


ในกรณท่ีีแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ฉบบัน้ีอ้างองิข้อมลูทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ให้ถอืว่าข้อมลูทีเ่ปิดเผยบนเว็บไซต์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ 
ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการ 
น�าข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้

ข้อความทีเ่ป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทีอ่ธบิายไว้ในเอกสารนี ้ตัวอย่างเช่น “เชือ่ว่า”, “คาดหวงัว่า”, “วางแผนทีจ่ะ”, “ตัง้ใจ” หรอื “ประมาณการนัน้” หรอืการเปลีย่นแปลงกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ควบคมุการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทั นโยบายของรฐับาล ฯลฯ  
ที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันผลการด�าเนินงานหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ดังกล่าว ข้อมูลในส่วนนี้ที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้นได้มาจากข้อมูลที่เปิดเผยหรือดึงมาจากเอกสารเผยแพร่ของรัฐบาลหรือแหล่งข้อมูลอื่นซึ่งความถูกต้องไม่ผ่านการตรวจสอบหรือรับรอง โดยบริษัทฯ

ค�ำนิยำม 
เว้นแต่จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีฉบับนี้ ให้ค�าต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

บริษัทฯ หรือ เรา หมายความถึง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

เอ็กซอนโมบิล หรือ หมายความถึง เอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และอาจรวมถงึบรษิทัต้ังแต่หนึง่แห่ง 
หรือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น มากกว่าที่เป็นบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของ  

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น (แล้วแต่ความหมายของบริบทนั้น)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

เอกสารแนบ

ส่วนที่ 2 การกำากับดูแลกิจการ

สารจากประธานกรรมการ
วิสัยทัศน์ (Thailand Vision)
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
ผลการด�าเนินงานส�าคัญ

โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

งบการเงิน

เอกสำรแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี 
และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี เลขานุการบริษัท                  

เอกสำรแนบ 2  รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการของบรษิทัย่อย

เอกสำรแนบ 3   รายละเอยีดเก่ียวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสำรแนบ 4  ทรพัย์สนิทีใ่ช้ในการประกอบธรุกจิและรายละเอยีด 
เกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรพัย์สนิ

เอกสำรแนบ 5  นโยบายและแนวปฏิบตักิารก�ากับดูแลกจิการฉบบัเตม็ 
และจรรยาบรรณธุรกจิฉบบัเตม็ทีบ่รษัิทได้จดัท�า

นโยบายการก�ากบัดูแลกิจการ

โครงสร้างการก�ากับดูแลกจิการ และข้อมูลส�าคญัเก่ียวกบั
คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร พนกังาน
และอ่ืนๆ

รายงานผลการด�าเนนิงานส�าคญัด้านการก�ากบัดูแลกจิการ

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั
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เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



สารจากประธานกรรมการ
ปี 2564 เป็นอีกปีที่มีความท้าทายอย่างมาก การระบาดของไวรัสทั่วโลกยังคงส่งผลกระทบ 
อย่างใหญ่หลวงต่อผู้คนและชุมชน ท้ังยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และ 
ขนาดเล็ก อย่างไรก็ดีความยากล�าบากเหล่านั้นก็ได้ดึงเอาศักยภาพท่ีดีท่ีสุดของบุคลากร 
ในด้านต่างๆ ออกมา ดังทีเ่ราเหน็ได้จากบคุลากรด่านหน้า อาสาสมคัรด้านสาธารณสุขท่ีท�างาน
ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับไวรัสอย่างกล้าหาญ

วกิฤตโรคระบาดยังคงส่งผลกระทบต่อธรุกจิของเรา ในขณะท่ีเราเดนิหน้าเพ่ือฟ้ืนฟูสถานการณ์นัน้  
บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบ  
จัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนช่วยเหลือ
ชุมชนที่เราอาศัยอยู่และด�าเนินงานตามสัญญาท่ีได้ให้ไว้ในวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือการ  
“เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า”

ความสามารถในการปรบัเปล่ียนตามสถานการณ์นบัว่าจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีท�าให้เรายงัคงเดนิหน้า 
ได้อย่างมั่นคง ทีมงานของเราได้เรียนรู้และปรับการท�างานโดยอาศัยจุดแข็งของเราในด้าน 
ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน การมีแผนการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การมีโปรแกรม 
ทางเลอืกด้านเวลาและสถานทีท่�างาน รวมถงึการดูแลด้านความปลอดภยัและสขุภาพโดยรวม  
นอกจากนี้ ความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความส�าคัญยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงของ 
การท�างานทีบ้่าน โดยมตีวัช่วยส�าคัญคอืโครงสร้างด้านไอทีระดบัโลกของเรา ในขณะเดยีวกนั
กมี็การตดิตามดแูลความปลอดภัยและสขุภาพของพนกังานในสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีบ้าน 
อย่างทั่วถึง

แม้ว่าผลการด�าเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ จะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากความไม่แน่นอน 
ที่เกิดจากการระบาดใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการเชื้อเพลิงในประเทศไทย  
บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในด้านผลการด�าเนินงานทางการเงินท่ีดีขึ้น โดยบริษัทฯ มีก�าไร 
ในปี 2564 ที่ 4,444 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 12,354 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2563  
ทั้งนี้ เนื่องมาจากประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนที่คล่องตัวของพนักงานและการด�าเนินงาน
ของเรา

3

ภาพรวมบริษัท

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการการประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ความสำาเร็จของบริษัทฯ ในปี 2564 ประกอบด้วย:
• โรงกลั่นน�้ามันศรีราชาสามารถปรับกระบวนการผลิตให ้สอดคล้องกับ

ความต้องการน�า้มันเช้ือเพลงิทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดท้ังปีได้อย่างทันท่วงทีโดยอาศยั
ความยืดหยุ่นในการเลือกใช้น�้ามันดิบจากแหล่งใหม่ๆ และความมีเสถียรภาพ
ในการด�าเนินงานที่แข็งแกร่ง ด้านปิโตรเคมี บริษัทฯ ได้ประเมินวิธีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานในเชิงบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากแนวโน้ม
อุปทานส่วนเกินและอัตราก�าไรที่ต�่าของสารพาราไซลีน บริษัทฯ จึงตัดสินใจ
หยุดการผลิตสารพาราไซลีนเป ็นการชั่วคราวในเดือนเมษายน 2564
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะท�าการประเมินสภาวะตลาดและการผลิตสารพาราไซลีน
เป็นระยะๆ

• ธุรกิจค้าปลีกน�้ามันเชื้อเพลิง ได้ขยายจ�านวนสถานีบริการน�้ามันเอสโซ่เพ่ิมขึ้น
จาก 702 แห่ง ณ สิ้นปี 2563 เป็น 731 แห่ง ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งนับเป็นจ�านวน
ที่สูงที่สุดในรอบทศวรรษ ในขณะเดียวกัน ยังมีการขยายสาขาร้านกาแฟ
คอฟฟี่ เจอนี่ (Coffee Journey) ในสถานีบริการน�้ามันเอสโซ่ อย่างต่อเน่ือง
เพื่อปรับปรุงบริการให้กับลูกค้า

• กลุ่มธุรกิจพาณิชยกรรมประสบความส�าเร็จในการเพิ่มยอดขายไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้าน รวมทั้งการขายให้กับภาคโรงไฟฟ้าในโอกาสเฉพาะกิจต่างๆ ทั้งนี้
ยอดจ�าหน่ายของกลุ่มธุรกิจพาณิชยกรรมในปี 2564 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8
(ในกลุ ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และกลุ่มลูกค้าในประเทศ
เพื่อนบ้าน)

• ธุรกิจน�้ามันหล่อลื่นเปิดตัวผลิตภัณฑ์น�้ามันเครื่องสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ โมบิล
ซูเปอร์ (Mobil Super™) ที่ช่วยปกป้องการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้น
ในด้านธุรกิจขนส่งมีการเปิดตัวโปรแกรมระบบบริหาร ฟลีท MobilSM Fleet Care
เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการธุรกิจฟลีทด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งช่วยในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ของเงนิบรจิาค เวชภณัฑ์ อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล รวมถงึ บตัรเตมิน�า้มนัให้แก่สถาบนั
ทางการแพทย์และองค์กรด้านสาธารณสุขต่างๆ 

ผมภูมิใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า เป็นครั้งแรกที่บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
ได้รับรางวัล HR Excellence Awards ประจ�าปี 2021 จากบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากร
บุคคลในเอเชีย Human Resources Online ส�าหรับความเป็นเลิศในด้านกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ นอกจากนี้เรายังได้รับรางวัลแพลทินัม จากหอการค้าอเมริกัน 
ในประเทศไทยในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่องกันเป็นเวลา 12 ปี ซ่ึงสะท้อน
ความมุ่งมั่นของเราอย่างแท้จริงในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณประโยชน์ 
ต่อสังคมในระยะยาว

บริษัทฯ มีประวัติอันยาวนานในการตอบสนองความต้องการพลังงานท่ีเปล่ียนแปลง 
ของสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยความมุ่งม่ันอย่างแน่วแน่ในการลงทุนทางด้าน
เทคโนโลยผีนวกกบัความสามารถของพนกังานของเรา บริษทัฯ มคีวามพร้อมทีจ่ะสามารถ
จัดหาพลังงานที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ พร้อมกับมี
แผนรองรับในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
ไปพร้อมกัน

ในอนาคต  บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ยงัคงมบีทบาทส�าคญัในการฟ้ืนตวั 
ของประเทศไทยจากการระบาดใหญ่ โดยการจดัหาพลังงานและผลติภณัฑ์ทีจ่�าเป็นต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราสนับสนุนปณิธาน
ของสังคมต่อนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ใช้พลังงานคาร์บอนต�่า  
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามความตกลงปารีส เหตุการณ์ในปีที่ผ่านมา เต็มไปด้วย
ความไม่แน่นอนมากท่ีสุดเท่าท่ีเราเคยประสบมา แต่พนักงานของเราก็เผชิญหน้ากับ 
ความท้าทายและปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์จนประสบความส�าเร็จได้ในที่สุด สิ่งนี้ท�าให้
พวกเราทุกคนที่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มีความมั่นใจอย่างมาก 
ในแผนการด�าเนินงานของเรา บุคลากรของเรา และอนาคตของเรา

นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

นอกเหนือจากการให้ความส�าคัญกับผลการด�าเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจห่วงใย 
และมส่ีวนร่วมทางสงัคมเพือ่ช่วยบรรเทาผลกระทบของการระบาดใหญ่นี ้ผ่านความมุง่มัน่ 
ตัง้ใจของพนกังาน ลกูค้า และพนัธมติรทางธรุกจิทีไ่ด้ร่วมกนัให้ความช่วยเหลือท้ังในรปูแบบ 

4

ภาพรวมบริษัท

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการการประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



เติมเต็มพลังชีวิต
ด้วย ประสบการณ์

พลังงานที่เหนือกว่า



 กำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรสู่ระดบัสำกล
เพือ่ขบัเคลือ่นกำรเติบโตในอนำคต 

กำรต่อยอดควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน
ทีค่รอบคลมุและหลำกหลำย  
ร่วมคิดค้นผลิตภณัฑ์ 
และบรกิำรทีโ่ดดเด่น

 กำรส่งเสริมให้เหน็คุณค่ำ 
ของแบรนด์ของเรำ 

เพือ่ให้เป็นบริษัทในใจของทุกคน

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและท้าทาย บริษัทฯ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดจากวิสัยทัศน์ 
ของเรา “เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า” เพื่อนำาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จผ่านพันธกิจ 3 ประการ ได้แก่

เรามุ่งม่ันท่ีจะรวบรวมประสบการณอ์นัมีคา่ เพือ่การเรยีนรูแ้ละเสาะหาความคดิและมุมมองใหม่ๆ ซ่ึงรวมไปถงึการพฒันาทักษะและเสรมิสรา้ง 
ความสามารถของพนักงานของเราในการผลิตผลิตภัณฑ์ และนำาเสนอบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
ท้ังท่ีเฉพาะเจาะจงและท่ีหลากหลายด้วยความเข้าใจ รวมถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีกลยุทธ์เคียงคู่ ไปกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา  
เราคาดหวงัวา่การหลอมรวมกันของท้ังสามพนัธกิจน้ีจะชว่ยใหเ้ราพรอ้มท่ีจะแข่งขันในตลาด เพือ่มุ่งสูค่วามสำาเรจ็ในอนาคต ภายใตว้สิยัทัศน์ 
“เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า”  



การเติบโตด้านทักษะ

การแข่งขันเพื่อชัยชนะ

การเสริมสร้างแบรนด์ 
ให้แข็งแกร่ง

คอืกำรพฒันำศักยภำพ 
ของบุคลำกรสูร่ะดบัสำกล

เพือ่ขบัเคลือ่น  
กำรเตบิโตในอนำคต

คอืกำรต่อยอด  
ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน  

ทีค่รอบคลมุและหลำกหลำย 
ร่วมคิดค้น ผลิตภณัฑ์ 
และบรกิำรทีโ่ดดเด่น

คอืกำรส่งเสริม  
ให้เหน็คณุค่ำของ 

แบรนด์ของเรำ เพือ่ให้เป็น  
บรษิทัในใจของทุกคน



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อบริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ ESSO
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียมและจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร รวมทั้ง 
การผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ 
และเคมีภัณฑ์อื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท 0107539000073
ทุนจดทะเบียน 17,110,007,246.71 บาท  

ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 3,467,916,666 หุ้น 
มูลค่าตราไว้ 4.9338 บาทต่อหุ้น  

ทุนช�ำระแล้ว 17,075,181,200.40 บาท  
ประกอบด้วยหุน้สามัญจ�านวน 3,460,858,000 หุน้  
มูลค่าตราไว้ 4.9338 บาทต่อหุ้น   

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02 407 4000
โทรสำร 02 407 4800
เว็บไซต์ www.esso.co.th

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์: 02 009 9999 (SET Contact Center)
เว็บไซต์: http://www.set.or.th/tsd  

ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์: 02 844 1000 

โทรศัพท์ 02 407 4788
E-mail essoIR@exxonmobil.com

8 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า (กรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)

สถาบันการเงินท่ีติดต่อในการเสนอขายต๋ัวแลกเงินระยะส้ัน

ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพฯ 10140

ธนำคำรเกียรตินำคินภัทร จ�ำกัด 
(มหำชน)

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพฯ 10110

ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด 
(มหำชน)

44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด 
(มหำชน)

9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ธนำคำรยูโอบี จ�ำกัด (มหำชน) 191 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายหลายคดีท่ีเกิดจาก 
การประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าเกี่ยวข้องในคดีความหรือ 
การด�าเนนิการทางกฎหมายอ่ืนใดทีบ่รษิทัฯ เชือ่ว่าจะมผีลกระทบในด้านลบต่อสนิทรพัย์
ของบริษัทฯ ที่เป็นจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2564

ตลาดรอง
- ไม่มี –
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

HIGHLIGHT2564



ธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี

HIGHLIGHT2564

ในปี 2564 โรงกลัน่น�า้มันและโรงงานปิโตรเคมยีงัคงมผีลการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม
ท่ีดเียีย่มโดยไม่มกีารสญูเสยีเวลาท�างานและไม่มกีารรัว่ไหลของน�า้มนัในระดบัทีต้่องรายงาน(1) (reportable spill) 
เป็นเวลำต่อเนือ่งกันถงึ 14 ปี และ ปรำศจำกกำรสญูเสยีเวลำท�ำงำนของพนกังำนรวมทัง้ผูร้บัเหมำทีเ่ข้ำปฏบิตังิำน 
เป็นเวลำตดิต่อกนัถงึ 10 ปี นอกจากนี้ คลังน�้ามันทุกแห่งของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานโดย ปรำศจำก 
กำรสญูเสยีเวลำท�ำงำนอย่ำงต่อเน่ืองเป็นปีที ่28

เพื่อตอบรับกับสภาวะขาลงของธุรกิจพาราไซลีน โรงกลั่นน�้ามันได้ปรับกระบวนการผลิตจากการผลิต 
สารพาราไซลีนมาผลิตน�า้มนัเบนซนิท่ีมมีลูค่าสงูกว่าแทน และได้หยดุการผลติสารพาราไซลนีจากโรงอะโรเมตกิส์ 
เป็นการชั่วคราวในเดือนเมษายน 2564 การปรับกระบวนการผลิตนี้ โรงกลั่นได้น�้ามันท่ีมีค่าออกเทนสูงขึ้น 
เพือ่น�าไปเพิม่ผลผลติน�า้มนัเบนซิน โรงกล่ันได้ปรับปรงุระบบการส่งน�า้มนัเบนซนิผ่านโครงการเช่ือมต่อท่อน�า้มนั
เพื่อให้สามารถจ่ายน�้ามันเบนซินด้วยอัตราที่สูงขึ้นเพื่อตอบรับปริมาณการผลิตที่มากขึ้น

(1) การรั่วไหลของน�้ามันในระดับที่ต้องรายงานคือ การรั่วไหลมากกว่า1บาร์เรล

โรงกลั่นน�้ ำมันเอสโซ ่ศรีรำชำ 
และโรงงำนป ิโตรเคมีประสำนงำนกัน 

เพื่อผลิตน�้ ำมันส�ำเร็จรูปและผลิตภัณฑ ์ เคม ี
ท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมให้แก่บริษัทฯ และมีกำรบริหำรจัดกำร

ต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่วนปฏิบัติกำรของบริษัทฯ  
มองหำโอกำสในกำรเพิ่มผลก�ำไรและลดต้นทุนกำรผลิต 
อย่ำงต่อเนื่อง ด้วยโครงกำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ  
เช่น กำรจัดระบบกำรด�ำเนินงำนเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ ์
ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำด กำรเลือกใช้น�้ำมัน
ดิบและวัตถุดิบตั้งต้นจำกแหล่งใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุน 

ในกำรผลติ และกำรใช้พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ
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การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้อุปสงค์ชะลอตัว การท่ีโรงกล่ันมีความยืดหยุ่นในการผลิต
จงึสามารถปรบัเปลีย่นการผลติให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและความต้องการภายในประเทศ 
ที่เปลี่ยนไปอย่างทันท่วงที ตัวอย่างเช่น โรงกลั่นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยลดการ 
ผลิตน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานและเพิ่มมูลค่าเป็นน�้ามันดีเซล โรงกล่ันด�าเนินการจัดหาวัตถุดิบ 
ต้นทุนต�่าอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยได้น�าเข้าน�้ามันดิบจากแหล่งใหม่ รวมถึงการ 
น�าน�้ามันดีเซลท่ียังไม่ผ่านการก�าจัดก�ามะถันจากประเทศสิงคโปร์มากล่ัน นอกจากการลดต้นทุน
การผลติแล้ว โรงกลัน่เน้นการเพิม่มูลค่าของผลติภัณฑ์น�า้มนัท่ีกล่ันได้ โรงกล่ันสามารถเพิม่ปรมิาณ
การน�าน�า้มนัจากหน่วยแตกโมเลกลุน�า้มนัหนกัมาผลติเป็นน�า้มนัตามมาตรฐานเพือ่ใช้ในประเทศ 
ได้มากขึ้น ท�าให้น�้ามันส่วนเกินที่ต้องส่งออกต่างประเทศท่ีมีราคาต�่ากว่า มีปริมาณลดลง 
ไม่เพียงเท่านั้นโรงกลั่นยังสามารถปรับการผลิตได้ทันทีเพ่ือตอบรับกับทิศทางผลก�าไร 
ที่สูงขึ้นของยางมะตอย โดยเพิ่มปริมาณผลผลิตจนได้ปริมาณสูงสุดที่ 5,500 บาร์เรลต่อวัน  
ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นยอดผลิตท่ีสูงที่สุดในรอบ 10 ปี ด้านการใช้จ่าย โรงกล่ันใช้ 
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความพยายามในการบริหารค่าใช้จ่าย 
อย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร นอกจากนี้ โรงกลั่นยังใช้น�้ามันดิบจากแหล่งใหม่ๆ  
ที่ยากต่อการกลั่นจ�านวน 9 ชนิด จากแหล่งผลิตในเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกาใน 
การผลิตปีนี้ เนื่องจากมีราคาซื้อขายที่ถูกกว่าอย่างมีนัยส�าคัญ ส่งผลให้อัตราก�าไรของการกลั่น 
ผลติภณัฑ์เพ่ิมสงูข้ึน โดยในช่วงเจด็ปีท่ีผ่านมาบรษิทัฯ ใช้น�า้มนัดบิใหม่จากแหล่งผลิตท่ีหลากหลาย
เป็นจ�านวนมากกว่า 56 ชนิด

สามารถปรับการผลิตได้อย่างทันท่วงทีตามสภาพ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีกระบวนการผลิต 
ที่มีความยืดหยุ่นและมีบุคลากรที่มีความสามารถ

สามารถกลั่นน�้ามันดิบจากแหล่งผลิตใหม่ได้ถึง 9 ชนิด

ก�าลังการกลั่น ปี 2564 อยู่ที่ 123,000 บาร์เรลต่อวัน

รักษาผลงานที่ดีเยี่ยมในการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โดยปราศจากการ 
รั่วไหลของน�้ามันใน
ระดับที่ต้องรายงาน  
(recordable spill)

ติดต่อกัน 
โดยปราศจากเหตุ 

ให้สูญเสีย 
เวลาท�างาน

10 ปี 14 ปี
ติดต่อกันที่คลังน�้ามัน 
ทุกแห่งของบริษัทฯ  

ด�าเนินงาน 
โดยปราศจากเหตุ 

ให้สูญเสีย 
เวลาท�างาน

28 ปี
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

ภาพรวมบริษัท



ปี 2564 ยังคงเป็นปีแห่งความท้าทายส�าหรับธุรกิจค้าปลีกน�้ามันเชื้อเพลิง เนื่องจากการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ความไม่สมดุล 
ของอปุสงค์และอปุทานในตลาด ตลอดทัง้การผนัผวนของราคาน�า้มนัส�าเรจ็รปูและน�า้มนัดบิในตลาดโลก ในส่วนของการด�าเนนิธรุกจิ บรษิทัฯ  
ได้ปรบัแผนและมาตรการรบัมอืสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนือ่งและรอบคอบ ซึง่รวมถึงการให้พนกังานสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างจากผูใ้ช้บรกิาร 

และท�าความสะอาดมือบ่อยๆ เพิม่ความถีใ่นการท�าความสะอาดจดุสมัผสั เช่น ห้องน�า้ และจดัเจลแอลกอฮอล์ล้างมอืในสถานบีรกิาร รวมทัง้การช่วยเหลือพนกังานท่ีได้รบัผลกระทบ
จากไวรสัโควิด-19 ซึง่มาตรการเหล่านีย้งัคงต้องปรบัเปล่ียนอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ทันสถานการณ์ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมกีารปรบัเปลีย่นเคร่ืองรดูบตัรและรบัช�าระเงนิเป็นแบบไร้สาย 
เพือ่มอบบรกิารทีด่ขีึน้แก่ลกูค้า และ สนบัสนนุการจ่ายเงนิแบบไร้สมัผสัผ่าน QR code และ การแจ้งเบอร์โทรศพัท์แทนการแสดงบตัรเอสโซ่ สไมล์ส ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ยงัคง 
มุ่งมัน่ในการพฒันาธุรกจิผ่านกลยทุธ์การลงทนุเพือ่เตรยีมพร้อมส�าหรบัการแข่งขนัในตลาดค้าปลกีน�า้มนัเชือ้เพลงิในประเทศท่ีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วและมกีารแข่งขนัสงู โดยจดัหา 
ผลติภณัฑ์และบรกิารท่ีเป็นเลศิ รวมทัง้ความสามารถในการจัดหาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2564 ปรมิาณการขายของธรุกจิค้าปลกีน�า้มนัเชือ้เพลงิมสีดัส่วนประมาณร้อยละ 40  
ของปริมาณการขายรวมทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังคงขยายเครือข่ายสถานีบริการน�้ามัน ด้วยการเปิดสถานีบริการแห่งใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลงทุนที่เหมาะสมและสร้างผลตอบแทนสูงสุดในขณะที่ยังคงรักษาวินัย 
ในการลงทนุและการใช้จ่ายไว้อย่างเคร่งครดั เครอืข่ายสถานบีรกิารเอสโซ่ ณ สิน้ปี 2564 มจี�านวนทัง้สิน้ 731 แห่ง ส่วนหนึง่ของความส�าเรจ็นีเ้กดิขึน้ได้ จากการตกลงท�าธรุกจิร่วมกนักบั  
บริษัท เพียว พลังงานไทย จ�ากัด และ บริษัท ซัสโก้ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนสถานีบริการ เป็นแบรนด์และมาตรฐานของเอสโซ่เพิ่มมากขึ้น สิ่งนี้สะท้อนถึงกลยุทธ์
ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจค้าปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องและตอกย�้าการมีอยู่ของแบรนด์เอสโซ่ในประเทศไทย

ธุรกิจค้าปลีกน�้ามันเชื้อเพลิง

HIGHLIGHT2564
เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

13 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

ภาพรวมบริษัท



บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและขยายเครือข่ายของน�้ามันพรีเมี่ยมหรือน�้ามันซูพรีมพลัสอย่างต่อเนื่อง  
โดย ณ สิน้ปี 2564 มีสถานบีรกิารทีจ่ดัจ�าหน่าย น�ำ้มนัซพูรมีพลสั ดเีซล สตูรซีเนอร์จี ้และซพูรมีพลสั  
แก๊สโซฮอลส์ 95 สูตรซีเนอร์จี้ เป็น จ�ำนวน 518 และ 353 แห่ง ตามล�าดับ

โปรแกรมสะสมคะแนนผ่านบตัรเอสโซ่ สไมล์สช่วยให้บรษิทัฯ สามารถเข้าใจพฤตกิรรมของลกูค้ามากขึน้ 
ท�าให้สามารถพัฒนาคุณภาพของการบรกิารและประสบการณ์การใช้บรกิารในสถานบีรกิารน�า้มนัเอสโซ่ 
ให้ดียิ่งขึ้น สมำชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2564 มีจ�ำนวนสมำชิกมำกกวำ่  
3.5 ล้ำนรำย Esso Thailand LINE Official Account ซึ่งเป็นช่องทางการส่ือสารระหว่างบริษัทฯ
กับลูกค้า มีจ�านวนสมาชิกมากกว่า 6.7 ลำ้นรำย โดยสมาชิกกว่า 480,000 รายได้ลงทะเบียนเชื่อมโยง
บัตรสมาชิกเอสโซ่ สไมล์สเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

เปลี่ยนเครื่องรูดบัตรเป็นแบบไร้สายทั่วประเทศเพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า พร้อม รองรับการจ่ายเงิน
แบบไร้สายเต็มรูปแบบ

ขยายการจำาหน่าย ผลติภณัฑ์เกรดพรีเมีย่มซพูรีมพลัส 
และโปรแกรมการตลาดต่างๆ (Esso Smiles & LINE Connect)

ปรับตัวรับมือ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการ
บริหารและดำาเนินการสถานีบริการนำ้ามันเอสโซ่เพื่อลูกค้า
และชุมชน

นอกเหนอืจากความส�าเรจ็ในการจ�าหน่ายน�า้มนัเชือ้เพลงิ บรษิทัฯ ยงัคงขยายความร่วมมอืกบัพนัธมติรเดมิ 
เพือ่เพิม่ร้านค้าและบรกิารในสถานนี�า้มัน โดย ณ สิน้ปี 2564 บรษัิทฯ มร้ีำนค้ำพนัธมติรในสถำนบีรกิำร 
ทัง้หมดเป็นจ�ำนวน 377 แห่ง ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ยงัด�าเนนิกลยทุธ์การมแีบรนด์กาแฟทีม่มีาตรฐาน
และมภีาพจ�าส�าหรับลกูค้าผ่านร้านกาแฟ  “คอฟฟ่ี เจอนี”่  ซึง่เป็นการร่วมมอืกบัพันธมติรทางธรุกจิรายส�าคญั 
คือ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“ไมเนอร์ ฟู้ด”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น�าด้านธุรกิจอาหาร 
ณ สิ้นปี 2564 เราได้มีการเปิดร้านกาแฟนี้ในสถานีบริการน�า้มันเอสโซ่จ�านวน 26 แห่งเป็นที่เรียบร้อย
แล้วและจะมีการเปิดร้านกาแฟนี้เพิ่มเติมในปี 2565

ขยายเครือข่ายสถานีบริการนำ้ามันเอสโซ่อย่างต่อเนื่องเป็น 
731 แห่ง ณ สิ้นปี 2564 

เพิ่มคอฟฟี่ เจอนี่เป็น 26 สาขา ณ สิ้นปี 2564

14 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ธุรกิจพาณิชยกรรม

HIGHLIGHT
2564

ในปี 2564 ยังคงเป็นปีที่ท้าทายส�าหรับธุรกิจพาณิชยกรรม
ในประเทศไทย เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19  
ที่รุนแรงขึ้น และวิกฤตน�้าท่วม เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเหล่านี้ ท�าให้
ความต้องการของอุตสาหกรรมในส่วนท่ีไม่ใช ่การค้าปลีกลดลง
ประมาณร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม การมีกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลายและ
แขง็แกร่ง ความพยายามอย่างต่อเนือ่งในการหาโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ 
ความร่วมมือในการจัดการอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงความสามารถ 
ในการปรบัตวัท่ามกลางวกิฤตการณ์ต่างๆ บรษิทัฯ จงึสามารถ เพิม่ยอดขำย 
ธุรกิจพำณิชยกรรม ในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
และกลุ่มลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านขึ้นประมำณร้อยละ 8 ทั้งนี้
ยอดจ�าหน่ายของธุรกิจพาณิชยกรรมยังคงเป็นช่องทางการขาย 
ท่ีสร้างผลก�าไรเป็นอันดับสองของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54  
ของปริมาณการขายน�า้มันเชื้อเพลิงทั้งหมดในปี 2564

ช่องทางสุดท้ายในการขายผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ  
คือ การส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปริมาณการขายในช่องทาง 
การส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 6 ของปริมาณการขายทั้งหมด

ขยายเครือข่ายสถานีบริการนำ้ามันเอสโซ่อย่างต่อเนื่องเป็น 
731 แห่ง ณ สิ้นปี 2564 

15 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



สิง่ส�าคญัอกีประการหนึง่ส�าหรบัธุรกจิพาณิชยกรรมในประเทศไทยคอืการเพิม่ยอดขาย 
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมและช่องทางการขายที่มีก�าไรสูง ในปี 2564 ผลิตภัณฑ์  
ExxonMobil EMF.5 และ Esso Diesel Efficient (EDE) มกีำรเตบิโตเพิม่ข้ึนร้อยละ 43
และ ร้อยละ 41 ตามล�าดับ ในขณะที ่UGR92 และ Emulsified Asphalt Prime (EAP)
มีกำรเติบโตมำกกว่ำเท่ำตัว ในภาคการผลิตไฟฟ้า มีการเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ  
โดยส่วนใหญ่มาจากการท�าสัญญากับผู ้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power  
Producers: IPP) รายใหม่ การขายแบบตลาดจร (Spot Sales) ให้กับโรงไฟฟ้า
ในประเทศ และความต้องการท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างมากในช่วงปลายปี 2564 เนื่องจาก
สถานการณ์การขาดแคลนก๊าซธรรมชาตใินประเทศไทย โดยในปี 2564 ยอดขายน�า้มนั 
ในภาคการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของยอดขายพาณิชยกรรมทั้งหมด  
(ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีก่อนหน้า)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจในภาคการบินไปยัง สำยกำรบินภำยในประเทศ 
และ ประเทศลำว ซึ่งได้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและสร้างผลก�าไรให้กับการขายใน 
ภาคธุรกิจการบินในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการขยายเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์น�้ามัน 
เชือ้เพลงิและปรบัปรงุประสทิธิภาพของคลงัน�า้มนัอย่างสม�า่เสมอเพ่ือรองรบัการเตบิโต
ของฝ่ายขาย โดย ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีเครือขำ่ยคลังน�้ำมันทั้งหมด 10 แห่ง
ทั่วประเทศ และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการเพิ่มเติมและปรับปรุงอุปกรณ์
จ่ายน�า้มันทีค่ลงัน�า้มันศรรีาชา คลงัน�า้มันล�าลกูกา และคลงัน�า้มันล�าปาง ท�าให้มกี�าลัง 
การจ่ายน�า้มนัเพิม่ขึน้ การปฏิบตังิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และยงัช่วยเสรมิสร้าง 
การบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

ยอดขายเพิ่มขึ้น 8% ในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม 
และพาณิชยกรรม และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

ขยายธุรกิจการบินไปยัง สายการบินภายในประเทศ 
และ ประเทศลาว 

ขยายเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์นำ้ามันเชื้อเพลิงผ่าน
คลังนำ้ามันจำานวน 10 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ
เพื่อรองรับการเติบโตของฝ่ายขาย  

ขยายยอดขาย ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยม 4 ตัว อันได้แก่  
EMF.5 และ EDE เติบโตเพิ่มขึ้น 43% และ 41% ในขณะที่  
UGR 92 RON และ EAP เติบโตมากกว่าเท่าตัว

16 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ในปี 2564 บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่คุ้มค่าแก่ผู้บริโภคและลูกค้า มีการเปิดตัวน�า้มันเครื่องสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ โมบิล ซูเปอร์  
(Mobil Super™) รวมทัง้เปิดตวั โปรแกรมระบบบรหิำร ฟลที (MobilSM Fleet Care) และพัฒนาโปรแกรม Mobil Reward Workshop และ Mobil Exclusive Reward อย่างต่อเนือ่ง   
ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจของลูกค้าจากการยืดอายุการเปลี่ยนถ่าย และช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นจากการลดขยะ

บริษัทฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์น�้ามันเครื่องสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ โมบิล ซูเปอร์ (Mobil Super™) ที่ช่วยปกป้องการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะกลุ่มน�า้มันเบนซิน ได้พัฒนา 
ประสิทธิภาพ เพ่ิมกำรปกป้องได้ถึงร้อยละ 65 เหนือกว่าด้วยมาตรฐานล่าสุด API SP ตามผลการทดสอบ Sequence IVB (Iron Wear) น�้ามันเครื่องสูตรใหม่นี้ได้
ผ่านมาตรฐานใหม่สูงสุด API SP และ ILSAC GF-6A มอบการปกป้องเครื่องยนต์ที่ดียิ่งขึ้น และให้ความคุ้มค่าเหนือราคา เป็นผลประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีระดับโลกของโมบิล  
ส�าหรบัเครือ่งยนต์ดีเซล Mobil Super Turbospeed เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้รบัความนยิมเป็นอย่างมากจากผูใ้ช้รถ มกีารปรบัเพิม่ขนาดใหม่เป็น 7 ลติร เพ่ือให้สอดคล้องกบัขนาดเครือ่งยนต์ดเีซล 
ในปัจจุบัน และสามารถลดขยะจากหีบห่อบรรจุภัณฑ์อีกด้วย

ธุรกิจนำ้ามันหล่อลื่น

HIGHLIGHT2564
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ในด้านธุรกิจขนส่ง บริษัทฯ ได้เปิดตัว โปรแกรม
ระบบบรหิำร ฟลที MobilSM Fleet Care เมือ่วนัที่  
15 กันยายน 2564 เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการ 
ธุรกิจขนส่งด้วยข้อมูลที่ครอบคลุม ทั้งเรื่อง
ประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุงที่ตรงเวลา ท�าให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการการขนส่งที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับ 
การใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโมบิล นอกจากนั้น  
ยังตอบโจทย์ทางธุรกิจในประเทศไทยด้วยการ
เชื่อมต่อการรายงานข้อมูลเข้ากับแอปพลิเคชัน 
LINE ท�าให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจขนส่ง 
ได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เปิดตัวโปรแกรม ระบบบริหารฟลีท MobilSM Fleet Care 
เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งด้วยข้อมูลที่ครอบคลุม

สร้างความผูกพันในแบรนด์โมบิลกับอู่ซ่อมรถกว่า 3,000 แห่ง 
ร้านค้ากว่า 1,000 แห่ง และลูกค้าพาณิชยกรรมกว่า 600 ราย

เปิดตัวผลิตภัณฑ์นำ้ามันเครื่องสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ โมบิล ซูเปอร์ 
(Mobil Super™) เพิ่มการปกป้องได้ถึง 65%

ท้ังนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรม Mobil Reward Workshop เพ่ือสร้างความผูกพัน 
ในแบรนด์โมบิล และเป็นเครือ่งมือในการเจาะตลาดกลุม่อูบ่รกิารซ่อมรถยนต์ กว่ำ 3,000 แห่ง
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโปรแกรม Mobil Exclusive Reward เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของร้านค้า 
กว่ำ 1,000 แห่ง รวมทัง้ขยายไปยงัลกูค้าพาณิชยกรรมกว่า 600 ราย ในส่วนของการรบัมอืกบั
ไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้เปิดให้ลูกค้าได้มีโอกาสแลกสินค้าที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของไวรัสโควิด-19 เช่น เครื่องฆ่าเชื้อโรคอัจฉริยะ UV-C (อัลตราไวโอเลต ซี) เจลแอลกอฮอล์ 
และประกันภัยไวรัสโควิด-19 ให้กับคู่ค้าอีกด้วย 

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์ล�า้สมัย
และการบรกิารทีเ่ป็นเลศิแก่ลกูค้า อกีทัง้มุง่มัน่ 
ในการสร้างความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน
ให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย การเพิ่มประสิทธิภาพ
และการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน
ประสบการณ์ท่ีคุ้มค่าจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 
หล่อลื่นและบริการของโมบิล
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การประกอบธุรกิจ 
และผลการดำาเนินงาน



การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ในภาคอตุสาหกรรม การค้าส่ง การบินและการเดนิเรอื นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังขายผลติภัณฑ์
อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศและจ�าหน่ายไปยังต่างประเทศ ในส่วนของผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่น บริษัทฯ  
มีการจัดจ�าหน่ายน�้ามันหล่อลื่นผ่านเครือข่ายสถานีบริการน�า้มันเอสโซ่ เครือข่ายศูนย์
บริการโมบิล 1 เซ็นเตอร์ โมบิลเอ็กซ์เพรส ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์และผู้แทนจ�าหน่าย 
ที่มีความเชี่ยวชาญทั่วประเทศ

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น (Exxon Mobil  
Corporation) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานระดับโลก บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการ 
ด�าเนนิธรุกจิอย่างมวีนัิยของเอก็ซอน โมบลิ คอร์ปอเรชัน่ ซึง่เน้นทีปั่จจยัพืน้ฐานระยะยาว 
และการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ประโยชน์อื่น ๆ ท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการเป็นหนึ่ง

โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม
และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) ประกอบธุรกิจโรงกล่ัน 
น�้ามันและอะโรเมติกส์ที่ศรีราชา เครือข่ายคลังน�้ามัน สถานีบริการน�้ามันท่ัวประเทศ  
และกิจการผลิตภัณฑ์น�า้มันหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่และโมบิล

บรษัิทฯ และบรษิทัในเครอืทีเ่กีย่วข้องได้ประกอบธรุกจิในประเทศไทยมามากกว่า 127  ปี  
บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ผู้บริโภครายย่อยผ่านทางเครือข่ายท่ีกว้างขวาง 
ของสถานีบริการน�้ามันค้าปลีกภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ และขายโดยตรงให้แก่ลูกค้า 
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ในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ัน ได้รวมถึงความเชี่ยวชาญในการ
บริการจัดหาน�้ามันดิบและวัตถุดิบ เครือข่ายการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
เคมีภัณฑ์ทั่วโลก การบริการทางด้านเทคโนโลยี การด�าเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย  
และโครงการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากการใช้
เครื่องหมายการค้า “เอสโซ่” และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ซึ่งได้รับการอนุญาตให้ใช้
สิทธิจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือของ เอ็กซอน โมบิล 
คอร์ปอเรช่ัน รวมท้ังความช่วยเหลอืทางด้านบคุลากรฝ่ายบรหิารจดัการและเทคนคิ และ
การสนบัสนนุทางด้านธุรกจิจากเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชัน่และ/หรอืบรษิทัในเครอืของ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งผลิตในประเทศไทย ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) น�า้มันเบนซิน น�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น�้ามันก๊าด น�า้มันดีเซล น�า้มันเตาและ
ยางมะตอย นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์หล่อลืน่และ ก่อนทีจ่ะท�าการหยดุ
การผลิตสารพาราไซลีนเป็นการชั่วคราวในเดือนเมษายน ปี 2564 บริษัทฯ มีการผลิต
ผลติภณัฑ์อะโรเมตกิส์ โดยมีผลติภัณฑ์หลกัคอืสารพาราไซลีนทีใ่ช้เป็นวัตถดุบิส�าหรบัการ
ผลิตกรดเทเรฟทาลิก (purified terephthalic acid หรือ PTA) ซึ่งจะน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบ 
ส�าหรับการผลติแผ่นฟิล์ม โพลเีอสเตอร์ บรรจภุณัฑ์ เรซนิ และผ้าใยสังเคราะห์ ส่วนเคมภีณัฑ์ 
อื่นๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ สารเบนซินเข้มข้น (benzene) สารท�าละลาย (solvents) และ
สารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers)

บรษิทัฯ เป็นเจ้าของและผูป้ระกอบกจิการโรงกลัน่น�า้มนัแบบซบัซ้อน (complex refinery) 
ซึ่งมีก�าลังการกลั่นน�้ามันดิบ 174,000 บาร์เรลต่อวัน โรงงานอะโรเมติกส์ (aromatics 
plant) มีก�าลังการผลิตพาราไซลีน 500,000 ตันต่อปี และหน่วยผลิตสารท�าละลาย 
ซึ่งมีก�าลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี โดยโรงงานแต่ละแห่งนี้ได้เชื่อมโยงเข้ากับหน่วย 
กลั่นน�้ามันและกระบวนการกลั่นน�้ามันของบริษัทฯ แบบครบวงจร ทั้งนี้ หน่วยกลั่น 
น�้ามันดิบและหน่วยผลิตของบริษัทฯ มีท่ีตั้งซึ่งมีความได้เปรียบเพราะอยู ่ใกล้กับ 
ท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบังในอ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพียงประมาณ 120 กิโลเมตร ซึ่งเป็นตลาดหลักท่ีส�าคัญ 

ของผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมของบรษิทัฯ ความได้เปรยีบของทีต่ัง้โรงกลัน่น�า้มนัของบรษัิทฯ  
ยังช่วยลดต้นทุนและก่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ 
บริษัทฯ โดยผ่านทั้งทางท่อส่ง ทางรถบรรทุก และทางเรือ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัทฯ มีจุดประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการ 
ประกอบธุรกิจ ดังนี้

จุดประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจ:

เพือ่สร้างการเตบิโตและเสริมสร้างความแขง็แกร่งของธุรกจิน�า้มนัเชือ้เพลิง น�า้มนัหล่อลืน่  
และธุรกิจเคมีของบริษัทฯ ภายใต้การผสมผสานที่สมดุลของการลงทุนที่มีระเบียบวินัย 
ความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน และเทคโนโลยีด้วยการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์:  “เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบกำรณ์พลังงำนที่เหนือกว่ำ”
  “Power Life with Premier Energy Experience”

พันธกิจ:
Our Growth : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

  สู่ระดับสากลเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต 
  ในอนาคต           

Our Win : การต่อยอดความช�านาญเฉพาะด้าน 
 ทีค่รอบคลมุและหลากหลาย ร่วมคดิค้น 
  ผลิตภัณฑ์ และบริการที่โดดเด่น

Our Pride : การส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของแบรนด ์
 ของเราเพือ่ให้เป็นบรษัิทในใจของทกุคน
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กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

รูปแบบการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เน้นความมีระเบียบวินัยและความตรงไปตรงมา 
โดยค�านึงถึงโอกาสในระยะยาวในการสร้างการเติบโตเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่
ไปกบัการบรหิารจดัการความเสีย่งในการด�าเนนิงานและการประกอบธรุกจิ โดยกลยทุธ์
ส�าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในเครือ 
เอ็กซอนโมบิลทั่วโลก มีดังนี้

1) มุ่งสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีปัจจัยส่งเสริม
จากโปรแกรมการตลาด และการพัฒนาข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล Digital platform data analytics จะเป็นกระบวนการ
ขับเคลื่อนส�าคัญที่จะก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ

บรษิทัฯ ด�าเนนิงานโดยยดึมัน่มาตรฐานความปลอดภยัสงูสุดและหลกับรรษทัภิบาล
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมและชุมชนควบคู่กับการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

2) กำรสร้ำงผลประกอบกำรสูงสุดโดยกำรประสำนเชื่อมโยงหน่วยผลิต

บริษัทฯ เป็นผู ้ประกอบการธุรกิจการกลั่นน�้ามันและจัดจ�าหน่ายน�้ามัน และ
ปิโตรเคมีท่ีมีการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันแบบครบวงจร บริษัทฯ ได้ประโยชน์
จากการประสานเชือ่มโยงกนัแบบครบวงจร (integration) ภายในกจิการของบรษิทัฯ
โดยเป็นการประสานเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านกายภาพของหน่วยการผลิตต่างๆ
และการประสานเชือ่มโยงกนัผ่านทางการเข้าถงึเครอืข่ายท่ีกว้างขวางของผูเ้ชีย่วชาญ
ทางด้านเทคนิคของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือ

การท�างานประสานเชือ่มโยงกันแบบครบวงจรของธุรกจิกลัน่น�า้มนั ธรุกจิค้าปลกีและ
ธุรกิจพาณิชยกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าสูงสุด 
ให้กับการด�าเนินงาน โดยการเลือกน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มธุรกิจที่สามารถ
สร้างมูลค่าสูงสุด

3) กำรขยำยและปรบัปรงุขดีควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรจดักำรกำรขนส่งและ
กำรจัดเก็บน�้ำมัน (Logistics)

บริษัทฯ มุ ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารการจัดการการขนส่งและ
การจดัเกบ็น�า้มนั โดยการน�าเทคโนโลยทีีทั่นสมยัมาประยกุต์ใช้ พฒันาการให้บรกิาร
ให้เกิดความรวดเร็ว จ่ายน�้ามันได้ต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อรักษาระดับความเป็นผู้น�าในด้านบริหารจัดการ
ระบบคลังน�้ามัน ซึ่งพิสูจน์ได้จากผลการประเมินความสามารถในการแข่งขันที่อยู่
ในระดับท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับคลังน�้ามันทั่วประเทศ โดยสถาบันที่ได้
รับการยอมรับระดับโลก

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมุง่เน้นทีจ่ะลดต้นทนุด้านการบรหิารการจดัการการขนส่งและ
การจัดเก็บน�้ามัน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการ
เจรจาทางธุรกิจและเสริมสร้างพันธมิตรเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในเครือข่ายท่อ
ส่งน�้ามันและคลังน�้ามัน ให้ครอบคลุมการจัดส่งน�้ามันในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
และยังคงเสาะหาโอกาสที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายท่อส่งน�้ามันและ
คลังน�้ามันอย่างต่อเนื่อง

4) กำรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำรด�ำเนินงำนและกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

ระบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ สะท้อนถึงปณิธานท่ี 
จะด�าเนินงานด้วยความปลอดภัยและความซื่อสัตย์ อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นแน่วแน่
ในการด�าเนินธุรกิจตามมาตรฐานอุตสาหกรรมขั้นสูงสุดในทุกด้าน

22 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบการจัดการหลากหลายรูปแบบซึ่งระบบ
เหล่านี้เป็น  แนวทางการด�าเนินการเชิงรุก (proactive approach) และครอบคลุม
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ในทุกด้านท่ีส�าคัญ เริ่มตั้งแต่ความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ การบริหารการเงิน การด�าเนินและ
ประเมนิโครงการ ไปจนถงึการก�ากบัดูแลธุรกจิ สิง่แวดล้อมและการด�าเนนิการพฒันา
อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงผลการด�าเนินงาน 

บริษัทฯ ใช้ระบบบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยที่เรียกว่า Operations  
Integrity Management System หรือ OIMS ซึ่งเป็นระบบที่เอ็กซอน โมบิล 
คอร์ปอเรช่ันพฒันาขึน้เพือ่ทีจ่ะใช้ในการประเมนิและปรบัปรุงการจดัการความเสีย่ง
ทางด้านการรักษาความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบนี้ท�าให้บริษัทฯ 
สามารถวัดความคืบหน้าในการบริหารจัดการ รวมทั้งสร้างความรับผิดชอบในการ
จัดการเพื่อให้บรรลุผลในด้านเหล่านี้

บรษิทัฯ มคีวามพยายามอย่างต่อเนือ่งท่ีจะเพิม่ประสิทธภิาพการใช้พลังงาน (energy  
efficiency) ผ่านระบบการบริหารจัดการพลังงานที่เรียกว่า Global Energy  
Management System หรือ GEMS ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ที่เน้นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระบบดังกล่าวมีความครอบคลุมและเข้มงวด 
ตามแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินงาน การบ�ารุงรักษา การออกแบบและวิธีปฏิบัติ 
ที่ดีที่สุดส�าหรับการบริหารจัดการทางด้านพลังงาน 

บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรม “self-help” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายของ 
เอก็ซอน โมบลิ คอร์ปอเรชัน่ทัว่โลกในการบ่งชีถ้งึส่ิงท่ีสามารถได้รับการปรบัปรงุให้ดี
ขึ้นได้โดยอ้างอิงจากวิธีปฏิบัติสากลที่ดี (global best practices) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในด้านความหลากหลายของวัตถุดิบ โอกาสในการใช้กระบวนการจัดการน�้ามันดิบ 
ที่คิดค้นขึ้นใหม่ โอกาสในการเพิ่มเติมประสิทธิภาพ ทางเลือกในการใช้ประโยชน ์

จากโอกาสทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีการปรับขยายกระบวนการผลิต  
(debottleneck) ในหน่วยที่สร้างผลก�าไร บริษัทฯ ใช้โปรแกรม “self-help” ดังกล่าว 
เพื่อเพิ่มผลก�าไรแก่บริษัทฯ โดยแนวทางส�าหรับการเพ่ิมผลก�าไรของบริษัทฯ  
นั้นรวมถึงการกลั่นน�้ามันดิบท่ียากต่อการกล่ัน (challenged crude) การใช้หน่วย 
แปรสภาพน�้ามันหนักให้เป็นน�้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized  
Catalytic Cracking Unit: FCCU) อย่างเต็มท่ีเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต การสร้าง 
รายได้จากน�า้มนัเชือ้เพลงิส�ารองผ่านทางเครอืข่ายของเอก็ซอน โมบลิ คอร์ปอเรชัน่ 
และการเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้น
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ทั้งนี้ปัจจัยส�าคัญช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจข้างต้นคือ ทรัพยากรบุคคลและการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

1. ทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นสินทรัพย์ที่ส�าคัญยิ่งต่อบริษัทฯ เพราะทรัพยากรบุคคลมีส่วน 
ผลกัดันให้บรษัิทฯ ประสบความส�าเรจ็และส่งเสรมิให้บรษิทัฯ สามารถสร้างมลูค่าเพิม่มาก
ขึ้นในระยะยาว ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหนึ่งใน พันธกิจของบริษัทฯ ในการด�าเนินงาน  
(Our Growth) 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรจากภายในองค์กรผ่านการฝึกอบรม 
ด้านเทคนิคและการเป็นผู้น�า การมอบหมายงานที่มีความท้าทายในสายงานต่างๆ  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพแก่พนักงาน
ให้รอบด้านพร้อมสูก่ารก้าวเป็นผูน้�าทีด่ทีีม่มีาตรฐานในการท�างาน มเีป้าหมายทีช่ดัเจน 
สามารถสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพื่มศักยภาพ 
การแข่งขันให้กับองค์กร 

การที่บริษัทฯ มีระบบที่ดีในการประเมินความสามารถของพนักงาน ยังช่วยให้บริษัทฯ 
สามารถพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานที่เฉพาะเจาะจงกับสายงาน สามารถ
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ (reskill) ที่จ�าเป็น รวมทั้งสามารถเสริมสร้างทักษะเพิ่มเติม (upskill) 
ผ่านการฝึกอบรมแบบห้องเรียน การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (online learning)  
จากสถาบันต่างๆ ระดับโลก และการเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมหรือ 
การท�าเวิร์คช็อประหว่างพนักงานเพ่ือแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ นับเป็นการ 
ต่อยอดความรู้และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ภายในองค์กร 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรด้านสุขภาพ ด้านการยอมรับ
ความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�างานซึ่งช่วยส่งเสริม
ให้การท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานมีความทุ่มเทและมีแรงจูงใจในการ
ท�างาน องค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้เป็นการดูแลรักษาพนักงานให้ท�างานกับบริษัทฯ 
ได้ยาวนานและบรรลุเป้าหมาย “a great place to work”

2. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

บริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างย่ิงว่าเทคโนโลยีจะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการ
ตอบสนองต่อความท้าทายทางธุรกิจและกระแสการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงลงทุนในระบบปฏิบัติงานและแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อสร้าง
ความได้เปรยีบทางการแข่งขัน พร้อมท้ังน�าหลกั Agile และ Design Thinking มาปรบัปรงุ
และพัฒนาวิธีการท�างาน และเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหา อันจะส่งผลดีต่อ
การปฏิบัติงานและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

บริษัทฯ น�าเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูล เพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์ คิดค้นกลยุทธ์ 
และตัดสินใจทางธุรกิจที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�ามากขึ้น อาทิเช่น การใช้ Digital  
Manufacturing ในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยสร้างฐานข้อมูลท่ีแม่นย�าและทันต่อ
เหตกุารณ์โดยสามารถเข้าถงึระบบข้อมูลทางไกลและน�าข้อมลูนัน้มาใช้ในการวเิคราะห์
สภาพการปฏิบัติงานแบบ real time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
กระบวนการผลิตและเป็นการลดต้นทุน การใช้ระบบการสั่งจ่ายน�้ามันอัตโนมัติที่ 
ทันสมัยท่ีคลังน�้ามันของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการท�างานรวมถึงเพิ่มความ 
ถกูต้องแม่นย�าในการจดัส่งน�า้มนัคณุภาพสูงให้แก่ผูบ้รโิภค และการพัฒนาระบบค�าส่ังซือ้ 
ของลูกค้าและระบบการปฏิบัติงานอัตโนมัติของฝ่ายการตลาด เพื่อให้การตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้ามีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

ยิง่ไปกว่านัน้ บรษิทัฯ มกีารแบ่งปันความรู ้เทคโนโลยแีละแนวทางปฏบิตัทิีด่รีะหว่างกัน 
ภายในเครือข่ายของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ทัว่โลก ซึง่รวมถึงเทคโนโลยอีนัทันสมยั 
ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ช้ันเลิศ อาทิ น�้ามันเครื่องยนต์ท่ีมีคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์
หล่อลื่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและสมรรถนะของเครื่องยนต์ ความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการตอบสนองต่อลูกค้า และสร้างข้อได้เปรียบ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ
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ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญ

ความเป็นมา

บริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาอยู่ในประเทศไทย 
บริษัทฯ จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในปี 2508 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 127 ปี บริษัทฯ  
ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทเอกชนจ�ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันท่ี  
12 มีนาคม 2539 และหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ปัจจุบันบริษัท 
เอ็กซอนโมบลิ เอเชยี โฮลด้ิง ไพรเวท ลมิิเตด็ ถอืหุน้ในบรษิทัฯ เป็นจ�านวนร้อยละ 65.99 
ของหุ้นท่ีจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้น 
โดยกระทรวงการคลังในปี 2546 ถือหุ้นในบริษัทฯ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวมทั้งสิ้น เป็นจ�านวนร้อยละ 7.33 (ณ 31 ธันวาคม 2564) 

โรงกล่ันน�า้มันของบรษัิทฯ ได้เริม่ด�าเนนิงานในปี 2514 ด้วยก�าลงัการกลัน่น�า้มนัดบิวนัละ 
35,000 บาร์เรล ต่อมาในปี 2528 รฐับาลได้อนมุตัใิห้บรษัิทฯ เพิม่ก�าลังการกล่ันน�า้มนัดบิ 
เป็นวนัละ 63,000 บาร์เรล จากการปรบัปรงุเพิม่ก�าลงัการผลติ (debottleneck) หลงัจากน้ัน  
ในปี 2534 รฐับาลได้อนมุตักิารเพิม่ก�าลงัการกลัน่น�า้มนัดิบ เป็นวนัละ 185,000 บาร์เรล 
บริษัทฯ ได้ทยอยเพิ่มก�าลังการกลั่นน�้ามันดิบของโรงกลั่นน�้ามันของบริษัทฯ ด้วยการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนมีก�าลังการกล่ันน�้ามันดิบในปัจจุบัน อยู่ท่ีวันละ 
174,000 บาร์เรล 

ในปี 2541 บริษัทฯ เริ่มก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์ ณ พื้นที่โรงกลั่นน�้ามันศรีราชา 
ของบริษัทฯ การก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์ของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ 
ในปี 2542 โดยมีก�าลังการผลิตพาราไซลีน ปีละ 350,000 ตัน นับแต่วันเริ่มด�าเนินการ 
(start-up) การด�าเนินงานของโรงงานอะโรเมติกส์ได้ถูกประสานเชื่อมโยงเข้ากับโรงกลั่น
น�้ามันแบบครบวงจร ในปี 2547 บริษัทฯ ได้เพิ่มก�าลังการผลิตเป็นปีละ 500,000 ตัน 
โดยโครงการเพิม่ก�าลงัการผลติด้วยต้นทนุต�า่ซึง่เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการผลติ
พาราไซลีน (paraxylene product) ของบริษัทฯ เอง พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงหน่วย  
Powerformer ที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นหน่วยผลิตวัตถุดิบไซลีน (xylene feedstocks) หน่วย
ผลิตนี้ใช้ปฏิกิริยาทรานส์อัลคีเลช่ัน (Transalkylation) เพื่อไปท�าการปรับปรุงสาร 
อะโรเมตกิส์หนกั (heavy aromatics streams) และสารเบนซนี (benzene) ให้เป็นวตัถดุบิ
ไซลีน โดยมีก�าลังการผลิตเทียบเท่าพาราไซลีน (paraxylene equivalent) ประมาณปีละ 
120,000 ตัน

หน่วยผลิตสารท�าละลาย (solvent production unit) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับโอนมาจาก บริษัท 
เอก็ซอนโมบลิเคม ี(ประเทศไทย) จ�ากัด ในวนัท่ี 1 กันยายน 2550 ได้เริม่ต้นการด�าเนนิงาน 
ในปี 2533 ด้วยก�าลังการผลิตปีละ 30,000 ตัน และการปรับปรุงเพิ่มก�าลังการผลิต 
(debottleneck) หลายครัง้ ส่งผลให้ในปัจจบุนัหน่วยผลติ สารท�าละลายนีม้กี�าลงัการผลติ
ปีละ 50,000 ตัน โดยหน่วยผลิตดังกล่าว ได้ถูกประสานเชื่อมโยงเข้ากับโรงกลั่นน�้ามัน
ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน
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นอกจากนี้ภายในปี 2554 บริษัทฯ ยังสามารถก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพ
น�้ามันซึ่งเป็นการลงทุนใหญ่เป็นอันดับสองเท่าที่เคยลงทุนมาเสร็จส้ินลง และสามารถ
เร่ิมกระบวนการผลิตน�้ามันดีเซลและเบนซินที่มีก�ามะถันต�่าตามมาตรฐานยูโร 4  
โดยบริษัทฯ ได้ก่อสร้างโครงการเสร็จสิ้นก่อนก�าหนดตามกฎหมายและ ในจ�านวนเงิน 
ที่ต�า่กว่า 13,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้

บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาเครือข่ายสถานีบริการและการบริการลูกค้าอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทฯ เปลี่ยนสถานีบริการน�้ามันท่ีด�าเนินงานโดยบริษัท 
ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จ�ากัด ทั้งหมดมาเป็นสถานีบริการน�้ามันที่ด�าเนินงานโดยผู้ด�าเนินการ 
การเปล่ียนรูปแบบการด�าเนินงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและความคล่องตัว 
ในการบริหารจัดการสถานีบริการน�้ามัน การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึง 
ความพยายามในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยการด�าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุง 
ที่จะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจโดยที่ยังคงรักษาวินัยในการลงทุนและการใช้จ่าย

พัฒนาการที่ส�าคัญ

พัฒนาการที่ส�าคัญที่ผ่านมาของบริษัทฯ สามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

 ปี 2535 กระทรวงการคลงัเข้าถอืหุน้ในบริษทัฯ ด้วยสดัส่วนร้อยละ 12.5 ในวนัที ่2 มนีาคม 
2535

 ปี 2539 • บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทเอกชนจ�ากัดเป็นบริษัทมหาชน
จ�ากัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่
12 มีนาคม 2539

• บริษัทฯ ได้ก่อสร้างหน่วยผลิตยางมะตอยน�้า ในบริเวณคลังศรีราชาแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม

ปี 2540 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2540 คลังศรีราชาได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหาร
งานคุณภาพ ISO 9002 ในด้านกระบวนการผลิต การติดตั้งและบริการผลิตภัณฑ์
ยางมะตอยจาก ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(สมอ.)

ปี 2541 • วันที่ 24 มีนาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ตราครุฑแก่บริษัทฯ ให้เป็นบริษัท ที่ด�าเนินธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทย
โดยได้รับพระบรมราชานุญาต

• บริษัทฯ เริ่มการก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์ขึ้นในบริเวณโรงกลั่นน�้ามันเอสโซ่
ศรีราชา

ปี 2542 โรงงานอะโรเมติกส์ทดลองเดินเครื่องครั้งแรกและเริ่มการผลิตในเดือนสิงหาคม 

ปี 2543 ในเดือนธันวาคม 2543 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้เข้า
ท�าสัญญาขายสินทรัพย์และสัญญาเช่าสินทรัพย์กับบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี 
(ประเทศไทย) จ�ากดั โดยบรษิทัฯ ได้ขายอปุกรณ์และเครือ่งจกัรของโรงกลัน่น�า้มนั
รวมทั้งสินทรัพย์อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด เป็นจ�านวนเงินประมาณ 20,834 ล้านบาท โดยราคาของสินทรัพย์ก�าหนด 
ด้วยมูลค่าตลาดปัจจุบัน (fair market value) ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินสินทรัพย์
อิสระ และในวันเดียวกันนั้นบริษัทฯ ได้เช่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ต่าง ๆ  เหล่านั้น
กลับคืนภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าสินทรัพย์เป็นระยะเวลา 12 ปี โดยบริษัทฯ 
ได้บันทึกเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน

26 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ปี 2544 บริษัทฯ ได้รวมกิจการกับสิทธิและประโยชน์ของบริษัท โมบิลออยล์ไทยแลนด์ 
จ�ากัด  ในการด�าเนินธุรกิจภายใต้ชื่อของบริษัทฯ

ปี 2547 บริษัทฯ ได้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบไซลีน (xylene feedstock) 
ของบริษัทฯ ด้วยการแปลงหน่วย Powerformer ที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นหน่วยผลิต
วัตถุดิบพาราไซลีน หน่วยผลิตนี้ใช้ปฏิกิริยาทรานส์อัลคีเลชั่น (Transalkylation) 
เพื่อไปท�าการปรับปรุง สารอะโรเมติกส์หนัก (heavy aromatics streams) และ
สารเบนซีน (benzene) ให้เป็นวัตถุดิบ ไซลีน โดยมีก�าลังการผลิตเทียบเท่า 
พาราไซลีน (paraxylene equivalent) ประมาณปีละ 120,000 ตัน

ปี 2550 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับโครงสร้างกิจการและโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ  
ซึ่งประกอบด้วย  (ก) การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการยกเลิกสัญญาเช่าทางการ
เงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ โรงกล่ันน�้ามันเพื่อน�าเงินไปช�าระหน้ีเงินกู้เดิม   
(ข) การรบัโอนกจิการของบรษิทั เอก็ซอนโมบลิเคม ี(ประเทศไทย) จ�ากดั เข้ามาเป็น 
ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ (ค) การล้างผลขาดทุนสะสม และ (ง) การจัดหาแหล่งเงินกู้
ใหม่เพื่อน�ามาช�าระคืนหนี้สินระยะยาวที่มีอยู่เดิม

ปี 2551 บรษิทัฯ ออกหุน้สามญั เพือ่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยหุ้นของบริษัทฯ เร่ิมมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551

ปี 2553 กระทรวงการคลังได้จ�าหน่ายหุ้นของบริษัทฯ เป็นจ�านวนร้อยละ 7.33 ให้กองทุน 
รวมวายุภักษ์หนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง ในปี 2546 เม่ือวันท่ี  
15 กันยายน 2553 โดยมีเงื่อนไขเดียวกับกองหลักทรัพย์เดิมที่กระทรวงการคลัง
ได้จ�าหน่ายให้กองทนุรวมวายภุกัษ์หนึง่ซึง่กระทรวงการคลงัสามารถซือ้หลกัทรพัย์
ดังกล่าวคืนได้เมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2556

ปี 2554 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุงคุณภาพน�้ามัน ณ โรงกล่ันน�้ามันเอสโซ่ศรีราชา 
เพ่ือลดปรมิาณก�ามะถนัและสารเบนซนีในน�า้มนัเบนซนิและลดปรมิาณก�ามะถนั
ในน�้ามันดีเซลเป็นที่เรียบร้อยภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 ตามมาตรฐานและ
ภายในเวลาที่รัฐบาลก�าหนด

ปี 2557 บรษิทัฯ และบรษัิทในเครอืทีเ่กีย่วข้อง ประกอบธรุกจิในประเทศไทยมาเป็นระยะ
เวลา 120 ปี

 ปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการเปลี่ยนสถานีบริการน�้ามันที่ด�าเนินการโดยบริษัท 
ไทย ซี เซ็นเตอร์ จ�ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีอ�านาจควบคุม) มาเป็นสถานี
บริการน�้ามันที่ด�าเนินงานโดยผู้ด�าเนินการ(dealer) เสร็จสิ้นแล้ว โดยเมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จ�ากัดได้จดทะเบียนเลิกบริษัท
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยได้ด�าเนินการช�าระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วและได้ 
จดทะเบียนเสร็จสิ้นการช�าระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561

ปี 2560 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท เพียวพลังงานไทย จ�ากัด 
โดยตกลงท�าการเปลีย่นและปรบัปรงุสถานบีรกิารน�า้มนัเพยีวให้เป็นสถานบีริการ
จ�าหน่ายน�้ามันภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่

ปี 2562 • โรงกลั่นน�้ามันเอสโซ่ศรีราชาและโรงงานปิโตรเคมีปิดซ่อมบ�ารุงครั้งใหญ่ส�าเร็จ
ลุล่วงตามแผนงาน

• บริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องประกอบธุรกิจในประเทศไทยมาเป็น
ระยะเวลา 125 ปี

ปี 2563 • บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท ซัสโก้ จ�ากัด (มหาชน)
โดยตกลงท�าการเปลี่ยนและปรับปรุงสถานีบริการน�้ามันซัสโก้จ�านวน 21 แห่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นสถานีบริการจ�าหน่ายน�้ามันภายใต้
เครื่องหมายการค้าเอสโซ่

• บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ากัด
(มหาชน) เปิดร้านกาแฟ Coffee Journey หรือ คอฟฟี่ เจอนี่ ในสถานีบริการ
น�า้มันเอสโซ่เป็นปีแรก

ปี 2564 บรษิทัฯ ได้หยดุผลติสารพาราไซลนีสารพาราไซลนี จากโรงอะโรเมตกิส์ ณ โรงกลัน่ 
น�้ามันเอสโซ่ศรีราชาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564  โดยบริษัทฯ  
ยังคงผลิตและจัดหาน�้ามันเชื้อเพลิงส�าเร็จรูปและสารละลายเคมีภัณฑ์อื่น ๆ  
เพื่อจ�าหน่ายในตลาดตามปรกติ บริษัทฯ จะท�าการประเมินสภาวะตลาดและ 
การผลิตสารพาราไซลีนเป็นระยะ ๆ

27 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้

การใช้เงิน จำานวนเงินที่ใช้โดย
ประมาณ

ระยะเวลา
ที่ใช้เงินโดย
ประมาณ

รายละเอียด

สำาหรับ
เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียน
ในกิจการ

มุลค่าคงค้างรวมไม่เกิน 
12,000 ล้านบาท  
ในระยะเวลาใด 
เวลาหนึ่ง

ยอดคงค้าง  
ณ 31 ธันวาคม 2564 
จำานวน 500 ล้านบาท

แต่ละครั้งไม่
เกิน 270 วัน

29 วัน ตั๋วแลกเงินครั้งที่ 8/2564
วันที่ออกขาย 23 ธันวาคม 2564
ครบกำาหนดอายุวันที่ 21 มกราคม 2565 
(บังคับใช้ตามกฎหมายไทย)

ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำาม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้

บรษิทัไม่มข้ีอผกูพนัทางการเงินสำาหรบัต๋ัวแลกเงิน ตามทีร่ะบใุนแบบแสดงรายการข้อมลู
เสนอขายตราสารหนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในหัวข้อ 
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น (หน้า 8)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

รายได้จากการขาย ประกอบด้วยส่วนธุรกิจการกล่ันนำ้ามันและจัดจำาหน่ายนำ้ามัน  
(Downstream Segment) และส่วนธุรกิจปิโตรเคมี (Petrochemical Segment)  โดยส่วน 
ธุรกิจการกลั่นนำ้ามันและจัดจำาหน่ายนำ้ามันประกอบด้วยยอดขายจากผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงนำ้ามันสำาเร็จรูปชนิดเบา (ประกอบด้วยก๊าซปิโตรเลียม
เหลวและนำา้มนัเบนซนิ) นำา้มนัสำาเรจ็รปูชนดิก่ึงหนกัก่ึงเบา (ประกอบด้วยนำา้มนัเช้ือเพลิง 
อากาศยาน นำ้ามันก๊าดและนำ้ามันดีเซล) และนำ้ามันสำาเร็จรูปชนิดหนัก (ประกอบด้วย
นำ้ามันเตาและยางมะตอย) และผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 

ส่วนธรุกจิปิโตรเคม ีประกอบด้วยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อะโรเมตกิส์และเคมภัีณฑ์ 
อื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงพาราไซลีน (ก่อนการหยุดผลิตสารพาราไซลีนจากโรง 
อะโรเมติกส์ ณ โรงกลั่นนำ้ามันเอสโซ่ศรีราชา เป็นการชั่วคราวในเดือนเมษายน 2564) 
สารเบนซีน เข้มข้น สารทำาละลายและสารพลาสติกไซเซอร์  

ทัง้น้ี ราคาขายของบรษิทัฯ ได้รวมภาษสีรรพสามติและเงนิส่งเข้ากองทนุนำา้มนัเชือ้เพลงิ
ไว้ด้วย ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่จัดเก็บและนำาส่งต่อให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตารางดังต่อไปนี้แสดงรายได้จากการขายและยอดร้อยละของการขายรวม สำาหรับ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ สำาหรับ
ช่วงระยะเวลาที่ระบุ 

28 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นอัตราร้อยละ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

รายได้
จากการขาย

ร้อยละของรายได้
จากการขายรวม

รายได้
จากการขาย

ร้อยละของรายได้
จากการขายรวม

รายได้
จากการขาย

ร้อยละของรายได้
จากการขายรวม

ส่วนธุรกิจกำรกลั่นน้�ำมันและจัดจ�ำหน่ำยน้�ำมัน
น้�ามันส�าเร็จรูปชนิดเบา
    ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 3,573 2.1 3,131 2.5 5,380 3.1
    น้�ามันเบนซิน(1) 47,194 27.9 34,573 27.3 52,936 30.6
รวมน้�ำมันส�ำเร็จรูปชนิดเบำ 50,767 30.0 37,704 29.8 58,316 33.7
น้�ามันส�าเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา
    น้�ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้�ามันก๊าด 12,339 7.3 3,823 3.0 4,602 2.6
    น้�ามันดีเซล 78,478 46.3 66,623 52.6 85,166 49.3
รวมน้�ำมันส�ำเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบำ 90,817 53.6 70,446 55.6 89,768 51.9
น้�ามันส�าเร็จรูปชนิดหนัก
    น้�ามันเตา 8,300 4.9 5,119 4.0 9,027 5.2
    ยางมะตอย 2,227 1.3 2,665 2.1 4,694 2.7
รวมน้�ำมันส�ำเร็จรูปชนิดหนัก 10,527 6.2 7,784 6.1 13,721 7.9
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและจารบี 2,781 1.6 2,584 2.0 2,825 1.6
อื่นๆ(2) 543 0.4 813 0.7 2,165 1.4
รายได้สุทธิจากบริการ(3) 713 0.4 429 0.3 464 0.2
รวมรำยได้จำกกำรขำยส่วนธุรกิจกำรกล่ันน้�ำมันและจัดจ�ำหน่ำยน้�ำมัน 156,148 92.2 119,760 94.5 167,259 96.7
ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี
   พาราไซลีน 8,352 4.9 3,709 2.9 1,461 0.8
   สารเบนซีนเข้มข้น 1,269 0.8 729 0.6 475 0.3
   สารท�าละลาย 2,385 1.4 1,774 1.4 2,367 1.4
   สารพลาสติกไซเซอร์ 1,092 0.6 699 0.6 1,228 0.7
   อื่นๆ(4) 86 0.1 0 0.0 88 0.1
   รายได้สุทธิจากการบริการ 16 0.0 0 0.0 0 0.0
รวมรำยได้จำกกำรขำยส่วนธุรกิจปิโตรเคมี 13,200 7.8 6,911 5.5 5,619 3.3
รวม 169,348 100.0 126,671 100.0 172,878 100.0

(1) รายได้จากการขายน�า้มนัเบนซินได้รวมรายได้จากการขายแนฟทาและรฟีอร์เมตไว้ด้วย
(2) รายได้อืน่ๆ รวมรายได้จากการขายน�า้มนัดบิซึง่บรษิทัฯ ได้ซ้ือมาจากบรษิทัในเครอื แต่ได้ขายต่อก่อนทีจ่ะน�าเข้าสูก่ระบวนการกลัน่และยงัรวมถึงสนิค้าทีจั่ดจ�าหน่ายในร้านสะดวกซือ้
(3) รายได้สทุธิจากบรกิาร โดยหลักประกอบด้วย ค่าใช้สทิธจิากตวัแทนจ�าหน่าย ค่าจดัการผลิตภณัฑ์ และค่าเกบ็รกัษาสนิค้าจากลกูค้าในธุรกิจการบนิทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของการขายน�า้มนัเช้ือเพลงิอากาศยานและค่าเช่า
(4) รายได้อืน่ๆ โดยหลักแล้วรวมถงึก�ามะถนั (sulfur) ไฮโดรเจน และแวก็ซ่ี เรสซดิิว ทีม่กี�ามะถนัต�า่ (low sulfur waxy residue)

29 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่

• ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมจากกระบวนการกลัน่แยกส่วน (fractionation) และการกล่ันน�า้มนัดิบซึง่ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์หลกัคอื น�า้มนัเบนซนิ น�า้มนัเชือ้เพลงิอากาศยาน/น�า้มันก๊าด
น�า้มันดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น�้ามันเตา และยางมะตอย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นด้วย

• ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย พาราไซลีน (ก่อนการหยุดผลิตสารพาราไซลีนจากโรงอะโรเมติกส์ ณ โรงกลั่นน�้ามันเอสโซ่ศรีราชา เป็นการชั่วคราว
ในเดือนเมษายน 2564)  สารเบนซีนเข้มข้น และสารท�าละลาย รวมทั้งสารพลาสติกไซเซอร์ 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

โรงกลั่นน�้ามันของบริษัทฯ สามารถกลั่นน�้ามันดิบประเภทต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จัดหามาจากท่ัวโลกรวมถึงตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริกา  
และแอฟรกิาตะวนัตก การเลอืกวตัถดุบิและสดัส่วนการผลติส�าหรับผลติภณัฑ์แต่ละชนดิ (product slate) ของบรษิทัฯ ณ เวลาใดเวลาหนึง่จะขึน้อยูกั่บราคาและปรมิาณผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ  
บริษัทฯ จะท�าการตัดสินใจในเรื่องสัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดร่วมกับบุคลากรที่รับผิดชอบทางด้านการขายและการตลาดของบริษัทฯ โดยยึดจากการประเมินของบริษัทฯ  
ถึงความต้องการและประมาณการราคาส�าหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ สามารถผลิตได้ ซึ่งโดยปกติจะด�าเนินการประมาณสามเดือนก่อนหน้าค�าสั่งซื้อที่ได้คาดการณ์ไว้ 

ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส�าหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
หน่วย: พันบาร์เรล ยกเว้นอัตราร้อยละ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

ปริมาณ 
การผลิต

ร้อยละของปริมาณ
การผลิตรวม

ปริมาณ 
การผลิต

ร้อยละของปริมาณ
การผลิตรวม

ปริมาณ 
การผลิต

ร้อยละของปริมาณ
การผลิตรวม

น้�ามันส�าเร็จรูปชนิดเบา
    ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2,194 4.6 2,171 4.6 2,547 5.3
    น้�ามันเบนซิน 9,386 19.9 9,904 20.9 11,929 24.9
    แนฟทา 1,456 3.1 1,438 3.0 1,303 2.7
    รีฟอร์เมต 6,177 13.1 6,676 14.0 2,660 5.6
รวมน้�ำมันส�ำเร็จรูปชนิดเบำ 19,213 40.7 20,189 42.5 18,439 38.5

30 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



หน่วย: พันบาร์เรล ยกเว้นอัตราร้อยละ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

ปริมาณ 
การผลิต

ร้อยละของปริมาณ
การผลิตรวม

ปริมาณ 
การผลิต

ร้อยละของปริมาณ
การผลิตรวม

ปริมาณ 
การผลิต

ร้อยละของปริมาณ
การผลิตรวม

น้�ามันส�าเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา
    น้�ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้�ามันก๊าด 4,234 9.0 1,991 4.2 1,815 3.8
    น้�ามันดีเซล 16,704 35.4 18,724 39.4 20,211 42.1
รวมน้�ำมันส�ำเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบำ 20,938 44.4 20,715 43.6 22,026 45.9
น้�ามันส�าเร็จรูปชนิดหนัก
    น้�ามันเตา 4,191 8.9 3,746 7.9 3,980 8.3
    ยางมะตอย 891 1.9 1,229 2.6 1,669 3.5
รวมน้�ำมันส�ำเร็จรูปชนิดหนัก 5,082 10.8 4,975 10.5 5,649 11.8
อื่นๆ(1) 448 0.9 87 0.2 341 0.7
เช้ือเพลิงโรงกล่ัน(2) 1,520 3.2 1,517 3.2 1,493 3.1
รวม 47,201 100.0 47,483 100.0 47,948 100.0

(1) ประกอบด้วยก�ามะถนั ไฮโดรเจน และ Low Sulfur Waxy Residue เป็นหลัก
(2) แสดงถงึผลิตภัณฑ์ท่ีบริษทัฯ ผลติได้จากโรงกลัน่น�า้มนัและน�าไปใช้เป็นเชือ้เพลงิในโรงกลัน่น�า้มนัของบรษิทัฯ

บริษัทฯ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเพื่อใช้ในยานยนต์ เครื่องจักร และงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใต้ชื่อการค้าโมบิลและรวมถึงการผลิตภายใต้ช่ือของพันธมิตรทางการค้าด้วย  
โดยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของบริษัทฯ ได้มาจากการน�าเข้าหรือการซื้อจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนภายนอกซึ่งน�าวัตถุดิบมาผลิตภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์จะน�าไปจ�าหน่ายให้แก ่
ผู้แทนจ�าหน่ายที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งขายโดยตรงให้แก่ลูกค้า

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ

ในช่วงทีบ่รษัิทฯ ยงัมกีารผลติสารพาราไซลนี บรษิทัฯ ผลติสารอะโรเมตกิส์ในรปูของพาราไซลนีเป็นหลกั รวมทัง้สารเบนซนีเข้มข้น นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัผลติสารท�าละลายประเภทต่างๆ  
รวมทั้งจ�าหน่ายสารพลาสติกไซเซอร์ ที่ซื้อจากผู้ผลิตซึ่งรับซื้อวัตถุดิบจากบริษัทฯ 

31 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



โดยตารางดังต่อไปนี้แสดงปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆของบริษัทฯ ส�าหรับระยะเวลาที่ระบุไว้
หน่วย: พันตัน ยกเว้นอัตราร้อยละ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

ปริมาณ 
การผลิต

ร้อยละของปริมาณ
การผลิตรวม

ปริมาณ 
การผลิต

ร้อยละของปริมาณ
การผลิตรวม

ปริมาณ 
การผลิต

ร้อยละของปริมาณ
การผลิตรวม

    พาราไซลีน(1) 281 63.0 200 57.3 53 40.8
    สารเบนซีนเข้มข้น(2) 108 24.2 89 25.5 23 17.7
    สารท�าละลาย 28 6.3 36 10.3 38 29.2
    สารพลาสติกไซเซอร์(3) 29 6.5 24 6.9 16 12.3
รวม 446 100.0 349 100.0 130 100.0

(1) หยุดผลิตสารพาราไซลีนเป็นการช่ัวคราวในเดอืนเมษายน
(2) ผลิตภัณฑ์สารเบนซนีเข้มข้น (benzene concentrate stream) ซ่ึงรวมถึงสารเบนซีนเข้มข้นและผลติภณัฑ์อืน่ ไม่รวมผลติภณัฑ์สารเบนซนี เข้มข้น (benzene concentrate stream) ซึง่บรษิทัฯ ใช้ในการผลติพาราไซลนี
(3) บรษัิทฯ ซือ้จากผูผ้ลิต

