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ค�ำว่า "เอ็กซอนโมบิล" หมายความถึง เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และอาจรวมถึงบริษัทตั้งแต่หนึ่งแห่งหรือมากกว่าที่เป็นบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น แล้วแต่ความหมายของบริบทนั้น ส�ำหรับค�ำว่า "บริษัทฯ" หมายความถึง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)

มุมมองโดยสรุป
จากภาคสวนตางๆ ของธุรกิจเกี่ยวกับเอสโซและยูโร 4
ขอคิดเห็นจากภาครัฐ ผูกำหนดกฏระเบียบและควบคุมนโยบายรัฐ

มุมมองในสวนพนักงานบริษัทฯ

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงาน

…เอสโซรวมมือกับกรมธุรกิจพลังงานผลิต
และจำหนายน้ำมันคุณภาพดี และชวยทำให
ประเทศไทยเปนผูนำในอาเซียนในดานนี้
…ชวยแกปญหาสิ่งแวดลอม ….ไดใหความ
รวมมืออยางดีมาโดยตลอดทั้งกับภาครัฐและ
ภาคสวนที่เกี่ยวของในการใชพลังงานทดแทน
อาทิ เชน แก็สโซฮอล ไบโอดีเซล เปนตน…

คุณนิพนธ บุตรโสภา
ความเห็นจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในดานวิศวกรรม

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล

คณบดีวิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
…เปนบริษัทยักษใหญ เปนผูนำความคิด
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยผลิต
ผลิตภัณฑ ยูโร 4… ผลิตบุคลากรเปน
ทรัพยากรที่สำคัญของชาติโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน …เปนบริษัท
ในฝนของนิสิตรวมถึงผมเองดวย… ทำให
สามารถพัฒนาตนเองไดตลอดจากการ
เรียนรูจากระบบการจัดการมาตรฐานสากล
และเรียนรูจ ากเพือ่ นรวมงานเกงๆ ระดับโลก…

วิศวกรกระบวนการผลิต
บมจ. เอสโซ (ประเทศไทย)
…ในระหวางโครงการยูโร 4 พนักงานไดมีสวน
รวมและทำงานรวมกับผูเชี่ยวชาญระดับโลก
ในการวางแผน ออกแบบ กอสราง และเดิน
เครื่องจึงเปนโอกาสที่ดีที่ไดเรียนรูทักษะและ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น …เราสามารถทำไดสำเร็จ
ภายในงบประมาณและเวลาอันจำกัด…
เราภูมิใจมากกับความสำเร็จครั้งนี้…

โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเปนหนึ่งในการลงทุนครั้งใหญของบริษัทฯ ในรอบหลายปที่ผานมา
โดยใชเวลาถึง 4 ป ในการวางแผนกอสรางและเริ่มเดินเครื่อง โดยมีผูรวมทำงานมากถึง 3,000 คน

แงมุมจากชุมชนใกลเคียง

เสียงสะทอนจากเจาของกิจการรุนที่ 2

คุณสุกิจ จันทรังสิกุล

หจก.จันทรังสิกุล
ผูดำเนินการสถานีบริการ จังหวัดตรัง
ประสบการณ 17 ป
…ทำธุรกิจเปนผูดำเนินการสถานีบริการเปน
รุนที่สอง เรากับบริษัทอยูกันแบบครอบครัว
มาเปนเวลา 51 ป …ผมสามารถแขงขันกับ
สถานีบริการยี่หออื่นในเขตและยังเพิ่มยอด
ขายใหสูงขึ้นไดอีก ลูกคาเชื่อมั่นในคุณภาพ
น้ำมันและติดแบรนด เรามีแบบธุรกิจที่
ลงตัว หนาลาน ไทเกอรมารท โมบิล 1
เซ็นเตอร และรานกาแฟราบิกา….

คุณอนันญา มากคุณ

นักวาดผาบาติกมืออาชีพ
ศูนยฝกอบรมอาชีพสตรีแหลมฉบัง
…สรางอาชีพใหแมบาน มีรายไดเสริม…ยังไม
มีบริษัทใดทำแบบนี้อยางจริงจัง สอนและ
ลงทุนใหหมดจนทำได ไมใชผานมาและ
ผานไป…..เอสโซทำใหเรามีความสุขมาก…

ทัศนะจากผูเชี่ยวชาญทางการตลาด

คุณโชคชัย คุณวาสี

บจก.ซี.เอส.เค.เซอรวิส
ผูดำเนินการสถานีบริการ จังหวัดขอนแกน
ประสบการณ 18 ป
…ผมภูมิใจที่ไดรวมทำธุรกิจกับแบรนด 10
อันดับแรกของโลก …. ไดขยายมาเปน 7 ปม
ใน 18 ป….เราเพียงแตทำในสวนที่เราทำได
ดีที่สุดคือ บริการใหเปนที่พึงพอใจของลูกคา
สวนที่เหลือก็ใหเปนหนาที่ของบริษัท ที่จะ
ตัดสินใจทางการตลาดในการนำสินคา
เทคโนโลยีใหมเขามาใหตรงกับความตอง
การ และขอกำหนดของแตละประเทศ
ตามความเหมาะสม…

ปี 2554 เป็นปีที่บริษัทฯ ก้าวสู่ความส�ำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง เมื่อการก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพน�้ำมันซึ่งเป็นการลงทุนใหญ่เป็นอันดับ 2 เท่าที่เคยลงทุนมา
เสร็จสิ้นลง และสามารถเริ่มกระบวนการผลิตน�้ำมันสะอาดให้กับชาวไทย

ซี จอห์น อัทนัส
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
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รายงานประจ�ำปี 2554

สารจากประธานกรรมการ
ปี 2554 เป็นปีมหามงคลซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมกับชาวไทยอีกหลายล้านคน
เฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งยังเป็นปีที่บริษั ทฯ ก้าวสู่ความส�ำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง
เมือ่ สามารถก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพน�้ำมันซึง่ เป็นการลงทุนใหญ่
เป็นอันดับ 2 เท่าทีเ่ คยลงทุนมาเสร็จสิน้ ลง และสามารถเริม่ กระบวนการ
ผลิตน�ำ้ มันสะอาดให้กบั ชาวไทย โครงการนีจ้ ะผลิตน�ำ้ มันดีเซลและเบนซิน
ที่มีก�ำมะถันและสารเบนซีนต�่ำตามมาตรฐาน ยูโร 4 โดยบริษั ทฯ ได้
ก่อสร้างโครงการเสร็จสิน้ ก่อนก�ำหนดตามกฏหมายและในวงเงินทีต่ ำ�่ กว่า
งบประมาณ 13 พันล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติไว้ถึง 2.6 พันล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ปี 2554 นี้ก็ยังเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง ประเทศไทยและ
อุตสาหกรรมน�้ำมัน ต้องประสบกับอุทกภัยครั้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบ
75 ปี ประกอบกับความแปรปรวนของเศรษฐกิจโลกและความไม่สงบ
ทางการเมืองรอบโลก อุทกภัยครั้งนี้ส่งผลให้กว่าร้อยละ 20 ของสถานี
บริการและคลังจ่ายน�้ำมันแห่งหนึ่งของบริษัทฯ ต้องหยุดท�ำการชั่วคราว
พนักงานบริษั ทฯ ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานตลอดทั้งวันและคืนในการกู้ 105
สถานีบริการและคลังจ่ายน�ำ้ มันให้กลับมาด�ำเนินการได้กอ่ นสิน้ ปี โดยยัง
คงรักษาความปลอดภัยให้กบั พนักงานและปกป้องสิง่ แวดล้อมในชุมชนที่
ตั้งอยู่โดยรอบ
แม้จะประสบความยากล�ำบากดังกล่าว บริษั ทฯ ก็ยังมีผลก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี 2554 เป็นจ�ำนวน 0.9 พันล้านบาท เปรียบเทียบกับ 1.6
พันล้านบาท ในปี 2553 อันเป็นผลมาจากสภาพตลาดทั้งในและนอก
ประเทศ ความจ�ำเป็นในการด�ำเนินงาน และผลกระทบจากการเปลี่ยน
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจ�ำนวนถึง 1.2 พันล้านบาท ส่วนในด้าน
การผลิตนั้น ปริมาณการกลั่นได้ลดลงเป็น 108 พันบาร์เรลต่อวัน จาก
121 พันบาร์เรลต่อวัน ในปี 2553 สืบเนื่องจากการหยุดการผลิตชั่วคราว
เพือ่ เชือ่ มต่อโครงการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ มันและการซ่อมบ�ำรุงตามแผน
อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องบังเอิญที่ผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของอุทกภัยนั้น
เกิดขึ้นในช่วงโรงกลั่นหยุดการผลิต ดังนั้นผลกระทบต่อธุรกิจโรงกลั่น
จึงลดลง โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2554 บริษัทฯ ได้เพิม่ ปริมาณการ
กลัน่ เพือ่ ตอบสนองต่อมาตรการกึง่ ลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจที เี่ ริม่ บังคับใช้
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 และค่าการกลั่นที่เพิ่มสูงขึ้น ส�ำหรับปริมาณ
การผลิตพาราไซลีนนั้นคงระดับอยู่ที่ 315 พันตันเท่ากับปี 2553 ทั้งนี้
สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก็ยังคงแข็งแกร่ง โดยบริษัทฯ คาดว่า
เงินกูย้ มื ทีเ่ พิม่ มากขึน้ เพือ่ รองรับทุนหมุนเวียนด�ำเนินงานทีส่ งู ขึน้ ชัว่ คราว
ในระหว่างการเริ่มเดินเครื่องจะลดลงเป็นล�ำดับ

บริษัทฯ ยังคงปรับปรุงเครือข่ายการขายน�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ และ
เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด โดยในปี 2554 บริษัทฯ ได้เริ่มปรับปรุง
ภาพลักษณ์ของสถานีบริการจ�ำนวน 48 สถานีและขยายโมบิล 1 เซ็นเตอร์
เพิ่มจาก 100 เป็น 160 แห่ง การลงทุนอย่างเลือกสรรในการปรับปรุง
ภาพลักษณ์ของสถานีบริการนั้น ไม่เพียงให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีใน
ตลาดค้าปลีกน�ำ้ มันซึ่งมีการแข่งขันสูง ยังคงสถานภาพเป็นช่องทางหลัก
ในการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กบั ธุรกิจโรงกลัน่ อีกด้วย เช่นเดียวกันเครือข่าย
โมบิล 1 เซ็นเตอร์ช่วยให้บริษั ทฯ สามารถเพิ่มยอดขายน�้ำมันหล่อลื่น
โมบิล 1 (Mobil 1) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสังเคราะห์หลักของบริษัทฯ
ในธุรกิจค้าปลีก
บริษั ทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ด�ำเนินกิจการ ที่มีความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาลอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รบั รางวัลองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
ประจ�ำปีจากหอการค้าไทย-อเมริกันในประเทศไทยเป็นปีที่ 2 ติตต่อกัน
และได้เข้าร่วมกับสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อ
บรรเทาทุกข์และให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุข
นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญอย่างสูงกับความปลอดภัย
ของพนักงาน ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการความปลอดภัยใหม่
(“เพือ่ นช่วยเพือ่ น”) โดยพนักงานทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะเข้าไปทักท้วงได้ตลอด
เวลาหากพบเห็นพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อปกป้องอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัว
พนักงานและเพื่อนร่วมงาน และบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป จนกว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ว่า “ต้องไม่มีใคร
ได้รับบาดเจ็บ”
สุดท้ายนี้ ผมขอให้ความมั่นใจว่า ด้วยคุณค่าและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
บริษัทฯ ยึดมัน่ อยูน่ นั้ บริษัทฯ จะยังคงสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ผลิตน�ำ้ มันสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม และจัดสรรผล
ตอบแทนทีด่ ีให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ตอ่ ไปในระยะยาว ทัง้ ยังสามารถด�ำรงความ
ซื่ อ ตรงสู ง สุ ดในการด� ำ เนิ น งาน ในนามของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้ดำ� เนินการสถานีบริการ และลูกค้าบริษัทฯ ที่
ได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษั ท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยดีเสมอมา

ซี จอห์น อัทนัส
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

www.esso.co.th
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สูบถ่ายน�้ำมันดิบจากเรือขนน�้ำมันเข้าไปยังถังเก็บน�้ำมันดิบที่
โรงกลั่นน�้ำมันศรีราชาต่อเนื่องเป็นเวลาอีก 2-3 ชั่วโมง

6

รายงานประจ�ำปี 2554

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท:
ชื่อบริษัท

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

ESSO

เลขทะเบียนบริษัท

ทะเบียนเลขที่ 0107539000073

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโรงกลั่นปิโตรเลียม และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร
รวมทั้งการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ

ทุนจดทะเบียน

17,110,007,246.71 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 3,467,916,666 หุ้น มูลค่าตราไว้ 4.9338 บาทต่อหุ้น

ทุนช�ำระแล้ว

17,075,181,200.40 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 3,460,858,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 4.9338 บาทต่อหุ้น

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

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

เว็บไซต์

www.esso.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

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

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง:
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 229-2888 (Call Center)

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 15
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02 344-1000

www.esso.co.th

7

พนักงานวัดระดับน�ำ้ มันในถังเก็บน�้ำมันดิบ TK-902
หลังสูบถ่ายน�้ำมันดิบจากเรือขนส่งน�้ำมันเสร็จสิ้นลง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้น�ำ ในธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงาน
ระดับโลก โดยบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมากว่า 100 ปี
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บริษัทฯ ได้รบั เอาแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของเอ็กซอนโมบิล ทีม่ คี วามเคร่งครัดทางวินยั มาใช้ ซึง่ เน้นวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาปัจจัยพืน้ ฐานการด�ำเนิน
ธุรกิจในระยะยาว และมุ่งเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยังได้รับประโยชน์อื่นๆ จากการเป็นหนึ่งในบริษั ทในเครือเอ็กซอนโมบิล
ทั้งด้านความเชี่ยวชาญในการบริการจัดหาน�้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ เครือข่ายการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทั่วโลก การบริการ
ทางด้านเทคโนโลยี การด�ำเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และโครงการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้า
“เอสโซ่” และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ซึ่งได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเอ็กซอนโมบิล ตลอดจนความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรฝ่ายบริหารจัดการ
และเทคนิค และการให้บริการสนับสนุนทางด้านอื่นๆ
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี แบบครบวงจรโดยมีธุรกิจหลักดังต่อไปนี้
โรงกลั่นน�้ำมันแบบคอมเพล็กซ์ (complex refinery) ก�ำลังการกลั่น 177,000 บาร์เรลต่อวัน (ซึ่งคิดตามวันด�ำเนินการผลิตจริง)
• โรงงานอะโรเมติกส์ (aromatics plant) ซึ่งมีก�ำลังการผลิตพาราไซลีน 500,000 ตันต่อปี
• หน่วยผลิตสารท�ำละลาย (solvent production unit) ซึ่งมีก�ำลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี
• เครือข่ายสถานีบริการน�้ำมันค้าปลีกภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ทั่วประเทศ
• การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น�้ำมันก๊าด น�้ำมันดีเซล
		 น�้ำมันเตาและยางมะตอย และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโดยตรงแก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ค้าส่ง การบิน และการเดินเรือ
• การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ
•

โรงกลัน่ น�ำ้ มันของบริษัทฯ ติดตัง้ ระบบเทคโนโลยีอนั มีลกั ษณะเฉพาะพิเศษตามแบบเอ็กซอนโมบิล ทีม่ คี วามยืดหยุน่ สูงในการกลัน่ น�ำ้ มันดิบชนิดต่างๆ
มากมายหลายชนิด อีกทั้ง ยังสามารถแปลงน�้ำมันดิบที่รับเข้ามาเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในปริมาณที่มากกว่า ซึ่งได้แก่ น�้ำมันเบนซิน น�้ำมัน
เชือ้ เพลิงอากาศยาน และน�ำ้ มันดีเซล นอกจากนี้ โรงกลัน่ น�ำ้ มันของบริษัทฯ ยังตัง้ อยู่ในท�ำเลทีม่ คี วามได้เปรียบ เพราะอยู่ใกล้ทา่ เรือน�ำ้ ลึกแหลมฉบัง
ทีศ่ รีราชา จังหวัดชลบุรี ท�ำให้บริษัทฯ ได้รบั ประโยชน์จากความพร้อมในการเข้าถึงท่าเรือน�ำ้ ลึก เครือข่ายถนน และแนวท่อส่งทีส่ ามารถขนส่งผลิตภัณฑ์
ได้หลายชนิด ซึง่ ช่วยเพิม่ ความคล่องตัว แก่บริษัทฯ ด้วยช่องทางการจัดส่งผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากทางรถบรรทุกและทางเรือ
โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษั ทฯ ได้ติดตั้งต่อเชื่อมโยงเข้ากับหน่วยกลั่นน�้ำมันและกระบวนการกลั่นน�้ำมันภายในของโรงกลั่นน�้ำมันของบริษั ทฯ
อย่างครบวงจร โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษั ทฯ ผลิตอะโรเมติกส์ในรูปของพาราไซลีน (paraxylene) เป็นหลัก โดยพาราไซลีนจะถูกน�ำไปใช้
ในการผลิตกรดเทเรฟทาลิก (purified terephthalic acid) ซึ่งจะน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตแผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์ บรรจุภัณฑ์เรซินและ
ผ้าใยสังเคราะห์ ส่วนเคมีภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ สารท�ำละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers)

โครงสร้างรายได้
ตารางแสดงรายได้จากการขายของบริษัทฯ แยกประเภทระหว่างส่วนธุรกิจการกลั่นน�้ำมันและจัดจ�ำหน่ายน�ำ้ มัน และส่วนธุรกิจปิโตรเคมี
2554
2553
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

2552
ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายสุทธิ
ส่วนธุรกิจการกลั่นน�้ำมันและจัดจ�ำหน่ายน�้ำมัน:
172,913
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
3,593
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
อื่นๆ(1)
4,358
รายได้สุทธิจากบริการ(2)
567
รวมรายได้จากการขายของส่วนธุรกิจการกลั่นน�้ำมันและจัดจ�ำหน่ายน�้ำมัน 181,431
ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี:
17,870
พาราไซลีน
6,352
อื่นๆ(3)
57
รายได้สุทธิจากบริการ
24,279
รวมรายได้จากการขายของส่วนธุรกิจปิโตรเคมี
205,710
ยอดรวมรายได้จากการขาย

84.1 157,746
1.7 3,296
2.1 1,274
0.3
496
88.2 162,812

88.0 142,287
1.8
3,057
0.7
986
0.3
515
90.8 146,845

87.3
1.9
0.6
0.3
90.1

8.7 10,742
3.1 5,686
0.0
65
11.8 16,493
100.0 179,305

6.0 11,863
3.2
4,137
0.0
65
9.2 16,065
100.0 162,910

7.3
2.6
0.0
9.9
100.0

(1)

ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายน�้ำมันดิบซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อมาจากบริษัทในเครือ แต่ได้ขายต่อก่อนที่จะน�ำเข้าสู่กระบวนการกลั่น และยังรวม
ถึงสินค้าที่จัดจ�ำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ
(2) ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้สิทธิจากตัวแทนจ�ำหน่าย ค่าจัดการผลิตภัณฑ์และค่าเก็บรักษาสินค้าจากลูกค้าในธุรกิจการบิน และค่าเช่า
(3) ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายสารเบนซีนเข้มข้น สารท�ำละลาย สารพลาสติกไซเซอร์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ
www.esso.co.th
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จ�ำนวนพนักงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริหารองค์กร
34
(1)
(2)

การกลั่นและจัดจำ�หน่าย(1)
525

ค้าปลีกและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น(2)
114

เคมีภัณฑ์
13

ยอดรวม
686

รวมวิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติการที่โรงกลั่นน�้ำมันเอสโซ่ศรีราชา และพนักงานฝ่ายการพาณิชยกรรมและการส่งออก
รวมพนักงานฝ่ายการตลาดขายปลีกและขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ - ที่อยู่ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯ (ร้อยละ)

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

ไม่ได้ประกอบกิจการ

3,333,000

100

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

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

3,333,400

30(1)

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

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

10,000,000

49(1)

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

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

10,000,000

33(2)

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

บริการสถานีนำ�้ มัน
และร้านสะดวกซื้อ

50,000,000

0(3)

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (THAPPLINE)
2/8 หมู่ 11 ถนนลำ�ลูกกา ตำ�บลลาดสวาย
อำ�เภอลำ�ลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 02 991-9130

ขนส่งน�ำ้ มันทางท่อ

8,479,000,000

21

ให้บริการน�้ำมัน
อากาศยานแก่
สายการบิน

509,998,044

7

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BAFS)
171/2 หมู่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 02 834-8900
(1)
(2)
(3)

10

ประเภทธุรกิจ

ส�ำหรับหุ้นที่เหลือเป็นหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งถือโดยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดยบริษัท UIDC และ IPEL
บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท TCC แต่จ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายทั้งหมดของบริษัท TCC ถือโดยบริษัท UIDC

รายงานประจ�ำปี 2554

พนักงานแนะน�ำเพื่อนร่วมงานขณะปฏิบัติงานที่
หน่วยผลิตที่ 2 ให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อตนเอง

ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส�ำคัญบางประการที่มีอยู่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทั้งต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน กระแสเงินสด ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

www.esso.co.th
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01

ความเสีย่ งจากราคาตลาดของน�ำ้ มันดิบและวัตถุดบิ อืน่ ๆ ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ และเคมีภณ
ั ฑ์อนื่ ๆ

ราคาทีบ่ ริษัทฯ ซือ้ น�ำ้ มันดิบและวัตถุดบิ อืน่ ๆ และราคาขายผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
ของบริษัทฯ ถูกก�ำหนดโดยอ้างอิงกับราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดดังกล่าว
มีความผันผวนตามปัจจัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษั ทฯ
ถึงแม้ว่าการขึ้นหรือลดราคาของน�้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ อาจส่งผลให้
มีการปรับขึน้ หรือลดราคาของผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ตามกัน
บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้วา่ ราคาทีม่ กี ารปรับขึน้ หรือลดนัน้ จะเป็นไป
ในสัดส่วนเดียวกันหรือไม่ และการทีบ่ ริษัทฯ ไม่สามารถผลักภาระต้นทุน
จากการขึ้นราคาของน�้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ ให้กับผู้บริโภคได้ อาจส่ง
ผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

04

ความเสี่ยงจากการแทรกแซงของรัฐบาลในการตัดสินใจก�ำหนด
ราคา กฎหมายและกฎระเบียบอืน่ ๆ

บริษัทฯ และผู้ประกอบการปิโตรเลียมรายอื่นๆ ในประเทศไทยด�ำเนิน
กิจการในสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลที่เข้มงวดของรัฐบาล
ธุรกิจของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก�ำหนดนโยบาย
และกฎหมายของรัฐบาล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแทรกแซงการตัดสินใจก�ำหนดราคาของผูค้ า้ น�ำ้ มัน
และผูค้ า้ ปลีก เพือ่ วัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของ
ประเทศ

นอกเหนือจากนี้ การด�ำเนินงานของบริษั ทฯ ในประเทศไทยจ�ำเป็น
จะต้องได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ซึง่ จะมีการต่ออายุทกุ 5 ปี
นอกจากนี้ ราคาของน�ำ้ มันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นท�ำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มเงินทุน หากว่า บริษัทฯ ไม่ได้รบั การต่ออายุ หรือถูกยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
หมุนเวียนระยะสัน้ แม้วา่ ทีผ่ า่ นมา บริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาในการ กิจการดังกล่าวไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทฯ ย่อมไม่อาจจะด�ำเนิน
จั ด หาสิ น เชื่ อ ทางการค้ า เพื่ อ เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น แต่ ห ากบริ ษั ท ฯ ธุรกิจโรงกลัน่ น�ำ้ มันต่อไปได้
ไม่สามารถจัดหาสินเชื่อระยะสั้นที่มีเงื่อนไขที่ดี ได้ อาจส่งผลกระทบ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายและกฎระเบียบ
ในทางลบต่อธุรกิจของบริษัทฯ
05 เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุล
02 เงินตราต่างประเทศ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อม ทีม่ กี ารเพิม่ มาตรฐานอย่างความเข้มงวดอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็น
บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ส�ำหรับ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการปล่อยของเสียทางอากาศ อุบตั เิ หตุอนั อาจเกิดจากการ
การขายผลิตภัณฑ์และซื้อวัตถุดิบที่ก�ำหนดราคากันด้วยสกุลเงินตราต่าง หกรัว่ ไหล การก�ำจัดวัตถุอนั ตราย หรือการควบคุมมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม
ประเทศ อีกทั้งการขายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศซึ่งอยู่ในสกุลเงินบาท นอกจากนี้ กฎหมายและกฎระเบียบบางฉบับยังก�ำหนดให้โรงงานของ
จะอ้างอิงกับราคาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในภูมภิ าค ซึง่ อยู่ในสกุลดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ ต้องประกอบการตามใบอนุญาต ซึ่งจะมีการต่ออายุ หรืออาจมี
ความผันผวนของค่าเงินบาทเมือ่ เทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐย่อมมีผลกระทบ การเปลีย่ นแปลงแก้ไข ดังนัน้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ถ้าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้ อย่างมาก บริษัทฯ กฎระเบียบ ตลอดจนเงื่อนไขของใบอนุญาตดังกล่าวได้ อาจมีผลท�ำให้
อาจไม่สามารถผลักภาระต้นทุนทีส่ งู ขึน้ นี้ให้กบั ผูบ้ ริโภคได้ ในทางกลับกัน บริษัทฯ ต้องเสียค่าปรับจ�ำนวนมาก และถูกบังคับปิดสถานประกอบการ
การอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินสกุลบาท ก็อาจ
มีผลกระทบในทางลบของรายได้ ซึ่งได้มีการบันทึกไว้เป็นเงินสกุลบาท อนึง่ การประกาศใช้กฎหมายและกฎระเบียบเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมฉบับใหม่
รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช�ำระหนี้ที่เป็นเงินสกุล การตีความข้อกฎหมายฉบับเดิมใหม่ หรือคุณสมบัตทิ รี่ ฐั บาลก�ำหนดเพิม่ เติม
หรือพัฒนาการอื่นๆ ที่จะมีขึ้น อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องลงทุน หรือเกิด
บาทด้วย
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานเพิม่ เติม เพือ่ ทีจ่ ะรักษาระดับการด�ำเนินงานใน
03 ความเสี่ยงในความเสียหายเชิงพาณิชย์จากการด�ำเนินธุรกิจ ปัจจุบัน ลดกิจกรรมการผลิต หรือด�ำเนินการอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแส
การด�ำเนินงานของบริษั ทฯ อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและภัยอันตรายต่างๆ เงินสดของบริษั ท ตัวอย่างเช่น รัฐบาลได้ประกาศข้อก�ำหนดเพิ่มเติม
จากกระบวนการกลั่นน�้ำมัน การขนส่ง รวมทั้งการจัดเก็บน�้ำมันดิบ เกี่ยวกับคุณลักษณะของน�้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นใหม่ โดยก�ำหนดให้มีการลด
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ความเสี่ยงและภัยอันตรายดังกล่าว เช่น อัคคีภัย ปริมาณก�ำมะถันและสารเบนซีนในน�ำ้ มันเบนซิน และลดปริมาณก�ำมะถัน
การระเบิด การแตกร้าว การหกรั่วไหล การช�ำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ ในน�้ำมันดีเซล ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำ� หนดขึ้นใหม่
เครื่องจักรกล และภัยธรรมชาติ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บและการ ดังกล่าวภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงสามารถขาย
เสียชีวิต การถูกท�ำลายของทรัพย์สินของบริษั ทฯ รวมไปถึงการเกิด น�้ำมันเบนซินและน�้ำมันดีเซลในตลาดภายในประเทศได้ คณะกรรมการ
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ ถูกระงับการด�ำเนินงาน บริษัทฯ ได้อนุมัติการลงทุนโครงการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ มัน ณ โรงกลั่น
น�ำ้ มันเอสโซ่ศรีราชา เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2553 ซึง่ บริษัทฯ ได้ดำ� เนินการ
และก่อให้เกิดคดีความรับผิดชอบทางแพ่งหรือทางอาญา
ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในวันที่
บริษัทฯ ไม่ได้ทำ� การประกันภัยกรณีธุรกิจต้องหยุดชะงัก และกรมธรรม์ 1 มกราคม 2555
ประกันภัยทีม่ อี ยูอ่ าจไม่สามารถคุม้ ครองความเสียหาย หรือจ่ายชดเชยค่า
ใช้จา่ ยในการซ่อมแซม หรือทดแทนหน่วยผลิตทีเ่ สียหายได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ มาตรฐานหรือข้อก�ำหนดใหม่อนื่ ๆ ทีอ่ าจมีการประกาศบังคับใช้
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน อาจท�ำให้บริษัทฯ ไม่มรี ะยะเวลาเพียงพอเพือ่ การปฏิบตั ติ าม หากว่าบริษัทฯ
กระแสเงินสด ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อนึง่ ไม่ได้รบั การยกเว้น หรือผ่อนปรน และยังไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
กรมธรรม์ประกันภัยของบริษั ทฯ ไม่ได้ครอบคลุมเบี้ยปรับหรือค่าปรับ หรือข้อก�ำหนดใหม่นั้นได้ทันเวลาก�ำหนด อาจมีผลท�ำให้บริษัทฯ ต้องปิด
การด�ำเนินธุรกิจ หรือหยุดด�ำเนินงานในส่วนงานที่ได้รับผลกระทบนั้น
หรือการช�ำระเงินอื่นๆ ให้แก่รัฐบาลอันเนื่องมาจากความเสี่ยงเหล่านี้
12
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ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักอย่างมีนัยส�ำคัญในการด�ำเนินงาน
ของโรงกลัน่ น�ำ้ มันและโรงงานอะโรเมติกส์ E002

แม้วา่ บริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องท�ำการหยุดเดินเครือ่ งจักรชัว่ คราวในส่วน
ต่างๆ ของหน่วยผลิต เพือ่ การซ่อมบ�ำรุงหมุนเวียนไปตามระยะ ก�ำหนดการ
ประจ�ำเป็นครัง้ คราวแล้ว แต่ถา้ เกิดเหตุทำ� ให้บริษัทฯ ต้องหยุดเดินเครือ่ งจักร
ดังกล่าวเป็นระยะเวลานานกว่าที่คาดไว้ หรือมีเหตุท�ำให้ต้องหยุดเดิน
เครือ่ งจักรนอกตารางก�ำหนดการทีว่ างไว้ เนือ่ งมาจากเกิดการช�ำรุดบกพร่อง
ภัยธรรมชาติ หรือความไม่สงบทางการเมือง อาจมีผลกระทบต่อปริมาณ
การผลิตทีล่ ดลง และอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อธุรกิจ
ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากคดีความที่ค้างพิจารณาอยู่และที่อาจเกิดขึ้น

