050)
(319,050)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส�ำหรับขาดทุนทางภาษีสะสมยกมาจากปีก่อน จะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างแน่ว่าจะมี
ก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�ำขาดทุนทางภาษีดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
งบการเงินรวม

ที่ดิน

อาคาร
โรงงาน
และอุปกรณ์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

5,019,683 59,835,232
- (35,629,022)
5,019,683 24,206,210

607,833 65,462,748
- (35,629,022)
607,833 29,833,726

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 27)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

5,019,683
5,019,683

24,206,210
(50,388)
927,363
(2,146,699)
22,936,486

607,833 29,833,726
926,919
926,919
(4,079)
(54,467)
(927,363)
- (2,146,699)
603,310 28,559,479

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

5,019,683 59,998,013
- (37,061,527)
5,019,683 22,936,486

603,310 65,621,006
- (37,061,527)
603,310 28,559,479

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 27)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

5,019,683
5,019,683

22,936,486
148
(54,690)
1,077,118
(1,999,528)
21,959,534

603,310 28,559,479
1,403,167
1,403,315
(27)
(54,717)
(1,077,118)
- (1,999,528)
929,332 27,908,549

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

5,019,683 60,542,710
- (38,583,176)
5,019,683 21,959,534

929,332 66,491,725
- (38,583,176)
929,332 27,908,549
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

อาคาร
โรงงาน
และอุปกรณ์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

675,420 59,469,960
- (35,177,971)
675,420 24,291,989

607,832 60,753,212
- (35,177,971)
607,832 25,575,241

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 27)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

675,420
675,420

24,291,989
(50,387)
927,363
(2,146,699)
23,022,266

607,832 25,575,241
926,919
926,919
(4,079)
(54,466)
(927,363)
- (2,146,699)
603,309 24,300,995

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

675,420 59,632,742
- (36,610,476)
675,420 23,022,266

603,309 60,911,471
- (36,610,476)
603,309 24,300,995

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 27)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

675,420
675,420

23,022,266
148
(54,690)
1,077,118
(1,999,528)
22,045,314

603,309 24,300,995
1,403,167
1,403,315
(27)
(54,717)
(1,077,118)
- (1,999,528)
929,331 23,650,065

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

675,420 60,177,439
- (38,132,125)
675,420 22,045,314

929,331 61,782,190
- (38,132,125)
929,331 23,650,065

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ของกลุ่มกิจการและบริษัทที่ตัด
ค่าเสื่อมราคาครบตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีมูลค่า 11,366,694 พันบาท และ 11,030,414 พันบาท ตามล�ำดับ
(พ.ศ. 2558: มูลค่า 11,068,980 พันบาท และ 10,732,700 พันบาท)
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
ค่าสิทธิ
คอมพิวเตอร์ และใบอนุญาต

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ตัดจ�ำหน่าย*
ซื้อสินทรัพย์
ค่าตัดจ�ำหน่าย (หมายเหตุ ข้อ 27)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
ค่าตัดจ�ำหน่าย (หมายเหตุ ข้อ 27)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

รวม

612,148
(566,249)
45,899

805,248
(673,358)
131,890

1,417,396
(1,239,607)
177,789

45,899
3,043
(28,314)
20,628

131,890
(22,447)
109,443

177,789
3,043
(50,761)
130,071

615,191
(594,563)
20,628

802,047
(692,604)
109,443

1,417,238
(1,287,167)
130,071

20,628
42,725
(13,746)
49,607

109,443
(22,447)
86,996

130,071
42,725
(36,193)
136,603

657,916
(608,309)
49,607

802,047
(715,051)
86,996

1,459,963
(1,323,360)
136,603

ค่าตัดจ�ำหน่ายบันทึกในต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ขึ้นกับ
ลักษณะของสินทรัพย์
* ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้ตัดจ�ำหน่ายค่าสิทธิและใบอนุญาต ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิจ�ำนวน 1 บาท ราคาต้นทุนจ�ำนวน
3,200,000 บาท และค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมจ�ำนวน 3,199,999 บาท

16 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชีส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาวส�ำหรับสถานีบริการน�้ำมันและรายจ่าย
รอตัดบัญชีส�ำหรับค่าตัวเร่งท�ำปฏิกิริยา (Catalyst)
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17 เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ตั๋วแลกเงิน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ส่วนไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากธนาคาร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