พาราไซลีนและสารเบนซีนเข้มข้น

ในช่วงระยะเวลาที่ยังมีการผลิตสารพาราไซลีน โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษัทฯ ผลิตสารอะโรเมติกส์ซึ่งอยู่ในรูปของพาราไซลีนเป็นหลัก โดยใช้รีฟอร์เมต (reformate) มิกซ์ไซลีน 
(mixed xylene) และไฮโดรเจนเป็นวัตถุดิบ และมีก�าลังการผลิตพาราไซลีนปีละ 500,000 ตัน พาราไซลีนเป็นผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ที่ใช้ผลิต PTA ซึ่งเป็นวัตถุดิบส�าหรับการผลิต
แผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์ บรรจุภัณฑ์เรซิน และผ้าใยสังเคราะห์   

นอกจากนี้ บริษัทฯ จ�าหน่ายสารเบนซิีนเข้มข้น ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสารเบนซีนที่ได้จากหน่วยหอกลั่นแยกสารเบนซีน ผสมกับสารเบนซีนเดิม เพื่อจ�าหน่ายท้ังในประเทศ
และส่งออกไปยังต่างประเทศ หลังจากที่โรงงานอะโรเมติกส์หยุดผลิตสารพาราไซลีนเป็นการชั่วคราวในเดือนเมษายน 2564 บริษัทฯ ยังคงจ�าหน่ายสารเบนซีนเข้มข้นซึ่งเป็น 
สารเบนซีนจากกระบวนการกลั่นในตลาดตามปรกติ

สารท�าละลาย

หน่วยผลติสารท�าละลาย (solvent production unit) ของบรษิทัฯ มกี�าลงัการผลติปีละ 50,000 ตนั และผลติผลติภณัฑ์ดังต่อไปนีเ้ป็นหลกั (1) สารท�าละลายไฮโดรคาร์บอน โดยเฉพาะ 
เฮกเซน (hexane) ซึ่งใช้ในการสกัดเมล็ดพืชที่ให้น�า้มันซึ่งบริโภคได้และใช้เป็น สารน�าพา (carrier) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็นหลัก (2) ตัวท�าละลายยาง (rubber solvent)   
ซึ่งน�าไปผลิตกาวยาง และ rubber cement ซึ่งใช้ในการผลิตยางรถยนต์ (3) white spirit ใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบสีและพ่นสีเป็นหลัก และ (4) Exxosol D80 ซึ่งมีอยู่ในเคมีภัณฑ์ 

32 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ที่ใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม รวมทั้งงานโลหะต่างๆ เป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังได้มีการน�าเข้าเพื่อจ�าหน่ายต่อผลิตภัณฑ์สารท�าละลายประเภท high aromatics  
ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์ และอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง 

สารพลาสติกไซเซอร์

บริษัทฯ ขายสาร phthalate ester plasticizer ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
ของโพลิไวนิลคลอไรด์

การขาย การตลาดและการแข่งขัน

การแข่งขัน

อุตสาหกรรมโรงกลั่นน�้ามันในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงมาก ปัจจุบันมีโรงกลั่นน�้ามัน
ขนาดใหญ่จ�านวนหกแห่งในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โรงกลั่นเหล่านี้ 
มีก�าลังการกลั่นน�้ามันดิบรวมประมาณ 1,239,000 บาร์เรลต่อวัน1 โรงกลั่นน�้ามัน 
ขนาดใหญ่แห่งอืน่ๆ ในประเทศไทย นอกเหนอืจากบรษิทัฯ คอื บรษิทั ไทยออยล์ จ�ากดั 
(มหาชน) บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม 
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี  
จ�ากัด (มหาชน) 

ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดพาราไซลีนที่ส�าคัญมีอยู่สามรายได้แก่ บมจ พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล บริษัท ไทยพาราไซลีน จ�ากัด และ บมจ เอสโซ่ (ประเทศไทย) ซึ่งการใช ้
พาราไซลีนในประเทศส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการผลิตกรดเทอรีพทาลิกบริสุทธิ์ (PTA)  
ผู้ผลิต PTA ในประเทศไทย คือ บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จ�ากัด ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จ�ากัด และ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัทฯ ได้หยุดการผลิตสารพาราไซลีน จากโรงอะโรเมติกส์ ณ โรงกล่ันน�้ามันเอสโซ่
ศรีราชาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564  โดยบริษัทฯ ยังคงผลิตและจัดหา
น�า้มนัเช้ือเพลงิส�าเร็จรปูและสารละลายเคมีภัณฑ์อืน่ ๆ  เพือ่จ�าหน่ายในตลาดตามปรกติ 
บริษัทฯ จะท�าการประเมินสภาวะตลาดและการผลิตสารพาราไซลีนเป็นระยะ ๆ 

ตลาดค้าปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงมีการแข่งขันสูงมาก คู่แข่งการค้าปลีกรายส�าคัญของ   
บริษัทฯ ได้แก่ ปตท บางจาก เชลล์ เชฟรอน (คาลเท็กซ์) และ พีที อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
เชือ่ว่า เครอืข่ายสถานีบรกิารภายใต้ช่ือการค้าเอสโซ่และการร่วมมอืกับพนัธมติรทางการ
ค้า เช่น เคเอฟซี เบอร์เกอร์คิง แมคโดนัลด์ โลตัส โกเฟรช สตาร์บัคส์ บีควิก เอ็มเอ็ม
เอส บ๊อช และ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ช่วยเพิ่มรายได้จากการขายน�้ามันเชื้อเพลิงและท�าให้
มีบริการที่เพียบพร้อมส�าหรับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร้านกาแฟคอฟฟี่ เจอนี่ ซึ่งเปิด
ตัวในปี 2563 เป็นความร่วมมือของไมเนอร์ ฟู้ด และบริษัทฯ ในการบุกตลาดกาแฟ 
ในสถานีบริการน�้ามันด้วยกาแฟและเครื่องดื่มคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้ แผนงาน 
การขยายคอฟฟี่ เจอนี่ จะเปิดทั้งในและนอกสถานีบริการน�้ามัน โดยในสถานีบริการ

1 ที่มา: กระทรวงพลังงาน
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น�้ามันจะเปิดในสถานีบริการน�้ามันเอสโซ่เท่านั้น ในส่วนของธุรกิจมินิมาร์ท บริษัทฯ  
ได้มีการเปิดตัวร้านโกฟาสท์ ภายใต้คอนเซปแกร๊ปแอนด์โก ในปี 2564 ซึ่งเป็น 
ความร่วมมือของโลตัสและบริษัทฯ เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าท่ีเข้ามา 
ใช้บริการในสถานีบริการน�้ามันเอสโซ่ โดยที่ร้านโกฟาสท์จะเปิดในสถานีบริการเอสโซ่
เท่านั้น และน�าเสนอบริการเครื่องดื่มและอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน ทั้งนี้บริษัทฯ 
มแีผนการเปิดร้านค้าอย่างต่อเน่ืองตามกลยทุธ์เพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื เพือ่ให้ลกูค้า
สถานบีรกิารน�า้มันเอสโซ่ได้รบัประสบการณ์ทีดี่ภายในสถานบีรกิารน�า้มันแบบครบวงจร 
นอกจากนี ้ลกูค้าสามารถใช้บตัรเอสโซ่ สไมล์ส เพ่ือสะสมคะแนน และใช้คะแนนแลกแต้ม 
ในการซื้อสินค้าที่ร้านคอฟฟี่ เจอนี่และโกฟาสท์ได้อีกด้วย

ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

บริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ส�าคัญดังนี้

(ก) โรงกลั่นน�้ำมันแบบซับซ้อนของบริษัทฯ ช่วยให้สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพ  
กำรผลิตได้

โรงกล่ันน�้ามันแบบซับซ้อนของบริษัทฯ ท�าให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวอย่างสูงใน
การแปลงน�า้มนัดบิทีร่บัเข้ามาเพือ่ให้เป็นผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าสงูในปรมิาณทีม่ากกว่า 
ด้วยความสามารถในการใช้น�้ามันดิบที่ยากต่อการกลั่นมากกว่าและต้นทุนต�่า
กว่า โดยยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ในขณะที่บริษัทฯ  
ก็สามารถเพิ่มผลก�าไรได้อย่างเต็มที่ โรงกลั่นน�้ามันของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบ
ให้มอีตัราส่วนความสามารถในการก�าจดัก�ามะถันต่อก�าลงัการกล่ัน (hydro-treating 
-to-refining ratio) ที่สูง คิดเป็นร้อยละ 89 ซึ่งอัตราส่วนนี้อยู ่ในระดับที่ดี
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโรงกล่ันน�า้มนัแห่งอืน่ๆ ในภูมภิาคเอเชียแปซฟิิก โดยเปรยีบเทียบ
จากข้อมูลของ Oil and Gas Journal Worldwide Refining Survey ปี 2558
ท�าให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวมากขึ้นในการเลือกใช้น�้ามันดิบที่มีก�ามะถันสูง
และเพิ่มความสามารถในการผลิตน�า้มันดีเซลที่มีก�ามะถันต�่าได้มากขึ้นด้วย

(ข) บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จำกกำรมีค่ำใช้จำ่ยในกำรด�ำเนินงำนที่เป็นเงินสดอยู่
ในระดับที่ต�่ำ 

การประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิงานทีเ่ป็นเงนิสดทีค่่อนข้างต�า่  
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงกล่ันน�้ามันแห่งอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ท้ังนี้จาก 
โรงกลัน่น�า้มนัจ�านวน 71 แห่งในภูมภิาคเอเซยีแปซฟิิกทีเ่ข้าร่วมในการส�ารวจประจ�าปี  
2561 ซึ่งด�าเนินการโดย Solomon Associates ซึ่งจัดท�าขึ้นทุกๆ สองปี บริษัทฯ 
ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มท่ีดีเป็นอันดับสอง (2nd quartile) ของการจัดอันดับ 
ที่จัดแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มย่อย ในด้านค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานที่เป็นเงินสด 
โดยรวม (total cash operating expenses) ทัง้นีก้ารจดัอนัดบัโดย Solomon Associates  
ได้ค�านึงถงึแบบและโครงสร้างระบบโรงกลัน่น�า้มนัทีแ่ตกต่างกัน เพือ่ให้การประเมนิ
และการเปรียบเทียบสะท้อนถึงผลด�าเนินงานของโรงกลั่นนั้นๆอย่างมีนัยส�าคัญ
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Solomon Associates ครั้งล่าสุดจัดขึ้นในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่สภาวะอุตสาหกรรมได้ 
รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นปีท่ีไม่สามารถสะท้อน 
ความสามารถในการด�าเนินการได้เหมือนสภาวะปกติ บริษัทฯ จึงมิได้เข้าร่วม
กิจกรรมนี้

(ค) กำรด�ำเนินงำนทำงด้ำนกำรกล่ันน�้ำมันดิบ และกำรตลำดที่มีกำรเชื่อมโยงกัน
แบบครบวงจร

บริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินงานโรงกลั่นน�้ามันดิบ รวมทั้งเครือข่ายสถานีบริการน�้ามัน
ค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในกลุ ่มบริษัทผู ้ค้าน�้ามันระหว่างประเทศที่ประกอบธุรกิจ 
ในประเทศไทย การด�าเนนิงานแบบครบวงจรนีท้�าให้บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการ
ท�าก�าไร (margin) ที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการด�าเนินงานทางด้านการตลาด
ของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมช่องทางการพาณิชย์ (รวมถึงลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม ผู้ค้าส่ง อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการเดินเรือ และลูกค้า 
กลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน) การค้าปลกี และการส่งออก ท�าให้บรษิทัฯ มคีวามหลากหลาย 
ในการจัดจ�าหน่าย อีกทั้งยังเป็นการเสริมความสามารถของบริษัทฯ ท่ีจะเลือก 
ผลติผลติภณัฑ์ทีใ่ห้ผลตอบแทนสงูกว่า บรษิทัฯ เชือ่ว่าการด�าเนนิงานแบบครบวงจร 
จะช่วยท�าให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ในตลาดท่ีมีการแข่งขันสูงและมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

(ง) ควำมได้เปรียบของสถำนที่ตั้ง 

โรงกลั่นน�้ามันของบริษัทฯ ต้ังอยู่ใกล้ท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง ที่อ�าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทาง
เพียงประมาณ 120 กิโลเมตร โดยที่ตั้งดังกล่าว ท�าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน ์
จากความพร้อมในการเข้าถึงท่าเรือน�้าลึก เครือข่ายถนนและแนวท่อส่งผลิตภัณฑ์
ที่สามารถขนส่งได้หลายชนิด (multi-product transmission pipeline) รวมถึงการ
ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่จัดจ�าหน่ายและศูนย์กลางความต้องการที่ส�าคัญ ซึ่งเป็นการ
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งและเอ้ือประโยชน์หลายประการทางด้านการจัดส่ง 
และการกระจายผลิตภัณฑ์

ด้วยข้อได้เปรียบของสถานท่ีตั้ง บริษัทฯ จึงสามารถรับการส่งมอบน�้ามันดิบได้ 
ทางทุน่รบัน�า้มนัดบิแบบหลายจุด (multi-point buoy mooring facilities) ของบรษิทัฯ  
ซึ่งรับเรือบรรทุกน�้ามันดิบได้ถึง 120,000 เดทเวทตัน (dwt) และส�าหรับเรือ
บรรทุกน�้ามันดิบขนาดใหญ่ (very large crude carriers: VLCC) จะรับผ่านทางทุ่น 
รับน�้ามันดิบแบบจุดเดียว (single buoy mooring facilities) ของ บมจ ไทยออยล์  
ซึ่งบริษัทฯ เข้าใช้ประโยชน์จากทุ่นรับน�้ามันของ บมจ ไทยออยล์ ตามสัญญา 
ที่มีกับ บมจ. ไทยออยล์

บริษัทฯ มีหน่วยกลั่นน�้าทะเลเป็นน�้าจืดและหน่วยกรองน�้าระบบ รีเวิร์สออสโมซิส 
(desalination and reverse osmosis facilities) ซึ่งมีก�าลังการผลิตน�้ารวมชั่วโมงละ  
200 ตัน รวมทั้งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซสามเคร่ืองและหม้อไอน�้าเสริม 
สองเครื่อง ซึ่งใช้ก๊าซที่ผลิตจากโรงกลั่นน�้ามันและสามารถผลิตไอน�้าได้ชั่วโมงละ 
170 ตันเพื่อการด�าเนินงาน โรงกล่ันน�้ามันของบริษัทฯ หน่วยกล่ันน�้าทะเลเป็น 
น�้าจืดและหน่วยกรองน�้าระบบรีเวิร์สออสโมซิส เครื่องก�าเนิดพลังงานร่วม และ 
หม้อไอน�้าของบริษัทฯ สามารถผลิตน�้าจืด รวมทั้งไฟฟ้าและไอน�้าส�าหรับใช้ใน 
โรงกลั่นน�้ามันของบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ

กำรขำยและกำรตลำด

บริษัทฯ ท�าการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโดยผ่าน
ช่องทางสามช่องทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ช่องทางพาณิชยกรรม  
การค้าปลีก และการส่งออก บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ส่งออกโดยส่วนใหญ่ให้แก่
บริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น บริษัทฯ ท�าการตลาดผลิตภัณฑ์น�้ามัน
เชือ้เพลงิค้าปลกีผ่านทางสถานบีรกิารน�า้มนัเอสโซ่และขายผลติภัณฑ์หล่อลืน่ให้แก่
ลูกค้าโดยตรงและผ่านตัวแทนจ�าหน่าย
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ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

ตารางดังต่อไปนี้แสดงปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ซึ่งไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต่อในการกลั่น) โดยจ�าแนกตามช่องทางต่างๆ ส�าหรับระยะเวลาที่ระบุไว้

ตารางดังต่อไปนี้แสดงปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ซึ่งไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต่อในการกลั่น) โดยจ�าแนกตามช่องทางต่างๆ ส�าหรับระยะเวลาที่ระบุไว้

หน่วย: พันบาร์เรล ยกเว้นอัตราร้อยละ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

ปริมาณ 
การขาย

ร้อยละของปริมาณ
การขายรวม

ปริมาณ 
การขาย

ร้อยละของปริมาณ
การขายรวม

ปริมาณ 
การขาย

ร้อยละของปริมาณ
การขายรวม

พาณิชยกรรม 26,463 54 22,982 51 25,797 54
ค้าปลีก 20,233 42 19,912 44 19,118 40
ส่งออก* 1,971 4 2,390 5 2,748 6
รวมปริมำณกำรขำย 48,667 100 45,284 100 47,663 100

* ปรมิาณการขายท่ีขายให้แก่หรือผ่านทาง ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. 

หน่วย: พันบาร์เรล ยกเว้นอัตราร้อยละ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

ปริมาณ 
การขาย

ร้อยละของปริมาณ
การขายรวม

ปริมาณ 
การขาย

ร้อยละของปริมาณ
การขายรวม

ปริมาณ 
การขาย

ร้อยละของปริมาณ
การขายรวม

น้�ามันส�าเร็จรูปชนิดเบา
    ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2,444 5.0 2,310 5.1 2,657 5.6
    น้�ามันเบนซิน 12,000 24.7 11,218 24.8 12,984 27.2
    แนฟทา 1,645 3.4 1,500 3.3 1,234 2.6
    รีฟอร์เมต 3 0.0 0 0.0 211 0.4
รวมน้�ำมันส�ำเร็จรูปชนิดเบำ 16,092 33.1 15,028 33.2 17,086 35.8
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หน่วย: พันบาร์เรล ยกเว้นอัตราร้อยละ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

ปริมาณ 
การขาย

ร้อยละของปริมาณ
การขายรวม

ปริมาณ 
การขาย

ร้อยละของปริมาณ
การขายรวม

ปริมาณ 
การขาย

ร้อยละของปริมาณ
การขายรวม

น้�ามันส�าเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา
    น้�ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้�ามันก๊าด 5,233 10.8 2,272 5.0 1,878 3.9
    น้�ามันดีเซล 21,822 44.8 22,404 49.5 22,255 46.7
รวมน้�ำมันส�ำเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบำ 27,055 55.6 24,676 54.5 24,133 50.6

น้�ามันส�าเร็จรูปชนิดหนัก
    น้�ามันเตา 4,201 8.6 3,921 8.7 4,047 8.5
    ยางมะตอย 953 2.0 1,425 3.1 1,878 3.9
รวมน้�ำมันส�ำเร็จรูปชนิดหนัก 5,154 10.6 5,346 11.8 5,925 12.4

    ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 191 0.4 179 0.4 194 0.4
    อื่นๆ(1) 175 0.3 55 0.1 325 0.8
รวม 48,667 100 45,284 100 47,663 100

(1) อืน่ๆ โดยหลักแล้ว รวมถงึก�ามะถนั (sulfur) ไฮโดรเจน และแว็กซี ่เรสซดิิว ทีมี่ก�ามะถนัต�า่ (low sulfur waxy residue)

(ก) พำณิชยกรรม

ช่องทางธรุกจิพาณชิยกรรมได้แก่ การขายให้แก่ผู้ใช้น�า้มนัในกลุม่อตุสาหกรรม และพาณชิยกรรม  ผูค้้าส่ง ตลอดจนลกูค้าใน
อุตสาหกรรมการบินและการเดินเรือ และรวมถึงการขายให้แก่ กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ จีน ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา

ผลิตภัณฑ์หลักที่ขายในช่องทางธุรกิจพาณิชยกรรม ประกอบด้วยก๊าซปิโตรเลียมเหลว น�้ามันเบนซิน น�า้มันดีเซล น�้ามันเตา 
ยางมะตอยและผลติภัณฑ์หล่อลืน่ ผลติภัณฑ์หลกัท่ีขายให้แก่ลกูค้าในอตุสาหกรรมการเดนิเรอื ได้แก่ น�า้มนัเตา EMF.5 น�า้มนั
เตาก�ามะถนัต�า่ตามข้อบงัคบัใหม่ขององค์การเดนิเรอืระหว่างประเทศ (IMO2020) ซึง่เปิดขายครัง้แรกในเดอืนธันวาคม 2562  
และผลิตภัณฑ์หลักที่ขายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมการบินอันได้แก่ สายการบินต่างๆ คือ น�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมเพิ่มเติม 3 ชนิดในปี 2563 ได้แก่ Esso Diesel Efficient (EDE) น�้ามันดีเซล
เกรดพรีเมี่ยม น�า้มันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่วออกเทน 92 (UGR92) ส�าหรับตลาดส่งออก และ Emulsified Asphalt Prime 
(EAP) ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยไพรม์ตัวใหม่ล่าสุดใช้ส�าหรับงานเคลือบผิว ให้ประสิทธิภาพในการซึมผ่านชั้นพื้นทางได้ดี
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บริษัทฯ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนภายในประเทศเป็นหลักเพื่อใช้ในยานพาหนะ
และงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใต้ชื่อทางการค้า “โมบิล” นอกจากนี้ยังมีการจัด
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นภายใต้ชื่อของพันธมิตรทางการค้าอีกด้วย

รูปแบบสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ มีท้ังสัญญาซื้อขายแบบ
ตลาดจร และสญัญาทีมี่ระยะเวลาต้ังแต่หนึง่ปีขึน้ไป ในขณะท่ีรปูแบบสัญญาซือ้ขาย 
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของบริษัทฯ มีแต่สัญญาที่มีระยะมากกว่าหนึ่งปี

ยอดจ�าหน่ายของธุรกิจพาณิชยกรรมรวมถึงการขายในประเทศเพ่ือนบ้านคิดเป็น 
ร้อยละ 54 ของปริมาณการขายทั้งหมด ซึ่งเป็นช่องทางขายที่ให้ก�าไรสูงกว่า 
การส่งออก เป็นผลจากการด�าเนินงานสอดประสานร่วมกันของธุรกิจปลายน�้า 
ปริมาณการขายของกลุ่มธุรกิจพาณิชยกรรมท่ีเพ่ิมขึ้นช่วยลดปริมาณการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงสามารถสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนที่เหลือซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดผ่านช่องทางการส่งออกในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก 

(ข) กำรค้ำปลีก

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจการค้าปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่  
ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิงรายใหญ่หกรายในประเทศไทย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเครือข่ายสถานีบริการภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ 
จ�านวน 731 แห่งทั่วประเทศ 

บริษัทฯ ท�าการขยายเครือข่ายสถานีบริการน�้ามันเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด 
โดยที่ยังคงรักษาวินัยในการลงทุนและการใช้จ่าย ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญา 

ความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท เพียวพลังงานไทย จ�ากัด โดยท�าการเปลี่ยน 
และปรับปรุงสถานีน�้ามันเพียว จ�านวน 49 แห่งเป็นสถานีบริการน�้ามันเอสโซ่  
นับเป็นความร่วมมือผ่านการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจก้าวแรกซึ่งช ่วยเพ่ิม
ประสทิธภิาพในการลงทนุขยายเครอืข่ายสถานบีรกิารน�า้มนัให้แก่เอสโซ่ นอกจากนี้  
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท ซัสโก้ จ�ากัด 
(มหาชน) โดยตกลงท�าการเปล่ียนและปรับปรุงสถานีน�้ามันซัสโก้จ�านวน 21 แห่ง
เป็น สถานบีรกิารน�า้มนัเอสโซ่ ในปี 2563  และมกีารเพิม่เตมิอกี 14 แห่งในปี 2564 
ความร่วมมือต่างๆนี้แสดงถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของเอสโซ่ในการหาวิธี
ขยายเครือข่ายสถานีบริการน�้ามันอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลประโยชน์สูงสุด  

นอกเหนือจากสองพันธมิตรที่กล่าวมา สถานีบริการน�้ามันที่ เหลือภายใต้
เครื่องหมายการค้าเอสโซ่ เป็นสถานีบริการน�้ามันที่ด�าเนินการโดยผู้ด�าเนินการ
ภายนอก สถานีบริการน�้ามันท่ีด�าเนินการโดยผู้ด�าเนินการภายนอกได้รับอนุญาต
ให้ใช้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ 
ในประเทศไทยเป็นเจ้าของหรอืมสีทิธกิารเช่าในทีด่นิซ่ึงสถานบีรกิารน�า้มนับางแห่ง
ตัง้อยู ่โดยผูด้�าเนนิการต้องช�าระค่าใช้สทิธริายเดือน ทัง้น้ี ผูด้�าเนนิการแต่ละรายได้
เข้าท�าสญัญาให้ใช้สทิธิด�าเนนิการสถานบีรกิาร ซึง่ก�าหนดมาตรฐานการด�าเนนิงาน
ของบริษัทฯ อยู่ด้วย สัญญาให้ใช้สิทธิด�าเนินการสถานีบริการเหล่านี้โดยมากแล้ว 
มรีะยะเวลาหนึง่ปีถึงห้าปี และอาจต่ออายสัุญญาได้สถานบีรกิารน�า้มนัท่ีด�าเนนิการ 
โดยผู้ด�าเนินการภายนอกยังประกอบด้วยสถานีท่ีผู้ด�าเนินการเป็นเจ้าของหรือมี 
สิทธิการเช่าในที่ดินซ่ึงสถานีบริการน�้ามันตั้งอยู่ ท้ังนี้ผู้ด�าเนินการจะต้องจ่ายค่าใช้
สิทธิรายเดือนและท�าสัญญาซึ่งโดยมากแล้วมีระยะเวลาสิบถึงสิบห้าปี

38 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ตั้งแต่ปี 2563 เครือข่ายสถานีบริการน�้ามันท้ังหมดได้ปรับภาพลักษณ์เป็นสถานีบริการน�้ามันรูปแบบ
ซีเนอร์จี้ (Synergy) รวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

ตารางดังต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของสถานีบริการน�้ามันประเภทต่างๆ ณ วันที่ที่ระบุไว้

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและความน่าเชื่อถือในแบรนด์ของเอสโซ่ เป็นที่สังเกตได้จากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ความมุ่งมั่นและเทคโนโลยีอันทันสมัยของบริษัทฯ  
มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ น�าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาด ท�าให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น และมีความพึงพอใจกับลูกค้าของเรา 

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

สถานีบริการเอสโซ่ จำานวนสถานี ร้อยละของจำานวน
สถานีทั้งหมด จำานวนสถานี ร้อยละของจำานวน

สถานีทั้งหมด จำานวนสถานี ร้อยละของจำานวน
สถานีทั้งหมด

ที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิการเช่าที่ดินเพื่อด�าเนินการค้า 279 43.7 284 40.5 281 38.4

ที่ผู้ด�าเนินการภายนอกเป็นเจ้าของ 359 56.3 418 59.5 450 61.6

รวมสถำนีบริกำรน้�ำมัน 638 100.0 702 100.0 731 100.0

• ผลิตภัณฑ์น�้ำมันซีเนอร์จี้

ในปี 2562 บริษัทฯ น�าเสนอผลิตภัณฑ์น�้ามันซีเนอร์จี้ซึ่งเป็นน�้ามันสูตรใหม่ที่ได้รับการพัฒนาโดย  
บรษิทั ExxonMobil Research and Engineering โดยใช้เทคโนโลยเีดยีวกนักบัรถแข่ง ฟอร์มลู่า 1 ซึง่ผ่าน 
การกลัน่จากโรงกลัน่ของเอสโซ่ประเทศไทย พร้อมควบคมุคณุภาพตามในทุกขัน้ตอนการผลิตก่อนถงึมอื 
ผู้บริโภคทั่วประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ค้าปลีกของบริษัทฯ ประกอบด้วยน�้ามันดีเซลและน�้ามันเบนซิน 
ดังต่อไปนี้

น�้ามันเบนซิน

 » ซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 สูตรซีเนอร์จี้

 » ซูปเปอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 สูตรซีเนอร์จี้ 

 » เอ็กซ์ตร้า แก๊สโซฮอล์ 91 สูตรซีเนอร์จี้

 » เอ็กซ์ตร้า แก๊สโซฮอล์ E20 สูตรซีเนอร์จี้ 

น�้ามันดีเซล

 »  ซูพรีมพลัส ดีเซล สูตรซีเนอร์จี้ (B7)

 »  ดีเซล สูตรซีเนอร์จี้ (B10)

 »  ดีเซล B7 สูตรซีเนอร์จี้
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นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามที่จะเพิ่มยอดขายน�้ามันเชื้อเพลิงค้าปลีกที่สถานีบริการ
น�า้มนัท่ีอยูภ่ายใต้ชือ่การค้าเอสโซ่ บรษิทัฯ เสาะหาวธิเีพ่ิมรายได้ท่ีมใิช่จากน�า้มนัเชือ้เพลิง 
ผ่านทางกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ดังต่อไปนี้

• โปรแกรมสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส

โปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส เริ่มต้นโครงการเมื่อ พฤษภาคม 2559 โดยเมื่อตอนสิ้นสุด
ปี 2564 โครงการมีสมาชิกเป็นจ�านวนกว่า 3.5 ล้านราย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
ทีต้ั่งไว้ส�าหรับปี 2564 โปรแกรมเอสโซ่ สไมล์สเป็นสทิธพิเิศษส�าหรบัลกูค้าของเอสโซ่
เพื่อจะสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส โดยเปลี่ยนทุกการจับจ่ายไปเป็นคะแนนเอาไว้
แลกส่วนลดและของรางวัลอื่นๆมากมาย โครงการนี้สร้างความผูกพันให้ลูกค้าของ
บรษิทัฯกลบัเข้าใช้บรกิารของเอสโซ่อีกในอนาคต และท�าให้บรษิทัฯ สามารถน�าเสนอ
ผลประโยชน์ที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนได้

• เอสโซ่ ไทยแลนด์ ไลน์แอคเคำ้ต์

LINE Connect คือบริการที่สามารถเชื่อมต่อ
บัตรสมาชิกเอสโซ่ สไมล์สผ่าน LINE ซึ่งให้ 
ความสะดวกสบายกับสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์สในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉินเวลารถยนต์มีปัญหา การเข้าร่วมโปรแกรมทางการตลาดพิเศษ
ต่างๆ หรือการที่สมาชิกเอสโซ่ สไมล์สสามารถเช็คหรือแลกคะแนนสะสมได้ง่ายๆ 
ทางโทรศัพท์มือถือผ่านโปรแกรม LINE ณ ส้ินสุดปี 2564 Esso Thailand LINE 
Official Account มีสมาชิกแล้วกว่า 6.7 ล้านราย โดยสมาชิกกว่า 483,350 ราย 
ได้ลงทะเบียนเชื่อมโยงบัตรสมาชิกเอสโซ่ สไมล์สแล้วเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

• พันธมิตรทำงกำรค้ำ

นอกเหนือจากความส�าเร็จในการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง บริษัทฯ ยังคงเสริมสร้าง
รายได้อ่ืนผ่านโครงการพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง ด้วยการขยายความร่วมมือกับ
พันธมิตรทางการค้ารายเดิมอย่างต่อเนื่องและสร้างพันธมิตรทางการค้ารายใหม่
โดย  ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้ร่วมมอืกบับรษิทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน)
เปิดตวัแบรนด์ร้านกาแฟ “Coffee Journey” หรอื คอฟฟ่ี เจอนี ่สาขาแรกทีส่ถานบีรกิาร
น�้ามันเอสโซ่ สาขารามอินทรา กม. 6.5 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของบริษัทฯ
ร้านกาแฟดังกล่าวจะสามารถพบได้ในสถานีบริการน�้ามันเอสโซ่เท่านั้น ณ สิ้นปี
2564 มกีารขยายสาขาไปทัง้หมด 26 สาขา และมแีผนขยายอย่างต่อเนือ่งในอนาคต

พันมิตรทางการค้าของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

» ธุรกิจอาหารบริการด่วน (Quick Serve Restaurant): เคเอฟซี, เบอร์เกอร์คิง,
แมคโดนัลด์, สตาร์บัคส์, เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, ดังก้ิน โดนัท, ซับเวย์,
รบิส์ แอนด์ วงิส์, แบลค็ แคนยอน, โกดเิอเตอร์ คลาวด์ คชิเช่น, ยาคนุ คายา โทสต์

» ร้านสะดวกซื้อ: โกฟาสท์, โลตัส โกเฟรช, แฟมิลี่มาร์ท, มินิบิ๊กซี, ลอว์สัน

» ร้านกาแฟ: ร้านกาแฟคอฟฟี่ เจอนี่, กาแฟราบิก้า, ดิโอโร่, กาแฟรสนิยม,
คอฟฟี่บอย

» บรกิารอ่ืนๆ: บคีวิก, เอม็เอม็เอส บ๊อช, เบทาโกร, วิซาร์ด, ควกิวอช, เคอรี ่เอก็ซ์เพรส,
เมคเซนด์ เอก็ซ์เพรส, แฟลช เอก็ซ์เพรส, เจแอนด์ท ีเอก็ซ์เพรส, โมโต เอก็ซ์เพรส, 
ร้านยาง 51 

โดยในปี 2564 บริษัทมีร้านค้าพันธมิตรในสถานีบริการทั้งสิ้นจ�านวน 377 แห่ง 

ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน บริษัทฯ มีสัดส่วน 
การขายประมาณร้อยละ 11.6 ในปี 2564 เมื่อพิจารณาจากปริมาณการขายปลีก
น�้ามันดีเซล และน�้ามันเบนซินผ่านสถานีบริการน�า้มันในประเทศไทย
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(ค) กำรส่งออก

ผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ส่งออกได้ขายให้แก่หรือผ่านทาง ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. โดยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์น�า้มันเตาเป็นหลัก

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ 

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ จ�าหน่ายในประเทศให้แก่ลูกค้า พาณิชยกรรมและส่งออก

ตารางดังต่อไปนี้แสดงยอดขายในประเทศและยอดขายส่งออก
หน่วย: พันตัน  ยกเว้นอัตราร้อยละ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

ยอดขาย ร้อยละของยอดขาย
รวม ยอดขาย ร้อยละของยอดขาย

รวม ยอดขาย ร้อยละของยอดขาย
รวม

ในประเทศ 328 66.0 260 66.9 163 83.9
ส่งออก 169 34.0 129 33.1 31 16.1
รวม 497 100.0 389 100.0 194 100.0

ตารางดังต่อไปนี้แสดงยอดขายส�าหรับผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ส�าหรับระยะเวลาที่ระบุไว้

หน่วย: พันตัน  ยกเว้นอัตราร้อยละ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

ยอดขาย ร้อยละของ 
ยอดขายรวม ยอดขาย ร้อยละของ 

ยอดขายรวม ยอดขาย ร้อยละของ 
ยอดขายรวม

พาราไซลีน(1) 283 56.9 198 50.8 59 30.4
สารเบนซีนเข้มข้น 99 19.9 88 22.7 30 15.8
สารท�าละลาย 86 17.3 79 20.4 80 41.1
สารพลาสติกไซเซอร์ 29 5.9 24 6.1 25 12.7
อื่นๆ 0 0.0 0 0.0 0 0.0
รวม 497 100.0 389 100.0 194 100.0

(1) หยุดการผลิตสารพาราไซลนีเป็นการชัว่คราวในเดือนเมษายน ปี 2564
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บริษัทฯ ขายพาราไซลีนให้แก่ผู้ผลิต PTA ในประเทศไทยเป็นหลัก เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตแผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์ บรรจุภัณฑ์เรซินและผ้าใยสังเคราะห์ 
ทั้งนี้ สัดส่วนผลิตภัณฑ์  พาราไซลีนที่บริษัทฯ ไม่ได้ขายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ 
บริษัทฯ สามารถจะขายผ่านช่องทางการส่งออก บริษัทฯ อาจเลือกปรับสัดส่วน 
ของผลติภณัฑ์ให้เป็นผลติภัณฑ์ชนดิอ่ืนที ่ตลาดมีความต้องการได้ เช่น น�า้มนัเบนซนิ  
เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าของการผลิตและขาย พาราไซลีนซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
จ�านวนของวัตถุดิบที่ได้จากโรงกลั่นน�้ามันของบริษัทฯ ราคาตลาดของวัตถุดิบ 
จากภายนอกและราคาตลาดของพาราไซลนี ปรมิาณการผลิตพาราไซลีนของบรษิทัฯ 
จะถกูน�ามาพจิารณาเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการก�าหนดสดัส่วนน�า้มนัดบิ (crude 
oil slate) และสัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (production slate) ของบริษัทฯ 
ทัง้นีใ้นเดอืนเมษายน ปี 2564 บรษิทัฯหยดุการผลติสารพาราไซลนีเป็นการชัว่คราว 
เนื่องจากแนวโน้มอุปทานส่วนเกินและอัตราก�าไรท่ีต�่าของพาราไซลีน ในส่วนของ
สารท�าละลายและสารพลาสติกไซเซอร์ เป็นการขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในประเทศ

กำรก�ำหนดรำคำผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ มีการก�าหนดราคาตามตลาด โดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมในประเทศไทยจะถูกก�าหนดราคาโดยอ้างอิงโดยจะสะท้อนถึงอุปทาน
และอปุสงค์ในภูมิภาคเอเชยีและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ของผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้อง 
ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยอ้างอิงของ Platt ที่ประเทศสิงคโปร์ (Mean of Platt’s Singapore: 
MOPS) ราคา MOPS รวมทั้งระดับราคาน�้ามันดิบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคา 
ในสกุลดอลลาร์สหรัฐ และโดยทั่วไปจะมีการประกาศเป็นรายวัน 

ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในตลาดในประเทศจะเป็นไปตามกลไกตลาด 
และเคลื่อนไหวตามราคาน�าเข้าและส่งออกท่ีเสมอภาค ตามอุปสงค์และอุปทาน
ของผลิตภัณฑ์ โดยอ้างอิงกับราคาหน้าโรงกลั่น (Ex-refinery Price) ของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีมในตลาดในประเทศของประเทศไทย ซึง่ได้มาจากราคาตลาดจรในประเทศ
สิงคโปร์ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอ้างอิงตามราคา MOPS บวกค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์นั้นๆ จากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทย เช่น ค่าประกันภัย 

ค่าระวาง อากรน�าเข้า การสูญเสียมวลน�้ามันอันเกิดจากการขนส่งสินค้าทางทะเล 
(ocean losses) และการจัดการ โดยอาจมีการบวกส่วนเพิ่มหรือหักส่วนลดส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์บางอย่างเนื่องจากความแตกต่างในคุณสมบัติที่ก�าหนด (specifications) 
ทางด้านคุณภาพของผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ และสภาพตลาดท้องถิน่เฉพาะแห่ง 
ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่ตลาดภายในประเทศมีอุปสงค์ส่วนเกิน หรือในช่วงที่ปริมาณ
ของอุปทานในตลาดเอเชียอยู่ในระดับที่สูงซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกจาก
ประเทศไทยลดลง ราคาหน้าโรงกลัน่ในตลาดในประเทศของประเทศไทยอาจลดลง
อย่างมีนัยส�าคัญ การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะอ้างอิง
ราคา MOPS และบวก    ส่วนเพิม่ (Premium) หรอืหักส่วนลดตามสภาพตลาด และ
การเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ 

โดยส่วนใหญ่ ราคาของพาราไซลีนสะท้อนราคาตลาดของพาราไซลีนในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก และได้รับผลกระทบจากระดับอุปทานและอุปสงค์ นอกจากนี้  
ราคาของพาราไซลีนยังได้รับผลกระทบจากการคาดการณ์ก�าลังการผลิตในอนาคต 
ราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ของบริษัทฯ มีการเจรจาต่อรองกับลูกค้าของบริษัทฯ 
และโดยทั่วไปจะสะท้อนราคาตลาดของพาราไซลีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
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การจัดหาผลิตภัณฑ์

หน่วยผลิตและกระบวนการผลิต

(ก) หน่วยผลิต

หน่วยผลิตของบริษัทฯ ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง ท่ีอ�าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบรุ ีห่างจากกรงุเทพฯ ไปทางทิศตะวนัออกเฉยีงใต้ประมาณ 120 กโิลเมตร 
โรงกลั่นน�้ามันของบริษัทฯ ประกอบด้วยหน่วยผลิตหลักดังต่อไปนี้

• หอกลัน่บรรยากาศ (Atmospheric Pipestill: APS) จ�านวนสองหน่วย ซึง่ท�าหน้าที่
กลั่นน�้ามันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ หน่วย APS 1 มีก�าลังการผลิต 
วันละ 79,000 บาร์เรล และหน่วย APS 2 มีก�าลังการผลิตวันละ 95,000 บาร์เรล

• หน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration  
Reformer: CCR) จ�านวนหนึง่หน่วย ซึง่มีก�าลังการผลิตวนัละ 27,300 บาร์เรล และ
ท�าหน้าทีแ่ปรสภาพน�า้มันเชือ้เพลงิออกเทนต�า่ให้เป็นน�า้มนัเชือ้เพลิงออกเทนสูง
ส�าหรับการผลิตน�า้มันเบนซิน ไร้สารตะกั่วเกรดต่างๆ หอกลั่นแยกสารเบนซีน 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยผลิตนี้ เพื่อผลิตน�้ามันเบนซินตามมาตรฐานยูโร 4

• หอกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Pipestill: VPS) จ�านวนหนึ่งหน่วย ซึ่งมีก�าลัง 
การผลติวนัละ 45,000 บาร์เรล และท�าหน้าท่ีผลิตยางมะตอยจากน�า้มนัชนดิหนกั  
(heavy oil) ซึ่งได้จากหอกลั่นบรรยากาศ น�้ามันชนิดที่เบากว่าจะถูกส่งไปยัง 
หน่วยแปรสภาพน�า้มันหนกัให้เป็นน�า้มันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกลุ (Fluidized  
Catalytic Cracking Unit: FCCU)

• หน่วยลดก�ามะถันส�าหรับน�้ามันดีเซล (Gasoil Hydrodesulfurizer Unit: GOHF) 
จ�านวน สองหน่วย ซึ่งท�าหน้าที่ก�าจัดก�ามะถันในน�้ามันดีเซล เพ่ือให้เป็นไป 
ตามข้อก�าหนดของรัฐบาลซึ่งก�าหนดไว้ที่ 50 ppm หน่วยเหล่านี้มีก�าลังการผลิต
รวมวันละ 71,000 บาร์เรล

• หน่วยแปรสภาพน�า้มนัหนกัให้เป็นน�า้มนัเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized  
Catalytic Cracking Unit: FCCU) ซึ่งท�าหน้าที่แปรสภาพน�้ามันเตาให้เป็นน�้ามัน
ดีเซลและน�้ามันเบนซินที่เบากว่า หน่วยนี้มีก�าลังการผลิตวันละ 42,700 บาร์เรล
ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังมีการผลิตสารพาราไซลีน โรงงานอะโรเมติกส ์
ของบรษิทัฯ มกี�าลังการผลติพาราไซลนีปีละ 500,000 ตนั โดยเชือ่มโยงกระบวน 
การผลิตเข้ากับโรงกลั่นน�้ามันของบริษัทฯ แบบครบวงจร โรงงานอะโรเมติกส์ 
ของบริษัทฯ ได้รวมเทคโนโลยีโอล-กอน (Olgone) ของเอ็กซอน โมบิล 
คอร์ปอเรชัน่ไว้ด้วย ซึง่เป็นกระบวนการก�าจดัสารโอเลฟินส์จากวตัถุดบิรฟีอร์เมต 
ที่ใช้แทนกระบวนการที่ใช้ดินในการก�าจัด (clay treatment process) แบบดั้งเดิม 
นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัใช้กระบวนการ XyMax-2 ของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ัน 
ซึ่งท�าให้มีการแปรสภาพไซลีนในรูปแบบอื่นๆ เป็นพาราไซลีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
สุดท้ายได้ หลังจากที่หยุดผลิตสารพาราไซลีนเป็นการชั่วคราวในเดือนเมษายน  
ปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับกระบวนการผลิตให้เป็นน�้ามันออกเทนสูงที่สามารถ 
น�าไปเป็นส่วนผสมในการผลิตน�้ามันเบนซินซึ่งได้มูลค่าท่ีสูงขึ้น โดยบริษัท 
ได้ปรับปรุงการเช่ือมต่อของท่อและระบบผสมน�้ามันเบนซินให้รองรับการผลิต
และจ�าหน่ายน�้ามันเบนซินในปริมาณที่สูงขึ้นจากโรงกลั่น

• หน่วยผลิตสารท�าละลายของบริษัทฯ ซึ่งเช่ือมโยงกระบวนการผลิตเข้ากับ 
โรงกลั่นน�้ามัน ประกอบด้วยหอกลั่นแยกและเครื่องปฏิกรณ์ (reactor) เป็นหลัก 
เพือ่ท�าการเตมิไฮโดรเจน (hydrogenate) ให้กบัวตัถดุบิภายหลงัจากการกลัน่แยก 
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แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงกระบวนการกลั่นปิโตรเลียมและการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตของโรงงานอะโรเมติกส์ เข้ากับโรงกลั่นน�า้มัน

APS หอกลั่นบรรยากาศ (Atmospheric Pipestill) CCR หน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration Reformer)
LE หน่วย Light End FCCU หน่วยแปรสภาพน้�ามันหนักให้เป็นน้�ามันเบาโดยการ  แปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking Unit)
KHF หน่วย Kerosene Hydrofiner AP โรงงานอะโรเมติกส์ (Aromatics Plant)
GOHF หน่วย Gas Oil Hydrofiner SCANfiner หน่วยก�าจัดก�ามะถันใน Naphtha ที่ผลิตจาก FCCU
VPS หน่วยกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Pipestill) NHF หน่วย Naphtha hydrofiner
SOL หน่วยผลิตสารท�าละลาย

โครงสร้างโรงงาน

การกลั่น

น�้ามันดิบ

 LE 1-2

 NHF 1-2

 KHF 1-2

APS 1-2

VPS FCCU

GOHF 2-3

CCR

SOL

APSCANfiner

การปรับปรุง การปรับสภาพและแปรสภาพ อะโรเมติกส์ / สารท�าละลาย ผลิตภัณฑ์และ
การผสมผลิตภัณฑ์

สารท�าละลาย

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

น�า้มันเบนซินเกรดพรีเมียม

น�้ามันเบนซินเกรดธรรมดา

พาราไซลีน

สารเบนซีนเข้มข้น

น�้ามันอากาศยาน

น�้ามันก๊าด

น�า้มันดีเซล

น�้ามันเตา

ยางมะตอย
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(ข) ภำพรวมของกระบวนกำรกลั่นน�้ำมัน

การท�าให้น�้ามันดิบมีความร้อนถึงอุณหภูมิในระดับหนึ่งและส่งไปยังหอกล่ัน
บรรยากาศจะท�าให้สามารถแยกน�้ามันดิบออกเป็นส่วนต่างๆ ได้ โดยแต่ละส่วน 
จะมีจุดเดือดเฉพาะส�าหรับส่วนนั้นๆ หอกลั่นแต่ละหน่วยประกอบด้วยหอสูง 
ซึ่งมีถาดปรุ (perforated trays) เป็นชั้นๆ น�้ามันดิบที่ผ่านความร้อนจากเตาเผา 
จะเข้าไปในส่วนล่างของหอกลั่น น�้ามันเดือดส่วนท่ีมีน�้าหนักเบากว่าจะลอยขึ้น
ไปด้านบนของหอกลั่น ในขณะที่น�้ามันเดือดส่วนท่ีหนักกว่าจะตกลงไปด้านล่าง  
เม่ือส่วนที่เบากว่าไหลผ่านถาดปรุ อุณหภูมิน�้ามันจะค่อยๆ ลดลงและไอจะเกิด 
การควบแน่นบนถาด การกลัน่ไอน�า้มนัทีอุ่ณหภมูต่ิางกนัจะได้ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม
ประเภทต่างๆ เช่น ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว แนฟทา น�า้มนัก๊าด น�า้มันดเีซลและน�า้มนัเตา

น�้ามันชนิดเบาจากส่วนบนของหอกลั่นบรรยากาศจะถูกส่งไปยังหน่วย Naphtha 
Hydrofiner เพื่อก�าจัดก�ามะถัน จากนั้นจะไหลไปยังหอต่างๆ ซึ่งเรียกว่า Light End 
Units ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ถูกแยกออกจะประกอบด้วยก๊าซ (gas stream) ซึ่งใช้เป็น
เชื้อเพลิงในโรงกลั่นน�้ามัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและแนฟทา โดยแนฟทาจะถูกแยก
ต่อไปอีกเป็นแนฟทาเบาและ แนฟทาหนัก แนฟทาเบาจะถูกส่งไปยังหน่วยผสม 
น�้ามันเบนซิน (gasoline-blending unit) แนฟทาหนักซึ่งมีออกเทนต�่าจะถูกส่ง 
ไปยังหน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Continuous Catalytic Regeneration 
Reformer Unit: CCR) เพื่อเพิ่มออกเทนด้วยการปรับสภาพโมเลกุลน�้ามัน น�้ามันนี้ 
ส่วนหนึง่จะถูกส่งไปยงัโรงงานอะโรเมตกิส์เพือ่ใช้ในการผลิตพาราไซลีน อกีส่วนหนึง่
จะถูกส่งไปใช้ผลิตน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดต่างๆ

น�า้มนัจากผลผลิตส่วนแรก (first side stream) ของหอกลัน่บรรยากาศจะถกูส่งไปยงั
หน่วย Kerosene Hydrofiner เพื่อก�าจัดก�ามะถัน น�้ามันนี้ส่วนใหญ่จะถูกผสมสาร 
เติมแต่งเพื่อผลิตน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และส่วนที่เหลือจะใช้ผลิตน�้ามัน
ก๊าด น�้ามันจากผลผลิตส่วนที่สอง (second side stream) ของหอกลั่นบรรยากาศ 
จะถูกปรับสภาพ (hydrofined) และผสมกับ hydrofined oil จากผลผลิตส่วนที่สาม  

(third side stream) เพื่อผลิตน�้ามันดีเซล น�้ามันส่วนหนึ่งจากตอนล่างของหอกลั่น
บรรยากาศจะถูกส่งไปยังหอกล่ันสุญญากาศเพื่อผลิตยางมะตอยหรือน�้ามันเตา 
ผลผลติ (side stream) จากหอกลัน่สญุญากาศจะถกูส่งไปยงัหน่วยแปรสภาพน�า้มัน
หนักให้เป็นน�้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized Catalytic Cracking 
Unit: FCCU)

หน่วยแปรสภาพน�้ามันหนักให้เป็นน�้ามันเบาโดยการแปรสภาพโมเลกุล (Fluidized  
Catalytic Cracking Unit: FCCU) จะท�าหน้าท่ีแปรสภาพน�้ามันจากผลผลิต  
(side stream) จากหอกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Pipestill) ให้เป็นน�้ามันที่เบากว่า
ด้วยการแปรสภาพโมเลกุลให้เล็กลง ภายหลังจากการแปรสภาพ กระบวนการกลั่น
เฉพาะจะถกูใช้เพือ่แยกองค์ประกอบต่างๆ ให้เป็นก๊าซทีใ่ช้เป็นเชือ้เพลงิในโรงกลัน่
น�า้มนั ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว และแนฟทาซึง่บางส่วนจะถกูผสมกลบัเพือ่น�าไปใช้ผลติ
น�้ามันเบนซินและบางส่วนจะถูกส่งไปยังหน่วยเพิ่มออกเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา 
(Continuous Catalystic Regeneration Reformer Unit: CCR) น�้ามันจากผลผลิต 
(side stream) ของหอกล่ันจะถูกส่งไปยังหน่วยลดก�ามะถันส�าหรับน�้ามันดีเซล  
(Gasoil Hydrofiner) และใช้ในการผลิตน�้ามันดีเซล จากนั้น น�้ามันจากตอนล่าง 
ของหอกลั่นจะถูกส่งไปผลิตเป็นน�้ามันเตา
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(ค) กำรบ�ำรุงรักษำโรงงำน

เช่นเดียวกับโรงกลั่นน�้ามันทุกแห่ง บริษัทฯ จะหยุดโรงกลั่นน�้ามันตามระยะเพื่อ
การบ�ารุงรักษาตามก�าหนดการและการซ่อมแซมแก้ไขนอกก�าหนดการที่วางไว ้
หรือการซ่อมบ�ารุงฉุกเฉิน แม้ว่าการหยุดโรงกล่ันน�้ามันเพื่อบ�ารุงรักษาเป็นการ
ลดอัตราการใช้ก�าลังการกลั่นของโรงกลั่นน�้ามันในระยะสั้น แต่ก็จะเป็นการ 
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของโรงกล่ันน�้ามัน  
การลดโอกาสที่จะต้องหยุดโรงกลั่นน�้ามันนอกก�าหนดการที่วางไว้ในอนาคตหรือ 
การลดความช�ารุดบกพร่องที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง รวมทั้งเป็น 
การยืดอายุของโรงกลั่นน�้ามัน

บริษัทฯ สามารถขอรับการสนับสนุนและการบริการให้ความช่วยเหลือในการ
ด�าเนินงาน (operational services) จากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีส�านักงาน
วศิวกรรมประจ�าภมูภิาคทีต่ัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร์ พร้อมทัง้ผูใ้ห้ค�าแนะน�าปรกึษา
ด้านวสัดุและอ่ืนๆ ซึง่ท�าหน้าทีใ่ห้การสนบัสนนุแก่โรงกล่ันน�า้มนัของบรษิทัในเครอื
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดยปกติ การบ�ารุงรักษาโรงกลั่นน�้ามันและโรงงานอะโรเมติกส์ครั้งใหญ่ตาม
ก�าหนดการของบริษัทฯ จะใช้เวลาหลายสัปดาห์ ทั้งนี้ระยะเวลาการซ่อมบ�ารุง 
จะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดงานที่เกี่ยวข้องของการซ่อมบ�ารุงในแต่ละครั้ง 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ท�าการบ�ารุงรักษาครั้งใหญ่ตามการก�าหนดการสามครั้งล่าสุดในปี 
2547 ปี 2554 และปี 2562 ในช่วงระยะเวลาระหว่างรอบของการหยดุโรงกล่ันน�า้มนั
เพือ่การบ�ารงุรกัษาครัง้ใหญ่ตามก�าหนดการ บรษิทัฯ ได้วางแผนการบ�ารงุรกัษาย่อย
ตามก�าหนดการเป็นระยะด้วย โดยจะมีการหยุดโรงงานอะโรเมติกส์และ/หรือส่วน
ต่างๆ ของโรงกลัน่น�า้มนั เช่น โดยทัว่ไป บรษิทัฯ จะหยดุหน่วย APS หนึง่ในสองหน่วย 
ทุกระยะสามถึงสี่ปี ซึ่งในปี 2563 นี้บริษัทฯ ได้ท�าการบ�ารุงรักษาหน่วย APS 2  
ตามแผนและส�าเรจ็ลลุ่วงได้ดีตามก�าหนดการท่ีตัง้ไว้ การมหีน่วย APS สองหน่วยท�า
ให้บรษัิทฯ มคีวามคล่องตัวในการด�าเนนิงานต่อไปได้ ในขณะทีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิการ 
ซ่อมบ�ารุง APS อีกหน่วยหนึ่ง ซึ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบจากการหยุดโรงงาน  

ในปี 2564 นี้บริษัทฯ ได้ปรับตัวตามสภาวะอุตสาหกรรมที่เป็นขาลงของพาราไซลีน 
ในเดือนเมษายน บริษัทฯ หยุดการผลิตสารพาราไซลีนเป็นการช่ัวคราวและผลิต
น�า้มนัเบนซินทีม่มีลุค่าสงูกว่าแทน อปุกรณ์ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติพาราไซลนี 
เมื่อหยุดใช้งานแล้วก็ถูกเตรียมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมกลับมาใช้งานเมื่อสภาวะ
อุตสาหกรรมของพาราไซลีนกลับมาสร้างก�าไรได้ดี

วัตถุดิบและการจัดหา

(ก) น�้ำมันดิบ

วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน�้ามันคือน�้ามันดิบ โรงกลั่น
สามารถกล่ันน�า้มนัดบิประเภทต่างๆ ซึง่รวมถงึน�า้มนัดิบจากตะวันออกกลาง เอเชยี
ตะวันออกไกล สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาตะวันตก เนื่องจากโรงกลั่นน�้ามันของ 
บริษัทฯ มีหน่วยเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ (upgrading and conversion unit)  บริษัทฯ 
จึงสามารถใช้น�้ามันดิบชนิดหนักที่มีความหนาแน่นและมีก�ามะถันสูง (heavy sour 
crude) จากตะวันออกกลางในสัดส่วนที่สูงขึ้นได้เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า น�้ามันดิบชนิดหนักดังกล่าวมีปริมาณ
ก�ามะถันสูงกว่าและต้นทุนต�่ากว่าน�้ามันดิบชนิดเบาที่มีความหนาแน่นน้อย  
(light sweet crude) นอกจากนี้ จากการใช้เครือข่ายการจัดหาน�า้มันดิบทั่วโลกของ 
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือ และการใช้เทคโนโลยี  
Molecular Fingerprinting & Modeling ที่ทันสมัย บริษัทฯ สามารถจัดหา คัดเลือก
และผสมน�้ามันดิบให้มีคุณสมบัติที่จะช่วยเพิ่มก�าไรของบริษัทฯ ให้สูงสุดได้อย่าง
แม่นย�ายิง่ขึน้ บรษิทัฯ จะท�าการก�าหนดสดัส่วนน�า้มนัดบิ (crude oil slate) ภายหลงั 
จากที่บริษัทฯ ได้พิจารณาก�าหนดสัดส่วนการผลิตส�าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
(product slate) จากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายและการตลาดโดยอ้างอิง
กบัการประเมนิค่าความต้องการของลกูค้าและประมาณการราคาส�าหรบัผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ที่บริษัทฯ สามารถผลิตได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขึ้นก่อนหน้าค�าสั่งซื้อที่ได้ 
คาดการณ์ไว้ประมาณสามเดือน หลังจากนั้น   บริษัทฯ จะใส่ข้อมูลเดิมและข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลราคาลงในระบบโปรแกรมการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
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กลั่นให้ได้ผลก�าไรที่ดีที่สุด (optimization modeling software system) ซึ่งจะน�าข้อจ�ากัดการผลิตของบริษัทฯ มาร่วมพิจารณาด้วยเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อน�้ามันดิบ 
ที่มีความเหมาะสมที่สุด

บริษัทฯ ท�าการจัดหาและซื้อน�้ามันดิบจากหรือผ่านบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ส�าหรับน�า้มันดิบจากแหล่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอื่นๆ บริษัทฯซื้อจากหรือผ่าน EXTAP 
(a division of ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd) เป็นส่วนใหญ่ ส่วนน�า้มันดิบน�าเข้าอื่นๆ บริษัทฯซื้อจากหรือผ่าน EMS&S (ExxonMobil Sales and Supply LLC)  

ตารางดังต่อไปนี้แสดงปริมาณน�า้มันดิบที่ซื้อ โดยจ�าแนกตามภูมิภาคของแหล่งที่มาและสัดส่วนการจัดซื้อจากแต่ละภูมิภาคส�าหรับระยะเวลาที่ระบุไว้

หน่วย: พันบาร์เรล ยกเว้นอัตราร้อยละ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

ปริมาณ ร้อยละ 
ของปริมาณรวม ปริมาณ ร้อยละ 

ของปริมาณรวม ปริมาณ ร้อยละ 
ของปริมาณรวม

ตะวันออกกลาง(1) 13,492 32.5 14,818 35.2 11,533 25.8
ตะวันออกไกลและตะวันออกเฉียงใต้(2) 18,594 44.7 14,732 35.0 15,814 35.3
แอฟริกาตะวันตกและประเทศอื่นๆ(3) 9,482 22.8 12,557 29.8 17,380 38.9
รวม 41,568 100 42,107 100 44,727 100

(1) ตวัอย่างเช่น ซาอดุอิาระเบีย คเูวต สาธารณรัฐอาหรบัอิมเิรสต์ กาตาร์ อรัิก เยเมน โอมาน และอาเซอร์ไบจาน
(2) ตวัอย่างเช่น อนิโดนีเซยี เวียดนาม ไทย มาเลเซยี บรไูน จนี ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ ปาปัวนวิกนีี และรสัเซีย
(3) ตวัอย่างเช่น อยิีปต์ กาบอง ชาด ไนจเีรยี ลเิบยี แองโกลา เอกวาดอร์ โคลมัเบยี และสหรฐัอเมริกา

(ข) วัตถุดิบโรงกลั่นน�้ำมันและวัตถุดิบอื่นๆ

บริษัทฯ ใช้ไฮโดรเจนในหน่วยก�าจัดก�ามะถันในน�้ามัน โดยใช้ไฮโดรเจนร่วม (hydrodesulfurizer unit) เพื่อการก�าจัดก�ามะถันออกจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อเป็นวัตถุดิบในโรงงานอะโรเมติกส์ บริษัทฯ สามารถผลิตไฮโดรเจนทั้งหมดที่จ�าเป็นต้องใช้จากโรงกลั่นน�้ามันของบริษัทฯ เอง 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้ออกซิเจนและไนโตรเจนในกระบวนการกลั่นน�้ามัน โดยซื้อทั้งออกซิเจนและไนโตรเจนจากผู้ผลิต

(ค) ตัวเร่งปฏิกิริยำ

บริษัทฯ ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทต่างๆ ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ จะประเมินและคัดเลือกประเภทตัวเร่งปฏิกิริยาโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพและราคา บริษัทฯ  
ได้เข้าท�าสัญญากับ ExxonMobil Catalyst Technology LLC เพื่อการเช่าตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆ ที่ใช้ในโรงกลั่นน�้ามันและโรงงานอะโรเมติกส์ของบริษัทฯ นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยังได้เข้าท�าสัญญากับ ExxonMobil Catalyst Services Inc. เพ่ือการเช่าและ/หรือซื้อตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดทองค�าขาว (platinum based catalyst) ส�าหรับใช้ใน 
โรงกลั่นน�า้มันของบริษัทฯ 
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(ง) รีฟอร์เมตและมิกซ์ไซลีน

ในช่วงระยะเวลาที่ยังผลิตสารพาราไซลีน รีฟอร์เมตและมิกซ์ไซลีนเป็นวัตถุดิบหลัก 
ที่ใช้ในโรงงานอะโรเมติกส์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดหารีฟอร์เมตจากโรงกลั่นน�้ามัน 
ของบรษัิทฯ เป็นหลกั แต่บรษิทัฯ กมี็การซือ้จากผูก้ลัน่น�า้มนัในประเทศรายอืน่ๆ และ
บรษิทัในเครอืเอก็ซอน  โมบลิ คอร์ปอเรชัน่ในภมูภิาคนีด้้วย  บรษิทัฯ ซือ้มกิซ์ไซลนี 
ที่จ�าเป็นต้องใช้ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 

หลังจากที่หยุดผลิตสารพาราไซลีนเป็นการชั่วคราวในเดือนเมษายน ปี 2564  
บริษัทฯ น�ารีฟอร์เมตที่ได้จากการกลั่นซึ่งมีค่าออกเทนสูงไปใช้ในการผสมน�้ามัน
เบนซิน

(จ) เอทำนอลและน�้ำมันปำล์ม

บริษัทฯ ซ้ือเอทานอลจากผู้ขายหลายรายในประเทศไทยเพื่อผสมท่ีคลังน�้ามัน
ส�าหรับการผลิตแก๊สโซฮอล์ ส่วนน�้ามันปาล์มซื้อจากบุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้จัดหา
ในประเทศเพื่อน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับการผลิตไบโอดีเซล 

(ฉ) วัตถุดิบและสินคำ้อื่นๆ

บรษัิทฯ จัดหาวตัถดิุบแนฟทาชนดิเบาและน�า้มนัก๊าดซึง่ใช้ในการผลติสารท�าละลาย 
ของบริษัทฯ มาจากโรงกลั่นน�้ามันของบริษัทฯ ทั้งหมด บริษัทฯ ซ้ือออกโซ
แอลกอฮอล์ (oxo-alcohol) ส�าหรับผลิตสารพลาสติกไซเซอร์จากบริษัทในเครือ 
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ัน บริษัทฯ เริ่มมีการซื้อผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก 
โรงผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในประเทศ (third party supplier) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 
โดยผู้ผลิตนี้ซ้ือน�้ามันพื้นฐาน (base stock) และสารเติมแต่งจากบริษัทในเครือ 
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น เป็นหลักเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

สาธารณูปโภค

(ก) น�้ำ

บริษัทฯ ต้องการน�้าเพื่อน�าไปใช้ในการผลิตไอน�้าเพื่อขับกังหันซึ่งเป็นอุปกรณ ์
ที่ส�าคัญ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใช้น�้าในส่วนต่างๆ ของกระบวนการผลิตน�้ามัน 

บริษัทฯ มีหน่วยกลั่นน�้าทะเลเป็นน�้ากลั่น (desalination plant ) สองหน่วย แต่ละ
หน่วยมีก�าลังการผลิตน�้า ชั่วโมงละ 60 ตัน และหน่วยกรองน�้าระบบการกรองแบบ
ดูดซึมย้อนกลับ (reverse osmosis unit) หนึ่งเครื่อง ซึ่งมีก�าลังการผลิตน�า้ 20 ตัน
ต่อชั่วโมง โดยเมื่อหน่วยผลิตน�า้ทั้งหมดท�างานร่วมกันแล้ว จะสามารถจัดหาน�้าจืด 
ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินงานของหน่วยผลิตของบริษัทฯ ได้ทั้งหมด ในบางพื้นที่ 
ของประเทศไทยซึ่งรวมถึงจังหวัดชลบุรีเคยประสบภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรง 
เนื่องจากวิกฤตการขาดแคลนน�า้ หน่วยกลั่นน�า้ทะเลเป็นน�้ากลั่นได้ช่วยให้บริษัทฯ 
สามารถด�าเนินงานต่อไปได้ และช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งของบริษัทฯ ด้วย

(ข) ไฟฟ้ำ ไอน�้ำและก๊ำซธรรมชำติ

บริษัทฯ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้าเองโดยใช้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและ 
ไอน�า้ร่วม (Co-generator) ทีม่อียูใ่นบริเวณทีต่ัง้โรงกลัน่ บรษิทัฯ มเีครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า
กงัหันก๊าซจ�านวนสามเครือ่ง ซึง่มกี�าลงัการผลติรวม 50 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยเครือ่ง
ก�าเนิดไฟฟ้าซึ่งมีก�าลังการผลิต 12.5 เมกะวัตต์จ�านวนสองเครื่อง โดยแต่ละเครื่อง 
ยังสามารถผลิตไอน�้าได้ 40 ตันต่อช่ัวโมง และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าซึ่งมีก�าลัง 
การผลติ 25 เมกะวตัต์หนึง่เครือ่ง ซึง่สามารถผลติไอน�า้ได้ 50 ตนัต่อชัว่โมง นอกจากนี้  
เพื่อการจัดหาไฟฟ้าส�ารองเพิ่มเติม บริษัทฯ ยังมีการเชื่อมต่อโครงข่ายพลังงานเข้า
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากไอน�า้ 
จากเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าร่วมแล้ว บรษิทัฯ ยงัมหีม้อไอน�า้ (boiler) เสรมิอกีสองเครือ่ง 
แต่ละเครือ่งสามารถผลติไอน�า้ได้ 20 ตนัต่อชัว่โมงเพือ่เพิม่เสถยีรภาพในการจดัหา
ไอน�้า เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซจะใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซที่ก�าจัดก�ามะถัน
แล้วจาก กระบวนการกลั่นน�า้มันของบริษัทฯ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
ประหยัดพลังงานและ ลดการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้าสู่บรรยากาศ ในขณะที่
หม้อไอน�า้เสรมิสองเครือ่งใช้น�า้มนัเตาและก๊าซเช้ือเพลงิจากกระบวนการกลัน่น�า้มนั
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ซื้อก๊าซธรรมชาติจาก บมจ ปตท ด้วยเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 
เสริมส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและไอน�้าร่วมภายใต้สัญญารับซื้อหรือจ่ายเงิน  
(Take or Pay) ระยะยาว 
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การล�าเลียงและการจัดเก็บ

(ก) กำรล�ำเลียงผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ สามารถรับการส่งมอบน�้ามันดิบทางทะเลโดยทางระบบทุ่นรับน�้ามันดิบ
แบบหลายจุด (multi-buoy mooring system) ขนาด 120,000 dwt ของบริษัทฯ และ
สามารถรับน�้ามันดิบจากเรือบรรทุกน�้ามันดิบขนาดใหญ่ VLCC ที่ทุ่นผูกเรือน�้าลึก 
แบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล (single buoy mooring facilities) ของ บมจ ไทยออยล์ 
โดยการจัดการร่วมกับ บมจ ไทยออยล์ น�้ามันดิบเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังถังเก็บ
น�้ามันที่โรงกลั่นน�้ามัน โดยทางท่อส่งซึ่งเช่ือมต่อกับ โรงกล่ันน�้ามันของบริษัทฯ 
โดยตรง 

ด้วยพืน้ท่ีทีม่คีวามได้เปรียบของโรงกลัน่น�า้มันท่ีศรรีาชา ท�าให้บรษัิทฯ สามารถเข้าถงึ 
เครือข่ายการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่สะดวกและสามารถล�าเลียงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ได้อย่างประหยดัต้นทนุโดยทางระบบท่อส่งผลติภณัฑ์รวม (multi-product pipeline) 
รถบรรทุก รถไฟ และเรือชายฝั่งไปยังกลุ่มอุปสงค์หลักของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ในประเทศไทย ซึง่รวมถงึศนูย์ ในกรงุเทพฯ และในภมูภิาคอืน่ๆ ทัว่ประเทศไทย ระบบ
ท่อส่งน�า้มนัซึง่เช่ือมต่อกบัโรงกลัน่น�า้มันของบรษิทัฯ มบีรษิทั ท่อส่งปิโตรเลียม จ�ากดั 
เป็นเจ้าของและผู้ด�าเนินการ (โดยบริษัทฯ เป็น ผู้ถือหุ้นด้วยประมาณร้อยละ 21)  
และสามารถขนส่งน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น�้ามันดีเซล น�้ามันเบนซิน บริษัทฯ 
ใช้คลังน�้ามันทั้งหมด 10 แห่ง เพื่ออ�านวยความสะดวกในการล�าเลียงผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเลียมไปท่ัวประเทศไทย โดยคลังน�้ามัน 2 แห่งเป็นคลังน�้ามันที่บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ คลังน�้ามันอีก 3 แห่งเป็นคลังน�้ามันที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
ร่วมกับบริษัทน�้ามันอื่นๆ และคลังน�้ามันอีก 5 แห่งเป็นคลังส่งผ่านน�้ามันภายใต้
สัญญาการใช้บริการ (throughput agreement) ที่บริษัทฯ ท�ากับบุคคลภายนอก 

บริษัทฯ ใช้บริการของบุคคลภายนอกให้ล�าเลียงผลิตภัณฑ์จากคลังน�้ามัน น�้ามัน 
เชื้อเพลิงขายปลีกจะถูกล�าเลียงจากคลังน�้ามันไปยังสถานีบริการภายใต้ชื่อการค้า 
เอสโซ่โดยทางรถบรรทุก ส่วนก๊าซปิโตรเลียมเหลวและยางมะตอยจะถูกจัดส่งหรือ 
รับมอบโดยลูกค้าด้วยรถบรรทุกจากคลังที่ศรีราชาเท่านั้น ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงกลั่น
น�้ามัน นอกจากนี้ หากมีความจ�าเป็น ท่าเทียบเรือที่โรงกล่ันน�้ามันของบริษัทฯ  
ยังสามารถอ�านวยความสะดวกในการส่งออก ก ๊าซปิโตรเลียมเหลวจาก 
โรงกล่ันน�้ามันโดยตรง ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังมีการผลิตสารพาราไซลีน  
ส่วนผลิตภัณฑ์พาราไซลีนจะถูกจัดส่งจากโรงกล่ันน�้ามันโดยทางเรือชายฝั ่ง  
ในขณะทีส่ารท�าละลายจะถกูจดัส่งหรอืรบัมอบโดยลกูค้าโดยทางรถบรรทกุจากคลงั
ที่ศรีราชาเท่านั้น
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(ข) กำรจัดเก็บ

หน่วยกลัน่น�า้มนัและคลงัน�า้มนัของบรษิทัฯ ทีบ่รษิทัฯ เป็นเจ้าของหรอืสามารถเข้า
ใช้ประโยชน์ มีถังเก็บและสิ่งอ�านวยความสะดวกซึ่งท�าให้บริษัทฯ สามารถจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบและจัดเก็บวัตถุดิบก่อนน�าไปใช้

บรษิทัฯ เชือ่ว่าคลงัน�า้มันของบรษิทัฯ มกี�าลงัการจดัเกบ็เพยีงพอท่ีจะสนบัสนุนการ
ด�าเนินงานปกติ  รวมถึงสถานการณ์ที่คาดหมายได้ในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือลูกค้า 
รายหนึ่ง หรือหลายรายหรือผู้จัดหาวัตถุดิบอาจต้องหยุดโรงงานนอกก�าหนดการ 
ทีว่างไว้เป็นระยะเวลาทีจ่�ากดั  อย่างไรกด็ ีตามกฎระเบยีบของประเทศไทย ก�าหนดให้ 
บรษิทัฯ จ�าเป็นต้องมีการส�ารองน�า้มันดิบทีน่�าเข้ามากลัน่เพือ่ผลติส�าหรบัจ�าหน่ายใน
ประเทศในปรมิาณเท่ากบัร้อยละ 4 ของปรมิาณการค้าในแต่ละปี และยงัก�าหนดให้ 
ต้องมีการส�ารองน�า้มันส�าเร็จรูปด้วย  ทั้งนี้ อัตราที่ต้องส�ารองดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ
ชนิดของ น�้ามันส�าเร็จรูปที่ผลิตได้ อาทิเช่น อัตราที่ต้องส�ารองของน�้ามันส�าเร็จรูป
ชนิด น�้ามันเบนซิน น�า้มันดีเซล และน�้ามันเตา คือ ร้อยละ 1 ของปริมาณการค้า
ในแต่ละปี ผลิตภัณฑ์คงคลังของบริษัทฯ อาจเพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราว เนื่องจากการ
หยุดโรงงานนอกก�าหนดการที่วางไว้หรือ เรื่องอ่ืนๆ ซ่ึงขัดขวางหรือประวิงการ 
รบัมอบผลติภณัฑ์ของลกูค้า รวมทัง้การวางแผนสนิค้าคงคลงัของบรษิทัฯ ก่อนการ
หยุดโรงกลั่นตามก�าหนดการท่ีวางไว้และการวางแผนสินค้าคงคลังของลูกค้าเพ่ือ
การผลิตตามแผน

สิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 
ที่ส�าคัญหลายฉบับ ซึ่งรวมถึง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติควบคุม
น�า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542  ในปี 2535 ประเทศไทยได้ปรบัปรงุกฎหมายและกฎระเบยีบ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุ้มครอง

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังมีบทบัญญัติเฉพาะ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐบาลและสิทธิของประชาชนในการจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎหมายและกฎระเบียบสิง่แวดล้อมได้จ�ากัดประเภท ปรมิาณและความเข้มของสารต่างๆ  
ที่จะปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมได้ ทั้งนี้ การด�าเนินงานของบริษัทฯ ยังอยู่ภายใต ้
บังคับของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดการ การเก็บรักษา  
การขนส่ง การก�าจัดและการบ�าบัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและวัสดุสารเจือปนด้วย 
กฎหมายและกฎระเบยีบสิง่แวดล้อมเหล่านี ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายและกฎระเบยีบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยอากาศเสียและการปล่อยน�้าออกจากหน่วยผลิตและ 
การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ มผีลกระทบต่อธรุกจิของบรษัิทฯ ในเกอืบทกุด้าน ซึง่รวมถงึ 
การกล่ันน�้ามัน การผลิตอะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์ และการด�าเนินงานสถานีบริการ  
น�้ามันค้าปลีก หน่วยงานหลักของรัฐที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมได้แก่ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กรมควบคมุมลพษิซึง่อยูภ่ายใต้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งอยู่ภายใต้
กระทรวงพลังงาน

บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากระบบการจัดการพลังงานที่ใช้อยู่ในเครือเอ็กซอน โมบิล 
คอร์ปอเรชัน่และ/หรอืบรษิทัในเครอื ทัว่โลก (ExxonMobil’s Global Energy Management  
System: GEMS) ซึ่งเป็นระบบที่มีความครอบคลุมและเข้มงวดตามแนวปฏิบัติที่ดี 
ในการด�าเนนิงาน การบ�ารงุรกัษา การออกแบบเพือ่การบรหิารจดัการทางด้านพลงังาน 
กระบวนการนี้เริ่มต้นตั้งแต่การประเมินหน่วยผลิตโดยทีมผู ้เชี่ยวชาญทางเทคนิค 
ของเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น ภายหลังจากน้ัน ผู้แทนจากแต่ละหน่วยผลิต 
จะท�างานร่วมกับทีมงานของเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรช่ัน และ/หรือบริษัทในเครือที ่
เข้าตรวจเยี่ยม เพ่ือพัฒนาแผนการที่เก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในการด�าเนินงานและหน่วยผลิต 
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บริษัทฯ ได้ด�าเนินมาตรการควบคุมมลพิษและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือที่จะควบคุมการปล่อยสารเจือปนตามที่กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก�าหนด ซึ่งรวมถึง 
การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือลดการปล่อยสารเจือปนและสงวนรักษาทรัพยากร  
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซสามเครื่องของบริษัทฯ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในระดบัที่ต�า่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าแบบดั้งเดิม บรษิัทฯ ไดใ้ช้มาตรการ
ต่างๆ เพื่อรักษาแหล่งน�้าจืดและบ�าบัดน�้าเสีย ในการด�าเนินงานโรงกลั่นน�้ามันของ 
บริษัทฯ ยังได้มีการใช้และรีไซเคิลน�้าจืดที่ผลิตจากหน่วยกล่ันน�้าทะเลเป็นน�้ากล่ันท้ัง 
สามหน่วยของบริษัทฯ เพื่อช่วยรักษาทรัพยากรน�้าตามธรรมชาติและพลังงาน ระบบ
บ�าบัดน�้าของบริษัทฯ ประกอบด้วยหน่วยแยกน�้ามันออกจากน�้า รวมท้ังถังแยกน�้ามัน 
เคร่ืองแยกน�้าปนน�้ามัน และเครื่องเติมอากาศเพื่อการก�าจัดน�้ามันออกจากน�้าเสีย  
และบ่อบ�าบัดน�้าเสีย

บริษัทฯ ได้ท�าการประเมินอย่างสม�่าเสมอโดยตั้งเป้าให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติถูกต้อง 
ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และเชื่อว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญในทุกด้านที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ 

รัฐบาลได้ก�าหนดลักษณะและคุณภาพของน�้ามันเชื้อเพลิง โดยให้มีปริมาณก�ามะถัน  
(50 ppm) และ สารเบนซีนของน�้ามันเบนซิน และปริมาณก�ามะถันในน�้ามันดีเซล  
(50 ppm) ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก�าหนดขึ้นใหม่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2555 เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงสามารถขายน�้ามันเบนซิน และน�้ามันดีเซล 
ในตลาดภายในประเทศได้ และเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2562 รัฐบาลได้ก�าหนดการบังคับ
ใช้มาตรฐานน�้ามันเบนซินและดีเซลมาตรฐานยูโร 5 โดยได้ก�าหนดปริมาณก�ามะถัน 
(10 ppm) ในน�้ามันเบนซินและน�้ามันดีเซล รวมทั้งปริมาณโพลีไซคลิกอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatics Hydrocarbon: PAH) ไม่เกนิร้อยละ 8 ของน�า้หนกั 
ในน�้ามันดีเซล โดยมีผลเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งขณะนี้ ทางบริษัทฯ  
ได้ด�าเนินการศึกษาและด�าเนินการโครงการตามมาตรฐานน�้ามันท่ีก�าหนดขึ้นใหม่ 
เพื่อให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก�าหนด

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International  
Maritime Organization: IMO) มีมาตรการให้น�้ามันเตาที่ใช้ในการเดินเรือมีก�ามะถัน 
ไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยโรงกลั่นน�้ามันเอสโซ่ศรีราชาให้ความร่วมมือและเริ่มส่งมอบ 
น�้ามันก�ามะถันต�่าร้อยละ 0.5 หรือมีชื่อทางการค้าว่า EMF.5 ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม
เดินเรือที่ท่าเรือแหลมฉบังเมื่อเดือนธันวาคม 2562 โดยน�้ามัน EMF.5 ถูกคิดค้น 
สูตรเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

การควบคุมดูแลและการจัดการเพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองที่ส�าคัญ
ต่อธุรกิจของ  บริษัทฯ และส�าคัญต่อสังคม แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ  
มีรากฐานจากความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการ 
ด�าเนินงานของบริษัทฯ และความมุ่งมั่นในการพัฒนา รักษา และด�าเนินโครงการอย่าง
ยั่งยืนโดยใช้มาตรฐานท่ีเหมาะสมซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถท�าตามความคาดหวัง 
ในการที่จะ ‘ปกป้องวันพรุ่งนี้ ในวันนี้’ (Protect Tomorrow. Today.) 
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อุตสาหกรรมการกลั่นปิโตรเลียม

หลักพื้นฐานของการกลั่นน�า้มัน

(ก) ภำพรวมของกระบวนกำรกลั่นน�้ำมัน

การกลั่นน�้ามันคือกระบวนการแยกโมเลกุลสารไฮโดรคาร์บอนท่ีอยู่ในน�้ามันดิบ 
และแปรสภาพสารดังกล่าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีมูลค่าสูงกว่า โรงกลั่น
น�า้มนัได้รบัการออกแบบให้สามารถกลัน่น�า้มันดบิหลายประเภทรวมถงึวตัถดุบิอืน่ๆ  
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่ต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีค่าการกล่ัน 
(refining margin) สูงสุด และตอบสนองความต้องการ โดยทั่วไป หน่วยผลิตต่างๆ 
ของโรงกลั่นน�้ามันจะท�าหน้าที่ได้อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