09 ในอนาคต

E003

บริษัทฯ ตกเป็นจ�ำเลยในคดีความซึ่งเป็นคดีทางการค้าปกติของบริษัทฯ
หลายคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีคดีความที่ค้างพิจารณาอยู่ใน
ข้อกล่าวหาเรื่องการส�ำแดงเท็จ และช�ำระภาษีศุลกากรต�่ำกว่าที่จะต้อง
ช�ำระ ซึ่งศาลได้พิพากษาให้บริษัทฯ ต้องช�ำระค่าปรับเป็นจ�ำนวน 436
ล้านบาท ทั้งนี้ บริษั ทฯ ได้ด�ำเนินการยื่นฎีกาค�ำพิพากษาดังกล่าวต่อ
ศาลฎีกา บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีเหตุผลทางกฎหมายสนับสนุนการยื่น
ฎีกาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า บริษัทฯ
จะชนะดดีความดังกล่าว

07 ภาระหนีส้ นิ ผูกพันของบริษัทฯ อาจจ�ำกัดสภาพคล่องทางการเงิน ทั้ ง นี้ คดี ค วามที่ ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลออกมาในทางที่ ไ ม่ เ ป็ น คุ ณ กั บ บริ ษั ท ฯ

อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะ
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษั ทฯ มีอัตราส่วนหนี้สิน ที่มีภาระ การเงิน ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ประมาณ 1.6 เท่า บริษัทฯ อาจต้องกูย้ มื เงิน
เพิม่ เติมอีกในอนาคต แต่ความสามารถของบริษัทฯ ทีจ่ ะก่อเงินกูย้ มื เพิม่ เติม
บริษัทฯ ต้องพึ่งพา เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือ
อาจถูกจ�ำกัดด้วยเงือ่ นไขบางประการของธนาคารพาณิชย์ทเี่ ป็นผูใ้ ห้กยู้ มื 10 บริษัทในเครือ ส�ำหรับการให้บริการสนับสนุนด้านต่างๆ และ
เงินในปัจจุบนั ทัง้ นี้ ระดับเงินกูย้ มื ของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบทีส่ ำ� คัญ
บุคลากรอาวุโส
หลายประการต่อการด�ำเนินงานในอนาคต
ในการด�ำเนินงานของบริษั ทฯ บริษั ทฯ ต้องพึ่งพา เอ็กซอน โมบิล
ความสามารถของบริษั ทฯ ที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันในการช�ำระหนี้ คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษัทในเครือเป็นอย่างมาก ส�ำหรับการด�ำเนินงาน
และลดหนี้สินทั้งหมดของบริษั ทฯ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการในอนาคต ในด้านต่างๆ ของบริษั ทฯ อาทิเช่น การเข้าถึงความเชี่ยวชาญในการ
ของบริษั ทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้ปัจจัยโดยรวมทางเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นๆ บริการจัดซื้อน�้ำมันดิบและวัตถุดิบ เครือข่ายการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้วา่ ปิ โ ตรเลี ย มและเคมี ภั ณ ฑ์ ทั่ วโลก การบริ ก ารทางด้ า นเทคโนโลยี
ธุรกิจของบริษัทฯ จะยังคงสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน การด�ำเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และการมีส่วนร่วมในโครงการ
ได้อย่างพอเพียงส�ำหรับการช�ำระหนี้ และหากบริษัทฯ ไม่สามารถสร้าง วิจยั และพัฒนา การให้สทิ ธิในการใช้เครือ่ งหมายการค้า และบริการอืน่ ๆ
กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานได้เพียงพอ บริษั ทฯ อาจต้องขาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้วา่ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือ
สินทรัพย์ หรือกู้ยืมเงินใหม่เพื่อช�ำระหนี้เดิมทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ บริษัทในเครือจะยังคงให้การสนับสนุนดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ หากบริษัทฯ
กู้ยืมเงินเพิ่มเติม อนึ่ง การกู้ยืมเงินใหม่เพื่อช�ำระหนี้เดิมอาจเป็นไม่ได้ ไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าว หรือสัญญาที่มีนัยส�ำคัญใดๆ ที่ท�ำไว้กับ
อีกทั้งบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถจัดหาสินเชื่อเพิ่มเติมที่มีเงื่อนไขอันเป็น เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษั ทในเครือถูกบอกเลิก
ที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์
โดยที่บริษั ทฯ ไม่สามารถหาแหล่งอื่นๆ ส�ำหรับบริการหรือไม่สามารถ
หาบุคลากรที่ส�ำคัญเพิ่มเติมได้ ธุรกิจของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ
สินเชื่อธนาคารพาณิชย์บางรายการของบริษัทฯ มีข้อจ�ำกัดทางการเงิน
และข้ อ จ� ำ กั ด อื่ น ๆ ต่ อ บริ ษั ท ฯ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขดั ง กล่ า ว สัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ท�ำไว้กับเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือ
อาจส่งผลเป็นการผิดนัดในส่วนของหนี้สินที่เกี่ยวข้องภายใต้สินเชื่อ หรือ บริษัทในเครือ ส�ำหรับบริการด้านเทคโนโลยี เครื่องหมายการค้า และ
หนีส้ นิ อืน่ ๆ ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการเร่งรัดช�ำระหนีด้ งั กล่าว หรือตราสารใดๆ บริการสนับสนุนด้านอื่นๆ นั้น มีข้อก�ำหนดว่า ด้วยการสิ้นสุดของสัญญา
ทีเ่ ป็นหลักฐานแห่งหนี้ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถกูย้ มื เงินใหม่ โดยอัตโนมัติ หาก เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือ
เพื่อช�ำระหนี้เดิม หรือช�ำระหนี้ดังกล่าวโดยวิธีการอื่นได้
ไม่มีอ�ำนาจควบคุมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ
50 ของส่วนได้เสียในบริษัทฯ อีกต่อไป นอกจากนีย้ งั มีเงือ่ นไขบางประการ
ที่เกี่ยวกับบุริมสิทธิ์ และการอนุมัติจากรัฐบาลที่จะมีผลบังคับใช้ หากผู้
08 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ถือหุ้นเอ็กซอนโมบิลประสงค์ที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นโดยรวมของตน
เงินกูย้ มื ของบริษัทฯ ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว ในบริษัทฯ ลงจนต�ำ่ กว่าร้อยละ 50
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาด หากต้นทุนในการกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้น
เป็นอย่างมากเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว อนึ่ง ผู้ถือหุ้นเอ็กซอนโมบิลไม่ผูกพันที่จะต้องคงส่วนได้เสียขั้นต�่ำไว้ใน
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ
บริษั ทฯ และอาจท�ำการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษั ทฯ นอกจากนี้
เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือไม่ผูกพันที่จะต้อง
ให้เงินกู้ยืมหรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษั ทฯ ดังนั้น บริษั ทฯ
ไม่อาจรับรองได้วา่ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่ และ/หรือบริษัทในเครือ
จะให้เงินกู้ยืมหรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ ในอนาคต
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท นอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)
รายได้จากการขาย
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรขั้นต้นก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA)
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)(1)
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
การจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลประกอบการ
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)
(1)
(2)

14

ค�ำนวณจากจ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้านหุ้น
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2554

รายงานประจ�ำปี 2554

2554

2553

2552

205,710
7,937

179,305
6,871

162,910
11,074

4,557
941
0.3

4,170
1,654
0.5

8,417
4,451
1.3

73,844
49,305
24,539

66,758
41,829
24,929

62,015
37,940
24,075

2554

2553

2552

0.5
6.0
1.6

0.9
11.0
1.1

2.7
15.5
1.1

6 เดือนแรกปี 2554

2553

2552

0.2(2)

0.2

0.5

เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมการผลิตส่งมอบงาน
ระหว่างการเปลี่ยนกะเวลาท�ำงาน เพื่อการ
ด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

ผลการดำ�เนินงาน
บริษัทฯ เชื่อว่าความเข้มงวด ระเบียบวินัย และภาระความรับผิดชอบที่จำ�เป็นในการปรับปรุงผลการดำ�เนินงาน
ด้านความปลอดภัย นั้นเป็นคุณลักษณะเดียวกันกับคุณลักษณะที่จะทำ�ให้ธุรกิจประสบความสำ�เร็จ _ ทั้งใน
ผลการดำ�เนินงานและผลประกอบการ
www.esso.co.th
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น�้ำมันดิบมีหลายร้อยชนิดทั่วโลก และแต่ละชนิดมีโครงสร้างทางโมเลกุล พาราไซลีนเป็นหนึ่งในสารตั้งต้นของสายการผลิตธุรกิจปิโตรเคมี และส่วนใหญ่
ที่แตกต่างกัน
ถูกน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบโดยผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ และขวดพลาสติกซึ่งเป็น
ธุรกิจปลายน�ำ้

ธุรกิจการกลัน่ น�ำ้ มันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ตลอดจนการปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั งิ านเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยในการผลิต ภาย
ใต้โปรแกรม “Self-help” ซึง่ บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการเป็นบริษัทใน
ในการกลั่นน�้ำมันปิโตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนั้น บริษั ทฯ เครือเอ็กซอนโมบิล ดังนี้
ใช้หลักเศรษฐศาสตร์การกลัน่ และความต้องการของตลาดมาก�ำหนดระดับ
การผลิต บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร • นำ�้ มันดิบและวัตถุดบิ ทีย่ ากต่อการกลัน่ : บริษัทฯ เลือกใช้นำ�้ มันดิบและ
ท�ำให้บริษัทฯ ได้รบั ประโยชน์จากความสามารถในการปรับปริมาณและ
วัตถุดบิ ทีก่ ลัน่ ยากซึง่ มีราคาถูกกว่าวัตถุดบิ ทัว่ ไปในตลาด เพราะต้อง
สัดส่วนการผลิตให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม และเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์
ใช้กระบวนการกลัน่ ทีย่ ากกว่าวัตถุดบิ ทัว่ ไป อีกทัง้ ยังกลัน่ น�ำ้ มันดิบจาก
ที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการผลิตได้อย่างมี
แหล่งใหม่ๆ ที่มีราคาถูก และมีผู้ซื้อไม่มากนักเนื่องจากยังมีความ
ประสิทธิภาพ
ไม่แน่ใจในคุณสมบัตขิ องน�ำ้ มันดิบ ปริมาณของวัตถุดบิ ดังกล่าวคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 26 ของปริมาณน�้ำมันดิบที่น�ำเข้ากลั่นทั้งหมดในปี
ในปี 2554 บริษัทฯ มีปริมาณน�ำ้ มันดิบและวัตถุดบิ ทีน่ ำ� เข้ากลัน่ โดยเฉลีย่
2554 โดยบริษัทฯ ได้รบั การสนับสนุนในการจัดหาวัตถุดบิ ดังกล่าวจาก
อยู่ที่ 108,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งต�่ำกว่าก�ำลังการผลิตของโรงกลั่น
เครือข่ายการกลัน่ และการจัดหาน�ำ้ มันดิบของเอ็กซอนโมบิลทัว่ โลก
สืบเนื่องมาจากการหยุดด�ำเนินการกลั่นตามแผนในช่วงปลายปี 2554
โดยค่าการกลั่นในปี 2554 ก็ยังคงไม่สูงเนื่องจากราคาน�้ำมันดิบที่สูงขึ้น • เทคโนโลยีเฉพาะของเอ็กซอนโมบิล: บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีลา่ สุดหลาย
อย่างของเอ็กซอนโมบิลในโครงการปรับปรุงคุณภาพน�้ำมัน รวมถึง
จากวิกฤติประเทศลิเบีย ตลอดจนผลกระทบจากการควบคุมราคาจ�ำหน่าย
สแกนไฟเนอร์ (SCANfiner) เพือ่ ลดปริมาณก�ำมะถันในน�ำ้ มันเบนซิน
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยรัฐบาล ถึงแม้วา่ ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะปรับ
และผนังที่ใช้แยกหอกลัน่ เป็นห้องๆ (Divided Wall Column) เพือ่
ตัวสูงขึ้นจากปี 2553 ก็ตาม แต่ราคาควบคุมยังต�่ำกว่าราคาตลาดในต่าง
ประหยัดพลังงานส�ำหรับหอกลัน่ แยกสารเบนซีน (Benzene Heart-cut
ประเทศอยู่มาก
unit) อีกทัง้ บริษัทฯ ยังใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการโมเลกุลของ
น�ำ้ มันดิบ (Molecule Management Technology) อันทันสมัยและมี
ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั โิ ครงการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ มัน
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของเอ็กซอนโมบิล ซึง่ ท�ำให้สามารถวิเคราะห์
ซึง่ การด�ำเนินงานก่อสร้างเสร็จส�ำเร็จตามตารางเวลาและงบประมาณตาม
ลักษณะและคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ แต่ละชนิด แล้วน�ำไปประเมินผลการ
แผนทีต่ งั้ เอาไว้ ตรงตามมาตรฐานและก่อนเวลาทีร่ ฐั บาลก�ำหนดภายใน
ผลิตได้ในทันทีที่วัตถุดิบถูกป้อนเข้ากระบวนการกลั่น ท�ำให้บริษั ทฯ
วันที่ 1 มกราคม 2555
สามารถจัดหาและเลือกสรรน�ำ้ มันดิบในราคาทีเ่ หมาะสมซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ทีจ่ ะได้นำ� ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าสูงต่างๆ ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมี บริษัทฯ ผลิตพาราไซลีนรวมทัง้ สิน้ 315,000
ได้นำ� เทคโนโลยีการป้อนวัตถุดบิ (Feed Injection Technology) ของ
ตันในปี 2554 ซึง่ เท่ากับ ปี 2553 รายได้จากการขายพาราไซลีนในปี 2554
เอ็กซอนโมบิล มาช่วยเพิม่ ความสามารถของหน่วยเปลีย่ นสภาพโมเลกุล
เพิม่ ขึน้ มากกว่าราคาวัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้ ส่งผลให้กำ� ไรขัน้ ต้นของพาราไซลีน
(Cracking unit) ในการแปลงสภาพผลิตภัณฑ์นำ�้ มันชนิดหนักให้เป็น
เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา ทัง้ นี้ บริษัทฯ ยังคงปรับระดับการผลิตพาราไซลีน
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันที่มีมูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งเป็นวัตถุดิบส�ำหรับโรงงาน
ตามหลักเศรษฐศาสตร์การกลั่นเพื่อให้ได้รับประโยชน์รวมสูงสุด ซึ่ง
อะโรเมติกส์
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างผลก�ำไรให้ได้สงู สุดโดยอาศัย
การด�ำเนินธุรกิจแบบครบวงจร
• โครงการปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงานภายใต้โปรแกรม “Self-Help”:
การรักษาส่วนต่างของผลิตภัณฑ์ ในแต่ละชนิดก็ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายในปี
โครงการดังกล่าว และน�ำความรู้ที่ได้จากเครือข่ายเอ็กซอนโมบิลมา
2554 และเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ จึงยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเพิม่ ผล
ปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั งิ านของบริษัทฯ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ก�ำไร ด้วยการเพิม่ ผลิตผลของผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าสูงให้มากขึน้ และลด
ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย กระบวนการจัดการ
ต้นทุนวัตถุดบิ ลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้นำ�้ มันดิบทีก่ ลัน่ ยากซึง่ มีราคา
น�้ำมันดิบที่คิดค้นขึ้นใหม่ การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การปรับ
ถูกกว่า และการใช้เทคโนโลยีตา่ งๆ มาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต
สัดส่วนผลผลิตของผลิตภัณฑ์ และการใช้เทคโนโลยีอนั ทันสมัย โดยที่
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โมบิล 1 เซ็นเตอร์ชว่ ยให้ยอดขายโมบิล 1 ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ หลักเติบโตอย่าง ช่างผูช้ ำ� นาญการทีโ่ มบิล 1 เซ็นเตอร์กำ� ลังเปลีย่ นไส้กรองอากาศให้ลกู ค้าหลังเปลีย่ น
ต่อเนือ่ งในตลาดค้าปลีก
ถ่ายน�ำ้ มันเครือ่ งแล้ว

นอกเหนือจากรายได้หลักจากการจ�ำหน่ายน�้ำมันของสถานีบริการน�้ำมัน
แล้วบริษัทฯ ยังมุง่ สร้างรายได้เสริมอืน่ ๆ เช่น รายได้จากร้านสะดวกซือ้
“ไทเกอร์มาร์ท” และบริการเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ มันเครือ่ ง โดยมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายเป็นประจ�ำทุกเดือนเพื่อเพิ่มทางเลือกและอ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่ลกู ค้า นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญและหาโอกาส
ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ร้านเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส (Tesco
Lotus Express) ศูนย์บริการซ่อมรถบี-ควิก (B-Quik) ศูนย์บริการล้างรถ
ในเรือ่ งคลังจ่ายน�ำ้ มัน บริษัทฯ ยังคงพัฒนา และปรับปรุงวิธกี ารบริหาร วิซาร์ด (Wizard Car Wash) และร้านกาแฟราบิกา้ (Rabika Coffee)
จัดการภายในคลังน�ำ้ มัน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน และลด เพือ่ เสริมก�ำไรให้กบั สถานีบริการน�ำ้ มัน อีกทัง้ ยังเป็นการเพิม่ พูนคุณภาพ
ค่าใช้จา่ ย รวมถึงการน�ำถังน�ำ้ มันที่ไม่ได้ใช้มาปรับใช้สำ� หรับน�ำ้ มันเบนซิน การบริการและความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าด้วย
91 ชนิดต่างๆ เพิม่ เติมในคลังน�ำ้ มันล�ำปาง และการปรับเปลีย่ นการเติม
น�ำ้ มันหลังถังแทนการเติมใต้ถงั รถบรรทุกน�ำ้ มันทีค่ ลังน�ำ้ มันศรีราชา ซึง่ บริษั ทฯ มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน โดยในช่วงภาวะ
วิกฤติการณ์นำ�้ ท่วมทีเ่ กิดขึน้ ในหลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศไทย บริษัทฯ ยังคง
ช่วยประหยัดเวลาและกักเก็บไอน�ำ้ มันได้ดยี งิ่ ขึน้
รักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยทีด่ เี ยีย่ มในการปฏิบตั งิ านทัง้ ของสถานี
บริการน�ำ้ มันและบุคลากร จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทนั เหตุการณ์ และ
ธุรกิจการตลาด
สามารถเปิดให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
บริษัทฯ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นำ�้ มันปิโตรเลียมผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายต่างๆ
ทัง้ การค้าปลีก พาณิชยกรรม และการส่งออก โดยค�ำนึงถึงมูลค่ารวมสูงสุด ทางด้านธุรกิจพาณิชยกรรม ซึง่ ประกอบด้วยการจ�ำหน่ายใน 3 ภาคธุรกิจ
ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม การบิน และการเดินเรือ มียอดจ�ำหน่ายในปี 2554
ทีจ่ ะได้รบั
ร้อยละ 45 ของยอดจ�ำหน่ายรวม บริษัทฯ มุง่ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
สถานีบริการน�ำ้ มันเอสโซ่ถอื เป็นช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นำ�้ มันเชือ้ ของเครือข่ายการจ�ำหน่ายอย่างต่อเนือ่ ง และมีความยืดหยุน่ ในการปรับ
เพลิงของบริษั ทฯ ที่มั่นคง โดยอาศัยข้อได้เปรียบทางด้านการจัดส่ง แผนการขายประสานระหว่างทุกภาคส่วนธุรกิจของบริษัทฯ ตามสภาพการ
ตลอดจนปฏิบตั กิ ารด้านต่างๆ ช่วยให้ธรุ กิจปิโตรเลียมของบริษัทฯ สามารถ เปลีย่ นแปลงของตลาดและการผลิต นอกเหนือจากโครงการส่งเสริมความ
ด�ำรงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งในสภาวะที่อุตสาหกรรมมีความผันผวนและ เป็นมืออาชีพของพนักงานการตลาด และการวางแผนการขายโดยใช้ราคา
การแข่งขันสูง ส�ำหรับปี 2554 บริษัทฯ มียอดจ�ำหน่ายของธุรกิจค้าปลีก เป็นเครือ่ งมือในการบริหารสัดส่วนยอดขายของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดให้ได้
ร้อยละ 42 ของยอดจ�ำหน่ายรวม มีสถานีบริการน�ำ้ มัน ณ สิน้ ปีจำ� นวน มูลค่ารวมสูงสุดแล้ว บริษัทฯ ยังได้นำ� เครือ่ งมือทางการตลาดอืน่ ๆ มาช่วย
524 แห่ง โดยมียอดจ�ำหน่ายภายในประเทศเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 16 * วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ยอดขายเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุง่
และคงต�ำแหน่งเป็นอันดับ 2 ของธุรกิจค้าปลีกในประเทศ
รักษาความมีวนิ ยั ในการให้สนิ เชือ่ และบริหารจัดการสินเชือ่ อย่างเหมาะสม
บริษัทฯ มุง่ เพิม่ ผลก�ำไรและพัฒนาคุณภาพของสถานีบริการน�ำ้ มันภายใต้ โดยแม้ว่าสภาวะการตลาดจะมีการแข่งขันสูงและสภาพทางเศรษฐกิจจะ
แนวคิดการลงทุนอย่างคุม้ ค่าอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง และการทีบ่ ริษัทฯ ประสบ ท�ำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก แต่บริษัทฯ ก็สามารถ
ความส�ำเร็จในการเพิม่ ยอดขาย เป็นผลเนือ่ งมาจากความหลากหลายของ ลดระดับหนี้เสียและหนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระลงได้ ส�ำหรับยอดจ�ำหน่ายที่
ผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ากเพียงพอและตรงกับความต้องการของลูกค้า การปรับปรุง เหลืออีกร้อยละ13 ของยอดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นการ
อุปกรณ์และรูปลักษณ์ผา่ นโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการ ส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นส่วนมาก
น�ำ้ มันทีบ่ ริษัทฯ ได้เลือกสรรไว้ โดยได้ปรับปรุงทัง้ หมด 48 สถานีบริการ
ในปี 2554 อีกทัง้ ความมีประสิทธิภาพของแผนงานส่งเสริมการขาย ตลอด ปี 2554 ยังคงเป็นปีที่โดดเด่นส�ำหรับธุรกิจน�้ำมันหล่อลื่น ด้วยการจัด
จนการปรับปรุงลานให้บริการเติมน�้ำมัน บริเวณโดยรอบ และห้องน�้ำใน กิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ซึง่ ท�ำให้ยอดจ�ำหน่าย
สถานีบริการอีกหลายแห่งทัว่ ประเทศ
* ทีม่ า: กรมธุรกิจพลังงาน
ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการน�ำเทคโนโลยีชนั้ สูงในการวัด
ประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งช่วยลดเวลาการ
ตรวจสอบและการซ่อมบ�ำรุง รวมถึงการคิดค้นน�ำวิธกี ารใหม่ๆ มาใช้
ในการบริหารจัดการการใช้พลังงานไอน�ำ้ เช่นการปรับปรุงเทคโนโลยี
ในการก�ำจัดน�้ำและกันไอน�้ำรั่วไหล อันเป็นผลท�ำให้การใช้พลังงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด
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บริษทั ฯ อบรมพนักงานให้รถู้ งึ ความเสีย่ งในสภาพการท�ำงาน และรูว้ ธิ ลี ดความเสีย่ ง บริษทั ฯ ใช้ถงั ผนัง 2 ชัน้ เก็บน�ำ้ มันใต้ดนิ ทีส่ ถานีบริการน�ำ้ มัน เพือ่ ลดผลกระทบ
เหล่านัน้
ต่อสิง่ แวดล้อม

น�้ำมันหล่อลื่นโมบิล 1 (Mobil 1) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสังเคราะห์
ชัน้ น�ำของโลกสูงเป็นประวัตกิ ารณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสบความ
ส�ำเร็จในการขยาย “โมบิล 1 เซ็นเตอร์” เพือ่ ให้บริการเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ มันเครือ่ ง
ที่มีมาตรฐานสูงถึง 160 แห่ง โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 60 แห่ง ส่วน
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอื่นๆ จะจ�ำหน่ายโดยตรงไปยังลูกค้ารายใหญ่ เช่น
โตโยต้า พอร์ช แคตเตอร์พลิ ล่าร์ และบี-ควิก

พนักงานวัดระดับน�ำ้ มันในถังเก็บน�้ำมันดิบ TK-902
ายน�ำ้ มันดิบ จากเรื
อขนส่งน�ำ้ มัตนภัเสร็
บริษหลััทฯงสูมีบรถ่ะบบการควบคุ
มคุณภาพของผลิ
ณฑ์จอสิย่น้ าลงงเข้มงวดทุกขัน้ ตอน
นับตัง้ แต่กระบวนการผลิตทีโ่ รงกลัน่ จนถึงผูบ้ ริโภค ทุกๆ เทีย่ วของผลิตภัณฑ์
ที่ถูกล�ำเลียงออกจากโรงกลั่น มีการตรวจรับรองคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำ� หนด และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้
ชิดของผลิตภัณฑ์วา่ ยังคงเกณฑ์มาตรฐาน และยังมีทมี ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ซึ่งจะหมุนเวียนดูแลและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
หมุนเวียนตามสถานีบริการน�ำ้ มันของบริษัทฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่
บริษัทฯ จ�ำหน่ายให้แก่ผบู้ ริโภค มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำ� หนด
เหมือนกันทัว่ ประเทศ

ส�ำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ซงึ่ ประกอบด้วยพาราไซลีนและเบนซีน
เป็นหลัก บริษั ทฯ มีการจ�ำหน่ายให้ลูกค้าเชิงพาณิชย์ภายในประเทศ
มากกว่าร้อยละ 89 ส่วนเคมีภณ
ั ฑ์อนื่ ๆ ซึง่ ได้แก่ สารท�ำละลาย (solvent)
และพลาสติกไซเซอร์ (plasticizer) นั้น บริษัทฯ จ�ำหน่ายให้ลูกค้าเชิง ความใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พาณิชย์ภายในประเทศทัง้ หมด
บริษัทฯ มีการทบทวนอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงานของ
ความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพ
บริษัทฯ เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน ตลอดจนนโยบายของ
บริษัทฯ ทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม บริษัทฯ มีการก�ำหนดวิธกี ารและมาตรการ
บริษัทฯ ได้ปลูกฝังให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กรใน หลายประการเพือ่ ควบคุมมลพิษและบริหารจัดการผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ทุกระดับงาน บริษัทฯ น�ำระบบบริหารการปฏิบตั งิ านให้มคี วามปลอดภัย อันเนือ่ งมาจากการปล่อยของเสีย โดยบริษัทฯ ได้นำ� เทคโนโลยีอนั ทันสมัย
(Operations Integrity Management System) มาใช้เพือ่ ให้การปฏิบตั ิ ของเอ็กซอนโมบิลมาประยุกต์เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรและลดการ
งานและพนักงานโดยรวมมีความปลอดภัย ในส่วนของความปลอดภัยส่วน ปล่อยของเสียในโรงกลัน่ น�ำ้ มันของบริษัทฯ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
บุคคลนั้น บริษั ทฯใช้ระบบการป้องกันความสูญเสียในการปฏิบัติงาน
(Loss Prevention System) ซึ่งเป็นแนวทางที่เน้นในเรื่องพฤติกรรม • เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ 3 เครือ่ งได้ถกู ออกแบบให้ปล่อยก๊าซ
ตลอดจนการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานที่ การใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์
คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนในระดับทีต่ ำ�่ เมือ่ เปรียบเทียบ
และความสามารถของพนักงาน ถึงแม้วา่ แนวทางต่างๆทีบ่ ริษัทฯ ใช้สำ� หรับ
กับเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าแบบดัง้ เดิม
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยจะให้ผลลัพธ์ทดี่ ี แต่บริษัทฯ ยังคงมุง่ มัน่
ที่จะพัฒนาปรับปรุงเพื่อท�ำให้สถานปฏิบัติงานนอกอาคารทุกแห่งของ • หน่วยผลิตน�ำ้ จืดจากน�ำ้ ทะเล และหน่วยกรองน�้ำระบบการกรองแบบ
บริษัทฯ ปลอดจากอุบตั เิ หตุ และมีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ไม่มีใคร
ดูดซึมย้อนกลับ สามารถกรองเอาน�้ำจืดที่ ใช้แล้วน�ำกลับมาใช้ใหม่
ได้รบั บาดเจ็บ (Nobody Gets Hurt) อันเป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกคน
ซึง่ ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน�ำ้ จากธรรมชาติลง
หนึง่ ในปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จเพือ่ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือการส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนสามารถทักท้วงขึน้ ได้หากพบเห็นพฤติกรรมเสีย่ งผ่านทาง
โปรแกรม “เพือ่ นช่วยเพือ่ น” โดยพนักงานจะเข้าไปชีแ้ นะเพือ่ นพนักงานคน
อืน่ เมือ่ พบเห็นว่าเพือ่ นพนักงานอาจไม่มคี วามปลอดภัยระหว่างการท�ำงาน
และพนักงานก็จะยอมรับข้อแนะน�ำของเพื่อนพนักงานเพื่อให้การท�ำงาน
ปลอดภัย ทัง้ นีเ้ หตุการณ์นนั้ อาจเกิดขึน้ ในส�ำนักงานท�ำงาน (เช่น ขอให้เพือ่ น
พนักงานทีย่ กของทัง้ สองมือหยุดเดินลงบันได) หรือ ในสถานทีก่ ลางแจ้ง
(เช่น รถยกทีเ่ สียสมดุล ) ไม่วา่ จะเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ก็จะมัน่ ใจได้
ว่าพนักงานได้เอาใจใส่ดแู ลความปลอดภัยของตนเองและเพือ่ นร่วมงาน
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รายงานประจ�ำปี 2554

• ระบบการจัดการพลังงาน (Global Energy Management System)

ช่วยให้ใช้พลังงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยประเมิน
หาส่วนทีส่ ามารถปรับปรุงการใช้พลังงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