21,017
2,300,000
1,198,753
2,500,000
6,019,770

64,878
5,355,000
2,000,000
7,419,878

2,000,000
8,019,770

3,000,000
10,419,878

เงินกู้ยืมจากธนาคารและเงินกู้ยืมอื่นที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเงินกู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตาม
อัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 ต่อปี (พ.ศ. 2558: ร้อยละ 1 ถึง
ร้อยละ 2 ต่อปี)
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นประกอบด้วยเงินกู้ยืมแบบหมุนเวียนจากธนาคาร (เงินกู้ยืมประเภทที่มีก�ำหนดช�ำระคืนไม่เกิน 1 วัน และ
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีก�ำหนดช�ำระคืนภายใน 3 เดือน)
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร มีดังต่อไปนี้
-	วงเงินกู้ยืมจ�ำนวน 8,000,000 พันบาท ระยะเวลา 7 ปี โดยบริษัทได้เบิกถอนเงินกู้ยืมนี้เต็มจ�ำนวนในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมี
ก�ำหนดช�ำระคืนเป็นรายไตรมาส รวมทัง้ สิน้ 20 งวด โดยเริม่ ช�ำระคืนงวดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอดคงเหลือจ�ำนวน 1,600,000 พันบาท ซึ่งจะถึงก�ำหนดช�ำระในปี พ.ศ. 2560 ทั้งจ�ำนวน
-	วงเงินกู้ยืมจ�ำนวน 1,000,000 พันบาท ระยะเวลา 5 ปี โดยบริษัทได้เบิกถอนเงินกู้ยืมนี้เต็มจ�ำนวนในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 ซึ่งมีก�ำหนดช�ำระคืนเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 20 งวด โดยเริ่มช�ำระคืนงวดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอดคงเหลือจ�ำนวน 600,000 พันบาท ซึ่งมีส่วนที่จะถึงก�ำหนดช�ำระในปี พ.ศ. 2560 เป็น
จ�ำนวน 200,000 พันบาท
-	วงเงินกู้ยืมจ�ำนวน 1,000,000 พันบาท ระยะเวลา 5 ปี โดยบริษัทได้เบิกถอนเงินกู้ยืมนี้เต็มจ�ำนวนในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีก�ำหนดช�ำระคืนเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 20 งวด โดยเริ่มช�ำระคืนงวดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอดคงเหลือจ�ำนวน 800,000 พันบาท ซึ่งมีส่วนที่จะถึงก�ำหนดช�ำระในปี พ.ศ. 2560
เป็นจ�ำนวน 200,000 พันบาท
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-	วงเงินกู้ยืมจ�ำนวน 1,500,000 พันบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทได้เบิกถอนเงินกู้ยืมนี้เต็มจ�ำนวนในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 ซึ่งมีก�ำหนดช�ำระคืนเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 12 งวด โดยเริ่มช�ำระคืนงวดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอดคงเหลือจ�ำนวน 1,500,000 พันบาท ซึ่งมีส่วนที่จะถึงก�ำหนดช�ำระในปี พ.ศ. 2560 เป็น
จ�ำนวน 500,000 พันบาท
มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวในแต่ละปี ซึ่งไม่รวมถึงตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ได้แสดงถึงมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมอย่างสมเหตุสมผล และเงินกู้ยืมทั้งหมดเป็นเงินบาท
ก�ำหนดช�ำระคืนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

2,500,000
2,000,000
4,500,000

2,000,000
3,000,000
5,000,000

18 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ค่าภาษีอื่น
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

2,485,719
676,266
865,787
4,027,772

2,973,088
666,637
808,852
4,448,577

2,484,648
671,532
864,762
4,020,942

2,957,594
664,506
799,724
4,421,824

เจ้าหนี้ค่าภาษีอื่น เป็นเจ้าหนี้ภาษีสรรพสามิต ซึ่งเกิดจากการด�ำเนินงานตามปกติ

19 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะทางการเงิน
หนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ก�ำไรหรือขาดทุนที่รวมอยู่ในก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
การวัดมูลค่าใหม่

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

3,192,612
273,236
(105,755)

3,217,176
281,568
5,314

3,192,612
273,236
(105,755)

3,154,759
266,568
5,314
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รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ในระหว่างปีมีดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

3,217,176
161,720
111,516
3,490,412

3,223,887
170,065
111,503
3,505,455

3,154,759
161,720
111,516
3,427,995

3,013,850
155,065
111,503
3,280,418

(68,685)