• กลั่นแยกสารไฮโดรคาร์บอนประเภทต่างๆ ที่อยู่ในน�า้มันดิบออกเป็นส่วนๆ

• แปรสภาพสารไฮโดรคาร์บอนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

• ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยการแยกสารปนเปื้อน (impurities) ออก และ/หรือ

• ผสมผลติภณัฑ์ขัน้กึง่ส�าเรจ็รปู (intermediate streams) ให้เป็นผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รปู

น�้ามันดิบเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการกลั่นน�้ามัน คุณภาพของน�้ามันดิบที่ใช้ใน 
การกลั่นและโครงสร้างของโรงกลั่นน�้ามันมักจะมีอิทธิพลต่อระดับของกระบวน 
การกล่ันและการแปรสภาพที่จ�าเป็นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปชนิดต่างๆ  
ที่เหมาะสม เพื่อความสะดวก น�้ามันดิบจะถูกแบ่งประเภทตามความหนาแน่น  
(density) จากเบาไปหนกั (light to heavy) และปรมิาณก�ามะถนั จากต�า่ไปสงู (sweet 
to sour) น�า้มนัดิบชนดิเบาซึง่มีปรมิาณก�ามะถนัต�า่ (light sweet crude oil) จะมรีาคา
สงูกว่าน�า้มนัดบิชนดิหนกัซึง่มปีรมิาณก�ามะถนัสงู (heavy sour crude oil) เนือ่งจาก
น�้ามันดิบชนิดเบามีการปรับปรุงคุณภาพน้อยกว่า และให้ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่มี
ราคาสูงกว่าในสัดส่วนที่มากกว่า อาทิ น�้ามันเบนซิน น�้ามันก๊าดและน�้ามันดีเซล 
น�้ามันดิบชนิดหนักมักจะขายโดยมีส่วนลดเมื่อเปรียบเทียบกับน�้ามันดิบชนิดเบา  

เนื่องจากน�้ามันดิบชนิดหนักให้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าต�่ากว่าในสัดส่วนที่สูงกว่า  
และต้องการกระบวนการกลั่นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชนิดเบาที่มีมูลค่าสูงขึ้น 
ดังนั้น ผู้กล่ันน�้ามันจึงพยายามเลือกกลั่นน�้ามันดิบชนิดต่างๆ ซึ่งเหมาะสมท่ีสุด  
โดยค�านงึถงึหน่วยแปรสภาพโมเลกลุและหน่วยปรบัปรงุคณุภาพของแต่ละโรงกลัน่ 
ราคาของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ราคาที่คาดการณ์ในอนาคต ชนิดของผลิตภัณฑ ์
ที่ต้องการ และราคาของน�้ามันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ ที่จัดหาได้

ความซับซ้อน (complexity) ของโรงกลั่นน�้ามัน หมายถึง ความสามารถของโรงกลั่น
น�้ามันท่ีจะแปรสภาพวัตถุดิบที่มีราคาต�่ากว่า เช่น น�้ามันดิบที่มีความหนาแน่นสูง
และปรมิาณก�ามะถันสงู ให้เป็นผลิตภณัฑ์ทีม่มีลูค่าสงูขึน้ ความซบัซ้อนของโรงกลัน่
น�้ามันขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของหน่วยแปรสภาพโมเลกุล (conversion unit) 
โดยทั่วไป ยิ่งโรงกลั่นน�้ามันที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด ก็จะมีความคล่องตัว 
ในด้านการคดัเลอืกวตัถุดบิมากขึน้เท่านัน้ นอกจากนี ้การใช้เทคโนโลยีการวเิคราะห์
น�้ามันดิบก็สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงกลั่นน�้ามันที่จะแปรสภาพ
น�า้มนัดิบซึง่ยากต่อกระบวนการกลัน่และมรีาคาถกูกว่าได้ ความซบัซ้อนของโรงกลัน่ 
น�้ามันและการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยสามารถท�าให้โรงกลั่นน�้ามันอยู่ในฐานะ 
ที่ได้เปรียบมากกว่าจากการใช้น�้ามันดิบที่มีราคาถูก ซึ่งท�าให้มีโอกาสได้รับก�าไร 
ขั้นต้นสูงขึ้น

52 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



(ข) ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปที่ส�ำคัญ

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่ส�าคัญของโรงกลั่นน�้ามันได้แก่

• ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

• น�้ามันเบนซิน

• น�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น�้ามันก๊าด

• น�้ามันดีเซล

• น�้ามันเตา และ

• บิทูเมน (ยางมะตอย)

(ค) เศรษฐศำสตร์กำรกลั่นน�้ำมัน

การกลั่นน�้ามันเป็นธุรกิจที่ตั้งอยู่บนฐานของส่วนต่าง (margin-based business)  
เป็นส�าคัญ โดยเป้าหมายของผู ้กลั่นน�้ามันคือการท�าให้กระบวนการกลั่น 
มีประสิทธิภาพสูงสุดและให้ผลตอบแทนที่ดีท่ีสุดจากผลิตภัณฑ์ท้ังหมดซึ่งได้จาก
วัตถุดิบที่ใช้ในโรงกลั่นน�้ามันแบบพื้นฐาน (simple refinery) ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป
ส่วนใหญ่จะเป็นผลติภัณฑ์ชนดิหนกัซึง่มีมลูค่าต�า่กว่า เช่น น�า้มนัเตา กากน�า้มนัดบิ  
และบิทูเมน ส่วนที่เหลือจะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเบา เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
น�้ามันเบนซิน น�้ามันดีเซลและน�้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จะขึ้น
อยู่กับชนิดของน�้ามันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ องค์ประกอบของน�้ามันดิบมี
ความส�าคัญเน่ืองจากเป็นตัวก�าหนดโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่นน�้ามัน
และความสามารถในการท�าก�าไรของโรงกลั่น ค่าการกลั่นของโรงกลั่นน�้ามันแบบ 
พืน้ฐาน (simple refining margin) หมายถงึ มูลค่ารวมของผลิตภณัฑ์ส�าเรจ็รปู หักด้วย
ต้นทุนน�า้มันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ และสาธารณูปโภคที่น�าเข้า โดยค่าการกลั่นของ
โรงกลัน่น�า้มนัแบบซบัซ้อน (complex refining margin) แตกต่างจากค่าการกลัน่ของ 

โรงกล่ันน�า้มนัแบบพืน้ฐาน (simple refining margin) ตรงทีโ่รงกลัน่น�า้มันแบบซบัซ้อน 
จะผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดหนักในสัดส่วนที่ต�่ากว่า เนื่องจากมีอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
ที่สามารถแปรสภาพผลิตภัณฑ์ชนิดหนักที่มีมูลค่าต�่ากว่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเบา 
ทีม่มีลูค่าสงูกว่าได้ โรงกลัน่น�า้มนัท่ีมคีวามซบัซ้อนมากกว่ามกัจะสร้างผลตอบแทนที่
สงูกว่าเนือ่งจากสามารถผลติผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าสงูกว่าโดยใช้น�า้มนัดบิหรอืวตัถดุบิ 
อืน่ๆ ในชนดิเดยีวกนัหรอืทีม่รีาคาต�า่กว่า ดงันัน้ โดยทัว่ไป ค่าการกลัน่ของโรงกลัน่
น�า้มันแบบซับซ้อนจึงสูงกว่าค่าการกลั่นของโรงกลั่นน�้ามันแบบพื้นฐาน 

ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมกลั่นน�้ามันในประเทศไทย

(ก) กำรผลิต

ตามข้อมูลของกระทรวงพลังงาน ในปี 2564 ประเทศไทยมีการผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมทั้งปีรวมทั้งสิ้น 370,809 พันบาร์เรล ลดลงร้อยละ 2 จากในปี 2563

53 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
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ตารางดังต่อไปนี้แสดงการผลิต การน�าเข้า การส่งออก และการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ส�าคัญในประเทศไทยส�าหรับสามปีล่าสุด

หน่วย: บาร์เรลต่อวัน

2562 2563 2564

น้�ำมันดีเซล

   การผลิต 441,806 474,393 464,301

   การน�าเข้า 40,905 952 4,107

   การส่งออก 65,074 98,910 111,412

   อุปสงค์ในประเทศ 424,165 411,726 397,254

น้�ำมันเตำ

   การผลิต 94,434 81,403 92,082

   การน�าเข้า 421 399 1,095

   การส่งออก 55,470 45,182 51,811

   อุปสงค์ในประเทศ 34,227 30,398 35,130

รวมปริมำณกำรผลิต 1,110,375 1,034,661 1,015,914

รวมปริมำณอุปสงค์ในประเทศ 993,592 871,577 840,473

* รวมโปรเพนและบวิเทน

ทีม่า: สถติปีิ 2564 กระทรวงพลงังาน

(ข)  อุปสงค์

ในปี 2564 ปรมิาณอปุสงค์ในประเทศของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท้ังปีเท่ากับ 306,773 
พนับาร์เรล ลดลงประมาณร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า โดยปรมิาณความต้องการลดลง 
ในทุกผลิตภัณฑ์ ยกเว้นก๊าซปิโตรเลียมเหลว และน�้ามันเตา

หน่วย: บาร์เรลต่อวัน

2562 2563 2564

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

   การผลิต 190,831 174,899 180,967

   การน�าเข้า 17,539 17,011 17,546

   การส่งออก 9,544 7,403 5,672

   อุปสงค์ในประเทศ* 209,324 182,681 194,814

น้�ำมันเบนซิน

   การผลิต 225,487 223,738 213,450

   การน�าเข้า 38,689 24,212 11,824

   การส่งออก 21,113 22,537 27,753

   อุปสงค์ในประเทศ 202,485 199,490 182,585

น้�ำมันเชื้อเพลิงอำกำศยำน

   การผลิต 122,498 51,750 36,142

   การน�าเข้า 6,560 2,494 249

   การส่งออก 14,364 11,783 5,758

   อุปสงค์ในประเทศ 123,261 47,171 30,586

น้�ำมันก๊ำด

   การผลิต 35,319 28,478 28,972

   การน�าเข้า 0 0 0

   การส่งออก 34 140 603

   อุปสงค์ในประเทศ 130 111 104

54 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
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ตารางต่อไปนี้ แสดงอุปสงค์โดยรวมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นอัตราร้อยละส�าหรับสามปี 
ล่าสุด

หน่วย: ร้อยละ

2562 2563 2564

ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ส�ำหรับอุปสงค์ในประเทศ

ชนิดเบา(1) 41.5 43.8 44.9

ชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา(2) 55.1 52.7 50.9

ชนิดหนัก(3) 3.4 3.5 4.2

รวมปริมำณอุปสงค์ในประเทศ 100.0 100.0 100.0

(1) ผลิตภณัฑ์ชนดิเบา ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว และน�า้มนัเบนซนิ (ไม่รวมรฟีอร์เมต)
(2) ผลิตภณัฑ์ชนดิกึง่หนกัก่ึงเบา ได้แก่ น�า้มนัเชือ้เพลงิอากาศยาน น�า้มนัก๊าด และน�า้มนัดเีซล
(3) ผลิตภณัฑ์ชนดิหนกั ได้แก่ น�า้มันเตา

ที่มา: สถิติปี 2564 กระทรวงพลังงาน

(ค) อุปทำน

ปัจจุบัน มีโรงกลั่นน�้ามันที่ส�าคัญหกแห่งในประเทศไทย ซึ่งมีก�าลังการกล่ัน 
น�้ามันดิบรวม 1,239,000 บาร์เรลต่อวัน ได้แก่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน) (“บางจาก”) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (“เอสโซ่”) บริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) (“พทีทีจีซี”ี) บรษิทั สตาร์ปิโตรเลยีมรไีฟนิง่ จ�ากดั 
(“เอสพีอาร์ซี”) บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) (“ไทยออยล์”) และ บริษัท ไออาร์
พีซี จ�ากัด (มหาชน) (“ไออาร์พีซี”) โดย  บริษัทฯ และ บางจาก  เป็นผู้ประกอบการ
ที่มีสถานีบริการน�้ามันค้าปลีกภายใต้ชื่อการค้าของตนเอง ซึ่งใช้ในการจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของตน ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลก�าลังการกล่ันน�้ามันดิบ
ของบริษัทผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน�้ามันที่ส�าคัญทั้งหกแห่งในประเทศไทย

โรงกลั่นน้ำามัน
กำาลังการกลั่น

น้ำามันดิบปัจจุบัน
(บาร์เรลต่อวัน)

โครงสร้าง

เอสโซ่ 174,000 แบบซับซ้อน

ไทยออยล์ 275,000 แบบซับซ้อน

บางจาก 120,000 แบบซับซ้อน

ไออาร์พีซี 215,000 แบบซับซ้อน

พีทีทีจีซี(1) 280,000 แบบซับซ้อน

เอสพีอาร์ซี 175,000 แบบซับซ้อน

รวม 1,239,000

(1) ก�าลังการกลัน่ของพทีีทจีซี ีรวมก�าลงัการกลัน่น�า้มนัดบิ 145,000 บาร์เรลต่อวัน และก�าลงัการผลติของหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสท
สองหน่วย รวม 135,000 บาร์เรลต่อวัน

ทีม่า: กระทรวงพลงังาน ยกเว้นตวัเลขก�าลงัการกลัน่ของเอสโซ่ซึง่เป็นไปตามอัตราก�าลงัการกลัน่สงูสดุซึง่คดิจากวันทีม่กีารการผลติจรงิ  
      (Stream Day)

(ง) อุตสำหกรรมกำรตลำดคำ้ปลีก

การจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เชือ้เพลงิค้าปลกีในประเทศไทย อนัได้แก่ น�า้มนัดีเซลและ
น�า้มันเบนซนิ ด�าเนนิการผ่านทางเครอืข่ายสถานบีรกิารน�า้มนัค้าปลีก อตุสาหกรรม
นี้มีการแข่งขันสูงมากและมีลักษณะกระจัดกระจาย โดยมีผู้ค้าปลีกรายย่อยและ 
ผู ้ค้าปลีกอิสระคิดเป็นประมาณร้อยละ 73 ของจ�านวนสถานีบริการทั้งหมด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ได้แก่ ปตท เอสโซ่ 
เชลล์ บางจาก พีที ซัสโก้ และเชฟรอน (คาลเท็กซ์) มียอดขายมากกว่าร้อยละ 90  
ของปริมาณการขายทั้งหมดในปี 2564
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จ�านวนสถานีบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  แบ่งตามผู้ค้าปลีก ได้แก่

ปตท(1) เอสโซ่ เชลล์ บางจาก พีที ซัสโก้(2) เชฟรอน ผู้ค้าปลีกรายอื่นๆ

จ�านวนสถานี 2,312 731 667 1,277 2,167 211 434 21,070

(1) รวม ปตท. ค้าปลีก และปตท.บริหาร
(2) รวม ซสัโก้ ดิลเลอร์

ท่ีมา: กรมธรุกิจพลังงาน

นอกจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สถานีบริการน�้ามันยังให้บริการเพ่ิมเติมต่างๆ ในรูป
ของร้านสะดวกซื้อ การขายอุปกรณ์รถยนต์ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 
บริการซ่อมแซมรถยนต์และบริการล้างรถ รายได้เหล่านี้มีความส�าคัญโดยเฉพาะใน 
ภาวะการแข่งขันทางตลาดที่สูงเนื่องจากค่าการตลาดค่อนข้างต�่า 

กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบอุตสาหกรรมโรงกลัน่
ปิโตรเลียมในประเทศไทย 

กฎระเบียบที่ส�าคัญเกี่ยวกับโรงกลั่นน�้ามัน

(ก) กำรก�ำหนดรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและกำรรักษำระดับรำคำ

ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศจะเป็นไปตามกลไกตลาด และโดยทั่วไป
จะเป็นไปตามราคาน�าเข้า (Import Parity Price) ซึ่งใช้ก�าหนดราคาขายหน้าโรงกลั่น 
(ex-refinery price) ของผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมในตลาดภายในประเทศของประเทศไทย 
ซึง่สะท้อนราคาในตลาดจรประเทศสงิคโปร์ (Singapore Spot Market) ของผลติภณัฑ์
ดังกล่าวตาม MOPS บวกด้วยค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลิตภัณฑ์นั้นๆ จากประเทศ
สงิคโปร์มายงัประเทศไทย เช่น ค่าประกนัภัย ค่าขนส่งสินค้า อากรขาเข้า การสูญเสีย 
ของมวลน�า้มันอันเกิดจากการขนส่งสินค้าทางทะเล (ocean losses) และค่าใช้จ่าย
ในการจดัการ ราคาของผลติภัณฑ์บางประเภทอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงอนัเนือ่งมาจาก 
การก�าหนดคณุสมบติัของผลติภัณฑ์ทีแ่ตกต่างกนัของตลาดของทัง้สองประเทศ และ

การก�าหนดเงือ่นไขทางการตลาดภายในประเทศเป็นการเฉพาะ ตวัอย่างเช่น ในช่วง 
ที่ตลาดภายในประเทศมีอุปทานเกินกว่าอุปสงค์ หรืออุปทานในตลาดเอเชียมีอยู่
ในระดบัทีส่งูมากจนท�าให้ยอดการส่งออกจากประเทศไทยลดลง ราคาหน้าโรงกลัน่
ภายในประเทศไทยก็อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างต�่า 

ราคาขายส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะประกอบด้วยราคาหน้าโรงกลั่น บวกภาษ ี
สรรพสามติ ภาษเีทศบาล เงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ และกองทนุเพือ่ส่งเสรมิ
การอนุรักษ์พลังงานซึ่งก�าหนดโดยรัฐบาล และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยภาษีและเงิน 
ส่งเข้ากองทุนท่ีจัดเก็บโดยโรงกลั่นน�้ามันแต่ละรายซึ่งรวมถึงบริษัทฯ จะถูกน�าส่ง 
ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป 

โดยทัว่ไป การส่งออกผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมจะมกี�าหนดราคาตามราคาเทยีบเท่ากบั
ราคาส่งออก (Export Parity Price) ซึง่หมายความว่าราคาหน้าโรงกล่ันของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีมส�าหรบัส่งออกจะถกูก�าหนดจากราคาของผลติภณัฑ์ดงักล่าวในตลาดจร 
ประเทศสิงคโปร์โดยอ้างอิงจาก MOPS บวกราคาส่วนเพิ่มหรือลบราคาส่วนลด 
โดยขึน้อยูก่บัสภาพตลาดในเวลานัน้ และการเจรจาต่อรองกบัผูซ้ือ้ และความแตกต่าง 
ของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ก่อนหน้านี ้รัฐบาลมกีารควบคมุราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายในประเทศ 
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือนและในภาคการขนส่ง  รัฐบาลได้ก�าหนด
ให้ผู้ผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวทุกราย รวมถึงบริษัทฯ ต้องขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
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ในราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ให้แก่ผูร้บัซือ้ในราคาควบคมุซึง่รวมภาษสีรรพสามติ ภาษี
เทศบาล และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยส�านักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) เป็น 
ผู้ประกาศราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุมเป็นราย 2 สัปดาห ์
ซึ่งที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ค่อยๆ มีการปรับราคาของก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ให้สอดคล้องตามตลาดเสรซีึง่อิงกบัราคาตลาดโลก  ซึง่เป็นไปตามนโยบายพลงังาน
ลงวนัที ่5 กรกฏาคม 2560 ท่ีจะให้ลอยตัวราคาหน้าโรงกล่ันของ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นมา

(ข) กำรส่งออกก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

นอกเหนือจากลดการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวหน้าโรงกลั่นแล้ว รัฐบาล
ยังได้ด�าเนินนโยบายเพื่อให้เป็นตลาดเสรีในการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยมีการ
อนญุาตให้ส่งออกก๊าซปิโตรเลยีมเหลวโดยผูผ้ลติในประเทศ อย่างไรกต็ามการจะส่ง
ออกก๊าซปิโตรเลยีมเหลวยงัคงต้องได้รบัการอนมัุตจิากกรมธรุกจิพลงังานก่อนและ
ยังคงต้องจ่ายเงินสนับสนุนเข้ากองทุนน�้ามัน ราคาของการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม
เหลวจะขึ้นอยู่กับราคาขายในประเทศและราคาของตลาดโลก

(ค) กำรส�ำรองน�้ำมันเชื้อเพลิงตำมกฎหมำย

ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี 2549 แก้ไข
เมือ่ปี 2558 โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบญัญตักิารค้าน�า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543  
ได้ก�าหนดให้ ผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน�้ามันแต่ละรายต้องส�ารองน�้ามันดิบท่ีน�า
เข้ามากลั่นเพื่อผลิตส�าหรับจ�าหน่ายในประเทศในปริมาณเท่ากับร้อยละ 6 ของ
ปริมาณการค้าในแต่ละปี และมีการประกาศกรมธุรกิจพลังงานปรับลดเหลือ
ร้อยละ 4 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 และได้มีการขยายระยะ 
เวลาปรบัลดร้อยละ 4 จนถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2565 นอกจากนี ้ในประกาศดงักล่าว 
ยังก�าหนดให้ต้องมีการส�ารองน�้ามันส�าเร็จรูปด้วย ทั้งนี้ อัตราที่ต้องส�ารองดังกล่าว
จะขึน้อยูก่บัชนดิของน�า้มันส�าเรจ็รปูทีผ่ลติได้ อาทเิช่น อตัราทีต้่องส�ารองของน�า้มนั
ส�าเรจ็รปูชนดิน�า้มนัเบนซนิ น�า้มนัดีเซล น�า้มนัส�าหรบัอากาศยาน เจท เอ 1 น�า้มนัเตา  
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) คือ ร้อยละ 1 ของปริมาณการค้าในแต่ละปี  

ส่วนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มีการปรับขึ้นเป็นร้อยละ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2565 เป็นต้นไป 

(ง) กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน

พระราชบัญญัติกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 
 27 พฤษภาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรักษาเสถียรภาพของระดับราคา
ขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ เพื่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ 
ให้น้อยที่สุด ในการนี้ ผู้ค้าน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในประเทศ  
ซึ่งรวมถึงผู ้ผลิตและน�าเข้าผลิตภัณฑ์น�้ามันเช้ือเพลิง มีหน้าท่ีต้องน�าส่งเงิน 
เข้ากองทุนน�้ามันเช้ือเพลิง พร้อมการช�าระภาษีสรรพสามิต หรือภาษีศุลกากร  
(แล้วแต่กรณ)ี โดยคดิเป็นสดัส่วนจากปรมิาณน�า้มนัท่ีผลติหรอืจ�าหน่ายได้ตามอตัราที ่ 
กพช. ก�าหนด การส่งเงินเข้ากองทุนนี้อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกรมสรรพสามิต 
กรมศุลกากร 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยพระราชบัญญัติการ 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน
ส�าหรบัการด�าเนนิงานและน�าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลอืหรอือดุหนนุกจิกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดจากการ
พัฒนาและการใช้พลังงาน โดยผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามัน รวมถึงผู้น�าเข้าน�้ามัน 
มหีน้าทีน่�าส่งเงนิเข้ากองทุนในอัตราตามท่ีคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ 
ก�าหนด และมีกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็น 
ผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุน

(จ) กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน

รัฐบาลได้ก�าหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดส�าหรับผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม กฎระเบียบต่างๆ ซึง่กรมธรุกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน เป็นหน่วยงาน 
ที่ออกกฎระเบียบดังกล่าวเป็นครั้งคราวตามพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ. 2543 โดยรัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนคุณภาพ 
ของผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม เช่น การลดปรมิาณสารตะก่ัวในน�า้มนัเบนซนิไร้สารตะก่ัว
และน�้ามันดีเซล
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โดยรัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม เช่น การลดปริมาณสารตะกั่วในน�้ามันเบนซิน และการลดปริมาณ
ก�ามะถันในน�้ามันดีเซล เป็นต้น  ซึ่งในปัจจุบันตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดลักษณะและคุณภาพของน�้ามันเบนซิน ได้ก�าหนดว่า 
ปริมาณสารตะกั่วในน�้ามันเบนซินซึ่งรวมถึงน�้ามันแก๊สโซฮอล์ชนิดต่างๆ ได้แก่ 
น�้ามันแก๊สโซฮอล์อี 10 (ออกเทน 91) น�้ามันแก๊สโซฮอล์อี 10 (ออกเทน 95) และ
น�้ามันแก๊สโซฮอล์อี 20 จะต้องมีปริมาณสารตะกั่วไม่เกิน 0.013 กรัมต่อลิตร และ 
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นต้นมา ตามประกาศกรมธรุกจิพลังงานได้ก�าหนดให้ 
ปรมิาณสารตะกัว่ในน�า้มันเบนซนิต่างๆ ดังกล่าวจะต้องมไีม่เกนิ 0.005 กรมัต่อลติร 
และสัดส่วนของก�ามะถันจะต้องมีไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน�้าหนัก และสัดส่วน
ของเบนซินจะต้องไม่สูงกว่าร้อยละ 1.0 โดยปริมาตร และสัดส่วนโอเลฟินจะต้อง
มีไม่สูงกว่าร้อยละ 18 โดยปริมาตร และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา 
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ค่าออกเทนของน�า้มันเบนซินส�าหรับการจ�าหน่าย
ในประเทศไทยจะต้องไม่ต�า่กว่า 95

ส�าหรบัน�า้มนัดีเซลนัน้ ประกาศกรมธุรกจิพลงังานท่ีเกีย่วข้องกบัการก�าหนดลักษณะ
และคณุภาพของน�า้มนัดเีซล ได้ก�าหนดว่า สดัส่วนของก�ามะถนัในน�า้มนัดเีซลหมนุเรว็  
จะต้องมไีม่เกนิร้อยละ 0.035 ของน�า้หนกั และตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2555 สดัส่วน 
ของก�ามะถันในน�้ามันดีเซลหมุนเร็วจะต้องมีไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน�้าหนัก  
นอกจากนี ้ในประกาศกรมธุรกจิพลังงานยงัได้ก�าหนดอกีว่า ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2555  
สัดส่วนของโพลีไซคลิก อะโรเมติกส์ ไฮโดรคาร์บอน(Polycyclic Aromatics  
Hydrocarbon: PAH) จะต้องมีไม่เกินร้อยละ 11 โดยน�้าหนัก 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
ก�าหนดลักษณะและคุณภาพของปริมาณก�ามะถันในน�้ามันกลุ่มเบนซินทุกชนิด 
จะต้องมไีม่เกนิร้อยละ 0.001 โดยน�า้หนกั ส�าหรบัน�า้มนักลุม่ดเีซลทกุชนดิ ปรมิาณ
ก�ามะถันจะต้องมีไม่เกินร้อยละ 0.001 โดยน�า้หนัก และสัดส่วนของ PAH จะต้องมี
ไม่เกินร้อยละ 8 โดยน�า้หนัก โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขึ้นอยู่กับชนิดและวัตถุประสงค์ที่ใช้ ตัวอย่างเช่น 
หากเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผลิตเพื่อการส่งออก ก็อาจได้รับการยกเว้นไม่ต้อง 
เป็นไปตามข้อก�าหนดการควบคุมลักษณะและคุณภาพของน�้ามันเชื้อเพลิง 
ในประเทศที่มีความเข้มงวดมากกว่า

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาภาวะการขาดแคลน
พลงังานของประเทศ โดยส่งเสรมิการใช้พลงังานจากแหล่งทดแทนแทนการใช้น�า้มนั 
ซึ่งได้แก่ การส่งเสริมการใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล์ และน�้ามันไบโอดีเซล 

กฎระเบียบที่ส�าคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง

(ก) พระรำชบัญญัติกำรค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ก�าหนดให้ผู ้ค้าน�้ามันซึ่ง 
ด�าเนินกิจการค้าน�้ามันโดยจัดตั้งเป็นสถานีบริการ ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดี
กรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน และให้อธบิดฯี เป็นผูม้อี�านาจก�าหนดลกัษณะ
และคุณภาพของน�้ามันเชื้อเพลิงที่ผู ้ค้าน�้ามันจะจ�าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ�าหน่าย  
เพื่อใช้บังคับทั่วราชอาณาจักร

(ข) พระรำชบัญญัติกำรควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 

นอกจากการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน�้ามันตามพระราชบัญญัติการค้าน�้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 แล้ว ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
และกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องยงัได้ก�าหนดให้การประกอบกจิการสถานบีรกิารน�า้มนั
เชื้อเพลิงเป็นกิจการควบคุมท่ีต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐจึง
จะประกอบกิจการดังกล่าวได้ โดยผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง 
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องด้วย อาทิ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน 
การควบคุมไอน�้ามันเชื้อเพลิงในบริเวณสถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เพื่อเป็น 
การป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะในอากาศ เป็นต้น
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สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อยตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายละเอียดเป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการสินทรัพย์ถาวรหลัก
มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม

และค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน  4,946

อาคาร โรงงาน และอุปกรณ์ 17,042

งานระหว่างก่อสร้าง 1,718

รวมมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรหลักสุทธิ 23,706

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่า
เสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ของบริษัทฯและของกลุ่มกิจการที่ตัดค่าเสื่อมราคาครบ
ตามอายกุารใช้งานแล้วแต่ยังคงใช้งานอยูมี่มูลค่า 20,060 ล้านบาท และ 19,733 ล้านบาท  
ตามล�าดับ (พ.ศ. 2563: มูลค่า 14,793 ล้านบาท และ 14,466 ล้านบาท)

ส�าหรับรายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ 
ด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ซึ่งจ�าแนกตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการสินทรัพย์ถาวรหลัก
มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม

และค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนธุรกิจการกลั่นน้�ามันและจัดจ�าหน่ายน้�ามัน 23,457

ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี 249

รวมมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรหลักสุทธิ 23,706

บริษัทฯ ไม่มีการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินหรือสัญญาใดๆ

รายละเอียดการเอาประกันภัยทรัพย์สิน

กรมธรรม์ประกันภัยที่ส�าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ การประกันสรรพภัยของทรัพย์สิน  
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และการขนส่งสินค้าทางทะเล กรมธรรม์ประกันภัย 
ของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดท�าไว้กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) อย่างไร
ก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้ท�าประกันภัยส�าหรับการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption) 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทบทวนความคุ้มครองตามการประกันภัยเป็นระยะๆ เพื่อพิจารณาว่า 
การประกันภัยท่ีมีอยู่นั้นจะสามารถครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ตระหนัก
หรือคาดหมายไว้อย่างเพียงพอหรือไม่

ภายใต้กรมธรรม์ประกันสรรพภัยของทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้เอาประกันภัยความสูญเสีย
ส�าหรบัทรพัย์สนิทีม่คีวามส�าคัญบางรายการ ซึง่รวมถงึโรงกลัน่น�า้มนัและหน่วยผลติต่างๆ 
ของบริษัทฯ คลังน�้ามันบางแห่ง สินค้าคงคลังและอาคารส�านักงานบางแห่ง ตลอดจน 
อุปกรณ์และระบบที่ส�าคัญ ในวงเงินประกันรวมจ�านวน 570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
แต่ละครั้ง 
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ในส่วนของกรมธรรม์ประกนัภัยความรบัผดิต่อบคุคลภายนอกของบรษิทัฯ นัน้ ครอบคลมุ 
ความรับผิดตามกฎหมายและตามสัญญาที่บริษัทฯ มีต่อบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้น 
เนื่องจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความเสียหายของทรัพย์สินและการโฆษณา  
ซึ่งมีวงเงินประกันส�าหรับความรับผิดทั่วไปต่อบุคคลภายนอกรวมท้ังส้ินเป็นจ�านวน 
150 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และมีวงเงินประกันส�าหรับความรับผิดท่ีเกี่ยวกับการบิน 
(Aviation Related) รวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ส�าหรับการ
ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Open Cargo Insurance) ครอบคลุมความ 
สูญเสียหรือความเสียหายในระหว่างการล�าเลียงและขนถ่ายสินค้าทั้งทางอากาศ  
ทางทะเล และทางบก โดยมวีงเงนิความคุม้ครองไม่เกนิ 110 ล้านดอลลาร์สหรฐั ส�าหรบั
ต่อหนึ่งล�าหรือหนึ่งเที่ยวการขนส่ง

กรมธรรม์ประกนัภยัข้างต้นทัง้หมดยกเว้นกรมธรรม์ประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย
อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น�้ามันเชื้อเพลิงอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรับผิดส่วนแรก (Deductibles) นอกเหนือไปจาก
ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่นๆ แล้ว การประกันภัยดังกล่าวของบริษัทฯ บางส่วนยังไม่
ครอบคลุมถึงความรับผิดอันเกิดจากภัยสงครามหรือการก่อการร้ายด้วย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าตัดจ�าหน่าย 
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ี
ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายละเอียดเป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าตัดจำาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าสิทธิและใบอนุญาต 19

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 134

รวมมูลค่ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 153

นอกเหนือจากค่าสิทธิและใบอนุญาต และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทฯ ยังมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิอื่น ๆ  
ที่ส�าคัญอีก ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สิทธิตำมสัญญำเช่ำระยะยำว

ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวที่บริษัทฯ ท�ากับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซ่ึงได้แก่  
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด และ 
บรษิทั เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส จ�ากัด บรษิทัฯ มสีทิธคิรอบครองและใช้ประโยชน์ 
ในท่ีดนิซึง่กระจายอยูท่ัว่ประเทศไทย โดยมเีนือ้ท่ีรวมกันประมาณ 526,673.6 ตารางเมตร  
ส�าหรับสถานีบริการน�้ามัน และประมาณ 205,000 ตารางเมตร ส�าหรับคลังน�้ามัน  

โดยในการเช่าที่ดินระยะยาวจากบริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด และบริษัท  
เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส จ�ากัดน้ัน บรษัิทฯ ได้ตกลงท�าสญัญาเช่าทีด่นิแต่ละแปลง
จากบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่จะมีก�าหนดระยะเวลาเช่าประมาณ 30 ปี โดยมี 
การเรียกเก็บค่าเช่าจากต้นทุนค่าใช้จ่ายบวกก�าไรอัตราคงท่ี ซึ่งวิธีคิดค่าเช่าจะมี 
การก�าหนดไว้ในสัญญาเช่าที่ดินแต่ละฉบับ
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ในขณะทีก่ารเช่าทีดิ่นระยะยาวจากบรษิทั วสิาหกจิส่งเสรมิอตุสาหกรรม จ�ากดั ส่วนใหญ่
แล้วสัญญาเช่าที่ดินที่บริษัทฯ ท�ากับบริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด จะมี
ก�าหนดระยะเวลาเช่าทีแ่ตกต่างกนั โดยจะเปลีย่นแปลงไปตามสัญญาเช่าท่ีดนิแต่ละฉบับ 
และบรษิทัฯ มสีทิธิทีจ่ะขอต่ออายกุารเช่าออกไปได้อกี เมือ่สิน้สดุการเช่าตามสญัญาเดิม 
โดยอัตราค่าเช่าจะมีการจ่ายช�าระเป็นรายปี  

มูลค่าสุทธิที่ดินตามบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
สามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการที่ดิน (จำาแนกตามบริษัท) มูลค่าสุทธิตามบัญชี
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ 690

บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด 8

บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด 3,041

บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัด 1,207

รวมมูลค่ำที่ดินสุทธิ 4,946

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเส่ือมราคา 
ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ี
ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายละเอียดเป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อสังหาริมทรัพย์ 3,871

ยานพาหนะ 341

อุปกรณ์ 93

รวมมูลค่ำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 4,305

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

บรษิทัฯ ได้รบัการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนได้วางไว้โดยอาศยัอ�านาจตามพระราชบัญญติัส่งเสรมิ
การลงทุน พ.ศ. 2520 จ�านวน 2 บัตร ส�าหรับการประกอบกิจการ ดังนี้

(1) การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2535 โดยให้มีก�าลังการกลั่น
น�า้มันดิบวันละประมาณ 82,000 บาร์เรล โดยสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ
ได้จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนส�าหรบักิจการในส่วนทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการ
ลงทุนนี้ ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

ต่อมาในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมข้างต้น
เพ่ิมเติมส�าหรับการน�าเข้าเครื่องจักรตามการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนท่ีใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน�้ามันตามมาตรฐานยูโร 5 ตั้งแต่วันที่
27 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องด�าเนินการ
ครบตามโครงการปรับปรุงคุณภาพน�า้มันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(2) การผลิตพาราไซลีน (Paraxylene) ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีจากปิโตรเลียม
ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2541 โดยให้ด�าเนินการก่อสร้างโรงงาน
อะโรเมติกส์ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงกลั่นน�้ามันที่ศรีราชา โดยมีก�าลังการผลิต
พาราไซลีนประมาณ 350,000 ตันต่อปี ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้รับการอนุญาตจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับการขยาย
ก�าลังการผลิตเป็น 420,000 ตันต่อปี และ 540,000 ตันต่อปี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2544 และวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ตามล�าดับ
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
แผนภูมิต่อไปนี้แสดงถึงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม 
ไทย จ�ากัด

บริษัท บริการเชื้อเพลิง 
การบินกรุงเทพ จ�ากัด 

(มหาชน)

บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท เพซเซตเตอร์           
เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัด

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเชีย  
โฮลดิ้งไพรเวท ลิมิเต็ด

กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง

บริษัท วิสาหกิจ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด

บริษัท ร่วมพัฒนา 
อุตสาหกิจ จ�ากัด

100%

100% 30%

1%

49%

66%

21%

7%

33%

65.99% 7.33%
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บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น โดย บริษัท  
เอก็ซอนโมบลิ เอเชยี โฮลด้ิง ไพรเวท ลมิิเต็ด ถือหุน้ในบรษิทัฯ เป็นจ�านวนร้อยละ  65.99  
และกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น
ร้อยละ 7.33 (แบ่งเป็นกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งโดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)  
ร้อยละ 3.67 และ กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งโดย บลจ. กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  
ร้อยละ 3.67 และมีผู้ถือหุ้นอื่นในตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 26.68 
ของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว 

ณ วันที่  31  ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
โดยให้เช่าที่ดินแก่บริษัทฯ ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว ณ วันที่  31  ธันวาคม 2564 
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัดมีทุนจดทะเบียน 3,333,400  บาท โดยหุ้น
ของบรษัิท วิสาหกจิส่งเสรมิอุตสาหกรรม จ�ากดั ประกอบด้วยหุน้สามญัและหุน้บรุมิสทิธิ 
ซึง่บรษัิทฯ เป็นผู้ถือหุน้สามัญทัง้หมด ซึง่คิดเป็นประมาณร้อยละ  30  ของหุน้ทีอ่อกและ
จ�าหน่ายทั้งหมดของบริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด ส�าหรับหุ้นที่เหลือเป็น
หุ้นบุริมสิทธิซึ่งถือโดยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล 
คอร์ปอเรชัน่ และในทางบญัช ีบรษิทัฯ ได้น�าผลการด�าเนนิงานของบรษิทั วสิาหกจิส่งเสรมิ 
อุตสาหกรรม จ�ากัด มารวมไว้ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยให้เช่า
ทีด่นิและอาคารส�านกังานแก่บรษิทัฯ ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาว ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 
2564 บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด มีทุนจดทะเบียน 10,000,000  บาท โดยหุ้น 
ของบริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด ประกอบด้วยหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ  
ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออก
และจ�าหน่ายทั้งหมดของบริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด ส�าหรับหุ้นที่เหลือเป็นหุ้น
บุริมสิทธิซึ่งถือโดยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล 
คอร์ปอเรชั่น และในทางบัญชีบริษัทฯ ได้น�าผลการด�าเนินงานของบริษัท ร่วมพัฒนา
อุตสาหกิจ จ�ากัด มารวมไว้ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัด ประกอบกิจการให้เช่าที่ดินแก่บริษัทฯ  
ภายใต้สญัญาเช่าระยะยาว ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม  2564 บรษัิท เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส  
จ�ากดั มทีนุจดทะเบยีน 10,000,000 บาท โดยหุ้นของบรษัิท เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส  
จ�ากัด ประกอบด้วยหุ้นสามัญกลุ่ม ก และหุ้นสามัญกลุ่ม ข โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น
สามญักลุม่ ข จ�านวนประมาณร้อยละ 33 ของหุน้ทีอ่อกและจ�าหน่ายทัง้หมดของบรษิทั 
เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัด และในทางบัญชี บริษัทฯ ได้น�าผลการด�าเนินงาน
ของบรษัิท เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส จ�ากดั มารวมไว้ในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 

บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจให้บริการจ�าหน่าย
และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันบริษัทดังกล่าวยังไม่ได ้
ประกอบธรุกจิ ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2564 บรษิทั โมบลิ เอ็นเทอร์ไพรซสิ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด มีทุนจดทะเบียน 3,333,000  บาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 100

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ากัด ด�าเนินกิจการระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
ซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์น�้ามันใส (clean products) จากท้ังโรงกล่ันน�้ามันของบริษัทฯ  
และโรงกลั่นน�้ามันของ บมจ. ไทยออยล์ ในศรีราชาไปยังท่าอากาศยานกรุงเทพ 
(ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ) และคลังน�้ามันในอ�าเภอล�าลูกกา และในจังหวัดสระบุรี  
ณ วันที่  31  ธันวาคม  2564  บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ากัด มีทุนจดทะเบียน  
จ�านวน  8,479,000,000 บาท โดยหุน้ของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย จ�ากัด ประกอบด้วย 
หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ และ บริษัทฯ ได้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิคิดเป็น
ประมาณร้อยละ  21 ของหุน้ทีอ่อกและจ�าหน่ายทัง้หมดของบรษิทั ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย  
จ�ากัด 

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด�าเนินธุรกิจทางด้านการบริหารการจัดเก็บ
น�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานและให้บริการเติมน�้ามันเช้ือเพลิงแก่อากาศยาน ณ วันท่ี   
31 ธันวาคม 2564 บริษัท เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) มีทุนช�าระแล้ว
จ�านวน 637,496,153 บาท และบริษัทฯ ได้ถือหุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ  7 ของหุ้น
ที่ออกและจ�าหน่ายทั้งหมดของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน (บาท) สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
(ร้อยละ)

บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ากัด (METL)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 407 4000

ไม่ได้ประกอบกิจการ 3,333,000 100

บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด (IPEL)
3195/26 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 407 4000

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 3,333,400 30(1)

บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด (UIDC)
3195/27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 407 4000

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 10,000,000 49(1)

บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัด (PSE)
3195/27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 407 4000

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 10,000,000 33(2)

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ากัด (THAPPLINE)
2/8 หมู่ 11 ถนนล�าลูกกา ต�าบลลาดสวาย
อ�าเภอล�าลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 02 991 9130

ขนส่งน้�ามัน
ทางท่อ

8,479,000,000 21

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (BAFS)
171/2 หมู่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 02 834 8900

ให้บริการน้�ามันอากาศยานแก่สายการบิน 637,496,657 7

(1) ส�าหรบัหุน้ท่ีเหลือเป็นหุน้บรุมิสทิธ ิซึง่ถือโดยพนกังานของบรษิทัฯ และ/หรือบรษิทัในเครอืของเอก็ซอน โมบลิ คอร์ปอเรชัน่
(2) ส่วนท่ีเหลือถอืหุน้โดยบรษิทั UIDC และ IPEL
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือ

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น บริษัทฯ 
จึงสามารถน�าแนวทางการด�าเนินธุรกิจและปฎิบัติงานท่ีมีความเป็นระเบียบวินัยและ
เคร่งครัดของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นมาใช้ในการด�าเนินงาน บริษัทฯ ได้รับการ
สนับสนุนทางด้านการด�าเนินงาน ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหารจัดการอย่างมี
ประสทิธภิาพจากเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชัน่ บรษัิทฯ ได้รบัประโยชน์จากความสามารถ
ในการจัดซื้อน�้ามันดิบจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นท�าให้
สามารถจัดหาน�้ามันดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านต้นทุนและปริมาณ อีกทั้งยัง
มีแหล่งวัตถุดิบที่แน่นอน บริษัทฯ สามารถเข้าถึงเครือข่ายและข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ที่มีอยู่ท่ัวโลกของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งส่งผลให้
บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

เนื่องจากบริษัทฯ เข้าเป็นคู ่สัญญาในสัญญาวิจัยพ้ืนฐาน (Standard Research  
Agreement) กับบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น บริษัทฯ จึงเข้าถึง
โครงการวิจัยและพฒันาทีด่�าเนนิการโดยบรษิทัในเครอืของเอก็ซอนโมบลิ คอร์ปอเรชัน่ 
และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง อาทิ การที่บริษัทฯ สามารถใช้เครื่องหมายการค้า       
“เอสโซ่” และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเอ็กซอน โมบิล 
คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรฝ่ายบริหารจัดการ
และเทคนิคที่มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า และการสนับสนุนทางด้านธุรกิจจาก 
เอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น 
อาทิ บรกิารด้านบญัชี ด้านการบรกิารลกูค้า งานทรพัยากรบคุคลและบรกิารสารสนเทศ 
ฯลฯ

ด้วยความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งที่มีกับเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือ  
บริษัทฯ จึงสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเป ็นเลิศและสามารถพัฒนา 
ความเชี่ยวชาญของพนักงานได้อย่างต่อเนื่อง มีการหมุนเวียนให้พนักงานไปท�างาน 
กับบริษัทต่าง ๆ ในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น เพื่อให้มีประสบการณ ์
กว้างไกลยิ่งขึ้น และเพิ่มพูนความเช่ียวชาญ บริษัทฯ เชื่อว่าการแลกเปลี่ยนพนักงาน
ช่วยให้บรษิทัฯ สามารถจงูใจและรักษาบคุลากรท่ีมคีวามโดดเด่นไว้ได้ อกีทัง้ท�าให้ม่ันใจ
ว่าบริษัทฯ จะสามารถด�ารงรักษามาตรฐานขั้นสูงของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นไว้ได้

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564  
มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น

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

2 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี 
จ�ากัด (มหาชน)

146,482,500 4.23

3 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ�ากัด 
(มหาชน)

146,482,500 4.23

4 กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเล้ียงชีพ 28,690,700 0.83

5 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 18,244,845 0.53

6. กองทุนเปิดบรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 14,979,300 0.43

7. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์  
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

14,705,800 0.42

8 นายชาญ โสภณพนิช 14,680,000 0.42

9 State Street Europe Limited 12,927,449 0.37

10 ส�านักงานประกันสังคม โดย บลจ. กรุงไทย จ�ากัด 
(มหาชน) 

12,845,100 0.37

Total 2,693,788,194 77.82

* ไม่รวมผูถื้อหุน้รายย่อยทีถื่อในนามบรษิทั ไทยเอ็นวีดอีาร์ จ�ากัด จ�านวน 133,798,547 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 3.87 ของการถือหุ้น
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จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 17,110,007,246.71 บาท 
และทุนช�าระแล้วจ�านวน 17,075,181,200.40 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 
3,460,858,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

- ไม่มี -

หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง 
ในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

- ไม่มี -

การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ 

บริษัทได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของตราสารหนี้ : ตั๋วแลกเงินระยะสั้น  ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน

อายุของตั๋วแลกเงิน : ไม่เกิน 270 วัน

มูลค่าการเสนอขาย : โดยมีมูลค่าคงค้างรวมในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งไม่เกิน 
12,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อฉบับ : ไม่ต่�ากว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)

ราคาขายของตราสารหนี้ : ราคาตามหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้น หักส่วนลด

วันออกตั๋วแลกเงิน : ตามวันที่ระบุหน้าตั๋วแลกเงิน

วันครบก�าหนดไถ่ถอน 
ตั๋วแลกเงิน

: ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงินระยะสั้น (ครบก�าหนด 270 วัน 
นับจากวันออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น) หากวันครบก�าหนด
ไถ่ถอนตั๋วแลกเงินตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ 
จะเลื่อนวันครบก�าหนดออกไปเป็นวันท�าการถัดไป

อัตราดอกเบี้ยคิดลด : อัตราคิดลดคงที่

การไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน : บริษัทจะไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้น ณ วันครบก�าหนด 
ของตั๋วแลกเงินระยะสั้นโดยผ่านทางตัวแทนการช�าระเงิน

หลักประกัน : ไม่มี

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น F2 (tha)  
โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
และอันดับเครดิตองค์กร ที่ระดับ A แนวโน้มอันดับเครดิต 
Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

ยอดหนี้คงค้างของตั๋วแลกเงิน 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

: 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทฯ โดยจะต้อง 
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�าไรพอสมควร 
ที่จะท�าเช่นนั้นได้ และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายก�าหนด 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจ�าปีให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนส�ารองต่างๆ  
ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและ 
ข้อพิจารณาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลท่ีแท้จริงอาจมี 
ความแตกต่างโดยอาจสูงหรือต�่ากว่าอัตราที่ก�าหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่างๆ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลัง

ปี 2562 2563 2564

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น*(บาท) (0.89) (2.29) 1.28

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น* (บาท) 0**   0**   0***

อัตราปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิหลังจากการ
จัดสรร เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

0 0 -

* อัตราก�าไรสทุธต่ิอหุ้นและเงนิปันผลจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
** รวมอตัราเงนิปันผลเพิม่เตมิท่ีเสนอต่อท่ีประชมุ
*** อตัราเงินปันผลจะต้องได้รบัอนมุติัจากทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นใหญ่สามญัประจ�าปีของบรษิทัฯ ซ่ึงจะจัดให้มกีารประชมุในวันที่ 
    19 เมษายน 2565

ส�าหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิทัย่อยทีจ่ะจ่ายให้บรษิทัฯ นัน้ จะเป็นไปตาม
ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละแห่งก�าหนด โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับการจัดสรรทุนส�ารองต่างๆ 
ทุกประเภท แผนการลงทุน ความจ�าเป็น กฎหมายที่เก่ียวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจดัการความเสีย่งแบบครอบคลุมรอบด้าน
บริษทัฯ มกีรอบการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุเร่ืองการบ่งชี ้จัดล�าดบัความส�าคญั และ
จดัการความเสีย่งของท้ังบรษัิทฯ ทีไ่ด้รบัการออกแบบมาเพือ่ให้มมีาตรฐานในการจดัการ
ความเสี่ยงที่หลากหลาย และมีการติดตามผลของความเส่ียงเหล่าน้ัน ท้ังน้ียังรวมถึง 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย บริษัทฯ มีกรอบการ
ท�างานที่ออกแบบมาเพื่อบ่งชี้ จัดการ และก�ากับดูแลความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งท�าให้ผู้บริหารสามารถบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการ 
บริษัทฯ สามารถก�ากับดูแลภายใต้ความรับผิดชอบได้

แนวทางของบริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงมีหลายชั้น และมีบทบาทความ
รับผิดชอบที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในการจัดการความเส่ียงแต่ละประเภท ซ่ึงรวมถึง 
การก�าหนดความรับผิดชอบของแผนก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ  
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ฝ่าย และผู้ตรวจสอบอิสระ โดยความเสี่ยงแต่ละประเภทจะมีฝ่ายที่
มีหน้าที่รับผิดชอบตามเง่ือนไขและกระบวนการตามท่ีบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ ในแต่ละ
ขั้นตอนของการด�าเนินงานจะมีองค์ประกอบท่ีส�าคัญ คือ หัวหน้างานท่ีรับผิดชอบ 
บุคลากรที่รับผิดชอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการความเส่ียง และ 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เป็นส่วนส�าคัญของกรอบการบริหารความเส่ียงคือ 
ความรบัผดิชอบในการบรหิารความเสีย่งของคณะกรรมการบรหิาร และความรับผดิชอบ
ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการซุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนผลการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ 
ในทุกๆ ไตรมาส โดยครอบคลุมไปถึงเรื่องความปลอดภัยในการท�างาน การรักษา
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการด�าเนินงาน
สอดคล้องกับการควบคุมและ บริหารจัดการความเสี่ยงที่วางไว้ นอกจากนี้ ในทุกๆ ปี

คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนปัจจยัเสีย่งทัง้ภายในและภายนอก รวมท้ังตรวจสอบ
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรับมือ 
กับความเสี่ยงจากธุรกิจที่เปลี่ยนไป

การบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย 
(OIMS)
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจในแนวทางซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทาง 
สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ พร้อมทั้งพยายาม
อย่างที่สุดในการปกป้องความปลอดภัยและสุขอนามัยของ พนักงานผู้ปฏิบัติงาน  
ลูกค้า และสาธารณชน โดยระบุอยู่ในนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิภาพความปลอดภัย  
สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และน�าไปปฏิบัติด้วย 
กรอบการบรหิารจัดการทีเ่คร่งครดัท่ีเรยีกว่า การบรหิารการปฏบัิตงิานให้มคีวามปลอดภยั  
(OIMS) นั่นเอง
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OIMS เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นระบบ มีโครงสร้างที่ชัดเจน และถือวินัยอย่างเคร่งครัด 
ในการวัดผลความก้าวหน้าและติดตามภาระรับผิดชอบของแต่ละสายธุรกิจ หน่วยงาน 
และโครงการต่างๆ ในปี 2563 บริษัท Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc. ให้การ
รบัรองมาตรฐานของระบบ OIMS ว่ามมีาตรฐานสงูไม่น้อยกว่าระบบ ISO 14001:2015 
ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานองค์กรนานาชาติ และระบบ  
OHSAS 45001:2018 ว่าด้วยการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ตามมาตรฐานสากล OIMS ประกอบด้วย 11 ส่วนย่อยดังที่แสดงตามภาพด้านล่าง  
โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้เริ่มใช้ ระบบเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (EPS) 
โดยมุ่งเน้นที่อุบัติการณ์ที่หากเกิดขึ้นแล้วเกิดความสูญเสียมากหรือมีผลกระทบสูง  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า  กระบวนการป้องกัน หรือการลดความรุนแรงของความสูญเสีย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ระบบการควบคุม 
ระบบมาตรฐานการควบคุมการบริหาร (System of Management Control Basic  
Standards - SMC) ก�าหนดหลักการและแนวคิดหลักส�าหรับการควบคุมดูแลธุรกิจ  
ระบบบริหารการด�าเนินงานเพื่อการควบคุม (CIMS) ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประเมิน 
และวัดความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงิน รวมทั้งวิธีการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
จากความเสี่ยง ขั้นตอนติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐาน และการรายงานผลการ 
ด�าเนินงานให้แก่ต้นสังกัดและฝ่ายบริหาร โดยระบบการควบคุมนี้มีมาตรฐานในระดับ
เดียวกับหรือสูงกว่าข้อก�าหนดตามกฎหมาย Sarbanes-Oxley ของสหรัฐอเมริกา 
และมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งนิวยอร์ก  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ได้ท�าการประเมินอย่างอิสระ 
และระบุว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิผล การประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตัวเองและการตรวจสอบภายในอย่างสม�า่เสมอช่วยให้มัน่ใจว่าทกุหน่วยงาน
ได้ปรับใช้ระบบการควบคุมและมาตรฐานที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภูมิภาคและทั่วโลกมีผลต่อบริษัทฯ 
แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ติดตามดูแลและบริหารจัดการตามระบบการบริหารตามท่ีได้กล่าว
ข้างต้นแล้วก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงบางปัจจัยนั้นยังคงอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
และสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลประกอบการ สถานะทางการเงินและมูลค่าหุ้น
ของบริษัทฯ ได้  

อุปทานและอุปสงค์
โดยพืน้ฐานแล้วธรุกจิปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีเป็นธรุกจิเกีย่วกบัสินค้าโภคภณัฑ์ กล่าวคอื 
ผลประกอบการและการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งก�าไรหรือขาดทุนจากสินค้าคงคลัง 
อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจากความผันผวนในระดับราคาและก�าไรของผลิตภัณฑ ์

จากการกลั่นน�้ามันหรือปิโตรเคมี ซึ่งถูกก�าหนดจากเหตุการณ์หรือสภาวะในระดับ
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกท่ีส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานท่ีเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกัน ระดับราคาน�้ามันจะมีความผันผวนเมื่ออุปทานมีมากเกินไป
หรือเมื่อเกิดขาดแคลน

ในปี 2564 การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบในเชิงลบ 
ต่อความต้องการของผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่างรุนแรง 
กล่าวคอืประเทศต่างๆ รวมถงึประเทศไทยได้มมีาตรการลอ็คดาวน์ มาตรการลอ็คดาวน์
แบบผ่อนปรน รวมถงึการจ�ากดัการเดนิทาง ซึง่ส่งผลต่อความต้องการผลติภณัฑ์เชือ้เพลงิ
อย่างมีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตาม ความต้องการเริ่มมีการฟื้นตัวหลังจากคลายล็อกดาวน์
จากการฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสโควิด-19 ให้ประชากรในหลายประเทศ ทางบริษัทฯ 
จึงต้องลดก�าลังการผลิตและปรับเปล่ียนแผนการผลิตให้ทันท่วงทีเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

สภาพเศรษฐกิจ

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี หากเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอยหรือมีอัตราการเจริญเติบโตต�่าหรือติดลบ
จะมีกระทบในเชิงลบต่อบริษัทฯ โดยตรง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อสภาพ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภาคอีกด้วย อาทิ การเพิ่มขึ้นของประชากร ความวุ่นวายจากการ
ชุมนุมทางการเมือง สภาวะทางเศรษฐกิจที่มีผลร้ายต่อกลไกของตลาดและสถาบันการ
เงินจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับบริษัทฯ รวมทั้งความปลอดภัยในทรัพย์สินทางการเงิน และ
ความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อบริษัทฯ อีกด้วย

จากรายงานของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2564 
เศรษฐกิจไทยเติบโตร้อยละ 1.6 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ จากการหดตัวร้อยละ 
6.2 ในปี 2563 อนัมสีาเหตหุลกัมาจากการทีร่ฐับาลผ่อนปรนความเข้มงวดของมาตรการ
ปิดประเทศเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 เมือ่เทยีบกับปี 2563 โดยค�านงึ
ถงึผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจ รวมทัง้รฐับาลได้มกีารสนับสนนุการกระตุน้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยเกี่ยวกับอุปสงค์อื่นๆ 

ปัจจัยอื่นๆ รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถใช้พลังงานอย่างมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ส่งผลกระทบต่อความต้องการผลิตภณัฑ์น�า้มนัและปิโตรเคม ีอณุหภมูิ
ตามฤดูกาลมีผลต่อความต้องการใช้พลังงานของเครื่องท�าความเย็นและความร้อน  
ขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของแหล่งพลังงานทางเลือก และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เชื้อเพลิงของผู้บริโภค เช่น รถยนต์ท่ีใช้พลังงานจาก 
เชื้อเพลิงทางเลือก ก็ส่งผลกระทบต่อความต้องการผลิตภัณฑ์น�้ามันและปิโตรเคม ี
เช่นกัน นอกจากนี้ นโยบายและข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อมของรัฐบาลเกี่ยวกับการลด 
ก๊าซเรอืนกระจกและการส่งเสรมิการใช้ยานยนตร์ไฟฟ้าจะเป็นอกีปัจจยัส�าคญัทีม่อิีทธพิล
ต่อความต้องการเชื้อเพลิงคาร์บอน (เชื้อเพลิงฟอสซิล)

ปัจจัยเกี่ยวกับอุปทานอื่นๆ 

การเปลี่ยนแปลงของค่าการกลั่นอุตสาหกรรม ค่าการตลาด หรือแม้แต่การแข่งขัน 
ท่ีเพิ่มขึ้นของตลาดน�้ามันเชื้อเพลิง และน�้ามันหล่อลื่นมีผลโดยตรงกับผลก�าไรของ 
บริษัทฯ โดยเฉพาะการแข่งขันอย่างเข้มข้นในธุรกิจค้าปลีกก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที ่
อาจส่งผลกระทบต่อก�าไรของบริษัทฯ ผู้ค้าปลีกน�้ามันต่างๆ ได้ขยายและเพ่ิมจ�านวน
สถานีบริการอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการใช้แคมเปญทางการตลาดต่างๆ เพื่อช่วงชิง
สัดส่วนการขายให้เพิ่มขึ้น

ราคาและส่วนต่างของสินค้าโภคภัณฑ์แปรเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่างๆ ท่ีกระทบต่อ
อุปทานของสินค้า ตัวอย่างเช่น  ค่าการกลั่นหรือส่วนต่างผลิตภัณฑ์จะมีแนวโน้มลดลง
หากว่าอุตสาหกรรมมีก�าลังการกลั่นปิโตรเลียมหรือการผลิตปิโตรเคมีเพ่ิมขึ้นเกินกว่า
ความต้องการปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างท่ีเป็นตัวก�าหนดปริมาณ
การผลิตน�้ามันและปิโตรเคมีทั่วโลก อาทิ ความยินยอมของประเทศสมาชิกกลุ่มโอเปก
และพันธมิตรในการปฏิบัติตามโควตาการผลิต การเกิดสงคราม การเผชิญหน้าคุกคาม
ต่อกัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่ขัดขวางช่องทางการ
ขนส่ง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยที่สามารถสร้างผลกระทบ 
ต่อต้นทุนการกลั่นน�้ามันและการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีได้เช่นเดียวกัน

ความเสี่ยงด้านตลาดและการเงิน
ผลประกอบการของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
ต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้ อตัราเงนิเฟ้อ และสภาพตลาดทัว่ไปในประเทศและภมูภิาค 
ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหาร
ความเสี่ยงต่อปัจจัยเหล่านี้

ความเสี่ยงจากราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ราคาน�า้มนัดบิ วัตถดุบิอืน่ๆ ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ผลติภณัฑ์อะโรเมตกิส์และเคมภีณัฑ์ 
อื่นๆ ของบริษัทฯ ถูกก�าหนดโดยอ้างอิงกับราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดเหล่านี ้
มีความผันผวนและอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
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ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ บางส่วนจะถูกกระทบด้วยความผันผวนและวัฏจักร 
ของอุตสาหกรรมกลัน่น�า้มันและการผลติอะโรเมติกส์ ในอดตีท่ีผ่านมา อตุสาหกรรมกล่ัน
น�้ามันและการผลิตอะโรเมติกส์ต้องประสบกับช่วงเวลาท่ีหมุนเวียนของภาวะอุปทาน
ตึงตัว (tight supply) ซึ่งส่งผลให้ราคาและอัตราก�าไรเพิ่มขึ้น ติดตามด้วยช่วงระยะเวลา
ที่มีการเพิ่มก�าลังการผลิตขึ้นมากจนเกิดภาวะอุปทานล้นตลาด ส่งผลให้ราคาและอัตรา
ก�าไรลดลง ความผันผวนที่มีนัยส�าคัญในราคาตลาดของน�้ามันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ  
ทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากทิศทางของรฐับาลเกีย่วกบัข้อก�าหนดด้านเชือ้เพลิงและราคาในตลาด
อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยที่ส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ  

ราคาน�า้มันดิบดูไบในปี 2564 มีความผันผวนอยู่ในช่วงราคา 49.8 ถึง 84.0 ดอลลาร์ 
ต่อบาร์เรล โดยมีราคาเฉลี่ยน�้ามันดิบดูไบในปี 2564 อยู่ที่ 69.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล  
สงูกว่าราคาเฉลีย่น�า้มนัดบิดไูบในปีก่อนหน้าเป็นอตัราร้อยละ 64.0 ราคาน�า้มนัดบิดไูบ
เฉลีย่รายเดอืนของเดือนธันวาคม 2564 อยูท่ี ่73.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสูงกว่าราคาเฉล่ีย
ของเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ 49.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถึง 23.4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ในปี 2564 สูงขึ้นตามราคาน�า้มันดิบ
ที่ปรับตัวสูงขึ้น ราคาน�้ามันดิบและราคาผลิตภัณฑ์โดยรวมที่สูงขึ้น สะท้อนถึงอุปสงค์
น�้ามันทั่วโลกที่ฟื้นตัวจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

ความผันผวนและวงจรของราคาตลาดของน�้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์น�้ามันปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้นี้อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ  เนื่องจากบริษัทฯ มีขนาดใหญ่และด�าเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียมมา
ยาวนาน บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงจากราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ดังกล่าวจะอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ โดยท่ัวไปแล้วบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการใช้ 
เครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงต่อปัจจัยเหล่านี้

การแข่งขันในธุรกิจ

การแข่งขันอย่างเข้มข้นในธุรกิจค้าปลีกก็เป็นอีกปัจจัยเส่ียงหนึ่งท่ีอาจส่งผลกระทบ 
ต่อความสามารถในการท�าก�าไรของบรษิทัฯ ผูค้้าน�า้มนัต่างๆ กไ็ด้ขยายและเพิม่จ�านวน
สถานบีรกิารอย่างรวดเรว็ รวมไปถงึการใช้โปรแกรมทางการตลาดต่างๆ เพือ่เพิม่สดัส่วน
การขาย ความสามารถของบริษัทฯ ในการพัฒนาและส่งมอบข้อเสนอที่แข่งขันได้ให้กับ
ลูกค้าตลอดจนการขยายเครือข่ายค้าปลีกจะส่งผลต่อยอดขายและการเติบโต

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การด�าเนินงานของบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากหลายสกุลเงิน โดยมี
เงนิสกลุดอลล่าร์สหรฐัเป็นสกลุเงนิหลกั การซือ้สนิค้าและการขายส่งออกไปต่างประเทศ 
ส่วนใหญ่มีการท�าธุรกรรมเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนการขายภายในประเทศ 
ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การขายผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ผลิตภณัฑ์อะโรเมตกิส์และเคมภัีณฑ์อืน่ๆ ในกลุม่พาณชิยกรรม 
ในประเทศ และการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในกลุ่มการค้าปลีก จะอ้างอิงกับราคา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในภูมิภาคในสกุลดอลล่าร์สหรัฐ โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิง
ในการก�าหนดราคาขายในสกุลเงินบาท อาจจะปรับตัวช้ากว่าอัตราแลกเปลี่ยนใน
ปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ท้ังในทางบวกและ 
ในทางลบ อย่างไรก็ตามในระยะยาว บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลกระทบเล็กน้อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่มีเงินกู้ยืมระยะสั้น 
และเงินกู้ยืมระยะยาวที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไม่ได้
ท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ทั้งนี้แนวปฏิบัติของกลุ่มกิจการห้ามมิให้
มีการเก็งก�าไรเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่เกิดจากเงินกู้ยืมด้วยอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  
ทัง้นี ้บรษัิทฯ มกีารบรหิารควบคุมดูแลเงินกูท้ั้งหมดอย่างต่อเนือ่งและพิจารณาด�าเนนิการ 
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด การให้สินเชื่อ
แก่ผู้ค้าส่งและลูกค้ารายย่อย รวมถึงลูกหน้ีท่ียังไม่ได้จ่ายช�าระและรายการที่ได้ผูกพัน 
ไว้แล้ว ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อในส่วนของยอดคงเหลือกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
มีความเสี่ยงต�่า เนื่องจากความมั่นคงโดยรวมของกลุ่มบริษัท เอ็กซอนโมบิล

ในส่วนของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด บรษิทัฯ จะฝากเงนิกบัธนาคารทีม่รีะดบั
ความน่าเชื่อถืออย่างต�่าในระดับ BBB- หรือเทียบเท่า

การประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้ด�าเนินการภายในบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงสถานะ
ทางการเงิน ตัวชี้วัดความส�าเร็จทางธุรกิจ ประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยอื่น ระดับ
ความเส่ียงของลูกค้าแต่ละรายถูกก�าหนดโดยใช้ผลจากการประเมินภายในของบริษัทฯ 
ซึ่งก�าหนดโดยฝ่ายบริหาร ส�าหรับลูกค้าแต่ละราย จะถูกจัดประเภทความเส่ียงภายใต้
แนวทางปฏิบัติท่ีก�าหนดขึ้นภายในกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ระดับความเสี่ยงต�่ามากถึงความ
เสีย่งสงูมาก การจดัประเภทความเสีย่งนัน้ได้สะท้อนถึงความเสีย่งในการผดินดัช�าระหนี ้
ของลูกค้าและเพ่ือให้คล้ายคลึงกับการจัดประเภทความเสี่ยงที่ก�าหนดโดยองค์กร
ภายนอก

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทฯ จัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับเงินสดและรายการ 
เทียบเท่าเงินสดขั้นต�่าเพื่อใช้ในการด�าเนินงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดให้มีวงเงินสินเชื่อ
แบบผูกมัดและวงเงินสินเชื่อแบบไม่ผูกมัดจากทั้งธนาคารและบริษัทที่เก่ียวข้องกัน  
บริษัทฯ พิจารณาความต้องการกระแสเงินสดในอนาคตผ่านแผนการเงินประจ�าปี  
รวมถึงแผนการเงินประจ�าปีส�าหรับปีต่อไปได้ผ่านการพิจารณาให้เสร็จส้ินแล้ว เพื่อให้
ความม่ันใจว่าการประมาณการส�าหรับความต้องการในอนาคตจะมีการจัดหาวงเงิน 
สินเชื่ออย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีแหล่งกู้ยืมเงินอย่างพอเพียง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
กลุ่มกิจการมีสินเชื่อแบบไม่มีข้อผูกมัดจ�านวน 75,005 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ  
ยังได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ให้เสนอขายตัว๋แลกเงนิแบบหมนุเวยีนจ�านวน 12,000 ล้านบาท ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้ใช้วงเงินไป 500 ล้านบาท
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาจเพิ่มขึ้นถ้าลูกค้าไม่สามารถจ่ายหนี้คืนให้กับบริษัทฯ  
ภายใต้ระยะเวลาการช�าระหนี้ เพื่อจัดการกับความเสี่ยงบริษัทฯ มีการประเมิน 
ความสามารถด้านการเงินของลูกค้าเป็นระยะๆ และอาจจะร้องขอให้ลูกค้าบางราย
วางหนังสือค�า้ประกันจากธนาคารหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นที่คล้ายคลึงกันดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านทุน

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด การให้สินเชื่อ
บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารทนุเพือ่ให้มีความสามารถในการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง 
และสามารถให้ผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ในอนาคตบริษัทฯ อาจจะ
ปรับจ�านวนเงินปันผล จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้สามารถมีโครงสร้างทุน ที่เหมาะสม ทั้งนี้ 
กลุม่บรษิทัได้มกีารท�าแผนทางการเงินประจ�าปี เพือ่ประมาณการเงินปันผลท้ังในปัจจุบนั
และอนาคตทุกปี

ปัจจัยจากนโยบายของภาครัฐ กฎหมาย 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ผลการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายข้อบังคับและ นโยบายภาครัฐ เช่น การเพิ่มภาษี  การก�าหนด
เงือ่นไขทีเ่ข้มงวดขึน้ในการออกใบอนญุาต  การควบคมุราคา  การเปล่ียนแปลงกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมและนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน นอกจากนั้นแล้วผลกระทบ 
อาจเกิดจากกฎหมายอ่ืนใดที่ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้นเพ่ิม 
มากข้ึนหรอืท�าให้โอกาสทางธุรกจิล่าช้าหรอืลดลง ซึง่รวมถงึการออกข้อบงัคบัใช้เชือ้เพลงิ
ทางเลือกหรือส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่มีราคาไม่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจได้รับ 
ผลกระทบจากผลของคดีความหรือการด�าเนินกระบวนการทางกฎหมายอื่นใดและอาจ 
ต้องช�าระค่าเสียหายในเชิงลงโทษที่มีจ�านวนสูงและมิได้คาดหมายซ่ึงก็นับเป็นอีก 
ปัจจัยเสี่ยง

บริษัทฯ ยังคงค�านึงถึงความเป็นไปได้ของนโยบายภาครัฐของปี 2564 เพื่อวางแผน
ด�าเนินงานในอนาคต อาทิ การเปล่ียนแปลงส่วนผสมของเช้ือเพลิงชีวภาพในน�้ามัน 
เชื้อเพลิง แผนการยกเลิกการจ�าหน่ายน�้ามันแก๊สโซฮอลล์ 91 การปรับหลักเกณท ์
การค�านวณราคา ณ โรงกลั่น และการทบทวนการก�าหนดราคาก๊าซปิโตรเลียม
เหลว นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีการติดตามและศึกษาผลกระทบที่มีนัยส�าคัญ 
จากทิศทางของนโยบายสภาพภูมิอากาศที่ระบุไว้ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศสมยัท่ี 26 (COP26) อย่างใกล้ชดิ

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
นอกเหนือจากปัจจัยภายนอก ผลประกอบการในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ 
ของบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการปัจจยัเสีย่งทีอ่ยูใ่นความควบคมุของบรษิทัฯ ซึง่จะเป็น
ตัวก�าหนดผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

74 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โดยทีธ่รุกจิหลกัในหลายๆ ส่วนของบรษิทัฯ ต้องยดึโยงอยูก่บัสนิค้าโภคภณัฑ์อนัมรีะดบั
ราคาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ ่ายและการเพิ่มผลการผลิตอย่างต่อเน่ืองเป็น 
องค์ประกอบส�าคัญในการก�าหนดความสามารถของบริษัทฯ ดีขึ้น บริษัทฯ จึงต้องให้
ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี การควบคุมต้นทุน 
การเพิ่มผลิตผลและการประเมินค่าสินทรัพย์โดยรวมอย่างสม�่าเสมอ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
การควบคุมทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การควบคุมทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม
อันมีอยู่ในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ผลประกอบการของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของฝ่ายจัดการท่ีจะจัดการความเส่ียงและควบคุมการด�าเนินงานอย่าง
มีประสิทธิผล บริษัทฯ ใช้ระบบการบริหารจัดการที่เข้มงวดและเน้นให้ความส�าคัญ 
อย่างต่อเนือ่งเพือ่ลดหรอืก�าจดัความเส่ียง เช่น ความปลอดภัยในสถานท่ีท�างาน การรัว่ไหล 
หรือเหตุการณ์อื่นที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การปล่อยก๊าซสู่บรรยากาศ และ 
การท�าลายระบบรกัษาความปลอดภยัข้อมลูคอมพวิเตอร์ หากระบบการบรหิารจดัการ
และการควบคมุไม่ท�างานตามท่ีวางไว้ก็อาจจะก่อให้เกิดผลร้ายและภาระความรบัผดิชอบ 
แก่บริษัทฯ เป็นจ�านวนมากได้  

การเตรียมความพร้อม

ความมีประสิทธิผลของบริษัทฯ ในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ 
ความผดิพลาดของมนษุย์ สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง และเหตกุารณ์ไม่ปกติ
ต่างๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน ขึ้นอยู่กับมาตรการที่เคร่งครัดทั้งในด้านการเตรียมความพร้อม
และการแก้ไข รวมทัง้แผนด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง (Business Continuity Plan – BCP) 
บริษัทฯ มีการทบทวน มีการปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ และมีการซักซ้อมมาตรการ
ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่งทกุๆ ปี มกีารจ�าแนกกิจกรรมทีส่�าคญัต่อการด�าเนนิงาน  
ต�าแหน่งท่ีมีความจ�าเป็นต้องท�ากิจกรรมที่ส�าคัญนั้นๆ รวมไปถึง มีการบันทึกวิธีการ
แก้ไขปัญหาและวธิกีารทีจ่ะลดผลกระทบให้ได้มากทีส่ดุถ้าเกดิเหตกุารณ์ฉกุเฉนิ ในแผน
ด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤติ (BCP) ของบริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการรับมือ 
ในสถานการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ กรณีเกิดเหตุการณ์ท่ีท�าให้เกิดการสูญเสียบุคลากร 
ทีส่�าคญัต่อการด�าเนนิงาน กรณเีกดิการสญูเสยีและความเสยีหายกบัสถานประกอบการ
และส่ิงก่อสร้าง กรณีระบบสารสนเทศสูญเสียหรือสูญหาย และกรณีการสูญเสียผู้ขาย
สินค้า/ผู้ให้บริการที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�าเนินงานและการผลิต
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ปัจจัยอื่นๆ
การพึ่งพา เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ 
สำาหรับการให้บริการสนับสนุนด้านต่างๆ

ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ  บริษัทฯ ต้องพึ่งพา เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/
หรือบริษัทในเครือเป็นอย่างมาก ส�าหรับการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ  
อาทิ การเข้าถึงความเชี่ยวชาญในการบริการจัดซื้อน�้ามันดิบและวัตถุดิบ เครือข่ายการ
จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทั่วโลก เทคโนโลยีชั้นสูง การปฏิบัติการ
และงานวศิวกรรม โครงการวจิยัและพฒันา เครือ่งหมายการค้า และบรกิารอืน่ๆ บรษิทัฯ 
ไม่สามารถรับรองได้ว่า เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือจะยังคง
ให้การสนับสนุนดังกล่าวตลอดไป ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าว
หรือสัญญาที่มีนัยส�าคัญใดๆ ที่ท�าไว้กับ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัท
ในเครือสิ้นสุดลงโดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถหาบริการจากแหล่งอื่นๆ หรือไม่สามารถว่า
จ้างบุคลากรที่ส�าคัญเพิ่มเติมได้ ธุรกิจของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบเสียหาย สัญญา
ต่างๆ ที่บริษัทฯ ท�าไว้กับ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือส�าหรับ
บริการด้านเทคโนโลยี เคร่ืองหมายการค้า และบริการสนับสนุนด้านอ่ืนๆ นั้น มีข้อ 
ก�าหนดว่าด้วยการสิ้นสุดของสัญญาโดยอัตโนมัติ หากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น  
ไม่ได้เป็นเจ้าของหรอืไม่มีอ�านาจควบคมุไม่วา่โดยตรงหรอืโดยอ้อมเป็นจ�านวนเกนิกว่า
ร้อยละ 50 ของส่วนได้ส่วนเสยีในบริษทัฯ นอกจากนี ้ยงัมเีงือ่นไขบางประการทีเ่กีย่วกบั
บุริมสิทธิและการอนุมัติจากรัฐบาลที่จะมีผลบังคับใช้ หากผู้ถือหุ้นของเอ็กซอน โมบิล 
คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือประสงค์ที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นโดยรวมของตน
ในบริษัทฯ ลงจนต�่ากว่าร้อยละ 50

ผู้ถือหุ้นรายเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือปราศจากภาระผูกพัน 
ในการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต�่าและสามารถลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
ได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือไม่มีภาระ
ผูกพันในการให้กู ้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ และทางบริษัทฯ  

ไม่สามารถรับรองได้ว่า เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือจะให้กู้ยืม
เงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ ในอนาคต

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ กับ
บริษัทฯ หรือระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ

ปัจจบุนับรษิทัในเครอืเอก็ซอน โมบลิ คอร์ปอเรชัน่เป็นผูถื้อหุน้เสยีงข้างมากของบรษิทัฯ  
ในกรณท่ีีท�าให้ผลประโยชน์ของเอก็ซอน โมบลิ คอร์ปอเรชัน่หรอืผลประโยชน์ของบรษิทั
ที่เกี่ยวข้องของ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ันแตกต่างจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ อาจต้องเผชญิกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าที่
ความรบัผิดชอบของตนในฐานะกรรมการและผูบ้รหิาร ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อาจ
เกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้ รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ 
ของ เอก็ซอน โมบลิ คอร์ปอเรชัน่ เช่น รายการทีเ่กีย่วกบัการจดัหาวตัถดุบิ หรอืการขาย
ผลิตภัณฑ์ การแข่งขันหรือกิจการใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจกลั่นน�้ามัน การอนุมัติการ 
ควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น การซื้อขายสินทรัพย์และธุรกรรมทางบริษัท 
ท่ีมีนัยส�าคัญอ่ืนๆ การออกหรือจ�าหน่ายหลักทรัพย์ การตัดสินใจลงทุนและค่าใช้จ่าย
เพื่อการลงทุนอื่นๆ และ การบังคับสิทธิตามสัญญา การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรร
อื่น ๆ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและกฎหมาย

แม้บริษัทฯ มีความตั้งใจท่ีจะด�าเนินมาตรการตามท่ีสมควรเพื่อขจัดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ดังกล่าวและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ ด้วยในขณะเดียวกัน  
แต่บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าผลประโยชน์ระหว่างเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น 
และ/หรือบริษัทในเครือ หรือของบริษัทฯ จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ผลประโยชน์ของเอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรช่ันและ/หรอืบรษัิทในเครอือาจจะไม่สอดคล้อง
กับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
อาจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนและด�าเนินการในฐานะผู้ถือหุ้นผ่านทางบริษัทในเครือ 
ซึ่งอาจขัดแย้งและมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของบริษัทฯ  
เช่น การจ่ายเงินปันผลหรือการจัดสรรอื่นๆ
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คดีความที่ค้างพิจารณาอยู่และที่อาจเกิดขึ้น 
ในอนาคต  
ณ วันที่จัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1  
One Report) ฉบับนี้ บริษัทฯ มีคดีความที่ค้างพิจารณาเกี่ยวเน่ืองกับการด�าเนินการ
ทางการค้าปกติของบริษัทฯ อยู่หลายกรณี ซึ่งมิได้ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี 
นัยส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีคดีความ 
ที่ส�าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 

ข้อกังวลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ
ในขณะที่บริษัทฯ เผชิญกับความท้าทายต่อข้อกังวลเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ บริษัทฯ จ�าเป็นต้องตอบสนองความต้องการของสังคมในผลิตภัณฑ์ท่ีจ�าเป็น
ส�าหรับชีวิตสมัยใหม่ อีกทั้งยังคงมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและความมีเสถียรภาพ 
ในการปฏิบัติงาน การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารต้นทุนโดย 
การจัดการต้นทุนและเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ และการแสวงหาโอกาสในการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่เสมอ