บริษัทฯ ได้ตดิ ตัง้ และใช้หน่วยควบคุมไอระเหยน�ำ้ มัน (Vapor Recovery
Unit) ณ คลังจ่ายน�ำ้ มัน เพือ่ ช่วยป้องกันไอระเหยของน�ำ้ มันทีจ่ ะออกสู่
บรรยากาศ และน�ำกลับมาแปรสภาพเป็นน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป

หน่วยผลิตแนฟทาที่ประกอบไว้ล่วงหน้าได้ถูกขนส่งมาถึงบริเวณก่อสร้างของ คุณกิ่งแก้ว ณ น่าน รับมอบรางวัลอายุงานครบ 25 ปี จากคุณซี จอห์น อัทนัส
โครงการปรับปรุงคุณภาพน�้ำมัน

ธุรกรรมการเงิน

บุคลากรคุณภาพ

บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนหลายทาง และมีสภาพคล่องทางการเงินทีม่ นั่ คง
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินสินเชือ่
แบบไม่ผูกพันกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ซึง่ ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 69 พัน
ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รบั การอนุมตั จิ ากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส�ำหรับโครงการเสนอขาย
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุ 2 ปีครั้งใหม่ในวงเงินเดิมที่ 12 พันล้านบาท
ต่อนักลงทุนประเภทสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ และประชาชนทั่วไป
หลังจากการอนุมตั คิ รัง้ ก่อนได้หมดอายุไปเมือ่ เดือนพฤศจิกายน ปี 2554
โดยโครงการนี้ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัทฟิทช์เรตติ้งในอันดับ
F-1 (Tha) และอันดับเครดิตองค์กร A+ จากบริษัททริสเรตติง้ จ�ำกัด

บริษัทฯ เชือ่ ว่าบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ และทุม่ เทในการท�ำงานเป็นองค์
ประกอบหลักทีน่ ำ� บริษัทฯ ไปสูค่ วามส�ำเร็จ ระบบการพัฒนาบุคลากรของ
บริษั ทฯ เป็นระบบที่เชื่อมโยงการประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน
และการพัฒนาบุคคลไว้ในระบบเดียวกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้แน่ใจว่าพนักงานทีม่ ี
ความสามารถ ท�ำงานอย่างทุม่ เทและพร้อมทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุน จะได้
รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
คงไว้ซงึ่ ความหลากหลายของบุคลากร และเสริมสร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อ
การท�ำงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถขอรับค�ำปรึกษาและแสดง
ความคิดเห็นได้โดยเสรี เพือ่ สร้างความไว้วางใจ และแสดงถึงการปฏิบตั ติ อ่
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ พิถพี ถิ นั ในการคัดเลือกคนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามาท�ำงาน
บริษัทฯ ได้ร-ี ไฟแนนซ์เงินกูร้ ะยะยาว 5 พันล้านบาท ซึง่ มีกำ� หนดช�ำระคืน และมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรโดยการมอบหมายงานเพื่อพัฒนาการ
ในปี 2556 โดยบริษัทฯ ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินขายลดจ�ำนวนเดียวกัน เรียนรูจ้ ากประสบการณ์การท�ำงาน และให้พนักงานได้รบั การฝึกอบรมเพือ่
การเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย บริษัทฯ ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันกับ
ซึง่ มีกำ� หนดช�ำระคืนในปี 2557
พนักงานในการที่จะต้องทบทวนแผนความก้าวหน้าในงานอาชีพของ
พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ บริษั ทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้พนักงานมี
ศักยภาพของความเป็นมืออาชีพและความเป็นผูน้ ำ� สูงสุดในอุตสาหกรรม
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้รบั ประโยชน์จากเครือข่ายเอ็กซอนโมบิลทัว่ โลก ในการส่ง
พนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านต่างๆ รวมถึงการคัดเลือกพนักงาน
บางคนให้มโี อกาสไปท�ำงานกับบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในการท�ำงาน นอกจากนี้ บริษั ทฯ
ยังมีสวัสดิการให้การสนับสนุนพนักงานทีต่ อ้ งการศึกษาต่ออีกด้วย
บริษั ทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก และมี
กระบวนการและระบบการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อ
ให้พนักงานท�ำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีการเลือ่ นต�ำแหน่งจาก
บุคคลภายใน และก�ำหนดให้ผจู้ ดั การและผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการเสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงานที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพและ
ความเป็นมืออาชีพของพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง นับเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่
ท�ำให้วางใจได้ว่า ผลงานของพนักงานแต่ละคนและของทีมจะเป็นที่รับรู้
และได้รบั ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
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หอกลัน่ แยกสารเบนซีน เป็นหนึง่ ในหน่วยส�ำคัญ
ในการผลิตน�้ำมันเบนซินตามมาตรฐานยูโร 4

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ผู้บริหารบริษัทฯ ขอแสดงผลการดำ�เนินงานและตัวเลขผลประกอบการในปี 2554 ดังนี้

20

รายงานประจ�ำปี 2554

ผลประกอบการตามงบการเงินรวมส�ำหรับปี 2554
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
กำ�ไรจากการขาย
ธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและจัดจำ�หน่ายนํ้ามัน
ธุรกิจปิโตรเคมี

กำ�ไรขั้นต้นก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย
ต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้นปรับปรุง* (บาทต่อหุ้น)

2554

2553

205,710
3,260

179,305
2,148

2,275
985

2,200
(52)

4,557
(753)
(1,997)
941
0.3

4,170
(366)
(567)
1,654
0.5

*คำ�นวนจากจำ�นวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน 3,461 ล้านหุ้น

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2554 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15 จากปี 2553 เป็นผลมาจากราคาผลิตภัณฑ์โดยรวมเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ แม้วา่ ปริมาณขายผลิตภัณฑ์
ลดลง บริษัทฯ มีก�ำไรจากการขายเป็นจ�ำนวน 3,260 ล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้นจาก 2,148 ล้านบาท ในปี 2553 เนื่องมาจากผลก�ำไรจากสต๊อก
น�้ำมันที่เพิ่มขึ้น ค่าการกลั่นของอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น และส่วนต่างราคาพาราไซลีนที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีผลกระทบจากการหยุดด�ำเนินการกลั่น
เพือ่ การซ่อมบ�ำรุงตามแผนในครึง่ ปีหลัง ปี 2554 ค่าการกลัน่ โดยรวมอยูท่ ี่ 5.0 ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรล เพิม่ ขึน้ จากที่ 3.7 ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรลในปี 2553
ในขณะเดียวกันสภาวะอุตสาหกรรมพาราไซลีนที่ดีขึ้น ส่งผลให้ก�ำไรขั้นต้นของพาราไซลีนเพิ่มขึ้นเป็น 167 ดอลลาร์ต่อตันจากที่ 56 ดอลลาร์ต่อตัน
ในปี 2553 อนึ่ง บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลง 46 ล้านบาทในปี 2554
ก�ำไรขั้นต้นก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA) มีจำ� นวน 4,557 ล้านบาท เทียบกับ 4,170 ล้านบาท ในปี 2553
บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2554 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 387 ล้านบาท จากปี 2553 โดยเป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2554 มีจ�ำนวน 1,997 ล้านบาท โดยรวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สุทธิจำ� นวน 1,202 ล้านบาท จากการวัดมูลค่าใหม่ทางบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้ที่ประกาศเป็นกฎหมาย โดยเปลี่ยน
อัตราภาษีเงินได้เดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ส�ำหรับปี 2555 และเปลี่ยนเป็นร้อยละ 20 ส�ำหรับปี 2556 เป็นต้นไป
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 941 ล้านบาท (ก�ำไร 0.3 บาทต่อหุ้น) เปรียบเทียบกับก�ำไรสุทธิ 1,654 ล้านบาท (ก�ำไร 0.5 บาทต่อหุ้น) ในปี 2553
ราคาน�้ำมันดิบดูไบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ดอลลาร์/บาร์เรล)

ที่มา : ส�ำนักข่าวรอยเตอร์

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และค่าการกลั่นในปี 2554

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อก�ำไรสุทธิในปี 2554

ปัจจัยหลักต่อการเปลีย่ นแปลงก�ำไรสุทธิระหว่างปี 2554 และ ปี 2553

• ราคาผลิตภัณฑ์ในปี 2554 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่มากกว่าราคา • ค่าการกลั่นและส่วนต่างพาราไซลีนที่ดีขึ้น รวมถึงการก�ำไรจากสต็อก

น�้ำมันที่เพิ่มขึ้น
น�้ำมันดิบในช่วงเดียวกัน ส่งผลให้ค่าการกลั่นอุตสาหกรรมโดยรวม
• ผลกระทบจากการหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบ�ำรุงตามแผนและต่อเชื่อม
สูงขึ้น
ระบบของโครงการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ มัน ส่งผลให้ปริมาณการกลัน่ ลดลง
• ราคาน�้ำมันดิบและราคาผลิตภัณฑ์ในปี 2554 เพิ่มขึ้นสูงกว่าราคาที่เพิ่ม
ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบ�ำรุงและในโครงการดังกล่าวเพิม่ ขึน้ อี ก ทั้ ง ค่ าใช้
ในปี 2553 เป็นผลให้ก�ำไรจากสต็อกน�้ำมัน และค่าการกลั่นดีขึ้น
จ่ายเกี่ยวกับพลังงานก็เพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มการผลิตใหม่และอื่นๆ
• ผลกระทบครั้งเดียวจากการลดอัตราภาษีเงินได้
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งบแสดงฐานะการเงิน
(ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2554

2553

73,844
49,305
24,539

66,758
41,829
24,929

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 7,086 ล้านบาทในปี 2554 สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 5,639 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจากบริษัทฯ มียอดสินค้า
คงเหลือสูงขึ้น จากการที่น�้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์มีราคา ณ สิ้นปีสูงขึ้น และยอดภาษีขอคืนที่สูงขึ้น แม้ว่ามียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลงก็ตาม
ส�ำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 1,447 ล้านบาท เป็นเพราะการลงทุนที่โรงกลั่นในโครงการปรับปรุงคุณภาพน�้ำมันเป็นจ�ำนวนเงินที่มากกว่า
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ลดลง เนื่องจากการตัดจ่ายและการวัดมูลค่าใหม่ตามอัตราภาษีเงินได้ที่ลดลง
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 7,476 ล้านบาท โดยหลักมาจากยอดเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยอดเจ้าหนี้การค้าลดลง ทั้งนี้ปริมาณการซื้อน�้ำมันดิบที่
ลดลงเนื่องจากโรงกลั่นน�ำ้ มันศรีราชาหยุดด�ำเนินการกลั่นเพื่อการซ่อมบ�ำรุงตามแผน ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมรวม 38,467 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่จำ� นวน 27,743 ล้านบาท ในปี 2554 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้น 25,383 ล้านบาท และยอดเงินกู้ยืมระยะยาว 13,084
ล้านบาท ส�ำหรับยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นนั้นได้รวมยอดตั๋วแลกเงิน 6,312 ล้านบาท และยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างกัน 176 ล้านบาทเข้าไว้ด้วย
ส�ำหรับปี 2554 บริษัทฯ มีการด�ำเนินการทางการเงินที่ส�ำคัญคือ การรี-ไฟแนนซ์เงินกู้ระยะยาว 5,000 ล้านบาท ซึ่งมีก�ำหนดช�ำระคืนในปี 2556
โดยบริษัทฯ ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินขายลดจ�ำนวนเดียวกันซึง่ มีกำ� หนดช�ำระคืนในปี 2557 และได้รบั การอนุมตั โิ ครงการตัว๋ สัญญาใช้เงินระยะสัน้ อายุ
2 ปี ครั้งใหม่จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังจากการอนุมัติครั้งก่อนได้หมดอายุไปเมื่อเดือน
พฤศจิกายน ปี 2554
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นจ�ำนวน 390 ล้านบาท เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส�ำหรับปี 2553 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2554
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 1,384 ล้านบาทที่จ่ายในไตรมาส 2 และ 3 ปี 2554 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นจ�ำนวนเงินที่มากกว่าก�ำไรส�ำหรับปี 2554
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งบกระแสเงินสด

2554

2553

เงินสด(ใช้ไปใน)/รับจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

(5,158)

6,318

- เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)/รับจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (หลังหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้)

(6,147)

5,820

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิ(ลดลง)/เพิ่มขึ้น

(3,827)
9,367
(607)

(4,457)
(1,208)
154

(ล้านบาท)

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน 5,158 ล้านบาท บริษัทฯ ใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุน 3,827 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จา่ ยลงทุนเบือ้ งต้นส�ำหรับโครงการปรับปรุงคุณภาพน�้ำมันทีเ่ สร็จภายในปี 2554 ให้ได้มาตรฐานยูโร 4 ตามที่รฐั บาลก�ำหนด ส�ำหรับเงินสดสุทธิ
ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 9,367 ล้านบาทนั้น รวมถึงการจ่ายเงินปันผลเป็นจ�ำนวน 1,384 ล้านบาทภายในปี 2554 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 บริษัทฯ มียอดเงินสดสุทธิลดลงเป็นจ�ำนวน 607 ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงิน

2554

2553

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินเงินกู้ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.0
0.2
1.6
0.5
1.5

1.2
0.3
1.1
0.6
1.1

อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว			
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		
อัตราส่วนหนี้สินเงินกู้ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		

=
=
=
=
=

สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
(เงินสดและรายการเทียบเท่า + เงินลงทุนระยะสั้น + ลูกหนี้การค้า) / หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้เงินกู้ระยะยาว / ส่วนของผู้ถือหุ้น
(หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
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พนักงานติดตามความคืบหน้าของโครงการปลูกป่า
ชายเลน ทีบ่ ริษัทฯ สนับสนุนกับตัวแทนชุมชนแหลมฉบัง

เดินตามรอยเท้าพ่อ
ปี 2554 นอกจากจะเป็นขวบปีที่ 117 ของการเข้ามาดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) แล้วยัง
เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เป็นที่ชื่นชมยินดี
ของบรรดาพสกนิกรไทยผู้จงรักภักดี ไม่เพียงแต่ทรงเป็นองค์พระประมุขของชาติ ที่เปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม และมุ่งบำ�เพ็ญ
พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญของปวงชนชาวไทยเท่านั้น พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่าง
อันประเสริฐ ทั้งในความเป็น ‘พระเจ้าแผ่นดิน’ ที่ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้าน และในความเป็น ‘พ่อ’ ที่มอบแต่ความรัก
ความห่วงใย พร้อมที่จะเสียสละ เพื่อให้ลูกทุกคนมีความสุข
24

รายงานประจ�ำปี 2554

เอสโซ่ฯ ในฐานะองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักในความส�ำคัญของการด�ำเนินกิจการทีค่ วรค�ำนึงถึงประโยชน์และความสุขของประชาชน
รวมทัง้ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติควบคูก่ นั ไปกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ เราได้อาศัยความสัมพันธ์อนั ดีทมี่ ตี อ่ ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ริเริม่
ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้ชุมชนและสังคมไทยรู้จักพัฒนาและเติบโตได้ด้วยตนเอง เกิดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเดิน
ตามรอยเท้า ‘พ่อ’
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปี

01 มหามงคล 2554

เนือ่ งในโอกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
84 พรรษา บริษั ท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะ
พลเมืองไทย ขอเทิดพระเกียรติและน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ด้วยการ ‘เดินตามรอยเท้าพ่อ’ ในปีอันเป็น
มหามงคล 2554 ในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
สนับสนุนสภากาชาดไทยซื้อรถตู้เย็นขนส่งโลหิต
บริษัทฯ ได้ทลู เกล้าฯ ถวายเงินจ�ำนวน 1,200,000 บาท เพือ่ จัดซือ้ รถตูเ้ ย็น
บรรทุกโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยเป็นคันที่ 3 รถตูเ้ ย็นขนส่งโลหิตนี้ จะช่วย
เก็บรักษาโลหิตที่ขนส่งให้คงคุณ ภาพอยู่ได้เป็นอย่างดี เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงานให้แก่ศนู ย์บริการโลหิต สภากาชาดไทยในเวลา
เดียวกัน

หนึ่งในโรงเรียนซึ่งได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติ
84 พรรษา “ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม” (คอมพิวเตอร์เพือ่ น้อง)

วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและปิโตรเลียม ทีเ่ รียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เป็นประจ�ำทุกปี จากจ�ำนวน 50 ทุน เป็น 84 ทุน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สนับสนุนการก่อสร้างฝายเพื่อพัฒนาแหล่งน�้ำและโครงการพัฒนา
ชายหาดศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่อ่าวคุ้งกระเบน
มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ
เราได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ศึกษาวิจยั และทดลองวิธกี ารใช้
และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติดา้ นต่างๆ เพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ ชายฝัง่ ทะเล
ของจังหวัดจันทบุรมี าตัง้ แต่ปี 2551 และในปี 2553 บริษัทฯ ได้มอบทุน
สนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายขึ้นในพื้น ที่ด�ำเนินงานของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ให้ครบ 284 แห่งในปีมหามงคล 2554 นี้

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา “ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม
(คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง) ซึ่งเป็นการประสานงานและปฏิบัติการพัฒนา
สังคมร่วมกันอย่างต่อเนื่องขององค์กรพัฒนาเอกชน 2 แห่ง คือ สมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชน และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อมอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ของส�ำนักงานจ�ำนวน 284 ชุด ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งนี้ บริษั ทฯ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนอาชีว
พระมหาไถ่ พัทยา โดยมูลนิธิคุณพ่อเรย์ รับผิดชอบในการด�ำเนินการ
นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนโครงการ “คุง้ กระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนา ตรวจสภาพ ประกอบเครื่อง และติดตั้งขาตั้งจอ LCD ให้อยู่ในสภาพ
ชายหาดร่วมกัน เพือ่ สานฝันทะเลงาม” เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมใช้งาน และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เป็นผู้ประสานงาน
84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกด้วย
กับหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์
จากนั้น บุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งคณะครูและนักเรียน
อาคารสารานุกรมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ฯ จึงเดินทางไปติดตั้งคอมพิวเตอร์และลง
84 พรรษา
โปรแกรมพร้อมใช้งานให้กับโรงเรียน 84 แห่ง จนแล้วเสร็จในปี 2554
เราได้สนับสนุนการจัดสร้าง “อาคารสารานุกรมไทย เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 84 พรรษา” ที่ตั้งอยู่ในบริเวณอนุสาวรีย์
พระเจ้ากาวิละ ค่ายกาวิละ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล และเป็นศูนย์สาธารณประโยชน์ดา้ นการศึกษาให้แก่เยาวชน
และบุคคลทั่วไป
เพิ่มจ�ำนวนทุนการศึกษาเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบางไทรฯ
ในปีมหามงคล 2554 นี้ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบางไทร ภายใต้มูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ก�ำหนดการจัดนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่ผลงาน จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสาธิตการผลิตผลงานของศูนย์
ศิลปาชีพ บางไทรฯ ขึ้น 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม ตามล�ำดับ บริษัทฯ จึงได้เพิม่ เงินสนับสนุน เป็น 284,000 บาท

เราจะได้เพิม่ จ�ำนวนทุนการศึกษา “เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี”
ที่ ม อบให้ แ ก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในสาขาวิ ท ยาศาสตร์
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เส้นทางตามรอยเท้า ‘พ่อ’
นับเนื่องตั้งแต่เข้ามาด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี 2437 เราได้ให้ความเอาใจใส่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และมีส่วนในการเติมเต็ม
ความขาดแคลน และความต้องการพื้นฐานต่างๆ ของคนในชุมชนและเพื่อนร่วมชาติในทุกโอกาส เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมด้าน
ต่างๆ มากมาย ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการและพัฒนาศึกษา การพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การสนับสนุนและส่งเสริมงาน
ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย การสืบสาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบบริษัทฯ และหน่วยงาน
ของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นเท่าที่จะท�ำได้ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่สุด
02 กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่

เราให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน เช่น การก่อสร้าง ในปี 2534 เราได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมวิทยาศาสตร์
ถาวรวัตถุ การให้ความรูเ้ พือ่ พัฒนาความเป็นอยู่ และการยกระดับคุณภาพ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ริเริ่มการจัดประกวด “โครงงาน
ชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่” ขึน้ และให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนือ่ ง
จนถึงปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ความคิดริเริ่ม
ค่ายยุววิศวกรบพิธ
และการคิดค้นโครงงาน ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ของนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาทัว่ ประเทศ เป็นโอกาสให้เยาวชนได้รบั โอกาสพัฒนาความคิด
บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท “ยุววิศวกรบพิธ” สร้างสรรค์จากความรู้ความสามารถของตน ในการสร้างประดิษฐกรรม
ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากว่า 20 ปี ใหม่ๆ ที่สามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป
เพื่อให้เยาวชนได้น�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสิ่งก่อสร้างที่
อ�ำนวยสาธารณประโยชน์ ซึ่งยังขาดแคลนอยู่มากในชนบท ในปี 2554 ศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ส�ำหรับผู้พิการ
ค่ายแห่งนี้ ได้ดำ� เนินการก่อสร้างสะพานยุววิศวกรบพิธ 39 ทีบ่ า้ นทับโพธิ์
ต�ำบลทับใหญ่ อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
เราได้มอบโอกาสแก่ผพู้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว ให้ได้รบั การฝึกฝนวิชาชีพ
โดยให้การสนับสนุนแก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (The Father Ray Foundation)
ในการจัดท�ำโครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และ
03 กิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เพือ่ ฝึกให้ผพู้ กิ ารสามารถ
เรามุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการการศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งการให้ทุน พึ่งพาตนเอง ได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นพลเมืองดีของสังคม
การศึกษา การสนับสนุนโครงการค้นคว้า วิจยั ตลอดจนการฝึกอบรมและ จากเป็นการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในโครงการดังกล่าว
ให้ความรู้แก่ชุมชน หน่วยราชการ และประชาชนทั่วไป
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เอสโซ่ ชาเลนจ์”
ทุนการศึกษาโรงกลั่นน�้ำมันเอสโซ่ศรีราชา
เราได้รเิ ริม่ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในโครงการ “เอสโซ่ ชาเลนจ์”
โรงกลั่น น�้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาในปี 2542 ขึ้น ส�ำหรับนิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสถาบันการ
เพื่อมอบให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่าง ศึกษาทัว่ ประเทศ ทีผ่ า่ นการคัดเลือกจากบริษัทฯ เพือ่ เป็นการเตรียมและ
ต่อเนื่องตลอดมา โดยในปี 2554 นี้ มีนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ได้ เสริมสร้างความพร้อมก่อนจบการศึกษา ให้ได้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ
รับทุนการศึกษาจ�ำนวน 325 คน เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาจ�ำนวน อย่างแท้จริง พร้อมด้วยจริยธรรมในการท�ำงาน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ
147 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ�ำนวน 96 ทุน ระดับมัธยมศึกษา มีโอกาสได้รบั ความรูแ้ ละการพัฒนาทักษะทีห่ ลากหลายจากการฝึกปฏิบตั ิ
ตอนปลายจ�ำนวน 82 ทุน นับจนถึงปัจจุบัน ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว งานจริง อาทิ ความรู้ด้านการวิเคราะห์ การค้นคว้าวิจัย การสื่อสารทาง
รวม 2,045 ทุน
การตลาด การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นผู้น�ำ ฯลฯ มีนิสิต
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมาแล้วจ�ำนวน 240 คน

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ น�ำความรู้ที่มี ไปประยุกต์ใช้ในการก่อสร้าง นิสติ นักศึกษา ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในโครงการ “เอสโซ่ ชาเลนจ์”
สิง่ ก่อสร้างเพือ่ สาธารณประโยชน์
ร่วมระบายสีผา้ บาติกกับน้องๆ ทีศ่ นู ย์เมอร์ซี
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รายงานประจ�ำปี 2554

การรณรงค์ความปลอดภัยในโครงการ “ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซค์ เปิดไฟใส่หมวกกัน สโมสรพนักงานเอสโซ่จดั งานเลีย้ งเพือ่ มอบก�ำลังใจให้แก่ทหารทีศ่ นู ย์อพยพผูป้ ระสบ
น๊อก ล็อกสายรัดคาง” ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
ภัยสายไหม

สนับสนุนทุนอบรมพัฒนาผูน้ �ำส�ำหรับสตรีทวั่ โลกให้นกั พัฒนาสังคมไทย
ด้วยตระหนักว่า ผู้หญิงก็เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เราจึงให้การสนับสนุนทุนแก่เจ้าหน้าทีส่ ตรีจากสมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นในหลักสูตร “ก้าวสู่
ความเป็นผูน้ ำ� เพือ่ การพัฒนา” (Global Women in Management Program
หรือ GWIM) ณ เมืองวอชิงตัน ดี.ซี, ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 เดือน
เพือ่ ให้ได้เรียนรูถ้ งึ แนวการท�ำงานและ “การบริหารองค์กร อิสระ” ส�ำหรับ
น�ำมาประยุกต์ใช้กบั องค์กรทีต่ นดูแลรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบนั โดยยังมีการ
ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้เข้าอบรมอย่างต่อ เนื่องไปอีก 1 ปี หลังจากนั้น ด้วย
การฝึกอบรมดังกล่าวได้รบั การสนับสนุนจากจาก เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชัน่
ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการด�ำเนินงาน ของศูนย์สง่ เสริมกิจกรรม
พัฒนาประชากร (The Centre for Development and Population
Activities หรือ CEDPA)
ความรู้สู่สาธารณชน
บริษัทฯ ได้จดั ท�ำวารสารราย 3 เดือน ชือ่ “ความรูค้ อื ประทีป” ออกเผยแพร่
ต่อสาธารณชนเป็นเวลา นานกว่า 50 ปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ให้ความรู้แก่ประชาชนในหลายๆ ด้าน เช่น ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จัดส่งเป็นอภินันทนาการแก่
ห้องสมุดต่างๆ สถาบันการศึกษาในทุกระดับทัว่ ประเทศ หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 6,000 ราย
นอกจากนี้ ยังได้จัดท�ำรายการโทรทัศน์ ประเภทสารคดีชื่อ “ความรู้คือ
ประทีป” เพือ่ ส่งเสริมความรูท้ วั่ ไปแก่เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปมานานกว่า
30 ปี ได้รบั รางวัลผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์และรางวัลผูส้ นับสนุนรายการ
สารคดีดีเด่นมาแล้วหลายครั้ง
โครงการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนไทย
เราร่วมมือกับห้องสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ในหมู่เยาวชนและ
ผู้สนใจในชนบทที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในโครงการ “ย่ามปัญญา”
ซึง่ จะมีการสรรหาหนังสือและอุปกรณ์เพือ่ การเรียนรูท้ ดี่ มี ปี ระโยชน์ จัดใส่
ไว้ในย่ามปัญญา เช่น หนังสือน่ารู้ ของเล่น เกมตัวต่อ (jigsaw) และ
สื่อการเรียนแบบใหม่ต่างๆ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และสนับสนุนการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยได้ให้บริการยืมแก่โรงเรียนต่างๆ ในเขต
สุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง แห่งละ 20 ย่าม เป็นเวลานาน 1 ภาค
การศึกษา (4 เดือน)

กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและ

04 ความปลอดภัย

เราได้จดั ตัง้ กองทุนเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีม่ รี ายได้นอ้ ย มอบอุปกรณ์เครือ่ ง
มือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในท้องถิน่ ทีข่ าดแคลน ให้การสนับสนุน
โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งรณรงค์และให้ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยต่างๆ แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไป
รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน
เราได้รว่ มมือกับสมาคมผูป้ ระกอบการรถจักรยานยนต์ไทย กรมการขนส่ง
ทางบก และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ในการใช้รถและใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎจราจร ในโครงการรณรงค์
“ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซค์ เปิดไฟใส่หมวกกันน็อก ล็อกสายรัดคาง” อย่าง
ต่อเนือ่ งมาเป็นเวลากว่า 5 ปี โครงการดังกล่าว จะช่วยลดพฤติกรรมเสีย่ ง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน นับจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนและผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้แล้วทั่วประเทศ ประมาณ
กว่า 4,000 คน
สนับสนุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สนับสนุนมูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริษัทฯ
ร่วมกับบริษัท ดีโซ่ เคมีคอล จ�ำกัด ผู้ผลิตหัวเชื้อน�้ำมันดีเซล-เบนซิน
มอบฝากระป๋องหัวเชื้อน�้ำมันจ�ำนวน 3 ล้านฝา ให้แก่มูลนิธิขาเทียมใน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน�ำไปผลิตชิ้นส่วนขาเทียม
ให้ผู้พิการ หรือซ่อมแซมขาเทียมที่ช�ำรุด แล้วน�ำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้พิการ
โดยไม่คิดมูลค่า
สนับสนุนโครงการเฝ้าระวังโรคแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
เป็นโครงการทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการตรวจรักษาทีค่ ลินกิ โรคเบาหวาน
ของโรงพยาบาลอ่าวอุดม อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยให้บริการตรวจ
คัดกรองเพื่อค้นหาความผิดปกติทางจอประสาทตา ด้วยเครื่องถ่ายภาพ
จอประสาทตาระบบดิจิตอล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาในระยะ
เริม่ ต้น เป็นการป้องกันปัญหาโรคแทรกซ้อนทางตาและความพิการทางตา
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้

www.esso.co.th
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รวมน�้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัย ปี 2554
บริษัทฯ และพนักงาน ได้รว่ มในกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ช่วยเหลือและบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในรูปของเงิน
บริจาค ถุงยังชีพ อาหาร น�้ำดื่ม ยารักษาโรค เรือและน�้ำมันส�ำหรับเรือ
รวมทั้งสิ่งของจ�ำเป็นต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนและครอบครัวที่
ประสบอุทกภัย ดังนี้
• น�ำ้ ดื่ม 1.5 ลิตร จ�ำนวน 30,000 ขวด ให้กับกิจการพลเรือนทหาร กอง
บัญชาการกองทัพไทย ผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
• น�ำ้ มันเครื่อง Mobil Delvac MX 15W-40 จ�ำนวน 200 ถังขนาดบรรจุ
18 ลิตร และ Esso lube X 2 จ�ำนวน 140 กล่อง ขนาด 4x 6 ลิตร
รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ให้กบั กองทัพเรือ เพือ่ ใช้เติมเครือ่ งเรือ
ในภารกิจดันน�ำ้ สูท่ ะเล เป็นการช่วยระบายน�ำ้ ให้ไหลลงสูแ่ ม่นำ�้ เจ้าพระยา
ไปลงทะเลที่อ่าวไทยได้ดียิ่งขึ้น
• เรือจ�ำนวน 50 ล�ำ รวมมูลค่า 300,000 บาท ให้กระทรวงพลังงาน
น�ำไปช่วยเหลือผูป้ ระสบความยากล�ำบากในการเดินทางในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
• ชุดดูแลสุขภาพจ�ำนวน 700 ชุด ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย
เพื่อแจกจ่ายให้เป็นขวัญและก�ำลังใจแก่บรรดาทหารที่ปฏิบัติภารกิจ