70,961

(68,685)

70,961

(37,070)
(105,755)

(65,647)
5,314

(37,070)
(105,755)

(65,647)
5,314

จ่ายช�ำระเงินจากโครงการ
ผลประโยชน์จ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(192,045)
3,192,612

(293,593)
3,217,176

(129,628)
3,192,612

(130,973)
3,154,759

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

756,822
2,435,790
3,192,612

669,145
2,548,031
3,217,176

756,822
2,435,790
3,192,612

606,728
2,548,031
3,154,759

ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
การวัดมูลค่าใหม่รับรู้ในส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 22)
(ก�ำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานทางการเงิน
ก�ำไรที่เกิดจากประสบการณ์

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีดังนี้
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ
พ.ศ. 2559

อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน

ร้อยละ
4.00
ร้อยละ
7.00

พ.ศ. 2558

ร้อยละ
3.75
ร้อยละ
7.00

การเพิม่ ขึน้ ของข้อสมมติรอ้ ยละ 0.5 การลดลงของข้อสมมติร้อยละ 0.5
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ลดลงร้อยละ
4.10
ลดลงร้อยละ
4.10

ลดลงร้อยละ
4.43
ลดลงร้อยละ
4.43

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
4.37
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
4.37

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
4.73
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
4.73

อัตราคิดลดที่ใช้อ้างอิงมาจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล โดยมีระยะเวลาการถือครองใกล้เคียงกับระยะเวลาของ
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน อัตราการขึ้นเงินเดือนถูกน�ำมาใช้ในการพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ ของตลาด เช่น การคาดการณ์
อัตราการขึ้นเงินเดือนของตลาดและข้อสมมติฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอัตราเงินเฟ้อ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
กลุม่ กิจการไม่ได้คาดว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงอัตราเงินเดือนทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากอัตราดังกล่าวเป็นผลมาจากข้อมูลในอดีต
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์
ดังกล่าวยากทีจ่ ะเกิดขึน้ และการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการค�ำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ

117
รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ทกี่ �ำหนดไว้ค�ำนวณด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงานในการค�ำนวณหนี้สินผลประโยชน์พนักงานรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�ำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงในหลายๆด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้ โดยความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ
มีดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่
อัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของพันธบัตรรัฐบาลทีล่ ดลงจะท�ำให้
แท้จริงของพันธบัตร
หนี้สินของโครงการเพิ่มสูงขึ้น
การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระผลประโยชน์พนักงานที่ไม่มีการคิดลด:
งบการเงินรวม

- น้อยกว่า 1 ปี
- ระหว่าง 1-2 ปี
- ระหว่าง 2-5 ปี
- เกินกว่า 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

182,416
149,785
481,688
6,007,039
6,820,928

129,327
182,877
423,401
6,163,660
6,899,265

182,416
149,785
481,688
6,007,039
6,820,928

66,910
182,877
423,401
6,163,660
6,836,848

20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
และ พ.ศ. 2558

จ�ำนวนหุ้น
(พันหุ้น)

หุ้นสามัญ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

รวม

3,460,858

17,075,181

4,031,711

21,106,892

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 หุ้นสามัญจดทะเบียนมีจ�ำนวน 3,467,917 พันหุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
4.9338 บาท หุ้นสามัญที่ออกทั้งหมดได้รับช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว

21 สำ�รองตามกฎหมาย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรก�ำไรสุทธิระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

653,243
653,243

653,243
653,243

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรส�ำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ
หลังหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าส�ำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมาย
ไม่สามารถน�ำไปจัดสรรได้
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22 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของซึ่งคือส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
ถือไว้เผื่อขาย และการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน มีดังนี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน (หมายเหตุข้อ 19)
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
(หมายเหตุข้อ 10)
ผลก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
(หมายเหตุข้อ 11)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุข้อ 13)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

420,602

271,853

420,602

271,853

105,755

(5,314)

105,755

(5,314)

(2,180)

-

-

-

315,000

191,250

315,000

191,250

(84,151)
755,026

(37,187)
420,602

(84,151)
757,206

(37,187)
420,602

23 รายได้จากการขาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

149,798,719 168,906,360 149,724,275 167,694,019
701,028
628,835
702,057
679,279
150,499,747 169,535,195 150,426,332 168,373,298