บริษัทฯ น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีของบริษัทในเครือ เอ็กซอนโมบิล มาใช้ประโยชน์ 
เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีผู ้คนต้องการเพื่อให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี ในโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญ
เหล่านีต่้อไป นอกจากนี ้เรายงัสนบัสนนุปณธิานของสงัคมในการก้าวสูอ่นาคตพลงังาน
คาร์บอนต�่าเพื่อบรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีส ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

การพัฒนาของเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือก
การคาดการณ์สัดส่วนประเภทพลงังาน (Energy Mix) ในอนาคตเพือ่ให้บรรลวัุตถุประสงค์
ทีจ่ะรกัษาระดบัอณุหภูมโิลกให้เพิม่ขึน้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซยีสได้ จ�าเป็นต้องใช้พลงังาน
จากแหล่งพลังงาน และใช้เทคโนโลยีหลายประเภท โดยประเภทของแหล่งพลังงาน 
ทีป่ล่อยก๊าซเรอืนกระจกต�า่ อาทิเช่น พลังงานชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ ลม การดกัจบั 
และกกัเกบ็คาร์บอน (Carbon Capture and Storage) และไฮโดรเจนจะมบีทบาทมากขึน้
ในอนาคต แต่ทัง้นีน้�า้มนัและก๊าซธรรมชาตจิะยงัคงมบีทบาทส�าคญัของสดัส่วนประเภท
พลังงาน (Energy Mix) ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าอันแสดงเห็นถึงความจ�าเป็นของ 
การลงทุนในธุรกิจน�้ามันและก๊าซธรรมชาติต่อไป
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ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
(Cyber Security)
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี กระบวนการและ 
วิธีปฏิบัติงานได้รับการออกแบบและก�าหนดขึ้นเพื่อปกป้องความเสียหายบนเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม และข้อมลูของบรษัิทฯ จากการถูกโจมตทีางไซเบอร์หรอืการเข้าถึง 
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เป้าหมายของภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ 
คือ การขโมยข้อมูลของบริษัทฯ หรือการเพิ่มความเสียหายต่อทรัพยากรของบริษัทฯ   
การฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้เท่าทันและมีความพร้อมที่จะรับมือกับการคุกคาม 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ พนักงานจะต้อง
สามารถแยกแยะภยัคกุคามทางไซเบอร์และเข้าใจในบทบาทของตนเองท้ังในการป้องกัน
และการรับมือการโจมตี บริษัทฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอร์โดยก�าหนดให้พนักงานทุกคน รวมทั้งบุคลากรที่ต้องท�างานกับบริษัทฯ  
ต้องเข้ารับการอบรมนี้เป็นประจ�าทุกปี อีเมลปลอม หรือ Email phishing attacks  
เป็นหนึ่งในภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีพบอย่างแพร่หลาย บริษัทฯจึงได้รวมวิธีการ
จัดการเมื่อพบอีเมลปลอมไว้ในการอบรมนี้ด้วยนอกเหนือจากการฝึกอบรมดังกล่าว  
บริษัทฯ ยังได้ประเมินความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์นี้ ด้วยการ 
ส่งอีเมล์ปลอมจ�าลองให้พนักงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อฝึกให้พนักงานสามารถแยกแยะ
อีเมลปลอมได้จริง  
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(1) International Energy Agency Stated Policies Scenario (STEPS)
Source: EM Analysis; IEA World Energy Outlook (WEO) 2021
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน
บริษัทฯ ยึดถือวิสัยทัศน์ “เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า” 
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเรา จ�าเป็นต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในประเทศไทยและ 
ในภมูภิาคนี ้ซ่ึงสะท้อนความหมายของการ “เติมเตม็พลังชวีติ” โดยวิธกีารบรรลุวสัิยทัศน์ 
คือการมอบ “ประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า” บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบและก่อให้เกิดความยั่งยืน สนับสนุนชุมชนที่เราด�าเนินงาน  
จัดหาผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆ กับการด�าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้
มากที่สุด เราพยายามที่จะสานต่อประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในด้านความเป็นเลิศใน 
การด�าเนนิงาน นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การลงทุนอย่างมีระเบียบ
วินัย มีการพัฒนาแรงงาน การมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการอย่างมีคุณค่า

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อเร่งให้เกิด
ความคบืหน้าในการแก้ปัญหาความท้าทายด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมทัว่โลก
ภายในปี 2573 ซ่ึงแม้ว่าเป้าหมายดังกล่าวจะเน้นไปท่ีรัฐบาลเป็นหลัก แต่ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมก็มีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนแผนระดับชาติของรัฐบาล  
ท้ังนี้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในบางประเด็นของ SDG 17 ประการ ในรายงานฉบับนี้  
บริษัทฯ จะน�าเสนอ เป้าหมายหลัก แปดประการที่เราให้การสนับสนุนอย่างมีนัยส�าคัญ

บริษัทฯ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตพลังงานและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ท่ีจ�าเป็นต่อชีวิตสมัยใหม่
และการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมไปกับการช่วยปกป้องผู้คน สิ่งแวดล้อม และชุมชน 
ท่ีเราด�าเนินงาน รวมถึงการค�านึงถึงความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การตอบสนองความท้าทายท้ังสองด้านน้ีจะมีความส�าคัญยิ่งขึ้นไปอีกในทศวรรษหน้า 
เนื่องจากจ�านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นและการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่จะผลักดัน
ความต้องการพลังงานให้สูงขึ้น รายงานฉบับนี้จะให้บทสรุปของความยั่งยืนท่ีส�าคัญ 
ในด้านประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของเรา
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นในประเทศตลอดจนความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจการกลั่นและการตลาดปิโตรเลียมแบบบูรณาการ ห่วงโซ่คุณค่าเริ่มต้นจากการรับน�้ามันดิบเข้าโรงกล่ันซึ่งมาจากการขนส่งทางทะเลเป็นหลัก โรงกล่ันท�าการ 
กลัน่น�า้มนัดบิให้เป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ เช่น ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว(LPG) แนฟทา น�า้มนัเบนซนิ ดเีซล น�า้มนัเชือ้เพลงิอากาศยาน/น�า้มนัก๊าด ยางมะตอย และน�า้มนัเตา ส่วนปฏบิตักิาร 
น�า้มนัรบัผดิชอบการด�าเนนิงานของคลงัน�า้มนัและท่อส่งน�า้มนั เพือ่จ�าหน่ายน�า้มันส�าเรจ็รปูไปยงัพืน้ทีต่่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ เจ้าหน้าทีฝ่่ายขายดแูลและให้บรกิารลกูค้า
ตามช่องทางการขายต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายการตลาดค้าปลีก ฝ่ายการขายพาณิชยกรรม ฝ่ายจัดหาน�้ามันและฝ่ายการขายน�้ามันหล่อลื่นส�าเร็จรูป แต่ละฝ่ายมีความเข้าใจ 
อย่างถ่องแท้ถึงความต้องการของลูกค้าและมั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถให้ความคิดเห็นการบริการผ่านทางฝ่ายขาย 
และฝ่ายบริการลูกค้าอีกด้วย

นํ้ามันดิบ โรงกลั่นนํ้ามัน

เร�อ

ท�อส�งนํ้ามัน

คลังนํ้ามัน

คลังนํ้ามันภาคเหนือ
รถไฟ

รถบรรทุกนํ้ามัน

รถบรรทุกนํ้ามัน

อ�ตสาหกรรม

อ�ตสาหกรรม

ร�านอะไหล�รถยนต�ค�าปลีก/อ��ซ�อมรถ

สายการบิน

รถบรรทุกขนส�งคลังนํ้ามันหล�อลื่น

นํ้ามันหล�อลื่นสําเร็จรูปนํ้าเข�า

และการจัดหาภายในประเทศ

บร�ษัท บร�การเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BAFS)

สถานีบร�การนํ้ามัน

อ�ตสาหกรรมสถานีบร�การนํ้ามัน
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บรษิทัฯ มกีารด�าเนนิงานในการส่งเสรมิความเข้าใจ ความไว้วางใจและความร่วมมอืกบักลุม่ผูม้ส่ีวนได้สว่นเสยีในเรือ่งของความยัง่ยนื บรษิทัฯ มกีารสือ่สารกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนได้เสยี
ในหลายรูปแบบ ทั้งผ่านการพบปะกับชุมชน สื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย รวมถึงการสนทนาแบบเป็นรายบุคคล การสนับสนุนการสนทนาที่เปิดกว้างโดยการรับฟังข้อคิดเห็น หารือ
เก่ียวกบัแนวทางปฏิบตั ิและแบ่งปันแผนงานแก่กลุ่มผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ตัง้แต่ชมุชนและองค์กรพฒันาเอกชน ไปจนถึงพนกังานและผูถื้อหุน้ บรษิทัฯ ยงัคงให้ความใส่ใจต่อข้อคดิเหน็ 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการด�าเนินงานที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของเรา ตารางสรุปกลุ่มหลักผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หัวข้อที่ได้รับความสนใจโดยทั่วไป  
และแนวทางการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติ

ชุมชน การจัดการมลพิษทางอากาศ

การลงทุนในชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกิจ

การศึกษา

โอกาสการจ้างงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการเรื่องร้องทุกข์

ผลกระทบต่อการด�าเนินงาน

สื่อสารกับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เราด�าเนินการผ่านการติดต่อโดยตรงและการประชุมกลุ่ม

มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการติดตาม วิเคราะห์ และตอบสนองต่อข้อกังวล 
ของชุมชนที่อาจเกิดขึ้น

มีช่องทางให้ชุมชนหาหรือให้ข้อมูล

จัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ร่วมชมโรงกลั่นเพื่อแสดงผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
และผลกระทบต่อการด�าเนินงาน

ลูกคำ้ การพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

ความปลอดภัย

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ความยั่งยืนและประสิทธิภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม

มีบทสนทนาที่เปิดกว้างกับลูกค้าและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืน

ตอบข้อซักถามของลูกค้าและให้หมายเลขติดต่อหากมีข้อสงสัย

ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อแบ่งปันข้อมูล

พนักงำน ผลตอบแทน

ความหลากหลายและ 
การไม่แบ่งแยก

องค์รวมด้านสุขภาพ

การพัฒนาด้านวิชาชีพ

ความปลอดภัย

สวัสดิภาพในสถานที่ท�างาน

สนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาชีพของพนักงานของเรา

ลงทุนในสุขภาพของพนักงานโดยมีการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพโดยความสมัครใจ

สามารถแบ่งปันข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นผ่านหัวหน้างาน แบบส�ารวจ การประชุมในบริษัท และ 
สายด่วนที่เป็นความลับ

สนับสนุนกลุ่มงานที่น�าโดยพนักงานซึ่งส่งเสริมวัฒนธรรมของความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก

ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อแบ่งปันข้อมูล
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติ

รัฐบำล การจัดหาพลังงานและความมั่นคง

ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โอกาสการจ้างงาน

จริยธรรมและความซื่อสัตย์

การประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ

การพัฒนาผู้ขายสินค้าหรือบริการ 
แก่บริษัทฯ ในท้องถิ่น

ความปลอดภัย

ภาษีและแหล่งรายได้อื่นๆ

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก

การศึกษา

ราคาพลังงานที่เป็นธรรม

มีส่วนร่วมกับรัฐบาลเพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของการด�าเนินงาน

พบภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรา 
พร้อมเน้นย�้ากลไกการค้าเสรีและการมีโอกาสเท่าเทียมกัน

ด�าเนินการสนับสนุนนโยบายด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีเกี่ยวข้อง และช่วยระบุ
แนวทางแก้ไข

องค์กร 
พัฒนำเอกชน

ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสังคม

ความโปร่งใส

การพัฒนาเศรษฐกิจ

สุขภาพ

การศึกษา

หารือร่วมกันในโครงการที่มีผลต่อส่วนรวม

เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และความเชี่ยวชาญ

ร่วมมือกับผู้รับทุนเพื่อพัฒนาสุขภาพ การศึกษา และโอกาสในการท�างานในชุมชนท้องถิ่น

มส่ีวนร่วมกบัองค์กรพฒันาเอกชนตามความเหมาะสมเพ่ือท�าความเข้าใจปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในเชิงรกุ

ผู้ถือหุ้น องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ผลการด�าเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติธรรมาภิบาล มส่ีวนร่วมโดยตรงกบัผูถ้อืหุน้เพือ่ท�าความเข้าใจข้อซกัถามและข้อคดิเหน็ รวมถงึข้อเสนอแนะของผูถ้อืหุน้

เผยแพร่ข้อมลูให้แก่ผูถ้อืหุน้ผ่านตลาดหลกัทรพัย์ (SET) รวมถงึข้อมลูการน�าเสนอ และสิง่พมิพ์อืน่ ๆ 
ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั

จดัประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปีเพือ่แจ้งข้อมูลส�าคญัของบรษิทัฯ และตอบค�าถามผู้ถอืหุน้

คู่ค้ำ โอกาสทางธุรกิจในท้องถิ่น

การพัฒนาผู้ขายสินค้าหรือบริการ 
แก่บริษัทฯ ในท้องถิ่น 

ความสมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัย

ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม

ความคาดหวังส�าหรับคู่ค้า

ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก

การฝึกอบรมผู้ขายสินค้าหรือบริการ
แก่บริษัทฯ

สิทธิมนุษยชน

จัดการประชุมผู้ขายสินค้าหรือบริการแก่บริษัทฯเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทฯ

แบ่งปันความคาดหวังของผู้ขายสินค้าหรือบริการแก่บริษัทฯ ผู้จ�าหน่าย และผู้รับเหมาของเรา

ด�าเนินการตรวจสอบผู้ขายสินค้าหรือบริการแก่บริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอและมีการตรวจสอบวิเคราะห์
สถานะการต่อต้านการทุจริต
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การจัดการอย่างยั่งยืน 
ในมิติสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีประวัติอันยาวนานในการตอบสนองความต้องการพลังงานของสังคมที ่
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นอย่างยาวนาน
ในการลงทุนในเทคโนโลยแีละความสามารถของบคุลากร บรษิทัฯ จึงสามารถทีจ่ะจดัหา
พลงังานทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาวถิชีวีติผูค้น ควบคูไ่ปกบัการบรหิารจดัการกบัความเสีย่ง
ของเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทางการจดัการ สิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ มีรากฐานจากความเข้าใจเก่ียวกบัผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ และความมุ ่งมั่นใน 
การพฒันา รกัษา และด�าเนนิโครงการอย่างยัง่ยนืโดยใช้มาตรฐานทีเ่หมาะสมซึง่ช่วยให้
บริษัทฯ สามารถ ‘ปกป้องวันพรุ่งนี้ ในวันนี้’

บริษทัฯ สนบัสนนุเป้าหมายของ เอก็ซอนโมบลิ  ในการท่ีจะบรรลุการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ในขอบเขตท่ี 1 และ 2 (Scope 1 and 2) จากแหล่งหรือโรงงานท่ีบริษัทในเครือ 
เอ็กซอนโมบิลเป็นผู้ด�าเนินการรวมทั้งหมด ให้ค่าสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 ซึ่ง 
เราก�าลังด�าเนินการจัดท�าแผนน�าทาง (roadmap) ในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยแผนน�าทางดังกล่าวจะถูกปรับให้เหมาะกับโรงงานส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ 
เครื่องจักรและแผนการบ�ารุงรักษา โดยจะถูกปรับปรุงแก้ไขตามพัฒนาการในอนาคต
ของเทคโนโลยีและแนวนโยบายของภาครัฐ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

การเข้าถึงแหล่งพลังงานที่น่าเชื่อถือได้และในราคาที่สมเหตุสมผลมีความส�าคัญต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชพีทีด่ขีึน้ บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะแสดงให้เหน็ถงึ 
ความเป็นผู้น�าในการจัดการสิ่งแวดล้อม เราตระหนักถึงความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของเรา และมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและที ่

เกิดขึ้นจริงในแต่ละขั้นตอนของโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราปฏิบัติ 
ตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับใช้มาตรฐานที่เหมาะสม 
ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับเหล่านั้นอยู่

ระบบการบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS) ก�าหนดความคาดหวังที ่
ใช้ในการด�าเนินงานทั้งหมดเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความ
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง” (หน้า 68) 

บรษิทัฯ มคีวามพยายามในการจดัการความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
โดยมีกลยุทธ์ด้านสภาพอากาศของบริษัทที่ส�าคัญสี่ด้านประกอบด้วย

• กำรลดมลพิษทำงอำกำศจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได ้ในหัวข ้อ “การลดมลพิษทางอากาศ
จากการด�าเนินงานของบริษัทฯ” (หน้า 86) ในการด�าเนินงานของบริษัท

• กำรจดัหำผลติภณัฑ์เพ่ือช่วยให้ลกูค้ำลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทำงอำกำศ

บริษัทฯ ตอบสนองต่อการเติบโตของความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยการน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าต้องการควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ เทคโนโลยีเชื้อเพลิง SynergyTM ส�าหรับผลิตภัณฑ์น�้ามัน
เบนซินและดีเซล และน�้ามันหล่อล่ืน Mobil 1TM ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิง SynergyTM

ท้ังหมดใช้เทคโนโลยีขั้นสูงส�าหรับสารเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการประหยัด
เชื้อเพลิงและสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นในขณะที่มีการปล่อยมลพิษที่ลดลง
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม (“Supreme+”) นอกจากนี้ยังมีน�้ามันเครื่อง
สงัเคราะห์ขัน้สงูของ Mobil 1TM ซึง่เป็นสตูรพเิศษทีม่รีะบบสารเตมิแต่งทีอ่อกแบบมา
เพื่อมอบสมรรถนะเครื่องยนต์สูงสุดและการปกป้องเพื่อให้มีช่วงการเปลี่ยนถ่าย
น�้ามันเครื่องท่ียาวขึ้นเมื่อเทียบกับน�้ามันเครื่องทั่วไป เหล่านี้เป็นการปรับปรุง
ประสิทธภิาพและยดืระยะการใช้งานของรถยนต์ลกูค้า ควบคู ่ไปกบัการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
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• กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์เป็นส่ิงจ�าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของนโยบายสภาพภูมิอากาศของประเทศ ปรัชญาของบริษัทคือการมุ่งเน้นไปท่ี
ภาคอตุสาหกรรม ภาคการผลติไฟฟ้า และภาคการขนส่งเชงิพาณชิย์ซึง่เป็นภาคส่วน
ทีม่กีารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) รวมท่ีมนียัส�าคญัสูง บรษิทัฯ สามารถน�า

เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ  จากเอ็กซอนโมบิล เช่น การดักจับคาร์บอนและเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตที่ประหยัดพลังงาน มาประยุกต์ใช้ได้

• กำรมีส่วนร่วมเชิงรุกเกี่ยวกับนโยบำยเกี่ยวกับสภำพอำกำศ

บรษิทัฯ สนบัสนนุรฐับาลไทยในการต่อสูก้บัวกิฤตการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ตลอดจนการตัง้ปณิธานในการบรรลคุวามเป็นกลางของคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 26081

ตลอดการพัฒนาร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ ได้ให้
ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะในระหว่างการรบัฟังความคิดเห็นร่วมกบัส�านกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก
เพื่อประเมินการด�าเนินงานที่มีอยู่และการลงทุนในอนาคต

ผลการด�าเนินงานและการปฏิบัติ

บริษัทฯ ด�าเนินงานตามแนวทางของการ ‘ปกป้องวันพรุ่งนี้ ในวันนี้’ โดยส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรที่ค�านึงถึงโลกและความจ�าเป็นในการปกป้องโลกส�าหรับคนรุ่นต่อ
ไป ซึ่งมีการด�าเนินการผ่านระบบการบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (OIMS)  
โดยก�าหนดความคาดหวังด้านสิ่งแวดล้อมและแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับมาเป็น 
ส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานประจ�าวันของเราทั่วโลก และยังเป็นเวทีส�าหรับการพัฒนา
ความเป็นผู้น�าด้านสิง่แวดล้อมและการปรบัปรงุประสทิธภิาพด้านสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ือง

1 ข่าวท�าเนยีบรฐับาล. นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงต่อทีป่ระชมุระดบัผู้น�า COP26 ประกาศเจตนารมณ์ไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภมูอิากาศอย่างเตม็ทีด้่วยทกุวถิทีาง. รัฐบาลไทย, 2563. https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/47700.

เราใช้กระบวนการวางแผนธุรกิจด้านส่ิงแวดล้อมประจ�าปี (EBP) เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
และรวมกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวเพื่อปรับปรุงให้เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
และแผนปฏิบัติงาน แผนสิ่งแวดล้อมจะระบุตัวขับเคล่ือนทางสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ  
รวมถึงก�าหนดวัตถุประสงค์ท่ีส�าคัญต่อธุรกิจ ก�าหนดการปฏิบัติและโครงการเพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ก�าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายเชิงปริมาณเพื่อวัดความคืบหน้า  
มกีารคาดการณ์ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั และตดิตามความคบืหน้าเปรยีบทยีบกับแผนทีว่างไว้ 
เป็นระยะ

บริษัทฯ ตรวจสอบการด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน ในด้านต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับ และนโยบายของ 
บรษิทัฯ ทัง้นีบ้รษิทัฯ มมีาตรการทีห่ลากหลายในการควบคุมมลพษิและมาตรการในการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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การลดมลพิษทางอากาศ 
จากการดำาเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ บริหารจัดการการด�าเนินงานในเชิงรุกในเรื่องท่ี เกี่ยวกับการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและลดการเผาก๊าซทิ้ง ลดการปล่อยก๊าซทิ้ง รวมถึงลดการปล่อยก๊าซมีเทนเพื่อ
บรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ และได้ด�าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานทั้งหมด บริษัทฯ ได้น�าเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานร่วมมาใช้เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ได้น�ามาตรการควบคุมมลพิษและมาตรการบรรเทาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 
อื่นๆ รวมทั้งน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ และอนุรักษ์
พลังงานตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

การทีโ่รงกลัน่น�า้มันเอสโซ่ศรรีาชาตัง้อยูใ่นท�าเลทีเ่หมาะสม ท�าให้บรษิทัฯ สามารถเข้าถงึ 
เครือข่ายการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่สะดวกและสามารถล�าเลียงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์รวม (multi-product pipeline) 
และยังช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศอีกด้วย ระบบท่อส่งดังกล่าวเชื่อมต่อกับ 
โรงกลั่นและช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดส่งน�้ามันได้หลายชนิดท้ังน�้ามันอากาศยาน  
น�า้มนัดเีซล และน�า้มันเบนซนิ การส่งน�า้มันผ่านระบบท่อส่งเป็นวธิกีารขนส่งทีป่ลอดภยั
และมีประสิทธิภาพในการขนส่งผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน�้ามันไปยังคลังน�้ามันที่ตั้งอยู่ใน
จุดยุทธศาสตร์ในการกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังแหล่งต่างๆ

ผลการด�าเนินงานและการปฏิบัติ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

บริษัทฯ ด�าเนินงานตามแนวทางของการ ‘ปกป้องวันพรุ่งนี้ ในวันนี้’ โดยส่งเสริม 
การใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพสงูสดุ เป็นสิง่ทีโ่รงกลัน่เอสโซ่ศรรีาชาให้ความส�าคญั
ในการด�าเนนิงาน บรษิทัฯ ได้จดัต้ังคณะกรรมการด้านพลังงานเพือ่ตดิตามการใช้พลังงาน

อย่างใกล้ชิด ระบุโอกาสในการปรับปรุง และแนะน�า มาตรการท่ีจ�าเป็นเพ่ือให้เกิด 
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การน�าระบบการจัดการพลังงานของเอ็กซอนโมบิล ExxonMobil’s Global Energy  
Management System หรือ “GEMS” มาใช้ ท�าให้บริษัทฯ มีระบบที่ครอบคลุม 
และเข้มงวดในการด�าเนินงาน การบ�ารุงรักษา และใช้แนวปฏิบัติท่ีดี (best practices) 
ในการออกแบบเพื่อการบริหารจัดการทางด้านพลังงานบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โรงกลั่นฯใช้ “ แอปพลิเคชันตรวจสอบการรั่วไหลของระบบ
ไอน�า้” (“Steam Leaks application”) ซึ่งช่วยให้ฝ่ายปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาสามารถ
จัดการซ่อมแซมการรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งวิธีการนี้สามารถช่วยลด
การสูญเสียพลังงานโดยสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 34,000 ล้านบีทียูต่อปี 
โดยประมาณ นอกจากน้ี โรงกลัน่ฯ ยงัได้ด�าเนนิโครงการอนรุกัษ์พลงังานหลายโครงการ 
ที่ส่งผลให้ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานของโรงกลั่น (Energy Intensity Index) อยู่ที่ 84.7 หรือ 
น้อยกว่าปี 2563 ประมาณ 2.4% บรษัิทฯ มกีารลงทุนอย่างต่อเนือ่งเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
และความมัน่คงในการด�าเนนิงานของโรงกล่ันฯ รวมถึงการควบคมุมลพษิและการพฒันา
อุปกรณ์เพื่อการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ลดดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน 
(EII) ของโรงกล่ันร้อยละ 2.4 
เมื่อเทียบกับปี 256332.4%

• ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงการริเริ่มการอนุรักษ์พลังงาน

• แอปพลิเคชั่น Steam Leaks
ช่วยจัดล�าดับความส�าคัญของการ
ซ่อมแซมรอยรั่ว โดยให้ผลประโยชน์
ประมาณ 6 ล้านบาทต่อปี หรือ
สามารถลดการสูญเสียพลังงานได้
ประมาณ 34,000 MBTU/ปี
(เทียบกับพลังงานที่สามารถละลาย
น�า้แข็งได้ประมาณ 118,000 ตัน)

118,000 ตัน
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ก๊าซเรือนกระจก

ในปี 2564 บริษัทฯ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการด�าเนินงาน  
1.01 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า2 (ขอบเขต 1 และขอบเขต 2) บริษัทฯ  
ได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1) ประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2563  
โดยได้ด�าเนินโครงการลดพลังงานและก๊าซเรือนกระจกผ่านการลงทุนประมาณ  
17 ล้านบาท โรงกลั่นน�้ามันเอสโซ่ศรีราชามีเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานร่วมสามเครื่อง
คิดเป็นก�าลังการผลิตรวม 50 เมกะวัตต์ ซึ่งช่วยให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้น้อยลง 
เมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าแบบทั่วไป

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 5%  
เมื่อเทียบกับปี 25635%

• ลดลง เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์  51,000 ตัน หรือ

• การเพาะกล้าไม้ประมาณ

840,000 ต้น

• การปล่อยมลพิษ
จากรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล

ต่อ ปี
เป็นเวลา 10 ปี

11,000 คัน

การเผาไหม้ (Flare) ดีที่สุด 
นับตั้งแต่ปี 2553  
และตำ่ากว่า ปี 2563 ร้อยละ 3030%

• ลด การเผาก๊าซทิ้ง 1,700 ตัน
เมื่อเทียบกับปี

• ลด การเผาก๊าซท้ิงต่อเน่ือง (routine flare) ให้เป็น ศูนย์
และลดการเผาก๊าซทิง้อย่างเข้มงวด  (เช่น ส�ารวจหอเผาท้ิง 
โปรแกรมลดการเผาก๊าซทิ้งในช่วงปิดเพื่อการ 
ซ่อมบ�ารุงใหญ่และช่วงเริ่มเดินเครื่องจักร และอื่นๆ)

คุณภาพอากาศ

บริษัทฯ พยายามน�ากระบวนการต่างๆ มาใช้เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจาก
กระบวนการผลิตและจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เป็น
ไปตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบการ รั่วไหลและซ่อมบ�ารุง 
(Leak Detection and Repair: LDAR) ที่ท�าอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถตรวจจับการรั่วไหล
ของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) 

จากอปุกรณ์ รวมถงึสามารถด�าเนนิการซ่อมบ�ารงุทีจ่�าเป็นเพือ่ให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน 
ที่รัฐบาลก�าหนด เตาเผาส่วนใหญ่ที่โรงกลั่นติดตั้งเป็นแบบหัวเผาไหม้พิเศษ (low NOx 
burners) ที่มีการระบายก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ น้อยกว่าหัวเผาไหม้แบบธรรมดา 
นอกจากนี้ โรงกล่ันน�้ามันเอสโซ่ศรีราชายังมีกระบวนการที่เข้มงวดในการควบคุมการ
ปล่อยก๊าซเสียจากทุกปล่องให้อยู่ภายในมาตรฐานท่ีรัฐบาลก�าหนดและภายใต้กรอบ 
การปลดปล่อยมลพิษตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

2 รายงานก๊าซเรือนกระจกผ่านการตรวจสอบโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECEE) ตามแนวทาง 
  การทวนสอบคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ISO 14064-1:2006) โดยส�านกังาน 
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

2563
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หน่วยกลั่นนำ้าทะเลและรีเวิร์สออสโมซิสสามารถลด 
ความต้องการนำ้าจืดได้ประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

เท่ากับการใช้น�้าของ 50,000 คน

การจัดการผลกระทบต่อทรัพยากรนำ้า

การจัดการน�้า

บรษิทัฯ บรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ด้วยความเอาใจใส่ ซึง่ในการจัดการความเส่ียงเหล่านี้ 
เราด�าเนนิกลยทุธ์การจดัการเฉพาะพืน้ทีซ่ึ่งรวมถงึเทคโนโลยกีารอนรุกัษ์น�า้ การใช้แหล่งน�า้ 
ทางเลือก เป็นต้น ส่วนใหญ่โรงกลั่นน�้ามันเอสโซ่ศรีราชาใช้น�้าปราศจากแร่ธาตุท่ีผลิต 
โดยหน่วยกลัน่น�า้ทะเลเป็นหลกั ตามด้วยน�า้ทีน่�ากลบัมาใช้ใหม่จากการปฏบิตังิาน จาก
นั้นจึงใช้น�้าจืด ซึ่งจะช่วยประหยัดทรัพยากรน�้าจืดและพลังงานธรรมชาติ ตลอดจนลด
ผลกระทบจากภาวะแห้งแล้งต่อชุมชนใกล้เคียง

การจัดการน�้าเสีย

การด�าเนินการกลั่นน�้ามันจะก่อให้เกิดน�้าเสียที่ต้องบ�าบัดก่อนปล่อยหรือก�าจัดท้ิง  
โดยมีวิธีการต้ังแต่การก�าจัดสารแขวนลอยไฮโดรคาร์บอนและของแข็ง ไปจนถึงระบบ
บ�าบัดทางชีวภาพส�าหรับน�้าเสียจากโรงกลั่นน�้ามันเอสโซ่ศรีราชา

บริษัทฯ ออกแบบหน่วยปฏิบัติการเพ่ือควบคุมคุณภาพของน�้าที่ระบายออกให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของประเทศหรอืใช้มาตรฐานน�า้ทิง้ของเครือเอ็กซอนโมบลิหากมาตรฐาน
ของประเทศใดมีความเข้มงวดน้อยกว่า

ระบบบ�าบัดน�า้ของบรษัิทฯ ประกอบด้วยหน่วยต่างๆ เพือ่แยกน�า้มันออกจากน�า้ รวมท้ัง 
ถังแยกน�้ามัน เครื่องแยกน�้าปนน�้ามัน และเครื่องเติมอากาศ เพื่อก�าจัดน�้ามันก่อนท่ี 
จะส่งต่อไปบ�าบัดที่ระบบบ�าบัดน�้าเสียทางชีวภาพ (Biological Oxidation Unit - BIOX) 
หรือ ระบบบ�าบัดแบบตะกอนเร่ง (AS) และการบ�าบัดขั้นสุดท้ายที่บ่อเติมอากาศ  
(polishing pond)

ผลการด�าเนินงานและการปฏิบัติ

บรษิทัฯ มมีาตรการในการดแูลรักษาแหล่งน�า้จดืและบ�าบัดน�า้เสยี กล่าวคอื โรงกลัน่น�า้มนั 
ด�าเนินงานโดยใช้น�้าจืดที่ผลิตจากหน่วยกลั่นน�า้ทะเลเป็นส่วนใหญ่ ตามด้วยน�า้รีไซเคิล 
จากการด�าเนนิงานในโรงกลัน่น�า้มนัเอสโซ่ศรรีาชา หน่วยกลัน่น�า้ทะเลและรเีวร์ิสออสโมซสิ 
ทีโ่รงกลัน่ศรรีาชาสามารถผลติน�า้ป้อนไปยงัหม้อไอน�า้ได้ประมาณ 1 ล้านลกูบาศก์เมตร
ต่อปี ซึง่ทดแทนความต้องการน�า้ผวิดนิได้มากกว่าร้อยละ 75 ต่อปี หน่วยกลัน่น�า้ทะเลน้ี
ช่วยรกัษาทรพัยากรน�า้จากแหล่งน�า้ธรรมชาตแิละประหยดัพลงังาน รวมท้ังลดผลกระทบ 
ของภาวะขาดแคลนน�้าในชุมชนใกล้เคียง

หรือ 10,000 ครัวเรือน
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การจัดการของเสีย

การบริหารจัดการของเสยีทีม่าจากกระบวนการกลัน่รวมไปถงึขยะจากอาคารส�านกังาน
เป็นไปตามมาตรฐานเดยีวกนักบั บรษิทัในเครอืเอก็ซอนโมบลิทัว่โลก โดยแต่ละขัน้ตอน 
มคีวามสอดคล้องกบัหลกัการบรหิารจดัการของเสยี อนัได้แก่ การระบชุนดิและแหล่งก�าเนดิ  
การก�าหนดวิธีการในการจัดการของเสียแต่ละชนิด การแยกประเภทของเสียตามปัจจัย
ความเสี่ยงและวิธีการในการบ�าบัด และการควบคุมการส่งของเสียไปบ�าบัดยังโรงงาน
บ�าบัดของเสียท่ีได้รับอนุญาต รวมถึงมีระบบในการติดตามของเสียจากแหล่งก�าเนิด 
ไปบ�าบัดยังโรงงานบ�าบัด และการลดการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดในทุกขั้นตอน

ผลการด�าเนินงานและการปฏิบัติ

บริษัทฯ มีความพยายามที่จะลดและน�าของเสียจากการปฏิบัติงานกลับมาใช้ใหม ่ 
โดยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 มีการน�าของเสยีจากโรงกลัน่น�า้มนัเอสโซ่ศรรีาชาไปใช้เป็นวตัถดิุบ
ในการผลิตพลังงานหรือเวียนใช้ประโยชน์ร้อยละ 93

การจัดการการรั่วไหลของนำ้ามัน

บรษิทัฯ จ�ากดัการรัว่ไหลของน�า้มนัจากการด�าเนนิงานโดยให้ความส�าคญักับการบรหิาร
ความเส่ียง หลักการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย และความสามารถในการควบคุม
สถานการณ์ ซึ่งบริษัทฯ ใช้แนวทางท่ีเข้มงวดในการจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากการรั่วไหลของน�า้มันทั้งทางน�้าหรือบนดิน

แผนการป้องกันการรั่วไหลของน�้ามันได้มีการก�าหนดขั้นตอนส�าหรับการตรวจสอบ 
และบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน และมีด�าเนินการฝึกซ้อม เพื่อการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและครอบคลุมการลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
หากมีการรั่วไหลของน�า้มันเกิดขึ้นจริง

ยังคงความพยายามที่จะ ลด และน�าของเสียจากการปฏิบัติงาน กลับมาใช้ใหม่

93%
0

ร้อยละ 93  ของของเสียอันตราย
จากการปฏิบัติงาน 
ที่ส่งไป REUSE ภายนอก

โรงกลั่นน�า้มันเอสโซ่ศรีราชา ไม่มี การรั่วไหล

ในระดับที่ต้องรายงาน* เป็นเวลา 14 ปี ตั้งแต่ปี 2550

*การรั่วไหลในระดับที่ต้องรายงาน คือ การรั่วไหลมากกว่า 1 บาร์เรล

ทำาให้การรั่วไหลของนำ้ามันเป็นศูนย์
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ผลการด�าเนินงานและการปฏิบัติ

ในปี 2564 โรงกลัน่น�า้มันเอสโซ่ศรรีาชาปราศจากเหตกุารณ์การรัว่ไหลของน�า้มนัในระดบั
ที่ต้องรายงานเป็นเวลาต่อเนื่องกัน 14 ปี ซึ่งเป็นผลมาจากแผนการป้องกันการรั่วไหล 
ของน�้ามันที่เข้มงวด

ความสามารถในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเป็นเรื่อง
ที่ส�าคัญยิ่ง และบริษัทฯ ได้จัดการอบรมและฝึกซ้อมอย่างสม�่าเสมอเพ่ือให้พร้อมรับ
กับสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ใช้วิธีการที่มีระบบแบบแผนในการเตรียมความพร้อม 
โดยให้ความส�าคญัเรือ่งการสือ่สารท่ีชดัเจน นอกจากนี ้บรษิทัฯ เชือ่ว่าการเตรยีมพร้อม
ส�าหรบักรณฉีกุเฉนินัน้จ�าเป็นต้องอาศัยทีมบคุลากรท่ีมคีวามเช่ียวชาญ จึงได้จัดตัง้หน่วย
ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Team - ERT) และหน่วยสนับสนุน
ในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Support Groups - ESGs) ขึ้นประจ�าคลังน�้ามัน โรงกลั่น 
และระดับประเทศ เพื่อพัฒนาและฝึกฝนกลยุทธ์เพื่อพร้อมส�าหรับการรับมือเมื่อเกิด
กรณฉีกุเฉนิ รวมถงึช่วยให้ค�าปรกึษาแก่ผูท้ีต้่องปฏบิตัหิน้าที ่ณ สถานทีเ่กดิเหต ุเป็นการ 
เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นภายในประเทศ 
บุคลากรจากหลากหลายส่วนงานซึ่งเป็นสมาชิกของหน่วย ERT และ ESG จะได้รับ 
การฝึกอบรมการรับมือภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์สมมติต่างๆ เช่น เหตุน�้ามันรั่วไหล 
เพลิงไหม้ ระเบิด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุด้านความมั่นคงต่างๆ เป็นประจ�า  
นอกจากนี้ บุคลากรของโรงกลั่นน�้ามันเอสโซ่ศรีราชายังมีการฝึกซ้อมเพื่อรับมือ 
กับสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ถึงกว่า 10 ครั้งต่อปี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
สังคม

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นทั้งพันธมิตรทางธุรกิจและเพ่ือนบ้านท่ีดี รวมท้ังผู้จ้างงานและ 
ผู ้จัดหาผลิตภัณฑ์ทีน่าท�างานด้วย เรามีความมุ ่งมั่นในการปกป้องสุขภาพและ 
ความมั่นคงของพนักงานและประชาชน โดยเราจัดการผลกระทบทางสังคมอย่างมี 
ความรับผิดชอบ และเคารพสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินงาน

ความปลอดภัย

บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมเก่ียวกับคุณค่าของความปลอดภัยในทุกระดับ 
ขององค์กร ระบบบริหารการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย (Operations Integrity  
Management System หรือ OIMS) ของบริษัทฯ ได้วางกรอบที่ชัดเจนในการจัดการ 
ทั้งด้านความปลอดภัยในการท�างานและความปลอดภัยของบุคลากร ในส่วนของ 
ความปลอดภยัส่วนบคุคลนัน้ บรษิทัฯ ใช้ระบบการป้องกนัความสญูเสยีในการปฏบิตังิาน  
(Loss Prevention System หรือ LPS) โดยมุ ่งเน้นที่พฤติกรรมในการท�างาน  
ความปลอดภัยของสถานที่ท�างาน และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นๆ 
ให้ปลอดภัย บริษัทฯ ใช้แนวทางการจัดการข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายด้านความปลอดภยัและสขุภาพของพนกังาน ซึง่ส่งผลดต่ีอบรษิทัฯ และช่วยให้ 
ประสบผลส�าเร็จในการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีปลอดภัยตามแนวคิดของ 
บริษัทฯที่ว่า “ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ” (Nobody Gets Hurt)

หนึ่งในปัจจัยที่จะท�าให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย “ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ”  
คือ การส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ สามารถทักท้วงได้เมื่อพบเห็นพฤติกรรม
ที่ไม่ปลอดภัย พนักงานทุกคนในบริษัทฯ สามารถแนะน�าเพื่อนร่วมงานได้ถ้าพบเห็น
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนและปลูกฝัง 
ให้พนักงานยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการท�างานให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น  

ผลจากโครงการต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จด้านความปลอดภัย
ที่ส�าคัญหลายด้านในปี พ.ศ. 2564 ตามที่รายงานไว้ภายใต้ผลการด�าเนินงาน  
เราให้ความส�าคัญกับการสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยโดย “ไม่มีใครได้รับ
บาดเจ็บ” (Nobody Gets Hurt)
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ความปลอดภัยของบุคลากร

บรษิทัฯ รกัษาวฒันธรรมองค์กรทีย่ดึมัน่ในเรือ่งความปลอดภยัโดยมเีป้าหมายท่ีชดัเจน: 
ไม่มใีครได้รบับาดเจบ็ (Nobody Gets Hurt)  เราส่งเสรมิให้พนกังานและผูรั้บเหมาค�านงึถงึ 
เร่ืองความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพื่อลดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยในท่ีท�างานลง 
จนเป็นศูนย์ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานของเราแทรกแซงหรือหยุดการท�างาน 
เมื่อพบเห็นสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย เรามีพนักงาน 
ผูร้บัเหมาหลายร้อยคนในการด�าเนนิงานทกุวนั จึงเป็นเรือ่งจ�าเป็นทีผู่ร้บัเหมาภายนอก
จะต้องปฏิบัติตามนโยบายและท�าตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา

บรษัิทฯ มุง่เน้นเป็นอย่างมากในการป้องกนัอุบติัเหตท่ีุอาจส่งผลร้ายแรงถงึชวิีต พนกังาน
และผู้รับเหมาของเราจะร่วมกันท�าความเข้าใจว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่มีความเสี่ยงสูง 
และมีโอกาสท�าให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อม 
ของบุคลากรและอุปกรณ์ป้องกันที่ส�าคัญ ก่อนที่จะเริ่มงานและตรวจสอบเป็นระยะ 
ในระหว่างการด�าเนินการ

ด้วยความมุ่งมั่นตามนโยบายข้างต้น บริษัทฯ มีสถิติด้านความปลอดภัยของบุคลากร 
ที่ดีขึ้นทั้งอัตราการเกิดการบาดเจ็บถึงขั้นต้องบันทึก (TRIR) และอัตราการบาดเจ็บ 
จนถึงขั้นหยุดงาน (LTIR) ดังที่แสดงถัดไป

2562 2563 2564

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIR)1 0.02 0.04 0.00

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน (TRIR)2 0.09 0.00 0.05

1อัตราการบาดเจบ็ (TRIR) = จ�านวนผู้บาดเจบ็ต่อ 200,000 ช่ัวโมงท�างาน โดยจ�านวนผูบ้าดเจบ็นบัรวมพนกังานและผูร้บัเหมา
2อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIR) = จ�านวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน โดยจ�านวนผู้บาดเจ็บ 
 นับรวมพนักงานและผู้รับเหมา

ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต

บริษัทฯ มีปณิธานที่แน่วแน่ในการปกป้องพนักงาน แรงงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
โดยจัดการความเส่ียงที่มีอยู่ในปฏิบัติการของเรา มีการใช้ระบบบริหารการปฏิบัติงาน
ให้มีความปลอดภัย (Operations Integrity Management System หรือ OIMS) ซึ่งเป็น
รากฐานในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิต และก�าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนเรื่องความปลอดภัยของกระบวนการผลิต ในทุกระดับชั้นขององค์กร 
การป้องกันความเส่ียงด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ได้ผนวกอยู่ใน OIMS  
และเป็นส่วนส�าคัญในการออกแบบ ด�าเนินการผลิต และบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และ 
หน่วยผลิตของบริษัท เราตรวจสอบและคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันเหล่านี้อย่างเคร่งครัด 
เพื่อป้องกันหรือบรรเทาอันตรายจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย 

การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน

บริษัทฯ พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงภัยธรรมชาติ โรคระบาด  
และอุบัติเหตุในปฏิบัติการ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะมีขนาด ความรุนแรง หรือสาเหตุใด  
สถานท่ีท�างานและหน่วยธุรกิจแต่ละแห่ง สามารถขอความช่วยเหลือจากบุคลากร
สนับสนุนและอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็น จากทีมงานท่ีประกอบด้วยบุคลากรจากหลากหลาย 
ส่วนงาน ซึ่งได้รับการฝึกอบรมในการรับมือภาวะฉุกเฉินโดยทีมจัดการเหตุการณ์  
(Incident Management Teams) และหน่วยสนับสนุนในภาวะฉุกเฉิน (Emergency  
Support Groups) การเตรยีมความพร้อมเช่นนี ้ช่วยให้บรษิทั พร้อมรบัมอืในสถานการณ์
ฉกุเฉนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ความปลอดภยัของประชาชน ชมุชน และสิง่แวดล้อม

บริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในประเทศไทย  มีพนักงาน ประมาณ 
30 คนเป็นสมาชิกของทีมสนับสนุนระดับภูมิภาค (Regional Response Teams: RRT)  
ของเอ็กซอนโมบิล พนักงานกลุ่มนี้จะได้รับการเข้าร่วมฝึกอบรมและการฝึกซ้อม  
ของ RRT ทุกปี 
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การมีส่วนร่วมและสุขภาพของบุคลากร 

สุขภาพและความเป็นอยูท่ีด่ใีนสถานทีท่�างาน

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยู ่กับบุคลากรที่มีสุขภาพดีและมี 
ความสามารถ นโยบายด้านสุขภาพของบริษัทฯ สื่อสารความคาดหวังขององค์กร 
ในการระบุและจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของเรา 
บริษัทฯ มีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ท�างานที่พิจารณาจากระบบการดูแล
สุขภาพในประเทศและความจ�าเป็นด้านสุขภาพของพนักงาน

บุคลากรที่มีสุขภาพดีช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิผลในการท�างาน บริษัทฯ 
สนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพโดยสมัครใจเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีในขณะที่
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพระยะยาวได้

เม่ือเกิดการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ในตอนต้นปี พ.ศ. 2563 เราประกาศการ 
เตรียมพร้อมและรับมือเหตุฉุกเฉิน ทั้งในระดับประเทศและสถานที่ท�างาน โดยอาศัย 
บทเรยีนจากการระบาดของโรคซาร์ส ไข้หวดัใหญ่ระบาดใหญ่ และเมอร์ส แผนการป้องกนั
และบรรเทาผลกระทบ ผนวกกบัการสือ่สารภายในทีส่อดประสาน ช่วยปกป้องสุขภาพและ 
ความปลอดภยัของพนักงานและครอบครวั  เราใช้นโยบายการท�างานจากนอกส�านกังาน

ตามความเหมาะสม  ในขณะทีส่ถานท่ีท�างานของเราได้รบัการท�าความสะอาดอย่างล�า้ลกึ 
และปรับปรุงเพื่อให้สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ อย่างเหมาะสม บริษัทฯ มีการ 
ปรบัปรงุมาตรการอย่างต่อเนือ่งตามข้อมลูทีไ่ด้รบัเพิม่เตมิเกีย่วกบัไวรสั โดยปรกึษาหารอื
กับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพภายในและภายนอก ผลจากมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 
ของเรา ท�าให้ไม่พบว่ามีพนักงานได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการแพร่เชื้อในที่ท�างาน

บริษัทฯ ค�านึงถึงหลักการด้านการท�างานของมนุษย์ในการด�าเนินธุรกิจระดับโลก  
บริษัทฯ ใช้โปรแกรมด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ส�านักงาน
รวมทั้งระบบการจัดการให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้บุคลากรของเราเรียนรู้และปรับปรุง
ลักษณะการท�างานท่ีส�านักงาน และจะได้รับการฝึกอบรมตามหลักการยศาสตร์เป็น
ประจ�าทุกปีและท�าการประเมินวิธีการท�างานของตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ท�างาน
อยู่ในสภาพที่เหมาะสม รวมทั้งท�างานโดยปฏิบัติตามหลักการยศาสตร์

บริษัทฯ จัดการตรวจสุขภาพ 
ประจำาปีโดยสมัครใจและ 
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  
เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี

96%
โดยในปี 2564 มีพนักงานเข้าร่วม “การตรวจสุขภาพประจ�าปี 
โดยสมัครใจ” 
ร้อยละ 96 ของพนักงานทั้งหมด(1) 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกแก่พนักงานในการเข้าถึงวัคซีนผ่านช่องทางต่างๆ 

(1) จ�านวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2564
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บุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ เชื่อว่าการมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและทุ่มเทในการท�างานถือเป็น 
จุดเด่นและความได้เปรียบของบริษัทฯ  ดังนั้นระบบการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ 
ของพนักงานทีค่รอบคลมุของบรษิทัฯ จึงเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้บรษิทัฯ สามารถพัฒนา
บคุลากรท่ีมปีระสทิธิภาพสงูสดุ มคีวามทุม่เท และมแีรงจงูใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้
กับองค์กรได้อย่างเต็มที่

บริษัทฯ คัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานและลงทุนในการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาบุคลากรผ่านการมอบหมายงาน การสร้างประสบการณ ์
จากการท�างาน และการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมตลอดระยะเวลาในการท�างาน การวางแผน 
เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชีพถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบริษัทฯ  
และพนักงาน บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายความหลากหลายและการมีส ่วนร่วม 
ด้วยความคาดหวังอย่างสูงว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
เพื่อนพนักงานด้วยกันและต่อทีม 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์หลากหลาย  
ทั้งยังสนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ  
และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเน้นการจ้างพนักงานในประเทศท่ีด�าเนินธุรกิจอยู่  
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ อีกด้วย

การพัฒนาบุคลากร

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยู ่กับบุคลากรที่มีสุขภาพดีและมี 
ความปรัชญาในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานของบริษัทฯ คือสนับสนุนการเติบโต
และความเป็นผู้น�าของพนกังานจากภายในองค์กร โดยการมอบหมายงานท่ีหลากหลาย
และเปิดโอกาสให้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแต่ละงานเพื่อพัฒนาความสามารถ 
ในด้านต่างๆ  บรษิทัฯ สนบัสนนุให้พนกังานใช้ความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พือ่ให้สามารถ 
บรรลุผลส�าเร็จในการด�าเนินงานที่เป็นเลิศได้

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เป็นเลิศนับเป็นเป้าหมายหลักของแผนการพัฒนา
ศกัยภาพของพนกังาน บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัการพฒันาพนกังาน โดยมุง่เป้าหมาย 
ที่การสร้างผู ้น�าและการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว การท่ีบริษัทฯ สามารถเล็ง
เห็นถึงศักยภาพและเร่งการพัฒนาความสามารถของพนักงานถือเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ของกระบวนการ ทั้งนี้พฤติกรรม ทักษะ และขีดความสามารถของพนักงานจะก่อตัวขึ้น 
จากการฝึกอบรมและจากประสบการณ์ความรับผดิชอบในการท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
ท่ีหลากหลายท้ังในประเทศและต่างประเทศ บรษิทัฯ คาดหวงัความเป็นผูน้�าจากพนกังาน
เพ่ือก�าหนดมาตรฐานการท�างานทีดี่ มคีวามชัดเจน และสร้างแรงบนัดาลใจ รวมถงึส่งเสริม 
การสร้างนวตักรรมในการท�างานเพือ่ให้บรษิทัฯ ประสบผลส�าเรจ็ในการแข่งขนัทางธรุกจิ

พนักงานของบริษัทฯ เรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการอบรมจากหลักสูตรที่ผ่านการ
รับรองมาแล้วว่าเหมาะสมกับการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ และพัฒนาจากการ
ฝึกฝนผ่านการท�างานจริงในหลากหลายสายงาน การฝึกฝนดังกล่าวยังเป็นการเตรียม 
ความพร้อมให้แก่พนักงานที่มีความสามารถและมีความมุ ่งมั่นที่พร้อมจะเผชิญ 
ความท้าทายของธุรกิจในอนาคตทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน
ในปี 256481%

พ.ศ. 2564 มี

(1) จ�านวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2564

จ�ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมพนักงำน

เพิ่มขึ้น
ประมำณ ร้อยละ 81จำก พ.ศ. 2563 
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การดูแลและรักษาพนักงาน

บรษิทัฯ ส่งเสรมิการสร้างบรรยากาศทีดี่ในการท�างาน เปิดโอกาสให้พนกังานได้มโีอกาส
แสดงออกและเสนอความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ และสามารถปรับตัวเพื่อสร้าง 
ความส�าเร็จให้แก่ธุรกิจและสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น

ความเอาใจใส่ต่อพนักงาน เพื่อนร่วมงาน และชุมชนเป็นหนึ่งในค่านิยมท่ีบริษัทฯ  
ให้ความส�าคัญเสมอมา  บริษัทฯ ยึดถือระเบียบปฏิบัติในการจ้างงานอย่างเคร่งครัด  
และน�าเสนอโปรแกรมให้ค�าปรกึษา การฝึกอบรม ผลตอบแทนทีจ่งูใจ รวมทัง้ค่าตอบแทน
ต่างๆ ให้พนักงาน เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาว

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

บรษิทัฯ ส่งเสรมิการสร้างบรรยากาศทีดี่ในการท�างาน เปิดโอกาสให้พนกังานได้มโีอกาส
รอบด้านความหลากหลาย และมาตรฐานการด�าเนนิธรุกจิของเรา ครอบคลมุการจ้างงาน 
ของบริษัท รวมถึงนโยบายการสรรหา การจ้างงาน การเลื่อนต�าแหน่ง และการบริหาร
เงินเดือน มาตรฐานดังกล่าวสนับสนุนความมุ่งมั่นของเราในการให้โอกาสการจ้างงาน 
ที่เท่าเทียมกัน ห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติในท่ีท�างาน และสอดคล้องกับกฎหมายท่ี 
บังคับใช้ เรามีหลักสูตรการอบรม ท่ีช่วยให้พนักงานของเรา เข้าใจความอ่อนไหว 
ทางวัฒนธรรมของพนักงานที่หลากหลาย เราไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดในรูปแบบใดๆ 
ทั้งสิ้น และผู้ฝ่าฝืนนโยบายนี้จะถูกลงโทษทางวินัย สูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้าง

ความหลากหลายของความคิด แนวคิด มุมมอง ทักษะ ความรู้ และวัฒนธรรม ท�าให้
บริษัทฯ มีนวัตกรรมท่ีเพิ่มขึ้น มีความยืดหยุ่นที่มากขึ้น อีกท้ังยังสามารถด�าเนินธุรกิจ
ด้านพลังงานที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ดีขึ้น การสร้างสถานท่ีท�างาน
ที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยให้พนักงานของบริษัทฯ สามารถน�ามุมมองท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของพวกเขาเพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือการแสวงหาและจ้างพนักงานที่มีความสามารถและทุ่มเท 
และให้โอกาสพวกเขาในการเรียนรู้เติบโตและประสบความส�าเร็จ ผลที่ได้คือฐาน
พนกังานท่ีมคีวามหลากหลายทีม่มีมุมองและแนวคดิทีแ่ตกต่างกนั บรษิทัฯ ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมในกลุม่คนทีน่�าโดยพนกังานเองรวมตวักันเพือ่ช่วยในการส่งเสรมิวฒันธรรมของ
ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมผ่านโครงการพฒันาต่างๆ การให้บรกิารชมุชนและ
การให้ค�าปรึกษา บริษัทฯ พิจารณาและตรวจสอบความหลากหลายในทุกขั้นตอนของ
การจ้างงานตัง้แต่การสรรหาบคุลากร การฝึกอบรม และการพฒันาพนกังานของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ก�ากบัดแูลอย่างแขง็ขนัเพือ่ให้เกิดการผสมผสานของความหลากหลายตลอดช่วง
การท�างาน เครือข่าย Women Interest Network (WIN) และการเรียนรู้จากผู้บริหารสตรี   
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

การสรรหาและดูแลพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงานเป็นล�าดับต้นๆ เราเร่ิมต้นด้วยการ
สรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ และมอบหมายงานและประสบการณ์ที่น�าไปสู่ 
การพัฒนาทักษะในวงกว้างและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธุรกิจของเรา นอกจากน้ียัง 
ส่งเสรมิการพฒันาผูน้�าจากภายในบรษิทั บรษิทัฯ ลงทนุเพือ่พฒันาบคุลากรในระยะยาว 
โดยผสมผสานการมอบหมายงาน และประสบการณ์ในการท�างาน ร่วมกบัการฝึกอบรม
และการศึกษาเฉพาะทาง พนักงานจะได้เรียนรู้ทักษะและความสามารถที่จ�าเป็นเพื่อให้
สามารถรับผิดชอบงานที่ซับซ้อนขึ้น

เรามุ่งมั่นท่ีจะสร้างบรรยากาศการท�างานที่ส่งเสริมความหลากหลายและสนับสนุน 
ให้พนักงานทุกคนมีโอกาสแสดงผลงานจากความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มท่ี เรียนรู้และ
ปรับตัวเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม และสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น 

การดูแลพนักงาน คู่ค้า และชุมชนเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของเรา บริษัทฯ ยึดมั่น 
ในแนวทางปฏิบัติในการจ้างงานที่มีระเบียบวินัย และเสนอโปรแกรมการให้ค�าปรึกษา
พนักงาน การฝึกอบรมที่เข้มงวด ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ และโปรแกรมผลประโยชน ์
ที่สนับสนุนการรักษาพนักงานไว้
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สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและยังให้ความส�าคัญ 
กับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงาน  
เจ้าหน้าที่ และกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงการร่วมงานกับผู้ผลิต 
และพันธมิตรทางธุรกิจที่มีแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน  
พันธสัญญาต่อสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ
และแถลงการณ์เรื่องแรงงานและบุคลากร (Statement on Labor and the Workplace) 
ซึ่งตอกย�้าถึงการที่บริษัทฯ สนับสนุนหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ตามประกาศเรื่องหลักการพื้นฐานและสิทธิในที่ท�างาน (International Labor  
Organization 1998 Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)  
โดยเฉพาะเรื่องการเลิกใช้แรงงานเด็ก การกดขี่แรงงาน และการกีดกันในที่ท�างาน  
บรษิทัฯ มแีนวทางเกีย่วกับสทิธิมนษุยชนทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายของหลกัปฏบิตัว่ิาด้วย 
การด�าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Guiding Principles on Business and Human 
Rights) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งกล่าวถึงการปกป้องและเยียวยาความเสียหาย 
ที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐ

สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน

บรษิทัฯ ยึดมัน่เรือ่งการเคารพสทิธิมนษุยชน และเราคาดหวงัว่าผูจ้ดัหาสินค้าและบรกิาร
ให้เราจะยึดมั่นในสิ่งเดียวกัน ความคาดหวังของเราท่ีมีต่อผู้จัดหาสินค้าและบริการ  
ผู้ขาย และผู้รับเหมาในเรื่องสิทธิมนุษยชน อ้างอิงถึงกรอบงานสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศที่ส�าคัญ เช่น หลักการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ 
และหลกัการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศตามประกาศเรือ่งหลักการพืน้ฐานและ
สทิธใินที่ท�างาน (International Labor Organization 1998 Declaration on Fundamental  
Principles and Rights at Work) เราแจ้งความคาดหวังของเราท่ีมีต่อผู้จัดหาสินค้า 
และบรกิารในเรือ่งสทิธมินษุยชนโดยส่งเป็นจดหมายประจ�าปีถงึผูจ้ดัหาสนิค้าและบรกิาร

บริษัทฯ จะตรวจสอบว่าผู้จัดการสินค้าและบริการที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละปีปฏิบัติ
ตามสัญญา เราตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายด้านราคา ความปลอดภัย ยาเสพติด
และเครือ่งดืม่ท่ีมีแอลกอฮอล์ การออกใบแจ้งหนี ้และค่าใช้จ่ายในการเดนิทางเป็นประจ�า  
ผูร้บัเหมาท่ีไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเราอาจต้องเข้ารบัการฝึกอบรมเพ่ิมเตมิ และ
จ่ายค่าเยียวยาตามสัญญา รวมถึงการเลิกจ้าง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บรษิทัฯ ท�างานอย่างใกล้ชดิกบัชมุชนทีเ่ราปฏบิตังิาน เพือ่ค้นหาและสนบัสนนุโครงการ
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เราร่วมมือกับรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในท้องถ่ินเพื่อลงทุนในโครงการที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถ่ินและ 
ช่วยปรับปรุงสภาพสังคม

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

สนับสนุนองค์กรต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ และพนักงาน ได้ร่วมกันสนับสนุนองค์กร
ต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 นับตั้งแต่องค์กรด้านสุขภาพและองค์กร 
การกุศลระดับชาติ ไปจนถึงหน่วยงานระดับท้องถิ่น และโรงพยาบาล

เริ่มจากสภากาชาดไทย พนักงานและสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส บริจาคเงินกว่า  
1 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่อง Oxygen High Flow ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ขั้นรุนแรง 

95 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในยามวิกฤต

การระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ท�าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลกระทบต่อ 
กลุ่มเสี่ยงหลายกลุ่ม ตั้งแต่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง

ในกรุงเทพฯ บริษัทฯ และพันธมิตรฯ มอบสิ่งของจ�าเป็นและเงินสดรวม 299,300 บาท 
เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองเตย

ท่ีโรงกล่ันน�้ามันเอสโซ่ศรีราชา พนักงานของเราได้มอบถุงปันน�้าใจให้กับผู้น�าชุมชน 
เพื่อใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
ใกล้เคียง ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 พนักงานและครอบครัว ได้ร่วมบริจาค
ทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็น ในโครงการจิดอาสา 
“มาช่วย... ด้วยรัก”

ถุงปันน�้าใจ ประกอบด้วย ข้าวสาร น�้าดื่มบรรจุขวด และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ  
ยอดบริจาคในครั้งนี้สูงถึง 222,712 บาท ซึ่งประมาณร้อยละ 15 มาจากพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบบัตรเติมน�้ามันเอสโซ่มูลค่า 1.3 ล้านบาท ให้แก่สถาบัน 
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อใช้ในการขนส่งผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งได้จากโครงการ 
แลกคะแนนสะสมเพื่อบริจาคเป็นสองเท่าของสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ระหว่างวันท่ี  
1 มิถุนายน 2564 -21 มิถุนายน 2564 และ 5 สิงหาคม 2564  20 สิงหาคม 2564 

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่คลองเตย บริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์
ป้องกันการติดเชื้อ (PPE) ให้กับส�านักงานเขตคลองเตย เพ่ือการใช้งานของเจ้าหน้าท่ี 
และอาสาสมัคร ณ จุดคัดกรองและจุดบริการฉีดวัคซีนของเขตคลองเตย ส�านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดัปทุมธาน ีได้รบัตู้เยน็ควบคุมอุณหภมูจิากบรษิทัฯ เพือ่เกบ็รกัษาวคัซนี
ป้องกันโควิด-19 ก่อนจัดส่งไปให้โรงพยาบาลในจังหวัด

ในจังหวัดชลบุรี บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอศรีราชา 
และเทศบาลนครแหลมฉบัง ในการป้องกันและดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  
ด้วยการมอบบัตรเติมน�้าม้นเอสโซ่ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และถุงยังชีพ นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยังได้มอบชุดหน้ากากป้องกันเช้ือโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศ
ประสิทธิภาพสูง (Powered Air Purifying Respirators หรือ PAPR) และชุดอุปกรณ์
ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ใช้เมื่อต้องดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
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การศึกษา

พาน้องกลับห้องเรียนกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

เราคาดว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดโควิด-19 จะบังคับให้เด็กด้อยโอกาสต้องออก 
จากโรงเรียน บริษัทฯ ร่วมกับพนักงาน และสโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้บริจาคเงิน 
รวม 100,000 บาทให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งคัดเลือกนักเรียน
ท่ีต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ภายใต้โครงการกองทุนทุนโรงกลั่นน�้ามันศรีราชา  
ประจ�าปี 2564

การพัฒนานักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ ่นต่อไปมีความส�าคัญอย่างยิ่งต ่อการ 
ประสบความส�าเร็จในโลกยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
บริษัทฯ ได้จัดท�าโครงการหลักท่ีสนับสนุนการศึกษาด้าน STEM สองโครงการ คือ  
ทุนการศึกษา “เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200  ปี” และ “กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ระดับอำชีวศึกษำ”

บริษัทฯ และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดต้ังกองทุนเอสโซ่สมโภช 
กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 บริษัทฯ ได้สมทบทุนเพิ่มเติมรวมทั้งสนับสนุน
โครงการมอบทุนการศึกษานี้อย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษา 
ไปแล้วกว่า 2,175 ทุน รวมมูลค่ากว่า 17.45 ล้านบาท

ในปีพ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้มอบทุนการทุนการศึกษาจ�านวน 15 ทุน รวมมูลค่า  
300,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน 
(STEM Education) จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ 

ในระดบัอาชวีศกึษา เอสโซ่ได้สนบัสนนุสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์และส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษามาเป็นเวลามากกว่า 31 ปี 

ในปี 2564 บริษัทฯ มอบเงินจ�านวน 300,000 บาท เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้าน STEM 
ในระดับอาชีวะท่ัวประเทศ รวมท้ังสนับสนุนการน�าความรู้มาพัฒนาเป็นโครงงานวิจัย 
ที่น�าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชน และมีโอกาสต่อยอดเป็นธุรกิจดังต่อไป

ในปี 2564 บรษัิทฯ ได้มอบทนุการศกึษา 500 ทนุ มลูค่า 1,193,000 บาท ให้กบันกัเรยีน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตศรีราชา

สนับสนุนการศึกษาด้าน STEM

บริษัทฯ เชื่อว่าการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ หรือ STEM ไม่เพียง แต่เป็นกุญแจส�าคัญในการพัฒนาประเทศและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนส�าคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรีบ้านแหลมฉบัง

ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรีในเขตแหลมฉบัง

บริษัทฯ เชื่อว่า เมื่อผู้หญิงมีโอกาสสร้างรายได้ เธอจะน�ารายได้นั้นมาใช้ดูแลสุขภาพ  
การศึกษา และความเป็นอยู่ของครอบครัว ซึ่งจะสร้างผลดีเท่าทวีคูณให้กับสังคม  
บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรีบ้านแหลมฉบังขึ้นในปี พ.ศ. 2553  
นอกจากจะท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการตลาดและการขายในท้องถ่ิน  
ศนูย์ฝึกอบรมอาชพีสตรแีหลมฉบงั ยงัจดัการฝึกอบรมทกัษะวชิาชพี โดยมคีณะกรรมการ
ด�าเนินงานที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชน 10 ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงกล่ันเอสโซ่
ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบัง และผู้บริหารจากเอสโซ่ หลักสูตรที่เปิดสอนมีตั้งแต่
การประเมนิทรพัยากรและผลติภณัฑ์การฝึกทกัษะวชิาชีพ เช่น การท�าหน้ากากผ้าแฟนซี  
การให้ค�าปรกึษาเกีย่วกับกลยทุธ์การตลาด การตลาดออนไลน์ การออกแบบบรรจภัุณฑ์ 
และช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรีบ้านแหลมฉบัง

พ.ศ. 2553
ซึ่งเราให้การสนับสนุนสตรี
ในแหลมฉบังมากว่า

39 ปี
39 ปี มอบทุนผ่านกองทุน

เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

สนับสนุนการศึกษา

จนถึงปี 2564  มอบไปแล้ว

สนับสนุน โครงงานวิทยาศาสตร ์
ระดับอาชีวศึกษา มากว่า

2,175 ทุน

รวมมูลค่า17.45 ลบ.

31 ปี

21 ปี
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สิ่งแวดล้อม

นอกจากจะมุ ่งมั่นในการด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว  
บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ปกป้อง และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้กับโรงกลั่นของเรา ตลอดจนในส่วนอื่นๆ ของประเทศไทย

ตัวอย่างเช่น การปลูกป่าชายเลนที่ชุมชนบ้านแหลมฉบัง การปลูกปะการังเพื่อการ
อนุรักษ์ทางทะเล การปล่อยกุ้งกุลาด�า 1 ล้านตัวลงสู่ทะเลเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ ์
และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

• รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลทินัม จากหอการค้าอเมริกัน
ในประเทศไทย (AMCHAM)

• รางวัล 2021 HR Excellence Awards ระดับ Bronze ส�าหรับความเป็นเลิศในด้านกิจกรรม
สาธารณประโยชน์

รางวัลเกียรติยศในปี 2564 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ ดังนี้
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร

ผลการด�าเนินงานในปี 2564
บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินงำนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนพลังงำนและเคมีภัณฑ์ท่ี 
เพิ่มขึ้นในประเทศไทยและกลุ ่มประเทศเพื่อนบ้ำน ตำมวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ  
“เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบกำรณ์พลังงำนที่เหนือกว่ำ” แม้ว่ำควำมไม่แน่นอน 
ท่ีเกิดจำกกำรระบำดใหญ่จะส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรเชื้อเพลิงในประเทศไทย 
ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ยังคงประสบควำมส�ำเร็จในด้ำนผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน
ที่ดีขึ้น โดยรำยละเอียดของผลกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจกำรกลั่นน�้ำมันปิโตรเลียม 
และปิโตรเคมี ธุรกิจค้ำปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิง ธุรกิจพำณิชยกรรม ธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อ
ลื่นของปี 2564 อยู่ในหัวข้อ ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ (หน้ำ 10) ของแบบ 56-1 One 
Report ฉบับนี้

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนโดยกำรให้ควำมส�ำคัญ
ในด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำลที่ดี (ESG) ตั้งแต่กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กำรศึกษำ สุขอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิทธิมนุษยชน แนวทำงเพื่อกำรพัฒนำ 
ทีย่ัง่ยนืต่ำงๆ ถกูถ่ำยทอดเป็นนโยบำยองค์กร วฒันธรรมองค์กร และ  วถิกีำรด�ำเนนิงำน  
บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถรักษำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงให้ธุรกิจได ้
อย่ำงยั่งยืน ซ่ึงรำยละเอียดส่วนนี้อยู ่ใน กำรขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน  
(หน้ำ 79) ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้
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หน่วย: ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ไตรมาส 4

ปี 2564
ไตรมาส 4

ปี 2563
ไตรมาส 3

ปี 2564
ปี 2564 ปี 2563

น้�ามันดิบดูไบ 78.3 44.6 71.7 69.2 42.2

น้�ามันเบนซิน ออกเทน 95 93.8 48.7 83.4 80.3 46.6

น้�ามันอากาศยาน/น้�ามันก๊าด 88.6 47.0 77.0 75.1 44.7

น้�ามันดีเซล ก�ามะถัน (50 ส่วนในล้านส่วน) 90.6 48.8 79.4 77.3 49.2

น้�ามันเตา (180 cs) 69.8 43.1 66.7 62.9 38.3

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (LPG) 70.5 37.4 57.0 56.0 35.4

ที่มา: ค่าเฉลี่ยอ้างอิงของ Platts ที่สิงคโปร์และ PCI 

2. ราคาอ้างอิงนำ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

สรปุราคาเฉลีย่อ้างอิงของ Platts ทีส่งิคโปร์ ของราคาน�า้มนัดบิและราคาน�า้มนัส�าเรจ็รปู

น�า้มันดิบดูไบในไตรมาส 4 ปี 2564 มีราคาเฉลี่ยที่ 78.3 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ปรับตัว 
เพิม่ข้ึน 33.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมือ่เปรยีบเทียบกับช่วงเวลาเดยีวกันในปีก่อนหน้า หรอื
เพิ่มขึ้น 6.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ราคาน�า้มันดิบ 
ดไูบเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจากไตรมาส 3 ปี 2564 โดยสาเหตหุลักเนือ่งจาก อปุสงค์ท่ีสูงขึน้ 
ในช่วงฤดูหนาวและการเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเป็นน�้ามันจากภาวะราคา
ก๊าซธรรมชาติท่ัวโลกปรับตัวสูงขึ้นแม้ว่าในช่วงปลายปี 2564 ราคาน�้ามันดิบจะได้รับ 
แรงกดดนัจากความกงัวลของตลาดเก่ียวกบัผลกระทบของไวรสัโควดิสายพนัธ์ุโอไมครอน 
ที่อาจมีต่ออุปสงค์ของน�้ามันทั่วโลก ราคาน�้ามันดิบดูไบในเดือนธันวาคม 2564  
มีราคาเฉลี่ยที่ 73.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งสูงขึ้นกว่าราคาเฉล่ียของเดือนกันยายน  
ปี 2564 ที่ 72.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และสูงกว่าราคาเฉลี่ยของเดือนธันวาคม ปี 2563 
ที่ 49.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาผลติภณัฑ์น�า้มนัเชือ้เพลงิส�าเรจ็รปูปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเนือ่งสอดคล้องกบัทศิทาง
ราคาน�้ามันดิบในไตรมาส 4 ปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า 
และไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ที่สูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวประกอบกับ 
แรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเป็นน�้ามัน

ไตรมาส 4
ปี 2564

ไตรมาส 4
ปี 2563

ปี 2564 ปี 2563

ปริมาณน้�ามันดิบที่น�าเข้ากลั่น (พันบาร์เรลต่อวัน) 124 119 123 115

ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พันตัน) 0 62 53 200

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาทต่อดอลลาร์) 33.4 30.6 32.0 31.3

ค่าการกลั่น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) 7.4 5.7 7.5 (3.6)

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 52,311 32,481 172,878 126,672

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 2,262 1,844 10,618 (4,736)

ก�าไรขั้นต้นก่อนดอกเบี้ย ภาษี และ 
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย, EBITDA (ล้านบาท)

2,066 1,226 8,783 (7,245)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับงวด (ล้านบาท) 750 433 4,444 (7,910)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (1) 0.22 0.13 1.28 (2.29)

(1) ค�านวณจากจ�านวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้านหุ้น

1. ข้อมูลทางการเงินและผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
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ไตรมาส 4
ปี 2564

ไตรมาส 4
ปี 2563

+ / - ปี 2564 ปี 2563 + / -

กำ�ลังก�รกลั่น (พันบ�ร์เรลต่อวัน) 174 174 0 174 174 0

ปริม�ณน้ำ�มันดิบที่นำ�เข้�กลั่น 
(พันบ�ร์เรลต่อวัน)

124 119 +5 123 115 +8

ปริม�ณก�รผลิตพ�ร�ไซลีน 
(พันตัน)

0 62 -62 53 200 -147

ค่�ก�รกลั่น (ดอลล�ร์ต่อบ�ร์เรล) 7.4 5.7 +1.7 7.5 (3.6) +11.1

ปริม�ณก�รข�ยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง 
(พันบ�ร์เรล)

12,170 11,353 +817 46,933 45,050 +1,883

• ก๊�ซปิโตรเลียมเหลว 637 647 -10 2,657 2,310 +347

• น้ำ�มันเบนซิน 3,610 2,881 +729 12,984 11,218 +1,766

• แนฟท� 147 370 -223 1,234 1,500 -266

• น้ำ�มันเช้ือเพลิงอ�ก�ศย�น/น้ำ�มันก๊�ด 561 478 +83 1,878 2,272 -394

• น้ำ�มันดีเซล 5,740 5,705 +35 22,255 22,404 -149

• น้ำ�มันเต� 1,055 830 +225 4,047 3,921 +126

• ย�งมะตอย 420 442 -22 1,878 1,425 +453

3. การผลิตและค่าการกลั่น

ปริม�ณนำ้�มันดิบที่นำ�เข้�กลั่นในไตรม�ส 4 ปี 2564 อยู่ที่ 124 พันบ�ร์เรลต่อวัน สูงขึ้น 
5 พันบ�ร์เรลต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวล�เดียวกันของปีก่อนหน้� ส�เหตุหลัก
เน่ืองจ�กอปุสงค์ทีเ่พิม่ขึน้จ�กก�รฟ้ืนตวัของคว�มต้องก�รนำ�้มันเบนซนิและก�รเปลีย่น
เชื้อเพลิงจ�กก๊�ซธรรมช�ติเป็นนำ้�มันในอุตส�หกรรมก�รผลิตไฟฟ้� ปริม�ณนำ้�มันดิบ 
ที่นำ�เข้�กลั่นในไตรม�สนี้สูงกว่�ไตรม�สก่อนหน้�สะท้อนถึงอุปสงค์ท่ีเพ่ิมขึ้นจ�กก�ร 
เปิดประเทศ ปริม�ณนำ้�มันดิบที่นำ�เข้�กลั่นในปี 2564 อยู่ท่ี 123 พันบ�ร์เรลต่อวัน 
บริษัทฯ หยุดผลิตส�รพ�ร�ไซลีนเป็นก�รชั่วคร�วตั้งแต่เดือนเมษ�ยนปี 2564

ค่�ก�รกล่ันสำ�หรบัไตรม�ส 4 อยูท่ี่ 7.4 ดอลล�ร์ต่อบ�ร์เรล ซึง่ปรบัตวัสงูขึน้ 1.7 ดอลล�ร์
ต่อบ�ร์เรลจ�กช่วงเวล�เดียวกันในปีก่อนหน้� ก�รปรับตัวท่ีดีขึ้นมีส�เหตุหลักม�จ�ก 
ค่�ก�รกล่ันอุตส�หกรรมที่ดีขึ้น ส่วนภ�พรวมค่�ก�รกลั่นปี 2564 อยู่ที่ 7.5 ดอลล�ร์ 
ต่อบ�ร์เรล ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 11.1 ดอลล�ร์ต่อบ�ร์เรล เมือ่เทียบกับปี 2563 ซึง่มเีหตผุลหลัก 
ม�จ�กผลกระทบเชิงบวกของสินค้�คงคลังและค่�ก�รกลั่นอุตส�หกรรมที่สูงขึ้น

สัดส่วนก�รผลิตนำ้�มันสำ�เร็จรูปในไตรม�ส 4 ปี 2564 และทั้งปี 2564 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวล�เดียวกันของปีที่แล้วสะท้อนถึงก�รผลิตให้สอดคล้องกับโอก�สในก�รทำ�กำ�ไร 
และอุปสงค์ท่ีปรับตัวดีขึ้นหลังก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-19 สัดส่วนผลิตภัณฑ ์
รีฟอร์เมตและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ลดลงจ�กก�รหยุดผลิตส�รพ�ร�ไซลีนเป็นก�รชั่วคร�ว
ส่งผลให้สัดส่วนผลิตภัณฑ์นำ้�มันเบนซินเพิ่มสูงขึ้น ก�รเพิ่มก�รผลิตในส่วนของนำ้�มัน
สำ�เร็จรูปชนิดกึ่งหนักในไตรม�ส 4 แปรผันต�มอุปสงค์ที่ปรับตัวสูงขึ้นของนำ้�มัน
อ�ก�ศย�นสืบเนื่องจ�กก�รเปิดประเทศ และนำ้�มันดีเซลจ�กก�รเปลี่ยนเชื้อเพลิง 
จ�กก๊�ซธรรมช�ติเป็นนำ้�มันในอุตส�หกรรมก�รผลิตไฟฟ้� นอกจ�กนี้ในปี 2564  
โรงกล่ันส�ม�รถปรับก�รผลิตได้ทันทีเพื่อตอบรับกับทิศท�งผลกำ�ไรที่สูงขึ้นของ 
ย�งมะตอยโดยเพิ่มปริม�ณผลผลิตจนได้ปริม�ณสูงสุดที่ 5,500 บ�ร์เรลต่อวันในเดือน
มีน�คมซึ่งเป็นยอดผลิตที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่น (%)

5.0%
17.6% 9.4% 17.4%11.6%

10.1%
11.8%

10.5%

48.7%
44.0%

45.9%
43.6%

34.7% 28.3% 32.9% 28.5%

4Q2564 4Q2563 2564 2563

กนัหดินช าบเดินช
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ช่องทางการขาย (พันบาร์เรลต่อวัน)

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ในไตรมาส 4 ปี 2564 อยู่ที่ 12,170 พันบาร์เรล เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 7 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า สะท้อนถึงอุปสงค์ท่ีปรับตัว 
สูงขึ้นของน�้ามันเบนซิน น�้ามันเตา และน�า้มันอากาศยาน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์น�้ามันเบนซินและน�้ามันอากาศยานเติบโตขึ้น
จากความพยายามในการตอบรับโอกาสเพิ่มผลก�าไร รวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการ
ลดการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดและการเปิดประเทศ  
ในขณะเดยีวกันปรมิาณการขายน�า้มันดีเซลและน�า้มนัเตาเพ่ิมสงูขึน้สอดคล้องกบัโอกาส
ทางการขายให้กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าสืบเนื่องจากการเปล่ียนเชื้อเพลิงจาก 
ก๊าซธรรมชาติเป็นน�า้มัน

ในปี 2564 บริษัทมียอดขายในทุกช่องทางเติบโตกว่าอุปสงค์ในอุตสาหกรรมโดย 
ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของธุรกิจที่ผสมผสานของบริษัทฯ เพื่อปริมาณการกลั่น
ท่ีเหมาะสมและสร้างก�าไรสงูสดุให้กจิการโดยรวม ธรุกจิพาณชิยกรรมได้เข้ามามบีทบาท
ส�าคัญในการเก็บเกี่ยวโอกาสเพ่ิมปริมาณการขายท้ังในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน 
ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ทางธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ธุรกิจค้าปลีกได้รับผลกระทบจากมาตรการลดการเดินทางเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด บริษัทฯยังคงสามารถรักษาต�าแหน่งในตลาด
และเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายสถานีบริการ โดย ณ สิ้นปี 2564 มีสถานีบริการ
ทั้งหมด 731 แห่งทั่วประเทศ หรือเพิ่มขึ้น 29 แห่งจากปลายปี 2563 

2564 2563

7.5 6.6 

52.4 54.4 

70.7 62.8 

สง่ออก กีลปา้คจิกรุธ มรรกยชิณาพจิกรุธ

130.6 123.8

7.5 6.6

52.4 54.4

70.7 62.8

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 4

ปี 2564
ไตรมาส 4

ปี 2563
+ / - ปี 2564 ปี 2563 + / -

รายได้จากการขาย 52,311 32,481 +19,830 172,878 126,672 +46,206

ต้นทุนขาย (50,049) (30,637) -19,412 (162,260) (131,408) -30,852

ก�ำไรข้ันต้น 2,262 1,844 +418 10,618 (4,736) +15,354

ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,261) (1,218) -43 (4,834) (4,949) +115

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (60) (60) 0 (234) (268) +34

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำย 941 566 +375 5,550 (9,953) +15,503

รายได้อ่ืน 5 4 +1 26 67 -41

ต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ (75) (90) +15 (308) (357) +49

ส่วนแบ่งก�าไรในบริษัทร่วม 59 69 -10 227 285 -58

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 930 549 +381 5,495 (9,958) +15,453

(ค่าใช้จ่าย) เครดิตภาษีเงินได้ (180) (116) -64 (1,051) 2,048 -3,099

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับงวด 750 433 +317 4,444 (7,910) +12,354

ก�าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 217 494 -277 406 152 +254

ก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส�ำหรับงวด

967 927 +40 4,850 (7,758) +12,608

4. ผลประกอบการด้านการเงิน

รายได้จากการขายในไตรมาส 4 ปี 2564 และรายได้จากการขายท้ังปี 2564 สูงขึ้น 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกันของปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตหุลักมาจากการเพิม่ขึน้ 
ของราคาขายและปริมาณการขายผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญในการปรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้เหมาะสม 
กับสภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการลดค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 3 
ในปี 2564
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ในปี 2564 ส่วนธุรกิจการกลั่นน�้ามันและการจัดจ�าหน่ายน�้ามันมีผลก�าไรจากการขาย 
6,352 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้า 14,679 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลกระทบ
เชิงบวกจากสินค้าคงคลัง ปริมาณการขายท่ีเติบโตขึ้นและก�าไรขั้นต้นของอุตสาหกรรม
ท่ีสูงขึ้น ธุรกิจปิโตรเคมีมีผลขาดทุนจากการขายรวมการด้อยค่าของสินทรัพย์แล้ว 
เป็นจ�านวน 802 ล้านบาท เม่ือเทยีบกบัผลขาดทนุ 1,626 ล้านบาทในปี 2563 ซึง่สะท้อน
ถึงการหยุดการผลิตสารพาราไซลีนเป็นการชั่วคราว

ต้นทุนทางการเงินสุทธิในไตรมาส 4 ปี 2564 ลดลง 15 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนหน้า และลดลง 49 ล้านบาทส�าหรับปี 2564 ซึ่งสาเหตุหลักมา 
จากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

2564 2563

6,352 

(8,327)
(802)

(1,626)

นัม ปโิตรเคมี

 ก�าไร (ขาดทุน ) จากการขายจ�าแนกตามธุรกิจ (ล้านบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 10,863 ล้านบาท 
จากยอด ณ สิ้นปี 2563 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าคงเหลือและ 
ลูกหนี้ทางการค้าจากราคาที่สูงขึ้นและเงินชดเชยขอคืนจากรัฐบาล บริษัทฯ มีสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนลดลง 2,186 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการลดลงของสินทรัพย์ภาษี 
เงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลขาดทุนทางภาษียกมา

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 50,847 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,828 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก 
การเพ่ิมขึ้นของเจ้าหนี้ทางการค้าในการซ้ือน�้ามันดิบที่สูงขึ้นจากราคาน�้ามันที่ปรับตัว
สูงขึ้น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมรวมจ�านวน 28,990 ล้านบาท  
(ยอดเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 3,999 ล้านบาท และยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�านวน  
24,991 ล้านบาท) เม่ือเปรียบเทียบกับยอดสิ้นปี 2563 จ�านวน 28,203 ล้านบาท  
โดยบริษัทฯ ยังคงรักษาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอกับภาระผูกพันในการช�าระเงิน 
อย่างต่อเนื่อง 

ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นจ�านวน 4,849 ล้านบาท สะท้อนถึงผลก�าไรส�าหรับปี 2564  
รวมถึงการเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและ 
ผลก�าไรท่ียังไม่รับรู ้จากการวัดมูลค่าใหม่ของเงินลงทุนจากการถือหุ้นในบริษัท  
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

5. งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นหน่วยร้อยละ
ณ 31 ธ.ค. 