•

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ
เอสโซ่ (ประเทศไทย) ร่วมมอบเงิน และสมทบร่วมกับเงินบริจาค
ของพนั ก งานบริ ษั ท เอสโซ่ ฯ และเอ็ ก ซอนโมบิ ลในประเทศไทย
ผ่านสภากาชาดไทย เป็นจ�ำนวนเงินกว่า 6,000,000 บาท

05 กิจกรรมเพื่อการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม

เรายึดมั่นในการท�ำหน้าที่พิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยความระมัดระวัง
เอาใจใส่และรับผิดชอบเสมอมา ทัง้ ยังได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพือ่
ให้ความรู้และปลุกจิตส�ำนึกแก่เยาวชน ชุมชนและบุคคลทั่วไป ให้ร่วมกัน
ปกป้อง ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทัว่ ประเทศ
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลส�ำหรับเยาวชน
เราให้การสนับสนุนการจัดค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลส�ำหรับเยาวชน
ของชมรมพิทักษ์ทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
มาตัง้ แต่ปี 2523 โดยมุง่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับทรัพยากรทางทะเลแก่เยาวชน

นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบังท�ำการทดสอบคุณภาพน�ำ้ ทะเล ซึง่ เป็นโครงการหนึง่ ในกิจกรรมของศูนย์ศกึ ษาสิง่ แวดล้อมทางทะเล

•
•

•

•
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บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย และสโมสรพนักงาน
เอสโซ่ ยังได้มอบก�ำลังใจให้แก่ทหารทีศ่ นู ย์อพยพผูป้ ระสบภัยสายไหม
ร่วมกับสโมสรพนักงานเอสโซ่ บริจาคน�้ำดื่ม 1.5 ลิตร จ�ำนวน 30,000
ขวด ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ให้แก่สภากาชาดไทย
เรือจ�ำนวน 100 ล�ำ ให้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี สีช่อง 3 และ
รายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
ต่างๆ ผ่าน “ครอบครัวข่าว 3” รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท และยังได้
ร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวายเรือพายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อน�ำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ต่อไปด้วย
สิ่งของเครื่องใช้-น�้ำดื่ม ที่พนักงานโรงกลั่น น�้ำมันเอสโซ่ศรีราชา
ร่วมใจกัน มอบผ่านสมาคมพุทธมามกะสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา
จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลาง
น�ำ้ ดืม่ ประมาณ 20,000 ขวด ให้แก่ผปู้ ระสบอุทกภัยผ่านสถานีบริการ
เอสโซ่ ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณน�้ำท่วม

รายงานประจ�ำปี 2554

ที่เข้าร่วมโครงการ และปลูกจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
ผ่านการบรรยายทางวิชาการ และการเดินสะพานศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ และการปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาและค่ายฝึกอบรมการติดตามตรวจคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล
บริษั ทฯ ได้ร่วมกับเทศบาลต�ำบลแหลมฉบัง และสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล”
ชุมชนบ้านแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึง่ ตัง้ อยู่ใกล้กบั โรงกลัน่ น�ำ้ มัน เอสโซ่
ศรีราชาขึ้นในปี 2548 และให้การสนับสนุนการจัด “ค่ายฝึกอบรมการ
ติดตามตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล” ให้แก่นักเรียน อาจารย์และ
ประชาชนทั่วไปในชุมชมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ผ่านการอบรม
สามารถตรวจวัดคุณภาพของน�้ำทะเลในบริเวณที่อยู่อาศัยได้ด้วยตัวเอง

พนักงานโรงกลัน่ น�ำ้ มันเอสโซ่ศรีราชา ร่วมกันสร้างบ้านในโครงการของมูลนิธทิ อี่ ยู่ คุณซี จอห์น อัทนัส (กลาง) รับ “รางวัลองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น”
อาศัยเพือ่ มนุษยชาติประเทศไทย เพือ่ ครอบครัวยากไร้ในอ�ำเภอบางละมุง จังหวัด ประจ�ำปี 2554 จากหอการค้า ไทย-อเมริกนั ในประเทศไทย จากท่านฑูต
ชลบุรี
คริสตี้ เคนนีย่ ์ และประธานหอการค้าฯ ปีเตอร์ อีเลียต

ค่ายผู้น�ำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความสนใจ เพือ่ ให้วทิ ยากรเหล่านี้ ได้สอื่ สารและเผยแพร่ความรูด้ งั กล่าว
อย่างสม�ำ่ เสมอ นับตัง้ แต่เริม่ โครงการในปี 2548 คณะวิทยากรได้บรรยาย
เราให้การสนับสนุนการจัด “ค่ายผูน้ �ำเยาวชนรักษ์สงิ่ แวดล้อม - เสือรักษ์ปา่ ให้แก่ผู้สนใจมากกว่า 20,000 คน
- ปลารักษ์ทะเล” ของ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ที่ อ ยู ่ อาศั ย เพื่ อ มนุ ษ ยชาติ ป ระเทศไทยสร้ า งบ้ า นให้
ทรัพยากรธรรมชาติ
ครอบครัวยากไร้
06 กิจกรรมพนักงานอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน

พนักงานทีโ่ รงกลัน่ น�ำ้ มันเอสโซ่ศรีราชา ร่วมกันสร้างบ้านในโครงการของ
มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษ ยชาติประเทศไทย เพื่อครอบครัวยากไร้ใน
อีกกิจกรรมหนึง่ ทีเ่ ราภาคภูมใิ จ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หลังจากที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
ทุกระดับ ท�ำประโยชน์แก่สังคม ในฐานะพลเมืองดีของประเทศ
มาแล้วก่อนหน้านี้
กิจกรรมอาสาของพนักงานและผู้บริหาร

ครูอาสาโรงกลั่นน�้ำมันเอสโซ่ศรีราชา

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้รับการสนับสนุนให้สละทั้งก�ำลังกาย
และก�ำลังทรัพย์จดั ท�ำกิจ กรรมต่างๆ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม นอกเวลา
ปฏิบัติงานอาทิ โครงการอาสาสมัครสอนหนังสือและช่วย เหลือชาวเขา
ในพื้น ที่ห่างไกล การเยี่ยมบ้านพักคนชราและสถานสงเคราะห์เด็ก
การสนับสนุนการดูแลและรักษาช้างทีถ่ กู ทอดทิง้ การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ของ
ชุมชนแหลมฉบัง ฯลฯ

พนักงานที่โรงกลั่นน�้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ได้รวมกลุ่มเป็นครูอาสาสมัคร
เพื่อสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน
วัดแหลมฉบัง ทุกวันพฤหัสบดี ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2545

คณะวิทยากรเผยแพร่ความรู้
บริษัทฯ ได้จัดตั้งและพัฒนาคณะวิทยากรเพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานขึ้น
โดยคัดเลือกจากพนักงานและผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและ
วิศวกรภายในบริษัทฯ ด้วยความตระหนักในภาระหน้าที่ในการสือ่ สารเพือ่
ให้ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับพลังงานของประเทศและของโลก
แก่สาธารณชนทั่วไป โดยการประสานงานกับองค์กรภายนอกต่างๆ ที่มี

ห้องสมุดของเล่น
สโมสรพนักงานเอสโซ่ฯ ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
จัดตัง้ “ห้องสมุดของเล่น” เพือ่ สร้างจิตสาธารณะและจิตส�ำนึกในการเป็น
พลเมืองดีที่มีน�้ำใจ ให้แก่เด็กๆ ในชนบท โดยมุ่งปลูกฝังแนวคิดให้กับ
เยาวชน 4 ประการ คือ การสร้างจิตสาธารณะ การสร้างภาวะความเป็น
ผู้น�ำ การสร้างจิตส�ำนึกของการท�ำงานเพื่อชุมชน และการร่วมกันดูแล
รักษาสภาวะแวดล้อม พนักงานของเราได้ร่วมกันบริจาคของเล่นเพื่อให้
เด็กๆ ได้ยืมจากห้องสมุดเป็นรางวัลส�ำหรับการได้ท�ำความดี ซึ่งมีการ
จดไว้ในสมุดบันทึกความดีด้วย

เรายึดถือความจริงใจในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพือ่ สังคมและชุมชนในประเทศไทยเสมอมา เช่นเดียวกับความจริงใจและมุง่ มัน่
ทีจ่ ะด�ำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ท�ำให้บริษัทฯ ได้รบั “รางวัลองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น” ประจ�ำ
ปี 2010 และปี 2011 จากหอการค้าไทย-อเมริกันในประเทศไทย อันเป็นประจักษ์พยานหนึ่งแห่งความเพียรพยายามของบริษัทฯ ที่มุ่งด�ำเนิน
ตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงอุทศิ พระองค์ บ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพือ่ ยังประโยชน์
สุขแก่มหาชนชาวไทยและสังคมไทย สมดังพระปฐมบรมราชโองการครั้งเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ นับได้เนิ่นนานกว่า 65 ปีมาแล้ว
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และพนักงานรู้สึกปลื้มปีติและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่สามารถเดินตามรอยเท้า ‘พ่อ’ได้อย่างแท้จริง
www.esso.co.th
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E004

ผู้เชี่ยวชาญในห้องทดลองท�ำการทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน เพื่อรับรองคุณภาพ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
01 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล
ส�ำหรับปี 2554 มีรายละเอียด ดังนี้
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จำ�นวนหุ้น

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

ExxonMobil International Holdings Inc.
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
KBL European Private Bankers S.A.
The Bank of New York (Nominees) Limited
The Bank of New York Mellon
American International Assurance Company Limited – APEX
กองทุนเปิด ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ร้อยละของการถือหุ้น

2,264,500,000
126,875,000
126,875,000
57,350,600
30,627,300
17,924,179
15,396,663
14,047,100
13,971,800
13,358,200
2,680,925,842
ยอดรวม
* ไม่รวมผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือในนามบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด จ�ำนวน 45,700,239 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.320 ของการถือหุ้น

65.43
3.67
3.67
1.66
0.88
0.52
0.44
0.40
0.40
0.39
77.46

02 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทฯ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการ
บริษัทอาจมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครัง้ คราว เมือ่ เห็นว่าบริษัทฯ มีก�ำไรพอสมควรทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ ได้ และจะรายงานให้ทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายก�ำหนด
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิภายหลังจาก
การจัดสรรทุนส�ำรองต่างๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�ำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไร
ก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต�่ำกว่าอัตราที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย
ความเสี่ยงเรื่องต่างๆ
03 คณะกรรมการบริษัท

ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อย
กว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวน
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องทีจ่ ะช่วยในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยรายชือ่ คณะกรรมการ
บริษัทในรอบปี 2554 มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ
นายซี จอห์น อัทนัส(1)
นางพรธิดา บุญสา(2)
นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ์ สุตธรรม
นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
นายสมเจตน์ สายฝน
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายเรเน กอนซาเลซ และนางอังสนา พิเรนทร เป็นเลขานุการบริษัท
นายซี จอห์น อัทนัส ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2554
นางพรธิดา บุญสา ได้ลาออกจากบริษัทฯ และสิ้นสุดการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554

(1)
(2)

www.esso.co.th
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอำ� นาจหน้าที่ในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการ
และผูถ้ อื หุน้ และกฎหมายที่ใช้บงั คับ รวมไปถึงการบริหารจัดการให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และก�ำกับดูแล
กิจการให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนยึดมั่นในหลักการส�ำคัญ ดังนี้
1.
		
2.
3.
4.

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงระบบการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
กำ�หนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานในการดำ�เนินธุรกิจที่เหมาะสมสำ�หรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดท�ำรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการเกีย่ วกับกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ เพือ่ เสนอให้ทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นตรวจสอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
การแต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้น ได้มีการก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญ ได้ดังนี้
1. ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
		 จ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
		 (ก) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละคน ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละ
			 ต�ำแหน่ง
		 (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
			 บุคคลมากกว่าหนึ่งคนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�ำแหน่งไม่ได้
		 (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
			 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
			 ให้ประธานที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาดหากประธานในที่ประชุมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษั ทด้วย
			 หรือให้ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อให้ได้กรรมการที่พึงจะมีหากประธานในที่ประชุมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออก
		 ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกตามจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือก
		 ให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้
4. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากต�ำแหน่งต้องท�ำหนังสือลาออก โดยการลาออกดังกล่าวนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ทีห่ นังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดพ้นจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงสนับสนุนไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ อง
		 จ�ำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
		 หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อย่อยที่ 7 (การสรรหากรรมการและผู้บริหาร) และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้
1
		
2
		
		
		
3
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ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำ�นาจควบคุมของบริษัทฯทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ�นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ�นาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

รายงานประจ�ำปี 2554

4
		
		
		

5
		
		
		
6
		
		
		
7
		
8
		
		
		
9

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษัทฯหรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ
สามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่ กว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษั ทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวัน
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกิน
กว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้
ที่มีนัย ผู้มีอำ� นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษั ทฯหรือบริษั ทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

04 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นีป้ ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบจะด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ 2 ปี ภายใต้เงือ่ นไขทีว่ า่ กรรมการดังกล่าวจะต้องมีคณ
ุ สมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบตามทีก่ ำ� หนด
และยังคงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 19 ตุลาคม 2554 มีดังนี้

1.
2.
3.

ชื่อ
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน)

นายชัย แจ้งศิริกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ นางสาวสุธานี วัจนะรัตน์ เป็นผู้ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบแทน
นายอัมพร จรรยางาม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554

www.esso.co.th

33

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้  
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
		 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้าหน่วยงาน
		 ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
		 ธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
		 ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
		 คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
		 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) และ
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจาก
		 คณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการตรวจสอบพบ
		 หรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการ หรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
			 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
			 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
				 ของบริษัทฯ
9. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ
		 ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการด�ำเนินงานดังกล่าว ได้กระท�ำความผิดตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง
		 ระบุไว้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินการสอบทานโดยไม่ชักช้า และหากพบว่า พฤติการณ์ดังกล่าวน่าสงสัยตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้ง
		 ให้รายงานผลการสอบทานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษั ท เพื่อให้คณะกรรมการบริษั ทรายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อส�ำนักงาน
		 คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือผูส้ อบบัญชีภายนอก หรือรายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
		 และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือผูส้ อบบัญชีภายนอกตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนดภายในสามสิบวัน
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05 คณะกรรมการประเมินผลงาน

คณะกรรมการประเมินผลงาน (Performance Evaluation Committee) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะ
กรรมการประเมินผลงาน และกรรมการประเมินผลงานจะด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ 2 ปี รายชื่อคณะกรรมการประเมินผลงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 มีดังนี้

1.
2.
3.

ชื่อ
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นายวัฒนา จันทรศร
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล

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

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินผลงาน
คณะกรรมการประเมินผลงานจะร่วมกันประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การ และพิจารณาการท�ำงานของกรรมการผูจ้ ดั การร่วมกับคณะกรรมการ
บริษั ท และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำงานของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวในระหว่างรอบการประเมินผลงานปกติของกรรมการผู้จัดการแก่บริษั ท
ต้นสังกัดของกรรมการผู้จัดการ
06 คณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

(1)

ชื่อ
นายซี จอห์น อัทนัส (1)
นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ์ สุตธรรม
นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
นายสมเจตน์ สายฝน
นายชาญณรงค์ เจนจิตมั่น
นายชัย แจ้งศิริกุล
นางราตรีมณี ภาษีผล
นายแดเนียล ตัน ชุน กี (2)
นายชาญ อิทธิถาวร

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ และผู้จัดการโรงกลั่น
กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์
กรรมการ และผู้จัดการการตลาดขายปลีก
กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกลั่น
กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายขายเคมีภัณฑ์
ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรมและขายส่ง
ผู้จัดการบัญชี
ผู้จัดการการเงินและภาษี
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์

นายซี จอห์น อัทนัส ได้รับการแต่งตั้งแทนนายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2554
ตัน ชุน กี ได้รับการแต่งตั้งแทนนางสาวยู โจ แอนนี่ ฉูเฉียน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2554

(2) นายแดเนียล

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการมีอ�ำนาจหน้าที่เต็มในการด�ำเนินกิจการของบริษั ทฯ โดยเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษั ทฯ มติของ
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการจะต้องไม่ใช้อ�ำนาจหน้าที่ของตนในกรณีที่ตนเองอาจมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ
ในกรณีทกี่ รรมการผูจ้ ดั การมอบอ�ำนาจให้บคุ คลอืน่ กระท�ำการแทนตนเอง ขอบเขตการมอบอ�ำนาจของบุคคลดังกล่าวนัน้ จะต้องไม่รวมถึงการอนุมตั ิ
ให้ทำ� รายการที่ผู้รับมอบอ�ำนาจอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ
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07 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กรณีมีเหตุจ�ำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่าง หรือแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำ� รงต�ำแหน่งใน
ปัจจุบัน จะมีการหารือร่วมกัน เพื่อก�ำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ 24/2552 เรื่องข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิม่ เติม) ด้วย ทัง้ นี้ กรณีทเี่ ป็นการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระ หรือการแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ ภายหลังจากมีมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว จะมีการเสนอรายชือ่ กรรมการเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการบริษัทฯ ดังทีก่ ำ� หนด
ไว้ในหัวข้อย่อยที่ 3 (คณะกรรมการบริษัท)
08 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น สำ�หรับ
การทำ�งานเต็มเวลาประเภทใดๆ สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
		

กรรมการผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท
กรรมการผู้ซึ่งมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท
โดยไม่ค�ำนึงถึงความในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน
โมบิล คอร์ปอเรชั่น ส�ำหรับการท�ำงานเต็มเวลาประเภทใด ๆ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ
นายซี จอห์น อัทนัส(1)
นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท(1)
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล(1)
นายยอดพงศ์ สุตธรรม(1)
นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย(1)
นายสมเจตน์ สายฝน(1)
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (บาท)
1,600,008
1,600,008
2,000,004
2,000,004
2,000,004

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2554
1. นายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์(1)
2. นางพรธิดา บุญสา(1)

-

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

ยอดรวม
(1)

9,200,028

ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่น ส�ำหรับการท�ำงานเต็มเวลาแล้ว

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษัทฯ จ�ำนวน 13 คน (รวมผูบ้ ริหาร 2 ท่านที่ได้ลาออกจากต�ำแหน่งระหว่างปี 2554) ในรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอันประกอบด้วยเงินเดือน เงินได้พิเศษประจ�ำปี และเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 90.9 ล้านบาท
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รายงานประจ�ำปี 2554

09 โครงสร้างการบริหารองค์กร

ข้อมูลโครงสร้างการบริหารองค์กร ซึ่งแสดงรายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของกรรมการ และผู้บริหารของ
บริษัทฯ ในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
				

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ

บริษัทฯ

นายซี จอห์น อัทนัส *
นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท *
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล *
นายยอดพงศ์ สุตธรรม *
นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย *
นายสมเจตน์ สายฝน *
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
นายชาญณรงค์ เจนจิตมั่น
นายชัย แจ้งศิริกุล
นางราตรีมณี ภาษีผล
นายแดเนียล ตัน ชุน กี
นายชาญ อิทธิถาวร

x, /, //

x = ประธานกรรมการ

บริษัทย่อย/บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1

2

3

4

x, /

x, /

x, /

5

6

x, /

/, //
/, //
/, //
/, //
/, //
/
/
/
/
/
//
//

/

//
//
//
/ = กรรมการ

// = ผู้บริหาร

* = กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามของบริษั ท

บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำกัด
บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด
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10 การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร *

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ชื่อ

บริษัทฯ

นายซี จอห์น อัทนัส
นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ์ สุตธรรม *
นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย *
นายสมเจตน์ สายฝน *
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
นายชาญณรงค์ เจนจิตมั่น
นายชัย แจ้งศิริกุล
นางราตรีมณี ภาษีผล
นายแดเนียล ตัน ชุน กี
นายชาญ อิทธิถาวร

0.0001
0.0003
-

1
0.003
-

หน่วย : ร้อยละของการถือหุ้น
บริษัทย่อย/บริษัทที่เกี่ยวข้อง
3
5
2
4
6
7.00
14.00
-

* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
หมายเหตุ: กรรมการ และผู้บริหารบางท่านที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยได้โอนย้ายมาจากบริษัทอื่นในเครือของเอ็กซอนโมบิล และตามแผน
สวัสดิการของบริษัทในเครือเหล่านั้น อาจก�ำหนดให้พนักงานที่เป็นกรรมการ และผู้บริหารดังกล่าว ถือหุ้นของเอ็กซอนโมบิลในทางอ้อมตามแผน
สวัสดิการที่จัดขึ้นโดยบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำกัด
บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2554

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมภพ อมาตยกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ และนางวัธนี
พรรณเชษฐ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมตามขอบเขต หน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฏบัตร
และสอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
การสอบทานรายงานทางการเงิน ความพอเพียงในการเปิดเผยข้อมูล
ความพอเพียงเหมาะสมของการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
และให้คำ� แนะน�ำเพือ่ ปรับปรุงแก้ไข ในปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวม 7 ครัง้ โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายกฏหมาย และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประชุมเพื่อ
หารือเป็นการเฉพาะกับทีป่ รึกษากฎหมายของบริษัท และผูส้ อบบัญชีดว้ ย
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานสอบทานและ
ข้อเสนอแนะต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การด�ำเนินการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้

•

สอบทานกระบวนการจัดการเพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษั ทฯ และมี
ความเห็นว่าบริษัทฯ มีวิธีการปฏิบัติที่ทำ� ให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

•

สอบทานความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของธุรกรรมที่บริษั ท
ท�ำกับนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วโยง มีความเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าว ท�ำขึน้ โดยมี
เงือ่ นไขทีเ่ ป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจปกติและอยูบ่ นพืน้ ฐานทีเ่ ท่าเทียม
กับธุรกรรมที่ท�ำกับบุคคลภายนอก และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
อย่างเพียงพอ

•

สอบทานหลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และ
เป็นทีน่ า่ เชือ่ ได้วา่ บริษัทฯ มีวธิ กี ารด�ำเนินธุรกิจทีม่ จี รรยาบรรณ และ
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

•

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินส�ำหรับปี 2554 การเปิด
เผยข้อมูลทางการเงินและนโยบายการบัญชีทถี่ อื ปฏิบตั กิ บั ผูส้ อบบัญชี
และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของ
บริษัทฯ ได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป ภายในก�ำหนด
เวลา มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี
และกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้
สอบทานรายงานและผลการตรวจสอบประเมินของผู้สอบบัญชีซึ่ง
ไม่พบรายการปรับปรุงแก้ไขที่มีสาระส�ำคัญจากผู้สอบบัญชี บริษัทฯ
ได้ปรับปรุงงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีของไทย
โดยไม่มีการแก้ไขรายงานทางการเงินของปีก่อนๆ

•

ร่วมพิจารณาคุณสมบัตแิ ละค่าตอบแทนของผูท้ เี่ สนอมาเป็นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น

•

สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน ประเมินความพอเพียงของระบบ
การควบคุมภายใน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ
บริษั ทฯ สอบทานผลการตรวจสอบภายใน ประสิทธิภาพของระบบ
การติดตามประเด็นปัญหาและการแก้ไขข้อบกพร่องตามค�ำแนะน�ำต่างๆ
จากการตรวจสอบดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษั ทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี

นายสมภพ อมาตยกุล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ที่คลังน�ำ้ มันศรีราชา รถบรรทุกน�้ำมันก�ำลังรับ
น�้ำมันส�ำเร็จรูปเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า

การกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าวิธีการดำ�เนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานนั้น มีความสำ�คัญเทียบเท่ากับผลของการดำ�เนิน
งานที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดหมายว่า ทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะต้องเคารพ และมีจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงานตามนโยบายภายใต้ มาตรฐานการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยมาตรฐานอันสูงสุดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้วางแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักการของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำ�หนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ปฏิบัติด้วย
40

รายงานประจ�ำปี 2554

01 มาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับเอามาตรฐานการดำ�เนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) มาใช้ โดยนโยบายต่างๆ ภายใต้มาตรฐานการดำ�เนินธุรกิจดังกล่าว
ถือเป็นนโยบายหลักของบริษั ทฯ ซึ่งผู้บริหาร และพนักงานของบริษั ทฯ จะต้องทำ�ความเข้าใจและนำ�ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ในทุกๆ ปี ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ถูกคาดหมายให้ทำ�การทบทวนนโยบายหลักเหล่านี้ พร้อมยืนยันการทบทวนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อบริษั ทฯ นอกจากนี้ บริษั ทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อทบทวนนโยบายหลักเหล่านี้ หรือประเด็นสำ�คัญอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ
และสามารถนำ�ไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นระยะๆ
นโยบายหลัก 17 ประการของมาตรฐานการดำ�เนินธุรกิจ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท
นโยบายเกี่ยวกับการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
นโยบายเกี่ยวกับการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง
นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างประเทศ
นโยบายต่อต้านการผูกขาด
นโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย

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

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย
นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพสินค้า
นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด
นโยบายเกี่ยวกับการให้โอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน
นโยบายเกี่ยวกับการคุกคามผู้อื่นในสถานที่ปฏิบัติงาน
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น

02 แนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ 		

บริษัทฯ ได้วางแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
สิทธิของผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน ซึ่งครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และการใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จ�ำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชี การประกาศจ่ายเงินปันผล การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการ
พิเศษที่ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ เป็นต้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะมีผู้บริหารที่มีความรู้และเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ตอบค�ำถามในที่ประชุมด้วย
ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษั ท ส�ำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งอย่างเพียงพอตามก�ำหนดเวลา ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  

บริษั ทฯ มีนโยบาย ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษั ทฯ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคล
ดังกล่าวกับของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยังถูกคาดหมายให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการอาศัย
ข้อมูลภายในซึ่งมิได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบุคคลดังกล่าวได้มาโดยการอาศัยต�ำแหน่งหน้าที่ ในบริษั ทฯ ทั้งนี้
ในด้านการก�ำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลในภายในนั้น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
•

		
		
•

		
•

		
		
•

		
		

ให้ความรู้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ในการรายงานการถือหุ้นของบริษัทฯ และบทลงโทษในกรณี
ไม่เปิดเผยข้อมูลภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้บริหารของบริษั ทฯ เกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษั ทฯ ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ อันจะส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะ
มีการเปิดเผยงบการเงินของบริษั ทฯ (รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส) บริษั ทฯ จะห้ามพนักงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญก่อน
การเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการของบริษัท
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงคู่สมรส และผู้อยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อขาย
ซือ้ โอน หรือรับโอนหุน้ ของบริษัทฯ ก่อนทีจ่ ะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การใช้ขอ้ มูลในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมาย
ที่ใช้บังคับ และพนักงานที่ละเมิดอาจถูกบริษัทฯ ลงโทษทางวินัย
www.esso.co.th
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จัดแสดงโมบิล 1 เซ็นเตอร์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2554 เพื่อ
เสริมสร้างความรูใ้ นธุรกิจ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษั ทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตลอดจนผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงพันธะสัญญากับบริษั ทฯ
โดยบริษัทฯ จะยึดมัน่ ปฏิบตั ติ ามภาระหน้าทีผ่ กู พันดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มมี าตรการในการแจ้งเบาะแสต่อบริษัทฯ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับ
การทำ�ผิดกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำ�ผิดจรรยาบรรณ
บริษัทฯ ตระหนักดีวา่ ชุมชนและสิง่ แวดล้อมมีความสำ�คัญกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด รวมถึงการให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมแห่งชาติและของท้องถิน่ ทีน่ น้ั ๆ สิง่ สำ�คัญเหนือวัตถุประสงค์อน่ื ใดก็คอื บริษัทฯ
มุง่ มัน่ ดำ�เนินงานด้วยความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ คาดหมายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความซื่อตรงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่ยอมรับพนักงานผู้ที่ได้ผลงานมาโดยการละเมิด
กฎหมาย หรือนโยบายของบริษัทฯ หรือโดยการกระท�ำที่ไร้จรรยาบรรณ และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ตลอดมาว่า ธุรกรรมทุกอย่างจะต้องถูก
บันทึกอย่างถูกต้องลงในเอกสารบันทึกและสมุดบัญชี ซึ่งหมายความว่า การลงข้อความไม่ตรงตามที่เป็นจริงในสมุดบัญชีและเอกสารบันทึกต่างๆ
หรือการเปิดบัญชีธนาคาร หรือมีบัญชีธนาคารไว้แต่ไม่ลงบันทึกในสมุดบัญชีของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่ห้ามกระท�ำอย่างเด็ดขาด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ต้องการให้ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานหรือเอกสารที่บริษัทฯ ส่งให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
ควบคุม ตลอดจนการสื่อสารกับสาธารณชนเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามเวลา และสามารถเข้าใจได้ รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายที่ใช้บงั คับก�ำหนดไว้ ซึง่ ในรอบปี 2554 ทีผ่ า่ นมา บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลเมือ่ มีเหตุการณ์สำ� คัญตามกฎระเบียบ
ถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในก�ำหนดเวลา อีกทั้งยังได้เผยแพร่งบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน ตลอด
จนข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ด้วยอีกทางหนึ่ง
อนึ่ง บริษั ทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ทางการเงิน หรือผู้เกี่ยวข้องทั่วไป
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์ทางการเงิน การประชุมกับนักลงทุน กิจกรรมอื่นๆ และ
สามารถติดต่อกับแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 262-4788 หรืออีเมล์ essolR@exxonmobil.com
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 3 (คณะกรรมการบริษัท)
การประชุมคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมีการประชุม
เพิม่ เติมตามความจ�ำเป็น ทัง้ นี้ ในการประชุมจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปรึกษาทีส่ ำ� คัญ และจะมีการเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อพิจารณารับรอง และจัดเก็บรายงานการประชุมนั้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
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นอกจากการประชุมคณะกรรมการบริษั ทแล้ว กรรมการอิสระอาจจัดการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยที่ ไม่มีฝ่ายบริหารของบริษั ทฯ
เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจ และจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบผลการประชุม
นั้นด้วย
ในปี 2554 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง ตามรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายซี จอห์น อัทนัส(1)
นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ์ สุตธรรม
นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
นายสมเจตน์ สายฝน
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2554
1. นายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์(1)
2. นางพรธิดา บุญสา(2)
(1)
(2)

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1/1
5/6
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
5/6
5/6
6/6
6/6
5/5
3/4

นายซี จอห์น อัทนัส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่แทนนายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2554
นางพรธิดา บุญสา ลาออกจากบริษัทฯ และสิ้นสุดการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554

คณะกรรมการตรวจสอบ
โครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 4 (คณะกรรมการตรวจสอบ)
ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยรวมถึงการประชุมเพื่อหารือเป็นการเฉพาะกับที่ปรึกษากฏหมาย และ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.

นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
7/7
7/7
5/7

คณะกรรมการประเมินผลงาน
โครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของคณะกรรมการประเมินผลงาน สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการ
ถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 5 (คณะกรรมการประเมินผลงาน)
คณะกรรมการประเมินผลงานท�ำการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการในรอบปี 2554 ร่วมกับคณะกรรมการบริษั ท และมีการสื่อสารผล
การประเมินผลงานดังกล่าวแก่กรรมการผู้จัดการด้วย
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ค่าตอบแทนกรรมการ
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 8 (ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 8 (ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร)
การพัฒนากรรมการ
กรรมการของบริษั ทฯ จะได้รับการรายงานเกี่ยวกับการด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลกิจการของบริษั ทฯ อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษั ทฯ
จะสนับสนุนให้กรรมการได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)
การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

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

ชื่อ

หลักสูตร

วันที่เข้ารับการอบรม

นายซี จอห์น อัทนัส
นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ์ สุตธรรม
นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
นายสมเจตน์ สายฝน
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

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

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

11. นางวัธนี พรรณเชษฐ์

* จะสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP ภาษาอังกฤษที่จัดให้มีขึ้นในปี 2555
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DAP =

Director Accreditation Program

DCP =

Director Certification Program

ACP =

Audit Committee Program

FN

Finance for Non-Finance Director

=
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รถบรรทุกน�ำ้ มันขนส่งน�ำ้ มันส�ำเร็จรูปไปยังสถานีบริการ
เพื่อจ�ำหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำ�การประเมินและสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทบทวนสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอ
แนะเพื่อปรับปรุงกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อยู่เสมอ จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอ และเหมาะสม มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถสรุป ได้ดังต่อไปนี้
www.esso.co.th
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01 การควบคุมภายใน

การติดตามและวัดประเมินผล

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ จัดให้มกี ารอบรมเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในให้แก่พนักงาน
ของบริษั ทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษั ทฯ
ที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระท� ำ การตรวจสอบและวั ด ประเมิ น ผลของแต่ ล ะ
หน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆ นั้นเป็นไปตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติภายใต้ระบบการควบคุมที่รัดกุม ข้อควรปรับปรุงที่รายงานโดย
ผู้ตรวจสอบภายใน สิ่งผิดปกติ หรือประเด็นปัญหาการกระท� ำที่อาจ
ขัดต่อแนวมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจ ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไข และรายงาน
ต่อฝ่ายบริหารโดยมิชักช้า และมีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจ
สอบ ผูจ้ ดั การของแต่ละหน่วยงานจะเป็นผูท้ ำ� การติดตามผลความคืบหน้า
ของการปฏิบัติแก้ไขตามข้อแนะน�ำต่างๆ จากรายงานการตรวจสอบของ
ผูต้ รวจสอบภายใน จนปัญหาได้รบั การแก้ไขเสร็จสิน้ คณะกรรมการตรวจ
สอบได้มีการประเมิน สอบทานความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ
ติดตามแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม�่ำเสมอ

รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรทีบ่ ริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบนั นีม้ คี วามเหมาะสม
และเอือ้ ให้การด�ำเนินงานประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ
มีนโยบายข้อก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องยึดถือ
จรรยาบรรณในระดับสูงสุดในการปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด และหลีกเลีย่ ง
การปฏิบัติในลักษณะที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับของบริษั ทฯ นอกจากนี้
บริษั ทฯ ยังคาดหวังให้การด�ำเนินธุรกรรมต้องเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม
ไม่วา่ จะเป็นธุรกรรมระหว่างพนักงานเอง หรือธุรกรรมทีท่ ำ� กับผูข้ ายสินค้า
ลูกค้า และบุคคลอื่นๆ ด้วย
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ใช้กระบวนการประเมิน และบริหารจัดการความเสีย่ งในทุกด้าน
ทุกส่วนของธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีวิธีการและขั้นตอนที่ดีในการวิเคราะห์
และประเมินปัจจัยความเสีย่ งทีส่ ำ�คัญอันอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวม
ถึงการกำ�หนดมาตรการในการจำ�กัด หรือลดความรุนแรงจากผลกระทบ
ดังกล่าว ในระบบงานของบริษัทฯ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วน
ประกอบที่ต้องตระหนักถึงด้วยเสมอ ในการกำ�หนดระบบการปฏิบัติงาน
ทุกส่วนของบริษัทฯ โดยคำ�นึงถึงปัจจัยความเสีย่ งทัง้ ภายในและภายนอก
ตลอดจนกระบวนการติดตาม และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามแผน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษัทฯ มีการกำ�หนด และใช้คมู่ อื การมอบหมายอำ�นาจและวงเงินอำ�นาจ
อนุมัติรายการของผู้บริหาร (Delegation of Authority Guide) ซึ่งระบุ
วงเงิน และวิธีการอนุมัติในแต่ละประเภทรายการต่างๆ ของผู้บริหาร
ในแต่ละระดับชั้นอย่างชัดเจน โดยระบบการมอบหมายอำ�นาจนี้ก็เพื่อให้
ฝ่ายจัดการมั่นใจได้ว่า การตัดสินใจในธุรกรรมต่างๆ ได้รับการอนุมัติ
อย่างเหมาะสม โดยบุคลากรทีม่ ที กั ษะ และความรูท้ เ่ี หมาะสม ซึง่ หลักการ
พืน้ ฐานจะถือว่า อำ�นาจที่ได้รบั มอบหมายจะต้องมาคูก่ บั ความรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจ โดยใช้วจิ ารณญานทางธุรกิจ และการพิจารณา โดยคำ�นึง
ถึงหลักการระบบการแบ่งแยกอำ�นาจหน้าที่ เพื่อให้มีการตรวจทานอย่าง
เหมาะสมด้วย
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ในการเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในแต่ละครัง้ มีการบรรจุ
เรือ่ งในระเบียบวาระการประชุม และให้ขอ้ มูลต่างๆเพือ่ ช่วยในการพิจารณา
ตัดสินใจเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริษัทฯ มีการบันทึกความเห็น และ
ข้อสังเกตของกรรมการไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดการข้อมูล (Information
Management System) ที่มีวิธีการการบันทึก และจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพอีกด้วย
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02 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญในการจัดการระบบการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
บริษัทฯ ได้วางหลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ซึ่งตั้งอยู่บนมาตรฐานของระบบการควบคุมการบริหารจัดการ (System
of Management Control – Basic Standards) และระบบบริหารการ
ดำ�เนินงานเพื่อการควบคุม (Controls Integrity Management System)
ระบบการควบคุมภายในของบริษั ทฯ จะมีการตรวจสอบและวัดผล
ประสิทธิภาพตามรอบระยะเวลาการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งทาง
ด้านนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทาง
การเงิน การด�ำเนินงานและการควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากทีมงาน
ผูต้ รวจสอบภายใน บริษัทฯ ทีม่ คี วามเป็นอิสระ รวมถึงการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอีกทางหนึ่งด้วย
ระบบควบคุมการบริหารจัดการ
ระบบควบคุ ม การบริ ห ารจั ด การเป็ น การกำ�หนดหลั ก การพื้ น ฐาน
แนวทางปฏิบตั แิ ละมาตรฐานสำ�หรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางของฝ่ายบริหาร
และพิ ทั ก ษ์ ไ ว้ ซึ่ ง ผลประโยชน์ ข องผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า งๆ ระบบควบคุ ม
การบริหารจัดการประกอบด้วยหลักการสำ�คัญ 7 ประการ ได้แก่
การกระจายอำ�นาจ (Decentralization of Management) การแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Segregation of Duties and Responsibilities)
การจดบันทึกเป็นเอกสาร (Documentation) การกำ�กับและสอบทาน
(Supervision and Review) การจัดการอย่างทันเวลามิชกั ช้า (Timeliness)
การจัดการให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (Relevance to Risk) และ
ความเป็นอิสระของการควบคุม (Minimum Inter-dependence of
Controls) ทัง้ นี้ ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานจะต้องนำ�หลักการดังกล่าว
ไปประยุกต์เพื่อปฏิบัติใช้ในหน่วยงานของตนอย่างเคร่งครัด

ระบบบริหารการดำ�เนินงานเพื่อการควบคุม

03 การตรวจสอบและวัดผลประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

ระบบบริหารการดำ�เนินงานเพือ่ การควบคุมซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของระบบ
ควบคุมการบริหารจัดการ เป็นเครื่องมือสำ�คัญระดับปฏิบัติการเพื่อ
ประเมินความเสีย่ ง และหาทางกำ�หนดวิธกี ารควบคุม เพือ่ หลีกเลีย่ งความ
เสีย่ งหรือปัญหาข้อผิดพลาดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ครอบคลุมในทุกส่วนของงาน
ทั้งด้านการปฏิบัติงาน การเงินหรืองานบริหาร รวมไปถึงการรายงาน
ความผิดปกติ ข้อบกพร่องของการควบคุม และประเด็นอันอาจขัดต่อ
แนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อฝ่ายบริหาร ทัง้ นี้ ก็เพือ่ ทำ�ให้เกิด
ความมั่นใจว่า นโยบาย หลักการและมาตรฐานของระบบการควบคุม
การจัดการ ตลอดจนวิธกี ารควบคุมภายในหน่วยงาน ได้ถกู นำ�ไปประยุกต์
ปฏิบัติใช้จริงและยังคงความมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษั ทฯ มีการตรวจสอบ และวัดผลประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยทัว่ ไป
ทุกรอบระยะเวลา 3 ปี ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ระดับความเสีย่ งของแต่ละหน่วยงาน
นอกจากนี้ ในแต่ละหน่วยงานจะมี ทีป่ รึกษาด้านการควบคุมของหน่วยงาน
เพื่อให้แนวทางการควบคุม และทำ�การตรวจประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานเอง (Unit Internal Assessment) เป็นระยะ โดยผลของ
การตรวจประเมินภายในของหน่วยงาน และผลของการตรวจสอบโดย
ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในบริษั ทฯ จะมีการรายงานอย่างเป็นทางการ
ต่อฝ่ายบริหารของหน่วยงานนั้น เพื่อพิจารณาดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข
ระบบบริหารการดำ�เนินงานเพื่อการควบคุมจะครอบคลุม 7 หัวข้อ ได้แก่ และติดตามผลความคืบหน้าของการปฏิบัติตามข้อแนะนำ�ต่างๆ ต่อไป
การกำ�กับดูแลของฝ่ายบริหาร (Management, Leadership, Commitment ทัง้ นี้ ผลของรายงานการตรวจสอบทัง้ หมดดังกล่าว จะมีการนำ�เสนอเพือ่
& Accountability) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานด้วย
แนวปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยง (Business Procedure Management
& Improvement) การสื่อสารและอบรม (Personnel & Training) การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ
การจัดการเพื่อนำ�ไปปฏิบัติ (Management of Change) การรายงาน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจะเป็นผูท้ ำ�การตรวจสอบรายงานทางการเงินตาม
และการจัดการข้อบกพร่องของการควบคุม (Reporting & Resolution มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพือ่ รับรองว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จดั
of Control Weakness) และการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม ทำ�ขึน้ โดยไม่มขี อ้ ผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำ�คัญ และจัดทำ�สอดคล้องกับ
(Controls Integrity Assessment) โดยในแต่ละหัวข้อจะประกอบด้วย หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
รายละเอียด 5 หัวข้อย่อยคือ วัตถุประสงค์ (Objective) มาตรฐาน
(Standards) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedures) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(Expected Results) และ วิธีการสอบทาน (Verification & Feedback บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Mechanism)
บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด สำ�หรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2554 เป็นจำ�นวนเงิน 4,500,000 บาท
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โรงกลัน่ น�ำ้ มันศรีราชาผลิตน�ำ้ มันทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง
เพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศ

รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทหนึ่งในเครือเอ็กซอนโมบิลได้เข้าทำ�สัญญาต่างๆ กับเอ็กซอนโมบิลและบริษัทในเครือ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้
รับประโยชน์และเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ของเอ็กซอนโมบิล โดยที่สัญญาเหล่านี้เป็น
ประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ และมีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามมาตรฐานของเอ็กซอนโมบิล เงือ่ นไขและข้อตกลงใน
สัญญาดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับเงื่อนไขและข้อตกลงของคู่สัญญารายอื่นๆ ที่เป็นบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่น ทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าสัญญาดังกล่าว มีลักษณะเดียวกันกับที่ทำ�กับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขข้อตกลง
ทางการค้าที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานสัญญาระหว่างกันเหล่านั้นแล้ว
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ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำ�รายการระหว่างกัน

ในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
แล้วแต่กรณี หรือหากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมที่มีการคิดราคาใน
ราคาที่เป็นธรรมหรือราคาตลาด หรือหากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรม
ที่มีการคิดราคาในราคาทุนหรือราคาทุนบวกค่าบริการตามที่ตกลงกันไว้
ในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ หรือหากราคาอยูบ่ นพืน้ ฐาน
เดียวกันกับราคาที่เรียกเก็บจาก หรือเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือทั่วโลก
สำ�หรับการให้บริการหรือการซื้อขายสินค้าประเภทเดียวกัน หรือหาก
อัตราดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
อืน่ ได้คดิ ตามอัตราทีเ่ ป็นธรรม (Fair rate) หรืออัตราตลาด (Market Rate)

การทำ�รายการระหว่างกันของบริษั ทฯ ภายใต้สัญญาต่างๆ กับบริษั ท
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในปีที่ผ่านมา เป็นการทำ�รายการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษั ทฯ โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการตรวจสอบงบการเงินประจำ�ปีของบริษัทฯ และการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบกัน แล้วมีความเห็นว่า ธุรกรรม
เหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจตามปกติ และเท่าเทียมกับธุรกรรม
ทีท่ ำ�กับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม
นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
มาตรการขั้นตอนในการอนุมัติการเข้าทำ�รายการระหว่างกัน

สำ�หรับการเข้าทำ�สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิด
ขึน้ ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท
เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2551 ตามสาระสำ�คัญข้างต้น รวมถึงตามประกาศ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี
ผลใช้บังคับ

โดยปกติแล้วการเข้าทำ�สัญญาระหว่างกันทัง้ หมดของบริษัทฯ ทำ�ขึน้ เพือ่
การดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ขัน้ ตอนการอนุมตั มิ คี วามสอดคล้องกับ
แนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึน้ จากการเข้าทำ�สัญญาระหว่างกันกับบุคคลทีเ่ ป็น
ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ บุคคลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ภายใต้ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขข้างต้น หากบริษั ทฯ ประสงค์จะเข้าทำ�
หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ สัญญาระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
การเข้าทำ�สัญญาดังกล่าว
ทำ�การสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว โดยที่ความ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมบริษัทได้ เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำ�เสนอต่อคณะกรรม การบริษัท
อนุมตั ิในหลักการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าทำ�รายการที่เกีย่ วโยงกัน หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการเข้าทำ�สัญญาตามทีเ่ สนอนัน้
บางประเภทกับกรรมการ ผู้บริหารและ/หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
(ตามที่ ได้หรือจะได้ให้คำ�นิยามไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ประเภทและลักษณะของรายการระหว่างกัน
ตลาดหลักทรัพย์) หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลง
ทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับคู่สัญญาทั่วไป สัญญาระหว่างกันที่บริษั ทฯ เข้าทำ�กับบริษั ทที่เกี่ยวข้อง สำ�หรับรอบปี
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพล บัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 สรุปรวมได้ดังนี้
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บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

EMAPPL

บริษัทฯ จะท�ำการขายพาราไซลีนและสารเบนซีนเข้มข้น ที่ผลิตได้จากโรงงานฯ ของบริษัทฯ
ให้กับ EMAPPL

EMAPPL จะขายหรือจัดหาน�้ำมันดิบส�ำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งจะขาย
หรือจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสารพื้นฐานส�ำหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และบริษัทฯ จะท�ำการขายน�้ำมันดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และ
วัตถุดิบ และสารพื้นฐานส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ซึ่งบริษัทฯ ประสงค์จะส่งออก
ให้กับ EMAPPL

ลักษณะของรายการ

ธุรกรรมการซือ้ ขายผลิตภัณฑ์นำ�้ มันหล่อลืน่ EMAPPL
บริษัทฯ จะท�ำการขายหรือซื้อน�้ำมันหล่อลื่นจาก EMAPPL
(Finished lubes Sale and Purchase
Agreement) (spot)
ExxonMobil Chemical
ธุรกรรมการขายไอซอม เบนซีน
บริษัทฯ จะขายไอซอม เบนซีน ให้แก่ EMCAP
Asia Pacific
(Isom Benzene) (spot)
(“EMCAP”) ซึง่ เป็นหน่วย
งานภายในของ EMAPPL
EMCAP เป็นหนึ่งในบริษัท
ในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้นทาง
อ้อม ร้อยละ 100
สัญญาซื้อขาย (Sale Agreement)
EMCAP จะท�ำการขายเคมีภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ ในปริมาณที่บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งตกลงกัน
EMCAP
ในแต่ละครั้ง
EMCAP
สัญญาซื้อขายพาราไซลีน
EMCAP จะท�ำการขายพาราไซลีนให้แก่บริษัทฯ ในปริมาณที่บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งตกลงกัน
(Paraxylene Sales Agreement)
ในแต่ละครั้ง
สัญญาจัดหาน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์และ
ExxonMobil Sales and
EMS&S จะขายหรือจัดหาน�้ำมันดิบนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้แก่บริษั ทฯ นอกเหนือจาก
Supply (“EMS&S”)
วัตถุดิบ (Crude oil, Products and
น�้ ำ มั น ดิ บ EMS&S จะขายหรื อ จั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวั ต ถุ ดิ บ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ฯ
EMS&S เป็นหนึ่งในบริษัท จะท�ำการขายน�้ำมันดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสารพื้นฐานส�ำหรับ
Feedstocks Supply Agreement)
ในเครือเอ็กซอน โมบิล
การผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ซึ่งบริษัทฯ ประสงค์จะส่งออกให้กับ EMS&S
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้น
ทางอ้อม ร้อยละ 100

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

สัญญาจัดหาน�ำ้ มันดิบ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ExxonMobil Asia Pacific Pte.
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และสารพื้นฐาน Ltd. (“EMAPPL”)
ส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น (Crude EMAPPL เป็นหนึ่งในบริษัท
oil, LPG, Products and Basestock, and ในเครื อ เอ็ ก ซอน โมบิ ล
คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งถือหุ้น
Lube Basestock Supply Agreement)
ทางอ้อม ร้อยละ 100

สินค้าและบริการ

ชือ่ สัญญา

3,483

2,068

13,487

113,104

5,909

27,623

105

รายการระหว่างกันในรอบปีบญ
ั ชี 2554 (ล้านบาท)
รายได้จาก
รายจ่ายจาก
รายได้จาก รายจ่ายจาก
การขาย
การให้บริการ การรับบริการ
การซือ้
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สัญญาบริการ (EssoAir Service
Agreement)

สั ญ ญาการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ของเอ็ ก ซอน
โมบิล ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล
(ExxonMobil Petroleum & Chemical
Master Business Support Agreement)

ExxonMobil Petroleum &
Chemical (“EMPC”)
EMPC เป็นหนึ่งในบริษัท
ในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้น
ทางอ้อม ร้อยละ 100
ExxonMobil Aviation
International Ltd. (“EMA”)
EMA เป็นหนึ่งในบริษัท
ในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้น
ทางอ้อม ร้อยละ 100

EMGSC เป็นหนึ่งในบริษัท
ในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้น
โดยตรง ร้อยละ 100

(“EMGSC”)

สั ญ ญาบริ ก ารส� ำ นั ก งานใหญ่ ภู มิ ภ าค/ EMAPPL
บริ ษั ท ในเครื อ ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ เคมี ภั ณ ฑ์
(Chemical Regional Headquarters/
Affiliate Service Agreement)
สัญญาบริการ
ExxonMobil Global
(Master Service Agreement)
Services Company

สั ญ ญาบริ ก าร “ศู น ย์ ส นั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ExxonMobil Limited
กรุงเทพฯ” (“Bangkok Business Support (“EML”)
Center” Master Service Agreement) EML เป็นหนึง่ ในบริษัท
ในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่น และเป็น
บริษัทย่อยของ Exx o n Mobil
International Holdings Inc.
สั ญ ญาบริ ก ารส� ำ นั ก งานใหญ่ ภู มิ ภ าค/ EMAPPL
บริ ษั ท ในเครื อ -ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก
(Downstream Regional Headquarters/
Affliliate Master Service Agreement)

ชือ่ สัญญา

EMA จะให้บริการเกี่ยวกับการตลาด ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เหมาะสมต่อการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานของบริษัทฯ รวมถึงการส่งเสริมการขาย และการให้บริการ
ค�ำปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง

EMPC จะให้บริการสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิเช่นด้านบัญชี งานธุรการ เป็นต้น ผ่านทางบุคลากร
ที่อยู่นอกศูนย์ธุรกิจซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย

EMAPPL และบริษัทฯ จะให้บริการซึ่งกันและกันในการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเคมีภัณฑ์ของ
บริษัทฯ อาทิเช่น บริการด้านบัญชี กฎหมาย ภาษี ทรัพยากรบุคคล พืน้ ทีส่ ำ� นักงาน และกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับเสมียน บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และบริการจัดซื้อจัดหา
EMGSC จะให้บริการให้คำ� แนะน�ำและช่วยเหลือบริษัทฯ เกีย่ วกับ (ก) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ข) บริการจัดซื้อจัดหาในด้านต่างๆ และ (ค) บริการอสังหาริมทรัพย์และบริการสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก

EMAPPL และบริษัทฯ จะให้บริการซึ่งกันและกันในการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปลายน�้ำของ
บริษัทฯ อาทิเช่น การตลาดน�้ำมันเชื้อเพลิง การกลั่นน�้ำมัน การจัดหาสินค้า เป็นต้น

EML จะให้บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ
การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่ละประเภท และการ
ด�ำเนินงานและการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ
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รายการระหว่างกันในรอบปีบญ
ั ชี 2554 (ล้านบาท)
รายได้จาก
รายจ่ายจาก
รายได้จาก รายจ่ายจาก
การขาย
การให้บริการ การรับบริการ
การซือ้
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รายงานประจ�ำปี 2554

บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

EMC

ExxonMobil Hong Kong
Limited (“EMHKL”)
EMHKL เป็นหนึ่งในบริษัท
ในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้น
ทางอ้อม ร้อยละ 100

สัญญาบริการตัดยอดหนี้สินระหว่างกัน
(Clearing House Service Agreement)

สัญญาบริการ (Service Agreement)

Standard Tankers
Bahamas Ltd (“STB”)
STB เป็นหนึ่งในบริษัท
ในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้น
ทางอ้อม ร้อยละ 100
สัญญาวิจัยมาตรฐาน
ExxonMobil Research and
(Standard Research Agreement)
Engineering Company
(“EMRE”) EMRE เป็นหนึ่ง
ในบริษัทในเครือเอ็กซอน
โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือ
หุ้นโดยตรง ร้อยละ 100
สัญญาเช่าตัวเร่งปฏิกิริยา
ExxonMobil Catalyst
(Catalyst Lease Agreement)
Technologies LLC
(“EMCT”) EMCT เป็นหนึ่ง
ในบริษั ทในเครือเอ็กซอน
โมบิล คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งถือหุ้นทางอ้อม
ร้อยละ 100
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมาย Exxon Mobil Corporation
การค้าสำ�หรับผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมค้าปลีก (“EMC”) EMC เป็น
(Petroleum Retail Products Trademark บริษัทแม่ของบริษัทในเครือ
และบริษัทย่อยต่างๆ
License Agreement)
ในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่น
สัญญาเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเครื่องหมายการค้า EMC
(Trademark Cost Sharing Agreement)

สัญญาขนส่งทางทะเลระหว่างบริษัท
ในเครือ (Inter Affiliate Marine
Transportation Services Agreement)

ชือ่ สัญญา

บริษั ทฯ ตกลงเข้าท�ำสัญญานี้เพื่อการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษา ปรับปรุง และพัฒนา
เครื่องหมาย การค้าส�ำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมค้าปลีก นอกเหนือจากเครื่องหมายการค้า
ที่กำ� หนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าส�ำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมค้าปลีก
EMC จะให้บริการ Trade Central Clearing House Sub-Account และ Other Central
Clearing House Sub-Account เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการตัดยอดหนี้สินระหว่างกัน
เพื่อการช�ำระราคาของธุรกรรมต่างๆ
EMHKL และบริษัทฯ จะให้บริการซึ่งกันและกันในบริการเกี่ยวกับการจัดการ วิชาชีพ และ
การบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติการ รวมถึงการปรึกษาเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
ขององค์กรโดยรวม

EMC ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า ESSO, EXXON และ ESSO Oval ส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ค้าปลีกที่ขายในประเทศไทย

สัญญานีท้ ำ� ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ (ก) การสร้างสรรค์ การได้มา และการบริหารจัดการข้อมูล
ทางเทคนิค และการคุ้มครองสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
ปิโตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ (ข) การเข้าถึงข้อมูลทางเทคนิค และการใช้ความคุม้ ครองสิทธิบตั รและ
ลิขสิทธิ์ที่ ได้รับส� ำหรับข้อมูลทางเทคนิคดังกล่าว (ค) ความช่วยเหลือทางด้านวิศวกรรม
และงานวิจัยพิเศษ และ (ง) การรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูล
ทางเทคนิคที่ได้มา หรือเปิดเผยตามสัญญานี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
EMCT ในฐานะผู้ให้เช่าจะจัดหาและให้บริษัทฯ เช่าตัวเร่งปฏิกิริยา

STB จะให้บริการเกี่ยวกับ (ก) กิจการเรือขนส่งกองกลางและการขนส่งน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ (ข) การเช่าเรือและการบริการสนับสนุนการขนส่ง (ค) บริการ
ตรวจสอบเรือ และ (ง) บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือขนส่งกองกลาง รวมทั้งกิจกรรมการขนส่ง
ทางน�้ำประเภทอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ
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รายการระหว่างกันในรอบปีบญ
ั ชี 2554 (ล้านบาท)
รายได้จาก
รายจ่ายจาก
รายได้จาก รายจ่ายจาก
การขาย
การให้บริการ การรับบริการ
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ชือ่ สัญญา

(3)

จ�ำนวนนี้ได้รวมรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย เป็นจ�ำนวน 65 ล้านบาท

บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้กู้ ตกลงให้ EML กู้เงินจ�ำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดย EML จะท�ำการ
โอนเงิน เข้าบัญชีกระแสรายวัน ซึง่ บริษัทฯ มีสทิ ธิเบิกเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ แต่ตอ้ งช�ำระ
ดอกเบี้ยส�ำหรับเงินฝากจ�ำนวนดังกล่าว
บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้กู้ ตกลงให้ IPEL กู้เงินจ�ำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท โดย IPEL จะท�ำการ
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริม
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (”IPEL”) โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ซึง่ บริษัทฯ มีสทิ ธิเบิกเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ แต่ตอ้ งช�ำระ
ดอกเบี้ยส�ำหรับเงินฝากจ�ำนวนดังกล่าว
IPEL เป็นบริษัทในเครือ
ซึ่งผู้บริหารท่านหนึ่งถือหุ้น
ร้อยละ 14
ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33)

EML

บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง
ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ ขายและส่งมอบน�้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเล และให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ EMML
และ EMAPPL

บริษัทฯ จะให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดในประเทศไทย

ในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายให้กับ EMRE เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน 350 ล้านบาท
จ�ำนวนนี้ไม่รวมค่าบริการที่จ่ายให้กับบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด เป็นจ�ำนวน 697 ล้านบาท

ความช่วยเหลือทางการเงิน
สัญญากู้ยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด
(Loan and Current Account
Agreement)
สัญญากู้ยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด
(Loan and Current Account
Agreement)

(1)
(2)

รายการอื่นๆ

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

ลักษณะของรายการ
EMCSI จะให้บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดหาโลหะมีค่า เพื่อด�ำเนินการผลิต เพิ่ม หรือเปลี่ยน
ตัวเร่งปฏิกิริยาตามประเภทของโลหะ และการด�ำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยา

ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33)

ExxonMobil Catalyst
Services Inc. (“EMCSI”)
EMCSI เป็นหนึ่งในบริษัท
ในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้น
โดยตรง ร้อยละ 100
ExxonMobil Chemical
Company (“EMCC”)
EMCC เป็นหน่วยงาน
ภายในของเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่น
Exxon Mobil Marine Limited
(“EMML”) and EMAPPL
EMML เป็นหนึ่งในบริษัท
ในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้นทาง
อ้อม ร้อยละ 100

สัญญาบริการ (Service Agreement)

สัญญาบริการ (Service Agreement)

บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

ชือ่ สัญญา

160
148,462(2)

0
14

187
2,733

0
241

20

1

65
(3)

19

176

0.1

0.1

รายการระหว่างกันในรอบปีบญ
ั ชี 2554 (ล้านบาท)
ยอดเงินกู้
ยอดเงินให้กู้ ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยรับ
ณ สิน้ งวด
ณ สิน้ งวด
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รายการระหว่างกันในรอบปีบญ
ั ชี 2554 (ล้านบาท)
รายได้จาก
รายจ่ายจาก
รายได้จาก รายจ่ายจาก
การขาย
การให้บริการ การรับบริการ
การซือ้

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร
นายซี จอห์น อัทนัส
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
อายุ: 47
คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยคอร์เนอร์จี เมลลอน
มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำ�แหน่งปัจจุบัน:
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำ�กัด