24 ค่าใช้จ่ายจำ�แนกตามประเภท
รายการค่าใช้จ่ายบางรายการที่รวมอยู่ในก�ำไรจากการด�ำเนินงานสามารถแยกตามประเภทได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปสุทธิ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(หมายเหตุ ข้อ 14 และ 15)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

พ.ศ. 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

(1,842,499) 3,203,176 (1,888,855) 2,986,615
133,268,921 152,773,147 133,265,240 152,435,348
2,035,721
1,585,596

2,197,460
1,548,976

2,035,721
1,585,596

2,197,460
1,548,976
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25 ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันส�ำหรับก�ำไรทางภาษีส�ำหรับปี
การปรับปรุงจากงวดก่อน

10,257
1,247

1,697
2,782

-

-

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

11,504

4,479

-

-

1,544,574
1,544,574
1,556,078

277,702
277,702
282,181

1,528,465
1,528,465
1,528,465

285,762
285,762
285,762

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับปี (หมายเหตุข้อ 13)
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ทคี่ �ำนวณจากก�ำไรก่อนภาษีของกลุม่ กิจการและกิจการทีแ่ ตกต่างจากการค�ำนวณก�ำไรทางบัญชีคณ
ู กับอัตราภาษีเงินได้
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

ก�ำไรก่อนภาษี
ภาษีเงินได้ค�ำนวณจากอัตราภาษีในประเทศ
ผลกระทบ:
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักได้ในทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

8,205,620
1,641,124

1,983,220
396,644

8,254,091
1,650,818

1,554,543
310,908

(88,812)
3,766
1,556,078

(121,201)
6,738
282,181

(124,729)
2,376
1,528,465

(28,645)
3,499
285,762

26 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ด้วยจ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก
ที่ออกในระหว่างปี
งบการเงินรวม

ก�ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

6,648,754
3,460,858
1.92

1,700,236
3,460,858
0.49

6,725,626
3,460,858
1.94

1,268,781
3,460,858
0.37

กลุ่มกิจการไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าในระหว่างปีที่เสนอรายงานดังนั้นจึงไม่มีการน�ำเสนอก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
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27 เงินสดรับจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
6,649,542
รายการปรับปรุง:
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 14)
1,999,528
ค่าตัดจ�ำหน่าย (หมายเหตุ ข้อ 15)
36,193
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ ข้อ 6)
(4,224)
การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพือ่ แสดงมูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั
6,952
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
45,917
ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม (หมายเหตุ ข้อ 10)
(379,755)
ดอกเบี้ยรับ
(4,557)
ดอกเบี้ยจ่าย
505,811
รายได้เงินปันผล
(60,750)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (หมายเหตุ ข้อ 25)
1,556,078
(ก�ำไร)ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศสุทธิ
(8,126)
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้า
(394,929)
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4,315
สินค้าคงเหลือ
(3,728,179)
ลูกหนี้อื่น
587,149
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(65,159)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
(299,444)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(4,208)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(423,389)
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,674,728
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
81,192
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
4,077
เงินสดรับจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
7,778,762

1,701,039

6,725,626

1,268,781

2,146,699
50,761
(2,839)
-

1,999,528
36,193
(4,224)
6,952

2,146,699
50,761
(2,839)
-

45,528
(363,239)
(4,488)
774,762
(31,770)
282,181

45,917
(172,583)
506,335
(623,647)
1,528,465

45,528
(167,825)
787,714
(143,226)
285,762

14,196

(8,126)

14,196

163,264
(4,345)
5,675,501
170,495
(40,107)
(38,209)
11,874
945,518
(3,529,811)
(12,025)
(3,462)
7,951,523

(398,315)
201,242
1,032
(3,775,127)
572,979
(71,770)
(135,392)
(19,933)
(397,264)
1,672,873
143,608
4,077
7,838,446

151,894
766,841
15,332
5,445,563
138,363
(50,614)
125,842
10,842
1,016,684
(3,512,081)
135,595
(3,462)
8,526,350
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ในงบกระแสเงินสด เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

54,717
(45,917)
8,800

54,466
(45,528)
8,938

54,717
(45,917)
8,800

54,466
(45,528)
8,938

ราคาตามบัญชี
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

28 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค�้ำประกันของธนาคารให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่ง
เกิดจากการด�ำเนินงานตามปกติ เป็นจ�ำนวนเงิน 68,295 พันบาท (พ.ศ. 2558: จ�ำนวน 61,371 พันบาท) บริษัทคาดว่าจะไม่มี
หนี้สินที่มีสาระส�ำคัญที่เกิดขึ้นจากการค�้ำประกันกับธนาคารนี้