2564
ณ 31 ธ.ค. 

2563
+/- +/- %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 33,784 22,921 +10,863 +47%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36,271 38,457 -2,186 -6%

รวมสินทรัพย์ 70,055 61,378 +8,677 +14%

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน 42,008 35,446 +6,562 +19%

หนี้สินไม่หมุนเวียน 8,839 11,573 -2,734 -24%

รวมหนี้สิน 50,847 47,019 +3,828 +8%

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 17,075 17,075 0 0%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 4,032 4,032 0 0%

ส�ารองตามกฎหมาย 1,001 1,001 0 0%

ก�าไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร

(3,638) (8,081) +4,443 +55%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้าของ

731 325 +406 +125%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 7 7 0 0%

รวมส่วนของเจ้ำของ 19,208 14,359 +4,849 +34%

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 70,055 61,378 +8,677 +14%

105 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ในปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงานจ�านวน 1,541 ล้านบาท 
สะท้อนถึงผลก�าไรส�าหรับปีหักกับผลกระทบเชิงลบจากเงินทุนหมุนเวียนซึ่งสาเหตุหลัก 
มาจากการเพิม่ขึน้ของสินค้าคงเหลอืจากราคาน�า้มันทีป่รับตวัสงูขึน้ กระแสเงนิสดใชไ้ป 
ในกิจกรรมลงทุน 1,341 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทุนในโครงการของโรงกล่ันและ 
ธุรกิจค้าปลีกรวมถึงเงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้ หักลบบางส่วน 
กบัเงนิปันผลรบัจากการลงทุน กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิจ�านวน 340 ล้านบาท  
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมสุทธิ

7. อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนก�าไร

ที่มำในกำรค�ำนวณ: 

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น   = ก�าไรขั้นต้น / รายได้จากการขาย

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ  = ก�าไรสุทธิ / รายได้จากการขาย

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย = EBITDA / ดอกเบี้ยจ่าย

อัตราส่วนสภาพคล่อง   = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว        = (เงินสดและรายการเทียบเท่า + เงินลงทุนระยะสั้น + ลูกหนี้การค้า) /                                                                          
   หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้เงินกู้รวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้เงินกู้ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้เงินกู้ระยะยาว / ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น         = (หนี้เงินกู้รวม - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)  / ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ไตรมาส 4
ปี 2564

ไตรมาส 4
ปี 2563

ไตรมาส 3
ปี 2564

ปี 2564 ปี 2563

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น (%) 4.3% 5.7% 3.4% 6.1% (3.7%)

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ (%) 1.4% 1.3% 0.1% 2.6% (6.2%)

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 27.2 13.4 10.2 28.3 (20.1)

ณ 31 ธ.ค. 
2564

ณ 30 ก.ย. 
2564

ณ 31 ธ.ค. 
2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.8 0.8 0.6

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.2 0.2 0.2

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.5 1.6 2.0

อัตราส่วนหนี้เงินกู้ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(เท่า)

0.2 0.3 0.4

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.5 1.6 1.9

6. งบกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท  ปี 2564 ปี 2563

กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน 1,541 409

กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,341) (1,251)

กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 340 827

106 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
งบการเงินรวม

สรุปรายงานการสอบบัญชี

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด (โดยมีนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 เป็นผู้สอบบัญชี) ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชีในประเทศไทย ส�าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่าง 
ไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ได้ตรวจสอบว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตารางสรุปงบการเงินรวมส�าหรับระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

(ก) งบแสดงฐำนะกำรเงิน
หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 277 262 802

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 6,464 5,083 8,171

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0 37 0

สินค้าคงเหลือ 19,085 13,144 18,786

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 1,377 2,888 4,152

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,775 1,507 1,873

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 31,978 22,921 33,784

107 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 0 1,071 1,147

เงินลงทุนเผื่อขาย 1,350 0 0

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 2,207 2,137 2,095

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 25,600 24,750 23,706

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 0 4,287 4,305

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 181 181 153

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุทธิ 1,501 3,512 2,361

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี 1,726 266 149

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,700 2,253 2,355

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34,265 38,457 36,271

รวมสินทรัพย์ 66,243 61,378 70,055

(ก) งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

108 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



หน่วย: ล้านบาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,955 8,015 9,617

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5,020 4,452 5,117

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8,091 7,894 10,589

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 14,822 13,854 15,374

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1 1 0

หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 0 358 438

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น 787 872 873

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 36,676 35,446 42,008

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,817 1,717 1,249

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,350 4,617 2,750

หนี้สินตามสัญญาเช่า 0 2,440 2,400

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 3,280 2,799 2,440

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2 0 0

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 7,449 11,573 8,839

รวมหนี้สิน 44,125 47,019 50,847

(ก) งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

109 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



หน่วย: ล้านบาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุ้น  

ทุนจดทะเบียน 17,110 17,110 17,110

- หุ้นสามัญจ�านวน 3,467,916,666 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.9338 บาท

ทุนที่ออกช�าระแล้ว 17,075 17,075 17,075

- หุ้นสามัญจ�านวน 3,460,858,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.9338 บาท    

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 4,032 4,032 4,032

ก�าไร(ขาดทุน)สะสม

   ส�ารองตามกฎหมาย 1,001 1,001 1,001

   ยังไม่ได้จัดสรร (170) (8,081) (3,638)

   องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 173 325 731

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 22,111 14,352 19,201

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 7 7 7

รวมส่วนของเจ้ำของ 22,118 14,359 19,208

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 66,243 61,378 70,055

(ก) งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

110 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



(ข) งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย: ล้านบาท

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

รำยได้

รายได้จากการขายและเงินชดเชยจากกองทุนน้�ามันเชื้อเพลิง 169,348 126,672 172,878

ต้นทุนขาย (167,344) (131,408) (162,260)

ก�ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น 2,004 (4,736) 10,618

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (6,110) (5,217) (5,068)

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำย (4,106) (9,953) 5,550

รายได้อื่น 82 67 26

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด�ำเนินงำน (4,024) (9,886) 5,576

ส่วนแบ่งก�าไรในบริษัทร่วม 380 285 227

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (3,644) (9,601) 5,803

ต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ (313) (357) (308)

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ (3,957) (9,958) 5,495

เครดิต (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 892 2,048 (1,051)

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี (3,065) (7,910) 4,444

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 1 1 1

ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ (3,066) (7,911) 4,443
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(ค) งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิสำาหรับปี (3,065) (7,910) 4,444

รายการปรับปรุง:

ค่าเสื่อมราคา 2,019 2,568 2,808

ค่าตัดจำาหน่าย 27 18 18

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 18 (12) (17)

การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพื่อแสดงมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ 97 12 60

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 0 122 408

ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 24 34 7

ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม (380) (285) (227)

ต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ 313 357 308

รายได้เงินปันผล (62) (46) 0

(ค่าใช้จ่าย) เครดิตภาษีเงินได้ (892) (2,048) 1,051

(กำาไร) ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 89 21 (61)

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (1,812) (7,169) 8,799
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(3) งบกระแสเงินสด (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้า (188) 1,392 (3,066)

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0 (36) 36

สินค้าคงเหลือ (766) 5,929 (5,702)

ลูกหนี้อื่น 953 (1,511) (1,264)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (3,050) 2,631 (328)

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี 349 93 116

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (1,650) (553) (102)

หนี้สินดำาเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (2,023) (484) 521

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (2,001) (228) 2,772

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0 0 2

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 240 74 71

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0 (2) 0

เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำาเนินงาน (9,948) 136 1,855

ดอกเบี้ยจ่าย (238) (221) (271)

ภาษีเงินได้จ่าย 19 494 (43)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำาเนินงาน (10,167) 409 1,541
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(3) งบกระแสเงินสด (ต่อ)
หน่วย: ล้านบาท

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,658) (1,486) (1,461)

เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้ 0 (182) (192)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 13 40

ดอกเบี้ยรับ 8 3 3

เงินปันผลรับ 424 401 269

เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,211) (1,251) (1,341)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,192 (407) 1,818

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (1,617) (1,633) (2,183)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 2,300 2,000 1,500

เงินสด (จ่ายคืน) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9,644 1,224 (352)

เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ (346) 0 0

เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (1) (1) (1)

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า 0 (356) (442)

เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 11,172 827 340

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (206) (15) 540

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 483 277 262

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 277 262 802
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

หน่วย
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.9 0.6 0.8 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.2 0.2 0.2 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (1) เท่า (0.3) 0.0 0.0

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 26.5 21.8 26.0 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 13.6 16.5 13.8 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 8.9 8.2 10.2 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 40.3 44.1 35.4 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 11.1 10.3 11.6 

ระยะเวลาช�าระหนี้ วัน 32.4 34.9 31.1 

Cash Cycle วัน 21.6 25.8 18.1 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร (Profitability Ratio) 

อัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ 1.2 (3.7) 6.1 

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (2) ร้อยละ (2.4) (7.9) 3.2 

อัตราก�าไรอื่น (3) (4) ร้อยละ 0.1 0.1 0.0 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (1) ร้อยละ 242.3 (1.4) 33.4

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ ร้อยละ (1.8) (6.2) 2.6 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ (12.8) (43.4) 26.5 
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ (ต่อ)

หน่วย
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ (4.8) (12.4) 6.8 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (5) ร้อยละ (4.1) (21.2) 29.9 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 2.6 2.0 2.6 

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 2.0 3.3 2.6 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.2 2.0 1.5 

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (6) เท่า (6.4) (20.1) 28.3 

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (Cash basis) (1) (7) เท่า (1.4) 0.1 0.8

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย ร้อยละ 0 0 0

(1) กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี
(2) ก�าไรจากการด�าเนินงานค�านวนจากก�าไรขั้นต้นหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
(3) รายได้รวมไม่รวมถึงรายได้อื่นที่มิได้เกิดจากการด�าเนินงาน
(4) รายได้อื่นค�านวณโดยไม่นับรวมรายได้อื่นที่มิได้มาจากการด�าเนินงาน
(5) สินทรัพย์ถาวรค�านวณจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
(6) เงินสดสุทธิ ได้มาจาก กิจกรรมด�าเนินงาน หารด้วยดอกเบี้ยจ่าย
(7) ภาระผูกพันจากการช�าระหนี้รวมรายการดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า

ความสามารถในการช�าระเงินของคู่สัญญาจะได้รับการประเมินผ่านกระบวนการตรวจสอบเครดิตที่พิจารณาเงื่อนไขการช�าระเงิน อันดับเครดิตของคู่สัญญา หรือการประเมิน
ความน่าเช่ือถือด้านเครดิตของคู่สัญญาของบริษัทฯ เอง โดยพิจารณาจากเง่ือนไขสัญญา ประเทศท่ีมีการด�าเนินงาน รวมถึงความเสี่ยงอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทั้งลูกค้าเงินสด
และลูกค้าสินเชื่อซึ่งมีระยะเวลาสินเชื่ออยู่ในช่วง 1-105 วันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และประเภทของธุรกิจ
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การกำากับดูแล
กิจการ



การกำากับดูแลกิจการ
ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการ 
ก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้วางแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยและเป็นไปตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ 
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งได้จัดท�าโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ โดยแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการและความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง 
ท่ีจะช่วยพัฒนาและก�าหนดทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  
ให้ความส�าคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง 
และกระบวนการสอบทานเพือ่ให้มัน่ใจว่า การด�าเนนิงานเป็นไปตามกฎหมายทีใ่ช้บงัคบั 
และภายใต้การตัดสินใจที่สมเหตุสมผล

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้ม ี
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการด�ารงต�าแหน่ง 
เป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืนในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น  
ของผู้บริหารแต่ละท่านด้วย

(ก) แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดท�าและอนุมัติแนวทางการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ  
(Board Governance Guidelines) ซึ่งแสดงถึงแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับคณะกรรมการ  
ครอบคลมุการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ  
การพัฒนากรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึง  
แผนการสืบทอดต�าแหน่ง ตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในปัจจุบันซึ่งมีความเหมาะสม 
กบัธรุกจิของบรษิทัฯ และเผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซด์ของบรษัิทฯ (www.esso.co.th) แล้ว ดงันี้

118 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร

จ�านวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการและกรรมการอิสระที่มีความหลากหลายและ 
มีจ�านวนกรรมการและสัดส่วนของจ�านวนกรรมการอิสระต่อจ�านวนกรรมการทั้งหมด
ที่เหมาะสม อันจะส่งเสริมให้กรรมการแต่ละท่านมีส่วนร่วมในการหารือได้อย่างเต็มท่ี 
และมีประโยชน์ โดยปกติแล้ว คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการจ�านวนสิบ 
ถงึสิบสามท่าน โดยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมด
จะเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ 
ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยทัว่ไปแล้ว กรรมการอสิระจะไม่มคีวามสมัพนัธ์ 
ที่มีนัยส�าคัญกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

กรรมการที่เป็นพนักงาน

คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู ้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมีความรู ้
ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัธรุกจิในแต่ละส่วนธรุกจิ โดยกรรมการทีเ่ป็นพนกังานจะอยูภ่ายใต้ 
มาตรฐานเดียวกันกับกรรมการอิสระไม่ว่าจะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ และพันธสัญญา 
ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน  
1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย 
จ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการจะได้รับเลือกจากมติเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ในกรณีที่กรรมการลาออกก่อน 
ครบวาระ คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ลดจ�านวน
คณะกรรมการ หรือกระท�าการใดที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อบังคับ
ของบริษัทฯ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ เชื่อว่าการที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคล
เดยีวกนัมคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ อย่างไรก็ด ีหากคณะกรรมการเห็นสมควร  
คณะกรรมการมอี�านาจทีจ่ะแยกบคุคลทีด่�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการออกจากบคุคล 
ท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการในภายหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแยกประธาน
กรรมการ และกรรมการผู ้จัดการออกจากกัน เมื่อการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ของประธานกรรมการสิ้นสุดลง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการเชือ่ว่า ประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านนัน้เป็นสิง่ส�าคญัในการดแูล 
และก�ากับกิจการของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญ่และมีการประกอบธุรกิจหลากหลายด้าน  
ดงันัน้ คณะกรรมการจงึมไิด้ก�าหนดโดยจ�ากดัจ�านวนวาระในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ 
หรืออายุเกษียณของกรรมการ คุณสมบัติในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการจึงขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์การท�างาน ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ผลงาน และความสามารถ 
ในการสนบัสนนุการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้  
ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเพือ่เสนอต่อผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ประจ�าปีน้ัน  
คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงานและคณะกรรมการ 
จะประเมินผลงานและความสามารถของกรรมการแต่ละท่านเป็นกรณีไป รวมทั้ง 
ความเป็นอิสระของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระแต่ละท่านด้วย

119 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการแต่ละท่านจ�าเป็นที่จะต้องให้เวลาที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น 
กรรมการของบริษัทฯ อาจด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ ตราบเท่าที ่
คณะกรรมการเห็นว่า การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนั้นไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 
กรรมการควรจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมแล้วไม่เกิน 5 แห่ง  
เว้นแต่คณะกรรมการจะอนุมัติเป็นอย่างอ่ืนตามความจ�าเป็นของกรรมการท่านนั้น  
ท้ังนี ้ประธานกรรมการจะสอบทานการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ของกรรมการ
ทุกท่านอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลงสถานะของกรรมการ

เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ กรรมการแต่ละท่านจะหารือกับ 
ประธานกรรมการก่อนทีจ่ะตกลงรบัการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัอืน่เพิม่เตมิ

กำรคัดเลือกกรรมกำรและคุณสมบัติของกรรมกำร

การคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงาน จะเสนอชื่อ 
ผู ้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการเสนอชื่อ 
ผู ้ที่จะเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ�าปี รวมถึง 
เลือกกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกในระหว่างปี

คุณสมบัติของกรรมการ

ผู้ท่ีจะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคล 
ที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจขนาดใหญ ่
และมีความซับซ้อน เป็นผู้เช่ียวชาญในสายงาน มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ 
หรือวิทยาศาสตร์ และสามารถจัดการกับสถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อนโดยเฉพาะ 
การบรหิารงานบรษิทัทีมี่ความเกีย่วข้องกบัธุรกจิระหว่างประเทศ ผูท้ีจ่ะได้รบัการเสนอช่ือ 

ให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร หรือมีความสัมพันธ์กับบริษัทที่จะส่งผลต่อการการตัดสินใจที่เป็นอิสระ  
และจะต้องสามารถปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนโดยไม่เอนเอียง 
ผลประโยชน์ไปให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง

คณะกรรมการเชือ่ว่ากรรมการจะต้องสามารถด�ารงต�าแหน่งได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย  
2-3 ปี ผูท้ีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่ให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ จะต้องสามารถปฏบัิตงิาน
ด้วยความซื่อตรง โดยอาศัยความรู้ ความเช่ียวชาญ ความกระตือรือร้นในการท�างาน
และสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการท�างานของคณะกรรมการ อีกท้ังต้องสามารถ
ให ้ เวลาท่ีเพียงพอในการก�ากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ซึ่ งมีขนาดใหญ่และ
มคีวามซบัซ้อน บรษิทัฯ เช่ือว่าความแขง็แกร่งของคณะกรรมการขึน้อยูกั่บประสบการณ์

120 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ของคณะกรรมการที่ มีความหลากหลายโดยมีความมุ ่ งมั่นในการปฏิบัติงาน 
เพื่อความส�าเร็จของบริษัทฯ และประโยชน์สูงสุดของผู ้ถือหุ ้นเป็นส�าคัญ รวมทั้ง 
ความสามารถในการท�างานร่วมกัน บริษัทฯ สรรหากรรมการเพื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการจากบุคคลท่ีมีประสบการณ์หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ของ 
แต่ละท่านนั้น จะส่งเสริมการท�างานร่วมกันให้ประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น  
ประสบการณ์เหล่านีอ้าจประกอบไปด้วยประสบการณ์ทางด้านอตุสาหกรรมการขดุเจาะ 
น�้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการกลั่น ธุรกิจด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
การเงิน และความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น

การปฐมนิเทศ

บริษัทฯ จะจัดการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่มิได้เป็นพนักงาน เพื่อให้กรรมการเข้าใจ
ถึงธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ

กำรประชุมคณะกรรมกำรและหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร

การประชุมคณะกรรมการ

โดยปกติ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละ 5 ถึง 7 ครั้ง และ 
อาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมหากจ�าเป็น

วาระการประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุม

บรษิทัฯ จะจัดส่งวาระการประชมุของการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้ให้แก่กรรมการ
แต่ละท่านไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม 
ให้แก่กรรมการแต่ละท่านก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันท�าการก่อนการประชุม 
ประธานกรรมการ ร่วมกับเลขานุการบริษัท และกรรมการท่านอ่ืนตามจ�าเป็นจะเป็น 
ผู้ก�าหนดวาระการประชุม ซึ่งวาระการประชุมจะสอดคล้องกับร่างวาระการประชุม 
คณะกรรมการที่ก�าหนดไว้ทั้งปีท่ีได้น�าเสนอให้คณะกรรมการรับทราบก่อนส้ินปีของ 
ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระในการประชุมได้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการคาดหวังให้กรรมการแต่ละท่านใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถ 
ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทุกครั้ง 
โดยการปรากฎตัวในสถานท่ีประชุม อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจเข้าร่วมประชุม 
ผ่านทางโทรศพัท์ได้หากมเีหตจุ�าเป็นภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน องค์ประชุม และ การออกเสียงลงคะแนน

การเตรียมความพร้อมในการประชุมของกรรมการ

กรรมการแต่ละท่านควรต้องทบทวนวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 
ก่อนเข้าร่วมประชุม และเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมและหารือในวาระต่างๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิผล
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การเก็บความลับ

กระบวนการและหัวข้อที่หารือในการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ถือเป็นความลับ กรรมการแต่ละท่านจะต้องเก็บข้อมูลท่ีได้รับจากการด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการไว้เป็นความลับ ซึ่งรวมถึงการหารือและข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการชุดย่อย

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร

กรรมการจะท�าการประเมินผลงานและประสทิธิผลของการท�างานด้วยตนเองอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมกำรชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการเห็นว่าจ�าเป็น 
หรือเหมาะสม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย คือคณะกรรมการตรวจสอบ  
และคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน

โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้น ส่วนคณะกรรมการ
สรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานจะประกอบไปด้วยกรรมการ 
และกรรมการอิสระ โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการอิสระ 

กำรประเมินผลกำรท�ำงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงานจะร ่วมกับ 
คณะกรรมการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการในส่วนที่เกี่ยวกับ เป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ของกรรมการผูจ้ดัการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ประธานกรรมการจะมไิด้
มีส่วนร่วมในการประเมินผลดังกล่าว

แผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง

คณะกรรมการจะดูแลแผนสืบทอดต�าแหน่งเพื่อเป็นการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร 
ระดับสูงทุก 2 ปี แผนการสืบทอดต�าแหน่งจะกล่าวถึงการสืบทอดต�าแหน่งในกรณ ี
การประกอบธรุกิจปกตขิองบริษทัและในกรณฉีกุเฉนิ หากเกิดเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดหมายด้วย

มำตรฐำนกำรด�ำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได ้น�ามาตรฐานการด�า เนินธุ ร กิจมาใช ้  โดยกรรมการแต ่ละท ่าน 
จะต้องท�าความคุ้นเคยและปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้เช่นเดียวกันกับการปฏิบัต ิ
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และ 
ผู ้ จัดการบัญชีจะสอบทานประเด็นต่างๆ ที่เกิดจากมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ 
ของผู ้บริหารหรือกรรมการและจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ  
ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่สามารถให้มีการอนุมัติผ่อนผันเรื่องดังกล่าวได้

ค่ำตอบแทนกรรมกำร

คณะกรรมการโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน  
และประเมินผลงาน จะท�าหน้าท่ีเสนอจ�านวนค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการ 
ทีม่ไิด้เป็นพนกังานของบรษิทัต่อทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ในการประชมุสามัญประจ�าปีผูถ้อืหุน้ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม  
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการท่ีมิได้เป็นพนักงานของบริษัทจะมีจ�านวน
สอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการในตลาดโดยค�านึงถึงขนาดและขอบเขตธุรกิจ 
ของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการ

ส�าหรับกรรมการผู ้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 
ของบริษัทฯ ส�าหรับการท�างานเต็มเวลาประเภทใดๆ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการ ท้ังนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าตอบแทนรวมที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ตามแบบที่กฎหมายก�าหนด
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(ข) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการของบริษัทฯ จะได้รับการรายงานเกี่ยวกับการด�าเนินงานและการก�ากับดูแล 
กิจการของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่ง 
ได้เพิ่มพูนความรู ้และพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง  
เช ่ น  หลั กสู ต รต ่ า งๆ ของสมาคมส ่ ง เสริ มสถาบันกรรมการบริษั ท ไทย  
(Thai Institute of Directors Association) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
(Thai Listed Companies Association)

(ค) การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้แทนไปร่วมประชุมในท่ีประชุมของบริษัทย่อย 
และผู้แทนของบริษัทมีหน้าท่ีในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามท่ี 
บริษัทฯ ได้ให้หลักการหรือแนวทางไว้ โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เช่น

เดียวกับผู้ถือหุ้นอื่นๆ เว้นแต่สิทธิบางประการ เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล หรือ  
สิทธใินการเสนอชือ่บคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามทีข้่อบังคบัของบรษัิทย่อยนัน้ๆ  
จะได้ระบุไว้ และท่ีผ่านมาบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ  
เป็นกรรมการ และกรรมการผูจั้ดการในบรษิทัดงักล่าว ทัง้นี ้กรรมการของบรษิทัดงักล่าว 
มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์  
และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจน 
กฎหมายที่ใช้บังคับ 

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนซ่ึงครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น 
อย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น การเสนอเรื่องเพื่อบรรจ ุ
เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และการใช้สทิธิออกเสยีง ในทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เก่ียวกับการแต่งตัง้ 
หรือการถอดถอนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จ�านวนเงิน 
ค่าสอบบัญชี การประกาศจ่ายเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และ 
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษที่ต้องใช้มติ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ เป็นต้น 

ผูถ้อืหุ้นจะได้รบัข้อมลูประกอบวาระการประชมุทีเ่สนอ ส�าหรบัการออกเสยีงลงคะแนน 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งอย่างเพียงพอตามก�าหนดเวลา ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

• ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้มีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคล
ที่เสนอแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงการศึกษา ประสบการณ์ การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น

• ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู้ถือหุ้น
ได้รบัข้อมลูเกีย่วกบัองค์ประกอบและจ�านวนค่าตอบแทนทีเ่สนอเพือ่ขอมตทิีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น
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• ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี
บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเก่ียวกับชื่อผู้สอบบัญชีที่น�าเสนอ และ
ช่ือส�านักงานสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีที่เสนอ จ�านวนปีท่ีท�าหน้าที่ให้บริษัทฯ
(ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม)

• ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะได้จัดให้มีค�าอธิบายโดยย่อ
เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่เสนอ

• ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องส�าคัญๆ ของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มทุน
การลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย เลิก หรือโอนกิจการหลักของบริษัทฯ
การควบรวมกิจการ บริษัทฯ จะได้จัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของเรื่องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย

ท้ังนี้ นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะสนับสนุนโดยจัดให้มีความเห็นของ 
คณะกรรมการเพื่อน�าไปใช้ประกอบกับวาระท่ีส�าคัญแต่ละวาระ เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้น 
ตัดสินใจลงมติได้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่ก�าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ  
และกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ  
ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม รวมถึงข้อปฏิบัต ิ
ในการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ดงักล่าวและวาระการประชุมต่างๆ ล่วงหน้าตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนด 

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสอย่างเหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งค�าถาม 
ในท่ีประชุม โดยจะมีผู้บริหารที่มีความรู้และเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค�าถาม 
ในท่ีประชุม และจะได้มีการจัดท�ารายงานการประชุมอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึง 
การบนัทกึรายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ข้าร่วมประชมุ สรปุค�าถามทีส่�าคญั ค�าอธบิาย 
และค�าชี้แจงท่ีให้ไว้ ข้อคิดเห็นที่ส�าคัญที่มีการเสนอ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน  
มตทิีป่ระชมุซึง่แยกเป็นคะแนนทีเ่หน็ด้วย คะแนนทีไ่ม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง เป็นต้น 

บริษัทฯ ยังอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน 
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นทางกายภาพ บริษัทฯ จะเลือก
สถานที่จัดการประชุมที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทาง 
เข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น 
ทั้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบันส่งเอกสารการลงทะเบียนการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ถูกจัดท�าตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทฯได้จัด 
ให้มีการใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงเพื่อ 
ความรวดเร็วและได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะอีกด้วย
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(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
(Standards of Business Conduct) โดยทั่วไปแล้วนโยบายดังกล่าวก�าหนดให้กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตัวของบุคคลดงักล่าวกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยการขดักันนีอ้าจจะเกดิขึน้ได้ 
เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระท�าการอย่างใดๆ หรือมีผลประโยชน์ส่วนตัว 
อันขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์และการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น  
การที่กรรมการ ผู้บริหาร และบริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานหลีกเลี่ยงการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์ในการท�าธุรกิจกับผู้ส่งสินค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้  
บรษัิทฯ ยังคาดหมายให้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ละเว้นจากการหาผลประโยชน์ 
ให้ตนเองโดยใช้โอกาสที่ได้มาจากทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือจากการด�ารงต�าแหน่ง 
ภายในบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยังถูกคาดหมายให้หลีกเล่ียง 
การซือ้ขายหลกัทรพัย์โดยการอาศยัข้อมูลภายในซึง่มไิด้เป็นข้อมลูสาธารณะทีก่รรมการ  
ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยการอาศัยต�าแหน่งหน้าท่ีในบริษัทฯ ด้วย  
ทั้งนี้ ในด้านการก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้นบริษัทฯ จะด�าเนินการดังต่อไปนี้

• ให้ความรู้แก่ผู ้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ในการรายงานการถอืหุน้ของบรษิทัฯ และบทลงโทษในกรณีไม่เปิดเผยข้อมลูภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ให้ค�าแนะน�าแก่ผู ้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือ หุ ้นของบริษัทฯ ต ่อส� านักงานคณะกรรมการก� ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535

• ให้ค�าแนะน�าแก่ผู ้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการน�าข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้
อนัอาจจะส่งผลต่อ ราคาหุ้นของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ในช่วง 1 เดอืนก่อนทีจ่ะมกีารเปิดเผย
งบการเงนิของบรษัิทฯ (รวมถึงงบการเงนิรายไตรมาส) บริษัทฯ จะท�าการห้ามพนกังาน
ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการของบริษัท

• ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงคู่สมรส และผู้อยู่ในอุปการะ
ของบคุคลดังกล่าว ใช้ข้อมลูของบรษัิทฯ เพือ่ขาย ซือ้ โอน หรอืรบัโอนหุ้นของบรษัิทฯ
ก่อนท่ีจะมกีารเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน การใช้ข้อมลูในลกัษณะดงักล่าวอาจเป็น
การละเมดิกฎหมายทีใ่ช้บังคบั และพนกังานทีล่ะเมดิอาจถูกบรษัิทฯ ลงโทษทางวนิยั

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  
เช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทฯ ตลอดจน 
ผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงพันธสัญญากับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน  
หรือชุมชน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ผูกพันดังกล่าว ปฎิบัติตามระเบียบ 
และกฎเกณฑ์ท้ังมวลทีใ่ช้กับธรุกิจการค้าของบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพยีงการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ บริษัทฯ  
ยังจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ และ/หรือบริษัทฯ ในประเด็น 
ท่ีเกีย่วกบัการกระท�าผดิกฎหมาย ความไม่ถกูต้องของรายงานทางการเงนิ ความบกพร่อง 
ของระบบการควบคุมภายใน หรือการกระท�าผิดจรรยาบรรณ ตามรายละเอียดที่ระบุ 
ในหัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจ - การแจ้งเบาะแส” (หน้า 130)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าชุมชนและสิ่งแวดล้อมมีความส�าคัญกับการประกอบธุรกิจ 
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมของประเทศและ 
ของท้องถิ่นนั้นๆ สิ่งส�าคัญเหนือวัตถุประสงค์อื่นใดก็คือ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น 
ในการด�าเนินงานด้วยความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

125 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานทั้งหมดในองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานความซื่อตรง 
ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะไม่ยอมรบัพนกังานผูท้ีไ่ด้ผลงานมาโดยการละเมดิกฎหมาย 
หรือนโยบายของบริษัทฯ หรือโดยการกระท�าท่ีไร้จรรยาบรรณ กรรมการและผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ สนับสนุน และคาดหมายให้พนักงานแต่ละคนให้ก�าลังใจและยกย่อง 
เพื่อนพนักงานที่ปฏิเสธการรับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง เพื่อด�ารงไว้ซึ่งมาตรฐาน 
ทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ

นโยบายของบริษัทฯ ที่ยึดถือตลอดมากล่าวว่า ธุรกรรมทุกอย่างจะต้องถูกบันทึก 
อย่างถกูต้องลงในเอกสารบนัทกึและสมดุบญัช ีซึง่หมายความว่า การลงข้อความไม่ตรง 
ตามที่เป็นจริงในสมุดบัญชีและเอกสารบันทึกต่าง ๆ หรือการเปิดบัญชีธนาคารหรือ 
การมีบัญชีธนาคารไว้แต่ไม่ลงบันทึกในสมุดบัญชีของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่ห้ามกระท�า 
อย่างเด็ดขาด โดยบริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานของบริษัทฯ ท�าการจดบันทึก 
การด�าเนินงานอย่างถูกต้องในบันทึกและสมุดบัญชีของบริษัทฯ และมีความซื่อตรง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ต ้องการให้ข ้อมูลที่เปิดเผยในรายงานหรือ 
เอกสารที่บริษัทฯ ส่งให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอ�านาจควบคุม ตลอดจน 
การสื่อสารต่อสาธารณชนให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามเวลา  
และสามารถเข้าใจได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นตามท่ีกฎหมาย 
ใช้บังคับก�าหนดไว้ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รายงานข้อมูลเมื่อมีเหตุการณ์
ส�าคัญตามกฎระเบียบถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด  
อีกทั้งยังได้เผยแพร่งบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน  
ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ (www.esso.co.th) ด้วยอีกทางหนึ่ง  
นอกจากนี้  พนักงานทุกคนยังมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานข้อมูลท่ีมีสาระส�าคัญ 
ซึ่งตนได้ทราบมาต่อผู ้บริหารเพื่อให้ผู ้บริหารสามารถใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ 
ในการเปิดเผยข้อมูลได้ 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
นักวิเคราะห์ทางการเงิน หรือผู้เก่ียวข้องทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ 
ของบรษิทัฯ การประชมุรายไตรมาสกับนักวเิคราะห์ทางการเงนิ การประชมุกับนกัลงทนุ  
อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ 

วิธีกำรติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

02-407-4788

essoIR@exxonmobil.com
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จรรยาบรรณธุรกิจ
มาตรฐานจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจ 

บรษิทัฯ มคีูม่อืก�าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณการด�าเนนิธรุกจิ (Standards of Business  
Conduct) ที่ใช้มาอย่างยาวนาน ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวนโยบายอันเป็นฐานราก 
และแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและด�าเนินธุรกิจ 
ของทุกภาคส่วนในองค์กร โดยกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ  
ทกุคนต้องยดึถอืปฏิบติัตามมาตรฐานการด�าเนินธุรกจินีอ้ย่างเคร่งครดั โดยไม่มข้ีอยกเว้น

นโยบายหลัก 17 ประการของมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ

2. นโยบายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

3. นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ

4. นโยบายเกี่ยวกับการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

5. นโยบายเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

6. นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

7. นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง

8. นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างประเทศ

9. นโยบายต่อต้านการผูกขาด

10. นโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย

11. นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

12. นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย

13. นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

14. นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพสินค้า

15. นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด

16. นโยบายเกี่ยวกับการให้โอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน

17. นโยบายเกี่ยวกับการคุกคามผู้อื่นในสถานที่ปฏิบัติงาน

แม้ว่านโยบายหลักของบริษัทจะครอบคลุมไปในหลายเรื่อง เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  
ความซื่อตรง และความมีจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจนับเป็นหลักการพื้นฐาน 
ของทุกข้อ นโยบายข้างต้นอย่างไม่มีเง่ือนไขหรือข้อยกเว้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในเรื่องมาตรฐานอันเข้มงวดในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งสะท้อนอยู ่ใน 
นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ อันได้แก่ นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ นโยบายการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น นโยบายการให ้
หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน
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นโยบายของบริษัทฯ ไม่เพียงแต่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ยังครอบคลุม 
ไปถึงการต้องเลือกใช้วิถีทางอันแสดงความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาอย่างถึงท่ีสุด  
แม้ว ่าการกระท�าบางอย่างนั้นอาจไม่ผิดและ/หรือไม ่มีข ้อห้ามตามกฎหมาย  
บริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานทั้งหมดในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่ระบุในมาตรฐาน 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด และจะไม่ยอมรับพนักงานที่ได้ผลงาน 
มาโดยใช้วิธีการ การกระท�าที่ละเมิดกฎหมาย หรือวิธีการอันขัดต่อหลักจรรยาบรรณ 
ทางธรุกจิ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ สนบัสนนุและคาดหมายให้พนกังานทกุคน 
สนับสนุนการปฏิเสธการรับผลประโยชน์หรือโอกาสการรับผลประโยชน์อันไม่ควร  
เพือ่ด�ารงไว้ซึง่มาตรฐานจรยิธรรมของบรษิทัฯ  ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนต้องทบทวน 
และยนืยนัว่าได้รบัทราบ เข้าใจ และได้ปฏบิตัติามนโยบายภายใต้มาตรฐานการด�าเนนิธรุกจิ 
ของบริษัทฯ โดยการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานเป็นประจ�าทุกปี

บริษัทฯ มีนโยบายตลอดมาว่า ธุรกรรมทุกอย่างจะต้องมีการบันทึกและลงบัญชี 
อย่างถูกต้อง การกล่าวเช่นนี้หมายความว่า การบนัทกึและลงบัญชอีนัขดัตอ่ขอ้เท็จจริง 
ถือเป็นการปลอมแปลงเอกสาร การเปิดบัญชีธนาคารหรือมีบัญชีธนาคารไว ้
แต่ไม่ลงบันทึกในบัญชีของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่ห้ามกระท�าอย่างเด็ดขาด พนักงาน 
มหีน้าทีต้่องท�าการบนัทกึและลงบัญชธุีรกรรมการด�าเนนิงานทกุรายการตามข้อเทจ็จรงิ 
ให้ถูกต้องในบัญชีบริษัทฯ และต้องมีความซื่อตรง พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ 
ในการตรวจสอบจากทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระภายนอก

บริษัทฯ คาดหวังความตรงไปตรงมาและการยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย และระบบ 
การควบคุมภายในของบริษัทฯ จากพนักงานทุกระดับชั้น อันตรายจากการที่พนักงาน 
ปกปิดเรือ่งราวข้อมลูต่อฝ่ายบรหิารหรอืฝ่ายตรวจสอบภายในคอืการท�าให้พนกังานอืน่ 
เข้าใจว่านโยบายมาตรฐานการด�าเนนิธุรกิจของบริษทัฯ เป็นสิง่ทีล่ะเลยได้เมือ่ไม่สะดวก 
ที่จะปฏิบัติตาม ทัศนคติเช่นนี้จะยังผลให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและน�ามาซึ่ง 
ความเสื่อมเสียแก่บริษัทฯ โดยรวม ระบบการบริหารของบริษัทฯ จะด�าเนินไปไม่ได้ 
หากปราศจากความซื่อตรงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี การจัดท�า 

งบประมาณ และการประเมินผลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการต่างๆ แม้ว่า 
แต่ละสังคมอาจมวีัฒนธรรมและวธิีปฏบิัติอนัแตกต่างกันอยูบ่้าง แตค่วามซื่อสัตย์สจุริต 
ซื่อตรงเป็นสิ่งดีงามที่ได้รับการยอมรับยกย่องในทุกสังคมและทุกวัฒนธรรม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าชื่อเสียงอันดีงามที่สร้างสมมาอย่างยาวนานในเรื่องความซื่อสัตย์ 
สจุรตินัน้เป็นทรพัย์สนิอนัประเมนิค่ามไิด้ขององค์กร และเพือ่ให้การปฏบิตัติามหลกัการ 
ตามนโยบายในมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ได้ก�าหนด 
โปรแกรมและแนวปฏิบัติต่างๆ ไว้ อาทิเช่น

1. แนวปฏิบัติเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์

2. แนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

3. แนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

4. แนวปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ

5. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน

การปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ นั้นอิงตาม 
มาตรฐานระดับโลกของเครือบริษัทเอ็กซอนโมบิล ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน 
อนัเข้มงวดในเร่ืองนีข้องประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และกลุม่ประเทศในสหภาพยุโรป  
บริษัทฯ ถือใช้นโยบายและแนวปฏิบัตินี้เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจตลอดมา  
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเหล่านี้อย่างเป็นทางการ
ในปีพ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติรับรองให้ 
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักเพิ่มเข้าในคู่มือมาตรฐาน 
การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯเมือ่เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2554 เพือ่ให้ชัดแจ้งแก่พนกังาน  
คูค้่า ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสียท้ังหมด ต่อมาในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2555 ท่านประธาน
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเห็นชอบต่อแนวปฏิบัติรวมของบริษัทฯ เพื่อการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน ซึ่งใช้เป็นฐานในการก�าหนดกรอบปฏิบัติให้สามารถใช้ปฏิบัตติามได้ใน 
การท�างานของทุกหน่วยงาน กรอบปฏิบัตนิีม้ ี6 องค์ประกอบส�าคญั ได้แก่
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1. การบริหารก�ากับดูแลและความรับผิดชอบของผู้น�า

2. การประเมินความเสี่ยง

3. การป้องกัน และมาตรการและขั้นตอนวิธีการตรวจสอบ

4. การสื่อสาร นโยบาย แนวปฏิบัติ และขั้นตอนปฏิบัติ

5. การให้ความรู้และฝึกอบรม

6. การประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบาย

โดยแต่ละองค์ประกอบของกรอบปฏิบัติดังกล่าวก�าหนดให้ฝ่ายบริหารต้องก�ากับดูแล  
ดังต่อไปนี้ 

• แสดงภาวะผู้น�าให้เป็นที่ประจักษ์ชัด รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหาร
การต่อต้านการคอร์รัปชัน

• ประเมินทุกธุรกิจในทุกขั้นตอนการท�างานของบริษัทฯ ว่าขั้นตอนใดอาจเสี่ยง
ต่อการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน สอบทานการประเมิน
และหารือกับฝ่ายกฎหมายตามที่จ�าเป็น และหามาตรการหรือวิธีการที่เหมาะสม
เพื่อก�าจัดหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

• จัดให้มีระบบควบคุมภายใน ขั้นตอนวิธีการในการตรวจสอบและป้องกันการ
คอร์รัปชัน

• สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทในเรื่องกับการต ่อต ้าน
การคอร์รัปชันให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอ

• จัดฝึกอบรมเรื่องกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
อย่างสม�่าเสมอโดยครอบคลุมถึง กฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันของสหรัฐอเมริกา
(the US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)) กฎหมายต่อต้านการรับสินบน
ของประเทศอังกฤษ (United Kingdom Bribery Act) และกฎหมายต่อต้านคอร์รปัชนั
ของไทย เพ่ือให้พนกังานทกุคนเกดิความเข้าใจและการปฏบัิตถิกูต้องตรงกนั

• จัดให้มีการตรวจสอบทั้งโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเพ่ือประเมิน
ตนเองให้แน่ใจว่ามกีระบวนการบงัคบัใช้เพือ่ปฏบัิตติามมาตรฐานทางจรรยาบรรณธรุกจิ
ของบริษัทฯ อย่างมีระบบและแบบแผน

แนวปฏบิตัเิหล่านี ้ประกอบไปด้วยค�าอธบิาย ข้อก�าหนด กตกิา และวธิปีฏบิตัท่ีิใช้ได้จรงิ 
อย่างละเอียดเพ่ือให้สามารถบรรลุเจตนารมณ์แห่งนโยบายของบริษัทฯ ได้ และ 
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกรณีที่อาจมีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ระหว่างประโยชน ์
ของบริษัทฯ และของเจ ้าหน้าที่รัฐหรือของพนักงาน ไม่ว ่าจะเป็นการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์โดยชัดแจ้งหรืออาจแม้เพียงท�าให้เกิดภาพลักษณ์อันอาจไม่เหมาะสม 

ซึง่ก่อให้เกดิข้อครหาได้ ในเรือ่งการป้องกันการคอร์รปัชัน นโยบายและแนวปฏิบัตเิหล่านี ้
ของบรษิทัฯ มุง่ส่งเสรมิความโปร่งใส ความซือ่ตรงของหน่วยงานทกุหน่วยในบรษิทัฯ ไม่มี 
ข้อยกเว้น ตัวอย่างเช่น แนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญและการเล้ียงรับรอง 
ซึ่งได้ให้ค�านิยามและก�าหนดขอบเขตเรื่องของขวัญและการเลี้ยงรับรองไว้อย่างชัดเจน  
รวมถึงขั้นตอนท่ีต้องปฏิบัติในการสอบทานและการอนุมัติโดยล�าดับผู ้มีอ�านาจ 
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ในการพิจารณาการให้หรือรับของขวัญและการเล้ียงรับรอง รวมถึงการพิจารณาบริบท 
ของธุรกิจและประเพณีที่ยอมรับโดยท่ัวไปให้รับหรือให้ของขวัญและการเล้ียงรับรอง  
หรือตัวอย่างเรื่องแนวปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐก็ได้มีการ 
ให้ค�านิยามความหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการเป็น 
เจ้าภาพที่เสนอหรือจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีข้อก�าหนดล�าดับชั้น 
ในการสอบทานและการอนมัุติไว้อย่างชดัเจน แนวปฏบัิตนิีไ้ด้ก�าหนดข้อห้ามอย่างชดัเจน  
ซึ่งรวมถึงการห้ามให้ของขวัญเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นที่เทียบเท่าเงินสด รวมทั้งการห้าม 
จ่ายเงินหรือสิ่งของหรือการตอบแทนในรูปแบบใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้อ�านวย
ความสะดวกในการด�าเนนิงาน นอกจากนัน้ ยงัก�าหนดให้มกีระบวนการขัน้ตอนสอบทาน 
และอนุมัติที่สูงขึ้น เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องการเป็นเจ้าภาพและการจัดการเล้ียงรับรอง 
ที่หรูหราและมีราคาแพงให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐ

การกระท�าที่ไม่สุจริตหรือฝ่าฝืนข้อก�าหนดของกฎหมายหรือละเมิดต่อนโยบาย 
หรือขัดต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกลงโทษทางวินัยซึ่งสูงสุดอาจถึง 
ขั้นเลิกจ้าง ไม่มีพนักงานหรือบุคคลใดในบริษัทฯ มีสิทธิหรือมีอ�านาจที่จะไม่ปฏิบัติ 
หรือสั่ งการให ้ผู ้อื่นไม ่ปฏิบัติหรือผ ่อนผันให ้ไม ่ต ้องปฏิบัติตามนโยบายหลัก 
อันเป็นมาตรฐานในการด�าเนินธุรกิจได้ 

บริษัทฯ ยังได้ขยายการบังคับใช้มาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ถึงผู ้รับเหมา 
และบุคคลภายนอกซึ่งท�าการในนามของบริษัทฯ ด้วย โดยบุคคลเหล่าน้ีต้องไม่ท�า 
การใดๆ เพ่ือจ่ายเงิน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เพือ่ให้ท�าการ หรอืไม่ท�าการทีไ่ม่ถูกต้องเหมาะสมเพือ่เป็นหรอืเอือ้ประโยชน์แก่บรษิทัฯ  
อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจที่ท�ากับบริษัทฯ จะมีข้อก�าหนด 
ให้คู่ค้า ผู้รับเหมาต้องมีการลงบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีข้อผูกมัด 
ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนด้วย

การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มีวิธีปฏิบัติเรื่องการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างเสรี โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งในคู่มือมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ  
บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานสามารถถามค�าถาม แจ้งเรื่องที่กังวลใจ และให้ข้อ
เสนอแนะที่เหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องการให้พนักงาน 
รายงานส่ิงท่ีสงสัยว ่าอาจจะมีการฝ ่าฝ ืนกฎหมายหรือนโยบายในมาตรฐาน 
การด�าเนินธุรกิจหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทันที เพื่อให้ฝ่ายบริหาร 
สามารถด�าเนนิการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีแ้ล้ว ยงัมช่ีองทางอืน่ๆ ทีพ่นกังาน 
สามารถถามค�าถาม แจ้งเรือ่งทีกั่งวลใจ และให้ข้อเสนอแนะได้ขึน้กับว่าจะเป็นเร่ืองอะไร  
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พนักงานอาจจะติดต่อฝ่ายบญัช ีฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ฝ่ายกฎหมาย  
ฝ่ายความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือฝ่ายการเงิน 

ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายของบริษัทฯโดยกรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี หรือการตรวจสอบต่างๆ  
ควรจะรายงานตรงไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งอยู ่ภายใต้สายงานการดูแลของ 
ผู้ตรวจสอบท่ัวไปของบริษัทฯ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถจะรายงานเรื่องไปยัง
กรรมการที่มิได้เป็นพนักงาน หรือกรณีที่พนักงานต้องการรายงานเรื่องหรือร้องเรียน 
โดยการไม่เปิดเผยตนกส็ามารถท�าได้ทางช่องทางทีร่ะบไุว้ในวธิปีฏบิตัเิรือ่งการเปิดโอกาส 
ให้พนกังานและผูเ้กีย่วข้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ท้ังนี ้เพือ่เป็นมาตรการ 
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส จะต้องไม่มีการกระท�าหรือข่มขู่ใดๆ ต่อพนักงานที่ถามปัญหา  
แจ้งข้อกังวลใจ ร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นไปตามหลักปฏิบัตินี้ เว้นแต่ว่า 
พนักงานผู้นั้นจงใจกระท�าโดยไม่มีมูลความจริง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อบริษัทฯ ในประเด็น 
ทีเ่กีย่วกบัการกระท�าผดิกฎหมาย ความไม่ถกูต้องของรายงานทางการเงิน ความบกพร่อง 
ของระบบควบคุมภายใน หรือการกระท�าผิดจรรยาบรรณ โดยผู ้มีส ่วนได้เสีย 
สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา (Whistle Blowing) กับคณะกรรมการ/ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียดข้อมูล 
นักลงทุนสมัพนัธ์ท่ีระบุในหวัข้อ “ข้อมูลส�าคัญอ่ืนๆ-นกัลงทุนสัมพนัธ์” (หน้า 146) ซ่ึงเมือ่ 
นักลงทุนสัมพันธ์ได้รับเรื่องแล้ว ก็จะแจ้งไปยังกรรมการหรือผู ้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือท�าการสืบหาข้อเท็จจริงตามจ�าเป็นต่อไป หรือหากเป็นกรณีท่ีเกี่ยวข้องกรรมการ
หรือผู ้บริหารท่านใดท่านหนึ่ง นักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งไปยังผู ้ตรวจสอบภายใน 
หรือกรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงตามจ�าเป็นต่อไป หรือ 
ตามช่องทางท่ีระบไุว้ในวธีิปฏิบติัเรือ่งการเปิดโอกาสให้พนักงานและผูเ้กีย่วข้องสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีที่กล่าวมาข้างต้น

รายละเอียดของนโยบายหลัก และแนวปฏิบัตเิหล่านีร้วมถึงวธีิปฏิบัตเิรือ่งการเปิดโอกาส 
ให้พนกังานและผูเ้กีย่วข้องสามารถแสดงความคดิเห็นได้อย่างเสร ีสามารถอ้างองิได้จาก
เว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.esso.co.th

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส�าคัญของนโยบาย 
แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับดูแลกิจการ 
ในรอบปีที่ผ่านมา
ในปี 2564 คณะกรรมการได้รับทราบผลการประเมินการน�าหลักปฏิบัติตามหลักการ 
ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ตามบริบท 
ทางธรุกจิของบรษิทัฯ ซึง่ได้พจิารณาและทบทวนโดยคณะท�างานตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
จากคณะกรรมการ โดยคณะท�างานได้รายงานผลการทบทวนต่อคณะกรรมการ 
ว่านโยบาย เครื่องมือ แนวทาง และวิธีปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักปฏิบัติตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับคะแนน 
ร้อยละ 100 จากโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  
2564 ซึ่งด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ ผลการประเมินในภาพรวม 
จากการส�ารวจตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
ประจ�าปี 2564 ซึ่งด�าเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร้อยละ 85 ในปี 2564  
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 76 ในปี 2563
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ
แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ณ วันที่จัดท�าแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ*

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการ 
ฝ่ายกิจกรรมองค์กร 
และรัฐกิจสัมพันธ์**

ผู้จัดการ 
โรงกลั่น*

ผู้จัดการ 
ฝ่ายการตลาด 

ขายปลีก*

ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน***

ผู้จัดการบัญชี***

ผู้จัดการการเงิน***

ผู้จัดการ 
ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ 

หล่อลื่น*

ผู้จัดการฝ่ายขาย 
ธุรกิจพาณิชยกรรม 

น้�ามันเชื้อเพลิง***

ผู้จัดการ 
ส่วนปฏิบัติการ 

น้�ามันแห่งประเทศไทย***

ผู้จัดการสนับสนุนธุรกิจ 
และผู้จัดการภาษี  

และผู้รับผิดชอบสูงสุด 
ทางสายงานบัญชีและการเงิน*

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 
และประเมินผลงาน

* กรรมการและผู้บริหาร

** กรรมการ

*** ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะตรวจสอบอย่างเข้มงวดและสม�่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าแผนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งที่รวมอยู่ในขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจและสอดคล้องกันกับแผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ
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เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบไปด้วยกรรมการจ�านวน 12 ท่าน และ กรรมการ 
จ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะเป็นกรรมการอิสระ 
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ และ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ณ วนัทีจ่ดัท�าแบบ  
56-1 One Report ฉบับนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ�านวน 11 ท่าน เนื่องจาก
การลาออกของกรรมการ 1 ท่าน และบริษัทฯ ก�าลังอยู่ในระหว่างสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ
มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกไป ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ
ณ วันที่ จัดท�าแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ จ�านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

• กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จ�านวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.45
ของกรรมการทั้งหมด

• กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารแต่เป็นพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ
จ�านวน 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของกรรมการทั้งหมด

• กรรมการอิสระทั้งหมด จ�านวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.45 ของกรรมการ
ท้ังหมดโดยเป็นกรรมการอิสระซึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย
จ�านวน 3 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการสรรหา
ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน จ�านวน 2 ท่าน

ข้อมูลคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่จัดท�าแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ มีรายนาม 
ตามที่ปรากฎดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู ้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการปรากฎ 
ในเอกสารแนบ 1

ลำาดับ ชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการ

2 นายวัฒนา จันทรศร กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3 นางสาวประจิต หาวัตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน  
และประเมินผลงาน

4 นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน /  
กรรมการตรวจสอบ

5 นายบุญทักษ ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ

6 นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ / กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 
และประเมินผลงาน

7 นางราตรีมณี ภาษีผล กรรมการ

8 นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการ

9 นายมาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการ

10 นายเจษฎา ชั้นเชิงกิจ กรรมการ

11 นายพรชัย ฐีระเวช(1) กรรมการอิสระ

นางปานทพิย์ ศรพีมิล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบรษิทัฯ เมือ่วันที ่16 พฤศจิกายน 2564 และ นางสาวปาจรีย์ มกัีงวาล  
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 
(1) นายพรชัย ฐีระเวช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทน นางปานทิพย์ ศรีพิมล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

นางอังสนา พิเรนทร เป็นเลขานุการบริษัท
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เนือ่งจากประธานกรรมการของบรษิทัฯ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ ด้วย  
เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ บริษัทฯ ได้จัดให้ 
คณะกรรมการทั้งคณะ (ซ่ึงรวมถึงกรรมการอิสระท้ัง 5 ท่าน) ร่วมพิจารณาก�าหนด 
วาระการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีเป็นการล่วงหน้าโดยการก�าหนดดังกล่าว 
จะอยู่ในปีก่อนหน้า และประธานกรรมการจะเรียกประชุมคณะกรรมการให้สอดคล้อง 
กับก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจ�าปีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ประธาน 
กรรมการจะพิจารณาก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม
จากที่เคยพิจารณาไว้แล้วได้ตามความจ�าเป็และเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เม่ือวาระ 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการของประธานกรรมการสิ้นสุดลง บริษัทฯ มีแผนก�าหนด 
ให้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นคนละบุคคลกันเพื่อให้สอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ี ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ  
และกรรมการผู้จัดการ

(ก) คณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดในกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง มีอ�านาจหน้าท่ีในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย  
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น  
ตลอดจนกฎหมายทีใ่ช้บงัคับโดยท�าหน้าทีพ่จิารณาและให้ความเหน็ชอบในเรือ่งทีส่�าคญั 
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ังให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และเชื่อมั่นในหลักการส�าคัญ ดังนี้

• การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่ธุรกิจในระยะยาว และ
การบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมิให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

• พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ กลยุทธ์ของบริษัท สนับสนุนการก�ากับดูแล
กิจการให้น�าไปสูผ่ลส�าเรจ็เป็นเป้าหมายหลกัและควบคมุตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า
แผนด�าเนินธุรกิจประจ�าปีหรือในระยะกลาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ สอดคล้อง
กับเป้าหมายระยะยาว โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

• การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยที่เพียงพอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

• การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

• ก�าหนดแนวทางปฏิบัตติามมาตรฐานในการด�าเนนิธุรกิจท่ีเหมาะสมส�าหรบักรรมการ
และพนักงานได้ถือปฏิบัติ

• มีการควบคุมและตรวจสอบความเพียงพอต่อสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการช�าระหนี้ของบริษัทฯ โดยได้รับความร่วมมือกับผู ้บริหาร
รวมไปถึงการหากลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการด�าเนินงานได้ ในกรณีท่ีกิจการ
ประสบปัญหาทางการเงิน

• ดแูลแผนการสบืทอดต�าแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงูทุก 2 ป ีโดยครัง้ล่าสดุคณะกรรมการ
ได้ทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่งดังกล่าวเมื่อปี 2564

• จัดท�าการทบทวนประจ�าปี ในด้านการน�าหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของบริษัท

• คณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดท�ารายงานประจ�าปีของคณะกรรมการเก่ียวกับ
กิจกรรมและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตรวจสอบ โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ด�าเนินกิจการต่างๆ
ของบริษัทฯ ตามหลักการที่ก�าหนดไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัด
เพยีงการพจิารณาทบทวนวสิยัทัศน์ พนัธกจิ และกลยทุธ์ของบรษิทัฯ และได้ติดตาม
ดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ
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(ข) ประธานคณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
• ก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีและเรียกประชุมคณะกรรมการ 

ให้สอดคล้องกับก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจ�าปีท่ีได้พิจารณา 
ไว้ล่วงหน้าร่วมกับคณะกรรมการทั้งคณะ (ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระ) ในปีก่อนหน้า  
อย่างไรก็ตาม ประธานคณะกรรมการจะพิจารณาก�าหนดวาระการประชุม 
คณะกรรมการพิเศษอ่ืนๆ เพิ่มเติมจากที่เคยพิจารณาไว้แล้วได้ตามความจ�าเป็น 
และเหมาะสม

• เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู ้ถือหุ้น ก�ากับดูแล 
ให้การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระ  
ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

(ค) กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการจะได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการมอี�านาจ 
หน้าที่เต็มในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์  
ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายท่ีใช้บังคับ  
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะต้องไม่ใช้อ�านาจหน้าท่ีของตนในกรณีท่ีตนอาจมีส่วนได้เสีย  
หรือผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ 

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นกระท�าการแทนตนเอง ขอบเขต 
การมอบอ�านาจของบุคคลดังกล่าวนั้น จะต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ท�ารายการ 
ที่ผู้รับมอบอ�านาจอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ตามมตคิณะกรรมการบรษัิท ได้มีการจ�ากดัขอบเขตการใช้อ�านาจบางประการ 
ของกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงอ�านาจของกรรมการผู้จัดการด้วย อาทิเช่น กรรมการ 
ผู้จัดการจะสามารถลงนามในการสั่งจ่ายเช็คหรือดร๊าฟเพียงล�าพังได้ไม่เกินจ�านวน  
1 ล้านบาทเท่านั้น

(ง) กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท 

โดย ณ วันท่ีจัดท�าแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
แทนบริษัทฯ คือ นายอดิศักด์ิ แจ้งกมลกุลชัยลงลายมือช่ือและประทับตราส�าคัญ 
ของบรษิทั นายทวศีกัดิ ์บรรลอืสินธุ ์นายสชุาต ิโพธิว์ฒันะเสถยีร นายมาโนช มัน่จติจนัทรา  
นางราตรีมณี ภาษีผล และนายเจษฎา ชั้นเชิงกิจ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อ 
ร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ 

เฉพาะอ�านาจในการใช้สิทธิและด�าเนินการต่างๆ ทางศาล อัยการ ต�ารวจ และ 
เจ้าพนักงานคนอื่นๆ ของรัฐให้ นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์  
นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร นายมาโนช มั่นจิตจันทรา นางราตรีมณี ภาษีผล และ 
นายเจษฎา ชั้นเชิงกิจ กรรมการคนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือและประทับตราส�าคัญ 
ของบริษัทฯ 
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(จ) การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบงัคบัของบรษัิทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการมีการประชมุอย่างน้อย 1 ครัง้ทุกสามเดอืน 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจัดประชุมเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น  
โดยก�าหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดท้ังปีและแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่าน 
ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ จะมีการส่งหนังสือนัดประชุมไปถึงกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
ก ่อนวันประชุม อย ่างไรก็ดี ในการก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ  
ประธานกรรมการจะพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระ  
ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อก�าหนดวาระการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี  
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจก�าหนดวาระการประชุม 
ที่เพิ่มเติมจากท่ีเคยพิจารณาไว้แล้วตามความจ�าเป็นและเหมาะสม ในกรณีรีบด่วน 
เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่น และก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในการประชุม 
คณะกรรมการทุกคราว จะมีการก�าหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน ตลอดจนมีเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมที่เพียงพอ โดยจะจัดส่งไปยังคณะกรรมการล่วงหน้า  
เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม  
โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผล  
และจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปรึกษาที่ส�าคัญในการประชุม  
โดยปกติแล้ว ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมจะต้องมีกรรมการจะอยู่ใน 
ที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และจะมีการเสนอรายงาน 
การประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพ่ือพิจารณารับรอง  
และจัดเก็บรายงานการประชุมนั้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้  

นอกจากการประชุมคณะกรรมการแล้ว กรรมการอิสระอาจมีการประชุมกันเอง 
โดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ  
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบผล 
การประชุมนั้นด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการอิสระซึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 
ตรวจสอบได้มีการประชุมกันเองโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

(ฉ) การสรรหากรรมการบริษัท 

ในกรณีมีเหตุจ�าเป็นท่ีจะต้องแต่งตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่าง หรือแต่งตั้งกรรมการ
เพ่ิมเติม คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงานร่วมกับ 
ประธานกรรมการและคณะท�างานของบริษัทจะท�าหน้าท่ีสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมที่จะเป ็นกรรมการและเสนอช่ือผู ้ ท่ีจะได ้รับเลือกตั้งเป ็นกรรมการ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน และคณะกรรมการบริษัท 
ท่ีด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบันจะเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท้ังด้านประสบการณ์  
ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการ (Board Governance Guidelines) เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคล 
ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษัิทฯ จะต้องมคีณุสมบัติ
ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง 
ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการก�าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ 
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วย ทั้งนี้  
กรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือการแต่งตั้งกรรมการ 
เพิม่ภายหลงัจากมมีตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิทแล้ว จะมกีารเสนอรายช่ือกรรมการ 
เพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง 
กรรมการบรษิทัฯ ดงัทีก่�าหนดไว้ในหวัข้อ “องค์ประกอบและการแต่งตัง้ถอดถอนหรอืการ 
พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบรษัิท”

(ช) องค์ประกอบและการแต่งต้ัง ถอดถอน หรือการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  
นั้น ได้มีการก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. ในการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ ให้มคีณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนกรรมการท้ังหมด
จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดจะเป็นกรรมการอสิระท่ีมคีณุสมบัตติามหลักเกณฑ์ของ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และ ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย
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2. ให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปนี้

(ก) ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัฯ แต่ละคน ผู้ถอืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ากบั
จ�านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่ง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลใด
บคุคลหนึง่เป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่บคุคลมากกว่าหนึง่คน 
ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่งไม่ได้

(ค) บคุคลทีไ่ด้รบัคะแนนสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกเป็นกรรมการเท่ากบั 
จ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล  
ซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล�าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการ 
ที่จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุมท่ีเลือกตั้งกรรมการ 
คราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด หากประธานในที่ประชุมเป็นผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทด้วย หรือให้ใช ้วิ ธีการจับฉลากเพื่อให้ได้กรรมการที่พึงจะมี 
หากประธานในที่ประชุมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง
จ�านวนหนึง่ในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้

4. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากต�าแหน่งต้องท�าหนงัสือลาออก โดยการลาออก
ดงักล่าวนัน้จะมีผลนบัแต่วนัท่ีหนังสอืลาออกไปถงึบรษิทัฯ

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออก 
ตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉนัทะ  
(ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ (ถ้าม)ี ท่ีมาประชมุและมสิีทธอิอกเสียง

(ซ) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อ  
“ข้อมลูเกีย่วกบับทบาท หน้าท่ีของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 
ผู้จัดการ - (ฉ) การสรรหากรรมการ” (หน้า 136) แล้วยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม
ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ 
รายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษา 
ทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย  
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจ 
ควบคมุของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง 
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ  
ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน 
ตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ัง 
คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคล 
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู ้บริหารหรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย
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(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯในลักษณะ 
ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น 
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ ์
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�า 
เป็นปกตเิพือ่ประกอบกิจการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบั 
สนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรับความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบั
หรอืให้กูย้มื ค�า้ประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณ์
อืน่ท�านองเดยีวกัน ซึง่เป็นผลให้บรษิทัฯ หรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต้่องช�าระต่อ
อกีฝ่ายหนึง่ ต้ังแต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธขิองบริษทัฯ หรอืตัง้แต่ 
ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ท้ังนี้ การค�านวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ี
เกีย่วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนีดั้งกล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ี
ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
ผู ้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู ้สอบบัญชี 
ของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ 
เป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 
สองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู ้ถือหุ ้นที่มีนัย  
ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้น 
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการ 
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ 
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน 
ประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับ 
การด�าเนินงานของบริษัทฯ
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบ 
การด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ  
ซึ่ ง มีคุณสมบัติตามที่ก� าหนดไว ้ ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย  ์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบจะด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี  
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า กรรมการดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
ตามทีก่�าหนด และยงัคงด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจหมุนเวียนกันตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร รายชื่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
ต่อไปอีก 3 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 มีดังนี้ 

ชื่อ ตำาแหน่ง

นายวัฒนา จันทรศร กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

นางสาวประจิต หาวัตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
(เป็นกรรมการผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน)

นายสุวัฒน์ ศรีคณาพงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนายเกรียงไกร 
ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย
และถอดถอนหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามอิสระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชี
ภายนอกของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล ่าว รวมทั้ง
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ หากคณะกรรมการตรวจสอบเห็น
สมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจให้ความเห็นเสนอให้บรษิทัฯ พจิารณาเลกิจ้าง
ผู้สอบบัญชีภายนอกได้

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
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เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�าปี
(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานการเงิน
ของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของกระบวนการบรหิารความเสีย่งท่ีด�าเนนิการ 
โดยฝ่ายจัดการของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์  และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)

(ช) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข ้าร ่วมประชุม 
ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ซ) ความเหน็ หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัิ
หน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) และ

(ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ

9. รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ปรบัปรงุแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็สมควร หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมข้ีอสงสยัว่า มรีายการ
หรือการกระท�าดังต่อไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทจุรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องทีส่�าคญัในระบบควบคมุภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

10. เมือ่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูส้อบบญัชีภายนอก
ของบรษิทัฯ ถงึพฤตกิารณ์อนัควรสงสัยว่า กรรมการ ผูจั้ดการ หรอืบุคคล ซึง่รบัผดิชอบ
ในการด�าเนินงานดังกล่าว ได้กระท�าความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องระบุไว้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินการ
สอบทานโดยไม่ชักช้า และหากพบว่า พฤติการณ์ดังกล่าวน่าสงสัยตามที่
ผู้สอบบัญชีแจ้ง ให้รายงานผลการสอบทานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืผูส้อบบญัชภีายนอก
หรือรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดภายในสามสิบวัน

140 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ 
ประเมินผลงานเพื่อท�าหน้าท่ีร่วมกับประธานกรรมการและคณะท�างานของบริษัทฯ  
ในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ และเสนอความเห็น 
ต่อคณะกรรมการ และการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน 
ของคณะกรรมการ และประเมินผลงาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ของกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน  
และประเมินผลงานมีจ�านวน 3 ท่าน และประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 2 ท่าน  
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงานและกรรมการ
สรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงานจะด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี  
รายช่ือคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมนิผลงานซึง่ได้รบัการเลอืกต้ัง 
จากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีก 2 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่  
29 พฤศจิกายน 2564 มีดังนี้

ชื่อ ตำาแหน่ง

นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน

นางสาวประจิต หาวัตร กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 
และประเมินผลงาน

นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ / กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 
และประเมินผลงานท�าหน้าที่เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลงาน

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงานของบริษัทฯ มีขอบเขต
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงานจะท�าหน้าที่
ร่วมกับประธานกรรมการและคณะท�างานของบริษัทฯ ในการก�าหนดแนวทาง
และกระบวนการในคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเข้ารับคัดเลือก
เป็นกรรมการ

2. สอบทานหลักสูตรอบรมส�าหรับกรรมการ

3. ให้ค�าแนะน�าในการแต่งตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระหรือ แต่งตั้งกรรมการเดิม/
กรรมการอิสระเดิมให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไป

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมนิผลงานจะท�าหน้าทีร่่วมกบั
ประธานกรรมการและคณะท�างานของบรษัิทฯ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการดงันี้

(ก) รายชื่อผู ้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ แทนกรรมการ/
กรรมการอิสระท่ีครบวาระหรือในกรณีใดๆ เพื่อให้คณะกรรมการเสนอชื่อ 
ผู้ที่จะเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

(ข) รายชื่อผู ้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ แทนกรรมการ/
กรรมการอิสระแทนต�าแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ ที่ว่างลงเนื่องจาก 
การลาออกในระหว่างปีให้คณะกรรมการอนุมัติ

4. ให้ค�าแนะน�าในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมนิผลงานจะท�าหน้าทีร่่วมกบั
ประธานกรรมการและคณะท�างานของบริษัทฯ ให้ค�าแนะน�าและเสนอต่อ
คณะกรรมการในการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยค�านึง
ถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสมรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการในตลาดโดยค�านึงถึงขนาด
และขอบเขตธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให ้
คณะกรรมการเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี ทั้งนี้ กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัท
ในเครือของบริษัทฯ ส�าหรับการท�างานเต็มเวลาประเภทใดๆ จะไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการ

141 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



5. ประเมินผลการท�างานของกรรมการผู้จัดการ

(ก) ก�าหนดดัชนี้ชี้วัดและตารางการวัดผลการท�างานของกรรมการผู้จัดการ

(ข) ประเมนิผลการท�างานของกรรมการผูจ้ดัการจากดชันชีีว้ดัและตารางการวดัผล
การท�างานดังกล่าวและร่วมกันประเมินผลงานของกรรมการผู ้ จัดการ  
และพิจารณาการท�างานของกรรมการผู้จัดการร่วมกับคณะกรรมการบริษัท  
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท�างานของกรรมการผู้จัดการดังกล่าว ในระหว่าง 
รอบการประเมินผลงานปกติแก่บริษัทต้นสังกัดของกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
รายชื่อและต�าแหน่งของผู้บริหาร ณ วันที่ จัดท�าแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้  
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารปรากฎในเอกสารแนบ 1 (อ้างอิงโครงสร้าง

การบริหารจัดการของบริษัทฯ ได้รายงานในหัวข้อ “โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ”)

ชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

2 นายเจษฎา ชั้นเชิงกิจ กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก

3 นายมาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

4 นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการ และผู้จัดการโรงกลั่น

5 นางราตรีมณี ภาษีผล กรรมการ และผู้จัดการสนับสนุนธุรกิจและผู้จัดการภาษี 
และผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายงานบัญชีและการเงิน

6 นางมัทนา สุตธรรม(1) ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน

7 นายวันชัย วิจักรชน ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน้�ามันเชื้อเพลิง

8 นางวรญา โกสาลาทิพย์ ผู้จัดการการเงิน

9 นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย(2) ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้�ามันแห่งประเทศไทย 

10 นายสุวัฒน์ ศรีคณาพงษ์ ผู้จัดการบัญชี

(1) นางมัทนา สุตธรรมได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผนแทนนางจุฑารัตน์ วารีชื่นสุข
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

(2) นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน�า้มันแห่งประเทศไทย แทน นายวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

142 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และ ผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในหัวข้อ  
“ผลตอบแทนรวมของพนักงาน”

จำานวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารในข้อนีห้มายรวมถงึค่าตอบแทนของผู้บรหิาร 10 ท่าน ดงัรายชือ่ 
ที่ระบุในข้อ “รายชื่อและต�าแหน่งของผู้บริหาร” ผู้จัดการ 1 ท่านที่ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 ผู้บริหาร 
2 ท่านที่ได้สิ้นสุดการเป็นผู้บริหารในระหว่างปี 2564 และ ผู ้จัดการ 1 ท่าน 
ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทในเครือตามสัดส่วนการบริหารงานให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 
14 ท่าน 

ในรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 บรษัิทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอนัประกอบด้วย 
เงนิเดอืน เงนิได้พเิศษประจ�าปี และเงินบ�าเหนจ็บ�านาญ เป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 86.1 ล้านบาท 
ส�าหรับค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้รหิารนัน้ระบรุวมอยู่ในข้อ “ผลตอบแทนรวมของพนกังาน 
(ข) ค่าตอบแทนอื่น” ทั้งนี้ ผู้บริหารมิได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากบริษัทย่อยอีก

ค่าตอบแทน

2563 2564

จำานวนราย จำานวนเงิน 
(พันบาท)

จำานวนราย จำานวนเงิน 
(พันบาท)

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 14 76,449 14 70,187

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 14 21,328 14 15,904

โบนัส 14 0 14 0

ยอดรวม 97,777 86,091

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
จำานวนพนักงาน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีพนักงาน 517 คน โดยจ�าแนกตามหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

บริหารงานองค์กร 21

การกลั่นและจัดจ�าหน่าย(1) 406

ค้าปลีกและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น(2) 90

เคมีภัณฑ์ 0

รวม 517

(1) เป็นจ�านวนทีร่วมวศิวกร ช่างเทคนคิ ผูป้ฏบิตักิารทีโ่รงกลัน่น�า้มนัศรรีาชาและคลงัน�า้มนั และรวมถงึพนกังานฝ่ายการพาณชิยกรรม
และการส่งออก

(2) เป็นจ�านวนที่รวมพนักงานฝ่ายการตลาดขายปลีกและการขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้จ้างบรษิทัในเครอืเอก็ซอน โมบลิ คอร์ปอเรชัน่ ด�าเนนิงานต่าง ๆ   
ซ่ึงรวมถึงงานทรัพยากรบุคคล การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซื้อ การขาย 
และการบริหารจัดการบางอย่าง

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 พนกังานจ�านวน 178 คนของบรษิทัฯ เป็นสมาชกิของสหภาพ 
ซึ่งพนักงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงกลั่นน�้ามันศรีราชา  
ซึ่งผู้บริหารและสหภาพมิได้มีความขัดแย้งกัน 
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ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ มีจ�านวน 713 ล้านบาท ในปี 2564 การปรับขึ้น 
เงินเดอืนประจ�าปีของพนกังานแต่ละคนขึน้อยูก่บัความดีความชอบและการประเมนิผล 
การท�างานประจ�าปีของพนักงาน 

(ข) ค่าตอบแทนอื่น

ผลประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงานได้แก่ การหยุดพักผ่อนประจ�าปี  
การลาคลอดบุตร การประกันภัยกรณีพิการ และแผนประกันสุขภาพรวม นอกจากนี้  
พนักงานและผู้บริหารบางท่านของบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมในโครงการให้ผลประโยชน์ 
ตอบแทนในรูปของหุ้นทุน (Equity Incentive Plan) ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น  
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน บริษัทฯ เชื่อว่าระดับค่าตอบแทนและผลประโยชน ์
ของบริษัทฯ มีความทัดเทียมกับระดับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อุตสาหกรรม 
ของไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอะโรเมติกส์อ่ืนๆ นอกจากนี้ ตั้งแต่วันท่ี  
1 มกราคม 2552 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งโครงการแผนเงินออมส�าหรับพนักงาน  
(Employee Saving Plan) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการออมเงิน 
ระยะยาวของพนักงานโดยบริษัทฯ จะสะสมเงินเป็นจ�านวนร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
ของพนกังานทกุคน รวมทัง้ให้ดอกเบีย้บนเงนิสะสมดังกล่าว โดยมเีงือ่นไขการเบกิถอนเงนิ  
ซึ่งพนักงานสามารถเบิกถอนได้หลังจากเงินออมนั้นมีระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป โดยบริษัทฯ 
ได้รบัรูร้ายการโครงการแผนเงนิออมส�าหรบัพนกังาน (Employee Saving Plan) ดงักล่าว
เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 32 ล้านบาทในปี 2564

(ค) กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (Registered Provident Fund) และ 
แผนการให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน (Defined Benefit Plan)

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (Registered Provident Fund/Defined 
Contribution Plan) ส�าหรับพนักงานท่ีเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ภายหลังจากปี 2540  
โดยบริษัทฯ จะสมทบเงินเป็นจ�านวนร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือนของพนักงาน 
เข้ากองทุนส�ารองเล้ียงชีพ และพนักงานจะต้องสมทบเงินเป็นจ�านวนขั้นต�่าร้อยละ 3  
ของเงินเดือนของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  
(Registered Provident Fund Committee) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากบริษัทฯ 3 คน 
และตัวแทนจากพนักงาน 2 คน เพื่อร่วมดูแลนโยบายการลงทุนและผลงานของกองทุน  
คณะกรรมการกองทุนส�ารองเล้ียงชพีมกีารจัดอบรมให้ความรูแ้ก่พนกังานในการวางแผน 
ทางการเงนิ บรษิทัฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมการกองทนุส�ารองเลีย้งชีพคดัเลอืกผูจ้ดัการ 
กองทุนที่รับปฏิบัติจากหลักธรรมาภิบาลการลงทุนส�าหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment  
Governance Code: “I Code”) และเป็นผูจ้ดัการกองทนุทีบ่รหิารการลงทนุอย่างรบัผดิชอบ 
โดยค�านงึถงึปัจจยัสิง่แวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล มกีารปฏิบัตติามหลักธรรมาภิบาล 
การลงทุนเป็นอย่างดีและเปิดเผยแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนให้สมาชิกทราบ