29 ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายฝ่ายทุนที่ได้ท�ำสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้รับรู้มีจ�ำนวนประมาณ 187,065 พันบาท
(พ.ศ. 2558: 335,975 พันบาท)
ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
กลุ่มกิจการท�ำสัญญาเช่าที่ดินหลายแห่งเพื่อใช้ในการให้บริการขายปลีก โดยเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิก ซึ่งมี
ระยะเวลาเช่าอยู่ในช่วงระหว่าง 15 ปี ถึง 25 ปี สัญญาเช่าส่วนใหญ่สามารถต่ออายุของสัญญาได้เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาในราคา
ตลาด ณ วันสุดท้ายของอายุสัญญา
จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

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

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

128,888
482,652
775,497
1,387,037

114,109
364,598
562,751
1,041,458

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

สัญญามอบหมายให้เก็บส�ำรองน�้ำมันเชื้อเพลิงแทนตามกฎหมาย

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

3,432

3,400
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30 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
การด�ำเนินงานของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางด้านการเงินซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านตลาด (รวมถึง ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม อัตราแลกเปลี่ยนเงิน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และความเสี่ยงด้านทุน

30.1 ความเสี่ยงด้านตลาด
(ก) ความเสี่ยงจากราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มกิจการอาจได้รับผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญจากความผันผวนและวงจรของราคา
ตลาดของน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากกลุ่ม
กิจการมีขนาดใหญ่และด�ำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียมมายาวนาน กลุ่มกิจการมีความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงจากราคา
ตลาดของผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมดังกล่าวจะอยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ นี้ กลุม่ กิจการไม่มนี โยบายใช้อนุพนั ธ์ทางการเงิน
เพื่อบริหารความเสี่ยง
(ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การด�ำเนินงานของกลุม่ กิจการมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจากหลายสกุลเงิน โดยมีเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็น
สกุลเงินหลัก การซื้อสินค้าและการขายส่งออกไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีรายการเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ส่วน
การขายภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการไม่มีเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไม่ได้ท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ทั้งนี้
แนวปฏิบัติของกลุ่มกิจการห้ามมิให้มีการเก็งก�ำไรเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
(ค) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากกลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย ซึ่งมีจ�ำนวนเงินอันเป็นสาระส�ำคัญ ดังนั้น รายได้และกระแสเงินสด
จากการด�ำเนินงานของกลุ่มกิจการจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เป็นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่
เกิดขึ้นในกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการรักษาระดับสัดส่วนการกู้ยืมเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
กลุ่มกิจการมีสภาพคล่องสูงที่สุดในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมต�่ำที่สุด