ส�าหรับพนักงานที่เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ก่อนหน้าปี 2540 พนักงานมีสิทธิเลือก 
ท่ีจะเข้าร่วมในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (Registered Provident Fund/Defined  
Contribution Plan) หรือแผนการให้ประโยชน์พนักงาน (Defined Benefit Plan)  
ซึ่งส�าหรับแผนการให้ประโยชน์แก่พนักงาน บริษัทฯ ได้ลงบัญชีจ�านวนเงินตาม 
การค�านวณจริงส�าหรับแผนการให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน (Defined Benefit Plan)  
ไว้ในงบดุล โดยคิดตามจ�านวนปีที่ท�างานและเงินเดือนของพนักงาน ณ เวลานั้น  
ส�าหรับแผนการให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน (Defined Benefit Plan) นี้ บริษัทฯ  
ได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 217 ล้านบาทในปี 2564

โดยจ�านวนพนักงานท่ีเข้าร่วมกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ (Registered Provident Fund)  
มีจ�านวน 271 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.42 ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด 
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ เชื่อว่าการมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีความทุ่มเทในการท�างาน 
ถอืเป็นจุดเด่นและความได้เปรยีบของบรษิทัฯ  ดังนัน้ระบบการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพ
ของพนักงานอย่างรอบด้านของบริษัทฯ จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถ 
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีความทุ่มเท และมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค ์
ผลงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่

บริษัทฯ คัดเลือกผู ้มีความรู ้ความสามารถเข้ามาร่วมงานและลงทุนในการพัฒนา 
อย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารพฒันาบคุลากรผ่านการมอบหมายงาน การสร้างประสบการณ์
จากการท�างาน และการให้ความรู ้และฝึกอบรมตลอดระยะเวลาในการท�างาน  
การวางแผนเพื่อความก้าวหน้าในงานอาชีพถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง 
บริษทัฯ และพนักงาน บรษิทัฯ ส่งเสรมินโยบายทีย่อมรบัความแตกต่างและการอยูร่่วมกนั  
ด้วยความคาดหวังอย่างสูงว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน
พนักงานด้วยกันและต่อทีม 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์หลากหลาย  
ทั้งยังสนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ  
และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเน้นการจ้างพนักงานในประเทศท่ีด�าเนินธุรกิจอยู่  
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ อีกด้วย

ปรัชญาในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานของบริษัทฯ คือสนับสนุนการเติบโต 
และความเป็นผู้น�าของพนกังานจากภายในองค์กร โดยการมอบหมายงานท่ีหลากหลาย
และเปิดโอกาสให้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแต่ละงานเพื่อพัฒนาความสามารถ 
ในด้านต่างๆ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถ
บรรลุผลส�าเร็จในการด�าเนินงานที่เป็นเลิศได้

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เป็นเลิศนับเป็นเป้าหมายหลักของแผนการพัฒนา
ศกัยภาพของพนักงาน บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัการพฒันาพนกังาน โดยมุง่เป้าหมาย
ที่การสร้างผู้น�าและการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว การที่บริษัทฯ สามารถเล็งเห็น 

ถึงศักยภาพและพัฒนาเพิ่มความสามารถของพนักงานถือเป็นปัจจัยส�าคัญของ 
การด�าเนนิงาน ทัง้นีพ้ฤตกิรรม ทกัษะ และขดีความสามารถของพนกังานจะเพิม่มากข้ึน 
จากการฝึกอบรมและจากประสบการณ์ความรับผดิชอบในการท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
ท่ีหลากหลายท้ังในประเทศและต่างประเทศ บรษิทัฯ คาดหวงัความเป็นผูน้�าจากพนกังาน
เพื่อก�าหนดมาตรฐานการท�างานท่ีดี มีความชัดเจน และสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึง 
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการท�างานเพื่อให้บริษัทฯ ประสบผลส�าเร็จในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ

พนักงานของบริษัทฯ เรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการอบรมจากหลักสูตรที่ผ่านการ
รับรองมาแล้วว่าเหมาะสมกับการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ และพัฒนาจากการฝึกฝน 
ผ่านการท�างานจริงในหลากหลายสายงาน การฝึกฝนดังกล่าวยังเป็นการเตรียม 
ความพร้อมให้แก่พนักงานที่มีความสามารถและมีความมุ ่งมั่นที่พร้อมจะเผชิญ 
ความท้าทายของธุรกิจในอนาคตทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ 
เลขานุการบริษทั ผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุ 
ดูแลการทำาบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(ก) เลขานุการบริษัท 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการในการ 
จัดการประชุมคณะกรรมการ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึก
รายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานุการบริษัท  
รวมถงึการจดัเกบ็ข้อมูลส่วนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วข้องของบคุคล 
ดังกล่าว คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้นางอังสนา พิเรนทร ด�ารงต�าแหน่งเป็น 
เลขานุการบริษัท ต้ังแต่วันที่ 28 มีนาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
เลขานุการบริษัทปรากฎใน “เอกสารแนบ 1”

(ข) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี

บรษิทัฯ ได้มอบหมายให้นายอมร มันจนัดาร์ ซึง่เป็นผูท้�าบญัชทีีมี่คณุสมบตั ิและเงือ่นไข
ของการเป็นผู้ท�าบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เป ็นผู ้ที่ ได ้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี  
โดยคุณสมบัติของผู ้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล 
การท�าบัญชีปรากฎใน “เอกสารแนบ 1” 

(ค) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได ้มอบหมายให ้
นายเกรียงไกร ศรีสวัสดิ์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติ
ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชีปรากฎ 
ใน “เอกสารแนบ 3” 

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นางมัทนา สุตธรรม ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ 
และวางแผน โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ท้ังนี้ นักลงทุนหรือบุคคลท่ัวไป 
สามารถติดต่อมายังแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ โทรศัพท์ 02-407-4788 และ/หรือ  
อีเมล essoIR@exxonmobil.com

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี
ให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็น
จ�านวนเงิน 4,600,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้รับค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจาก 
งานสอบบัญชี (non-audit fee) จากบริษัทฯ 
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รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญ 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ในรอบปีที่ผ่านมา
การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามที่อธิบายในแนวทางการก�ากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ - การคัดเลือกกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการ 
หัวข้อ “ ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และ 
กรรมการผู้จัดการ (ฉ) การสรรหากรรมการ” และ “ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่  
ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (ซ) กรรมการอิสระ”  
ในปี 2564 การประชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2564 นายวฒันา จนัทรศร ได้รบั 
การเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด�ารงต�าเหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง่ และ นางปานทิพย์ 
ศรีพิมล ได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระในต�าแหน่งกรรมการอิสระ 
ท่ีว่างลง ทัง้นี ้ในกระบวนการสรรหาและคัดเลอืกกรรมการอิสระนัน้คณะกรรมการสรรหา  
ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงาน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน  
2 ราย จากจ�านวนกรรมการคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมนิผลงาน 
ทั้งหมด 3 ราย และคณะกรรมการได้ท�าการท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ประเมิน
คุณสมบัติ ผลงานและความสามารถ รวมทั้งความเป็นอิสระของ นายวัฒนา จันทรศร  
และ นางปานทิพย์ ศรีพิมลแล้ว และเห็นควรให้ท่านท้ังสองได้รับเลือกตั้งให้กลับ 
เข้าด�ารงต�าเหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง/ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ 
ในต�าแหน่งกรรมการอิสระที่ว่างลง

(2) การสรรหากรรมการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการ

ในปี 2564 นอกจากการแต่งตั้งกรรมการอิสระตามที่ระบุในหัวข้อ “การสรรหา 
พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (1) กรรมการอิสระ”  
แล้ว คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน ซึ่งประกอบด้วย 
กรรมการอิสระจ�านวน 2 ราย จากจ�านวนกรรมการคณะกรรมการสรรหา  
ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงานทั้งหมด 3 ราย และคณะกรรมการ 
ได้ท�าการประเมินคุณสมบัติ ผลงานและความสามารถแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ 
ของคณะกรรมการ ของนางราตรีมณี ภาษีผล และ นายมาโนช มั่นจิตจันทรากรรมการ
ท่านทีอ่อกจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระในทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2564 แล้ว 
และได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการท้ังสองท่านที่ต้อง
ออกจากต�าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  
ทั้งนี้ คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุในแนวทาง 
การก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ และ “ข้อมูลเก่ียวกับบทบาท หน้าท่ี  
ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (ฉ) การสรรหากรรมการ”  

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่ง
ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดย
จ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ท้ังนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือก 
ให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564  
มีกรรมการ/กรรมการอิสระซึ่งพ้นจากต�าแหน่งจ�านวน 3 ท่าน และ มีต�าแหน่งกรรมการ
อิสระที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกของกรรมการอิสระ 1 ท่านในระหว่างปี 2563  
โดยกรรมการ/กรรมการอิสระซึ่งพ้นจากต�าแหน่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการอิสระ/กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน 
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระในต�าแหน่งกรรมการอสิระทีว่่างลง ตามทีไ่ด้กล่าวไว้แล้ว 
ในหัวข้อ “การสรรหา พัฒนา และ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
(1) กรรมการอิสระ และ (2) การสรรหากรรมการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท” 
ข้างต้น 147 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
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โดยทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ได้เลอืกตัง้กรรมการ/กรรมการอิสระบรษัิทฯ ตามหลกัเกณฑ์  
และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัฯ แต่ละคน ผู้ถอืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ากบั 
จ�านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่ง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลใด 
บุคคลหนึ่งเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลมากกว่า 
หนึ่งคนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่งไม่ได้

(ค) บคุคลทีไ่ด้รบัคะแนนสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกเป็นกรรมการเท่ากบั 
จ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล 
ซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล�าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุมท่ีเลือกตั้งกรรมการ 
คราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาดหากประธานในที่ประชุมเป็นผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทด้วย หรือให้ใช ้วิ ธีการจับฉลากเพื่อให้ได้กรรมการที่พึงจะมี 
หากประธานในที่ประชุมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(3) การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการท�าการประเมินผลงานและประสิทธิผล 
ของการท�างานของกรรมการทั้งคณะด้วยตนเอง 1 ครั้งในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  
โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ได้จัดท�าขึ้น 
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้คณะกรรมการทกุคนเพือ่ประเมนิ 
ผลงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผล 
และน�าเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีจัดขึ้น 
ในเดือนมีนาคม กรรมการของบริษัทฯ ได้รับการรายงานเก่ียวกับการด�าเนินงาน 
และการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ 

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง  
โดยเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) และ 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) 
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รายนามคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ จากสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม / ปีที่เข้ารับการอบรม

นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย Director Accreditation Program / ปี 2551

นายเจษฎา ชั้นเชิงกิจ Director Accreditation Program / ปี 2564

นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ Director Accreditation Program / 2561

นายมาโนช มั่นจิตจันทรา Director Accreditation Program / 2561

นายสุชาต ิ โพธิวัฒนะเสถียร Director Accreditation Program / 2561

นางราตรีมณี ภาษีผล • Director Accreditation Program / 2555
• TLCA CFO Professional Development Program /

2562 2563 และ 2564

นายบุญทักษ ์ หวังเจริญ Director Accreditation Program / ปี 2551

นายวัฒนา จันทรศร • Advanced Audit Committee Program / 2561
• Director Accreditation Program / 2552

นางสาวประจิต หาวัตร • Director Certification Program / 2561
• Director Accreditation Program / 2554

นายบูรณวงศ ์ เสาวพฤกษ์ • Director Certification Program / 2562
• Advanced Audit Committee Program / 2562
• Director Leadership Certification Program

(DLCP) / 2564

นายพรชัย ฐีระเวช • Director Certification Program / 2559
• Boards that Make Difference / 2562 และ 2563
• Advanced Audit Committee Program / 2564

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 
สามเดือน อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษัิทฯ อาจมกีารประชมุเพิม่เตมิตามความจ�าเป็น  
โดยบริษัทฯ มีการก�าหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให ้
คณะกรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้า ในการก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ  
ประธานกรรมการจะพิจารณาวาระต่างๆ ท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปีร่วมกับ 
คณะกรรมการซึง่รวมถงึกรรมการอสิระ ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจก�าหนดวาระการประชมุ 
ท่ีเ พ่ิมเติมจากท่ีเคยพิจารณาไว ้แล ้วได ้ตามความจ�าเป ็นและความเหมาะสม  
ในการเรียกประชุมกรรมการในกรณีปกติ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จะส่งหนังสือนัดประชุมถึงกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 

ในการประชุมจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปรึกษาที่ส�าคัญ โดยปกติแล้ว  
ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู ่ ในที่ประชุม 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และจะมีการเสนอรายงานการประชุม
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อพิจารณารับรอง และ 
จัดเก็บรายงานการประชุมนั้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

นอกจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจจัดการประชุมกันเอง 
ตามความเหมาะสม โดยที่ไม ่มีฝ ่ายบริหารของบริษัทฯ เข ้าร ่วมประชุมด้วย  
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจ และจะแจ้งให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบถงึผลการประชมุนัน้ด้วย ซึง่ในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการอสิระ 
ท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมกันเองโดยที่ไม่มี 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
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คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมรวม 7 คร้ัง ในปี 2564 และกรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกินหรือเท่ากับร้อยละ 75 ของการประชุม 
ทั้งปี โดยการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉลี่ยรวมทั้งคณะคิดเป็นประมาณร้อยละ 97.5 ตามรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

การประชุม

การประชุมคณะกรรมการ 
(การเข้าร่วมประชุม/ 
สิทธิในการประชุม)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  
(การเข้าร่วมประชุม/ 
สิทธิในการประชุม)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
(การเข้าร่วมประชุม/ 
สิทธิในการประชุม)

การประชุมคณะกรรมการสรรหา
กำาหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน 

(การเข้าร่วมประชุม/ 
สิทธิในการประชุม)

นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
(ประธานคณะกรรมการ)

7/7 1/1 - -

นายเจษฎา ชั้นเชิงกิจ
(กรรมการ)

7/7 1/1 - -

นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์
(กรรมการ และ กรรมการสรรหา  
ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน)

6/7 1/1 - 2/2

นายมาโนช มั่นจิตจันทรา
(กรรมการ)

7/7 1/1 - -

นายสุชาติ โพธิวัฒนะเสถียร
(กรรมการ)

7/7 1/1 - -

นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล(1)

(กรรมการ)
7/7 1/1 - -

นางราตรีมณี ภาษีผล
(กรรมการ และผู้ด�ารงต�าแหน่งสูงสุด 
ทางการเงิน และบัญชี)

7/7 1/1 - -

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
(กรรมการอิสระ)

7/7 1/1 - -
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รายชื่อกรรมการ

การประชุม

การประชุมคณะกรรมการ 
(การเข้าร่วมประชุม/ 
สิทธิในการประชุม)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  
(การเข้าร่วมประชุม/ 
สิทธิในการประชุม)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
(การเข้าร่วมประชุม/ 
สิทธิในการประชุม)

การประชุมคณะกรรมการสรรหา
กำาหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน 

(การเข้าร่วมประชุม/ 
สิทธิในการประชุม)

นายวัฒนา จันทรศร
(กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมตรวจสอบ)

7/7 1/1 7/7 -

นางสาวประจิต หาวัตร
(กรรมการอิสระ กรรมตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน)

7/7 1/1 7/7 2/2

นายบูรณวงศ ์ เสาวพฤกษ์
(กรรมการอิสระ กรรมตรวจสอบ และประธานคณะ
กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมิน
ผลงาน)

7/7 1/1 7/7 2/2

นางปานทิพย ์ ศรีพิมล
(กรรมการอิสระ ระหว่างวันที่  
27 เมษายน 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564)

3/4 - - -

(1) นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงจ�านวนค่าตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับ โดยค่าตอบแทน
กรรมการของบรษิทัฯ ผูซ้ึง่ไม่ได้รบัค่าตอบแทนต่างหากจากบรษิทัฯ บรษิทัย่อย ส�าหรบัการท�างานเตม็เวลาประเภทใดๆ สามารถเทยีบเคยีงได้กับค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัอ่ืน  
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) กรรมการผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 191,667 บาท

(2) กรรมการผู้ซึ่งมิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 153,333 บาท

(3) โดยไม่ค�านึงถึงความในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือส�าหรับการท�างานเต็มเวลาประเภทใดๆ จะไม่ได้
รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากการเป็นกรรมการ
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ค่าตอบแทนกรรมการรวมของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดเป็นดังนี้

ชื่อ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม โบนัส รวม

นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย(1) - - - -

นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์(1) - - - -

นายมาโนช มั่นจิตจันทรา(1) - - - -

นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร(1) - - - -

นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล(1) - - - -

นางราตรีมณี ภาษีผล(1) - - - -

นายเจษฎา ชั้นเชิงกิจ(1) - - - -

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ 1,839,996.00 - - 1,839,996.00

นายวัฒนา จันทรศร 2,300,004.00 - - 2,300,004.00

นางสาวประจิต หาวัตร 2,300,004.00 - - 2,300,004.00

นายบูรณวงศ ์ เสาวพฤกษ์ 2,300,004.00 - - 2,300,004.00

กรรมกำรที่ลำออกระหว่ำงปี 2564

นางปานทิพย์ ศรีพิมล(2) 1,017,219.90 - - 1,017,219.90

(1) ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ ส�าหรับการท�างานเต็มเวลาแล้ว
(2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2564 – 15 พฤศจิกายน 2564
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การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้แทนไปร่วมประชุมในท่ีประชุมของบริษัทย่อย 
และผู้แทนของบริษัทมีหน้าท่ีในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามท่ี 
บริษัทฯ ได้ให้หลักการหรือแนวทางไว้ โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นมีสิทธิเช่นเดียวกับ 
ผู ้ถือหุ ้นอื่นๆ เว้นแต่สิทธิบางประการ เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล หรือ สิทธิ
ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามที่ข ้อบังคับของบริษัทย่อย 
นัน้ๆ จะได้ระบไุว้ และทีผ่่านมาบรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ได้แต่งตัง้พนกังานของบรษิทัฯ  
เป็นกรรมการ และกรรมการผูจั้ดการในบรษิทัดังกล่าว ทัง้นี ้กรรมการของบรษิทัดงักล่าว
มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ ้น ตลอดจน 
กฎหมายที่บังคับใช้

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายกรรมการและ/หรือ ผู้บริหาร เข้าเป็นกรรมการ 
หรอืกรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูจ้ดัการการเงนิ หรอืผูจ้ดัการบญัชใีนบรษิทัดังกล่าว การเสนอชือ่  
และการมอบหมายให้บุคคลเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการ (แล้วแต่กรณี)  
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด�าเนินการโดยฝ่ายจัดการ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ และ 
ระมัดระวังเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทย่อย 
มีข้อบังคับในเรื่องการท�ารายการที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ฝ่ายบัญชีของบริษัทในเครือท�าหน้าที่ก�ากับดูแล 
ให้การจัดเกบ็ข้อมลูและการบนัทกึบญัชีของบรษิทัย่อยให้บรษิทัย่อยสามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจัดท�างบการเงินรวมได้ทันก�าหนดด้วย 

ข้อมลูโครงสร้างการบรหิารองค์กร ซึง่แสดงรายละเอยีดการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย 
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ จัดท�าแบบรายงาน 56-1 One Report ฉบับนี้มีดังนี้

ชื่อ
บริษัทย่อย / บริษัทร่วม

บริษัท 1 2 3 4 5

นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย* X,/,// X,/,//

นายเจษฎา ชั้นเชิงกิจ* /,// X,/,// X,/,// X,/,//

นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์* /

นายมาโนช มั่นจิตจันทรา* /,// /,//

นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร* /,//

นางราตรีมณี ภาษีผล* /,//

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ /

นายวัฒนา จันทรศร /

นางสาวประจิต หาวัตร /

นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ /

นายพรชัย ฐีระเวช(1) /

นายวันชัย วิจักรชน //

นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย(2) // /

นางมัทนา สุตธรรม(3) //

นางวรญา โกสาลาทิพย์ // // // // //

นายสุวัฒน์ ศรีคณาพงษ์ // // // // //

x = ประธานคณะกรรมการ    / = กรรมการ    // = ผู้บริหาร    * = กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

1. บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ากัด

2. บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด

3. บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด

4. บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัด

5. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ากัด

(1) นายพรชัย ฐีระเวช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนางปานทิพย์ ศรีพิมล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

(2) นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน�า้มันแห่งประเทศไทย แทน นายวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

(3) นางมัทนา สุตธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน แทน นางจุฑารัตน์ วารีชื่นสุข
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

153 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และ 
แนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ

ในรอบปีทีผ่่านมา คณะท�างานตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการได้ท�าการทบทวน  
และประเมินการน�าหลักปฏิบัติตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับ 
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งผลการทบทวน 
และประเมนิพบว่านโยบาย เครือ่งมือ แนวทาง และวธิปีฏบิตังิานของบรษัิทฯ เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์และบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักปฏิบัติตามหลักการของการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังน�าเสนอผล 
การประเมินในภาพรวมจากการส�ารวจตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ 
บริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2564 มาทบทวนกับคณะกรรมการในที่ประชุม 
คณะกรรมการด้วย 

(1) นโยบายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
(Standards of Business Conduct) โดยทั่วไปแล้วนโยบายดังกล่าวก�าหนดให้กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
ของบุคคลดังกล่าวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยการขัดกันนี้อาจจะเกิดขึ้นได ้
เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระท�าการอย่างใดๆ หรือมีผลประโยชน์ส่วนตัว 
อันขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์และการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น  
การที่บริษัทฯ คาดหมายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์ในการท�าธุรกิจกับผู้ส่งสินค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้  
บรษัิทฯ ยังคาดหมายให้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ละเว้นจากการหาผลประโยชน์
ให้ตนเองโดยใช้โอกาสที่ได้มาจากทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือจากการด�ารงต�าแหน่ง 
ภายในบริษัทฯ และมาท�าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ด้วย

ท้ังนี้ปีท่ีผ่านมา พนักงานได้ท�าการทบทวนและยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ  
ท่ีระบุในมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Standards of Business Conduct)  
ซึ่งรวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์นี้ด้วย

บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ของตนหรือ ของบุคคลที่ม ี
ความเกีย่วข้อง (อาทเิช่น ข้อมลูการถือหุ้นและการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร
ในนิติบุคคลอื่น) ให้บริษัทฯ ทราบทุกต้นปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

นโยบายเกี่ยวกับการการขัดกันแห่งผลประโยชน์ยังได้รวมถึงการดูแลเรื่องการใช ้
ข้อมูลภายในด้วย กล่าวคือ บริษัทฯ คาดหมายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการอาศัยข้อมูลภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลสาธารณะ 
ท่ีกรรมการ ผู ้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยการอาศัยต�าแหน่งหน้าที่ 
ในบริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ มีการให้ความรู้แก่ผู ้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที ่
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในการรายงานการถือหุ้นของบริษัทฯ และบทลงโทษ 
ในกรณีไม ่ เป ิดเผยข ้อมูลภายใต ้บทบัญญัติแห ่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และ ให้ค�าแนะน�าแก่ผู ้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลง 
การถอืหุ้นของบรษิทัฯ ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์  
(ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ภายในเดือนมกราคมของทุกปี บริษัทฯ จะเตือนให้พนักงานทุกคนทราบว่าบริษัทฯ  
ห้ามพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลภายในตามที่บริษัทฯ ได้ให้ค�าจ�ากัดความไว้ท�าการ 
ซื้อ ขาย หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่น
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ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว ภายใน 10 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส บริษัทฯ จะท�าการเตือน 
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�างบการเงินหรือล่วงรู ้ข ้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ 
การจัดท�างบการเงิน (“พนักงานที่ล่วงรู ้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�างบการเงิน”)  
ทราบว่าบริษัทฯ ห้ามมิให้พนักงาน รวมถึงคู่สมรส และผู้อยู่ในอุปการะของบุคคล 
ดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวกับผลประกอบการรายไตรมาส/ประจ�าปีให ้แก่ 
บคุคลอืน่ใดในช่วงระยะเวลานบัตัง้แต่สิน้ไตรมาสหรอืสิน้ปีทีจ่ะต้องมกีารจดัท�ารายงาน 
ผลประกอบการประจ�ารายไตรมาสหรอืประจ�าปีดังกล่าวจนกระท่ังครบก�าหนดระยะเวลา 
หลงัจากเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส/ผลประกอบการประจ�าปีต่อคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า 2 วัน (“ระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์  
หรือ Blackout Period”) บริษัทฯ ยังห้ามมิให้พนักงานท่ีล่วงรู้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การจัดท�างบการเงินท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
หรือเกี่ยวข้องในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์  
หรือ Blackout Period ด้วย

(3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ นั้น อิงตาม
มาตรฐานระดบัโลกของเครอืบรษิทัเอ็กซอนโมบลิ ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานอนัเข้มงวด 
ในเรื่องนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป  
บริษัทฯ ถือใช้นโยบายและแนวปฏิบัตินี้เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจตลอดมา  
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ด�าเนินการประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเหล่านี้ 
อย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  
ได้มีมติรับรองให้นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลัก 
เพิม่เข้าในคูม่อืมาตรฐานการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ เมือ่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2554  
รายละเอียดในเรื่องนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันได้ระบุไว ้แล้วในหัวข้อ  
“มาตรฐานจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct)”  
และ “การปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน” 

ในปี 2564 พนักงานทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน  
และการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านทางการอบรมทางคอมพิวเตอร์ 
(Computer Base Training) และ พนักงานที่อยู ่ในต�าแหน่งที่มีความสุ่มเสี่ยงสูง  
(Higher Risk Position) ได้เข้ารบัการอบรมเรือ่งนีผ่้านทางการสมัมนาออนไลน์ (Webinar) 
ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายกฎหมายเพิ่มเติมด้วย

(4) การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวใน หัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจ -  
การแจ้งเบาะแส” (หน้า 130) แล้ว นอกจากนัน้ ทกุปี พนกังานจะต้องท�าการทบทวนและ
ยนืยนัว่าพนกังานรบัทราบว่า บรษิทัฯ ต้องการให้พนกังานรายงานสิง่ทีส่งสยัว่าอาจจะม ี
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายในมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจหรือระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทัฯ ผ่านทางช่องทางทีร่ะบไุว้ในวธิปีฏบิตัเิรือ่งการเปิดโอกาสให้พนกังาน
และผู้เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี และ พนักงานเข้าใจเป็นอย่างดี 
ว่าจะไม่มีการกระท�าหรือข่มขู่ใดๆ ต่อพนักงานที่ถามปัญหา แจ้งข้อกังวลใจ ร้องเรียน
หรอืให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นไปตามหลกัปฏิบตันิี ้เพือ่เป็นมาตรการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส 
เว้นแต่ว่าพนักงานผู้นั้นจงใจกระท�าโดยไม่มีมูลความ

155 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



รายงานการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้ 

ชื่อ

บริษัทฯ บริษัทย่อย

จำานวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จำานวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จำานวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
(%)

(บริษัท /  
จำานวนหุ้นที่ถือ (%))

1. นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - - - -

2. นายเจษฎา ชั้นเชิงกิจ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - - - -

3. นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - - - -

4. นายมาโนช มั่นจิตจันทรา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - - - -

5. นายสุชาต ิ โพธิ์วัฒนะเสถียร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - - - -

6. นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล(1)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- - - - -

7. นางราตรีมณ ี ภาษีผล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

10,000 10,000 0 0.0003%

8. นายบุญทักษ ์ หวังเจริญ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - - - -

9. นายวัฒนา จันทรศร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - - - -

156 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ชื่อ

บริษัทฯ บริษัทย่อย

จำานวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จำานวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จำานวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
(%)

(บริษัท /  
จำานวนหุ้นที่ถือ (%))

10. นางสาวประจิต หาวัตร
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - - - -

11. นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - - - -

12. นายวันชัย วิจักรชน
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - - - -

13. นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย(2)

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- - - - -

14. นางมัทนา สุตธรรม(3)

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- - - - -

15. นางวรญา โกสาลาทิพย์
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - - - -

16. นายสุวัฒน์ ศรีคณาพงษ์
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- - - - -

(1) นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565
(2) นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน�้ามันแห่งประเทศไทย แทนนายวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
(3) นางมัทนา สุตธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน แทนนางจุฑารัตน์ วารีชื่นสุข โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ: กรรมการ และผู้บริหารบางท่านที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ  อาจถือหุ้นของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในทางอ้อมตามแผนสวัสดิการที่จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น หรือ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล

157 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุม
รวม 7 ครั้ง โดยรวมถึงการประชุมเพื่อหารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ซึ่งมีรายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ 

ชื่อ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม

นายวัฒนา จันทรศร 7/7

นายบูรณวงศ ์ เสาวพฤกษ์ 7/7

นางสาวประจิต หาวัตร 7/7

ผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบการปฏบิตังิานประจำาปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2564 ไว้ในรายงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังนี้

158 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



รายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

159 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร
งานธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจปิโตรเลียม การตรวจสอบ และการบัญชี 

ในรอบปี 2564 สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

1. นายวัฒนา จันทรศร เป็นประธาน

2. นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์  

3. นางสาวประจิต หาวัตร

นาย สุวัฒน์ ศรีคณาพงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยท�าการสอบทานร่วมกับผู ้สอบบัญชี
ผูป้ระสานงานหน่วยตรวจสอบภายใน และผูบ้รหิารของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการรายงานการปฏิบัติงานตลอดจนผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยสรุปได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูทีส่�าคญัของงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี  
โดยประชมุร่วมกับผู้สอบบญัชแีละผู้บริหารของบริษทัเพื่อพิจารณางบการเงนิ นโยบาย
การบัญชีและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการจัดท�างบการเงิน และเร่ืองส�าคัญ 
ในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมตามแนวปฏิบัติ
ของตลาดหลกัทรพัย์เกีย่วกบัความเหมาะสมของนโยบายบญัช ีการปฏบิตัติามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่หรือการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ และสอบทานความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมซึ่งช่วยบรรเทาความเสี่ยงอันเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญกบัความผนัผวนของภาวะราคาน�า้มนั และได้
สอบทานเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งท่ีอาจท�าให้เกิดก�าไรหรือขาดทุน
จ�านวนมากจากสตอ็กน�า้มนั อนัอาจกระทบถงึผลก�าไรจากการด�าเนนิงานของบรษิทัได้ 

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นสอดคล้องกับผูส้อบบัญชี
ว่า งบการเงินของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2564 มีความถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทยและมีการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินอย่างเพียงพอและ 
เหมาะสม และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ 

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง อันครอบคลุม 
ถงึระบบการบริหารความเสีย่งและเครือ่งมอืทีใ่ช้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัรายงาน
เร่ืองความเส่ียงหลักของปี 2564 รวมถึงมาตรการและการควบคุมท่ีบริษัทใช้ในการลด
และจัดการกับความเสี่ยง  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีวิธีการ 
ที่ครอบคลุม เหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันและในระยะยาว
ของบริษัทและปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญในสภาพแวดล้อมของการด�าเนินงาน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการควบคมุภายในเพือ่สอบทานขอบเขต
ของกิจกรรม ความรับผิดชอบ และทรัพยากรซึ่งรวมถึงบุคลากรท่ีใช้ในกระบวนการ
ควบคุมภายใน นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานถึงความเพียงพอ  
และประสทิธผิลของกระบวนการควบคมุภายใน อกีทัง้สอบทานแผนงานการตรวจสอบ
ภายใน และรายงานของผู้ตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมถึงประเด็นส�าคัญที่พบจากการ 
ตรวจสอบ การแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่พบโดยฝ่ายตรวจสอบ  
และกระบวนการติดตามโดยฝ่ายบริหารเพื่อให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุม
ภายในตามก�าหนดเวลาที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอ 
และมีประสิทธิผล นอกจากนี้ มาตรการในการแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
ของฝ่ายบริหารนั้นมีประสิทธิผล

160 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของ
ธรุกรรมกบับรษัิททีเ่กีย่วข้องกนั  โดยได้สอบทานการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอือาจม ี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยยดึหลกัความสมเหตสุมผล ความโปร่งใส การเปิดเผย 
ข้อมูลอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุด 
ของบรษิทั และไม่พบว่ามปัีญหาท่ีเกีย่วข้องกบัประเดน็นี ้และสารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบั
ธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้รับการเปิดเผยอย่างเหมาะสม

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
ของบริษัทซึ่งรวมถึงกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั 
และได้รบัทราบว่าไม่มคีดคีวามใหม่หรอืค่าปรบัทีอ่าจส่งผลอย่างมนียัส�าคญัต่อรายงาน
ทางการเงินของบริษัท          

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการและระบบที่ใช้ในการด�าเนินการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบริษัทมีความชัดเจนในส่วนที่ 
เกีย่วกบับทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บรหิาร และมคีวามเห็นว่า  
บริษัทมีการก�ากับดูแลท่ีมีประสิทธิผลในด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
และเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการทบทวนค่าสอบบัญชีประจำาปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณา 
ถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือ รวมถึงผลการประเมิน 
ความเป็นอิสระและคุณภาพของงานของผูส้อบบญัชใีนรอบปีท่ีผ่านมา ส่วนค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาถึงขอบเขต ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และ 
อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในอดีต  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็ชอบคัดเลอืกผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์ 
เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากัด โดยมค่ีาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและค่าสอบบัญชี 
ประจ�าปีรวมเป็นจ�านวนเงนิ 4.6 ล้านบาท และเหน็ชอบให้คณะกรรมการบรษิทัเสนอชือ่ 
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นโดยสรุป 
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า รายงานทางการเงินของบรษัิทมคีวามถูกต้องตาม
ทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทยและมกีารเปิดเผยข้อมลู
อย่างเพียงพอ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล อีกทั้งยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้  
จากการสอบทาน ไม่พบปัญหาด้านรายการที่ท�ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและด้าน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

24 กุมภาพันธ์ 2565

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวัฒนา จันทรศร  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

161 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน 
ในรอบปีที่ผ่านมา

การประชมุคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน

ในรอบปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน  
และประเมินผลงานได้จัดการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดในการเข้าร่วมประชุม 
ของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานดังนี้ 

ชื่อ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม

นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ 2/2

นางสาวประจิต หาวัตร 2/2

นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ 2/2

ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน  
และประเมินผลงาน

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงานของบริษัทฯ ได้รายงาน 
ผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2564 ไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนด 
ค่าตอบแทน และประเมินผลงานของบริษัทฯ ดังนี้

162 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



รายงานคณะกรรมการสรรหา 
กำาหนดค่าตอบแทน  
และประเมินผลงาน

163 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมนิผลงาน (คณะกรรมการสรรหาฯ)  
ของบริษัท เอสโซ ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 
จ�านวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จ�านวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และ
ความรู้ความสามารถในด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจปิโตรเลียม 
การตรวจสอบ และการบัญชี 

สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี 2564 มีดังนี้

1. นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์  เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

2. นางสาวประจิต หาวัตร  เป็นกรรมการสรรหาฯ

3. นายทวศีกัดิ ์บรรลอืสนิธุ ์ เป็นกรรมการสรรหาฯและเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดประชุมขึ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน  
และ ประเมินผลงาน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานรายปีให ้
คณะกรรมการบริษัททราบ โดยสรุปได้ดังนี้

การแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน 
และ ประเมินผลงาน

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ 
ประเมินผลงาน โดยขยายขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติมจากการประเมิน
ผลการท�างานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการก�าหนดแนวทางและ
กระบวนการในการคัดเลอืกบคุคลเข้าเป็นกรรมการ  การพจิารณาหลกัสตูรอบรมส�าหรบั
กรรมการ  การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ  
และการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

การกำาหนดแนวทางและกระบวนการในการคัดเลือกบุคคล 
เข้าเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดท�าแนวทางและกระบวนการในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
กรรมการ รวมถงึคณุสมบตัทิีเ่หมาะสม โดยได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ

เสนอรายชื่อผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
เป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู ้ ถือหุ ้นประจ�าปี 2564 ได้ตั้งแต่วันที ่ 
3 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ 
รายชื่อบุคคลมาให้พิจารณา

• คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงาน ได้พิจารณา
คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาของ
กรรมการอสิระ/กรรมการท่ีครบวาระในวนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2564
อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าท่านมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ
เหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบรษัิทฯ และยงัคงสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการสรรหา ก�าหนด
ค่าตอบแทน และประเมินผลงานจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ท่านกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ/
กรรมการ (แล้วแต่กรณี) อกีวาระหนึง่ ซึง่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปีได้พจิารณา
อนุมัติดังกล่าว
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• ส�าหรับต�าแหน่งกรรมการอิสระที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกจากต�าแหน่งก่อน
ครบวาระนั้น  คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงาน
ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ  ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ 
ความรู้ความสามารถ และความเชีย่วชาญของนางปานทิพย์ ศรพีมิล อย่างรอบคอบ
และระมดัระวงัแล้วเหน็ว่า นางปานทพิย์ ศรพีมิล เป็นผูม้คีณุสมบตัติามบทบญัญตัิ
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง  คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมนิผลงาน
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เลือกนางปานทิพย์ ศรีพิมล เข้าเป็น
กรรมการอิสระในต�าแหน่งที่ว่างอยู่ และเสนอที่ประชุม

การแนะนำาค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมนิผลงาน ได้พจิารณาปัจจยัต่าง ๆ   
ที่เหมาะสม รวมถึงจ�านวนค่าตอบแทนท่ีกรรมการโดยท่ัวไปได้รับแล้ว จึงแนะน�าให้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับ
จ�านวนค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ซึง่ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปีได้พจิารณา
อนุมัติดังกล่าว

การประเมินผลการทำางานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมนิผลงาน ได้ประเมนิผลการท�างาน
ของนายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย กรรมการผู้จัดการ ส�าหรับช่วงเวลาการท�างานตั้งแต่
เดอืนเมษายน 2563 ถงึ เดอืนมนีาคม 2564  คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 
และ ประเมินผลงาน ได้ร่วมกันประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและเสนอผลการ
พิจารณาการท�างานของกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท และได้แจ้งผลการ
พจิารณาการท�างานดงักล่าวแก่ผูบ้งัคบับัญชาของนายอดศิกัดิ ์แจ้งกมลกุลชยั ตามรอบ
การประเมินผลการท�างานตามปกติ

24 กุมภาพันธ์ 2565

ในนามคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน

นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์

ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 
และประเมินผลงาน

165 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ท�าการประเมินและสอบทานความมีประสิทธิผล 
ของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ อย่างอิสระ เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นไปตามหลักการ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและอยู่ภายใต้กรอบการควบคุมภายในของ Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึง่เป็นกรอบแนวคดิ 
การควบคุมภายในที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป COSO มีส่วนประกอบ 5 อย่าง  
คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ  
และการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบ 
ของบริษัทฯ ได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ 
ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอ  
และมีประสิทธิผล เป็นไปตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและกรอบการควบคุม
ภายในของ COSO โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 

โครงสร้างองค์กรที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ นโยบายของบริษัทฯ คาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างสูงสุด และหลีกเล่ียงการก่อให้เกิด 
หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนของตัวเอง  
และส่วนของบรษิทัฯ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัคาดหวังให้การด�าเนนิธรุกรรมระหว่างพนกังาน 
หรือธุรกรรมที่ท�ากับผู้ขายสินค้า ลูกค้า และบุคคลอื่นเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้ปรับใช้การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มข้นในทุกด้าน  
โดยบรษิทัฯ มกีระบวนการวิเคราะห์และประเมนิความส�าคญัของความเส่ียง และก�าหนด
มาตรการในการลดความรุนแรงจากผลกระทบดังกล่าวเท่าที่จะเป็นไปได้ มีการน�าแผน 
การบริหารความเสี่ยงแทรกไว้ในกระบวนการบริหารงานและธุรกิจของบริษัทฯ  
โดยค�านึงถึงความเสี่ยงท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก ตลอดจนมีการออกแบบ 
ให้มกีระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามแผนการบรหิารจัดการความเสีย่งเพือ่ให้แน่ใจว่า
มีการน�าไปใช้อย่างมีประสิทธิผลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
การควบคุมภายใน
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กิจกรรมการควบคุม

บรษิทัฯ มกีารก�าหนดและใช้คู่มือการมอบหมายอ�านาจและวงเงนิอ�านาจอนุมตัริายการ 
ของผู ้บริหาร (Delegation of Authority Guide) ซึ่งเป็นกรอบที่ช่วยให้แน่ใจว่า 
มีการทบทวนและอนุมัติการด�าเนินธุรกิจและข้อตกลงในล�าดับอ�านาจความรับผิดชอบ 
ของผู้บริหารอย่างเหมาะสม โดยระบบการมอบหมายอ�านาจนี้ก็เพื่อให้ฝ่ายจัดการ 
ม่ันใจได้ว่าการกระท�าการตัดสินใจในธุรกรรมต่างๆ ท�าการโดยบุคลากรท่ีมีทักษะ  
และความรู้ โดยหลักการพ้ืนฐานจะถือว่าอ�านาจที่ได้รับมอบหมายจะต้องมาคู่กับ 
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ โดยใช้วิจารณญาณทางธุรกิจและการพิจารณา 
โดยค�านงึถงึหลกัการแบ่งแยกหน้าทีเ่พือ่ให้มกีารตรวจทานอย่างเหมาะสม ยิง่ไปกว่านัน้  
ระบบประมวลผลของบรษิทัฯ ยงัรวมถึงการควบคุมเฉพาะส่วนงานและการควบคมุท่ัวไป 
ที่มีประสิทธิผลด้วย

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ระเบียบวาระการประชมุและข้อมลูประกอบการประชมุได้ถกูน�าเสนอให้คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ อย่างทนัเวลาเพือ่ให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลทีส่�าคญัต่างๆ มพีร้อมให้บคุคลทีร่บัผดิชอบ 
ใช้ในการตัดสินใจ รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงข้อสังเกต 
ที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ถูกบันทึกไว้อย่างเหมาะสมเพื่อการทบทวน 
ภายหลัง ข้อมูลทางการเงินและเอกสารประกอบข้อมูลทางการเงินได้ถูกจัดเก็บ 
ตามระบบการบรหิารจัดการสารสนเทศ (Information Management System) ของบรษิทัฯ  
ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแก่พนักงานของบริษัทฯ 
อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมการติดตามและวัดประเมินผล 

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานมีความเป็นอิสระ 
ในการประเมนิผลการปฏิบัตงิานตามนโยบายและวธีิการในการปฏิบตังิาน และประเมนิ 
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมที่เก่ียวข้องกับธุรกิจน้ันๆ ความบกพร่อง 
ท่ีส�าคัญในการควบคุม การฉ้อฉล และปัญหาในแนวทางการด�าเนินธุรกิจจะถูกบ่งชี ้ 
และรายงานต่อฝ่ายบรหิารอย่างทนัท่วงท ีและถกูสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  
การด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในค้นพบและเสนอแนะ 
จะถูกติดตามโดยคณะผู้บริหารในฝ่ายนั้นๆ จนกระทั่งข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับ 
การด�าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวน และประเมิน 
ความมีประสิทธิผลของกระบวนการติดตามแก้ไขของฝ่ายจัดการอยู่เป็นระยะ

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่บนมาตรฐานของระบบการควบคุมการบริหาร
จัดการ (System of Management Control - Basic Standards หรือ SMC) และ 
ระบบบริหารการด�าเนินงานเพื่อการควบคุม (Controls Integrity Management System 
หรือ CIMS) ในทุกระดับงาน

ระบบการควบคุมภายในรวมทั้งกระบวนการควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติงานที่วางไว้ โดยได้รับการประเมินและตรวจสอบอย่างเป็น
ทางการโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระตามวาระ 
การตรวจสอบ การตรวจสอบเหล่านี้ครอบคลุมถึงการสอบทานความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในทั้งทางด้านการเงินและทางด้านการปฏิบัติงาน
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ระบบควบคุมการบริหารจัดการ (SMC)

ระบบควบคมุการบรหิารจดัการได้ก�าหนดหลกัการพืน้ฐาน แนวทางปฏบิตั ิและมาตรฐาน 
ส�าหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ บริษัทฯได ้พัฒนาระบบควบคุม 
การบริหารจัดการนี้ขึ้นเพื่อให้ม่ันใจได้ว ่าทรัพยากรของบริษัทฯ ได้ถูกน�าไปใช ้
เพื่อกิจการธุรกิจอย่างเหมาะสม มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 
พ้ืนฐานของกรอบการควบคุมภายในก็เพื่อให้การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเป็นไป 
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางที่ก�าหนดไว้โดยฝ่ายจัดการ 
ทั้งโดยภาพรวมและโดยเฉพาะเรื่อง

ระบบควบคมุการบรหิารจดัการประกอบด้วยหลกัการส�าคญั 7 ประการ ได้แก่ การกระจาย 
อ�านาจ (Decentralization of Management) การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ  
(Segregation of Duties and Responsibil it ies) การจดบันทึกเป็นเอกสาร  
(Documentation) การก�ากับและสอบทาน (Supervision and Review) การจัดการ 
อย่างทันเวลามิชักช้า (Timeliness) การจัดการให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง  
(Relevance to Risk) และความเป็นอิสระของการควบคุม (Minimum Inter-dependence  
of Controls) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารในทุกระดับชั้นของแต่ละหน่วยงานจะต้องน�าหลักการ 
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานในหน่วยงานของตนอย่างเคร่งครัด

ระบบบริหารการดำาเนินงานเพื่อการควบคุม (CIMS)

ระบบบริหารการด�าเนินงานเพื่อการควบคุมเป็นระบบของวิธีการที่ใช้ภายในองค์กร 
และเป็นเคร่ืองมอืวเิคราะห์เพือ่การประเมนิและบรรเทาความเสีย่งเกีย่วกบัการควบคมุ 
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านงานบริหาร และใช้ช่วย 
ให้มีการรายงานความบกพร่องในการควบคุมและประเด็นการปฎิบัติงานอันอาจขัดต่อ 
แนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อฝ่ายบริหารอย่างทันท่วงที ระบบ CIMS  
ยึดหลักและมาตรฐานของระบบ SMC อีกทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ส�าคัญ 
ของระบบควบคุมที่มีประสิทธิผลซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่านโยบายต่างๆ ตลอดจนวิธีการ 
ควบคุมภายในหน่วยงานของบริษัทฯ จะถูกน�าไปประยุกต์ใช้จริงและยังคงความ 
มีประสิทธิผลตลอดเวลา

ระบบบริหารการด�าเนินงานเพื่อการควบคุมจะครอบคลุม 7 องค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่  
บทบาทการก�ากับดูแลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร (Management, Leadership,  
Commitment & Accountability) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) การจัดการ 
เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการธรุกิจให้มกีารควบคมุเหมาะกับความเสีย่ง (Business Process  
Management & Improvement) การจัดวางพนักงานและการฝึกอบรม (Personnel  
& Training) การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change) การรายงาน 
และการจัดการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุม (Reporting & Resolution of Control  
Weakness) และการประเมนิประสิทธิผลของการควบคมุ (Controls Integrity Assessment)  
โดยในแต่ละหวัข้อจะประกอบด้วยรายละเอยีด 5 หัวข้อย่อยคอื วตัถุประสงค์ (Objectives)  
มาตรฐาน (Standards) ขัน้ตอนการปฏิบัต ิ(Procedures) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั (Expected  
Results) และการสอบทานและกลไกการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง (Verification & Feedback 
Mechanism)

การตรวจสอบและการปฎิบัติตามข้อกำาหนด
การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานธุรกิจ (Business Practices Review)

บริษัทฯ ตระหนักมาโดยตลอดถึงความส�าคัญและคุณค่าของหลักบรรษัทภิบาล  
รูปแบบการท�าธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และหลักมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
บริษัทฯ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส�าคัญให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน  
โดยทีว่ธิกีารท�างานให้บรรลผุลนัน้มีความส�าคญัดจุเดยีวกบัตวัผลงานนัน้ พนกังานทกุคน 
ของบริษัทฯ จึงต้องมีความเข้าใจและคุ ้นเคยกับเนื้อหาของนโยบายหลักต่างๆ  
และมาตรฐานการด�าเนนิธรุกจิของบริษทัฯ และต้องน�าไปปรับใช้ในการท�างานแต่ละวนั  
รวมท้ังพนักงานต้องมกีารยนืยนัว่าเข้าใจในเนือ้หา ได้ปฏบัิตติามนโยบาย และมาตรฐาน 
การด�าเนินธุรกิจในทุกๆ ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีวาระการอบรมเพื่อทบทวน 
เนื้อหานโยบายและแนวทางปฎิบัติงานธุรกิจให้พนักงานทุกคนทุกๆ 4 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
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• เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของบริษัทฯ ในด้านความซื่อสัตย์และแนวทางการด�าเนินธุรกิจ
อย่างตรงไปตรงมา

• เพื่อส่งเสริมให้มีความเข้าใจหลักการของมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ และปฏิบัติ 
ตามหลักการเหล่านั้น

• เพื่อแสดงให้เห็นถึงการน�ามาตรฐานการด�าเนินธุรกิจเหล่านี้ไปใช้ในการท�างานจริง
ในทุกแง่มุมและในทุกระดับในองค์กร

• เพื่อสื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์จากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

• เพื่อบ่งชี้ ประเมิน รายงานการปฏิบัติที่อาจไม่สอดคล้องกับนโยบาย รวมถึง
การแก้ไขหากจ�าเป็น

• เพื่อรายงานถึงข้อกังวลใจในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงาน
ทราบถึงช่องทางที่มีอยู่เพื่อสื่อสาร รายงานข้อกังวลใจเหล่านั้น

การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีทีมผู้ตรวจสอบภายในอิสระด�าเนินการประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
และแนวทางการปฏิบัติงาน และวัดผลความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัทฯ โดยท่ัวไปทุกหน่วยงานจะได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
ทุกรอบระยะเวลาการตรวจสอบ 3 ปี นอกจากนี้ ในแต่ละหน่วยงานได้มีการแต่งตั้ง 
ท่ีปรึกษาด้านการควบคุมประจ�าหน่วยงานผู้ซ่ึงเป็นผู้ช�านาญการด้านหลักการควบคุม 
และอ�านวยความสะดวกให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงาน  
(control self-assessments) ในช่วงเวลากึ่งกลางของรอบระยะเวลาการตรวจสอบ 
โดยท้ังผลของการตรวจประเมินภายในเองของหน่วยงานและผลของการตรวจสอบ 
โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะมีการรายงานอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริหาร 
ของหน่วยงานนั้นเพื่อพิจารณาด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลความคืบหน้า 
ของการปฏิบัติตามข้อแนะน�าต่างๆ ทั้งนี้ ผลของรายงานการตรวจสอบทั้งหมด 
ดังกล่าวจะมีการทบทวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะเป็นผู้ท�าการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชี เพื่อรับรองว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�าขึ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาด 
อย่างเป็นสาระส�าคัญและจัดท�าสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี
ให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
เป็นจ�านวนเงิน 4,600,000 บาท ท้ังนี้ ผู ้สอบบัญชีมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดอีก 
จากบริษัทฯ
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รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลได้ท�าสัญญาต่างๆ กับเอ็กซอนโมบิล 
และบริษัทในเครือเพื่อที่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ และเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้าน 
ปฏบิติัการและบริการสนบัสนนุอืน่ๆ ในอุตสาหกรรมน�า้มนั และก๊าซของเอก็ซอนโมบลิ 
โดยท่ีสัญญาเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ตามมาตรฐานของเอ็กซอนโมบิล เงื่อนไข และข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว
ตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับเงื่อนไข และข้อตกลงของคู่สัญญารายอื่นๆ ท่ีเป็นบริษัท 
ในเครอืเอก็ซอน โมบลิ คอร์ปอเรชัน่ ทัว่โลก ทัง้นี ้บรษิทัฯ เชือ่ว่าสญัญาดังกล่าวมเีงือ่นไข
ข้อตกลงทางการค้าที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งสัญญาระหว่างกันเหล่านั้นได้รับ 
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วหรอืสอดคล้องกบัหลกัการทีไ่ด้ก�าหนดไว้

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำารายการระหว่างกัน

การท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ ภายใต้สญัญาต่างๆ กบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด 
ในปีที่ผ่านมาเป็นการท�ารายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้รับการตรวจสอบ 
จากผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบงบการเงินประจ�าปีของบริษัทฯ  
และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ท้ังนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกันโดยยึดหลักความสมเหตุสมผล 
ความโปร่งใสแล้วมคีวามเห็นว่า ธุรกรรมเหล่านัน้เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิตามปกติ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ และไม่พบว่ามีปัญหา 
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

มาตรการขั้นตอนในการอนุมัติการเข้าทำารายการระหว่างกัน

โดยปกติแล้วการท�าสัญญาระหว่างกันทั้งหมดของบริษัทฯ ท�าขึ้นเพื่อการด�าเนินธุรกิจ 
ปกติของบริษัทฯ ขั้นตอนการอนุมัติมีความสอดคล้องกับแนวทางและกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการเข้าท�าสัญญา 
ระหว่างกันกับบุคคลท่ีเป็นผู ้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บุคคล 
ท่ีเป็นผู ้ถือหุ ้น กรรมการ หรือผู ้บริหารของบริษัทฯ ดังกล่าว จะไม่มีส่วนร่วม 
ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�าสัญญานั้น

170 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมบริษัทได้อนุมัติ 
ในหลักการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันบางประเภท 
กบักรรมการ ผู้บรหิารและ/หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง (ตามทีไ่ด้หรอืจะได้ให้ค�านยิาม 
ไว้ในพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) หากธรุกรรมเหล่านัน้เป็นธรุกรรม 
ที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาท่ัวไป
ในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตน 
มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หรือ 
หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมท่ีมีการคิดราคาในราคาที่เป็นธรรมหรือราคาตลาด  
หรือหากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมที่มีการคิดราคาในราคาทุนหรือราคาทุนบวก 
ค่าบริการตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ หรือหากราคา 
อยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับราคาที่เรียกเก็บจากหรือเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือทั่วโลก
ส�าหรบัการให้บรกิารหรอืการซือ้ขายสนิค้าประเภทเดยีวกนั หรอืหากอตัราดอกเบีย้จ่าย 
ที่เกิดจากเงินกู ้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครืออื่นได้คิดตามอัตราตลาด  
(Market Rate)

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

ส�าหรับการเข้าท�าสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต  
บริ ษั ทฯ  จะป ฏิบั ติ ให ้ เป ็ น ไปตามมติ ของคณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วั นที่  
28 สิงหาคม 2551 ตามสาระส�าคัญข้างต้น รวมถึงตามประกาศคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลใช้บังคับ

ภายใต้ข้อก�าหนดและเงื่อนไขข้างต้น หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าท�าสัญญาระหว่างกัน 
ที่มิได้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2551  
บรษิทัฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯท�าการสอบทาน และให้ความเหน็ 
เกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว โดยที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกน�าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู ้ถือหุ ้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้มั่นใจว่าการท�าสัญญา 
ตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

171 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ชื่อสัญญา บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของรายการ

รายการระหว่างกันในรอบปีบัญชี 2564 (ล้านบาท)

รายได้ รายจ่าย
จากการซื้อ

รายจ่าย
จากการรับ

บริการ

สินค้ำและบริกำร

สัญญาจัดหาน้�ามันดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสารพื้นฐาน
ส�าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 
(Crude Oil, LPG, Products and  
Feedstock, and Lube Basestock  
Supply Agreement)

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

EMAPPL เป็นหนึ่งในบริษัทใน
เครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น 
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100   

EMAPPL จะขายหรือจัดหาน�้ามันดิบส�าหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งจะขายหรือจัดหา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์
และวัตถุดิบ และสารพื้นฐานส�าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และ
บริษัทฯ จะท�าการขายน�้ามันดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และ
วตัถดุบิ และสารพืน้ฐานส�าหรบัการผลติผลติภณัฑ์หล่อลืน่ ซึง่บรษิทัฯ 
ประสงค์จะส่งออก ให้กับ EMAPPL 

7,729 95,154 883

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

EMAPPL บริษัทฯ ได้รับโอนมาซ่ึงสิทธิและหน้าท่ีในการเป็นผู้ผลิตและ/หรือ
จ�าหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์น�้ามันและเคมีภายใต้เครื่องหมายการค้า      
โตโยต้าในประเทศไทยจาก EMAPPL ผูซ้ึง่ได้รบัสทิธแิละหน้าทีด่งักล่าว
จากโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์น้�ามันหล่อลื่น 
(Inter-Affiliate Product Sale and Purchase 
Agreement)

EMAPPL บริษัทฯ จะท�าการซื้อน�า้มันหล่อลื่น น�้ามันพื้นฐาน สารตั้งต้นพื้นฐาน 
และ/หรือสารเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก EMAPPL

มูลค่าและลักษณะของรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ เข้าท�ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สัญญาระหว่างกันที่บริษัทฯ เข้าท�ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 สรุปรวมได้ดังนี้ 

ส�าหรับข้อมูลในปีที่ผ่านมา ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเวปไซต์ของบริษัทฯ  http://esso-th.listedcompany.com/home.html  

172 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ชื่อสัญญา บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของรายการ

รายการระหว่างกันในรอบปีบัญชี 2564 (ล้านบาท)

รายได้ รายจ่าย
จากการซื้อ

รายจ่าย
จากการรับ

บริการ

สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์น้�ามันหล่อลื่น 
(Inter-Affiliate Product Sale and Purchase 
Agreement)

EMAPPL บริษัทฯ จะท�าการขายน�้ามันหล่อล่ืน และ/หรือ สารเพิ่มคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้แก่ EMAPPL เป็นครั้งคราว

สัญญาบริการส�านักงานใหญ่ภูมิภาค/ 
บริษัทในเครือธุรกิจปลายน้�า 
(Downstream Regional Headquarters/
Affiliate Master Service Agreement)*

EMAPPL EMAPPL จะให้บริการในการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจปลายน�้าของบริษัทฯ อาทิเช่น การตลาดน�้ามัน 
เชื้อเพลิง การกลั่นน�้ามัน การจัดหาสินค้า เป็นต้น แก่บริษัทฯ

สัญญาบริการส�านักงานใหญ่ภูมิภาค/ 
บริษัทในเครือส�าหรับธุรกิจเคมีภัณฑ์ 
(Chemical Regional Headquarters/ 
Affiliate Service Agreement)

EMAPPL EMAPPL ให้บริการในการให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการ  
การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ อาทิเช่น บริการด้านบัญชี 
กฎหมาย ภาษี ทรัพยากรบุคคล พื้นท่ีส�านักงาน และกิจกรรมที่ 
เก่ียวกับเสมียน บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และบริการจัดซื้อ 
จัดหาแก่บริษัทฯ

สัญญาซื้อขาย 
(Sale Agreement)

ExxonMobil Chemical Asia 
Pacific (“EMCAP”)  ซึ่งเป็น 
หน่วยงานภายในของ EMAPPL 

EMCAP จะท�าการขายเคมีภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ ในปริมาณที่บริษัทฯ  
ได้มีหนังสือแจ้งตกลงกันในแต่ละครั้ง 

1,353 1,936 122สัญญาจัดหาพาราไซลีน สารเบนซีนเข้มข้น 
และวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพาราไซลีน 
(Inter-Affiliate Supply Agreement)

EMCAP EMCAP จะขายหรือจัดหาพาราไซลีน สารเบนซีนเข้มข้นและวัตถุดิบ
ตั้งต้นในการผลิตพาราไซลีนให้แก่บริษัทฯ ในปริมาณที่บริษัทฯ ได้มี
หนังสือแจ้งตกลงกันในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะท�าการขายพาราไซลีน  
สารเบนซีนเข้มข้นและวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพาราไซลีนที่ผลิต 
ได้จากโรงงานของบริษัทฯ ให้แก่ EMCAP

สัญญาจัดหาน้�ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ และ
วัตถุดิบ (Crude Oil, Products and  
Feedstocks Supply Agreement)

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

EMS&S จะขายหรือจัดหาน�้ามันดิบนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้แก่
บรษิทัฯ นอกเหนือจากน�า้มนัดิบ EMS&S  จะขายหรอืจดัหาผลติภณัฑ์
และวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะท�าการขายน�้ามันดิบ  
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และ สารพื้นฐานส�าหรับ
การผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ซึ่งบริษัทฯ ประสงค์จะส่งออก

10,231

173 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ชื่อสัญญา บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของรายการ

รายการระหว่างกันในรอบปีบัญชี 2564 (ล้านบาท)

รายได้ รายจ่าย
จากการซื้อ

รายจ่าย
จากการรับ

บริการ

สัญญาบริการศูนย์สนับสนุนธุรกิจกรุงเทพฯ 
(Bangkok Business Support Center 
Master Service Agreement)

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

EML จะให้บรกิารต่างๆ ซึง่รวมถงึการให้ค�าปรกึษาเก่ียวกบัการบรหิาร
จัดการ การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่ละประเภท และการด�าเนินงานของบริษัทฯ

693

สัญญาบริการ 
(Master Service Agreement)

ExxonMobil Global Service 
Company (“EMGSC”)
EMGSC เป็นหนึ่งในบริษัทใน
เครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น 
ซึ่งถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 100 

EMGSC จะให้บริการให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือบริษัทฯ เกี่ยวกับ   
(ก) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) บริการจัดซื้อจัดหาในด้านต่างๆ 
และ (ค) บริการอสังหาริมทรัพย์และบริการสิ่งอ�านวยความสะดวก 559

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

ExxonMobil Petroleum &  
Chemical (“EMPC”)
EMPC เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น 
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100 

EMPC จะให้บรกิารสนบัสนนุด้านต่างๆ อาทเิช่น ด้านบญัชี งานธุรการ 
เป็นต้น ผ่านทางบุคลากรที่อยู ่นอกศูนย์ธุรกิจซ่ึงไม่ได้ต้ังอยู่ใน
ประเทศไทย

20

สัญญาบริการส�านักงานใหญ่ภูมิภาค/ 
บริษัทในเครือธุรกิจปลายน้�า 
(Downstream Regional Headquarters/
Affiliate Master Service Agreement)*

EMPC EMPC จะให้บริการในการให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการ  
การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจปลายน�้าของบริษัทฯ อาทิเช่น การตลาดน�้ามัน 
เชื้อเพลิง การกลั่นน�้ามัน การจัดหาสินค้า เป็นต้น แก่บริษัทฯ

174 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ชื่อสัญญา บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของรายการ

รายการระหว่างกันในรอบปีบัญชี 2564 (ล้านบาท)

รายได้ รายจ่าย
จากการซื้อ

รายจ่าย
จากการรับ

บริการ

สัญญาบริการส�านักงานใหญ่ภูมิภาค/บริษัท
ในเครือธุรกิจปลายน้�า 
(Downstream Regional Headquarters/
Affiliate Master Service Agreement)*

ExxonMobil (China) Investment 
Co., Ltd. (“EMCI”)
EMCI เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น  
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100

EMCI จะให้บริการในการให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการ  
การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจปลายน�้าของบริษัทฯ อาทิเช่น การตลาดน�้ามัน 
เชื้อเพลิง การกลั่นน�้ามัน การจัดหาสินค้า เป็นต้น แก่บริษัทฯ

สัญญาบริการ 
(EssoAir Service Agreement)

ExxonMobil Aviation International 
Ltd. (“EMA”)
EMA เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นซึ่งถือ
หุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100   

EMA จะให้บริการเก่ียวกับการตลาด ความช่วยเหลือทางเทคนิค 
ท่ีเหมาะสมต่อการด�าเนินการเก่ียวกับธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยาน 
ของบริษัทฯ รวมถึงการส่งเสริมการขาย และการให้บริการค�าปรึกษา
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

8

สัญญาขนส่งทางทะเลระหว่างบริษัท 
ในเครือ (Inter Affiliate Marine Transportation 
Services Agreement)

SeaRiver Maritime LLC (“SRM”) 
(เดิมชื่อ Standard Tankers  
Bahamas Ltd.) 
SRM เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น 
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 100   

SRM จะให้บริการเกีย่วกบั (ก) กจิการเรอืขนส่งกองกลาง และการขนส่ง
น�้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ (ข) การเช่าเรือ และ 
การบรกิารสนบัสนนุการขนส่ง (ค) บรกิารตรวจสอบเรอื และ (ง) บรกิาร
อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเรือขนส่งกองกลาง รวมท้ังกิจกรรมการขนส่ง 
ทางน�้าประเภทอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1,511 1

สัญญาวิจัยมาตรฐาน 
(Standard Research Agreement)

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

สัญญานี้ท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (ก) การสร้างสรรค์ การได้มา 
และการบริหารจัดการข้อมูลทางเทคนิค และการคุ้มครองสิทธิบัตร
และลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียม
และเคมีภัณฑ์ (ข) การเข้าถึงข้อมูลทางเทคนิค และการใช้ความ
คุม้ครองสทิธบิตัรและลขิสทิธิท์ีไ่ด้รบัส�าหรบัข้อมลูทางเทคนคิดังกล่าว  
(ค) ความช่วยเหลือทางด้านวิศวกรรม และงานวิจัยพิเศษ และ  
(ง) การรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูล 
ทางเทคนคิทีไ่ด้มา หรอืเปิดเผยตามสญัญานีเ้พือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ

342

175 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ชื่อสัญญา บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของรายการ

รายการระหว่างกันในรอบปีบัญชี 2564 (ล้านบาท)

รายได้ รายจ่าย
จากการซื้อ

รายจ่าย
จากการรับ

บริการ

สัญญาเช่าตัวเร่งปฏิกิริยา 
(Catalyst Lease Agreement)

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

EMCT ในฐานะผู้ให้เช่าจะจัดหาและให้บริษัทฯ เช่าตัวเร่งปฏิกิริยา

7

สัญญาซื้อขายตัวเร่งปฏิกิริยา 
(Catalyst Supply Agreement)

EMCT บริษัทฯ ซื้อตัวเร่งปฏิกิริยาจาก  EMCT

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เครื่องหมายการค้า
(Trademark License Agreement)

Exxon Mobil Corporation  (“EMC”)
EMC เป็นบริษัทแม่ของบริษัทใน
เครือและบริษัทย่อยต่างๆ ในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น

EMC ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า ESSO EXXON  
และ ESSO Oval ส�าหรับผลิตภัณฑ์ การบริการที่ขายหรือมีขึ้น 
ในประเทศไทย

4
สัญญาบริการตัดยอดหนี้สินระหว่างกัน
(Clearing House Service Agreement)

EMC EMC จะให้บริการ Trade Central Clearing House Sub-account และ 
Other Central Clearing House Sub-account เพือ่อ�านวยความสะดวก
ในการตัดยอดหนี้สินระหว่างกัน เพื่อช�าระราคาของธุรกรรมต่างๆ

สัญญาบริการส�านักงานใหญ่ภูมิภาค/
บริษัทในเครือธุรกิจปลายน้�า (Downstream 
Regional Headquarters/Affiliate Master 
Service Agreement)*

EMC EMC จะให้บริการในการให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการ  
การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจปลายน�้าของบริษัทฯ อาทิเช่น การตลาดน�้ามัน 
เชื้อเพลิง การกลั่นน�้ามัน การจัดหาสินค้า เป็นต้น แก่บริษัทฯ

สัญญาบริการ 
(Service Agreement)

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

EMHKL จะให้บริการเก่ียวกับ การจัดการ วิชาชีพ และการบริหาร
เก่ียวกับการปฏิบัติการ รวมถึงการปรึกษาเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 
การด�าเนินงานขององค์กรโดยรวม 

176 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ชื่อสัญญา บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของรายการ

รายการระหว่างกันในรอบปีบัญชี 2564 (ล้านบาท)

รายได้ รายจ่าย
จากการซื้อ

รายจ่าย
จากการรับ

บริการ

สัญญาบริการ 
(Service Agreement)

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

EMCSI จะให้บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดหาโลหะมีค่า เพื่อด�าเนิน
การผลิต เพิ่ม หรือเปล่ียนตัวเร่งปฏิกิริยาตามประเภทของโลหะและ
การด�าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยา 1

สัญญาบริการ 
(Service Agreement) 

ExxonMobil Chemical Company 
(“EMCC”) EMCC เป็นหน่วย
งานภายในของ เอ็กซอน โมบิล 
คอร์ปอเรชั่น

บริษัทฯ จะให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดในประเทศไทย 

สัญญาขายและให้บริการน้�ามันเชื้อเพลิง 
ทางทะเล 
(ExxonMobil Marine Fuels Supply and 
Services Agreement)

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

บรษิทัฯ ขายและส่งมอบน�า้มนัเชือ้เพลงิทางทะเล และให้บรกิารต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องแก่ EMML และ EMAPPL

สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์น้�ามันหล่อลื่น 
(Inter-Affiliate Product Sale and Purchase 
Agreement)

EMML บริษัทฯ ขายน�้ามันหล่อล่ืนส�าเร็จรูป น�้ามันหล่อลื่น จารบี และ/
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ใช้ในการเดินเรือให้แก่ EMML เป็นครั้งคราว 21

รายการอื่นๆ -1 70

ยอดรวม (ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รำยกำรที่ 34) 9,103 108,831(1) 2,710

* EMAPPL, EMPC, EMCI และ EMC เป็นผูใ้ห้บรกิารภายใต้สญัญาบรกิารส�านกังานใหญ่ภูมภิาค/บริษทัในเครือธรุกจิปลายน�า้ (Downstream Regional Headquarters/Affiliate Master Service Agreement)   ท่ีได้แก้ไขเพิม่เติมและมผีลใช้บงัคบัต้ังแต่วันที ่1 มกราคม 2562
(1) จ�านวนนีไ้ม่รวมค่าบริการจ่ายให้กบับรษิทั ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย จ�ากดัเป็นจ�านวนเงนิ 536 ล้านบาท

177 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



ชื่อสัญญา บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของรายการ

รายการระหว่างกันในรอบปีบัญชี 2564 (ล้านบาท)

ยอดเงินกู้
ณ สิ้นงวด

ยอดเงินให้กู้ 
ณ สิ้นงวด

ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยรับ

ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน

สัญญากู้ยืมและฝากเงินแบบ 
เดินสะพัด 
(Loan and Current Account 
Agreement)

EML บริษัทฯในฐานะผู้ให้กู้ ตกลงให้ EML กู้เงินจ�านวนไม่เกิน 3,000 
ล้านบาท และไม่จ�ากัดวงเงินในกรณีที่ EML ฝากเงินแบบ 
เดินสะพัดกับบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ มีสิทธิเบิกเงินดังกล่าวมาใช้
ประโยชน์ได้ แต่ต้องช�าระดอกเบีย้ส�าหรบัเงนิฝากจ�านวนดงักล่าว

3,494 20

สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น
(Short-Term Loan Agreement)

ExxonMobil Development  
Finance Company (“EMDFC”)

EMDFC ในฐานะผู้ให้กู้ตกลงให้บริษัทฯ กู้เงินแบบหมุนเวียนแก่
บรษิทัฯ ในวงเงิน 12,000 ล้านบาท โดยบรษิทัฯ สามารถขอกูแ้ละ
คืนเงินกู้ได้ในจ�านวนไม่เกินวงเงินที่ก�าหนดเดือนละครั้ง

7,930 49

สัญญากู้ยืมเงินระยะยาว
(Long-Term Loan Agreement)

EMDFC EMDFC ในฐานะผู้ให้กู้ ตกลงให้บริษัทฯ กู้เงินระยะยาวในสกุล
บาท 3,000 ล้านบาท ช�าระคืนต้นเงินกู้เป็นงวด งวดละ 3 เดือน
และช�าระคืนหนี้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในพฤศจิกายน 2565

1,000 12

สัญญากู้ยืมเงินระยะยาว
(Long-Term Loan Agreement)

EMDFC EMDFC ในฐานะผู้ให้กู้ ตกลงให้บริษัทฯ กู้เงินระยะยาวในสกุล
บาท 2,500 ล้านบาท ช�าระคืนต้นเงินกู้เป็นงวด งวดละ 3 เดือน
และช�าระคืนหนี้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในมิถุนายน 2567

2,083 10

สัญญากู้ยืมเงินระยะยาว
(Long-Term Loan Agreement)

EMDFC EMDFC ในฐานะผู้ให้กู้ ตกลงให้บริษัทฯ กู้เงินระยะยาวในสกุล
บาท 6,000 ล้านบาท ช�าระคืนต้นเงินกู้เป็นงวด งวดละ 3 เดือน
และช�าระคืนหนี้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในมิถุนายน 2566

3,500 83

สัญญากู้ยืมเงินระยะยาว
(Long-Term Loan Agreement)

EML EML ในฐานะผู้ให้กู้ ตกลงให้บริษัทฯ กู้เงินระยะยาวในสกุลบาท 
700 ล้านบาท ช�าระคืนต้นเงนิกูเ้ป็นงวด งวดละ 3 เดอืนและช�าระ
คืนหนี้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในมิถุนายน 2565

117 2

ยอดรวม (ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รำยกำรที่ 34) 18,124 176

178 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



งบการเงิน



งบการเงนิรวมของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได้จดัท�าขึน้ตามข้อก�าหนดภายใต้ 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554  
ซึ่งออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  และปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดท�าขึ้นอย่างรอบคอบและแสดงข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในสาระส�าคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่างบการเงิน 
แสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกต้องในสาระส�าคัญ รวมทั้งได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ม ี
ประสิทธิผล การบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างเหมาะสมและเพียงพอที่จะช่วยพิทักษ์สินทรัพย์ของบริษัทฯ  และป้องกันการทุจริตหรือการด�าเนินการอื่นที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ 
ในการจัดท�ารายงานทางการเงินได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูล 
อันเป็นสาระส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ในรายงานของผู้สอบบัญชี   

นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

180 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

181 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เสนอผูถ้อืหุน้ (และคณะกรรมการ) ของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

(บรษิัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และผลการ

ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ�นสุด 

วนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินที�ตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกิจการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั

 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ�นสุด

วนัเดยีวกนั

 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และ

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซึ�งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีี�สําคญัและหมายเหตุ

เรื�องอื�น ๆ

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผิดชอบ

ของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอิสระ 

จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี�กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที�เกี�ยวขอ้ง

กับการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ 

ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี� ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ 

ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื�องต่าง ๆ ที�มนีัยสําคญัที�สุดตามดุลยพนิิจเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการสําหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื�องเหล่านี�มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั �งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 

แยกต่างหากสําหรบัเรื�องเหล่านี� 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การรบัรู้รายได ้

ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้รบัรู้รายได้จํานวน 167,151 

ล้านบาท โดยรายได้ของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่มาจากธุรกิจ

หลกัสองส่วน ไดแ้ก่ ส่วนธุรกจิการกลั �นนํ�ามนัและจดัจําหน่าย

นํ�ามันและส่วนธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

ตามรายละเอยีดที�เปิดเผยไวใ้น หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ขอ้ 6 

กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้ตามราคาที�ระบุในสญัญาและปริมาณ

ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคมเีมื�อไดม้กีารส่งมอบ ราคาขาย

ตามสญัญาดงักล่าวกําหนดให้ใช้ราคาตลาดปรบัด้วยส่วนเพิ�ม

ส่วนลดอื�นๆ ซึ�งขึ�นอยู่กบัช่องทางการขาย และข้อตกลงตาม

สญัญากบัลูกค้า ปรมิาณการขายนั �นวดัโดยเครื�องวดัที�เหมาะสม

เมื�อมกีารส่งมอบสนิคา้ใหลู้กคา้ ผ่านทางระบบท่อส่งผลติภณัฑ์ 

ทางรถบรรทุก หรอืทางเรอืบรรทุก 

ขา้พเจา้ใหค้วามสําคญัเกี�ยวกบัการรบัรู้รายไดข้องผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีเนื�องจากจํานวนเงนิและจํานวนรายการ

ของรายไดด้งักล่าวมสีาระสําคญัอย่างมาก อกีทั �งการกําหนด

ราคาขายขึ�นอยู่กับราคาตลาดและส่วนปรบัมูลค่าตามที�ระบุ 

ในสญัญา 

วธิีปฏิบัติงานของข้าพเจ้าเกี�ยวกบัการรบัรู้รายได้รวมถึงเรื�อง

ดงัต่อไปนี�  

 ทําความเขา้ใจและสอบถามผูบ้รหิารถงึหลกัการในการรบัรู้

รายได้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15,

รวมถงึนโยบายการบญัช ีการเปิดเผยขอ้มลู และระบบที�ใช้

ในการบันทึการรับรู้รายได้ที�เกี�ยวข้องและประเมินถึง

ความถูกต้องและความเหมาะสมในการปฏบิตัติามมาตรฐาน

ฉบบันี�และนโยบายการบญัชทีี�กลุ่มกจิการใช้

 ทําความเขา้ใจ ทดสอบการออกแบบ และความมปีระสิทธิผล

ของการควบคุมที�เกี�ยวข้องกบัการรบัรู้รายได้ โดยเฉพาะ

การควบคุมเกี�ยวกบัการรบัรู้รายได้อย่างทนัต่อเวลาและ

ถูกต้อง

 สุ่มเลอืกตวัอย่างจากรายการขาย และใบลดหนี� ใบเพิ�มหนี�

เพื�อทดสอบรายละเอยีดของรายการกบัเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง

รวมถึงใบแจ้งหนี�ที�ออกให้แก่ลูกค้า เอกสารการส่งสินค้า

และการรบัชาํระเงนิภายหลงัจากลูกคา้ นอกจากนี� ขา้พเจา้

ไดต้รวจสอบสญัญาการขาย และ/หรอื เอกสารอื�นที�เกี�ยวข้อง

เพื�อประเมนิว่าการรบัรูร้ายไดนั้ �นมคีวามถูกตอ้งและเหมาะสม 

 สุ่มเลือกตัวอย่างจากรายการขายก่อนและหลังวันสิ�นปี

เพื�อทดสอบว่ารายได  ้ไดบ้นัทกึในช่วงเวลาที�ถ ูกตอ้ง

ตามช่วงเวลาและเงื�อนไขที�กําหนดไวใ้นใบแจง้หนี� เอกสาร

การส่งสนิคา้หรอืรายงานที�จดัทําขึ�นจากระบบ และส่งหนังสอื

ยนืยนัยอดคงเหลอืของลูกหนี� ณ วนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ไปยงักลุ่มลูกค้าเพื�อยืนยนัมูลค่าคงเหลือกับกลุ่มกิจการ

รวมทั �งมกีารทดสอบการกระทบยอดไปยงัวนัที�ในงบการเงิน 

และตรวจสอบการรบัชําระเงินภายหลังสําหรบัยอดของ

ลูกหนี� ในกรณีที�หนังสอืยนืยนัยอดไม่ไดร้บัการตอบกลบั

จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการรับรู้

รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการอย่างเหมาะสม 
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เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

ต้นทุนสินค้าคงเหลือ  
  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีินค้าคงเหลือ 

ที�เป็นผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมจํีานวน 7,770 ลา้นบาท 

ซึ�งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 11 ของสินทรัพย์ทั �งหมดของ 

กลุ่มกจิการ  

 

ตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอืประกอบไปดว้ย ราคาซื�อของนํ�ามนัดบิ 

และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการผลติที�ถูกปันส่วนไปยงัผลติภณัฑ์

ที�ได้จากการผลิตแต่ละชนิด ซึ�งในการคํานวณต้นทุนของ

สนิคา้คงเหลอืนั �นทางกลุ่มกจิการจะตอ้งดําเนินการดงัต่อไปนี� 

 

 ใช้ข้อมูลที�ได้ผ่านการประมวลผลจากระบบสารสนเทศ 

เพื�อการคํานวณราคาต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าคงเหลือ

แต่ละชนิด ซึ�งในรายงานนั �น ต้นทุนในการผลิตสินค้า

คงเหลือทั �งหมดจะถูกรวมเข้าด้วยกันและปันส่วนไปยัง

สนิคา้แต่ละชนิด โดยใชอ้ตัราส่วนรอ้ยละของมูลค่าในการ

ขายของสินค้าคงเหลือแต่ละชนิดต่อต้นทุนในการผลิต

สนิคา้คงเหลอืทั �งหมด 

 เปรยีบเทยีบราคาต่อหน่วยของสนิคา้คงเหลอืกบัราคาตลาด

ของสินค้าชนิดนั �นๆ เพื�อให้ได้มาซึ�งความมั �นใจว่าไม่มี

รายการผดิปกตอิย่างมสีาระสาํคญั และ 

 จดัทําราคาต่อหน่วยของสนิค้าเพื�อใชใ้นการคํานวณยอด

คงเหลอืสนิคา้คงเหลอื โดยใชว้ธิคีํานวณมลูค่าแบบเขา้ก่อน

ออกก่อน 

 

ข้าพเจ้าให้ความสําคญัในเรื�องต้นทุนสนิค้าคงเหลอืเนื�องจาก

ยอดคงเหลือของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีนั �น 

มีจํานวนเงินที�เป็นสาระสําคญัต่องบการเงินรวม อีกทั �งการ

คํานวณต้นทุนยงัมคีวามซบัซ้อน และความถูกต้องครบถ้วน

ของข้อมูลที�ใช้ในการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยเป็นสิ�งสําคัญ  