30.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุม่ กิจการบริหารความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ตามหลักเกณฑ์ของกลุม่ กิจการ ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ เกิดจากเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด การให้สินเชื่อแก่ลูกค้า รวมถึงลูกหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายช�ำระและรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว ความ
เสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ในส่วนของยอดคงเหลือกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันมีความเสีย่ งต�ำ่ เนือ่ งจากความมัน่ คงโดยรวมของ
กลุ่มกิจการ เอ็กซอนโมบิล
ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กลุม่ กิจการจะฝากเงินกับธนาคารทีม่ รี ะดับความน่าเชือ่ ถืออย่างตำ�่ ในระดับ
BBB- หรือเทียบเท่า
การประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้ด�ำเนินการภายในบริษัท โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงิน ตัวชี้วัดความส�ำเร็จทาง
ธุรกิจ ประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยอืน่ ระดับความเสีย่ งของลูกค้าแต่ละรายถูกก�ำหนดโดยใช้ผลจากการประเมินภายใน
ของบริษัทซึ่งก�ำหนดโดยฝ่ายบริหาร ส�ำหรับลูกค้าแต่ละรายจะถูกจัดประเภทความเสี่ยงภายใต้แนวทางปฏิบัติที่ก�ำหนด
ขึน้ ภายในกลุม่ กิจการ ตัง้ แต่ระดับความเสีย่ งตำ�่ มากถึงความเสีย่ งสูงมาก การจัดประเภทความเสีย่ งนัน้ ได้สะท้อนถึงความ
เสี่ยงในการผิดนัดช�ำระหนี้ของลูกค้า และเพื่อให้คล้ายคลึงกับการจัดประเภทความเสี่ยงที่ก�ำหนดโดยองค์กรภายนอก
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30.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มกิจการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดขั้นต�่ำเพื่อใช้ในการ
ด�ำเนินงาน อีกทั้งกลุ่มกิจการยังจัดให้มีวงเงินสินเชื่อแบบผูกมัดและวงเงินสินเชื่อแบบไม่ผูกมัดจากทั้งธนาคารและบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มกิจการพิจารณาความต้องการกระแสเงินสดในอนาคตผ่านแผนการเงินประจ�ำปี รวมถึงแผนการเงิน
ประจ�ำปีส�ำหรับปีต่อไปได้ผ่านการพิจารณาให้เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้ความมั่นใจว่าการประมาณการส�ำหรับความต้องการ
ในอนาคตจะมีการจัดหาวงเงินสินเชื่ออย่างเหมาะสม
ปัจจุบนั กลุม่ กิจการมีแหล่งกูย้ มื เงินอย่างพอเพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุม่ กิจการมีสนิ เชือ่ แบบไม่มขี อ้ ผูกมัด
จ�ำนวน 84,708,096 พันบาท (พ.ศ. 2558: 79,055,707 พันบาท) นอกจากนี้ กลุ่มกิจการยังได้รับอนุมัติจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายตั๋วแลกเงินแบบหมุนเวียนจ�ำนวน 12,000,000 พันบาท
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ใช้วงเงินไป 1,200,000 พันบาท
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องอาจเพิม่ ขึน้ ถ้าลูกค้าไม่สามารถจ่ายหนีค้ นื ให้กบั กลุม่ กิจการภายใต้ระยะเวลาการช�ำระหนี้ เพือ่
จัดการกับความเสี่ยง กลุ่มกิจการมีการประเมินความสามารถด้านการเงินของลูกค้าเป็นระยะๆ และอาจจะร้องขอให้
ลูกค้าบางรายวางหนังสือค�้ำประกันจากธนาคารหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นที่คล้ายคลึงกันดังกล่าว

30.4 ความเสี่ยงด้านทุน
กลุ่มกิจการมีนโยบายที่จะบริหารทุนเพื่อให้มีความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถให้ผลประโยชน์
แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในอนาคตกลุม่ กิจการอาจจะปรับจ�ำนวนเงินปันผลจ่ายแก่ผถู้ อื หุน้ เพือ่ ให้สามารถมีโครงสร้างทุน
ที่เหมาะสม กลุ่มกิจการได้มีการท�ำแผนทางการเงินประจ�ำปี เพื่อประมาณการเงินปันผลทั้งในปัจจุบันและอนาคตทุกปี

31 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลดิ้ง ไพรเวท ลิมิเต็ด ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 65.43 จากบริษัท เอ็กซอนโมบิล อินเตอร์เนชั่นแนล
โฮลดิ้ง อิงค์ และร้อยละ 0.56 จากบริษัทอื่นในเครือ เอ็กซอนโมบิล กรุ๊ป เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
กลุ่มกิจการถูกควบคุมโดย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเซีย โฮลดิ้ง ไพรเวท ลิมิเต็ด ซึ่งจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็นจ�ำนวนร้อยละ 65.99 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยบริษัทที่มีอ�ำนาจควบคุมสูงสุดคือ บริษัท เอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่นซึ่งจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นจ�ำนวนหุ้นร้อยละ 7.33 ถือโดยกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 ซึ่งเป็น
กองทุนรวมที่จัดตั้งโดยกระทรวงการคลังโดยจ�ำนวนหุ้นส่วนที่เหลือถูกถือโดยสถาบันและนักลงทุนรายย่อย
กองทุนรวมวายุภักษ์1ได้ซื้อหุ้นจากกระทรวงการคลังทั้งหมดในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 จ�ำนวนหุ้นที่เหลือถือโดย
สถาบันต่างๆ และนักลงทุนรายย่อยจ�ำนวนมาก เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ส�ำคัญได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ ข้อ 11
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
งบการเงินรวม

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ:
- บริษัทย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

6,900,710
6,900,710

9,536,682
9,536,682

515,844
6,900,710
7,416,554

13,833,506
9,536,682
23,370,188

รายได้จากการขายสินค้าและบริการแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันใช้เกณฑ์ราคาตลาด และส่วนใหญ่เป็นการขายนำ�้ มันปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
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(ข) ซื้อสินค้าและบริการ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ซื้อสินค้าจาก:
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รับบริการจาก:
- บริษัทร่วม

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

80,555,502

96,776,460

789,268
81,344,770

811,657
97,588,117

การซือ้ สินค้าจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการซือ้ น�ำ้ มันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมี การรับบริการจากบริษทั ร่วม
เกี่ยวข้องกับการใช้ท่อน�้ำมันส�ำหรับการส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกิจการ การซื้อสินค้าและบริการใช้เกณฑ์ราคาตลาด
(ค) ค่าใช้จ่าย
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายจ่ายให้:
- บริษัทย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

3,169,416
3,169,416

3,171,524
3,171,524

340,542
3,150,149
3,490,691

358,611
3,080,178
3,438,789

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริการสนับสนุนโดยเรียกเก็บในราคาทุนหรือราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม
(ง) ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ
งบการเงินรวม

ดอกเบี้ยรับจาก:
- บริษัทย่อย
ดอกเบี้ยจ่ายให้:
- บริษัทย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

-

-

168,031
168,031

163,381
163,381

331,718
331,718

492,426
492,426

525
331,718
332,243

13,013
492,426
505,439

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

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

66,663
24,564
91,227

61,640
22,683
84,323

ข้อมูลข้างต้นจัดท�ำขึ้นตามกฎเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้จัดการทุกคนที่อยู่ในระดับเดียวกัน
(ฉ) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการขาย ซื้อสินค้า บริการและค่าใช้จ่าย
งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า:
- บริษัทย่อย
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน:
- บริษัทย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน:
- บริษัทย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

-

-

-

201,242

30
30

4,345
4,345

44,370
30
44,400

44,574
44,574

7,803,733
7,803,733

6,145,496
6,145,496

43
7,802,974
7,803,017

4,935
6,142,831
6,147,766

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์น�้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งมีระยะเวลาการให้สินเชื่อประมาณ
25 วัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่เกี่ยวกับเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ ข้อ 31 ช)
เจ้าหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันแสดงถึงยอดเจ้าหนีส้ ทุ ธิ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการซือ้ และขายน�ำ้ มันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมี
ซึ่งมีระยะเวลาการให้สินเชื่อตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม
(ช) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่:
- บริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

-

-

2,748,600

2,593,352
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมจ่ายคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

2,593,352
196,709
(41,461)
2,748,600

2,416,901
217,552
(41,101)
2,593,352

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีหลักประกัน ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค�ำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส�ำหรับ
ลูกค้าชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
(ซ) เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม

ส่วนหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก:
- บริษัทย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จาก:
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ส่วนไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก:
- บริษัทย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