ซึ�งมผีลกระทบโดยตรงกบัการกําหนดราคาขาย และการรบัรู้

กําไรขาดทุนของกลุ่มกจิการ 

วธิปีฏบิตังิานของขา้พเจ้าในการทดสอบต้นทุนสนิค้าคงเหลือ 

รวมถงึเรื�องดงัต่อไปนี�  

 

 ทําความเขา้ใจ ทดสอบการออกแบบ และความมปีระสิทธิผล

ของการควบคุมที�เกี�ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการ

สินค้าคงเหลือ และระบบการจัดซื�อ ตั �งแต่การขอซื�อ  

การสั �งซื�อ การรบัของ การจ่ายเงินและการบันทึกบัญช ี

เพื�อสะทอ้นใหเ้หน็ว่าต้นทุนของสนิคา้คงเหลอืมคีวามถูกต้อง 

 สุ่มเลือกตัวอย่างจากมูลค่าการซื�อสินค้า เพื�อทดสอบ

รายละเอยีดของรายการเกี�ยวกบัมูลค่า วนัที� และปรมิาณ

สนิคา้ที�ซื�อกบัเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงใบแจง้หนี�ที�ไดร้บั

จากผูผ้ลติสนิคา้และการเอกสารการรบัสนิค้า เป็นตน้ 

 สุ่มเลือกตวัอย่างจากรายการซื�อสินค้าก่อนและหลงัวนัสิ�นปี

เพื�อทดสอบว่าการซื�อสนิคา้ ไดบ้นัทกึในช่วงเวลาที�ถูกต้อง

ตามช่วงเวลาและเงื�อนไขที�กําหนดไวใ้นเอกสารการส่งสนิค้า

เพื�อสะทอ้นใหเ้หน็ว่าต้นทุนของสนิคา้คงเหลอืมคีวามถูกต้อง 

 ทําความเข้าใจหลักการในการคํานวณราคาต้นทุนของ

สนิคา้แต่ชนิด เพื�อที�จะประเมนิถงึความเหมาะสมของนโยบาย

การบญัชทีี�ทางกลุ่มกจิการใช ้

 เปรยีบเทยีบราคาต้นทุนต่อหน่วยของสนิคา้คงเหลอืแต่ละ

ประเภทกบัราคาตลาดของสนิค้าชนิดนั �น ๆ ณ วนัที�ในงบ

การเงนิ เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งความมั �นใจว่าไม่มรีายการผดิปกติ

อย่างมสีาระสาํคญั และ 

 ใช้ผู้เชี�ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 

ในการประเมนิรายงานที�ใชใ้นการปันสว่นต้นทุนว่ามคีวาม

ถูกต้องครบถ้วนและมคีวามน่าเชื�อถอืได ้

 

จากการปฏิบตัิงานดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าต้นทุนของ

สนิคา้คงเหลอืมกีารคํานวณโดยใช้หลกัเกณฑ ์และวธิกีารปันส่วน

ที�เหมาะสม ซึ�งสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการ 

  

 

  

 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การประเมินมูลค่าของสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บญัชีจากผลขาดทุนทางภาษีที �ยงัไม่ได้ใช้ยกไป 

 

  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมรีายการสนิทรพัย์

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกไป

จํานวน 1,758 ล้านบาท ทั �งนี�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ 

ตัดบัญชีดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวมของ 

กลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

สาํหรบัผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกไปเมื�อมคีวามเป็นไปไดว่้า

จะมกีําไรทางภาษีในอนาคตพยีงพอที�จะนําผลขาดทุนทางภาษี 

ดงักล่าวนั �นมาใชป้ระโยชน์ได ้

 

ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการได้จดัทําประมาณผลการดําเนินงาน

ของกลุ่มกิจการซึ�งรวมถึงกําไรทางภาษีที�จะเกิดในอนาคต 

เพื�อสนับสนุนความเป็นไปได้ในการใช้สินทรพัย์ภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชนัี �น การประมาณดงักล่าวจดัทําโดยใช้ข้อมูล 

ในอดตีและการประมาณการในอนาคต ขอ้สมมตฐิานที�สําคญั

รวมถงึอตัราการเตบิโตของกําไรจากการกลั �นนํ�ามนั การกําหนด

ปรมิาณการผลติและขอ้สมมตฐิานดา้นราคานํ�ามนัดบิ 

 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัเรื�องนี�เป็นพเิศษเนื�องจากการประมาณ

ผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการในอนาคตมกีารใชข้อ้สมมติฐาน

ที�สําคญัเป็นจํานวนมาก ซึ�งข้อสมมติฐานนั �นขึ�นกับดุลยพนิิจ 

ที�สําคญัของผู้บริหารที�ใช้ในการประเมินความสามารถของ 

การทํากําไรที�ตอ้งเสยีภาษีในอนาคต นอกจากนี�ยอดคงเหลอืของ

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัผลขาดทุนทางภาษี

สะสมยกไปมจํีานวนเงนิที�เป็นสาระสําคญัต่องบการเงนิรวม 

ขา้พเจา้ประเมนิหลกัฐานสนับสนุนความเป็นไปไดท้ี�กลุ่มบรษิทั

จะใชภ้าษีเงนิได้รอการตดับญัชจีากผลขาดทุนทางภาษีสะสม

ยกไปโดยพจิารณาการประมาณการผลกําไรทางภาษีในอนาคต 

ที�ผูบ้รหิารไดจ้ดัทําไว ้ดงันี� 

 

 ประเมนิและสอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบเกี�ยวกบัดุลยพนิิจ

และขอ้สมมตฐิานที�ใชใ้นการประมาณการที�จดัทําขึ�นสําหรบั

ช่วงระยะเวลา 5 ปีขา้งหน้า ซึ�งมขีอ้สมมตฐิานดา้นการเติบโต

ในอนาคตอนัเป็นผลมาจากการเติบโตของกําไรจากการ

กลั �นนํ�ามนั การกําหนดปรมิาณการผลติและข้อสมมติฐาน

ด้านราคานํ�ามนัดบิ โดยข้าพเจ้าตรวจความสมเหตุสมผล

ของขอ้สมมตฐิาน โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลในอดตี ขอ้มลู

ภายนอก และขอ้มลูอา้งองิจากอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

 จัดทําประมาณการกําไรที�ต้องเสียภาษีในอนาคตของ 

กลุ่มกิจการอย่างเป็นอิสระ โดยใช้ข้อมูลภายนอกและ

ข้อมูลภายในที�ผ่านการตรวจสอบแล้ว ทั �งนี�ประมาณการ

ของข้าพเจ้าไม่ได้มีผลแตกต่างที�เป็นสาระสําคัญจาก

ประมาณการของผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ 

 

จากวธิปีฏบิตังิานของขา้พเจา้ดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่า

ข้อสมมติฐานที�สําคญัที�ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกําไร 

ที�ตอ้งเสยีภาษใีนอนาคต อยู่ในระดบัที�สมเหตุสมผล 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อ

ความเสี�ยงเหล่านั �น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า 

ความเสี�ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจาก

ขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจรติอาจเกี�ยวกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 

การแสดงขอ้มลูที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม 

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ

และบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี�กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย

ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทําขึ�นโดยกรรมการ 

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ

บญัชทีี�ได้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิด 

ข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า 

ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้้อสงัเกต

ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที�เกี�ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 

ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บัจนถงึวนัที�ในรายงาน

ของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัท 

ตอ้งหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง 

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทําให้มกีารนําเสนอข้อมูล 

โดยถูกต้องตามที�ควรหรอืไม่ 

 ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม 

ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื�อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล

และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

  

 

ข้าพเจ้าได้สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่างๆ ที�สําคญัซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้

วางแผนไว้ ประเด็นที�มนีัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที�มนีัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 

ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และไดส้ื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทั �งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งขา้พเจา้เชื�อว่ามเีหตุผลที�บุคคลภายนอก

อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

 

จากเรื�องที�สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื�องต่างๆ ที�มนัียสาํคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื�องเหล่านี�ในรายงาน 

ของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น 

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง 

สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

พงทวี  รตันะโกเศศ 
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กรุงเทพมหานคร 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อ

ความเสี�ยงเหล่านั �น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า 

ความเสี�ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจาก

ขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจรติอาจเกี�ยวกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 

การแสดงขอ้มลูที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม 

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ

และบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี�กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย

ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทําขึ�นโดยกรรมการ 

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ

บญัชทีี�ได้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิด 

ข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า 

ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้้อสงัเกต

ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที�เกี�ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 

ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บัจนถงึวนัที�ในรายงาน

ของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัท 

ตอ้งหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง 

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทําให้มกีารนําเสนอข้อมูล 

โดยถูกต้องตามที�ควรหรอืไม่ 

 ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม 

ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื�อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล

และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

  

 

ข้อมูลอื�น 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวมและ

งบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผูส้อบบญัชทีี�อยู่ในรายงานนั �น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงั

วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี� 

 

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�น และขา้พเจ้าไม่ได้ใหค้วามเชื�อมั �น 

ต่อขอ้มลูอื�น  

 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพจิารณาว่า

ขอ้มลูอื�นมคีวามขดัแยง้ที�มสีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี�ไดร้บัจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื�นมกีารแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่  

 

เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้อง

สื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กรรมการมหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�กรรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื�อใหส้ามารถ

จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจาก

การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ

บรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี

สําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตั �งใจที�จะเลิกกลุ่มกิจการและบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ

ดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที�ช่วยกรรมการในการกํากบัดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื�อให้ไดค้วามเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
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ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี�  

  

184 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอื�น)

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 801,746 261,687 801,746 261,687

ลูกหนี�การคา้ 8 8,171,239 5,083,153 8,171,239 5,083,153

ลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 ฉ 15 36,486 47,014 99,982

สนิคา้คงเหลอื 9 18,785,977 13,144,237 18,785,977 13,144,237

ลูกหนี�อื�น 10 4,151,729 2,888,219 4,151,729 2,888,219

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 11 1,873,547 1,507,155 2,003,929 1,639,698

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 33,784,253 22,920,937 33,961,634 23,116,976

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

  ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 12 1,147,500 1,071,000 1,147,500 1,071,000

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 2,094,717 2,137,192 1,729,360 1,729,360

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - - 114,589 114,589

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 ช - - 3,553,483 3,443,943

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 15 23,705,650 24,750,398 19,520,867 20,545,508

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 16 4,304,886 4,287,336 4,334,832 4,342,922

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 17 152,686 181,195 152,686 181,195

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 18 2,360,748 3,511,731 2,250,931 3,400,712

คา่เชา่จา่ยลว่งหน้าและรายจา่ยรอตดับญัชี 149,534 265,474 249,347 484,098

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น 19 2,354,629 2,252,822 2,354,629 2,252,822

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 36,270,350 38,457,148 35,408,224 37,566,149

รวมสินทรพัย์ 70,054,603 61,378,085 69,369,858 60,683,125

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ................................................................................
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 6, 26 167,151,269 123,649,223 167,151,269 123,649,223

เงนิชดเชยจากกองทุนนํ�ามนัเชื�อเพลงิ 6 5,727,085 3,022,499 5,727,085 3,022,499

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (162,260,608) (131,407,566) (162,274,311) (131,421,664)

กาํไร (ขาดทนุ) ขั �นต้น 10,617,746 (4,735,844) 10,604,043 (4,749,942)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (4,834,206) (4,948,491) (5,013,787) (5,132,340)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (233,579) (268,293) (233,255) (267,968)

กาํไร (ขาดทนุ) จากการขาย 5,549,961 (9,952,628) 5,357,001 (10,150,250)

รายไดอ้ื�น 25,642 67,127 295,394 424,443

รายไดด้อกเบี�ย 3,152 2,970 186,104 187,763

ตน้ทุนทางการเงนิ (310,781) (360,485) (311,267) (361,369)

ส่วนแบ่งกําไรในบรษิทัรว่ม 14 226,818 285,102 - -

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 5,494,792 (9,957,914) 5,527,232 (9,899,413)

(ค่าใชจ่้าย) เครดติภาษเีงนิได้ 28 (1,050,862) 2,047,599 (1,048,382) 2,050,117

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี 4,443,930 (7,910,315) 4,478,850 (7,849,296)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื�น - สทุธิจากภาษี:

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25 344,398 375,870 344,398 375,870

การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 25 61,200 (223,200) 61,200 (223,200)

4,849,528 (7,757,645) 4,884,448 (7,696,626)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ):

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 4,443,214 (7,911,074) 4,478,850 (7,849,296)

ส่วนที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ 716 759 - -

4,443,930 (7,910,315) 4,478,850 (7,849,296)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม:

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 4,848,812 (7,758,404) 4,884,448 (7,696,626)

ส่วนที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ 716 759 - -

4,849,528 (7,757,645) 4,884,448 (7,696,626)

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น - 

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน 29 1.28 (2.29) 1.29 (2.27)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �น

จากสถาบนัการเงนิ 20 7,899,982 6,081,506 7,899,982 6,081,506

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 21 5,117,306 4,451,951 5,116,809 4,451,535

เจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 ฉ 10,588,460 7,894,058 10,588,275 7,893,884

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระ

ภายในหนึ�งปีจากสถาบนัการเงนิ 20 1,717,067 1,933,333 1,717,067 1,933,333

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระ

ภายในหนึ�งปีจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 ซ 3,950,000 3,233,333 3,950,000 3,233,333

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 ซ 11,423,386 10,621,104 11,424,236 10,621,980

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 289 617 - -

หนี�สนิตามสญัญาเชา่สว่นที�ถงึกําหนดชําระ

   ภายในหนึ�งปี 438,314 357,665 464,366 383,717

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะสั �น 22 872,943 872,389 872,943 872,389

รวมหนี�สินหมนุเวียน 42,007,747 35,445,956 42,033,678 35,471,677

หนี�สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 1,249,400 1,716,667 1,249,400 1,716,667

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 ซ 2,750,000 4,616,667 2,751,259 4,617,968

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 2,399,499 2,439,856 2,403,965 2,469,911

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 22 2,439,614 2,799,408 2,439,614 2,799,408

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น 5 5 5 5

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 8,838,518 11,572,603 8,844,243 11,603,959

รวมหนี�สิน 50,846,265 47,018,559 50,877,921 47,075,636

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

9

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
(จ�านวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

185 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 6, 26 167,151,269 123,649,223 167,151,269 123,649,223

เงนิชดเชยจากกองทุนนํ�ามนัเชื�อเพลงิ 6 5,727,085 3,022,499 5,727,085 3,022,499

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (162,260,608) (131,407,566) (162,274,311) (131,421,664)

กาํไร (ขาดทนุ) ขั �นต้น 10,617,746 (4,735,844) 10,604,043 (4,749,942)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (4,834,206) (4,948,491) (5,013,787) (5,132,340)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (233,579) (268,293) (233,255) (267,968)

กาํไร (ขาดทนุ) จากการขาย 5,549,961 (9,952,628) 5,357,001 (10,150,250)

รายไดอ้ื�น 25,642 67,127 295,394 424,443

รายไดด้อกเบี�ย 3,152 2,970 186,104 187,763

ตน้ทุนทางการเงนิ (310,781) (360,485) (311,267) (361,369)

ส่วนแบ่งกําไรในบรษิทัรว่ม 14 226,818 285,102 - -

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 5,494,792 (9,957,914) 5,527,232 (9,899,413)

(ค่าใชจ่้าย) เครดติภาษเีงนิได้ 28 (1,050,862) 2,047,599 (1,048,382) 2,050,117

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี 4,443,930 (7,910,315) 4,478,850 (7,849,296)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื�น - สทุธิจากภาษี:

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25 344,398 375,870 344,398 375,870

การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 25 61,200 (223,200) 61,200 (223,200)

4,849,528 (7,757,645) 4,884,448 (7,696,626)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ):

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 4,443,214 (7,911,074) 4,478,850 (7,849,296)

ส่วนที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ 716 759 - -

4,443,930 (7,910,315) 4,478,850 (7,849,296)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม:

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 4,848,812 (7,758,404) 4,884,448 (7,696,626)

ส่วนที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ 716 759 - -

4,849,528 (7,757,645) 4,884,448 (7,696,626)

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น - 

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน 29 1.28 (2.29) 1.29 (2.27)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 6, 26 167,151,269 123,649,223 167,151,269 123,649,223

เงนิชดเชยจากกองทุนนํ�ามนัเชื�อเพลงิ 6 5,727,085 3,022,499 5,727,085 3,022,499

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (162,260,608) (131,407,566) (162,274,311) (131,421,664)

กาํไร (ขาดทนุ) ขั �นต้น 10,617,746 (4,735,844) 10,604,043 (4,749,942)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (4,834,206) (4,948,491) (5,013,787) (5,132,340)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (233,579) (268,293) (233,255) (267,968)

กาํไร (ขาดทนุ) จากการขาย 5,549,961 (9,952,628) 5,357,001 (10,150,250)

รายไดอ้ื�น 25,642 67,127 295,394 424,443

รายไดด้อกเบี�ย 3,152 2,970 186,104 187,763

ตน้ทุนทางการเงนิ (310,781) (360,485) (311,267) (361,369)

ส่วนแบ่งกําไรในบรษิทัรว่ม 14 226,818 285,102 - -

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 5,494,792 (9,957,914) 5,527,232 (9,899,413)

(ค่าใชจ่้าย) เครดติภาษเีงนิได้ 28 (1,050,862) 2,047,599 (1,048,382) 2,050,117

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี 4,443,930 (7,910,315) 4,478,850 (7,849,296)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื�น - สทุธิจากภาษี:

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25 344,398 375,870 344,398 375,870

การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 25 61,200 (223,200) 61,200 (223,200)

4,849,528 (7,757,645) 4,884,448 (7,696,626)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ):

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 4,443,214 (7,911,074) 4,478,850 (7,849,296)

ส่วนที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ 716 759 - -

4,443,930 (7,910,315) 4,478,850 (7,849,296)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม:

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 4,848,812 (7,758,404) 4,884,448 (7,696,626)

ส่วนที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ 716 759 - -

4,849,528 (7,757,645) 4,884,448 (7,696,626)

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น - 

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุน้)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน 29 1.28 (2.29) 1.29 (2.27)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกลา่วไวเ้ป็นหน่วยอื�น)

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจาํนวน 3,467,916,666 หุน้

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 4.9338 บาท 23 17,110,007 17,110,007 17,110,007 17,110,007

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 

หุน้สามญัจาํนวน 3,460,858,000 หุน้

มลูคา่ที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 4.9338 บาท 23 17,075,181 17,075,181 17,075,181 17,075,181

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 23 4,031,711 4,031,711 4,031,711 4,031,711

กําไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 24 1,000,901 1,000,901 1,000,901 1,000,901

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (3,637,776) (8,080,990) (4,353,988) (8,832,838)

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ 25 730,887 325,289 738,132 332,534

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 19,200,904 14,352,092 18,491,937 13,607,489

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 7,434 7,434 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 19,208,338 14,359,526 18,491,937 13,607,489

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 70,054,603 61,378,085 69,369,858 60,683,125

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

10

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
(จ�านวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

186 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
(จ�านวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)

จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร ภาระผกูพนั การวดัมูลค่าเงินลงทุน ส่วนแบง่ขาดทุน รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน - สาํรองตาม - กาํไร (ขาดทุน) เงินลงทุน ผลประโยชน์ ในตราสารทุนผา่นกาํไร เบด็เสรจ็อื�น อื�นของส่วน ผูเ้ป็นเจ้าของ ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย สะสม เผื�อขาย พนักงาน (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น จากบริษทัร่วม ของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ตามที�รายงานไว้เดิม 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (169,916) 1,051,200 (871,336) - (7,245) 172,619 22,110,496 7,434 22,117,930

ผลกระทบของการเปลี�ยนนโยบายการบญัชี - - - - (1,051,200) - 1,051,200 - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ปรบัปรงุใหม่ 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (169,916) - (871,336) 1,051,200 (7,245) 172,619 22,110,496 7,434 22,117,930

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

(ขาดทุน) กําไรเบด็เสรจ็รวม - - - (7,911,074) - 375,870 (223,200) - 152,670 (7,758,404) 759 (7,757,645)

เงนิปันผลจ่าย - - - - - - - - - - (759) (759)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (8,080,990) - (495,466) 828,000 (7,245) 325,289 14,352,092 7,434 14,359,526

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (8,080,990) - (495,466) 828,000 (7,245) 325,289 14,352,092 7,434 14,359,526

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

กําไรเบด็เสรจ็รวม - - - 4,443,214 - 344,398 61,200 - 405,598 4,848,812 716 4,849,528

เงนิปันผลจ่าย - - - - - - - - - - (716) (716)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (3,637,776) - (151,068) 889,200 (7,245) 730,887 19,200,904 7,434 19,208,338

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม 

ส่วนของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น
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187 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
(จ�านวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)

จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร ภาระผกูพนั การวดัมูลค่าเงินลงทุน รวมองคป์ระกอบ

ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน - สาํรองตาม - กาํไร (ขาดทุน) เงินลงทุน ผลประโยชน์ ในตราสารทุนผ่านกาํไร อื�นของส่วน รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย สะสม เผื�อขาย พนักงาน (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น ของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ตามที�รายงานไว้เดิม 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (983,542) 1,051,200 (871,336) - 179,864 21,304,115

ผลกระทบของการเปลี�ยนนโยบายการบญัชี - - - - (1,051,200) - 1,051,200 - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ปรบัปรงุใหม่ 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (983,542) - (871,336) 1,051,200 179,864 21,304,115

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

(ขาดทุน) กําไรเบด็เสรจ็รวม - - - (7,849,296) - 375,870 (223,200) 152,670 (7,696,626)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (8,832,838) - (495,466) 828,000 332,534 13,607,489

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (8,832,838) - (495,466) 828,000 332,534 13,607,489

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

กําไรเบด็เสรจ็รวม - - - 4,478,850 - 344,398 61,200 405,598 4,884,448

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 17,075,181 4,031,711 1,000,901 (4,353,988) - (151,068) 889,200 738,132 18,491,937

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น
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188 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จาํนวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 30 1,855,348 135,975 1,824,407 159,735

จ่ายดอกเบี�ย (271,176) (220,810) (271,200) (220,844)

(จ่าย) รบัคนืภาษเีงนิได้ (42,850) 493,764 (38,829) 495,079

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,541,322 408,929 1,514,378 433,970

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจากการรบัชาํระหนี�เงนิกูจ้ากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 ช - - 78,438 658

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34 ช - - (187,978) (193,182)

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (1,456,871) (1,468,673) (1,456,871) (1,468,673)

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 17 (4,044) (17,923) (4,044) (17,923)

เงนิสดจ่ายเพื�อไดม้าในสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (192,609) (181,872) (192,609) (181,872)

เงนิสดรบัจากการขายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 30 39,637 13,292 16,909 13,292

ดอกเบี�ยรบั 3,152 2,970 184,669 192,725

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย - - 3,100 2,500

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม 269,293 354,815 269,293 354,815

เงนิปันผลรบัจากสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 45,900 - 45,900

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (1,341,442) (1,251,491) (1,289,093) (1,251,760)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบั (จ่าย) สุทธจิากเงนิกูย้มืระยะสั �น 1,818,476 (406,872) 1,818,476 (406,872)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (2,183,533) (1,633,333) (2,183,533) (1,633,333)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 1,500,000 2,000,000 1,500,000 2,000,000

เงนิสดรบั (จ่าย) สุทธจิากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 798,094 (2,641,717) 798,068 (2,641,740)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (3,650,000) (2,133,333) (3,654,302) (2,136,991)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,500,000 6,000,000 2,504,260 6,004,203

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม (716) (759) - -

เงนิสดจ่ายเพื�อชาํระหนี�สนิตามสญัญาเช่า (442,142) (356,420) (468,195) (382,473)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 340,179 827,566 314,774 802,794

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธิ 540,059 (14,996) 540,059 (14,996)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 261,687 276,683 261,687 276,683

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7 801,746 261,687 801,746 261,687

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)

15

1 ข้อมูลทั �วไป 

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ�งจดัตั �งและจดทะเบียนในประเทศไทย โดยที�อยู่

ตามที�ไดจ้ดทะเบยีนไวค้อื เลขที� 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 

บรษิทัจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

บรษิทัและบรษิทัย่อย (เรยีกรวมว่า “กลุ่มกจิการ”) ประกอบธรุกจิการกลั �นซึ�งรวมไปถงึเครอืข่ายสถานีบรกิารนํ�ามนัคา้ปลกี กลุ่มกจิการ

ประกอบกจิการโรงกลั �นนํ�ามนัและโรงงานผลติภณัฑ์เคมทีี�อําเภอศรรีาชา ประเทศไทย ทั �งนี�กลุ่มกจิการมคีลงันํ�ามนัและสถานีบริการ

นํ�ามนัทั �วประเทศสําหรบัจดัเกบ็และจดัจําหน่ายนํ�ามนัขายปลกี โดยผ่านสถานีบรกิารขายตรงใหก้บัลูกคา้ทางดา้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ภายในประเทศ และดําเนินการส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี� กลุ่มกจิการได้เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิจําหน่ายผลติภณัฑ์เคมี

ใหแ้ก่ลูกคา้ทั �งในประเทศและต่างประเทศ 

บรษิทัเป็นบรษิทัในเครอื เอก็ซอนโมบลิ ซึ�งถอืหุน้รอ้ยละ 65.99 ในบรษิทั 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิ ยกเวน้ตามที�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชสีําหรบั

สนิทรพัยท์างการเงนิบางรายการ  

การจดัทํางบการเงินให้สอดคล้องกบัหลักการบญัชีที�รบัรองทั �วไปในประเทศไทยกําหนดให้ใช้การประมาณการทางบญัชทีี�สําคญั 

การประมาณการดงักล่าวต้องอาศยัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการนํานโยบายทางบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏิบตั ิรายการในงบการเงนิ

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิาร หรอืที�มคีวามซบัซ้อน หรอืการกําหนดสมมตฐิานและการประมาณการที�ส่งผลอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ ขอ้ 5 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีหนี�สินหมุนเวียนเกินกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวนประมาณ 8,223 ล้านบาท  

กลุ่มกจิการมแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอที�จะก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดเพื�อการดําเนินงานทางธุรกจิและสามารถชําระคนืหนี�สนิดงักล่าวเมื�อถงึ

กําหนดชําระ โดย (1) กลุ่มกจิการมวีงเงนิกู้ยมืแบบไม่ผูกมดัจากทั �งกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัและสถาบนัการเงนิจํานวน 75,005 ล้านบาท 

และ (2) กลุ่มกิจการยงัได้รบัอนุมตัิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ให้เสนอขายตั �วแลกเงนิแบบ

หมุนเวียนจํานวน 12,000 ล้านบาท ซึ�ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ใช้วงเงินไป 500 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมี

สถานการณ์ดงักล่าว กลุ่มกจิการยงัคงดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�องและมกีารวางแผนการดําเนินงานและแผนทางการเงนิเพื�อให้กลุ่มกิจการ

สามารถดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื�องโดยสอดคลอ้งกบัอุปสงค์และอุปทานที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกจิการ ทั �งนี�กลุ่มกจิการไดใ้หค้วามสําคญั

และประเมนิสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดงันั �นงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัทําภายใต้หลกัเกณฑ์การดําเนินงาน

ต่อเนื�อง และไม่ไดร้วมรายการปรบัปรุงที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถที�จะไดค้นืและการจดัประเภทของสนิทรพัย์ที�บนัทกึ หรอืการจดัประเภท

หนี�สนิที�อาจมคีวามจําเป็น ถ้าเกณฑ์การจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการภายใต้หลกัเกณฑ์การดําเนินงานต่อเนื�อง

มคีวามไม่เหมาะสม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มี

เนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
(จ�านวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
(จ�านวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

189 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบที�มีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ�มเตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรื�องต่อไปนี� 

- การวดัมลูค่า ซึ�งรวมถงึปัจจยัที�ตอ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า

- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น

- เรื�องกจิการที�เสนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกจิการหรอืประกอบดว้ยกจิการมากกว่า 1 แห่ง ซึ�งไม่

จําเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ

กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงคํานิยามของสินทรัพย์และหนี�สนิ และเกณฑ์ในการรวมสินทรพัย์และหนี�สินในงบการเงิน 

รวมทั �งได้อธิบายให้ชดัเจนขึ�นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกิจ 

ของกจิการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 1 เรื�อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 เรื�อง 

นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ “ความมี

สาระสําคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกันกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถึง

การนําความมสีาระสาํคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึ�นในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 1 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบับปรบัปรุงไม่ได้แสดงถึงการเปลี�ยนแปลงจากวิธีปฏิบตัิของกลุ่มกิจการ 

ในปัจจุบนัอย่างมนีัยสาํคญั 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที� มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที�   

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบที�มีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

ก) การปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอ้างอิงระยะที� 2 (การปรบัปรงุระยะที� 2) มีการปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชีเรื�อง 

เครื�องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําหรบัธุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบัรายการ 

ที�อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอ้างองิ รวมถึงผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอื

ผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�นเมื�อมกีารเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
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มาตรการผ่อนปรนที�สาํคญัของการปรบัปรุงระยะที� 2  ไดแ้ก ่

 เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี�สิน

ทางการเงนิ (รวมถึงหนี�สนิตามสญัญาเช่า) ซึ�งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอ้างองิและ เกณฑ์ใหม่

ที�ใชใ้นการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ต้องรบัรูผ้ลกําไร

หรอืขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนทนัท ีทั �งนี� กจิการที�เป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ที�มกีาร

เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญาเช่าเนื�องจากการเปลี�ยนเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื�องจากการปฏริูป

อตัราดอกเบี�ยอา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งต้นดว้ย

 ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงสาํหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีที�ความสมัพนัธ์

ของการป้องกนัความเสี�ยงไดร้บัผลกระทบจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ ทั �งนี� กจิการยงัคงต้องรบัรูส่้วนของ

ความไม่มปีระสทิธผิล

TFRS 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั 

 ลกัษณะและระดบัของความเสี�ยงต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ

 กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงเหล่านั �นอย่างไร

 ความคืบหน้าของแผนในการเปลี�ยนไปใช้อตัราดอกเบี�ยอ้างอิงอื�น และวิธีการบริหารจดัการการเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าวของกจิการในช่วงการเปลี�ยนแปลง

กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรบัปรุงใหม่มาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้และมาตรฐานดงักล่าว

ไม่ไดแ้สดงถงึการเปลี�ยนแปลงจากวธิปีฏบิตัขิองกลุ่มกิจการในปัจจบุนัอย่างมนีัยสาํคญั 

4 นโยบายการบญัชี 

4.1 บญัชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

(ก) เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

บรษิทัย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ�งรวมถึงกิจการเฉพาะกจิ) ที�กลุ่มกจิการควบคุม กลุ่มกจิการควบคุมกิจการเมื�อกลุ่มกิจการ 

มกีารเปิดรบัหรอืมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวข้องกบัผู้ได้รบัการลงทุนและมีความสามารถทําให้เกิด 

ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้ํานาจเหนือผู้ได้รบัการควบคุม กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไว้ใน 

งบการเงนิรวมตั �งแต่วนัที�กลุ่มกจิการมอีํานาจในการควบคุมบรษิัทย่อย กลุ่มกจิการจะไม่นํางบการเงนิของบรษิัทย่อย

มารวมไวใ้นงบการเงนิรวมนับจากวนัที�กลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุม 

กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชกีารรวมธุรกิจโดยถอืปฏบิตัติามวธิซีื�อ สิ�งตอบแทนที�โอนให้สําหรบัการซื�อบรษิทัย่อย ต้องวดัด้วย

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที�ผู้ซื�อโอนให้และหนี�สนิที�ก่อขึ�นเพื�อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดมิของผู้ถูกซื�อและส่วนได้เสีย 

ในส่วนของเจ้าของที�ออกโดยกลุ่มกิจการ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ หรอืหนี�สินที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ 

ต้นทุนที�เกี�ยวข้องกบัการซื�อจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น และวดัมูลค่าเริ�มแรกของสนิทรพัย์ที�ได้มาที�ระบุได้และ

หนี�สนิและหนี�สนิที�อาจจะเกิดขึ�นในการรวมธุรกจิดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื�อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั �ง กลุ่มกิจการ 

วดัมูลค่าของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอํีานาจควบคุมในผู้ถูกซื�อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรอื มูลค่าของสนิทรพัย์สุทธทิี�ระบุได้ของ 

ผูถู้กซื�อตามสดัส่วนของหุน้ที�ถอืโดยส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอํีานาจควบคุม 
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1 ข้อมูลทั �วไป

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ�งจดัตั �งและจดทะเบียนในประเทศไทย โดยที�อยู่

ตามที�ไดจ้ดทะเบยีนไวค้อื เลขที� 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

บรษิทัจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

บรษิทัและบรษิทัย่อย (เรยีกรวมว่า “กลุ่มกจิการ”) ประกอบธรุกจิการกลั �นซึ�งรวมไปถงึเครอืข่ายสถานีบรกิารนํ�ามนัคา้ปลกี กลุ่มกจิการ

ประกอบกจิการโรงกลั �นนํ�ามนัและโรงงานผลติภณัฑ์เคมทีี�อําเภอศรรีาชา ประเทศไทย ทั �งนี�กลุ่มกจิการมคีลงันํ�ามนัและสถานีบริการ

นํ�ามนัทั �วประเทศสําหรบัจดัเกบ็และจดัจําหน่ายนํ�ามนัขายปลกี โดยผ่านสถานีบรกิารขายตรงใหก้บัลูกคา้ทางดา้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ภายในประเทศ และดําเนินการส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี� กลุ่มกจิการได้เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิจําหน่ายผลติภณัฑ์เคมี

ใหแ้ก่ลูกคา้ทั �งในประเทศและต่างประเทศ

บรษิทัเป็นบรษิทัในเครอื เอก็ซอนโมบลิ ซึ�งถอืหุน้รอ้ยละ 65.99 ในบรษิทั

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิ ยกเวน้ตามที�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชสีําหรบั

สนิทรพัยท์างการเงนิบางรายการ

การจดัทํางบการเงินให้สอดคล้องกบัหลักการบญัชีที�รบัรองทั �วไปในประเทศไทยกําหนดให้ใช้การประมาณการทางบญัชทีี�สําคญั

การประมาณการดงักล่าวต้องอาศยัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการนํานโยบายทางบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏิบตัิ รายการในงบการเงนิ

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิาร หรอืที�มคีวามซบัซ้อน หรอืการกําหนดสมมตฐิานและการประมาณการที�ส่งผลอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ ขอ้ 5

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีหนี�สินหมุนเวียนเกินกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวนประมาณ 8,223 ล้านบาท

กลุ่มกจิการมแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอที�จะก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดเพื�อการดําเนินงานทางธุรกจิและสามารถชําระคนืหนี�สนิดงักล่าวเมื�อถงึ

กําหนดชําระ โดย (1) กลุ่มกจิการมวีงเงนิกู้ยมืแบบไม่ผูกมดัจากทั �งกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัและสถาบนัการเงนิจํานวน 75,005 ล้านบาท 

และ (2) กลุ่มกิจการยงัได้รบัอนุมตัิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ให้เสนอขายตั �วแลกเงนิแบบ

หมุนเวียนจํานวน 12,000 ล้านบาท ซึ�ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ใช้วงเงินไป 500 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมี

สถานการณ์ดงักล่าว กลุ่มกจิการยงัคงดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�องและมกีารวางแผนการดําเนินงานและแผนทางการเงนิเพื�อให้กลุ่มกิจการ

สามารถดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื�องโดยสอดคลอ้งกบัอุปสงค์และอุปทานที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกจิการ ทั �งนี�กลุ่มกจิการไดใ้หค้วามสําคญั

และประเมนิสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดงันั �นงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัทําภายใต้หลกัเกณฑ์การดําเนินงาน

ต่อเนื�อง และไม่ไดร้วมรายการปรบัปรุงที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถที�จะไดค้นืและการจดัประเภทของสนิทรพัย์ที�บนัทกึ หรอืการจดัประเภท

หนี�สนิที�อาจมคีวามจําเป็น ถ้าเกณฑ์การจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการภายใต้หลกัเกณฑ์การดําเนินงานต่อเนื�อง 

มคีวามไม่เหมาะสม 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มี

เนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

190 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)

18

กรณีที�มูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอํีานาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจ

ของส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื�อที�ผู้ซื�อถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ มากกว่ามูลค่ายุตธิรรมสุทธ ิณ วนัที�ซื�อ

ของสนิทรพัย์ที�ไดม้าที�ระบุได้และหนี�สนิที�รบัมา ผูซ้ื�อต้องรบัรูค้่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ 

มูลค่าส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอํีานาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัซื�อธุรกจิของส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจ้าของ

ของผู้ถูกซื�อที�ผู้ซื�อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิของบรษิัทย่อยเนื�องจาก 

มกีารต่อรองราคาซื�อ จะรบัรูส่้วนต่างโดยตรงไปยงักําไรขาดทุน 

รายการบญัช ียอดคงเหลอื และรายการกําไรหรอืขาดทุนที�ยงัไม่ไดเ้กดิขึ�นจรงิซึ�งเป็นรายการระหว่างกนัของกลุ่มกจิการ

จะถูกตัดบัญชีออกไป นอกจากนี� กลุ่มกิจการจะเปลี�ยนนโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในกรณีที�จําเป็นเพื�อให้

สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการ 

เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยแสดงในงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยใช้วธิีราคาทุนหกัค่าเผื�อการด้อยค่า ต้นทุนจะรวมต้นทุน

ทางตรงที�เกี�ยวขอ้งจากการไดม้าของเงนิลงทุนนี� รายละเอยีดของบรษิทัย่อยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 

(ข) รายการและส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอํีานาจควบคุม 

กลุ่มกิจการปฏิบตัิต่อรายการกับส่วนได้เสียที�ไม่มอีํานาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที�เป็นของเจ้าของกลุ่มกิจการ 

สําหรบัการซื�อส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอํีานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนที�จ่ายใหแ้ละหุน้ที�ไดม้าของมูลค่าตามบญัชี

ของสินทรพัย์สุทธิของหุ้นที�ซื�อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทกึในส่วนของเจ้าของ และกําไรหรือขาดทุนจากการขาย 

ในส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอํีานาจควบคุมจะถูกบนัทกึในส่วนของเจา้ของ 

(ค) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

บรษิัทร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มกิจการมีอทิธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัมอีํานาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ�งประกอบดว้ยเงนิที�จ่ายซื�อรวมกบัต้นทุนทางตรงของเงนิลงทุน 

กลุ่มกจิการจะรบัรูมู้ลค่าภายหลงัวนัที�ไดม้าของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุน

ของผูไ้ดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนที�ผู้ลงทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ผลสะสมของ

การเปลี�ยนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งต้นจะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ 

กลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมค้านั �นซึ�งรวมถงึส่วนได้เสยีระยะยาวอื�น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนที� 

เกนิกว่าส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านั �น เว้นแต่กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัหรอืไดจ่้ายเงนิเพื�อชําระภาระผูกพนั

แทนบรษิทัร่วมหรอื 

เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมแสดงในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยใช้วธิีราคาทุนหกัค่าเผื�อการด้อยค่า ต้นทุนจะรวมต้นทุน

ทางตรงที�เกี�ยวขอ้งจากการไดม้าของเงนิลงทุนนี� รายละเอยีดของบรษิทัร่วมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายรวมถึง เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื�อทวงถามและเงนิลงทุน 

ระยะสั �นอื�นที�มสีภาพคล่องสูงซึ�งมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัที�ไดม้า เงนิเบกิเกนิบญัชไีดแ้สดงรวมอยู่ในเงนิกู้ยมืซึ�งแสดง

อยู่ในหนี�สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

4.3 ลูกหนี�การค้า 

ลูกหนี�การคา้แสดงถงึจาํนวนเงนิที�ลูกคา้จะตอ้งชําระซึ�งเกดิจากการขายสนิคา้และ/หรอืใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกจิ 

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหนี�การคา้เมื�อเริ�มแรกด้วยจํานวนเงนิของสิ�งตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดร้บัชําระ ยกเว้นในกรณี 

ที�เป็นรายการที�มอีงค์ประกอบดา้นการจดัหาเงนิที�มนีัยสําคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหนี�ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิ�งตอบแทน และ

จะวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเนื�องจากกลุ่มกจิการตั �งใจที�จะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา  

ทั �งนี� การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4.5(จ) 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิี�จะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืคํานวณโดยวธิี

ดงัต่อไปนี� 

นํ�ามนัดบิและผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม วธิเีขา้ก่อนออกก่อน 

ผลติภณัฑ์ปิโตรเคม ี วธิเีขา้ก่อนออกก่อน 

วสัดสุิ�นเปลอืง วธิถีวัเฉลี�ยต่อหน่วย 

สนิคา้ชนิดอื�น วธิถีวัเฉลี�ยต่อหน่วย 

ตน้ทุนในการซื�อประกอบดว้ยราคาซื�อและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ�งสนิคา้นั �น เช่น ค่าภาษีอากรและค่าขนส่ง

หกัด้วยส่วนลดและเงนิที�ได้รบัคนืจากการซื�อสนิค้า ต้นทุนของสนิค้าสําเร็จรูปประกอบด้วยค่าวตัถุดบิ ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน

ทางตรง และค่าใชจ่้ายการผลติ มูลค่าสุทธทิี�จะไดร้บัประมาณจากราคาที�คาดว่าจะขายไดต้ามปกตขิองธุรกจิหกัดว้ยค่าใชจ่้าย

ในการขายผนัแปรที�เกี�ยวขอ้ง กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชค่ีาเผื�อการลดมูลค่าสําหรบัสนิค้าเก่า ล้าสมยั หรอืเสื�อมคุณภาพเท่าที�

จําเป็น 

191 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)
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4.5 สินทรพัยท์างการเงิน 

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิในการบรหิาร

สนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงินสดตามสญัญาว่าเข้าเงื�อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี�ย (SPPI) 

หรอืไม่ ดงันี� 

 รายการที�วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ

 รายการที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

สําหรบัเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ�งไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้) ที�จะวดัมูลค่าเงินลงทุน 

ในตราสารทุน ณ วนัที�รบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

ในการซื�อหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิการจะรบัรู้รายการ ณ วนัที�ทํารายการค้า ซึ�งเป็น

วนัที�กลุ่มกิจการเข้าทํารายการซื�อหรือขายสินทรพัย์นั �น  โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออก 

เมื�อสทิธิในการได้รบักระแสเงินสดจากสนิทรพัย์นั �นสิ�นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี�ยงและ

ผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 

ค) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา

รายการซึ�งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ�งสนิทรพัย์นั �นในกรณีสนิทรพัยท์างการเงนิที�ไม่ไดว้ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

ขาดทุน (FVPL) 

ง) ตราสารทุน 

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที�กลุ่มกิจการเลือกรบัรู้กําไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม 

ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) กลุ่มกจิการจะไม่โอนจดัประเภทกําไร/ขาดทุนที�รบัรูส้ะสมดงักล่าวไปยงักําไรหรอื

ขาดทุนเมื�อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทั �งนี� เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน

ดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื�น เมื�อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนั �น 

ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
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จ) การดอ้ยค่า 

กลุ่มกจิการประเมนิประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจําหน่ายและ FVOCI โดยใชก้ารคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพจิารณา การประเมนิการดอ้ยค่าดงักล่าว

จะพจิารณาว่ามกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดติอย่างมนัียสาํคญัหรอืไม่ 

สําหรบัลูกหนี�การคา้ กลุ่มกจิการใชว้ธิอีย่างง่าย (simplified approach) ในการรบัรูก้ารด้อยค่าตามประมาณการผลขาดทุน

ดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ตลอดอายุลูกหนี�ตั �งแต่วนัที�กลุ่มกจิการเริ�มรบัรูลู้กหนี� 

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน 

4.6 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดส้ําหรบังวดประกอบดว้ย ภาษีเงนิไดแ้ละภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิไดจ้ะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น หรอืรายการที�รบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ 

ในกรณีนี� ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น หรอืโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลําดบั 

ภาษีเงนิไดค้ํานวณจากหลกัเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากรที�มผีลบงัคบัใช้หรอืที�คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน

วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวด ๆ โดยคาํนึงถงึสถานการณ์

ที�สามารถนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบตัิซึ�งขึ�นอยู่กบัการตีความ และจะตั �งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระเจา้หน้าที�ภาษอีากร 

ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชบีนัทกึโดยใชว้ธิหีนี�สนิ เมื�อเกดิผลแตกต่างชั �วคราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี�สนิ และราคา

ตามบญัชทีี�แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัผลต่างชั �วคราวที�เกดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี� 

- การรบัรู้เริ�มแรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี�สนิที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

กําไรหรอืขาดทุนทั �งทางบญัชแีละทางภาษ ี

- ผลต่างชั �วคราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิัทร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ที�กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดขึ�น

ภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชกีําหนดโดยใชอ้ตัราภาษี (และตามกฎหมาย) ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ และเป็นอตัราที�คาดว่า 

จะใชป้ระโยชน์เมื�อมกีารรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัช ีหรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชมีกีารจ่ายชาํระ 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชจีะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกีําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ 

ที�จะนําจํานวนผลแตกต่างชั �วคราวนั �นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการรบัรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีระหว่างผลแตกต่างชั �วคราว 

ที�ต้องเสยีภาษีจากเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมเว้นแต่จะสามารถควบคุมจงัหวะเวลาในการกลบัรายการแสดงผล

แตกต่างชั �วคราวได้ และการกลบัรายการผลแตกต่างชั �วคราวมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ�นภายในระยะเวลา 

ที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

192 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธ ิ

ตามกฎหมายที�จะนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจบุนั และทั �งสนิทรพัย์และ

หนี�สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัเกี�ยวขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ี�ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึ�งตั �งใจจะจ่าย

หนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ

4.7 สินทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

(ก) ค่าสทิธแิละใบอนุญาต 

รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งค่าสทิธแิละใบอนุญาต ไดบ้นัทกึตามราคาทุน ค่าสทิธแิละใบอนุญาตที�มอีายุการใหป้ระโยชน์จํากดั 

จะแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม ค่าตดัจําหน่ายคํานวณโดยใช้วธิเีส้นตรง ตลอดประมาณการอายุการให้

ประโยชน์ (5 ถงึ 20 ปี) 

(ข) โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งโปรแกรมคอมพวิเตอร์ไดบ้นัทกึตามต้นทุนในการไดม้าและสามารถนํามาใชไ้ดต้ามวตัถุประสงค์ 

ตน้ทุนที�ใชใ้นการพฒันาและบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกดิขึ�น 

ต้นทุนโดยตรงในการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�กลุ่มกิจการเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ�งอาจให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นเวลาเกินกว่าหนึ�งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึง ต้นทุน

พนักงานที�ทํางานในการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งในการไดม้าซึ�งสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนั �น 

ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์และตดัจําหน่ายตลอดประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ 

(5 ถงึ 20 ปี) 

4.8 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ที�ดินแสดงด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์รบัรู้ด้วยราคาทุนเริ�มแรกหกัด้วยค่าเสื�อมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจ่าย 

ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ�งสนิทรพัย์นั �น อาคารและอุปกรณ์อื�นทั �งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสม 

ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อสนิทรพัยน์ั �น 

ตน้ทุนที�เกดิขึ�นภายหลงัจะบนัทกึรวมไวใ้นราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย ์หรอืรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ยกต่างหาก เมื�อมคีวามเป็นไป

ไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะไดป้ระโยชน์กลบัคนืมาและสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื การซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื�น

จะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการระหว่างงวดบญัชทีี�เกดิรายการนั �น 
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ค่าเสื�อมราคาคํานวณโดยวธิเีสน้ตรงเพื�อลดราคาทุนตามบญัชขีองสนิทรพัย์แต่ละชนิด โดยคํานวณตลอดอายุการให้ประโยชน์ 

ที�ประมาณการไวข้องสนิทรพัย์ ดงัต่อไปนี� ยกเวน้ที�ดนิซึ�งถอืว่าประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์มไีม่จาํกดั 

อาคารโรงงานและอุปกรณ์ 3 ถงึ 25 ปี 

ในกรณีที�ราคาตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื ราคาตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืทนัท ี

(หมายเหตุ ขอ้ 4.9) 

รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหน่ายคาํนวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิ�งตอบแทนที�ไดร้บักบัราคาตามบญัช ีและจะรวมอยู่ใน

ค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบรหิารและรายไดอ้ื�นในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

อตัราการตั �งขึ�นเป็นทุนที�ใชค้ํานวณต้นทุนการกู้ยมืที�รวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ เป็นอตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ยของยอดเงินกู ้

ในระหว่างปี กรณีเงนิกู้ยมืที�กู้มาโดยเฉพาะเพื�อการก่อสรา้งสนิทรพัย์ จํานวนต้นทุนการกู้ยมืที�รวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์

จะเป็นต้นทุนการกู้ยมืที�เกิดขึ�นจรงิในระหว่างงวดของเงนิกู้นั �นหกัด้วยรายไดท้ี�เกดิจากการนําเงนิกู้ดงักล่าวไปลงทุนเป็นการ

ชั �วคราว 

4.9 การด้อยค่าของสินทรพัยซึ์�งมิใช่สินทรพัยท์างการเงิน 

สนิทรพัย์ที�ต้องคํานวณค่าเสื�อมราคาหรอืค่าตดัจําหน่ายจะมกีารทบทวนการดอ้ยค่า เมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี�ว่า

ราคาตามบญัชอีาจสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคนื รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสนิทรพัย์ 

สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื ซึ�งมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืคอืจํานวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขาย

เทยีบกับมูลค่าจากการใช้ เพื�อวตัถุประสงค์ของการประเมนิการด้อยค่าสนิทรพัย์จะถูกจดัเป็นกลุ่มที�เล็กที�สุดซึ�งเป็นหน่วย 

ที�ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดที�สามารถแยกออกมาได ้ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ กลุ่มกจิการจะทบทวนความเป็นไปไดท้ี�จะ

กลบับญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ที�เคยบนัทกึไว ้

4.10 สญัญาเช่า 

สญัญาเช่า - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

กลุ่มกิจการมีสญัญาเช่าอาคารสํานักงาน อุปกรณ์ ยานพาหนะ และที�ดินหลายแห่งเพื�อใช้ในการให้บริการขายปลีก ซึ�งมี

ระยะเวลาเช่าอยู่ในช่วงระหว่าง 3 ถงึ 30 ปี โดยบางสญัญามเีงื�อนไขใหส้ามารถต่อสญัญาได ้

กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื�อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธิการใช้และหนี�สินตาม

สญัญาเช่า โดยค่าเช่าที�ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหนี�สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไร

หรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี�ยคงที�จากยอดหนี�สินตามสญัญาเช่าที�คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิด 

ค่าเสื�อมราคาสนิทรพัย์สทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุที�ส ั �นกว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 

193 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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สนิทรพัย์และหนี�สนิตามสญัญาเช่ารบัรู้มูลค่าเริ�มแรกด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบัน ซึ�งหนี�สนิตามสญัญาเช่ารวมมูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ

ของค่าเช่าที�ตอ้งชําระ 

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการคํานวณหนี�สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวาม

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธต่ิออายุสญัญาเช่า 

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี�ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี�ยโดยนัยได้ 

กลุ่มกจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิ�มของผูเ้ช่า ซึ�งกค็อือตัราที�สะทอ้นถงึการกู้ยมืเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสนิทรพัย์ที�มมีูลค่า

ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื�อนไขที�ใกลเ้คยีงกนั 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึ�งประกอบดว้ย 

 จํานวนที�รบัรูเ้ริ�มแรกของหนี�สนิตามสญัญาเช่า

 ค่าเช่าจา่ยที�ไดช้าํระก่อนเริ�ม หรอื ณ วนัทําสญัญา

ค่าเช่าที�จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ี�มมีลูค่าตํ�าจะรบัรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีส้นตรง สญัญาเช่าระยะสั �น

คอืสญัญาเช่าที�มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน 

4.11 หนี�สินทางการเงิน 

ก) การจดัประเภท 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี�สนิหมุนเวยีน ยกเว้นกลุ่มกิจการมสีทิธิที�จะผ่อนผนัการชําระหนี�อย่างไม่มเีงื�อนไขไปอีก 

ไม่ตํ�ากว่า 12 เดอืนนับจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ข) การวดัมลูค่า 

ในการรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี�สินทางการเงินด้วยมูลค่าตามสญัญาสุทธิจากต้นทุน 

การจดัทํารายการที�เกดิขึ�น และวดัมลูค่าหนี�สนิทางการเงนิทั �งหมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 
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4.12 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

(ก) กองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 

กลุ่มกจิการจดัใหม้กีองทุนสํารองเลี�ยงชพีซึ�งเป็นโครงการจ่ายเงนิสมทบตามเกณฑ์และขอ้กําหนดของพระราชบญัญัติ

กองทุนสํารองเลี�ยงชพี พ.ศ. 2530 สนิทรพัย์ของกองทุนดงักล่าวแยกออกจากสนิทรพัย์ของกลุ่มกิจการและบริหาร 

โดยผู้จดัการกองทุน กองทุนสํารองเลี�ยงชพีได้รบัเงนิสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและเงนิสมทบจากกลุ่มกิจการ 

เงนิจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี�เกิด

รายการนั �น พนักงานที�เริ�มงานในหรอืหลงัวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2540 ตอ้งเขา้ร่วมเป็นสมาชกิในกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 

กลุ่มกจิการจดัใหม้ผีลประโยชน์หลงัออกจากงาน สาํหรบัสมาชกิกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีที�ทํางานถงึวยัเกษยีณอายุตามที�

กําหนดในกฎหมายแรงงานไทย หนี�สนิผลประโยชน์ดงักล่าวถูกบนัทกึตามมูลค่าปัจจุบนัของประมาณกระแสเงินสด 

ที�คาดว่าจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอกเบี�ยที�มรีะยะเวลาครบกําหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลาโดยประมาณของหนี�สนิ

ที�เกี�ยวขอ้ง 

(ข) แผนสวสัดกิารเกี�ยวกบัเงนิบําเหน็จและเงนิรางวลัอายุงาน 

กลุ่มกจิการได้จดัโครงการผลประโยชน์สําหรบัพนักงานที�เริ�มงานก่อนวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2540 และไม่ไดเ้ข้าร่วม 

ในกองทุนสาํรองเลี�ยงชพี โครงการผลประโยชน์นี�เป็นโครงการที�ไม่มกีารจ่ายเงนิสมทบ ซึ�งประกอบดว้ยแผนสวสัดกิาร

เกี�ยวกับเงินบําเหน็จและเงินรางวลัอายุงาน ซึ�งเป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อบังคบัและกฎหมายของประเทศไทย 

สทิธขิองพนักงานที�จะไดร้บัผลประโยชน์เหล่านี�ขึ�นอยู่กบัอายุการทํางานขั �นตํ�าของพนักงาน เงนิเดอืนครั �งสุดทา้ยและ

เงื�อนไขที�กําหนดในแผนสวสัดกิาร 

หนี�สนิโครงการผลประโยชน์เหล่านี�คาํนวณจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัซึ�งจดัทําทุก 3 ปี โดยใชว้ธิี

คดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ (projected unit credit method) กลุ่มกจิการบนัทกึสํารองผลประโยชน์ที�ต้องจ่าย

ใหแ้ก่พนักงานตามการประมาณการดงักล่าวและค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงจะบนัทกึหกัล้างกบัสํารองผลประโยชน์สะสม 

จํานวนหนี�สนิผลประโยชน์พนักงานที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิเท่ากับมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์คํานวณจากการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่า

จะต้องจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของหุ้นกู้ที�ไดร้บัการจดัอนัดบัอยู่ในระดบัด ีซึ�งส่วนใหญ่อยู่ในสกุลเงนิ

เดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผูกพนัที�ตอ้งจา่ยและมรีะยะเวลาครบกําหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลาของภาระผูกพนัที�เกี�ยวขอ้ง 

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�เกดิขึ�นจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์หรอื 

การเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมตฐิานจะตอ้งรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นในงวดที�เกดิขึ�น 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 
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(ค) แผนเงนิออมสาํหรบัพนักงาน 

ในปี พ.ศ. 2552 กลุ่มกจิการไดจ้ดัแผนเงนิออมสําหรบัพนักงานสญัชาตไิทยประเภทพนักงานประจํา สทิธขิองพนักงาน

ที�จะได้รบัผลประโยชน์ขึ�นอยู่กบัอายุการทํางานขั �นตํ�าของพนักงานเป็นเวลาอย่างน้อยสามปี และเงื�อนไขที�กําหนด

เกี�ยวกบัสทิธิในการถอน โดยพนักงานจะได้รบัสทิธิในเงนิออมร้อยละ 50 เมื�ออายุสมาชกิภาพตั �งแต่ 3 ปีขึ�นไป และ 

รอ้ยละ 100 เมื�ออายุสมาชกิภาพตั �งแต่ 6 ปีขึ�นไป 

4.13 ประมาณการหนี�สิน 

กลุ่มกิจการจะบนัทกึประมาณการหนี�สนิเมื�อเกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที�จดัทําไว้อนัเป็นผล 

สบืเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดตี และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�จะสูญเสยีทรพัยากรเพื�อจ่ายภาระผูกพนัดงักล่าวและ

สามารถประเมนิมลูค่าไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื ในกรณีที�กลุ่มกจิการคาดว่าประมาณการหนี�สนิเป็นรายจ่ายที�คาดว่าจะไดร้บัคนื เช่น

สญัญาประกนัภยั กลุ่มกจิการจะบนัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ยกต่างหากเมื�อคาดว่าน่าจะไดร้บัรายจา่ยนั �นคนือย่างแน่นอน 

ประมาณการหนี�สนิจะคํานวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะเกดิขึ�นเพื�อใชช้ําระหนี�สนิ การเพิ�มขึ�นของประมาณ

การหนี�สนิเนื�องจากระยะเวลาจะบนัทกึเป็นดอกเบี�ยจ่าย 

4.14 ทุนเรือนหุ้น 

หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวกบัการออกหุ้นใหม่สุทธิจากภาษี แสดงเป็นรายการหกัจากเงินสดรบั 

ในส่วนของทุน 

4.15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

รายการที�รวมในงบการเงนิของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงนิของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกั 

ที�บรษิทัดําเนินงานอยู่ (สกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงาน) งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ�งเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงาน

และสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิของกจิการ 

รายการที�เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกดิรายการ

หรอืวนัที�ตีราคาหากรายการนั �นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระที�เป็นเงนิตรา

ต่างประเทศ และที�เกดิจากการแปลงค่าสนิทรพัย์และหนี�สนิที�เป็นตวัเงนิซึ�งเป็นเงนิตราต่างประเทศ ไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอื

ขาดทุน 

เมื�อมีการรบัรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตัวเงนิไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบของอตัรา

แลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นดว้ย ในทางตรงขา้มการรบัรูก้ําไรหรอืขาดทุน

ของรายการที�ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรู้ไว้

ในกําไรขาดทุนดว้ย 
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4.16 การรบัรู้รายได้ 

รายได ้หมายถงึ รายไดท้ี�เกดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื�น ๆ ที�กลุ่มกจิการไดร้บัจากการขายสนิคา้

และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดสุ้ทธจิากภาษีมูลค่าเพิ�ม ซึ�งกลุ่มกจิการจะรบัรู้รายได้เมื�อคาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที�จะได้รบั

ชาํระเมื�อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 

(ก) รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้จะรบัรู้เมื�อโอนการควบคุมในสนิคา้นั �นไปยงัลูกคา้ ซึ�งกค็อืเมื�อผู้ซื�อได้รบัโอนความเสี�ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ โดยทั �วไปเกดิขึ�นเมื�อส่งสนิคา้และไม่มภีาระผูกพนัที�อาจส่งผลกระทบต่อการยอมรบั

ในสนิค้าของลูกค้า สนิทรพัย์ที�เกิดจากสญัญาส่วนใหญ่มาจากข้อตกลงการส่งเสรมิการขาย หนี�สนิที�เกิดจากสญัญา 

ส่วนใหญ่มาจากการรบัชาํระล่วงหน้าจากลูกคา้และการคา้งชําระที�เกดิจากส่วนลดตามปรมิาณที�คาดว่าจะต้องจ่าย 

(ข) รายไดจ้ากการบรกิารและจากการดําเนินงานอื�น 

กลุ่มกิจการมรีายได้ค่าเช่าและค่าใช้สทิธิจากผู้ดําเนินการเพื�อให้ได้ใชส้ทิธิดําเนินการสถานีบรกิาร รายได้ค่าเช่าและ 

ค่าใชส้ทิธริบัรูต้ลอดทั �งสญัญา รายไดจ้ากการบรกิารรบัรูใ้นงวดบญัชทีี�ใหบ้รกิาร 

(ค) รายไดด้อกเบี�ย 

รายไดด้อกเบี�ยรบัรูต้ามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ 

(ง) รายไดเ้งนิปันผล 

รายไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื�อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 

เมื�อมกีารแลกเปลี�ยนสินค้าที�มลีกัษณะและมูลค่าที�คล้ายคลึงกนั มูลค่าจากการแลกเปลี�ยนนี�จะไม่ถือว่าเป็นรายการ 

ที�ก่อใหเ้กดิรายได ้

4.17 เงินอดุหนุนจากรฐับาล 

เงนิอุดหนุนจากรฐับาลรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมเมื�อบรษิทัมคีวามเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะไดร้บัเงนิอุดหนุนนั �นและบรษิทั

จะสามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขของเงนิอุดหนุนที�กําหนดไว ้

เงนิอุดหนุนที�เกี�ยวขอ้งกบัรายไดจ้ะรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นกําไรหรอืขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาซึ�งบรษิทัรบัรูค่้าใช้จ่าย 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัต้นทุนที�ไดร้บัการชดเชย 

บรษิทัไดแ้สดงเงนิอุดหนุนจากรฐับาล ซึ�งกค็อืเงนิชดเชยจากกองทุนนํ�ามนัเชื�อเพลงิ แยกออกจากรายไดจ้ากการขาย 
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4.18 การจ่ายเงินปันผล 

เงนิปันผลจ่ายให้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะบนัทกึเป็นหนี�สนิในงบการเงนิของกลุ่มกจิการในรอบระยะเวลาบญัชซีึ�งที�ประชุมผู้ถอืหุน้

ของบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรษิทัฯ (แลว้แต่กรณี) ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 

4.19 เครื�องมอืทางการเงิน 

สนิทรพัย์ทางการเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ลูกหนี�การค้า ลูกหนี�

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั และสนิทรพัย์อื�น หนี�สนิทางการเงนิที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ

การเงนิประกอบดว้ย เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น เจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั เงนิกูย้มืจากกจิการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั และหนี�สนิอื�น นโยบายการบญัชเีฉพาะสาํหรบัรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง 

4.20 การเสนอข้อมลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ผลการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงานที�รายงานต่อคณะกรรมการผู้บริหารของกลุ่มกิจการ (ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้าน 

การดําเนินงาน) จะแสดงถงึรายการที�เกิดขึ�นจากส่วนงานดําเนินงานนั �นโดยตรงรวมถงึรายการที�ไดร้บัการปันส่วนตามมุมมอง

ผูบ้รหิารอย่างสมเหตุสมผล 

5 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

การประมาณการ และการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื�องและอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัอื�น ๆ 

ซึ�งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนั �น 

ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั และข้อสมมติฐาน 

กลุ่มกจิการจดัทําการประมาณการและกําหนดสมมตฐิานโดยคํานึงถงึเหตุการณ์ในอนาคต ผลของการประมาณการทางบญัชอีาจไม่เท่ากบั

ตวัเลขที�เกดิขึ�นจรงิ การประมาณการและขอ้สมมติฐานที�มคีวามเสี�ยงที�อาจก่อให้เกิดการปรบัปรุงราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนี�สิน

ภายในรอบบญัชถีดัไปอย่างเป็นสาระสาํคญั มดีงันี� 

การรบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี �เกี �ยวขอ้งกบัผลขาดทุนสะสมยกมา 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูเ้มื�อกลุ่มกจิการคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าผลขาดทุนจะมปีระโยชน์ทางภาษีเมื�อบรษิทันั �นมผีลกําไร

เกดิขึ�นในอนาคต โดยผูบ้รหิารจะประเมนิจากขอ้มลูประมาณการทางการเงนิ 

ภาระผกูพนัในการรื�อถอนสนิทรพัย ์

กลุ่มกิจการอาจมีภาระผูกพนัในการรื�อถอนสินทรพัย์และปรบัสภาพให้คืนกลับดงัเดิมเกี�ยวกับโรงงานที�ใช้ในการผลิต เนื�องจาก 

กลุ่มกิจการไม่มีความตั �งใจจะดําเนินการรื�อถอนโรงงานที�ใช้ในการผลิตในอนาคตอันใกล้ การประมาณช่วงเวลาและปริมาณของ 

กระแสเงนิสดทําได้ยาก ดงันั �น กลุ่มกิจการจงึไม่ได้ตั �งสํารองค่าใช้จ่ายในการรื�อถอนสนิทรพัย์ เพราะไม่สามารถวดัมูลค่าได้อย่าง

น่าเชื�อถอืเนื�องจากมคีวามไม่แน่นอนเป็นอย่างมากซึ�งสอดคล้องกบัวธิปีฏบิตัใินอุตสาหกรรมนี� 
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6 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ธรุกจิหลกัของกลุ่มกจิการประกอบดว้ยธุรกจิ 2 ส่วน ดงันี� 

 ส่วนธุรกจิการกลั �นนํ�ามนัและจดัจาํหน่ายนํ�ามนั และ

 ส่วนธุรกจิผลติและจําหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

รายการระหว่างส่วนธุรกจิใชร้าคาภายใต้เงื�อนไขและขอ้ตกลงในการดําเนินธุรกจิตามปกต ิที�ใชก้บับุคคลภายนอก 

ขอ้มลูจําแนกตามส่วนงานสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี� 

การกลั �นนํ�ามนัและ 

จดัจาํหน่ายนํ�ามนั ปิโตรเคมี รวม 

รวมรายไดจํ้าแนกตามส่วนธุรกจิ 173,613,185 9,587,427 183,200,612 

รายไดร้ะหว่างส่วนธุรกจิ (6,372,936) (3,949,322) (10,322,258) 

รายได ้ 167,240,249 5,638,105 172,878,354 

กําไร (ขาดทุน) จากการขายตามส่วนงาน 6,352,351 (802,390) 5,549,961 

สนิทรพัย์ถาวรตามส่วนงาน 23,456,963 248,687 23,705,650 

รายไดจ้ากสญัญาที�ทําจากลูกคา้ 

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้

- เมื�อปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (point in time) 161,288,167 5,638,085 166,926,252 

- ตลอดช่วงเวลาที�ปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตั ิ(over time) 97,741 20 97,761 

รวม 161,385,908 5,638,105 167,024,013 

รายไดอ้ื�นที�ไม่ไดม้าจากสญัญาที�ทําจากลูกคา้ 5,854,341 - 5,854,341

รวมรายได ้ 167,240,249 5,638,105 172,878,354 
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ขอ้มลูจําแนกตามส่วนงานสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี� 

การกลั �นนํ�ามนัและ 

จดัจาํหน่ายนํ�ามนั ปิโตรเคมี รวม 

รวมรายไดจํ้าแนกตามส่วนธุรกจิ 131,006,743 13,801,037 144,807,780 

รายไดร้ะหว่างส่วนธุรกจิ (11,246,963) (6,889,095) (18,136,058) 

รายได้ 119,759,780 6,911,942 126,671,722 

ขาดทุนจากการขายตามส่วนงาน (8,326,795) (1,625,833) (9,952,628) 

สนิทรพัย์ถาวรตามส่วนงาน 23,798,891 951,508 24,750,399 

รายไดจ้ากสญัญาที�ทําจากลูกคา้ 

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้

- เมื�อปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (point in time) 116,559,511 6,911,886 123,471,397 

- ตลอดช่วงเวลาที�ปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตั ิ(over time) 54,633 56 54,689 

รวม 116,614,144 6,911,942 123,526,086 

รายไดอ้ื�นที�ไม่ไดม้าจากสญัญาที�ทําจากลูกคา้ 3,145,636 - 3,145,636

รวมรายได้ 119,759,780 6,911,942 126,671,722 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

เงนิสดในมอื 157,028 16,659 

เงนิฝากธนาคาร 644,718 245,028 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 801,746 261,687 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
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8 ลูกหนี�การค้า  

8.1 ลูกหนี�การค้า 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ลูกหนี�การคา้  8,174,347 5,103,506 

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (หมายเหตุ ขอ้ 30) (3,108) (20,353) 

ลูกหนี�การคา้ - สุทธ ิ 8,171,239 5,083,153 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สามารถวเิคราะห์ไดด้งันี� 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 7,636,913 5,055,300 

เกนิกําหนดชําระ: 

- ไม่เกนิ 3 เดอืน 518,644 27,130 

- 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 4,948 112 

- 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 10,734 86 

- เกนิกว่า 12 เดอืน 3,108 20,878 

8,174,347 5,103,506 

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (หมายเหตุ ขอ้ 30) (3,108) (20,353) 

8,171,239 5,083,153 

8.2 การด้อยค่าของลูกหนี�การค้า 

รายการกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนสาํหรบัลูกหนี�การคา้และสนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญาสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงันี� 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลูกหนี�การค้า 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ค่าเผื�อผลขาดทุน ณ วนัที� 1 มกราคม 20,353 32,705 

รบัรูค่้าเผื�อผลขาดทุนในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 1,254 2,781 

ตดัจําหน่ายลูกหนี�ที�ไม่สามารถเรยีกชาํระไดใ้นระหว่างปี (760) (915)

กลบัรายการค่าเผื�อผลขาดทุน (17,739) (14,218) 

ค่าเผื�อผลขาดทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 3,108 20,353 
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9 สินค้าคงเหลือ  

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

นํ�ามนัดบิ 10,133,796 7,193,780 

ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 7,460,460 4,701,248 

ผลติภณัฑ์ปิโตรเคม ี 309,823 375,852 

วสัดสุิ�นเปลอืง 879,285 872,192 

สนิคา้อื�น 2,613 1,165 

สนิคา้คงเหลอื 18,785,977 13,144,237 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและผลติภณัฑปิ์โตรเคมบีางส่วนในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มูลค่า 1,505 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: 212 ลา้นบาท) แสดงดว้ยมลูค่าสุทธทิี�คาดว่าจะไดร้บัซึ�งตํ�ากว่าราคาทุนของสนิคา้ 

ภายใต้ข้อกําหนดของกระทรวงพลงังาน ปี พ.ศ. 2543 กลุ่มกิจการต้องรกัษาระดบันํ�ามนัดบิ และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมขั �นตํ�าที�ต้อง

สาํรองไว ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มลูค่าของสนิคา้คงเหลอืดงักล่าวมจํีานวน 5,127 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: 2,823 ล้านบาท) 

10 ลูกหนี�อื�น  

ลูกหนี�อื�นส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงนิชดเชยขอคนืจากรฐับาล ซึ�งบรษิทัคาดว่าจะไดร้บัคนืภายใน 12 เดอืน 

11 สินทรพัยห์มุนเวียนอื�น 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ภาษสีรรพสามติจ่ายล่วงหน้า 1,196,491 1,061,081 1,196,491 1,061,081 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตดับญัช ี 292,493 191,056 425,340 323,649 

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 270,077 216,975 270,077 216,975 

ลูกหนี�ภาษเีงนิได ้ 86,897 22,209 86,897 22,209 

อื�น ๆ 27,589 15,834 25,124 15,784 

1,873,547 1,507,155 2,003,929 1,639,698 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน 

กลุ่มกจิการมเีครื�องมอืทางการเงนิ ดงัต่อไปนี� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สินทรพัยท์างการเงิน 

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 801,746 261,687 801,746 261,687 

- ลูกหนี�การคา้ 8,171,239 5,083,153 8,171,239 5,083,153 

- ลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 15 36,486 47,014 99,982 

- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 3,553,483 3,443,943 

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

   ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 1,147,500 1,071,000 1,147,500 1,071,000 

10,120,500 6,452,326 13,720,982 9,959,765 

หนี�สินทางการเงิน 

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

- เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �น

จากสถาบนัการเงนิ 7,899,982 6,081,506 7,899,982 6,081,506 

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 4,151,043 3,492,914 4,150,546 3,492,498 

- เจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10,588,460 7,894,058 10,588,275 7,893,884 

- เงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี

จากสถาบนัการเงนิ 1,717,067 1,933,333 1,717,067 1,933,333 

- เงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี

จากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3,950,000 3,233,333 3,950,000 3,233,333 

- เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 11,423,386 10,621,104 11,424,236 10,621,980 

- หนี�สนิตามสญัญาเช่าส่วนที�ถงึกําหนดชําระ

        ภายในหนึ�งปี 438,314 357,665 464,366 383,717 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,249,400 1,716,667 1,249,400 1,716,667 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,750,000 4,616,667 2,751,259 4,617,968 

- หนี�สนิตามสญัญาเช่า 2,399,499 2,439,856 2,403,965 2,469,911 

46,567,151 42,387,103 46,599,096 42,444,797 

198 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564
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12.1 สินทรพัยท์างการเงินอื�นที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

ก) การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  

กลุ่มกิจการได้จัดประเภทเป็นรายการสินทรัพย์ทางการเงินที�ว ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเมื�อเข้าเงื�อนไข

ดงัต่อไปนี� 

 ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงค์ที�จะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา และ

 กระแสเงนิสดตามสญัญานั �นเขา้เงื�อนไขการเป็นเงนิต้นและดอกเบี�ย

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายนอกจากลูกหนี�การคา้ มรีาคาตามบญัชดีงัต่อไปนี� 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

หมุนเวียน ไม่หมนุเวียน รวม หมุนเวียน ไม่หมนุเวียน รวม 

ลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 15 - 15 36,486 - 36,486

รวม 15 - 15 36,486 - 36,486

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

หมุนเวียน ไม่หมนุเวียน รวม หมุนเวียน ไม่หมนุเวียน รวม 

ลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 47,014 - 47,014 99,982 - 99,982

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการ 

   ที�เกี�ยวขอ้งกนั - 3,553,483 3,553,483 - 3,443,943 3,443,943

รวม 47,014 3,553,483 3,600,497 99,982 3,443,943 3,543,925 

ข) มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนัที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่า 

ตามบัญชี เนื�องจากอัตราดอกเบี�ยเงินกู้ยืมตามสัญญาเป็นอัตราดอกเบี�ยลอยตวัซึ�งมีการเปลี�ยนแปลงเป็นไปตาม 

อตัราตลาด 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)
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12.2 สินทรพัยท์างการเงินที�วดัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 

ก) การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินที�วดัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 

สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นประกอบดว้ยเงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไม่ได้

ถือไวเ้พื�อวตัถุประสงค์ในการซื�อขายและกลุ่มกจิการเลอืกใชส้ทิธิในการวดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 

ณ วนัรบัรูร้ายการเริ�มแรก 

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นประกอบไปดว้ยรายการดงัต่อไปนี� 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 

เงนิลงทุนในตราสารทุน  

   ของบรษิทัจดทะเบยีน 1,147,500 1,071,000 

รวม 1,147,500 1,071,000 

เงนิลงทุน ประกอบด้วยเงนิลงทุนในตราสารทุนของบรษิัท บรกิารเชื�อเพลิงการบนิกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็น

บรษิทัที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ข) รายการที�รบัรู้ในกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 

รายการกําไร/(ขาดทุน)ที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปีมดีงันี� 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

กําไร(ขาดทุน)ที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (หมายเหตุ ขอ้ 25) 76,500 (279,000) 

รบัรูเ้งนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในตราสารทุนที�วดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

   ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 45,900

199 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)
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13 มูลค่ายุติธรรม 

การประมาณการมลูค่ายุติธรรม 

ตารางต่อไปนี�แสดงถึงเครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวธิีการประมาณมูลค่า (แต่ไม่รวมถึงรายการ 

ที�มูลค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช)ี ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงได้ดงันี� 

 ขอ้มลูระดบัที� 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดที�มสีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิอย่างเดยีวกนั

 ขอ้มลูระดบัที� 2 ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยู่ในระดบัที� 1 ที�สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลู

ราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูที�คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยนั์ �นหรอืหนี�สนินั �น 

 ขอ้มลูระดบัที� 3 ไดแ้ก่ ขอ้มลูสาํหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิซึ�งไม่ไดอ้้างองิจากขอ้มูลที�สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มลูที�ไม่สามารถ

สงัเกตได)้ 

ตารางต่อไปนี�แสดงถงึสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าและรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรมระดบัที� 1 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 

ตราสารทุน 1,147,500 1,071,000 

รวม 1,147,500 1,071,000 

กลุ่มกจิการและกจิการมสีนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมระดบัที� 2 (หมายเหตุ ขอ้ 12.1 (ข)) แต่ไม่มสีนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมระดบัที� 3 กลุ่มกจิการและกจิการไม่มกีารเปลี�ยนแปลงเทคนิคในการประเมนิมลูค่าในระหว่างปี 

14 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

14.1 บริษทัย่อย 

รายละเอยีดเกี�ยวกบับรษิทัย่อยซึ�งจดัตั �งและจดทะเบยีนในประเทศไทยทั �งหมด มดีงัต่อไปนี� 

มูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุน อตัรารอ้ยละของหุ้นที�ถือ 

ชนิดของธุรกิจ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บรษิทั โมบลิ เอน็เทอรไ์พรซสิ  จําหน่ายผลติภณัฑ์หล่อลื�น 

  (ประเทศไทย) จํากดั   และผลติภณัฑพ์เิศษ 833 833 100.00 100.00 

บรษิทั วสิาหกจิสง่เสรมิอุตสาหกรรม จํากดั ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 51,484 51,484 100.00 100.00 

บรษิทั ร่วมพฒันาอุตสาหกจิ จํากดั  

   และบรษิทัย่อย 

ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

58,939 58,939 100.00 100.00 

บรษิทั เพซเซตเตอร ์เอ็นเตอรไ์พรเซส จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 3,333 3,333 99.99 99.99 

อัตราร้อยละของหุ้นที�ถือข้างต้นได้รวมถึงผลกระทบของการถือหุ้นสามญัทั �งทางตรงและทางอ้อม ทั �งนี�ไม่รวมผลกระทบ 

ของการถือหุ้นบุรมิสิทธิ บรษิัทมไิด้ถือหุ้นบุริมสทิธิที�ออกโดยบริษัทย่อยเหล่านี� แต่บรษิัทมอีํานาจในการควบคุมนโยบาย

ทางการเงนิและการดําเนินงานของบรษิทัย่อยแต่ละแห่ง 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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14.2 บริษทัร่วม 

บรษิัทมเีงนิลงทุนในบริษัทร่วมคอื บรษิัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากดั ร้อยละ 20.78 บรษิัทดงักล่าวจดัตั �งและจดทะเบียน 

ในประเทศไทย ดําเนินธุรกจิเกี�ยวกบัการขนส่งนํ�ามนัทางท่อ  

การเปลี�ยนแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมมดีงันี� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2,137,192 2,206,905 1,729,360 1,729,360 

ส่วนแบ่งกําไรในบรษิทัร่วม (หมายเหตุ ขอ้ 30) 226,818 285,102 - - 

เงนิปันผลรบั (269,293) (354,815) - - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2,094,717 2,137,192 1,729,360 1,729,360 

ผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมซึ�งไม่ไดเ้ป็นบรษิัทจดทะเบยีน และผลรวมของสนิทรพัย์และหนี�สนิของบรษิัทร่วมส่วนที�เป็น

ของกลุ่มกจิการแสดงไดด้งันี� 

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สนิทรพัย ์ 2,482,849 2,540,060 

หนี�สนิ (388,132) (402,868) 

สนิทรพัยส์ุทธ ิ 2,094,717 2,137,192 

รายได ้ 536,820 616,146 

กําไรสุทธ ิ 226,818 285,102 

200 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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15 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์  

งบการเงินรวม 

อาคาร โรงงาน งานระหว่าง 

ที�ดิน และอุปกรณ์ ก่อสร้าง รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 4,966,090 63,081,062 851,619 68,898,771 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (43,298,971) - (43,298,971)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,966,090 19,782,091 851,619 25,599,800 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 4,966,090 19,782,091 851,619 25,599,800 

ซื�อสนิทรพัย์ - - 1,378,228 1,378,228 

จําหน่ายสนิทรพัย์ - (45,653) (1,395) (47,048) 

โอนสนิทรพัย ์ - 1,167,129 (1,167,129) - 

ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุ ขอ้ 30) - (2,058,703) - (2,058,703)

การดอ้ยค่า (หมายเหตุ ขอ้ 30) - (121,879) - (121,879)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 4,966,090 18,722,985 1,061,323 24,750,398 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 4,966,090 63,966,523 1,061,323  69,993,936 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (45,243,538) - (45,243,538) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,966,090 18,722,985 1,061,323 24,750,398 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 4,966,090 18,722,985 1,061,323 24,750,398 

ซื�อสนิทรพัย ์ - - 1,605,692 1,605,692 

จําหน่ายสนิทรพัย ์ (20,107) (25,874) (229) (46,210)

โอนสนิทรพัย ์ - 949,131 (949,131) - 

ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุ ขอ้ 30) - (2,211,303) - (2,211,303)

การดอ้ยค่า (หมายเหตุ ขอ้ 30) - (392,927) - (392,927)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 4,945,983 17,042,012 1,717,655 23,705,650 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 4,945,983 64,498,737 1,717,655 71,162,375 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (47,456,725) - (47,456,725)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,945,983 17,042,012 1,717,655 23,705,650 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อาคาร โรงงาน งานระหว่าง 

ที�ดิน และอุปกรณ์ ก่อสร้าง รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 675,420 62,724,691 851,619 64,251,730 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (42,856,820) - (42,856,820)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 675,420 19,867,871 851,619 21,394,910 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 675,420 19,867,871 851,619 21,394,910 

ซื�อสนิทรพัย์ - - 1,378,228 1,378,228 

จําหน่ายสนิทรพัย์ - (45,653) (1,395) (47,048) 

โอนสนิทรพัย ์ - 1,167,129 (1,167,129) - 

ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุ ขอ้ 30) - (2,058,703) - (2,058,703)

การดอ้ยค่า (หมายเหตุ ขอ้ 30) - (121,879) - (121,879)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 675,420 18,808,765 1,061,323 20,545,508 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 675,420 63,610,152 1,061,323  65,346,895 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (44,801,387) - (44,801,387)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 675,420 18,808,765 1,061,323 20,545,508 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 675,420 18,808,765 1,061,323 20,545,508 

ซื�อสนิทรพัย ์ - - 1,605,692 1,605,692 

จําหน่ายสนิทรพัย ์ - (25,874) (229) (26,103)

โอนสนิทรพัย ์ - 949,131 (949,131) - 

ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุ ขอ้ 30) - (2,211,303) - (2,211,303)

การดอ้ยค่า (หมายเหตุ ขอ้ 30) - (392,927) - (392,927)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 675,420 17,127,792 1,717,655 19,520,867 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 675,420 64,142,366 1,717,655 66,535,441 

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (47,014,574) - (47,014,574)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 675,420 17,127,792 1,717,655 19,520,867 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ราคาตามบญัชกี่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของสนิทรพัย์ของกลุ่มกจิการและกจิการที�ตดัค่าเสื�อมราคา

ครบตามอายุการใชง้านแล้วแต่ยงัคงใชง้านอยู่มมีูลค่า 20,060 ล้านบาท และ 19,733 ล้านบาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2563: มูลค่า 14,793 ล้านบาท 

และ 14,466 ล้านบาท) 

201 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)
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16 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

อสงัหารมิทรพัย์ 3,870,929 3,812,185 3,900,875 3,867,771 

ยานพาหนะ 340,885 475,151 340,885 475,151 

อุปกรณ์ 93,072 - 93,072 - 

รวม 4,304,886 4,287,336 4,334,832 4,342,922 

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม รายการที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและกระแสเงนิสดที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าประกอบด้วยรายการ

ดงัต่อไปนี� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ค่าเสื�อมราคาสําหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

อสงัหารมิทรพัย์ (426,178) (401,517) (451,818) (427,157) 

ยานพาหนะ (134,265) (107,440) (134,265) (107,440) 

อุปกรณ์ (35,796) - (35,796) - 

รวม (596,239) (508,957) (621,879) (534,597) 

การเพิ�มขึ�นของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้ะหว่างปี 613,789 1,213,550 613,789 1,214,213 

กระแสเงนิสดจ่ายทั �งหมดของสญัญาเช่า (634,751) (538,292) (660,804) (564,345) 

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าระยะสั �น 51,426 15,413 51,426 15,413 

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปร 21,661 34,560 192,916 209,188 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)
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17 สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

โปรแกรม ค่าสิทธิ 

คอมพิวเตอร ์ และใบอนุญาต รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 754,447 802,047 1,556,494 

หกั: ค่าตดัจําหน่ายสะสม (599,255) (776,065) (1,375,320) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 155,192 25,982 181,174 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 155,192 25,982 181,174 

ซื�อสนิทรพัย ์ 17,923 - 17,923

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุ ขอ้ 30) (14,435) (3,467) (17,902)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 158,680 22,515 181,195 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 772,371 802,047 1,574,418 

หกั: ค่าตดัจําหน่ายสะสม (613,691) (779,532) (1,393,223) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 158,680 22,515 181,195 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 158,680 22,515 181,195 

ซื�อสนิทรพัย ์ 4,044 - 4,044

จดัประเภทใหม่ (15,666) 15,666 -

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุ ขอ้ 30) (13,421) (4,263) (17,684)

การดอ้ยค่า (หมายเหตุ ขอ้ 30) - (14,869) (14,869)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 133,637 19,049 152,686 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 759,144 819,318 1,578,462 

หกั: ค่าตดัจําหน่ายสะสม (625,507) (800,269) (1,425,776) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 133,637 19,049 152,686 

ค่าตดัจําหน่ายบนัทกึในต้นทุนขาย ค่าใชจ่้ายในการขาย และค่าใชจ่้ายในการบรหิารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั �งนี�ขึ�นกบัลกัษณะ 

ของสนิทรพัย ์

202 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)
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18 ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

สนิทรพัย์และหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 2,583,048 3,799,175 2,473,231 3,688,156 

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (222,300) (287,444) (222,300) (287,444) 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 2,360,748 3,511,731 2,250,931 3,400,712 

ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชคีํานวณจากผลแตกต่างชั �วคราวตามวธิหีนี�สนิ โดยใชอ้ตัราภาษีตามกฎหมายที�คาดว่าจะกําหนดให้ใชใ้นแต่ละ

ช่วงเวลาเมื�อมกีารรบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชหีรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้ง  

ความเคลื�อนไหวของบญัชภีาษเีงนิไดร้อตดับญัชมีดีงันี� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ณ วนัที� 1 มกราคม 3,511,731 1,500,999 3,400,712 1,388,763 

รายการที�บนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ ขอ้ 28) (1,049,584) 2,048,900 (1,048,382) 2,050,117 

รายการที�บนัทกึในส่วนของกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 

   (หมายเหตุ ขอ้ 25) (101,399) (38,168) (101,399) (38,168) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2,360,748 3,511,731 2,250,931 3,400,712 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)
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ความเคลื�อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในระหว่างปี ซึ�งยงัมิได้มีการหกักลบลบกัน สําหรับ

หน่วยงานภาษเีดยีวกนั มดีงันี� 

งบการเงินรวม 

รายการที�บนัทึก 

ณ วนัที� รายการที� ในส่วนของ ณ วนัที� 

1 มกราคม บนัทึกในกาํไร กาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 หรือขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น พ.ศ. 2563 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 803,135 14,731 (93,968) 723,898 

ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกไป 929,291 2,014,684 - 2,943,975

อื�น ๆ 117,531 13,771 - 131,302

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 1,849,957 2,043,186 (93,968) 3,799,175 

หนี�สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื�อขาย (262,800) - 55,800 (207,000) 

ค่าเสื�อมราคา (86,158) 5,714 - (80,444)

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (348,958) 5,714 55,800 (287,444) 

งบการเงินรวม 

รายการที�บนัทึก 

ณ วนัที� รายการที� ในส่วนของ ณ วนัที� 

1 มกราคม บนัทึกในกาํไร กาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 หรือขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น พ.ศ. 2564 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี 

ค่าเสื�อมราคา - 33,008 - 33,008

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 723,898 19,564 (86,099) 657,363

ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกไป 2,943,975 (1,185,754) - 1,758,221

อื�น ๆ 131,302 3,154 - 134,456

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัช ี 3,799,175 (1,130,028) (86,099) 2,583,048 

หนี�สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื�อขาย (207,000) - (15,300) (222,300) 

ค่าเสื�อมราคา (80,444) 80,444 - - 

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (287,444) 80,444 (15,300) (222,300) 

203 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการที�บนัทึก 

ณ วนัที� รายการที� ในส่วนของ ณ วนัที� 

1 มกราคม บนัทึกในกาํไร กาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 หรือขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น พ.ศ. 2563 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 803,135 14,731 (93,968) 723,898 

ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกไป 923,988 2,015,902 - 2,939,890

อื�น ๆ 10,598 13,770 - 24,368

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 1,737,721 2,044,403 (93,968) 3,688,156 

หนี�สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื�อขาย (262,800) - 55,800 (207,000) 

ค่าเสื�อมราคา (86,158) 5,714 - (80,444)

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (348,958) 5,714 55,800 (287,444) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการที�บนัทึก 

ณ วนัที� รายการที� ในส่วนของ ณ วนัที� 

1 มกราคม บนัทึกในกาํไร กาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 หรือขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น พ.ศ. 2564 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี 

ค่าเสื�อมราคา - 33,008 - 33,008

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 723,898 19,564 (86,099) 657,363

ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกไป 2,939,890 (1,184,552) - 1,755,338

อื�น ๆ 24,368 3,154 - 27,522

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัช ี 3,688,156 (1,128,826) (86,099) 2,473,231 

หนี�สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื�อขาย (207,000) - (15,300) (222,300) 

ค่าเสื�อมราคา (80,444) 80,444 - - 

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (287,444) 80,444 (15,300) (222,300) 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชสีําหรบัขาดทุนทางภาษีสะสมยกไป จะรบัรู้เมื�อมคีวามเป็นไปได้ที�ค่อนข้างแน่ว่าจะมกีําไรทางภาษ ี

ในอนาคตเพยีงพอที�จะนําขาดทุนทางภาษีดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ได ้

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)
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19 สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื�น 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สนิทรพัยท์ี�เกดิจากสญัญา 2,328,604 2,204,392 

ลูกหนี�ภาษเีงนิได ้ - 25,859

อื�น ๆ 26,025 22,571 

2,354,629 2,252,822 

20 เงินกู้ยืมจากสถาบนัทางการเงิน 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ส่วนหมุนเวียน 

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 162 11,705 

เงนิกูย้มืระยะสั �น 7,400,000 5,570,000 

ตั �วแลกเงนิ 499,820 499,801 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี 1,717,067 1,933,333 

9,617,049 8,014,839 

ส่วนไม่หมุนเวียน 

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 1,249,400 1,716,667 

10,866,449 9,731,506 

เงนิกู้ยมืจากธนาคารและเงนิกู้ยมือื�น ๆ เป็นเงนิกู้ยมืประเภทไม่มหีลกัประกนั และมอีตัราดอกเบี�ยอ้างองิตามอตัราดอกเบี�ยในตลาด 

ซึ�งในปี พ.ศ. 2564 มอีตัราดอกเบี�ยอยู่ระหว่างรอ้ยละ 1 และรอ้ยละ 2 ต่อปี (พ.ศ. 2563: รอ้ยละ 1 ถงึรอ้ยละ 2 ต่อปี)  

เงนิกู้ยมืระยะสั �นประกอบด้วยเงนิกู้ยมืแบบหมุนเวยีนจากธนาคาร (เงนิกู้ยมืประเภทที�มกีําหนดชําระคนืไม่เกนิ 1 วนั และตั �วสญัญา 

ใชเ้งนิที�มกํีาหนดชําระคนืภายใน 3 เดอืน) 

204 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)
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เงนิกูย้มืระยะยาว 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร มดีงัต่อไปนี� 

- วงเงนิกูย้มืจํานวน 1,500 ลา้นบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยบรษิทัไดเ้บกิถอนเงนิกู้ยมืนี�เตม็จํานวนในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 ซึ�งมี

กําหนดชําระคนืเป็นรายไตรมาส รวมทั �งสิ�น 12 งวด โดยเริ�มชําระคืนงวดในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2562 ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

วงเงนิกูย้มืนี�มอีตัราดอกเบี�ยอ้างองิระยะสั �นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ประเภท 1 เดอืน บวกดว้ยส่วนเพิ�ม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เงนิกูย้มืดงักล่าวไม่มยีอดคงเหลอื

- วงเงนิกูย้มืจํานวน 1,300 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยบรษิทัไดเ้บกิถอนเงนิกู้ยมืนี�เตม็จํานวนในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2562 ซึ�งมี

กําหนดชําระคนืเป็นรายไตรมาส รวมทั �งสิ�น 12 งวด โดยเริ�มชําระคนืงวดในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 ถงึเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2565 

วงเงนิกูย้มืนี�มอีตัราดอกเบี�ย BIBOR ประเภท 3 เดอืน บวกดว้ยส่วนเพิ�ม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืดงักล่าวมยีอด

คงเหลอืจํานวน 217 ลา้นบาท ซึ�งมส่ีวนที�จะถงึกําหนดชําระในปี พ.ศ. 2565 ทั �งจํานวน

- วงเงนิกู้ยมืจํานวน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยบรษิทัไดเ้บกิถอนเงนิกู้ยมืนี�เตม็จํานวนในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2562

ซึ�งมกํีาหนดชาํระคนืเป็นรายไตรมาส รวมทั �งสิ�น 12 งวด โดยเริ�มชําระคนืงวดในเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ถงึเดอืนพฤศจกิายน

พ.ศ. 2565 วงเงนิกู้ยมืนี�มอีตัราดอกเบี�ย BIBOR ประเภท 1 เดอืน บวกดว้ยส่วนเพิ�ม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมื

ดงักล่าวมยีอดคงเหลอืจํานวน 333 ลา้นบาท ซึ�งมส่ีวนที�จะถงึกําหนดชําระในปี พ.ศ. 2565 ทั �งจํานวน

- วงเงนิกูย้มืจํานวน 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยบรษิทัไดเ้บกิถอนเงนิกู้ยมืนี�เตม็จํานวนในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2563 ซึ�งมี

กําหนดชําระคนืเป็นรายไตรมาส รวมทั �งสิ�น 12 งวด โดยเริ�มชําระคนืงวดในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถงึ มถิุนายน พ.ศ. 2566

วงเงนิกูย้มืนี�มอีตัราดอกเบี�ย BIBOR ประเภท 1 เดอืน บวกดว้ยส่วนเพิ�ม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืดงักล่าวมยีอด

คงเหลอืจํานวน 1,167 ลา้นบาท ซึ�งมส่ีวนที�จะถงึกําหนดชําระในปี พ.ศ. 2565 เป็นจํานวน 667 ลา้นบาท

- วงเงนิกู้ยมืจํานวน 1,500 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยบรษิัทได้เบิกถอนเงนิกู้ยมืนี�เต็มจํานวนในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ซึ�งมกีําหนดชําระคนืเป็นรายไตรมาส รวมทั �งสิ�น 12 งวด โดยเริ�มชําระคนืงวดในเดอืนกันยายน พ.ศ. 2564 ถงึ มถุินายน พ.ศ. 2567

วงเงนิกูย้มืนี�มอีตัราดอกเบี�ย BIBOR ประเภท 1 เดอืน บวกดว้ยส่วนเพิ�ม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืดงักล่าวมยีอด

คงเหลอืจํานวน 1,250 ลา้นบาท ซึ�งมส่ีวนที�จะถงึกําหนดชําระในปี พ.ศ. 2565 เป็นจํานวน 500 ลา้นบาท

มูลค่าตามบญัชขีองเงนิกู้ยมืระยะสั �นและเงินกู้ยมืระยะยาวในแต่ละปี ไดแ้สดงถงึมูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยมือย่างสมเหตุสมผล และ

เงนิกูย้มืทั �งหมดเป็นเงนิบาท 

กาํหนดชาํระคืนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ไม่เกนิ 1 ปี 1,717,067 1,933,333 

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,249,400 1,716,667 

2,966,467 3,650,000 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)
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21 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

เจา้หนี�การคา้ 3,112,423 2,540,173 3,111,954 2,539,612 

เจา้หนี�ค่าภาษีอื�น 966,263 959,037 966,263 959,037 

หนี�สนิที�เกดิจากสญัญา 285,880 235,273 285,880 235,273 

เจา้หนี�อื�นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 752,740 717,468 752,712 717,613 

5,117,306 4,451,951 5,116,809 4,451,535 

เจา้หนี�ค่าภาษีอื�นส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเจา้หนี�ภาษสีรรพสามติ ซึ�งเกดิจากการดําเนินงานตามปกต ิ

22 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

   หนี�สนิในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 3,312,557 3,671,797 

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัของผลประโยชน์ที�กําหนดไวใ้นระหว่างปีมดีงันี� 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ณ วนัที� 1 มกราคม 3,671,797 4,067,396 

ตน้ทุนบรกิาร 144,942 182,538 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 103,631 103,601 

3,920,370 4,353,535 

การวดัมลูค่าใหม่รบัรูใ้นส่วนของกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (หมายเหตุ ขอ้ 25) 

   กําไรที�เกดิขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงสมมตฐิานทางการเงนิ (350,844) (573,418) 

   (กําไร) ขาดทุนที�เกดิจากประสบการณ์ (77,203) 117,666 

 การยา้ยออก (2,450) (14,086) 

(430,497) (469,838) 

จ่ายชําระเงนิจากโครงการผลประโยชน์จา่ย (158,057) (167,082) 

การยา้ยออก (19,259) (44,818) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 3,312,557 3,671,797 
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ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี� 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

- ส่วนที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 872,943 872,389 

- ส่วนที�ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 2,439,614 2,799,408 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 3,312,557 3,671,797 

ขอ้สมมตฐิานหลกัที�ใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงันี� 

 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้ 

 

ข้อสมมติ 

การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ 

ร้อยละ 0.25 

การลดลงของข้อสมมติ 

ร้อยละ 0.25 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

อตัราคดิลด   รอ้ยละ 3.00 รอ้ยละ 3.00 ลดลงรอ้ยละ 

1.44 

ลดลงรอ้ยละ 

1.63 

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 

1.48 

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 

1.68 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน รอ้ยละ 5.00 รอ้ยละ 6.00 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 

1.48 

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 

1.68 

ลดลงรอ้ยละ 

1.45 

ลดลงรอ้ยละ 

1.62 

อตัราคดิลดที�ใชอ้้างองิมาจากอตัราผลตอบแทนของหุน้กู้ที�ได้รบัการจดัอนัดบัอยู่ในระดบัด ีโดยมรีะยะเวลาการถอืครองใกล้เคยีงกบั

ระยะเวลาของหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน อัตราการขึ�นเงินเดือนถูกนํามาใช้ในการพิจารณาปัจจัยด้านต่าง ๆ ของตลาด เช่น 

การคาดการณ์อตัราการขึ�นเงนิเดอืนของตลาดและขอ้สมมตฐิานอื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัอตัราเงนิเฟ้อ 

กลุ่มกิจการไม่ไดค้าดว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงอตัราเงนิเดอืนที�คาดว่าจะเพิ�มขึ�น เนื�องจากอตัราดงักล่าวเป็นผลมาจากข้อมูลในอดตี  

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นนี�อ้างองิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติหนึ�ง ขณะที�ใหข้อ้สมมตอิื�นคงที� ในทางปฏบิตัสิถานการณ์

ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระ

ผูกพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ที�มตี่อการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกับ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัโครงการ

ผลประโยชน์ที�กําหนดไวค้ํานวณดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา

รายงานในการคํานวณหนี�สนิผลประโยชน์พนักงานรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิี�ใชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน 

กลุ่มกิจการมคีวามเสี�ยงในหลาย ๆ ด้านที�เกี�ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์พนักงานที�กําหนดไว้โดยความเสี�ยงที�มนีัยสําคญัคือ 

การเปลี�ยนแปลงในอตัราผลตอบแทนของหุน้กู้ ซึ�งอตัราผลตอบแทนของหุน้กู้ที�ไดร้บัการจดัอนัดบัอยู่ในระดบัดทีี�ลดลงจะทําใหห้นี�สนิ

ของโครงการเพิ�มสูงขึ�น 
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การวเิคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานที�ไม่มกีารคดิลด: 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

- น้อยกว่า 1 ปี 150,338 129,653 

- ระหว่าง 1-2 ปี 208,075 147,690 

- ระหว่าง 2-5 ปี 556,077 640,384 

- เกนิกว่า 5 ปี 3,946,525 4,980,634 

4,861,015 5,898,361 

23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ทุนที�ออกและชาํระแล้ว 

จาํนวนหุ้น ส่วนเกิน 

(ล้านหุ้น) หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

   และ พ.ศ. 2563 3,461 17,075,181 4,031,711 21,106,892 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 หุน้สามญัจดทะเบยีนมจํีานวน 3,468 ลา้นหุน้ ซึ�งมมีลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 4.9338 บาท 

หุน้สามญัที�ออกทั �งหมดไดร้บัชําระเตม็มลูค่าแลว้ 

24 สาํรองตามกฎหมาย 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ณ วนัที� 1 มกราคม 1,000,901 1,000,901 

จดัสรรระหว่างปี - - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 1,000,901 1,000,901 

ภายใตพ้ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องจดัสรรสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัหกั

ส่วนของขาดทุนสะสมยกไปจนกว่าสํารองนี�จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สํารองตามกฎหมายไม่สามารถนําไป

จดัสรรได ้
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25 องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ 

การเปลี�ยนแปลงขององค์ประกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ มดีงันี� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ณ วนัที� 1 มกราคม 325,289 172,619 332,534 179,864 

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั 

   ผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุขอ้ 22) 430,497 469,838 430,497 469,838 

การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 

   ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (หมายเหตุขอ้ 12) 76,500 (279,000) 76,500 (279,000) 

ภาษเีงนิไดเ้กี�ยวกบัองค์ประกอบของ  

   กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (หมายเหตุขอ้ 18) (101,399) (38,168) (101,399) (38,168) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 730,887 325,289 738,132 332,534 

26 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 166,686,954 123,219,705 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 464,315 429,518 

167,151,269 123,649,223 
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27 ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามประเภท 

รายการค่าใชจ่้ายบางรายการที�รวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงานสามารถแยกตามประเภทได้ดงันี� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

การเปลี�ยนแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รูปสุทธ ิ (2,694,632) 2,996,223 (2,694,632) 2,996,223 

วตัถุดบิและวสัดุสิ�นเปลอืงใชไ้ป 159,105,090 122,373,790 159,105,090 122,373,790 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุขอ้ 15, 16, 17) 2,825,226 2,585,562 2,850,866 2,611,202 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนักงาน 1,492,756 1,717,368 1,492,756 1,717,368 

28 ภาษีเงินได้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั: 

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสําหรบักําไรทางภาษสีําหรบัปี (519) 4,527 (1,797) 3,277 

การปรบัปรุงจากงวดก่อน 1,797 (3,226) 1,797 (3,277) 

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 1,278 1,301 - - 

ภาษีเงินได้รอตดับญัชี: 

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชสีาํหรบัปี (หมายเหตุขอ้ 18) 1,049,584 (2,048,900) 1,048,382 (2,050,117) 

รวมภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,049,584 (2,048,900) 1,048,382 (2,050,117) 

ค่าใช้จ่าย (เครดิต) ภาษีเงินได้ 1,050,862 (2,047,599) 1,048,382 (2,050,117) 
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ภาษีเงนิไดท้ี�คํานวณจากกําไรก่อนภาษีของกลุ่มกจิการและกิจการที�แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบญัชคีูณกบัอตัราภาษีเงินได ้

ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�เกี�ยวขอ้งมรีายละเอยีดดงันี� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 5,494,792 (9,957,914) 5,527,232 (9,899,413) 

ภาษเีงนิไดค้าํนวณจากอตัราภาษใีนประเทศ 1,098,958 (1,991,583) 1,105,447 (1,979,883) 

ผลกระทบ: 

รายไดท้ี�ไม่ตอ้งเสยีภาษี (43,713) (69,702) (52,682) (83,920) 

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัไดใ้นทางภาษี 1,418 27,416 1,418 27,416 

ค่าใชจ่้ายที�สามารถหกัเพิ�มไดใ้นทางภาษี (5,801) (13,730) (5,801) (13,730) 

ค่าใชจ่้าย (เครดติ) ภาษเีงนิได ้ 1,050,862 (2,047,599) 1,048,382 (2,050,117) 

29 กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน 

กําไรต่อหุ้นข ั �นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธทิี�เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัทด้วยจํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก 

ที�ออกในระหว่างปี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

กําไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของผู้เป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 4,443,214 (7,911,074) 4,478,850 (7,849,296) 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (ลา้นหุน้) 3,461 3,461 3,461 3,461 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 1.28 (2.29) 1.29 (2.27) 

กลุ่มกจิการไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าในระหว่างปีที�เสนอรายงานดงันั �นจงึไม่มกีารนําเสนอกําไรต่อหุน้ปรบัลด 
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30 ข้อมูลกระแสเงินสด 

30 (ก) การกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) สุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีดงัต่อไปนี�  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ 5,494,792 (9,957,914) 5,527,232 (9,899,413) 

รายการปรบัปรุง: 

ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุ ขอ้ 15, 16) 2,807,542 2,567,660 2,833,182 2,593,300 

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุ ขอ้ 17) 17,684 17,902 17,684 17,902 

ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (หมายเหตุ ขอ้ 8) (17,245) (12,352) (17,245) (12,352) 

การลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืเพื�อแสดงมลูค่าสุทธ ิ

   ที�คาดว่าจะไดร้บั 59,724 11,864 59,724 11,864 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี�ไม่ใช่ 

   สนิทรพัยท์างการเงนิ (หมายเหตุ ขอ้ 15, 17) 407,796 121,879 407,796 121,879 

ขาดทุนจากการขายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

   และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 6,573 33,756 9,194 33,756 

ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วม (หมายเหตุ ขอ้ 14) (226,818) (285,102) - - 

รายไดด้อกเบี�ย (3,152) (2,970) (186,104) (187,763) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 310,781 360,486 311,267 361,369 

รายไดเ้งนิปันผล - (45,900) (272,393) (403,215) 

(กําไร) ขาดทุนที�ยงัไม่รบัรูจ้าก    

   อตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศสุทธ ิ (61,396) 21,042 (61,396) 21,042 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน 

   ลูกหนี�การคา้ (3,065,814) 1,391,767 (3,065,814) 1,391,767 

   ลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 36,471 (36,486) 54,403 (54,417) 

 สนิคา้คงเหลอื (5,701,464) 5,929,070 (5,701,464) 5,929,070 

   ลูกหนี�อื�น (1,263,510) (1,510,641) (1,263,510) (1,510,641) 

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น (327,515) 2,631,106 (325,354) 2,681,047 

 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตดับญัช ี 115,940 92,982 234,751 266,938 

   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (101,807) (553,099) (101,807) (553,099) 

   เจา้หนี�การค้าและเจา้หนี�อื�น 520,893 (483,832) 520,813 (483,800) 

   เจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,772,201 (227,642) 2,772,191 (237,898) 

 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 2,415 - - - 

 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 71,257 74,239 71,257 74,239 

   หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น - (1,840) - (1,840) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,855,348 135,975 1,824,407 159,735 
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ในงบกระแสเงนิสด สิ�งตอบแทนจากการขายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัช ี 46,210 47,048 26,103 47,048 

ขาดทุนจากการจําหน่ายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (6,573) (33,756) (9,194) (33,756) 

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 39,637 13,292 16,909 13,292 

30 (ข) รายการที�ไม่ใช่เงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

รายการที�ไม่ใช่เงินสด 

การไดม้าซึ�งที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 351,413 202,592 351,413 202,592 

การไดม้าซึ�งสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 421,181 1,031,678 421,181 1,032,341 

30 (ค) การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

งบการเงินรวม 

สญัญาเช่า

การเงิน เงินกู้ยืม รวม 

หนี�สิน ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - 26,943,423 26,943,423

กระแสเงนิสด (356,420) 1,184,745 828,325 

การเปลี�ยนแปลงรายการที�ไม่ใช่เงนิสดอื�น 3,153,941 74,442 3,228,383 

หนี�สิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 2,797,521 28,202,610 31,000,131 

กระแสเงนิสด (442,142) 783,037 340,895 

การเปลี�ยนแปลงรายการที�ไม่ใช่เงนิสดอื�น 482,434 4,188 486,622 

หนี�สิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 2,837,813 28,989,835 31,827,648 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)

55

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สญัญาเช่า

การเงิน เงินกู้ยืม รวม 

หนี�สิน ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - 26,945,078 26,945,078

กระแสเงนิสด (382,473) 1,185,267 802,794 

การเปลี�ยนแปลงรายการที�ไม่ใช่เงนิสดอื�น 3,236,101 74,442 3,310,543 

หนี�สิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 2,853,628 28,204,787 31,058,415 

กระแสเงนิสด (468,195) 782,969 314,774 

การเปลี�ยนแปลงรายการที�ไม่ใช่เงนิสดอื�น 482,898 4,188         487,086 

หนี�สิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 2,868,331 28,991,944 31,860,275 

31 หนี�สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้า 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมหีนี�สนิที�อาจเกิดขึ�นจากการคํ�าประกนัของธนาคารให้แก่บุคคลภายนอก ซึ�งเกิดจาก 

การดาํเนินงานตามปกต ิเป็นจํานวนเงนิ 187 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: จํานวน 105 ลา้นบาท) กลุ่มกจิการคาดว่าจะไม่มหีนี�สนิที�มสีาระสําคญั

ที�เกดิขึ�นจากการคํ�าประกนักบัธนาคารนี� 

32 ภาระผกูพนั 

ภาระผกูพนัเกี �ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวน 215 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 987 ลา้นบาท) 
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แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)

56

33 การบริหารความเสี�ยงด้านการเงิน 

การดําเนินงานของกลุ่มกิจการมีความเสี�ยงทางด้านการเงินซึ�งรวมถึงความเสี�ยงด้านตลาด (รวมถึง ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม อตัราแลกเปลี�ยนเงนิ และความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย) ความเสี�ยงด้านการให้สนิเชื�อ ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง และ

ความเสี�ยงดา้นทุน 

33.1 ความเสี�ยงดา้นตลาด 

(ก) ความเสี�ยงจากราคาตลาดของผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการอาจไดร้บัผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัจากความผนัผวนและวงจรของราคาตลาด

ของนํ�ามนัดบิ ผลิตภณัฑ์นํ�ามนัปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมซีึ�งไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนื�องจากกลุ่มกิจการ 

มขีนาดใหญ่และดําเนินธุรกิจด้านปิโตรเลยีมมายาวนาน กลุ่มกิจการมคีวามเชื�อมั �นว่าความเสี�ยงจากราคาตลาดของ

ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมดงักล่าวจะอยู่ในระดบัปานกลาง ทั �งนี� กลุ่มกจิการไม่มนีโยบายใชอ้นุพนัธ์ทางการเงนิเพื�อบรหิาร

ความเสี�ยง 

(ข) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

การดําเนินงานของกลุ่มกิจการมีความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนจากหลายสกุลเงิน โดยมีเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ 

เป็นสกุลเงินหลัก การซื�อสินค้าและการขายส่งออกไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีรายการเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ 

ส่วนการขายภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบาทจงึไม่ไดร้บัผลกระทบจากความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่มีเงินกู้ยืมระยะสั �นและเงนิกู้ยืมระยะยาวที�เป็น 

สกุลเงนิตราต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไม่ไดท้ําสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ทั �งนี�แนวปฏบิตัิ

ของกลุ่มกจิการหา้มมใิหม้กีารเกง็กําไรเกี�ยวกบัอตัราแลกเปลี�ยน 

ความอ่อนไหวในกําไรหรอืขาดทุนต่อการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนของสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิในสกุล

เงนิต่างประเทศไม่มสีาระสาํคญัต่อผลการดําเนินงานกลุ่มกจิการและบรษิทั 

(ค) ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

เนื�องจากกลุ่มกิจการไม่มสีนิทรพัย์ที�มีดอกเบี�ย ซึ�งมจํีานวนเงนิอนัเป็นสาระสําคญั ดงันั �น รายได้และกระแสเงินสด 

จากการดําเนินงานของกลุ่มกจิการจงึไม่ไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ย 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�เกดิจากเงนิฝากและเงนิกูย้มืซึ�งมอีตัราดอกเบี�ยลอยตวั เป็นความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

ที�เกิดขึ�นในกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการรกัษาระดบัสดัส่วนการกู้ยืมเงินให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสมอย่างต่อเนื�องเพื�อให ้

กลุ่มกจิการมสีภาพคล่องสงูที�สุดในขณะที�ตน้ทุนการกูย้มืตํ�าที�สุด 

ความอ่อนไหวในกําไรหรอืขาดทุนต่อการเปลี�ยนแปลงในอตัราดอกเบี�ยลอยตวัของเงนิฝากธนาคาร เงนิใหกู้ย้มืแก่กิจการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั เงนิกูย้มืจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั และ เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิไม่มสีาระสาํคญัต่อผลการดําเนินงาน

กลุ่มกจิการและบรษิทั 
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33.2 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

(ก) การบรหิารความเสี�ยง 

กลุ่มกจิการบรหิารความเสี�ยงด้านการใหส้นิเชื�อตามหลกัเกณฑ์ของกลุ่มกิจการ ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อเกิดจาก

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด การใหส้นิเชื�อแก่ลูกคา้ รวมถงึลูกหนี�ที�ยงัไม่ไดจ่้ายชําระและรายการที�ไดผู้กพนัไวแ้ล้ว 

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อในส่วนของยอดคงเหลือกับบริษัทที�เกี�ยวข้องกันมีความเสี�ยงตํ�า เนื�องจากความมั �นคง

โดยรวมของกลุ่มกจิการ เอก็ซอนโมบลิ 

ในส่วนของเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กลุ่มกิจการจะฝากเงินกบัธนาคารที�มรีะดบัความน่าเชื�อถืออย่างตํ�า 

ในระดบั BBB - หรอืเทยีบเท่า 

การประเมนิความเสี�ยงของลูกค้าได้ดําเนินการภายในบรษิัท โดยพจิารณาถงึสถานะทางการเงนิ ตวัชี�วดัความสําเร็จ

ทางธรุกจิ ประสบการณ์ในอดตี และปัจจยัอื�น ระดบัความเสี�ยงของลูกคา้แต่ละรายถูกกําหนดโดยใชผ้ลจากการประเมนิ

ภายในของบรษิทัซึ�งกําหนดโดยฝ่ายบรหิาร สําหรบัลูกคา้แต่ละรายจะถูกจดัประเภทความเสี�ยงภายใต้แนวทางปฏบิตั ิ

ที�กําหนดขึ�นภายในกลุ่มกิจการ ตั �งแต่ระดบัความเสี�ยงตํ�ามากถึงความเสี�ยงสูงมาก การจดัประเภทความเสี�ยงนั �น 

ไดส้ะทอ้นถงึความเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี�ของลูกค้า และเพื�อให้คล้ายคลงึกบัการจดัประเภทความเสี�ยงที�กําหนด

โดยองคก์รภายนอก 

(ข) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

สนิทรพัย์ทางการเงนิของกลุ่มกิจการประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี�การค้า ลูกหนี�กิจการ 

ที�เกี�ยวขอ้งกนั เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั และสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น สนิทรพัย์เหล่านี�เขา้เงื�อนไขการพจิารณาการดอ้ยค่าภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที� 9 (TFRS 9) ตามที�ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4.5(จ) กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าว

สาํหรบัปีมเีพยีงลูกหนี�การคา้ซึ�งเป็นจาํนวนเงนิที�ไม่มนัียสาํคญั 

33.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มกิจการจดัการความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง โดยการรกัษาระดบัเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดขั �นตํ�าเพื�อใช้ในการ

ดําเนินงาน อีกทั �งกลุ่มกิจการยงัจดัให้มีวงเงินสินเชื�อแบบผูกมดัและวงเงินสินเชื�อแบบไม่ผูกมดัจากทั �งธนาคารและบริษัท 

ที�เกี�ยวขอ้งกนั กลุ่มกจิการพจิารณาความต้องการกระแสเงนิสดในอนาคตผ่านแผนการเงนิประจําปี รวมถงึแผนการเงนิประจําปี

สําหรบัปีต่อไปไดผ้่านการพจิารณาใหเ้สร็จสิ�นแล้ว เพื�อใหค้วามมั �นใจว่าการประมาณการสําหรบัความต้องการในอนาคตจะมี

การจดัหาวงเงนิสนิเชื�ออย่างเหมาะสม 

ปัจจุบนักลุ่มกิจการมแีหล่งกู้ยมืเงนิอย่างพอเพยีง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมสีนิเชื�อแบบไม่มขี้อผูกมดั

จํานวน 75,005 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 76,866 ล้านบาท) นอกจากนี� กลุ่มกจิการยงัไดร้บัอนุมตัจิากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้สนอขายตั �วแลกเงนิแบบหมุนเวยีนจํานวน 12,000 ลา้นบาท ซึ�ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดใ้ชว้งเงนิไป 500 ล้านบาท 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่องอาจเพิ�มขึ�นถ้าลูกค้าไม่สามารถจ่ายหนี�คืนให้กับกลุ่มกิจการภายใต้ระยะเวลาการชําระหนี� 

เพื�อจดัการกบัความเสี�ยง กลุ่มกจิการมกีารประเมนิความสามารถดา้นการเงนิของลูกคา้เป็นระยะ ๆ และอาจจะรอ้งขอใหลู้กคา้

บางรายวางหนังสอืคํ�าประกนัจากธนาคารหรอืเครื�องมอืทางการเงนิอื�นที�คลา้ยคลงึกนัดงักล่าว 
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วนัครบกําหนดของหนี�สนิทางการเงนิ 

หนี�สนิดงัต่อไปนี� ยกเวน้หนี�สนิตามสญัญาเช่าซึ�งแสดงอยู่ในตารางดา้นล่าง มกํีาหนดชําระคนืภายใน 5 ปี ซึ�งกระแสเงนิสดที�ไม่มี

การคดิลดมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมูลค่าตามบญัช ีเนื�องจากการคดิลดไม่ส่งผลกระทบที�มนัียสาํคญั 

 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ

 เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น

 เจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

 เงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปีจากสถาบนัการเงนิ

 เงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปีจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

 เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ตารางต่อไปนี�แสดงใหเ้หน็ถงึกระแสเงนิสดที�ไม่มกีารคดิลดของหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�จดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนด

ตามสญัญา ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

วนัครบกาํหนดตามสญัญาของหนี�สินทางการเงิน 

งบการเงินรวม  

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

(หน่วย: ล้านบาท) 

ภายใน 1 ปี 

ระหว่าง 1 

ถึง 5 ปี 

มากกว่า 

5 ปี ภายใน 1 ปี 

ระหว่าง 1 

ถึง 5 ปี 

มากกว่า 

5 ปี 

หนี�สินตามสญัญาเช่า 472 1,274 1,390 498 1,279 1,390 

33.4 ความเสี�ยงด้านทุน 

การบรหิารความเสี �ยง 

กลุ่มกิจการมนีโยบายที�จะบรหิารทุนเพื�อให้มคีวามสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง และสามารถให้ผลประโยชน์แก่ 

ผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสยี ในอนาคตกลุ่มกิจการอาจจะปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเพื�อให้สามารถมโีครงสร้างทุน 

ที�เหมาะสม กลุ่มกจิการไดม้กีารทําแผนทางการเงนิประจําปี เพื�อประมาณการเงนิปันผลทั �งในปัจจบุนัและอนาคตทุกปี 

การคงไวซ้ึ �งอตัราส่วนตามสญัญาเงนิกู้ 

ภายใต ้เงื�อนไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการจะตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขที�ระบุในสญัญาเงนิกู ้

ทั �งนี� ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการสามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขดงักล่าว 
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34 รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

กลุ่มกจิการถูกควบคุมโดย บรษิัท เอก็ซอนโมบลิ เอเซยี โฮลดิ�ง ไพรเวท ลิมเิตด็ ซึ�งจดัตั �งในประเทศสงิคโปร์ ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็น

จํานวนร้อยละ 65.99 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดยบรษิัทที�มอีํานาจควบคุมสูงสุดคอื บรษิัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั �น 

ซึ�งจดัตั �งในประเทศสหรฐัอเมริกา นอกจากนั �นจํานวนหุ้นร้อยละ 7.3 ถือโดยกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 ซึ�งเป็นกองทุนรวมที�จ ัดตั �ง 

โดยกระทรวงการคลงัโดยจํานวนหุน้ส่วนที�เหลอืถูกถอืโดยสถาบนัและนักลงทุนรายย่อย  

กองทุนรวมวายุภกัษ์1ไดซ้ื�อหุน้จากกระทรวงการคลงัทั �งหมดในวนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2553 จํานวนหุน้ที�เหลือถอืโดยสถาบนัต่าง ๆ 

และนักลงทุนรายย่อยจาํนวนมาก เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมที�สาํคญัไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ ขอ้ 14 

รายการต่อไปนี�เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

(ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร: 

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 9,103,055 5,268,661 

9,103,055 5,268,661 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันใช้เกณฑ์ราคาตลาด และส่วนใหญ่เป็นการขายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลยีมและผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

(ข) ซื�อสินค้าและบริการ 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ซื�อสนิคา้จาก: 

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 108,831,345 66,632,709 

รบับรกิารจาก: 

- บรษิทัร่วม 536,016 523,785 

109,367,361 67,156,494 

การซื�อสนิคา้จากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ส่วนใหญ่เป็นการซื�อนํ�ามนัดบิ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและผลติภณัฑปิ์โตรเคม ีการรบับรกิาร

จากบรษิทัร่วมเกี�ยวขอ้งกบัการใชท้่อนํ�ามนัสําหรบัการส่งผลติภณัฑข์องกลุ่มกจิการ การซื�อสนิคา้และบรกิารใชเ้กณฑ์ราคาตลาด 

211 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)

60

(ค) ค่าใช้จ่าย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ค่าใชจ้่ายจ่ายให:้ 

- บรษิทัย่อย - - 196,198 202,175 

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 2,709,524 3,069,594 2,707,468 3,067,500 

2,709,524 3,069,594 2,903,666 3,269,675 

ค่าใชจ่้ายเป็นค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรกิารสนับสนุนโดยเรยีกเกบ็ในราคาทุนหรอืราคาทุนบวกส่วนเพิ�ม 

(ง) ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ดอกเบี�ยรบัจาก: 

- บรษิทัย่อย - - 182,953 184,794 

- - 182,953 184,794 

ดอกเบี�ยจา่ยให:้ 

- บรษิทัย่อย - - 486 883 

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 175,751 195,957 175,751 195,957 

175,751 195,957 176,237 196,840 

ดอกเบี�ยจ่ายและดอกเบี�ยรบักําหนดมาจากอตัราดอกเบี�ยเงนิกู้ยมืในตลาด ณ เวลาที�ไดม้กีารทําสญัญากูย้มืเงนิ 

(จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสั �นอื�น 70,187 76,449 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 15,904 21,328 

86,091 97,777 

ขอ้มูลขา้งต้นจดัทําขึ�นตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึ�งรวมถงึกรรมการ

ผู้จดัการ ผู้จดัการสี�รายแรกต่อจากกรรมการผู้จดัการลงมา และผูจ้ดัการทุกคนที�อยู่ในระดบัเดยีวกนั รวมถงึผูจ้ดัการการเงนิ 

และผูจ้ดัการบญัช ี

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)
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(ฉ) ยอดคงเหลอืที�เกิดจากการขาย ซื�อสินค้า บริการและค่าใช้จ่าย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั: 

- บรษิทัย่อย - - 46,999 63,496 

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 15 36,486 15 36,486 

15 36,486 47,014 99,982 

เจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั: 

- บรษิทัย่อย - - 3 4 

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 10,588,460 7,894,058 10,588,272 7,893,880 

10,588,460 7,894,058 10,588,275 7,893,884 

ลูกหนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัส่วนใหญ่เกี�ยวกบัดอกเบี�ยคา้งรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว (หมายเหตุ ขอ้ 34 ช) 

เจา้หนี�กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัแสดงถงึยอดเจา้หนี�สุทธ ิโดยส่วนใหญ่เกดิจากการซื�อและขายนํ�ามนัดบิ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและ

ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมซีึ�งมรีะยะเวลาการใหส้นิเชื�อตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม 

(ช) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่: 

- บรษิทัย่อย - - 3,553,483 3,443,943 

รายการเคลื�อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั สามารถวเิคราะห์ได ้ดงันี� 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ณ วนัที� 1 มกราคม 3,443,943 3,251,419 

เงนิใหกู้้ยมืเพิ�มขึ�น 187,978 193,182 

เงนิใหกู้้ยมืจ่ายคนื (78,438) (658) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 3,553,483 3,443,943 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ไม่มหีลกัประกนั ดอกเบี�ยเงนิใหกู้ย้มืคาํนวณมาจากอตัราดอกเบี�ยเงนิกู้ยมืสําหรบั

ลูกคา้ชั �นดขีองธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

212 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)
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(ซ) เงินกู้ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ส่วนหมุนเวียน 

เงนิกูย้มืระยะสั �นจาก: 

- บรษิทัย่อย - - 850 876 

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 11,423,386 10,621,104 11,423,386 10,621,104 

11,423,386 10,621,104 11,424,236 10,621,980 

เงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึครบกําหนด 

 ชาํระภายใน 1 ปี จาก: 

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 3,950,000 3,233,333 3,950,000 3,233,333 

15,373,386 13,854,437 15,374,236 13,855,313 

ส่วนไม่หมุนเวียน 

เงนิกูย้มืระยะยาวจาก: 

- บรษิทัย่อย - - 1,259 1,301 

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 2,750,000 4,616,667 2,750,000 4,616,667 

ส่วนหมุนเวยีน 2,750,000 4,616,667 2,751,259 4,617,968 

รายการเคลื�อนไหวของเงนิกูย้มืจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั สามารถวเิคราะหไ์ด ้ดงันี� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ณ วนัที� 1 มกราคม 18,471,104 17,171,712 18,473,281 17,173,367 

เงนิกูย้มืเพิ�มขึ�น 6,139,484 10,417,652 6,143,750 10,421,864 

เงนิกูจ่้ายคนืระหว่างงวด (6,487,202) (9,118,260) (6,491,536) (9,121,950) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 18,123,386 18,471,104 18,125,495 18,473,281 

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น ประกอบดว้ย 

- เงนิกู้ยมืแบบหมุนเวยีนจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนัแห่งหนึ�ง ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2564 มจํีานวน 7,930 ล้านบาท

เงนิกูย้มืดงักล่าวมวีงเงนิ 12,000 ลา้นบาท

- เงนิกู้ยมืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวข้องกนัแห่งหนึ�งภายใต้สญัญากู้ยมืและฝากเงนิแบบเดนิสะพดั ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม

พ.ศ. 2564 มจํีานวน 3,493 ล้านบาท

เงนิกู้ยมืระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั ไม่มหีลกัประกนั เงนิกู้ยมืระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนัไม่มกีําหนดการจ่าย

ชําระคนืที�แน่นอนและดอกเบี�ยเงนิให้กู้ยมืคํานวณมาจากอตัราดอกเบี�ยเงนิกู้ยมืสําหรบัลูกคา้ชั �นดขีองธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) ปรบัดว้ยส่วนต่าง หรอือตัราดอกเบี�ยอา้งองิระยะสั �นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ปรบัดว้ยส่วนต่าง 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(จํานวนเงนิเป็นหน่วยพนับาทนอกจากจะกล่าวไวเ้ป็นหน่วยอื�น)

63

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น ประกอบดว้ย 

- เงนิกู้ยมืจํานวน 700 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี เริ�มกู้ยมืในเดอืน มถุินายน พ.ศ. 2562 ซึ�งมกีําหนดชําระคนืเป็นรายไตรมาส 

รวมทั �งสิ�น 12 งวด โดยเริ�มชําระคนืงวดในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 ถงึเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2565 วงเงนิกู้ยมืนี�มอีตัรา

ดอกเบี�ย BIBOR ประเภท 3 เดอืน บวกดว้ยส่วนเพิ�ม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืดงักล่าวมยีอดคงเหลือ

จํานวน 117 ลา้นบาท ซึ�งจะถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี พ.ศ. 2565 ทั �งจํานวน

- เงนิกู้ยมืจํานวน 3,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี เริ�มกู้ยมืในเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ซึ�งมกํีาหนดชําระคืนเป็น

รายไตรมาส รวมทั �งสิ�น 12 งวด โดยเริ�มชําระคนืงวดในเดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ถึงเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2565

วงเงินกู้ยืมนี�มีอัตราดอกเบี�ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ�ม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืม

ดงักล่าวมยีอดคงเหลอืจํานวน 1,000 ลา้นบาท ซึ�งจะถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี พ.ศ. 2565 ทั �งจํานวน

- เงนิกูย้มืจํานวน 6,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี เริ�มกูย้มืในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2563 ซึ�งมกีําหนดชําระคนืเป็นรายไตรมาส

รวมทั �งสิ�น 12 งวด โดยเริ�มชําระคืนงวดแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 วงเงินกู้ยืมนี�

มอีตัราดอกเบี�ย BIBOR ประเภท 1 เดอืน บวกด้วยส่วนเพิ�ม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืดงักล่าวมยีอด

คงเหลอืจํานวน 3,500 ลา้นบาท ซึ�งมส่ีวนที�จะถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี เป็นจํานวน 2,000 ล้านบาท

- เงนิกู้ยมืจํานวน 2,500 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี เริ�มกู้ยมืในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ�งมกีําหนดชําระคนืเป็นรายไตรมาส 

รวมทั �งสิ�น 12 งวด โดยเริ�มชําระคนืงวดแรกในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2564 ถึงเดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2566 วงเงินกู้ยืมนี�

มอีตัราดอกเบี�ย BIBOR ประเภท 1 เดอืน บวกด้วยส่วนเพิ�ม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืดงักล่าวมยีอด

คงเหลอืจํานวน 2,083 ลา้นบาท ซึ�งมส่ีวนที�จะถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี เป็นจํานวน 833 ลา้นบาท

อตัราดอกเบี�ยเงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัคํานวณมาจากอตัราดอกเบี�ยเงนิกู้ยมืสําหรบัลูกคา้ชั �นดขีองธนาคาร

กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ปรบัดว้ยส่วนต่าง หรอือตัราดอกเบี�ยอา้งองิระยะสั �นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ปรบัดว้ยส่วนต่าง 

กาํหนดชาํระคืนของเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ไม่เกนิ 1 ปี 3,950,000 3,233,333 3,950,000 3,233,333 

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,750,000 4,616,667 2,751,259 4,617,968 

6,700,000 7,850,000 6,701,259 7,851,301 

213 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



เอกสารแนบ



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ทำาแบบ 56-1 ฉบับนี้)

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

กรุณาคลิกที่รูปเพื่อดูประวัติ

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

215 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสำรแนบ 1



นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
ประธานกรรมการ 

(เป็นผู้บริหาร)

Back to Board of Directors page

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
อำยุ: 59

วันที่ได้รับกำรต่อวำระ: 10 กรกฎาคม 2563

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร: 2 ปี 11 เดือน

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยทัลซ่า สหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยทัลซ่า สหรัฐอเมริกา

กำรอบรมหลักสูตรคณะกรรมกำร:
• Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2551

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 6 แห่ง 
• ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการส่วนปฏบิตักิารน�า้มนัเอเชยีแปซิฟิก บรษิทั เอก็ซอนโมบลิ จ�ากัด
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ 
• กรรมการ บริษัท เอ็กซอน ลิมิเต็ด
• กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล ฮ่องกง โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด
• กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล อีส เทอร์มินอล ฮ่องกง ลิมิเต็ด

ต�ำแหน่งในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง:   
สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ 
น�้ามันเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

กมุภาพนัธ์ 2563 - กรกฎาคม 2563 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และประธานบริหารโครงการอุตสาหกรรม 
แห่งอนาคต บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

สงิหาคม 2562 - มกราคม 2563 ประธานบริหารโครงการอุตสาหกรรมแห่งอนาคต บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด
2560 - สิงหาคม 2562  ผู้จัดการด้านวิศวกรรมส�าหรับภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย แปซิฟิก  

เอ็กซอนโมบิล เอ็นจิเนียริ่ง ยุโรป ลิมิเต็ด
2556 - 2560 ผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติกำรกระท�ำผิด*: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

216 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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นายวัฒนา จันทรศร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ไม่เป็นผู้บริหาร)

อำยุ: 75

วันที่ได้รับกำรต่อวำระ: 27 เมษายน 2564 

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ: 14 ปี 2 เดือน(1)

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

กำรอบรมหลักสูตรคณะกรรมกำร:
• Advanced Audit Committee Program จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2561
• Director Accreditation Program จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2552

ต�ำแหน่งปัจจุบัน: ไม่มี

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน:   
2549 - 2550     ที่ปรึกษาธุรกิจกิจการกลั่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด 
2547 - 2549    ที่ปรึกษาธุรกิจกิจการกลั่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
2540 - 2547    ผู้จัดการโรงกลั่นศรีราชา  

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติกำรกระท�ำผิด*: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

(1) จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ: 7 ปี 6 เดือน

217 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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อำยุ: 64

วันที่ได้รับกำรต่อวำระ: 23 เมษายน 2562 

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ: 2 ปี 8 เดือน 

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทกซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทกซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา

กำรอบรมหลักสูตรคณะกรรมกำร:
• Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2562
• Advance Audit Committee Program (AACP) จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในปี 2562
• Director Leadership Certification Program (DLCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2564

ต�ำแหน่งปัจจุบัน: ไม่มี

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง 
• กรรมการอิสระ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง
• กรรมการอิสระ บริษัท เดอะ บลูเซอร์เคิล พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์
• กรรมการ บริษัท เอเบิล แอสเสท สุขุมวิท จ�ากัด

ต�ำแหน่งในกิจกำรหรือองค์กรอื่น:
• ผู้สังเกตการณ์ องค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน:   
2558 - กุมภาพันธ์ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการปิโตรเลียม
2559 - 2560 อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแปลงส�ารวจที่มีศักยภาพ 

ปิโตรเลียมหลังสิ้นสุดสัมปทาน ในคณะกรรมการปิโตรเลียม
2559 - กุมภาพันธ์ 2562 อนุกรรมการพิจารณาก�าหนดราคาก๊าซธรรมชาติในคณะกรรมการปิโตรเลียม 

ประวัติกำรกระท�ำผิด*: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ 
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา  

ก�าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงาน และกรรมการตรวจสอบ 
(ไม่เป็นผู้บริหาร)

218 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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อำยุ: 63

วันที่ได้รับกำรต่อวำระ: 23 เมษายน 2562

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ: 4 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• บัญชีบัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี้สเตท สหรัฐอเมริกา
• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาเอก สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยแคลการี ประเทศแคนาดา

วุติบัตรวิชำชีพ:
• Certified Internal Audit (CIA)
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA Thailand)
• SAP Certified Consultant - Financial Accounting Module

กำรอบรมหลักสูตรคณะกรรมกำร:
• Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2561
• Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2554

ต�ำแหน่งปัจจุบัน: ไม่มี

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: 
• รองศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คณะท�างานส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบภายใน การกีฬาแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการระบบควบคุมภายใน ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• กรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประสบกำรณ์ท�ำงำน:
• อาจารย์ประจ�าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
• ผู้สอบบัญชี ส�านักงานไชยยศ

ประวัติกำรกระท�ำผิด*: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

นางสาวประจิต หาวัตร 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงาน  
(ไม่เป็นผู้บริหาร)

219 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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นายบุญทักษ์ หวังเจริญ  
กรรมการอิสระ  
(ไม่เป็นผู้บริหาร)

อำยุ: 65

วันที่ได้รับกำรต่อวำระ: 23 เมษายน 2562 

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ: 3 ปี 3 เดือน(1) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• วิศวกรรมบัญฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค

รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

กำรอบรมหลักสูตรคณะกรรมกำร:
• Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2551

ต�ำแหน่งปัจจุบัน: ไม่มี

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: 3 แห่ง
• รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และ กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท แอสเสทเวิรด์ คอร์ป จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง
• ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บริษัท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจกำรหรือองค์กรอื่น: ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน:
2560 - 2562 กรรมการอิสระ กรรมการก�ากับความเสี่ยง และ กรรมการเทคโนโลยี  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 

2551 - 2560 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ประวัติกำรกระท�ำผิด*: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี
(1) จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ: 2 ปี 8 เดือน

220 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



นายพรชัย  ฐีระเวช
กรรมการอิสระ  
(ไม่เป็นผู้บริหาร)

อำยุ: 54

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง: 24 กุมภาพันธ์ 2565

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร: 1 เดือน

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขา M.B.A. (Finance) College of Notre Dame, U.S.A
• ปริญญาเอก สาขาการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
• ปริญญาเอก สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรอบรมหลักสูตรคณะกรรมกำร:
• Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2559
• Boards that Make a Difference (BMD) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2562 และ ปี 2563
• Advanced Audit Committee Program (AACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2564

ต�ำแหน่งปัจจุบัน: ไม่มี

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
• กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ต�ำแหน่งในกิจกำรหรือองค์กรอื่น: 1 แห่ง
• กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบกำรณ์ท�ำงำน:     
ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2564  รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2559 - 2564 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ประวัติกำรกระท�ำผิด*: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

221 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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อำยุ: 54

วันที่ได้รับกำรต่อวำระ: 27 เมษายน 2564 

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร: 9 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

กำรอบรมหลักสูตรคณะกรรมกำร:
• Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2555

กำรอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบสูงสุดทำงสำยงำนกำรเงินและบัญชีในปีที่ผ่ำนมำ:
• TLCA CFO Profession Development Program จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการสนับสนุนธุรกิจและผู้จัดการภาษี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง 
• กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

ต�ำแหน่งในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง:   
กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน ผูจ้ดัการสนบัสนนุธรุกจิและผูจ้ดัการภาษ ีบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
2558 - มกราคม 2563 ผู้จัดการการเงินและภาษี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

กรรมการและผู้จัดการการเงินและภาษี บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด 
ผู้จัดการการเงิน บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด 
ผู้จัดการการเงิน บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด   
ผู้จัดการการเงิน บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัด 
ผู้จัดการการเงิน บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ�ากัด(1)

ผูจ้ดัการการเงิน บริษทั เอ็กซอนโมบลิ เอ็กซ์โพลเรชัน่ แอนด์ โพรดกัชัน่ โคราช อิงค์ 
ผู้จัดการการเงิน บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ากัด

ประวัติกำรกระท�ำผิด*: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: 0.0003% (ถือโดยตนเองทั้งหมด)

Back to Board of Directors page

นางราตรีมณี ภาษีผล
กรรมการ และผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายงานการเงินและบัญชี 

(เป็นผู้บริหาร)
(1) ถึงปี 2559

222 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร  
กรรมการ  

(เป็นผู้บริหาร)

อำยุ: 50

วันที่ได้รับกำรต่อวำระ: 23 เมษายน 2562 

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร: 4 ปี 8 เดือน

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทวิศวกรรมเคมี สถาบันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรอบรมหลักสูตรคณะกรรมกำร:
• Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2561

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง:   
2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงกลั่น 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
2559 ผู้จัดการปฏิบัติการ  

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
2556 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค โรงกลั่นสิงคโปร์ เอ็กซอนโมบิล เอเชีย แปซิฟิก พีทีอี แอลทีดี  

ประเทศสิงคโปร์ 

ประวัติกำรกระท�ำผิด*: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

223 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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นายมาโนช มั่นจิตจันทรา 
กรรมการ  

(เป็นผู้บริหาร)

อำยุ: 53

วันที่ได้รับกำรต่อวำระ: 27 เมษายน 2564 

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร: 4 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ วิศวการเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

กำรอบรมหลักสูตรคณะกรรมกำร:
• Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2561

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจ�าประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง 
• กรรมการ บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ากัด

ต�ำแหน่งในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง:  
สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจ�าประเทศไทย 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ากัด

2561 - กรกฎาคม 2563 ผู้จัดการการตลาดขายปลีก  
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัด

2559 - 2560 ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการขายและพัฒนาธุรกิจฝ่ายการตลาดขายปลีก 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

2558 - 2559   ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจฝ่ายการตลาดค้าปลีก  
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

ประวัติกำรกระท�ำผิด*: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

224 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์
กรรมการ และกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน 

(ไม่เป็นผู้บริหาร)

อำยุ: 53

วันที่ได้รับกำรต่อวำระ: 10 กรกฎาคม 2563

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร: 3 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

กำรอบรมหลักสูตรคณะกรรมกำร:
• Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2561

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง:
2562 - 2563 ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์  

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด
2561- 2562 ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์  

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
2556 - 2561 ผู้จัดการด้านสนับสนุนธุรกิจและที่ปรึกษาด้านการควบคุม 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติกำรกระท�ำผิด*: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

Back to Board of Directors page225 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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นายเจษฎา ชั้นเชิงกิจ 
กรรมการ  

(เป็นผู้บริหาร)

อำยุ: 48
วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 3 กันยายน 2563 
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร: 1 ปี 3 เดือน
คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กำรอบรมหลักสูตรคณะกรรมกำร:
• Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2564
ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพซเซตเตอร์ จ�ากัด

ต�ำแหน่งในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี
ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง:
สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน ผู้จัดการการตลาดขายปลีก 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัด

2561 - กรกฎาคม 2563 ผู้จัดการการจัดการรายได้ ประเทศไทยและลุ่มแม่น�า้โขง 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

2558 - 2561 ผู้จัดการการสื่อสารการตลาดภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

ประวัติกำรกระท�ำผิด*: ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี
* ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
(1) การถูกพิพากษาว่ากระท�าผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ
(2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ และ
(3) การถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐโทษฐานทุจริตต่อหน้าที่
(4) การกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

      เฉพาะความผิดในเรื่องต่อไปนี้
      (4.1) การกระท�าโดยไม่สุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
      (4.2) การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือ ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคัญ 
            ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
      (4.3) การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเคยมีส่วนร่วม 
            หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

226 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

Back to Board of Directors page

นายวันชัย วิจักรชน 
ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน�า้มันเชื้อเพลิง 

(เป็นผู้บริหาร)

อำยุ: 53

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 มิถุนายน 2560 

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน�้ามันเชื้อเพลิง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจกำรหรือองค์กรอื่น: ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง:   
2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน�้ามันเชื้อเพลิง 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
2560 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจน�้ามันเชื้อเพลิงและขายส่ง 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติกำรกระท�ำผิด*: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

227 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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อำยุ: 42

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง: 1 พฤศจิกายน 2564 

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน�้ามันแห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง 
• กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ากัด

ต�ำแหน่งในกิจกำรหรือองค์กรอื่น: ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง:  
พฤศจิกายน 2564 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน�้ามันแห่งประเทศไทย 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
2562 - 2564 รองประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
2560 - 2562 ผู้จัดการกิจการค้าร่วม  

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

ประวัติกำรกระท�ำผิด*: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน�า้มันแห่งประเทศไทย  

(เป็นผู้บริหาร)

228 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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อำยุ: 44

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง: 4 กุมภาพันธ์ 2563

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา-ชาเปลฮิลล์ สหรัฐอเมริกา

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการการเงิน บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด
• ผู้จัดการการเงิน บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด
• ผู้จัดการการเงิน บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัด
• ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
• ผู้จัดการการเงิน บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ากัด
• กรรมการ และ ผู้จัดการการเงิน และ ผู้จัดการสินเชื่อลูกค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง 
• กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

ต�ำแหน่งในกิจกำรหรือองค์กรอื่น: ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง:   
กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน ผู้จัดการการเงิน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ผู้จัดการการเงิน บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด
ผู้จัดการการเงิน บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด  
ผู้จัดการการเงิน บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัด
ผูจ้ดัการการเงิน บริษทั เอ็กซอนโมบลิ เอ็กซ์โพลเรชัน่ แอนด์ โพรดกัชัน่ โคราช อิงค์
ผู้จัดการการเงิน บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ากัด
กรรมการ และ ผู้จัดการการเงิน และ ผู้จัดการสินเชื่อลูกค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก   
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด(1)

2561 - มกราคม 2563 หัวหน้าฝ่ายการเงินส่วนธุรกิจน�้ามันปิโตรเลียมและน�้ามันหล่อลื่นภูมิภาคเอเชีย 
แปซิฟิก เอ็กซอนโมบิล เอเชีย แปซิฟิก พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์

2559 - 2560 ที่ปรึกษาการเงิน แผนกการเงิน เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา 
2558 - 2559 ที่ปรึกษาการเงิน แผนกบัญชี เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา

ประวัติกำรกระท�ำผิด*: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

นางวรญา โกสาลาทิพย์ 
ผู้จัดการการเงิน 
(เป็นผู้บริหาร) (1) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการเงิน ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2563 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

และผู้จัดการสินเชื่อลูกค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเพิ่มเติม ตั้งแต่พฤศจิกายน 2564

229 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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นายสุวัฒน์ ศรีคณาพงษ์
ผู้จัดการบัญชี 
(เป็นผู้บริหาร)

อำยุ: 53

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 ตุลาคม 2563

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัด
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
• ผู้จัดการบัญชี บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ากัด
• กรรมการและ ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง
• กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

ต�ำแหน่งในกิจกำรหรือองค์กรอื่น: ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง:   
ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ผู้จัดการบัญชี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ผู้จัดการบัญชี บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด
ผู้จัดการบัญชี บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด   
ผู้จัดการบัญชี บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัด
ผูจั้ดการบญัชี บรษิทั เอ็กซอนโมบลิ เอ็กซ์โพลเรช่ัน แอนด์ โพรดกัช่ัน โคราช อิงค์
ผู้จัดการบัญชี บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ากัด
กรรมการและผู้จัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

2561 - กันยายน 2563  ผู้จัดการส่วนงานเครดิตลูกค้า บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด 
2557 - 2561 ผู้จัดการส่วนงานภาษีศูนย์สนับสนุนธุรกิจ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด 

ประวัติกำรกระท�ำผิด*: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

230 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
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นางมัทนา สุตธรรม 
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน 

(เป็นผู้บริหาร)

อำยุ: 52

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง: 1 สิงหาคม 2564

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ โรงเรียนการจัดการสโลน สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

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

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจกำรหรือองค์กรอื่น: ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง:  
สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน  
   บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
2561 - 2564  ผู้จัดการการวิเคราะห์ธุรกิจและรายงาน ธุรกิจน�้ามันเชื้อเพลิง ระดับภูมิภาค  
   บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด 
2559 - 2561  ผู้จัดการการดูแลและวิเคราะห์ธุรกิจและรายงาน ธุรกิจน�้ามันเชื้อเพลิง 
   และน�้ามันหล่อลื่น บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

ประวัติกำรกระท�ำผิด*: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

* ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
  (1) การถูกพิพากษาว่ากระท�าผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ 
  (2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ และ
  (3) การถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐโทษฐานทุจริตต่อหน้าที่
  (4) การกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
      เฉพาะความผิดในเรื่องต่อไปนี้
      (4.1) การกระท�าโดยไม่สุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
      (4.2) การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือ ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคัญ 
            ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
      (4.3) การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเคยมีส่วนร่วม 
            หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

231 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี

ข้อมูลของเลขานุการบริษัท

นายอมร มันจันดาร์ 
นางอังสนา พิเรนทร 

อำยุ: 37

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง: 1 ธันวาคม 2563 
เป็นผู้ท�าบญัชีทีม่คีณุสมบตัแิละเง่ือนไขของการท�าบญัชีตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในประกาศกรมพฒันา 
ธรุกจิการค้า

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

กำรอบรมกำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องด้ำนบัญชีในปี 2564:
• อบรมหลักสูตร DBD e-Learning วิชาสารสนเทศทางการบัญชี 1
• อบรมหลักสูตร DBD e-Learning วิชามาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง :   
2563 - ปัจจุบัน หัวหน้างานฝ่ายบัญชี - บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด 
2561 - 2563 หัวหน้างานบัญชีทั่วไป - บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด
2559 - 2561 หัวหน้างานบัญชีทรัพยากรบุคคล - บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

กำรด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: ไม่มี

อำยุ: 45

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง: 28 มีนาคม 2551

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• ปริญญาโทกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยวอชิงตัน มหาวิทยาลัยอเมริกัน วอชิงตัน ดี.ซี.

สหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง :   
2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

กำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหนำ้ที่และควำมรู้พื้นฐำนของเลขำนุกำรบริษัทในปี 2564: ไม่มี

กำรด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำ: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ**: 0.0003% (หุ้นทั้งหมดถือโดยคู่สมรส)

** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

232 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- ไม่มี -

เอกสำรแนบ 2

233 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
นายเกรียงไกร ศรีสวัสดิ์ 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

อำยุ: 55

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง: 1 ธันวาคม 2561

คุณวุฒิกำรศึกษำ:
• ปริญญาตรีด้านรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทด้านการบริหารธรุกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่งปัจจุบัน:
• หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

กำรอบรมที่เกี่ยวข้อง:
• การประชุมผู้ตรวจสอบการทุจริตแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประจ�าปี 2564

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง :   
2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด
2561  ผู้จัดการด้านการจัดตั้งธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด
2560 - 2561 ผู้จัดการบริหารโครงการธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด

กำรด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอื่น: ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริหำร: ไม่มี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ*: ไม่มี

เอกสำรแนบ 3

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

234 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

สินทรัพย์ถาวรหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อยตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายละเอียดเป็นดังนี้

        หน่วย: ล้านบาท

รายการสินทรัพย์ถาวรหลัก
มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลัง 

หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน  4,946

อาคาร โรงงาน และอุปกรณ์ 17,042

งานระหว่างก่อสร้าง 1,718

รวมมูลค่าสินทรัพย์ถาวรหลักสุทธิ 23,706

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ราคาตามบัญชีก่อนหัก 
ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ของบริษัทฯและของกลุ่มกิจการท่ีตัดค่าเสื่อมราคา 
ครบตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู ่มีมูลค่า 20,060 ล้านบาท และ  
19,733 ล้านบาท ตามล�าดับ (พ.ศ. 2563: มูลค่า 14,793 ล้านบาท และ 14,466 ล้านบาท)

ส� าหรับรายการและมูลค ่ าสุทธิตามบัญชีหลั งหักค ่ า เสื่ อมราคาสะสมและ 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย ซึ่งจ�าแนกตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นดังนี้ 

        หน่วย: ล้านบาท

รายการสินทรัพย์ถาวรหลัก
มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหัก 

ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนธุรกิจการกลั่นน้�ามัน 
และจัดจ�าหน่ายน้�ามัน

 23,457

ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี   249

รวมมูลค่าสินทรัพย์ถาวรหลักสุทธิ 23,706

บรษิทัฯ ไม่มกีารใช้ทรัพย์สนิเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงนิหรอืสญัญาใดๆ

เอกสารแนบ 4

235 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



รายละเอียดการเอาประกันภัยทรัพย์สิน
กรมธรรม์ประกันภัยที่ส�าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ การประกันสรรพภัยของทรัพย์สิน  
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และการขนส่งสินค้าทางทะเล  กรมธรรม์ประกันภัย 
ของบรษัิทฯ เกอืบทัง้หมดท�าไว้กบั บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) อย่างไรกด็ี  
บริษัทฯ ไม่ได้ท�าประกันภัยส�าหรับการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption)  
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทบทวนความคุ้มครองตามการประกันภัยเป็นระยะๆ เพื่อพิจารณาว่า 
การประกันภัยท่ีมีอยู่นั้นจะสามารถครอบคลุมความเส่ียงต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ได้ตระหนัก
หรือคาดหมายไว้อย่างเพียงพอหรือไม่

ภายใต ้กรมธรรม ์ประกันสรรพภัยของทรัพย ์ สิน บริษัทฯ ได ้ เอาประกันภัย 
ความสูญเสียส�าหรับทรัพย์สินที่มีความส�าคัญบางรายการ ซ่ึงรวมถึงโรงกล่ันน�้ามัน 
และหน่วยผลิตต่างๆ ของบริษัทฯ คลังน�้ามันบางแห่ง สินค้าคงคลังและอาคาร
ส�านักงานบางแห่ง ตลอดจนอุปกรณ์และระบบท่ีส�าคัญ ในวงเงินประกันรวมจ�านวน  
570 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ละครั้ง 

ในส่วนของกรมธรรม์ประกนัภัยความรบัผดิต่อบคุคลภายนอกของบรษิทัฯ นัน้ ครอบคลมุ
ความรับผิดตามกฎหมายและตามสัญญาที่บริษัทฯ มีต่อบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้น 
เนื่องจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความเสียหายของทรัพย์สินและการโฆษณา  
ซึ่งมีวงเงินประกันส�าหรับความรับผิดทั่วไปต่อบุคคลภายนอกรวมท้ังส้ินเป็นจ�านวน 
150 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และมีวงเงินประกันส�าหรับความรับผิดท่ีเกี่ยวกับการบิน  
(Aviation Related) รวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ส�าหรับ 
การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Open Cargo Insurance) ครอบคลุม
ความสูญเสียหรือความเสียหายในระหว่างการล�าเลียงและขนถ่ายสินค้าทั้งทางอากาศ 
ทางทะเล และทางบก โดยมีวงเงินความคุ้มครองไม่เกิน 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ส�าหรับต่อหนึ่งล�าหรือหนึ่งเที่ยวการขนส่ง

กรมธรรม์ประกนัภยัข้างต้นทัง้หมดยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยความรบัผดิตามกฎหมาย
อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น�้ามันเชื้อเพลิงอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรับผิดส่วนแรก (Deductibles) นอกเหนือไปจาก 
ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่นๆ แล้ว การประกันภัยดังกล่าวของบริษัทฯ บางส่วน 
ยังไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดอันเกิดจากภัยสงครามหรือการก่อการร้ายด้วย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าตัดจ�าหน่าย 
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช ้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายละเอียดเป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าตัดจำาหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าสิทธิและใบอนุญาต   19

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 134

รวมมูลค่ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 153

236 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564

เอกสารแนบงบการเงินการกำากับดูแลกิจการภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน



นอกเหนือจากค่าสิทธิและใบอนุญาต และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทฯ ยังมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิอื่น ๆ  
ที่ส�าคัญอีก ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สิทธิตามสัญญาเช่าระยะยาว

ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวที่บริษัทฯ ท�ากับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซ่ึงได้แก่  
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด และ 
บริษัท เพซเซตเตอร์ เอน็เตอร์ไพรเซส จ�ากดั บรษิทัฯ มสีทิธคิรอบครองและใช้ประโยชน์ 
ในทีด่นิซ่ึงกระจายอยูท่ัว่ประเทศไทย โดยมีเนือ้ทีร่วมกนัประมาณ 526,673.6 ตารางเมตร  
ส�าหรับสถานีบริการน�้ามัน และประมาณ 205,000 ตารางเมตร ส�าหรับคลังน�้ามัน  

โดยในการเช ่าที่ ดินระยะยาวจากบริษัท ร ่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด และ 
บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัดนั้น บริษัทฯ ได้ตกลงท�าสัญญาเช่าท่ีดิน 
แต่ละแปลงจากบรษิทัย่อยดังกล่าว ซึง่ส่วนใหญ่จะมกี�าหนดระยะเวลาเช่าประมาณ 30 ปี  
โดยมีการเรียกเก็บค่าเช่าจากต้นทุนค่าใช้จ่ายบวกก�าไรอัตราคงท่ี ซึ่งวิธีคิดค่าเช่า 
จะมีการก�าหนดไว้ในสัญญาเช่าที่ดินแต่ละฉบับ

ในขณะทีก่ารเช่าทีดิ่นระยะยาวจากบรษิทั วสิาหกจิส่งเสรมิอตุสาหกรรม จ�ากดั ส่วนใหญ่ 
แล้วสัญญาเช่าที่ดินที่บริษัทฯ ท�ากับบริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด  

จะมีก�าหนดระยะเวลาเช่าที่แตกต่างกัน โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาเช่าที่ดิน 
แต่ละฉบับ และบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะขอต่ออายุการเช่าออกไปได้อีก เม่ือส้ินสุดการเช่า
ตามสัญญาเดิม โดยอัตราค่าเช่าจะมีการจ่ายช�าระเป็นรายปี  

มูลค่าสุทธิที่ดินตามบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
สามารถสรุปได้ ดังนี้

        หน่วย: ล้านบาท

รายการที่ดิน
(จำาแนกตามบริษัท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ  690

บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด 8

บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ากัด 3,041

บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัด 1,207

รวมมูลค่าที่ดินสุทธิ 4,946
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สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเส่ือมราคา 
ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ี
ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายละเอียดเป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อสังหาริมทรัพย์  3,871

ยานพาหนะ 341

อุปกรณ์ 93

รวมมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ 4,305

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทัฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ตามหลักเกณฑ์
ทีค่ณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนได้วางไว้โดยอาศยัอ�านาจตามพระราชบัญญติัส่งเสรมิ
การลงทุน พ.ศ. 2520 จ�านวน 2 บัตร ส�าหรับการประกอบกิจการ ดังนี้

(1) การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2535 โดยให้มีก�าลังการ 
กลั่นน�้ามันดิบวันละประมาณ 82,000 บาร์เรล โดยสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ที ่
บริษัทฯ ได้จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับกิจการในส่วนที่ได้รับการ 
ส่งเสริมการลงทุนนี้ ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน 

ต่อมาในปี 2563 บรษิทัฯ ได้รบัอนญุาตให้ใช้สทิธปิระโยชน์ตามบตัรส่งเสรมิข้างต้นเพิม่เตมิ 
ส�าหรับการน�าเข้าเครื่องจักรตามการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน�้ามันตามมาตรฐานยูโร 5 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 
จนถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2566 โดยมเีงือ่นไขว่าจะต้องด�าเนนิการครบตามโครงการปรบัปรงุ
คุณภาพน�้ามันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(2) การผลิตพาราไซลีน (Paraxylene) ประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีจากปิโตรเลียม 
ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2541 โดยให้ด�าเนินการก่อสร้างโรงงาน 
อะโรเมติกส์ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงกลั่นน�้ามันที่ศรีราชา โดยมีก�าลังการผลิต 
พาราไซลีนประมาณ 350,000 ตันต่อปี ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้รับการอนุญาตจาก 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับการขยาย 
ก�าลงัการผลิตเป็น 420,000 ตนัต่อปี และ 540,000 ตนัต่อปี เมือ่วนัที ่15 มถุินายน 2544  
และวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ตามล�าดับ 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรพัย์สิน 
บริษัทฯ ไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินในปี 2564
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นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณธุรกิจ 
และอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คลิก คลิก คลิก คลิก

รายละเอยีดท่ีเก่ียวข้องสามารถศกึษาได้ตามลิงค์ด้านล่าง 

นโยบายและแนวปฏิบัต ิ
การกำากับดูแลกิจการ

แนวทางการกำากับดูแลกิจการ 
ของคณะกรรมการ

มาตรฐานการดำาเนินธุรกิจ
อำานาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  
และคณะกรรมการชุดย่อย

เอกสำรแนบ 5
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https://investor.esso.co.th/th/corporate-governance/corporate-governance-practices
https://www.esso.co.th/-/media/Thailand/Files/Corporate-governance/ETL-Board-Governance2021Thai.pdf
https://investor.esso.co.th/th/corporate-governance/standards-of-business-conduct
https://investor.esso.co.th/th/corporate-info/board-of-directors


การแยกต่างหากจากกันของบริษัทฯ
ไม่มส่ีวนใดในเอกสารนีมี้วตัถปุระสงค์ทีจ่ะทดแทนนโยบายเรือ่งการแยกต่างหากจากกนั 
ของแต่ละบริษัท ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานตามท่ีระบุในเอกสารนี้ไม่จ�าเป็น 
ต้องแสดงถึงความเช่ือมโยงด้านการรายงาน แต่อาจสะท้อนถึงค�าแนะน�าส�าหรับ 
การท�างาน การดูแลหรือความสัมพันธ์ด้านการบริการ แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงการใช้ 
ดุลยพนิจิของผูถ้อืหุน้ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบักจิการของบรษิทัในแต่ละประเทศในเอกสารฉบบันี ้ 
แต่ละบริษัทจะยังคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบในการด�าเนินกิจการของบริษัทเอง 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มีบริษัทในเครือจ�านวนมาก และ 
มีหลายบริษัทที่ใช้ชื่อซึ่งรวมค�าว่า เอ็กซอนโมบิล (ExxonMobil) เอ็กซอน (Exxon)  
เอสโซ่ (Esso) และ โมบิล (Mobil) อยู่ด้วย เพื่อความสะดวกและความเรียบง่าย 
ส�าหรับหนังสือนี้ บางครั้งอาจมีการใช้ค�าเช่น บริษัทใหญ่ บริษัทของเรา เรา หรือบริษัท 
ที่ว ่านั้น เพ่ือระบุโดยย่อถึงบริษัทในเครือหรือกลุ ่มบริษัทในเครือโดยเฉพาะ  
บางครั้งอาจมีการระบุโดยย่อถึงหน่วยงานในระดับโลกหรือระดับภูมิภาค หรือสายงาน
ธุรกิจของหน่วยงานในระดับโลกหรือระดับภูมิภาคเพ่ือความสะดวกและความเรียบง่าย
เช่นกัน ในท�านองเดียวกัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจกับลูกค้า ผู ้ขายสินค้า รัฐบาล และกลุ ่มอ่ืนจ�านวนมากด้วย ดังนั้น 
เพื่อความสะดวกและความเรียบง่าย จึงจะมีการใช้ค�าเช่น การลงทุน การร่วมลงทุน  
การเข้าเป็นหุ้นส่วน ผูล้งทนุร่วม และหุน้ส่วน เพือ่ระบถุงึความสัมพันธ์ทางธุรกจิท่ีเกีย่วกบั 
กจิกรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน แต่ค�าเหล่านีอ้าจไม่แสดงถงึความสมัพนัธ์ทางกฎหมาย
โดยเฉพาะเจาะจง
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
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