4,449,571
4,449,571

7,099,940
7,099,940

13,292
4,449,571
4,462,863

49,493
7,099,940
7,149,433

3,100,000
7,549,571

2,600,000
9,699,940

3,100,000
7,562,863

2,600,000
9,749,433

7,400,000
7,400,000

9,000,000
9,000,000

1,558
7,400,000
7,401,558

1,084
9,000,000
9,001,084

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ประกอบด้วย
-	เงินกู้ยืมแบบหมุนเวียนจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 มีจ�ำนวน 2,310,657 พันบาท
เงินกู้ยืมดังกล่าวมีวงเงิน 12,000,000 พันบาท
-	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งภายใต้สัญญากู้ยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด ณ สิ้นเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2559 มีจ�ำนวน 2,138,914 พันบาท
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ไม่มหี ลักประกัน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันไม่มกี �ำหนดการจ่ายช�ำระ
คืนทีแ่ น่นอนและดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ค�ำนวณมาจากอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ส�ำหรับลูกค้าชัน้ ดีของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
หรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR)
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ประกอบด้วย
-	เงินกู้ยืมจ�ำนวน 7,000,000 พันบาท ระยะเวลา 5 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งมีก�ำหนดช�ำระคืนเป็น
รายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 20 งวด โดยเริ่มช�ำระคืนงวดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 วงเงินกู้ยืมนี้
มีอตั ราดอกเบีย้ BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินกูย้ มื ดังกล่าวมียอดคงเหลือ
จ�ำนวน 4,200,000 พันบาท ซึ่งมีส่วนที่จะถึงก�ำหนดช�ำระภายในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ�ำนวน 1,400,000 พันบาท
-	เงินกู้ยืมจ�ำนวน 6,000,000 พันบาท ระยะเวลา 5 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีก�ำหนดช�ำระคืนเป็นราย
ไตรมาส รวมทั้งสิ้น 20 งวด โดยเริ่มช�ำระคืนงวดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 วงเงินกู้ยืมนี้
มีอตั ราดอกเบีย้ BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินกูย้ มื ดังกล่าวมียอดคงเหลือ
จ�ำนวน 4,800,000 พันบาท ซึ่งมีส่วนที่จะถึงก�ำหนดช�ำระภายในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ�ำนวน 1,200,000 พันบาท
-	เงินกู้ยืมจ�ำนวน 1,500,000 พันบาท ระยะเวลา 3 ปี เริ่มกู้ยืมในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีก�ำหนดช�ำระคืนเป็น
รายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 12 งวด โดยเริ่มช�ำระคืนงวดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 วงเงินกู้ยืมนี้
มีอตั ราดอกเบีย้ BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินกูย้ มื ดังกล่าวมียอดคงเหลือ
จ�ำนวน 1,500,000 พันบาท ซึ่งมีส่วนที่จะถึงก�ำหนดช�ำระในภายในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ�ำนวน 500,000 พันบาท
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันค�ำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส�ำหรับลูกค้าชั้นดีของธนาคาร
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) หรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR)
ก�ำหนดช�ำระคืนของเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

3,100,000
7,400,000
10,500,000

2,600,000
9,000,000
11,600,000

3,100,000
7,401,558
10,501,558

2,600,000
9,001,084
11,601,084
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การแยกต่างหากจากกันของบริษัทฯ
ไม่มีส่วนใดในเอกสารนี้ที่จะทดแทนนโยบายเรื่องการแยกต่างหากจากกันของบริษัทฯ ในแต่ละพื้นที่ ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
ตามทีร่ ะบุในเอกสารนีไ้ ม่จ�ำเป็นต้องแสดงถึงความเชือ่ มโยงด้านการรายงาน แต่อาจสะท้อนการแนะแนวส�ำหรับการท�ำงาน การดูแล
หรือความสัมพันธ์ด้านการบริการ ในขณะที่เอกสารนี้ค�ำนึงถึงการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในเรื่องกิจการที่เป็นปัญหาของแต่ละท้องถิ่น
ความรับผิดชอบส�ำหรับการด�ำเนินการจะตกอยู่กับหน่วยงานในแต่ละท้องถิ่นเอง
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น มีบริษัทในเครือจ�ำนวนมาก และมีหลายบริษัทที่ใช้ชื่อซึ่งรวมค�ำว่า เอ็กซอนโมบิล (ExxonMobil)
เอ็กซอน (Exxon) เอสโซ่ (Esso) และโมบิล (Mobil) อยู่ด้วย เพื่อความสะดวกและความเรียบง่ายส�ำหรับหนังสือนี้ บางครั้งอาจมี
การใช้ค�ำเช่น บริษทั ใหญ่ บริษทั เรา หรือบริษทั ทีว่ า่ นัน้ เพือ่ ระบุโดยย่นย่อถึงบริษทั ในเครือหรือกลุม่ บริษทั ในเครือโดยเฉพาะ บางครัง้
อาจมีการระบุโดยย่อถึงหน่วยงานในระดับโลกหรือระดับภูมิภาค หรือสายงานธุรกิจของหน่วยงานในระดับโลกหรือระดับภูมิภาค
เพื่อความสะดวกและความเรียบง่ายเช่นกัน ในท�ำนองเดียวกัน เอ็กซอนโมบิล (ExxonMobil) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
ผู้ขายสินค้า รัฐบาล และกลุ่มอื่นจ�ำนวนมากด้วย ดังนั้น เพื่อความสะดวกและความเรียบง่ายจึงจะมีการใช้ค�ำ เช่น การลงทุน
การร่วมลงทุน การเข้าเป็นหุน้ ส่วน ผูล้ งทุนร่วม และหุน้ ส่วน เพือ่ ระบุถงึ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมและผลประโยชน์รว่ มกัน
แต่ค�ำเหล่านี้อาจไม่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจง