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง:
• 2549 – 2554 ผูจ้ ด
ั การการเงิน, ธุรกิจต้นน�ำ้
บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กปอเรชั่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• 2546 – 2549 ทีป
่ รึกษาอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการ
วางแผนและธุรกิจ เอ็กซอนโมบิล เคมีคอล
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการกระทำ�ผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%): ไม่มี

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
กรรมการ และกรรมการประเมินผลงาน
อายุ: 54
คุณวุฒิการศึกษา:
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล มหาวิทยาลัยซินซินเนติ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำ�แหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง:
• 2549 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
• 2546 – 2548 ผูจ้ ด
ั การประสานงานโรงกลัน่
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระทำ�ผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%): ไม่มี

•

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง:
นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท
กรรมการ
• 2549 – 2551 ผูบ
้ ริหารโครงการและวางแผน
อายุ: 49
การกลัน่ บริษัท เอ็กซอนโมบิล รีไฟนิง่ แอนด์
ซัพพลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณวุฒิการศึกษา:
•
2547 – 2549 ผู้จัดการการผลิตระดับโลก
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
บริษั ท เอ็กซอนโมบิล ลูบริแคนท์แอนด์
มหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค ประเทศสหรัฐอเมริกา
สเปเชียลตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำ�แหน่งปัจจุบัน:
• 2544 – 2547 ผูจ้ ด
ั การแผนกปฏิบตั กิ ารกลัน่
• ผู้จัดการโรงกลั่น บริษั ท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
โรงกลั่นบาตัน รูจ บริษั ท เอ็กซอนโมบิล
รีไฟนิง่ แอนด์ซพั พลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
จำ�กัด (มหาชน)
ประวัติการกระทำ�ผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%): ไม่มี
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แอนด์ซพั พลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
กรรมการ
• 2546 – 2548 ผู้จัดการแผนกเทคนิค
อายุ: 48
โรงกลัน่ เบย์ทาวน์ บริษัทเอ็กซอนโมบิลรีไฟนิง่
คุณวุฒิการศึกษา:
แอนด์ซัพพลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตร์ดษ
ุ ฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยทัลซ่า • 2544 – 2546 ทีป่ รึกษาระดับภาคพืน้ เอเชีย
แปซิฟกิ ด้านธุรกิจการกลัน่ บริษัท เอ็กซอน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โมบิล รีไฟนิ่งแอนด์ซัพพลาย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน:
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกลั่น บริษั ท เอสโซ่
ประวัติการกระทำ�ผิด*: ไม่มี
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง:
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%): ไม่มี
• 2548 – 2549 ผูจ้ ด
ั การแผนกปฏิบตั กิ ารกลัน่
โรงกลัน่ เบย์ทาวน์ บริษัทเอ็กซอนโมบิล รีไฟนิง่
นายสมเจตน์ สายฝน
• 2545 – 2548 ผู้จัดการฝ่ายเคมี บริษั ท
กรรมการ
เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
อายุ: 54
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอุตสาหการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%): ไม่มี
และบริหาร สถาบันวิทยาลัยแห่งเอเชีย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีภัณฑ์ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง:
• 2548 – 2550 กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ายขาย
ผลิตภัณฑ์ของเหลว บริษัท เอ็กซอนโมบิล เคมี
(ประเทศไทย) จำ�กัด
นายยอดพงศ์ สุตธรรม
กรรมการ
อายุ: 44
คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยซีแอทเติ้ล แปซิฟิก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำ�แหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษั ท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำ�กัด
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จำ�กัด
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำ�กัด

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง:
• 2552 – 2553 ผู ้ จั ด การศู น ย์ บ ริ ก ารงาน
ปฏิบตั กิ ารภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ การตลาด
ขายปลีก บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
• 2550 – 2552 หัวหน้าผูป
้ ระสานงานโครงการ
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ฝ่ายสนับสนุนการ
ตลาดขายปลีกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• 2549 – 2550 หัวหน้าส่วนวิเคราะห์การเช่า
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ฝ่ายสนับสนุนการ
ตลาดขายปลีกภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ บริษัท
เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระทำ�ผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%): ไม่มี
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นายคุรุจิต นาครทรรพ
• 2549 – 2551 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
กรรมการอิสระ
• 2549 – 2549 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิง
อายุ: 56
ธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
•
2547 – 2549 ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
คุณวุฒิการศึกษา:
ความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง
• วิศวกรรมศาสตร์ดุษ ฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
พลังงาน
ปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยรัฐโอกลาโฮมา
• 2543 – 2547 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริหารองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ณ
ตำ�แหน่งปัจจุบัน:
กรุงกัวลาลัมเปอร์ กระทรวงอุตสาหกรรม
• รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ประวัติการกระทำ�ผิด*: ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร: ไม่มี
• 2551 – 2553 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%): ไม่มี
กระทรวงพลังงาน

นายวัฒนา จันทรศร
• 2547 – 2549 ทีป
่ รึกษาธุรกิจกิจการกลัน่
กรรมการ และกรรมการประเมินผลงาน
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษั ท เอสโซ่
อายุ: 65
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
•
2545 – 2547 ผู้จัดการโรงกลั่นศรีราชา
คุณวุฒิการศึกษา:
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กดั (มหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ ชิคาโก
ประวัติการกระทำ�ผิด*: ไม่มี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร: ไม่มี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน:
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%): ไม่มี
		ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง:
• 2549 – 2550 ที่ปรึกษาธุรกิจกิจการกลั่น
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษั ท เอ็กซอนโมบิล
จำ�กัด
นายสมภพ อมาตยกุล
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 71
คุณวุฒิการศึกษา:
• ดุษ ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ดุษ ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตรการจัดการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำ�แหน่งปัจจุบัน:
• รองประธานกรรมการและประธานคณกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.)
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กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามแห่ง
• รองประธานหอการค้าไทย
ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปี ย้อนหลัง:
ก่อนปี 2546
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
• ประธานธนาคารศรีนคร จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานการรถไฟแห่งประเทศไทย
• ผูจ้ ด
ั การใหญ่บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
จำ�กัด
•

ประวัติการกระทำ�ผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%): 0.0001

นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
• 2544–2546 รองผู้ จั ด การใหญ่ บ ริ ห าร
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการประเมิน
สายงานปฏิบัติการ บริษั ท อุตสาหกรรม
ผลงาน และกรรมการตรวจสอบ
ปิโตรเคมีกลั ไทย จำ�กัด (มหาชน)
อายุ: 72
ประวัติการกระทำ�ผิด*: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร: ไม่มี
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%): ไม่มี
อุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัย
รัฐโอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำ�แหน่งปัจจุบัน:
-

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง:
• 2548 – 2550 ที่ปรึกษา บริษั ท เบทาโกร
อโกรกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 74
คุณวุฒิการศึกษา:
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอลาบามา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตำ�แหน่งปัจจุบัน:
• กรรมการกำ�กับธุรกิจในเครือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า
จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและบัญชี
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง:
2550 – 2552 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน)
• 2548 – 2551 ประธานอนุกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• 2546 – 2549 กรรมการประกันคุณภาพ
หลักสูตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2542 – 2548 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ บริษั ท เดลต้าอิเลคโทรนิคส์
จำ�กัด (มหาชน)
ประวัติการกระทำ�ผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%): ไม่มี
•
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นายซี จอห์น อัทนัส
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
นางราตรีมณี ภาษีผล
ผู้จัดการการเงินและภาษี
นายชาญณรงค์ เจนจิตมั่น
ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรมและขายส่ง
นายยอดพงศ์ สุตธรรม
กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก
นายชัย แจ้งศิริกุล
ผู้จัดการบัญชี
นายแดเนียล ตัน ชุน กี
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
กรรมการและผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการกลั่น
นายชาญ อิทธิถาวร
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
นายสมเจตน์ สายฝน
กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ายขายเคมีภณ
ั ฑ์
นายมาร์ค เอล นอร์ธคัท
กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่น
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมขององค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

นางราตรีมณี ภาษีผล
ผู้จัดการการเงินและภาษี
อายุ: 44
คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน
		 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำ�แหน่งปัจจุบัน:
• ผูจ้ ด
ั การการเงินและภาษี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
		 (มหาชน)
• ผูจ้ ด
ั การการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง:
• 2545 – 2547 ผูช
้ ว่ ยผูจ้ ดั การการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำ�กัด
ประวัติการกระทำ�ผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%): 0.0003

นายแดเนียล ตัน ชุน กี
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
อายุ: 41
คุณวุฒิการศึกษา:
• วิศวกรรมศาสตร์น์บัณฑิตสาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยนานยาง
		 เทคโนโลจิคอล ประเทศสิงค์โปร์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน:
• ผูจ้ ด
ั การผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
		 (มหาชน)
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง:
• 2552 – 2554 ผูจ้ ด
ั การการกำ�หนดราคาภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ
		 บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเชียแปซิฟกิ ประเทศสิงคโปร์
• 2549 – 2552 ผูจ้ ด
ั การการวางแผน ภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ
		 บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเชียแปซิฟกิ ประเทศสิงคโปร์
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%): ไม่มี

นายชาญณรงค์ เจนจิตมั่น
ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรมและขายส่ง
อายุ: 57
คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรมและขายส่ง บริษั ท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง:
• 2547 – 2550 กรรมการ บริษั ท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		 (มหาชน)
• 2543 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
		 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%): ไม่มี

นายชาญ อิทธิถาวร
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
อายุ: 43
คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการจัดการข้อมูล
		 มหาวิทยาลัยมินนิสโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำ�แหน่งปัจจุบัน:
• ผูจ้ ด
ั การนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
		 (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง:
• 2551 – 2553 ผูจ้ ด
ั การบัญชีการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำ�กัด
• 2549 – 2551 ทีป
่ รึกษาวิเคราะห์ผลกำ�ไรด้านการกลัน่ และจัดหา
		 ลำ�เลียงปิโตรเลียม บริษัท เอ็กซอนโมบิลการตลาด ประเทศ
		 สหรัฐอเมริกา
• 2549 – 2549 ทีป
่ รึกษาด้านการปฏิบตั งิ าน บริษัท เอ็กซอนโมบิล
		 จำ�กัด
• 2547 – 2549 ผูจ้ ด
ั การฝ่ายบัญชี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)
		 จำ�กัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%): ไม่มี

นายชัย แจ้งศิริกุล
ผู้จัดการบัญชี
อายุ: 54
คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน:
• ผู้จัดการบัญชี บริษั ท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการบัญชี บริษั ท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด
• กรรมการ บริษั ท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง:
• 2548 – 2550 ผู้จัดการควบคุมและบัญชีกลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
		 ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษั ท เอ็กซอนโมบิล เอเชียแปซิฟิก
		 ประเทศสิงคโปร์
• 2545 – 2548 ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีการเงิน บริษั ท เอ็กซอน
		 โมบิล จ�ำกัด
ประวัติการกระท�ำผิด*: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%): ไม่มี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
งบการเงินรวมของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) ได้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อก�ำหนดของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการบริษั ทมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษั ทฯ ดังกล่าว ได้จัดท�ำขึ้นอย่างรอบคอบและแสดงข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้ดำ� รงไว้ซึ่ง
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอให้เชื่อมั่นได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ช่วยพิทักษ์รักษาทรัพย์สินของ
บริษั ทฯ ตลอดจนรู้ถึงจุดบกพร่องเพื่อป้องกันการกระท�ำอันทุจริต การกระท�ำที่ขัดต่อกฏหมาย และการกระท�ำอื่นที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมถึง
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ซี จอห์น อัทนัส
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
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รายงานประจ�ำปี 2554

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2553 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษั ท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัทตามล�ำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่าง
มีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ทั้งที่เป็นจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญซึง่ ผูบ้ ริหารเป็นผูจ้ ดั ท�ำขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ ำ� เสนอในงบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
บริษัท ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของกลุม่ บริษัท และของเฉพาะบริษัทตามล�ำดับ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป

											
ณฐพร พันธุ์อุดม
										
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
									
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
										
										

กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
(จำ�นวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
ภาษีขอคืน-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

5
6
33 ฉ
33 ฉ
7
8
9

668,221
5,576,562
138
26,014,648
1,731,196
720,288

1,302,692
5,269,498
691
20,711,338
707,358
1,080,327

408,362
5,554,795
1,197,745
92,530
25,653,964
1,669,166
894,063

1,078,315
5,246,931
1,330,386
83,317
20,300,597
680,790
1,260,077

34,711,053

29,071,904

35,470,625

29,980,413

1,006,559
410,400
2,831,542
342,430
33,411,828
1,090,384
39,516

718,530
385,200
4,778,068
403,817
30,576,499
759,496
64,127

1,843,949
410,400
2,102,069
2,708,488
342,430
28,944,471
3,009,420
20,843

1,843,949
385,200
1,944,383
4,592,058
403,817
26,016,034
2,902,038
45,177

39,132,659

37,685,737

39,382,070

38,132,656

73,843,712

66,757,641

74,852,695

68,113,069

10
11
33 ช
12
13
14
15

กรรมการ
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
(จำ�นวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)
งบการเงินรวม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สำ�รองเงินเพื่อผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืม
สำ�รองเงินเพื่อผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

16
17
33 ซ
33 ฉ
18

25,206,966
3,910,606
176,304
5,201,139
431,337

11,978,757
4,231,387
13,779
8,295,803
374,419

25,206,966
3,767,314
733,369
5,221,507
431,337

11,978,757
4,138,225
691,321
8,313,320
374,419

34,926,352

24,894,145

35,360,493

25,496,042

13,084,144
1,291,499
2,723
14,378,366

15,750,000
1,172,495
12,490
16,934,985

65,482
13,084,144
1,291,499
2,723
14,443,848

1,921
15,750,000
1,172,495
12,490
16,936,906

49,304,718

41,829,130

49,804,341

42,432,948

33 ซ
16
18

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจำ�นวน 3,467,916,666 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญจำ�นวน 3,460,858,000 หุ้น
มูลค่าที่ได้รบั ชำ�ระแล้วหุน้ ละ 4.9338 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษั ทใหญ่		
ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

19

17,110,007

17,110,007

17,110,007

17,110,007

19
19

17,075,181
4,031,711

17,075,181
4,031,711

17,075,181
4,031,711

17,075,181
4,031,711

21

653,243
2,471,907
299,520
24,531,562
7,432
24,538,994

618,368
2,951,378
244,440
24,921,078
7,433
24,928,511

653,243
2,988,699
299,520
25,048,354
25,048,354

618,368
3,710,421
244,440
25,680,121
25,680,121

73,843,712

66,757,641

74,852,695

68,113,069

22
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
(จำ�นวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)
งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำ�ไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กำ�ไรจากการขาย
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ
ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วม
รายได้ที่ ไม่เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษี :
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

หมายเหตุ
23
24
24
24

25
10

26

22

การปันส่วนกำ�ไร :
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
การปันส่วนกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม :
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรต่อหุ้นสำ�หรับการปันส่วนกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(แสดงหน่วยเป็นบาทต่อหุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด		 27

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
205,710,376 179,304,969 204,281,470
(197,773,416) (172,434,351) (196,920,343)
7,936,960
(4,301,322)
(375,269)

6,870,618
(4,329,794)
(392,861)

7,361,127
(3,823,389)
(375,269)

6,294,310
(3,755,016)
(392,861)

3,260,369
70,138
(752,787)
288,029
72,296
2,938,045
(1,997,439)
940,606

2,147,963
67,761
(366,200)
263,759
107,590
2,220,873
(566,848)
1,654,025

3,162,469
103,444
(698,449)
43,482
2,610,946
(1,913,450)
697,496

2,146,433
63,877
(332,780)
69, 290
1,946,820
(559,673)
1,387,147

55,080
995,686

65,520
1,719,545

55,080
752,576

65,520
1,452,667

939,747
859
940,606

1,653,278
747
1,654,025

697,496
697,496

1,387,147
1,387,147

994,827
859
995,686

1,718,798
747
1,719,545

752,576
752,576

1,452,667
1,452,667

0.27

0.48

0.20

0.40
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พ.ศ. 2553
177,873,209
(171,578,899)
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17,075,181

4,031,711

4,031,711
-

4,031,711

4,031,711
-
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

20
21

17,075,181
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรกำ�ไรสุทธิเป็นสำ�รองตามกฎหมาย

17,075,181
- - 17,075,181

20
21

กำ�ไรสะสม

กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม
ส่วนของบริษัทใหญ่

618,368

549,010
69,358

653,243

618,368
34,875

2,951,378

2,232,673
1,653,278
(865,215)
(69,358)

2,471,907

2,951,378
939,747
(1,384,343)
(34,875)

244,440

178,920
65,520
-

299,520

244,440
55,080
-

ทุนที่ออกและ
จัดสรรแล้ว - ยังไม่ได้จัดสรรกำ�ไรสะสม เงินลงทุนเผื่อขาย
ชำ�ระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สำ�รองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรกำ�ไรสุทธิเป็นสำ�รองตามกฎหมาย

หมายเหตุ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
(จำ�นวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

24,921,078

24,067,495
1,718,798
(865,215)
-

24,531,562

24,921,078
994,827
(1,384,343)
-

7,433

7,433
747
(747)
-

7,432

7,433
859
(860)
-

รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี
บริษัทใหญ่ อำ�นาจควบคุม

24,928,511

24,074,928
1,719,545
(865,962)
-

24,538,994

24,928,511
995,686
(1,385,203)
-

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
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17,075,181

งบการเงินเฉพาะบริษัท

4,031,711

4,031,711
-

4,031,711

4,031,711
-

618,368

549,010
69,358

653,243

618,368
34,875

3,710,421

3,257,847
1,387,147
(865,215)
(69,358)

2,988,699

3,710,421
697,496
(1,384,343)
(34,875)

กำ�ไรสะสม		
จัดสรรแล้ว - ยังไม่ได้จัดสรรส่วนเกินมูลค่าหุ้น สำ�รองตามกฎหมาย
กำ�ไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 68 ถึง 98 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

20
21

17,075,181
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรกำ�ไรสุทธิเป็นสำ�รองตามกฎหมาย

17,075,181
17,075,181

20
21

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรกำ�ไรสุทธิเป็นสำ�รองตามกฎหมาย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
(จำ�นวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

244,440

178,920
65,520
-

299,520

244,440
55,080
-

เงินลงทุนเผื่อขาย

กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

25,680,121

25,092,669
1,452,667
(865,215)
-

25,048,354

25,680,121
752,576
(1,384,343)
-

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
(จำ�นวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสด(ใช้ไปใน)/ รับจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้จ่าย

28

เงินสดสุทธิ(จ่าย)/ รับจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นสุทธิ			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(6,147,313) 5,819,647 (5,992,460) 5,778,014
33 ช
14

28

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ/ (จ่ายคืน)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกลุม่ สถาบันการเงิน (syndicated loan)
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับ/ (จ่ายคืน)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับ/ (จ่ายคืน)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

(5,157,808) 6,317,822 (4,927,788) 6,331,435
(980,864) (476,668) (1,064,672) (553,421)
(8,641) (21,507)
-

- (157,686) (126,763)
(3,989,018) (4,554,139) (3,989,018) (4,553,443)
9,346
13,042 138,370 121,174
21,960
17,280
25,460
24,280
130,879
66,633
21,762
22,341
(3,826,833) (4,457,184) (3,961,112) (4,512,411)

16
16
33 ซ
33 ซ
20

13,255,679
(2,750,000)
84,144
162,525
(1,384,343)
(860)

(10,364,904) 13,255,679 (10,364,904)
(2,750,000) (2,750,000) (2,750,000)
13,000,000
84,144 13,000,000
(227,214)
42,048 (132,620)
63,561
(3,450)
(865,215) (1,384,343) (865,215)
(747)
-

เงินสดสุทธิได้มาจาก/ (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

9,367,145 (1,208,080) 9,311,089 (1,116,189)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินเบิกเกินบัญชี(ลดลง)/ เพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินเบิกเกินบัญชีต้นงวด

5

(607,001) 154,383 (642,483)
1,274,040 1,119,657 1,049,663

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินเบิกเกินบัญชีปลายงวด

5

667,039 1,274,040

149,414
900,249

407,180 1,049,663

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 68 ถึง 98 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษั ท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
(จำ�นวนเงินเป็นหน่วยพันบาทนอกจากจะกล่าวไว้เป็นหน่วยอื่น)

01

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำ�กัดซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย โดยที่อยู่ตาม
ที่ได้จดทะเบียนไว้คือ เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
บริษัทและบริษัทย่อย (เรียกรวมว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจการกลั่นและการจัดจ�ำหน่ายน�ำ้ มันและธุรกิจสถานีบริการน�้ำมันค้าปลีก
กลุ่มบริษัทประกอบกิจการโรงกลั่นน�้ำมันและโรงงานผลิตภัณฑ์เคมีที่อ�ำเภอศรีราชา ประเทศไทย ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีคลังน�้ำมันและสถานี
บริการน�ำ้ มันทัว่ ประเทศส�ำหรับจัดเก็บและจัดจ�ำหน่ายน�ำ้ มันขายปลีก โดยผ่านสถานีบริการขายตรงให้กบั ลูกค้าทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
ภายในประเทศ และด�ำเนินการส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีให้แก่
ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอนโมบิล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 65.99 ในบริษัท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

02

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำ คัญ
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการ
จัดท�ำงบการเงินมีความสม�่ำเสมอส�ำหรับทุกปีที่น�ำเสนอ นอกจากจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น

2.1 เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จดั ทำ�ขึน้ ตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทำ�และนำ�เสนอรายงานทางการเงิน
ทีอ่ อกภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษัทได้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรือ่ ง
“ภาษีเงินได้” ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชี
สำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย
การจัดทำ�งบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำ�หนดให้ใช้การประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
การประมาณการดังกล่าวต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการนำ�นโยบายทางบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ รายการในงบ
การเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ดลุ ยพินจิ ของผูบ้ ริหาร หรือทีม่ คี วามซับซ้อน หรือการกำ�หนดสมมติฐานและการประมาณการทีส่ ง่ ผลอ
ย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้แสดงไว้ในหมายเหตุ ข้อ 3
ตัวเลขเปรียบเทียบสำ�หรับสำ�รองเงินเพือ่ ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ และสำ�รองเงินเพือ่ ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวในงบแสดง
ฐานะการเงิน และสำ�หรับค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้มีการจัดประเภทใหม่เพื่อ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการนำ�เสนอข้อมูลในปีปัจจุบัน นอกจากนี้ ตัวเลขเปรียบเทียบสำ�หรับค่าใช้จ่ายตามลักษณะใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 และค่าใช้จ่ายจ่ายให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 ค ได้มี
การจัดประเภทใหม่ของการแสดงรายการเพื่อให้การแยกประเภทค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและ
เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการนำ�เสนอข้อมูลในปีปัจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเกินกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำ�นวนประมาณ 215,299 พันบาท กลุ่ม
บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอทีจ่ ะสามารถชำ�ระคืนหนีส้ นิ ดังกล่าวเมือ่ ถึงกำ�หนดชำ�ระ โดย (1) กลุม่ บริษัทมีวงเงินกูย้ มื แบบไม่ผกู มัด
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จากทัง้ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันและบุคคลภายนอกจำ�นวน 63,424,746 พันบาท สำ�หรับเป็นเงินทุนในการชำ�ระหนีส้ นิ และ (2) กลุม่ บริษัท
ยังได้รบั อนุมตั จิ ากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายตัว๋ แลกเงินแบบหมุนเวียนจำ�นวน 12,000,000
พันบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทได้ใช้วงเงินไปจำ�นวน 6,330,000 พันบาท ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทได้จัดทำ�ภายใต้หลักเกณฑ์การดำ�เนินงานต่อเนื่อง และไม่ได้รวมรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะได้คืน
และการจัดประเภทของสินทรัพย์ที่บันทึก หรือการจัดประเภทหนี้สินที่อาจมีความจำ�เป็นถ้าเกณฑ์การจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะบริษัทภายใต้หลักเกณฑ์การดำ�เนินงานต่อเนื่องมีความไม่เหมาะสม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทำ�ขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความ
ขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2 มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชี
ทีม่ กี ารปรับปรุงดังต่อไปนี้ มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หรือวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2556
มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำ�เสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรือ่ งนโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19				
เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่องต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่องส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่องกำ�ไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2		
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดำ�เนินงานทีย่ กเลิก
มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12				
เรื่องภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ งผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทและกลุ่มบริษัทได้นำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
ผลจากการนำ�มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ฉบับที่ 1 มาถือปฏิบัติ งบดุลได้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นงบแสดงฐานะการเงิน และกลุ่ม
บริษัทได้นำ�เสนองบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นแบบงบเดียว ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่และ
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงส่งผลให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำ�หรับ 1) รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ ข้อ 33) 2) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และ 3) สำ�รองเงินเพื่อผลประโยชน์พนักงาน ส่วนการตัดจำ�หน่ายผลกำ�ไรขาดทุน
จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย กลุม่ บริษัทเลือกทีจ่ ะรับรูร้ ายการดังกล่าวเป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สำ�หรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 กลุ่มบริษัทได้กำ�หนดนโยบายการบัญชีให้รับรู้การจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์แก่พนักงานที่มีสิทธิภายใต้โครงการผลตอบแทนที่บริหารโดยบริษัทที่มีอำ�นาจควบคุมสูงสุด การนำ�มาตรฐานฉบับนี้มา
ถือปฏิบัติ ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 นอกเหนือจากรายการ

ข้างต้น ไม่มีผลกระทบอื่นที่เป็นสาระสำ�คัญต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่นำ�เสนอ
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2.3 งบการเงินรวม
(ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ ที่กลุ่มบริษัทมีอำ�นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำ�เนินงาน และโดยทั่วไปแล้วกลุ่มบริษัทจะ
ถือหุ้นที่มสี ิทธิออกเสียง มากกว่ากึ่งหนึ่ง ในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงการมี
อยูแ่ ละผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่ เป็นไปได้ทกี่ จิ การสามารถใช้สทิ ธิหรือแปลงสภาพตราสารนัน้ ในปัจจุบนั รวมถึงสิทธิ
ในการออกเสียงที่เป็นไปได้ซึ่งกิจการอื่นถืออยู่ด้วย กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่ม
บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำ�นาจควบคุมจะหมดไป
กลุ่มบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทย่อยและบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันด้วยวิธีการซื้อ และแสดงต้นทุนการได้มาซึ่ง
บริษัทย่อยด้วยมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่จ่ายไปหรือมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ หรือด้วยภาระหนี้สิน ซึ่งกลุ่ม
บริษัทต้องรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ได้บริษัทย่อยมา และรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งบริษัทย่อยนั้น กลุ่มบริษัท
วัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ได้มา หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจาก การรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ ใน
การรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุม่ บริษัทวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำ�นาจควบคุมในผูถ้ กู ซือ้ ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม หรือมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิทรี่ ะบุได้ของผูถ้ กู ซือ้ ตามสัดส่วนของหุน้ ทีถ่ อื ต้นทุนการได้มาทีส่ งู กว่ามูลค่ายุตธิ รรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัท
ย่อยที่กลุ่มบริษัทได้มาจะบันทึกเป็นค่าความนิยม หากต้นทุนการได้มาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่
ได้มา ผลต่างที่เกิดขึ้นจะรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกำ�ไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทจะถูกตัดบัญชีออกไป
รวมถึงรายการขาดทุนทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงจะถูกตัดบัญชีออกไปด้วย นอกจากนีก้ ลุม่ บริษัทจะเปลีย่ นนโยบายการบัญชีของบริษัท
ย่อยในกรณีที่จำ�เป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใช้วิธีราคาทุน รายละเอียดของบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 10
(ข) รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท สำ�หรับการซื้อ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และหุ้นที่ได้มาของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้น
ที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และกำ�ไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมจะถูก
บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น
(ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญแต่ไม่สามารถควบคุมนโยบายทางการเงินและการดำ�เนินงาน
ซึ่งโดยทั่วไปคือการที่กลุ่ม บริษัทถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมนั้นใช้วิธีส่วนได้เสีย และถูกรับรู้เริ่มแรกด้วยวิธีราคาทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้อยู่งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และ
รายการเคลื่อนไหวในบัญชี ส่วนเกิน (ส่วนต�ำ่ กว่า) จากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มาจะแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยผล
สะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน
อีกต่อไปหากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่า มูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัท
ร่วมนัน้ รวมถึงลูกหนีท้ ี่ไม่มหี ลักประกันอืน่ เว้นแต่กลุม่ บริษัทจะรับผิดชอบในหนีส้ นิ ของบริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนีแ้ ทนบริษัท
ร่วม หรือให้ค�ำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงิน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยใช้วิธีราคาทุน รายละเอียดของบริษัทร่วมได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ข้อ 10
รายการกำ�ไรทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงระหว่างกลุม่ บริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเพียงเท่าทีก่ ลุม่ บริษัทมีสว่ นได้เสียในบริษัทร่วมนัน้
รายการขาดทุนทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงก็จะตัดบัญชีในลักษณะเดียวกันเว้นแต่เป็นรายการทีม่ หี ลักฐานว่าสินทรัพย์ทโี่ อนระหว่างกัน
นั้นเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วมจะเปลี่ยนเท่าที่จำ�เป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท

2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามและเงินลงทุนระยะสั้นอื่น
ที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีได้แสดงรวมอยู่ในเงินกู้ยืมซึ่งแสดง
อยู่ในหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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2.5 เงินลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย
สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผือ่ ขายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินซึง่ ไม่ใช่อนุพนั ธ์ทางการเงินและได้ถกู จัดประเภทอยู่ในกลุม่ สินทรัพย์ทางการ
เงินถือไว้เผือ่ ขายซึง่ จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีทฝี่ า่ ยบริหารมีความตงั้ ใจทีจ่ ะจำ�หน่ายเงินลงทุนออกไปในช่วง
เวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ในงบแสดง ฐานะการเงิน
เงินลงทุนจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการได้มาและจะถูกตัดออกจากบัญชี เมื่อสิทธิในการได้มาซึ่งกระแสเงินสด
จากเงินลงทุนนีห้ มดลงหรือเมือ่ กลุม่ บริษัทได้โอนความเสีย่ งและผลประโยชน์อนั เป็นสาระสำ�คัญออกไป สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผือ่
ขายจะถูกแสดงในงบการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้ตามราคาเสนอซือ้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินทีอ่ า้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
รายการกำ�ไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขายจะรวมไว้ในงบ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท โดยแสดงสุทธิจากภาษี เมื่อเงินลงทุนดังกล่าวถูกจำ�หน่ายหรือมี
การด้อยค่า ยอดสะสมของกำ�ไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกแสดงรวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท ส่วนเงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขายจะถูกรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จโดยรวมอยู่ในรายได้อื่นๆ เมื่อกลุ่มบริษัทและบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์นั้นๆ

2.6 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนีแ้ ละจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำ�นวนเงินตามใบแจ้งหนีห้ กั ด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญจะบันทึกเมือ่ มีหลักฐานทีแ่ จ้งชัดว่ากลุม่ บริษัทจะไม่สามารถเก็บหนีท้ งั้ หมดได้ตามระยะเวลาทีก่ ำ�หนด ลูกหนีท้ มี่ ปี ญ
ั หาทางการ
เงิน ลูกหนี้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะล้มละลาย หรือมีการปรับโครงสร้างทางการเงินและการผิดสัญญาการชำ�ระเงิน ทางกลุ่มบริษัทถือเป็น
ข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้การค้านั้นด้อยค่าจำ�นวนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้และมูลค่าที่คาด
ว่าจะเรียกเก็บได้ มูลค่าทางบัญชีของลูกหนี้จะถูกบันทึกลดลงโดยการตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ในงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยถือเป็นส่วนหนึง่ ของค่าใช้จา่ ยในการขายเมือ่ ลูกหนี้ไม่สามารถเก็บเงินได้จะตัดจำ�หน่ายจากบัญค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
จำ�นวนเงินที่เรียกเก็บได้ภายหลังจากลูกหนี้ถูกตัดจำ�หน่ายแล้วจะถูกบันทึกหักล้างกับค่าใช้จ่ายในการขายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.7 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคำ�นวณโดยวิธีดังต่อไปนี้
น�้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม					
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี						
วัสดุสิ้นเปลือง						
สินค้าชนิดอื่น						

วิธีเข้าก่อนออกก่อน
วิธีเข้าก่อนออกก่อน
วิธีถัวเฉลี่ยต่อหน่วย
วิธีถัวเฉลี่ยต่อหน่วย

ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้านั้น เช่นค่าภาษีอากรและค่าขนส่งหักด้วย
ส่วนลดและเงินที่ได้รบั คืนจากการซือ้ สินค้า ต้นทุนของสินค้าสำ�เร็จรูปประกอบด้วยค่าวัตถุดบิ ค่าขนส่ง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จา่ ย
การผลิตมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าสำ�หรับสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำ�เป็น

2.8 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดจากรายการที่ถูกรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น
ภาษีเงินได้คำ�นวณจากหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากรทีม่ ผี ลบังคับใช้หรือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคำ�นึงถึงสถานการณ์ที่สามารถนำ�กฎหมาย
ภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความและจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายชำ�ระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีบันทึกโดยใช้วิธีหนี้สินเมื่อเกิดผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่
แสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างไรก็ตาม ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะไม่รบั รู้หากเกิดจากรายการสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ซึง่ ณ เวลาทีเ่ กิดรายการเป็นครัง้ แรก โดยรายการนัน้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อกำ�ไรหรือขาดทุนทัง้ ทางบัญชีและทางภาษีเว้นแต่เป็นการ
รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินเป็นครั้งแรกซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีกำ�หนดโดยใช้อัตราภาษี (และตามกฎหมาย)
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และเป็นอัตราทีค่ าดว่าจะใช้ประโยชน์เมือ่ มีการรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีมีการจ่ายชำ�ระสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำ�ไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะนำ�จำ�นวนผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
www.esso.co.th
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กลุ่มบริษัทรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีระหว่างผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เว้นแต่จะ
สามารถควบคุมจังหวะเวลา ในการกลับรายการแสดงผลแตกต่างชั่วคราวได้ และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

2.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(ก) ค่าสิทธิและใบอนุญาต
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง ค่าสิทธิ และใบอนุญาต ได้บันทึกตามราคาทุน ค่าสิทธิและใบอนุญาตที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดจะ
แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัด จำ�หน่ายสะสม ค่าตัดจำ�หน่ายคำ�นวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์
(5 ถึง 20 ปี)
(ข) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้บันทึกตามต้นทุนในการได้มาและสามารถนำ�มาใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ต้นทุน
ที่ใช้ในการพัฒนาและบำ�รุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการจัดทำ�โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทกี่ ลุ่มบริษัทเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีจึงจะบัน
ทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึง ต้นทุนพนักงานทีท่ ำ�งานในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จา่ ยที่
เกีย่ วข้องในการได้มาซึง่ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนนัน้
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจำ�หน่ายตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ (5 ถึง 15 ปี)

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์รับรู้ด้วยราคาทุนเริ่มแรกหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะได้ประโยชน์กลับคืนมาและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ การซ่อมแซมและบำ�รุงรักษาอื่นจะรับรู้ในงบ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น
ค่าเสือ่ มราคาคำ�นวณโดยวิธเี ส้นตรงเพือ่ ลดราคาทุนตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด โดยคำ�นวณตลอดอายุการให้ประโยชน์ทปี่ ระมาณ
การไว้ของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จำ�กัด
อาคาร				
โรงงานและอุปกรณ์				

20 ปี
3 ถึง 25 ปี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที (หมายเหตุ
ข้อ 2.11)
รายการกำ�ไรและขาดทุนจากการจำ�หน่ายคำ�นวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และจะรวมอยู่ในค่าใช้
จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารและรายได้อื่นในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อัตราการตัง้ ขึน้ เป็นทุนที่ใช้คำ�นวณต้นทุนการกูย้ มื ทีร่ วมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ เป็นอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ของยอดเงินกูใ้ นระหว่าง
ปี กรณีเงินกู้ยืมที่กู้มา โดยเฉพาะเพื่อการก่อสร้างสินทรัพย์ จำ�นวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จะเป็นต้นทุนการกู้
ยืมที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างงวดของเงินกู้นั้นหักด้วยรายได้ที่เกิดจากการนำ�เงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการชั่วคราว

2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ซึ่งมิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานไม่จำ�กัด เช่น ที่ดิน บริษัทจะไม่คำ�นวณค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำ�หน่าย แต่จะพิจารณาการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทุกปี สินทรัพย์ที่ต้องคำ�นวณค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำ�หน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์
บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคือจำ�นวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบ
กับมูลค่าจากการใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุม่ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ซึง่ เป็นหน่วยทีก่ อ่ ให้เกิดกระแส
เงินสดทีส่ ามารถแยกออกมาได้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินกลุ่มบริษัทจะทบทวนความเป็นไปได้ที่จะกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อย
ค่าของสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้
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2.12 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า
กลุ่มบริษัทได้เช่าอาคาร ที่ดินและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่ง สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร หรืออุปกรณ์ซึ่งกลุ่มบริษัทเป็นผู้รับความเสี่ยงและผล
ตอบแทนของความเป็น เจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า
จำ�นวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนีส้ นิ และค่าใช้จา่ ยทางการเงินเพือ่ ให้ได้อตั ราดอกเบีย้ คงทีต่ อ่ หนีส้ นิ คงค้างอยูโ่ ดยพิจารณา
แยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าสุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทตลอดอายุของสัญญาเช่า เพื่อให้ได้
อัตราดอกเบีย้ คงทีข่ องหนีส้ นิ คงค้างของแต่ละงวด สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือ
เป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

2.13 เงินกู้ยืม
กลุม่ บริษัทบันทึกเงินกูย้ มื เมือ่ เริม่ แรกด้วยมูลค่าตามสัญญาสุทธิจากต้นทุนการจัดทำ�รายการทีเ่ กิดขึน้ เงินกูย้ มื วัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุน
ตัดจำ�หน่าย ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินที่ได้มาหักจากต้นทุนการจัดทำ�รายการ และจำ�นวนเงินไถ่ถอนเพื่อชำ�ระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท ตลอดระยะเวลาการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียน ยกเว้นกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่จะผ่อนผันการช�ำระหนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขไปอีกไม่ต�่ำกว่า 12 เดือนนับ
จากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน
(ก) กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
กลุม่ บริษัทจัดให้มกี องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพซึง่ เป็นโครงการจ่ายเงินสมทบ ตามเกณฑ์และข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัตกิ องทุนสำ�รอง
เลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 สินทรัพย์ของกองทุนดังกล่าวแยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึก
เป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี กิดรายการนัน้ พนักงานทีเ่ ริม่ งานในหรือหลังวันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2540 ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริษัทจัดให้มีผลประโยชน์หลังออกจากงาน สำ�หรับสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพที่ทำ�งานถึงวัยเกษียณอายุ ตามที่กำ�หนด
ในกฎหมายแรงงานไทย หนี้สินผลประโยชน์ดังกล่าวถูกบันทึกตามมูลค่าปัจจุบันของประมาณกระแสเงินสดที่คาดว่าจะจ่ายใน
อนาคตโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่มีระยะเวลาครบกำ�หนดใกล้เคียงกับระยะเวลาโดยประมาณของหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
(ข) แผนสวัสดิการเกี่ยวกับเงินบำ�เหน็จและเงินรางวัลอายุงาน
กลุม่ บริษัทได้จดั โครงการผลประโยชน์สำ�หรับพนักงานทีเ่ ริม่ งานก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2540 และไม่ได้เข้าร่วมในกองทุนสำ�รอง
เลีย้ งชีพ โครงการผลประโยชน์นี้เป็นโครงการที่ไม่มีการจ่ายเงินสมทบ ซึ่งประกอบด้วยแผนสวัสดิการเกี่ยวกับเงินบำ�เหน็จและ
เงินรางวัลอายุงาน ซึง่ เป็นไปตามทีก่ ำ�หนดไว้ในข้อบังคับและกฎหมายของประเทศไทย สิทธิของพนักงานที่จะได้รับผลประโยชน์
เหล่านี้ขึ้นอยู่กับอายุการทำ�งานขั้นต่ำ�ของพนักงานเงินเดือนครั้งสุดท้ายและเงื่อนไขที่กำ�หนดในแผนสวัสดิการ
หนี้สินโครงการผลประโยชน์เหล่านี้คำ�นวณจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งจัดทำ�ทุก 3 ปี โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (projected unit credit method) กลุ่มบริษัทบันทึกสำ�รองผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน
ตามการประมาณการดังกล่าวและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึ้นจริงจะบันทึกหักล้างกับสำ�รองผลประโยชน์สะสม จำ�นวนหนีส้ ินผลประโยชน์
พนักงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้และผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยที่ยังไม่ได้รับรู้
กำ�ไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์และผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการจะถูกตัดจำ�หน่ายโดยวิธเี ส้นตรงตามจำ�นวนปีของอายุงานทีค่ าดว่าจะเหลือ
อยู่ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ
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		 มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คำ�นวณจากการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายใน
อนาคต โดยใช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดี ซึ่งอยู่ในสกุลเงินเดียว
กับสกุลเงินของภาระผูกพันที่ต้องจ่ายและมีระยะเวลาครบกำ�หนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง
		

(ค) แผนเงินออมสำ�หรับพนักงาน

			

ในปี พ.ศ. 2552 กลุ่มบริษัทได้จัดแผนเงินออมส�ำหรับพนักงานสัญชาติไทยประเภทพนักงานประจ�ำ สิทธิของพนักงานที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับอายุการท�ำงานขั้นต�ำ่ ของพนักงานเป็นเวลาอย่างน้อยสามปี และเงื่อนไขที่ก�ำหนดเกี่ยวกับสิทธิในการถอน
โดยพนักงานจะได้รับสิทธิในเงินออมร้อยละ 50 เมื่ออายุสมาชิกภาพตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และร้อยละ 100 เมื่ออายุสมาชิกภาพตั้งแต่
6 ปี ขึ้นไป

2.15 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำ�ไว้อันเป็นผลสืบเนื่องมา
จากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประเมินมูลค่า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่คาดว่าจะได้รับคืน เช่นสัญญาประกันภัย กลุ่มบริษัท
จะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
ประมาณการหนี้สินจะคำ�นวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อใช้ชำ�ระหนี้สินก่อนอัตราทางภาษีเพื่อที่สะท้อน
การประเมินสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของกระแสเงินสดตามเวลาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยตรงกับหนี้สินนั้น
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากระยะเวลาจะบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่าย

2.16 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่สุทธิจากภาษี แสดงเป็นรายการหักจากเงินสดรับในส่วนของทุน

2.17 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการที่รวมอยู่ในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม
แสดงด้วยสกุลเงินบาท
กลุม่ บริษัทแปลงค่ารายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นสกุลที่ใช้แสดงในงบการเงิน โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีท่ เี่ กิดรายการ
และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกำ�ไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำ�ระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่
เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุน

2.18 การรับรู้รายได้
รายได้ถือตามมูลค่ายุติธรรมของเงินได้รับหรือมูลหนี้จากการขายหรือให้บริการตามกิจกรรมการดำ�เนินงานตามปกติธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท จำ�นวนทีแ่ สดงเป็นรายได้เป็นยอดสุทธิจากภาษีมลู ค่าเพิม่ การรับคืนและส่วนลด และหลังจากหักรายการขายภายในกลุม่ บริษัท
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้เมื่อรายได้นั้นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในอนาคตและเมื่อได้บรรลุเงื่อนไขสำ�หรับแต่ละกิจกรรมตามที่ได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้
(ก) รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้าจะรับรูเ้ มือ่ ผูซ้ อื้ ได้รบั โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของโดยทัว่ ไปเกิดขึน้ เมือ่ ส่งสินค้า
(ข) รายได้จากการบริการ
กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมของสิทธิในการค้าจากผู้ค้าปลีกสถานีจ�ำหน่ายน�้ำมัน รายได้จากการบริการรับรู้ใน
งวดบัญชีที่ให้บริการ
(ค) รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
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(ง) รายได้เงินปันผล
รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
เมื่อมีการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีลักษณะและมูลค่าที่คล้ายคลึงกัน มูลค่าจากการแลกเปลี่ยนนี้จะไม่ถือว่าเป็นรายการที่ก่อให้เกิดรายได้

2.19 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่ายให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษัทจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ในงบการเงินของกลุม่ บริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษัท
ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

2.20 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การ
ค้า ลูกหนีการค้าจาก กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ภาษีขอคืน และสินทรัพย์
อื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และหนี้สินอื่น นโยบายการบัญชีเฉพาะสำ�หรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

2.21 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
ส่วนงานทางธุรกิจคือกลุ่มสินทรัพย์และส่วนการดำ�เนินงานที่จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่
แตกต่างจากส่วนงานธุรกิจอื่นๆ

2.22 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืน
ส่วนใหญ่มาจากการขายและการขายนั้นมีความเป็นไปได้สูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) นั้น จะวัดมูลค่า
ด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่ มาจาก
การขายมากกว่าที่จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป

03 ประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ
ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

3.1 ประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ และข้อสมมติฐาน
กลุ่มบริษัทจัดทำ�การประมาณการและกำ�หนดสมมติฐานโดยคำ�นึงถึงเหตุการณ์ในอนาคต ผลของการประมาณการทางบัญชีอาจไม่
เท่ากับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง การประมาณการและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการปรับปรุงราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สินภายในรอบบัญชีถัดไปอย่างเป็นสาระสำ�คัญ มีดังนี้
การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนสะสมยกมา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อกลุ่มบริษั ทคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษี ในอนาคต โดย 1) ผู้บริหาร
จะประเมินจากข้อมูลทาง การเงินที่ ได้ประมาณการไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ปี 2) ผู้บริหารประเมินแนวทางที่เป็นไปได้ที่จะเพิ่ม
ความสามารถในการทำ�กำ�ไรให้กับกลุ่มบริษัทภายในระยะเวลาอันสั้น และ 3) ณ ปัจจุบัน ผู้บริหารประเมินว่ากลุ่มบริษั ทมีโอกาสที่
จะมีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสม

3.2 การใช้ดุลยพินิจที่สำ�คัญในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับคดีความตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ ข้อ 29 แม้ว่าจะมีคำ�พิพากษาที่ไม่น่าพอใจ
จากศาลชั้นต้น ในปี พ.ศ. 2547 และศาลอุทธรณ์ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยังคงยืนยันต่อไปว่าไม่ได้มีการกระทำ�ใดที่ขัดต่อ
กฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับคำ�พิพากษาดังกล่าว ผู้บริหารได้สอบทานคดีความร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกบริษั ทและเชื่อว่า
บริษั ทไม่จำ�เป็นต้องสำ�รองค่าเผื่อหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อเท็จจริงของคดีความดังกล่าว โดยผลจากการปรึกษา
ดังกล่าวเป็นผลให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินการยื่นอุทธรณ์คำ�พิพากษาต่อศาลฎีกาในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551
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04 ข้อมูลจำ�แนกตามส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยธุรกิจ 2 ส่วน ดังนี้
• ส่วนธุรกิจการกลั่นน�้ำมันและจัดจ�ำหน่ายน�้ำมัน การด�ำเนินการสถานีบริการ และ
• ส่วนธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
รายการระหว่างหน่วยงานได้ใช้ราคาภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงในการดำ�เนินธุรกิจตามปกติ ซึ่งได้ใช้กับบุคคลภายนอกเช่นกัน
ข้อมูลจำ�แนกตามส่วนงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีดังนี้
การกลั่นน�้ำมันและ
จัดจ�ำหน่ายน�้ำมัน

ปิโตรเคมี

กลุ่มบริษัท

รวมรายได้จำ�แนกตามส่วนธุรกิจ

206,664,418

41,357,358

248,021,776

รายได้ระหว่างส่วนธุรกิจ
รายได้
ผลการดำ�เนินงานตามส่วนงาน

(25,233,284)
181,431,134
2,275,423

(17,078,116)
24,279,242
984,946

(42,311,400)
205,710,376
3,260,369

28,174,736

5,237,092

33,411,828

การกลั่นน�้ำมันและ
จัดจ�ำหน่ายน�้ำมัน

ปิโตรเคมี

กลุ่มบริษัท

รวมรายได้จำ�แนกตามส่วนธุรกิจ

184,381,261

31,354,219

215,735,480

รายได้ระหว่างส่วนธุรกิจ
รายได้
ผลการดำ�เนินงานตามส่วนงาน

(21,568,862)
162,812,399
2,199,505

(14,861,649)
16,492,570
(51,542)

(36,430,511)
179,304,969
2,147,963

24,870,473

5,706,026

30,576,499

สินทรัพย์ถาวรตามส่วนงาน

ข้อมูลจำ�แนกตามส่วนงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีดังนี้

สินทรัพย์ถาวรตามส่วนงาน
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05 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

เงินฝากธนาคารและเงินสดในมือ

283,813

95,527

232,873

61,836

เงินสดระหว่างทาง

384,408

1,207,165

175,489

1,016,479

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

668,221

1,302,692

408,362

1,078,315

เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1 (พ.ศ. 2553: ร้อยละ 1)
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินเบิกเกินบัญชี ที่แสดงในงบกระแสเงินสด มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

668,221

1,302,692

408,362

1,078,315

เงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุ ข้อ 16)

(1,182)

(28,652)

(1,182)

(28,652)

667,039

1,274,040

407,180

1,049,663

06 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

ลูกหนี้การค้า
หัก: ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีก้ ารค้า (หมายเหตุ ข้อ 28)
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

5,613,392

5,324,459

5,591,625

5,301,892

(36,830)

(54,961)

(36,830)

(54,961)

5,576,562

5,269,498

5,554,795

5,246,931

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

5,441,421

5,166,643

5,419,654

5,144,076

134,209
37,762
5,613,392
หัก: ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีก้ ารค้า (หมายเหตุ ข้อ 28) (36,830)

99,044
3,752
1,023
53,997
5,324,459
(54,961)

134,209
37,762
5,591,625
(36,830)

99,044
3,752
1,023
53,997
5,301,892
(54,961)

5,576,562

5,269,498

5,554,795

5,246,931

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ:
• ไม่เกิน 3 เดือน
• 3 เดือน ถึง 6 เดือน
• 6 เดือน ถึง 12 เดือน
• เกินกว่า 12 เดือน

www.esso.co.th

77

07 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

น�้ำมันดิบ

13,015,747

10,295,202

13,015,747

10,295,202

ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมี
วัสดุสน้ิ เปลือง
สินค้าอืน่
หัก: ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (หมายเหตุ ข้อ 28)

10,811,268
1,243,369
853,984
90,680
26,015,048
(400)

8,185,555
1,337,770
788,525
108,036
20,715,088
(3,750)

10,529,117
1,243,369
853,984
11,747
25,653,964
-

7,869,914
1,337,770
788,525
9,186
20,300,597
-

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

26,014,648

20,711,338

25,653,964

20,300,597

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มูลค่า 3,583,370 พันบาท (พ.ศ. 2553: ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มูลค่า 1,052,144 พันบาท) แสดงด้วยมูลค่าสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับซึ่งต�่ำกว่าราคาทุนของสินค้า
ภายใต้ข้อก�ำหนดของกระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2543 กลุ่มบริษัทต้องรักษาระดับน�ำ้ มันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขั้นต�่ำที่ต้องส�ำรองไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มูลค่าของสินค้าคงเหลือดังกล่าวมีจำ� นวน 12,249,444 พันบาท (พ.ศ. 2553: 10,886,959 พันบาท)

08 ภาษีขอคืน-สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

1,750,713

726,875

1,688,683

700,307

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญภาษีขอคืน (หมายเหตุ ข้อ 28) (19,517)

(19,517)

(19,517)

(19,517)

1,731,196

707,358

1,669,166

680,790

ภาษีขอคืน

ภาษีขอคืนส่วนใหญ่ประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มและเงินชดเชยขอคืนจากรัฐบาล ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับคืนภายใน 12 เดือน

09 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

ลูกหนี้อื่น

190,860

112,209

170,575

94,784

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี

529,428

968,118

723,488

1,165,293

720,288

1,080,327

894,063

1,260,077

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้าและค่าเช่าสถานีบริการชำ�ระล่วง
หน้าระยะสั้น
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วม (หมายเหตุ ข้อ 28)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

718,530
288,029

454,771
263,759

1,843,949
-

1,843,949
-

1,006,559

718,530

1,843,949

1,843,949

10.1 บริษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด มีดังต่อไปนี้
อัตราร้อยละของหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
วิธีราคาทุน

ชนิดของธุรกิจ
บริษั ท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรเซส
(ประเทศไทย) จำ�กัด

จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
หล่อลื่นเเละ
ผลิตภัณฑ์พิเศษ
บริษัท วิสาหกิจส่งเสริม อุตสาหกรรม จำ�กัด
ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ จำ�กัด และบริษัทย่อย ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
• บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรเซส จำ�กัด ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
• บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จำ�กัด

บริการสถานีน�้ำมัน

833

833

100.00

100.00

51,484

51,484

100.00

100.00

58,939

58,939

100.00

100.00

3,333

3,333

99.99

99.99

-

-

99.99

99.99

อัตราร้อยละของหุ้นที่ถือข้างต้นได้รวมถึงผลกระทบของการถือหุ้นสามัญทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ ไม่รวมผลกระทบของการถือหุ้น
บุริมสิทธิ บริษัทมิได้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ออกโดยบริษัทย่อยเหล่านี้ แต่บริษั ทมีอำ�นาจในการควบคุมนโยบายทางการเงินและการดำ�เนินงาน
ของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง

10.2 บริษัทร่วม
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด ร้อยละ 20.78 บริษัทดังกล่าวจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย
ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การขนส่งน�้ำมันทางท่อ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทร่วมซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนและผลรวมของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทร่วมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท
แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
สินทรัพย์

1,733,897

2,030,251

หนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
รายได้

(727,338)
1,006,559
619,087

(1,311,721)
718,530
570,114

288,029

263,759

กำ�ไรสุทธิ
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11 สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

ณ วันที่ 1 มกราคม
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น (หมายเหตุ ข้อ 22)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

385,200

291,600

25,200

93,600

410,400

385,200

สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผือ่ ขายส่วนใหญ่ ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะนำ�มาหักกลบกับหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตอ่ เมือ่ ภาษีเงินได้นนั้ สามารถนำ�มาหักกลบกันได้ตามกฎหมาย
ซึ่งถือเป็นภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน รายละเอียดของการหักกลบลบกันที่แสดงผลลัพธ์อยู่ในงบการเงิน
รวมและงบการ เงินเฉพาะบริษัท มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

1,641,865
1,264,557

3,671,203
1,211,625

1,518,811
1,264,557

3,486,318
1,210,500

2,906,422

4,882,828

2,783,368

4,696,818

(74,880)

(104,760)

(74,880)

(104,760)

2,831,542

4,778,068

2,708,488

4,592,058

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
• คาดว่าจะได้คืนหลังจากระยะเวลา 12 เดือน
• คาดว่าจะได้คืนภายในระยะเวลา 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
• คาดว่าจะได้คืนหลังจากระยะเวลา 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุทธิ

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคำ�นวณจากผลแตกต่างชั่วคราวตามวิธีหนี้สิน โดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายที่คาดว่าจะกำ�หนดให้ใช้ในแต่ละช่วงเวลา
เมื่อมีการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีหรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 530 ว่าด้วย
การลดอัตราและ ยกเว้นรัษฎากรซึ่งประกาศ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กำ�หนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้ลงเป็นร้อยละ 23 สำ�หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2555 และเป็นอัตราร้อยละ 20 สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชี
ได้มีการประกาศชี้แจงเพิ่มเติมให้ใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป อันเนื่องมาจากการ
พิจารณาว่าเป็นอัตราภาษีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว
อัตราภาษีที่ใช้สรุปได้ดังนี้
• ปี พ.ศ. 2554 ใช้อัตราภาษีร้อยละ 23 สำ�หรับจำ�นวนที่คาดว่าจะรับรู้ในปี พ.ศ. 2555 และใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 หลังจากปี
พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
• ปี พ.ศ. 2553 ใช้อัตราภาษีร้อยละ 30
ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ณ วันที่ 1 มกราคม
รายการทีบ่ นั ทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ ข้อ 26)
รายการทีบ่ นั ทึกโดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ (หมายเหตุ ข้อ 22)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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4,778,068

5,364,730

4,592,058

5,179,811

(1,976,406)
29,880

(558,582)
(28,080)

(1,913,450)
29,880

(559,673)
(28,080)

2,831,542

4,778,068

2,708,488

4,592,058

ความเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในระหว่างปี ซึง่ ยังมิได้มกี ารหักกลบลบกัน สำ�หรับหน่วยงานภาษีเดียวกัน
มีดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 รายการที่บันทึก
มกราคม ในกำ�ไรหรือขาดทุน
พ.ศ. 2553 /ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 รายการที่บันทึก
ธันวาคม ในกำ�ไรหรือขาดทุน
พ.ศ. 2553 /ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2554

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเสือ่ มราคา
สำ�รองเงินบำ�เหน็จพนักงานและ
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา
อืน่ ๆ

496,576

443

497,019

(112,252)

384,767

399,030
4,304,750
241,054

65,044
(623,788)
(281)

464,074
3,680,962
240,773

(119,507)
(1,714,747)
(29,900)

344,567
1,966,215
210,873

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5,441,410

(558,582)

4,882,828

(1,976,406)

2,906,422

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในสินทรัพย์
ทางการเงินถือไว้เผือ่ ขาย (หมายเหตุ ข้อ 22)

(76,680)

(28,080)

(104,760)

29,880

(74,880)

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

(76,680)

(28,080)

(104,760)

29,880

(74,880)

ณ วันที่ 31 รายการที่บันทึก
ธันวาคม ในกำ�ไรหรือขาดทุน
พ.ศ. 2553 /ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 1 รายการที่บันทึก
มกราคม ในกำ�ไรหรือขาดทุน
พ.ศ. 2553 /ส่วนของผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเสือ่ มราคา
สำ�รองเงินบำ�เหน็จพนักงานและ
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา
อืน่ ๆ

496,576

443

497,019

(112,252)

384,767

399,030
4,304,750
56,135

65,044
(623,788)
(1,372)

464,074
3,680,962
54,763

(119,507)
(1,718,207)
36,516

344,567
1,962,755
91,279

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5,256,491

(559,673)

4,696,818

(1,913,450)

2,783,368

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในสินทรัพย์
ทางการเงินถือไว้เผือ่ ขาย (หมายเหตุ ข้อ 22)

(76,680)

(28,080)

(104,760)

29,880

(74,880)

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

(76,680)

(28,080)

(104,760)

29,880

(74,880)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำ�หรับขาดทุนทางภาษีสะสมยกมาจากปีก่อน จะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก ำ�ไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำ�ขาดทุนทางภาษีดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ค่าสิทธิ
และใบอนุญาต

รวม

625,718
(400,395)

805,248
(557,892)

1,430,966
(958,287)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ

225,323

247,356

472,679

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตน้ ปี-สุทธิ
ค่าตัดจำ�หน่าย (หมายเหตุ ข้อ 28)

225,323
(45,785)

247,356
(23,077)

472,679
(68,862)

ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

179,538

224,279

403,817

625,718
(446,180)

805,248
(580,969)

1,430,966
(1,027,149)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ

179,538

224,279

403,817

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตน้ ปี-สุทธิ
โอนสินทรัพย์ (หมายเหตุขอ้ ที่ 14)
ค่าตัดจำ�หน่าย (หมายเหตุขอ้ ที่ 28)

179,538
1,829
(40,061)

224,279
(23,155)

403,817
1,829
(63,216)

ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

141,306

201,124

342,430

617,042
(475,736)

805,248
(604,124)

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

141,306

201,124

342,430

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี-สุทธิ

ค่าตัดจำ�หน่ายบันทึกในต้นทุนขาย ค่าใช้จา่ ยในการขาย และค่าใช้จา่ ยในการบริหารในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทัง้ นีข้ นึ้ กับลักษณะของสินทรัพย์
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14 ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

ที่ดิน

งบการเงินรวม
อาคาร โรงงาน
งานระหว่าง
และอุปกรณ์
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม

5,274,980
-

47,980,360
(28,485,751)

3,192,374
-

56,447,714
(28,485,751)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ

5,274,980

19,494,609

3,192,374

27,961,963

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตน้ ปี-สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
จำ�หน่ายสินทรัพย์ (หมายเหตุ ข้อ 28)
โอนสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 28)

5,274,980
696
(4,531)
-

19,494,609
(53,436)
452,165
(1,953,352)

3,192,374
4,631,080
(5,921)
(452,165)
-

27,961,963
4,631,776
(63,888)
(1,953,352)

ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

5,271,145

17,939,986

7,365,368

30,576,499

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม

5,271,145
-

47,557,225
(29,617,239)

7,365,368
-

60,193,738
(29,617,239)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ

5,271,145

17,939,986

7,365,368

30,576,499

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตน้ ปี-สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
จำ�หน่ายสินทรัพย์ (หมายเหตุ ข้อ 28)
โอนสินทรัพย์ (หมายเหตุ ข้อ 13)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 28)

5,271,145
(75,186)
-

17,939,986
(82,189)
11,259,191
(1,234,207)

7,365,368
4,230,700
(1,960)
(11,261,020)
-

30,576,499
4,230,700
(159,335)
(1,829)
(1,234,207)

ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

5,195,959

27,882,781

333,088

33,411,828

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม

5,195,959
-

58,405,382
(30,522,601)

333,088
-

63,934,429
(30,522,601)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ

5,195,959

27,882,781

333,088

33,411,828
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

ที่ดิน

อาคาร โรงงาน
และอุปกรณ์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม

675,420
-

47,615,090
(28,103,145)

3,192,374
-

51,482,884
(28,103,145)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ

675,420

19,511,945

3,192,374

23,379,739

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่ายสินทรัพย์ (หมายเหตุ ข้อ 28)
โอนสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 28)

675,420
-

19,511,945
(53,436)
452,165
(1,935,428)

3,192,374
4,631,080
(5,921)
(452,165)
-

23,379,739
4,631,080
(59,357)
(1,935,428)

ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

675,420

17,975,246

7,365,368

26,016,034

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม

675,420
-

47,191,955
(29,216,709)

7,365,368
-

55,232,743
(29,216,709)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ

675,420

17,975,246

7,365,368

26,016,034

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่ายสินทรัพย์ (หมายเหตุ ข้อ 28)
โอนสินทรัพย์(หมายเหตุ ข้อ 13)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 28)

675,420
-

17,975,246
(82,189)
11,259,191
(1,216,285)

7,365,368
4,230,700
(1,960)
(11,261,020)
-

26,016,034
4,230,700
(84,149)
(1,829)
(1,216,285)

ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

675,420

27,935,963

333,088

28,944,471

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม

675,420
-

58,040,111
(30,104,148)

333,088
-

59,048,619
(30,104,148)

ราคาตามบัญชี-สุทธิ

675,420

27,935,963

333,088

28,944,471

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยได้ขายที่ดินจำ�นวน 4 แปลง มีมูลค่าตามบัญชีจำ�นวน 75,186 พันบาท โดยได้รับค่าตอบแทนจากการขายเป็น
จำ�นวน 113,000 พันบาท
บริษัทได้จดั ให้มกี ารประเมินอายุการใช้งานทางบัญชีของสินทรัพย์ทโี่ รงกลัน่ นาํ้ มันและโรงงานปิโตรเคมีโดยผูป้ ระเมินราคาสินทรัพย์อสิ ระ ซึง่ ได้ประมาณ
อายุการใช้งานทัง้ หมดคือ 25 ปีนบั แต่วนั ทีส่ นิ ทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้งาน การคำ�นวณค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับสินทรัพย์ทโี่ รงกลัน่ นํา้ มันและโรงงาน
ปิโตรเคมีตามอายุการใช้งานใหม่ 25 ปี ให้มีผลตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ในขณะที่การคำ�นวณค่าเสื่อมราคาทางภาษี
สำ�หรับสินทรัพย์ดังกล่าว เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ตามคำ�สั่งแจ้งอนุมัติจากกรมสรรพากรซึ่งได้รับเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้ทำ�ให้มีการบันทึกค่าเสื่อมราคาลดลงโดยประมาณ 388,573 พันบาท สำ�หรับทั้งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่ตัดค่าเสื่อมราคาครบตามอายุ
การใช้งาน แล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีมูลค่า 10,160,204 พันบาท (พ.ศ. 2553: มูลค่า 10,334,265 พันบาท)
ต้นทุนการกู้ยืมจำ�นวน 241,682 พันบาท (พ.ศ. 2553: 77,637 พันบาท) ที่นำ�ไปใช้ลงทุนในโครงการของโรงกลั่น บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ใน
ระหว่างปี กลุ่มบริษัทใช้อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนอัตราร้อยละ 3.1 (พ.ศ. 2553: ร้อยละ 1.6) ในการคำ�นวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ อัตรา
การตั้งขึ้นเป็นทุนดังกล่าวเป็นอัตราเฉลี่ยของต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริง
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15 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชีส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาวสำ�หรับสถานีบริการนํ้ามันและรายจ่ายรอตัดบัญชีสำ�หรับค่าตัว
เร่งทำ�ปฏิกิริยา (Catalyst)

16 เงินกู้ยืม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุ ข้อ 5)
เงินกู้ภายใต้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นแบบหมุนเวียน
ตั๋วแลกเงิน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกลุ่มสถาบันการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากธนาคาร

1,182
16,144,000
6,311,784
2,750,000
25,206,966

28,652
5,674,000
3,526,105
2,750,000
11,978,757

13,084,144

15,750,000

38,291,110

27,728,757

เงินกู้ยืมจากธนาคารและเงินกู้ยืมอื่นที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเงินกู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 4 ต่อปี (พ.ศ. 2553: ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 ต่อปี)

เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นประกอบด้วยเงินกู้ยืมแบบหมุนเวียนจากธนาคาร (เงินกู้ยืมประเภทที่มีกำ�หนดชำ�ระคืนไม่เกิน 1 วัน และตั๋วสัญญาใช้เงิน
ที่มีกำ�หนดชำ�ระคืนภายใน 3 เดือน) ตั๋วแลกเงินที่มีกำ�หนดไถ่ถอนภายใน 270 วัน และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกลุ่มสถาบันการเงิน (Syndicated long-term loan)
บริษัทได้ทำ�สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากกลุ่มสถาบันการเงินจำ�นวน 11,000,000 พันบาท ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เงินกู้ยืมนี้มีกำ�หนด
ชำ�ระคืนทุกครึ่งปี รวมทั้งสิ้น 8 งวด โดยเริ่มชำ�ระคืนครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ด้วยอัตราดอกเบี้ย THBFIX ประเภท 1 เดือน
บวกด้วยส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอดคงเหลือจำ�นวน 2,750,000 พันบาท (พ.ศ. 2553: 5,500,000
พันบาท) ซึ่งจะถึงกำ�หนดชำ�ระภายในปี พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากกลุ่มสถาบันการเงิน
ฉบับนี้ได้ถูกแก้ไขโดยยกเลิกข้อกำ�หนดที่ให้บริษัทต้องดำ�รงอัตราส่วนภาระการชำ�ระหนี้ให้สูงกว่าอัตราส่วนที่กำ�หนดไว้ในสัญญา
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร มีดังต่อไปนี้
• วงเงินกู้ยืมจำ�นวน 5,000,000 พันบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทได้เบิกถอนเงินกู้ยืมนี้เต็มจำ�นวนในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีกำ�หนดชำ�ระ
คืนเต็มจำ�นวนในเดือน กันยายน พ.ศ. 2556 วงเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ย THBFIX ประเภท 1 เดือนบวกด้วยส่วนเพิ่ม
• วงเงินกู้ยืมจำ�นวน 8,000,000 พันบาท ระยะเวลา 7 ปี โดยบริษัทได้เบิกถอนเงินกู้ยืมนี้เต็มจำ�นวนในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีกำ�หนดชำ�ระคืน
เป็นรายไตรมาสรวมทั้งสิ้น 20 งวด โดยเริ่มชำ�ระคืนงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 วงเงินกู้ยืม
นี้มีอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 1 เดือน บวกด้วยส่วนเพิ่ม
• บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินขายลดจำ�นวน 5,000,000 พันบาท ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ให้แก่ธนาคารแห่งหนึ่ง ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2554 ซึ่งมีกำ�หนดชำ�ระคืนเต็มจำ�นวนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย
และมูลค่ายุติธรรมของตั๋วสัญญาใช้เงินนี้คือ 5,084,144 พัน บาท และ 5,147,500 พัน บาท ตามลำ�ดับ โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน นี้
เป็นการรี-ไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะเวลา 3 ปี ซึ่งมีกำ�หนดชำ�ระคืนเต็มจำ�นวนใน ปี พ.ศ. 2556
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มูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวในแต่ละปี ซึ่งไม่รวมถึงตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ได้แสดง
ถึงมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมอย่างสมเหตุสมผล และเงินกู้ยืมทั้งหมดเป็นเงินบาท
กำ�หนดชำ�ระคืนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปีขึ้นไป

2,750,000
11,892,457
1,600,000

2,750,000
12,550,000
3,200,000

16,242,457

18,500,000

17 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ค่าภาษีอื่น
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

2,932,285
258,012
720,309

3,241,762
479,678
509,947

2,860,835
206,611
699,868

3,169,819
478,499
489,907

3,910,606

4,231,387

3,767,314

4,138,225

เจ้าหนี้ค่าภาษีอื่น เป็นเจ้าหนี้ภาษีสรรพสามิต ซึ่งเกิดจากการดำ�เนินงานตามปกติ

18 สำ�รองเงินเพื่อผลประโยชน์พนักงาน
จำ�นวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันสวัสดิการเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

2,410,824
(687,988)

2,267,814
(720,900)

หนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

1,722,836

1,546,914

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ในระหว่างปีมีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
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ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์จ่าย

2,267,814
128,720
101,849
25,752
(113,311)

1,847,751
123,977
97,951
248,699
(50,564)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,410,824

2,267,814

รายงานประจ�ำปี 2554

การเปลี่ยนแปลงของสำ�รองเงินผลประโยชน์พนักงานภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ-สุทธิ
จ่ายให้พนักงานที่ออกจากงานและเกษียณอายุ

1,546,914
289,233
(113,311)

1,330,100
267,378
(50,564)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,722,836

1,546,914

สำ�รองเงินเพื่อผลประโยชน์พนักงานสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
• ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
• ส่วนที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

431,337
1,291,499

374,419
1,172,495

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,722,836

1,546,914

จำ�นวนที่รับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ค่าตัดจำ�หน่ายผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

128,720
101,849
58,664

123,977
97,951
45,450

รวม (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน หมายเหตุ ข้อ 24)

289,233

267,378

จำ�นวนที่รับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

4.7
7

4.8
7

อัตราคิดลดที่ใช้อ้างอิงมาจากตราสารหนี้เอกชนที่มีระดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB ขึ้นไป โดยมีระยะเวลาการถือครองใกล้เคียงกับระยะ
เวลาของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน อัตราการขึ้นเงินเดือนถูกนำ�มาใช้ในการพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆของตลาด เช่น การคาดการณ์อัตรา
การขึ้นเงินเดือนของตลาดและข้อสมมติฐานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับอัตราเงินเฟ้อ

19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
จำ�นวนหุ้น (พันหุ้น) หุ้นสามัญ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

3,460,858 17,075,181

รวม

4,031,711 21,106,892

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 กองทุนรวมวายุภักษ์ 1 ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งโดยกระทรวงการคลังได้ซื้อหุ้นทั้งหมดจากกระทรวงการคลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 หุ้นสามัญจดทะเบียนมีจำ�นวน 3,467,917 พันหุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท หุ้น
สามัญที่ออกทั้งหมดได้รับชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
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20 เงินปันผล
ตามมติที่ได้อนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำ�หรับปี พ.ศ. 2553
จำ�นวน 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 692,172 พันบาท ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างงวดเก้าเดือนแรกของปี พ.ศ.
2554 จำ�นวน 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 692,172 พันบาท ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554
ตามมติที่ได้อนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำ�หรับปี พ.ศ. 2552
จำ�นวน 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 865,215 พันบาท ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

21 สำ�รองตามกฎหมาย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรกำ�ไรสุทธิระหว่างปี

618,368
34,875

549,010
69,358

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

653,243

618,368

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรสำ�รองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าสำ�รองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองตามกฎหมายไม่สามารถนำ�ไปจัดสรรได้

22 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งคือส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรมสำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย
มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ณ วันที่ 1 มกราคม
กำ�ไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น (หมายเหตุ ข้อ 11 และ 12)

244,440
55,080

178,920
65,520

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

299,520

244,440

23 รายได้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

205,085,343
625,033

178,744,473
560,496

203,541,788
739,682

177,194,413
678,796

205,710,376

179,304,969

204,281,470

177,873,209

24 ค่าใช้จ่ายจำ�แนกตามประเภท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปสุทธิ
(2,542,556) (399,608) (2,567,363) (332,865)
194,454,542 167,560,503 193,626,275 166,639,084
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย (หมายเหตุ ข้อ 13 และ 14)
1,297,423 2,022,214 1,279,501 2,004,290
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
1,758,195 1,679,402 1,758,195 1,679,402
ค่าใช้จ่ายซ่อมบำ�รุง, ค่าวัสดุ, ค่าบริการตามสัญญา และค่าสาธารณูปโภค 2,737,981 1,659,948 2,737,981 1,659,948
1,273,356 1,289,755 1,273,356 1,289,755
ค่าขนส่งและจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริการทางธุรกิจ
759,151
823,941
753,859
819,795
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทางธุรกิจและทางเทคนิค และค่าวิจัยและพัฒนา 1,048,966
968,607 1,048,966
968,607
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานสถานีบริการนํ้ามัน
658,858
681,120
ค่าใช้จ่ายอื่น
981,829
893,386 1,208,231
998,760
รวมต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายบริหาร

202,450,007 177,157,006 201,119,001 175,726,776

25 ต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

9,346
(762,133)

13,042
(379,242)

147,398
(845,847)

123,677
(456,457)

ต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ (หมายเหตุ ข้อ 28)

(752,787)

(366,200)

(698,449)

(332,780)
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26 ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั สำ�หรับกำ�ไรทางภาษีสำ�หรับปี
การปรับปรุงจากงวดก่อน
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

22,101
(1,068)

7,479
787

-

-

21,033

8,266

-

-

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว
ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราภาษี
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุข้อ 12)

774,134
1,202,272
1,976,406

558,582
558,582

772,029
1,141,421
1,913,450

559,673
559,673

รวมภาษีเงินได้

1,997,439

566,848

1,913,450

559,673

ภาษีเงินได้สำ�หรับกำ�ไรก่อนภาษีของกลุม่ บริษัทและบริษัททีแ่ ตกต่างจากการคำ�นวณกำ�ไรทางบัญชีคณ
ู กับอัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลีย่ ถ่วงนาํ้ หนัก
ที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
กำ�ไรก่อนภาษี
ภาษีเงินได้คำ�นวณจากอัตราภาษี ในประเทศ
ผลกระทบ:
รายได้ที่ ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถหักได้ในทางภาษี
รายจ่ายฝ่ายทุนที่ได้รับสิทธิลดหย่อนเพิ่ม
การวัดมูลค่าใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

2,938,045
881,413

2,220,873
666,262

2,610,946
783,284

1,946,820
584,046

(95,692)
9,446
1,202,272

(85,244)
10,797
(24,967)
-

(20,117)
8,862
1,141,421

(7,882)
8,476
(24,967)
-

ภาษีเงินได้

1,997,439

566,848

1,913,450

559,673

อัตราภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ 30 ในแต่ละปีที่นำ�เสนอ

27 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยการหารกำ�ไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือโดยบุคคล
ภายนอกในระหว่างปี
งบการเงินรวม
กำ�ไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

939,747

1,653,278

697,496

1,387,147

3,460,858

3,460,858

3,460,858

3,460,858

0.27

0.48

0.20

0.40

กลุ่มบริษั ทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าในระหว่างปีที่เสนอรายงานดังนั้นจึงไม่มีการนำ�เสนอกำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
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28 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
รายการปรับปรุง:
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ ข้อ 14)
ค่าตัดจำ�หน่าย (หมายเหตุ ข้อ 13)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ ข้อ 6)
ลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพื่อแสดงมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (หมายเหตุ ข้อ 7)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญภาษีขอคืน (หมายเหตุ ข้อ 8)
ขาดทุน/(กำ�ไร)จากการขายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากบริษัทร่วม (หมายเหตุ ข้อ 10)
ต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ (หมายเหตุ ข้อ 25)
รายได้เงินปันผล
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ ข้อ 26)
(กำ�ไร)/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

940,606

1,654,025

697,496

1,387,147

1,234,207
63,216
(18,131)
185,416
400
28,456
(288,029)
752,787
(21,960)
1,997,439
(118,616)

1,953,352
68,862
(118)
13,092
3,750
19,517
(2,745)
(263,759)
366,200
(17,280)
566,848
6,412

1,216,285
63,216
(18,131)
185,416
62,387
698,449
(65,460)
1,913,450
(118,616)

1,935,428
68,862
(118)
13,092
19,517
37,016
332,780
(24,280)
559,673
6,412

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
ภาษีขอคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สำ�รองเงินเพื่อผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(287,617) (540,041) (288,417)
132,641
553
37,315
39,816
(5,489,126) (2,344,549) (5,538,783)
(1,023,838)
317,881 (988,376)
360,039
(71,984)
366,014
(330,888)
221,859 (107,382)
24,611
51,884
24,334
(354,709) 1,419,137 (392,448)
(2,978,779) 2,668,535 (2,975,834)
175,922
216,812
175,922
(9,767)
(27,183)
(9,767)

(538,326)
(173,437)
(4,650)
(2,297,720)
337,084
(82,387)
419,055
51,705
1,416,490
2,678,463
216,812
(27,183)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

(5,157,808)

6,317,822 (4,927,788)

6,331,435

ในงบกระแสเงินสด เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ราคาตามบัญชี (หมายเหตุ ข้อ14)
(ขาดทุน)/กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

159,335

63,888

84,149

59,357

(28,456)

2,745

(62,387)

(37,016)

เงินสดรับจากการจำ�หน่ายทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

130,879

66,633

21,762

22,341
www.esso.co.th
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29 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้พพิ ากษาลงโทษปรับบริษัทเป็นจำ�นวนเงิน 435,787 พันบาท ในข้อหาสำ�แดงเท็จ
เกี่ยวกับการนำ�เข้านํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2530 และปี พ.ศ. 2531 บริษั ทได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และไม่เห็นด้วยกับ
คำ�ตัดสินของศาลอาญากรุงเทพใต้ บริษัทได้อทุ ธรณ์คำ�พิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ซึง่ ในวันที่ 16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2551 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนยันคำ�พิพากษาตามศาลชั้นต้น
หลังจากนั้น ฝ่ายบริหารได้ปรึกษากับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายภายนอกบริษัท จากรายงานผลการวิเคราะห์คำ�ตัดสินของศาลทำ�ให้ผู้บริหารยัง
คงมีความเชื่อมั่นอย่างสูงในข้อต่อสู้คดีจากข้อพิจารณาดังกล่าว บริษัทได้ดำ�เนินการยื่นอุทธรณ์คำ�พิพากษาต่อศาลฎีกาในวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2551 กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงไม่ได้บันทึกค่าปรับดังกล่าวเป็นหนี้สินในงบการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการคํ้าประกันของธนาคารให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งเกิดจากการดำ�เนิน
งานตามปกติ เป็นจำ�นวนเงิน 64,109 พันบาท (พ.ศ. 2553: จำ�นวน 64,274 พันบาท) บริษัทคาดว่าจะไม่ทำ�ให้มีหนี้สินที่มีสาระสำ�คัญเกิดขึ้น
จากการคํ้าประกันกับธนาคาร และการคํ้าประกันอื่นๆให้แก่บุคคลภายนอก

30 ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายจ่ายฝ่ายทุนที่ได้ทำ�สัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้รับรู้มีจำ�นวนประมาณ 267,411 พันบาท (พ.ศ. 2553:
4,478,006 พันบาท)
ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
กลุม่ บริษัททำ�สัญญาเช่าทีด่ นิ หลายแห่งเพือ่ ใช้ในการให้บริการขายปลีก โดยเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกซึง่ มีระยะเวลาเช่า
อยู่ในช่วงระหว่าง 15 ปี ถึง 25 ปี สัญญาเช่าส่วนใหญ่สามารถต่ออายุของสัญญาได้เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาในราคาตลาด ณ วันสุดท้ายของ
อายุสัญญา
จำ�นวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปีขึ้นไป

58,708
137,303
62,085

58,184
143,183
82,991

258,096

284,358

บริษัทย่อยบางแห่งให้บริษัทเช่าที่ดิน ซึ่งไม่มีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานเนื่องจากเป็นค่าเช่า
จ่ายล่วงหน้า (หมายเหตุ ข้อ 9 และ ข้อ 15)

31 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
การดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางด้านการเงินซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านตลาด (รวมถึง ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านทุน

31.1 ความเสี่ยงด้านตลาด
(ก) ความเสี่ยงจากราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษัทอาจได้รบั ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญจากความผันผวนและวงจรของราคาตลาดของน�ำ้ มันดิบ
ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีซงึ่ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนือ่ งจากกลุม่ บริษัทมีขนาดใหญ่และด�ำเนินธุรกิจ
ด้านปิโตรเลียมมายาวนาน กลุม่ บริษัทมีความเชือ่ มัน่ ว่าความเสีย่ งจากราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมดังกล่าวจะอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยง
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รายงานประจ�ำปี 2554

(ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การดำ�เนินงานของกลุม่ บริษัทมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจากหลายสกุลเงิน โดยมีเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก
การซือ้ สินค้าและการขายส่งออกไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มรี ายการเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการขายภายในประเทศส่วน
ใหญ่เป็นสกุลเงินบาทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ใน
ปี พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทไม่ได้ทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ทั้งนี้แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทห้ามมิให้มีการ
เก็งกำ�ไรเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
(ค) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่มีสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย ซึ่งมีจำ�นวนเงินอันเป็นสาระสำ�คัญ ดังนั้นรายได้และกระแสเงินสดจากการดำ�เนิน
งานของกลุ่มบริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากเงินกูย้ มื ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว เป็นความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้ ในกลุม่ บริษัท
กลุม่ บริษัทรักษาระดับสัดส่วนการกูย้ มื เงินให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้กลุม่ บริษัทมีสภาพคล่องสูงทีส่ ดุ ในขณะ
ที่ต้นทุนการกู้ยืมตํ่าที่สุด

31.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุม่ บริษัทบริหารความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ตามหลักเกณฑ์ของกลุม่ บริษัท ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ เกิดจากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด การให้สินเชื่อแก่ผู้ค้าส่งและลูกค้ารายย่อย รวมถึงลูกหนีท้ ยี่ ังไม่ได้จ่ายชำ�ระและรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว ความเสี่ยง
ด้านการให้สินเชื่อในส่วนของยอดคงเหลือกับบริษั ทที่เกี่ยวข้องกัน มีความเสี่ยงตํ่า เนื่องจากความมั่นคงโดยรวมของกลุ่ม
บริษัท เอ็กซอนโมบิล
ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กลุ่มบริษัทจะฝากเงินกับธนาคารที่มีระดับความน่าเชื่อถืออย่างตํ่า ในระดับ BBB - หรือ
เทียบเท่า
การประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้ดำ�เนินการภายในบริษั ท โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงิน ตัวชี้วัดความสำ�เร็จทางธุรกิจ
ประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยอื่น ระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายถูกกำ�หนดโดยใช้ผลจากการประเมินภายในของบริษัทซึ่ง
กำ�หนดโดยฝ่ายบริหาร สำ�หรับลูกค้าแต่ละรายจะถูกจัดประเภทความเสีย่ งภายใต้แนวทางปฏิบตั ทิ กี่ ำ�หนดขึน้ ภายในกลุม่ บริษัท ตัง้ แต่
ระดับความเสีย่ งตํา่ มากถึงความเสีย่ งสูงมาก การจัดประเภทความเสีย่ งนัน้ ได้สะท้อนถึงความเสีย่ งในการผิดนัดชำ�ระหนีข้ องลูกค้า และ
เพื่อให้คล้ายคลึงกับการจัดประเภทความเสี่ยงที่กำ�หนดโดยองค์กรภายนอก

31.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุม่ บริษัทจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไว้อย่างพอเพียง อีกทัง้ กลุม่ บริษัท
ยังจัดให้มีวงเงินสินเชื่อแบบผูกมัดและวงเงินสินเชื่อแบบไม่ผูกมัดจากทั้งธนาคารและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษัทพิจารณาความ
ต้องการกระแสเงินสดในอนาคตผ่านแผนการเงินประจำ�ปี รวมถึงแผนการเงินประจำ�ปีสำ�หรับปีต่อไปได้ผ่านการพิจารณาให้เสร็จสิ้น
แล้ว เพื่อให้ความมั่นใจว่าการประมาณการสำ�หรับความต้องการในอนาคตจะมีการจัดหาวงเงินสินเชื่ออย่างเหมาะสม
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีแหล่งกู้ยืมเงินอย่างพอเพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทมีสินเชื่อแบบไม่มีข้อผูกมัดจำ�นวน
63,424,746 พันบาท (พ.ศ. 2553: 71,108,556 พันบาท) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้รับอนุมัติจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายตั๋วแลกเงินแบบหมุนเวียนจำ�นวน 12,000,000 พันบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2554 บริษัทได้ใช้วงเงินไปจำ�นวน 6,330,000 พันบาท (พ.ศ. 2553: 3,526,000 พันบาท)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาจเพิ่มขึ้นถ้าลูกค้าไม่สามารถจ่ายหนี้คืนให้กับกลุ่มบริษัทภายใต้ระยะเวลาการชำ�ระหนี้ เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยง กลุ่มบริษัทมีการประเมินความสามารถด้านการเงินของลูกค้าเป็นระยะๆ และอาจจะร้องขอให้ลูกค้าบางรายวางหนังสือคํ้า
ประกันจากธนาคารหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นที่คล้ายคลึงกันดังกล่าว

31.4 ความเสี่ยงด้านทุน
กลุ่มบริษั ทมีนโยบายที่จะบริหารทุนเพื่อให้มีความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถให้ผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสีย ในอนาคตกลุ่มบริษัทอาจจะปรับจำ�นวนเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้สามารถมีโครงสร้างทุนที่เหมาะสม กลุ่ม
บริษัทได้มีการทำ�แผนทางการเงินประจำ�ปี เพื่อประมาณการเงินปันผลทั้งในปัจจุบันและอนาคตทุกปี
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32 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2541 สำ�หรับโรงงานเคมีภัณฑ์ อะโรเมติกส์
โดยมีการก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์อยู่ใกล้เคียงกับโรงกลั่นนํ้ามันที่ศรีราชา ซึ่งจะสามารถผลิตพาราไซลีนซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์เคมีพื้นฐานที่
ใช้สำ�หรับการผลิตฟิลม์ โพลีเอสเตอร์ สิง่ ทอและบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกได้ถงึ 350,000 ตันต่อปี บริษัทได้ขยายกำ�ลังการผลิตเป็น 500,000 ตัน
ต่อปี ใน พ.ศ. 2547 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นทั้งหมดมีการจำ�หน่ายทั้งตลาดในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศโดยผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
สิทธิประโยชน์ที่ได้รบั จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทีส่ ำ�คัญประกอบด้วย การได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ทั้งหมดซึ่งจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2555 และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี
นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น สิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550
รายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
รายได้จากการขายภายในประเทศ
รายได้จากการส่งออกไปต่างประเทศ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
รายได้จากการขายภายในประเทศ
รายได้จากการส่งออกไปต่างประเทศ

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน

รวม

16,703,068
2,068,072
18,771,140

157,141,685
28,368,645
185,510,330

173,844,753
30,436,717
204,281,470

10,536,592
1,091,938

147,991,515
18,253,164

158,528,107
19,345,102

11,628,530

166,244,679

177,873,209

33 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทถูกควบคุมโดย บริษัท เอ็กซอนโมบิล อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิงส์ อินคอร์ปอเรเต็ด ซึ่งถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นจำ�นวนร้อยละ 65.43
ของหุ้นทั้งหมดของบริษั ท และมีบริษั ทอื่นในเครือ เอ็กซอนโมบิล กรุ๊ป ถือหุ้นอีกร้อยละ 0.56 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ
พ.ศ. 2553 บริษัทที่มีอำ�นาจควบคุมสูงสุดคือบริษัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น บริษัททั้งสองแห่งจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จำ�นวนหุ้นร้อยละ 7.33 ถือโดยกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งโดยกระทรวงการคลัง จำ�นวน
หุ้นที่เหลือถือโดยสถาบันต่างๆ และนักลงทุนรายย่อยจำ�นวนมาก เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สำ�คัญได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ ข้อ
10
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ:
• บริษัทย่อย
• กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอืน่

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

19,078,884

13,236,250

25,268,915
19,078,884

25,604,095
13,236,250

19,078,884

13,236,250

44,347,799

38,840,345

รายได้จากการขายสินค้าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันใช้เกณฑ์ราคาตลาด และส่วนใหญ่เป็นการขายน�้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี
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(ข) ซื้อสินค้าและบริการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

ซื้อสินค้าจาก:
• กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รับบริการจาก:
• บริษั ทร่วม

148,461,657

109,565,518

697,043

680,197

149,158,700

110,245,715

การซื้อสินค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการซื้อนํ้ามันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การรับบริการจากบริษัทร่วม
เกี่ยวข้องกับการใช้ท่อนํ้ามันสำ�หรับการส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท การซื้อสินค้าและบริการใช้เกณฑ์ราคาตลาด
(ค) ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายจ่ายให้:
• บริษัทย่อย
• กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

2,732,575

2,997,842

238,444
2,660,920

116,411
2,944,506

2,732,575

2,997,842

2,899,364

3,060,917

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริการสนับสนุนโดยเรียกเก็บในราคาทุนหรือราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม
(ง) ต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ

ดอกเบี้ยรับจาก:
• บริษัทย่อย
• กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ดอกเบี้ยจ่ายให้:
• บริษัทย่อย
• กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอืน่

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

86
86

2
2

138,138
86
138,224

110,669
2
110,671

19,426

19,155

83,741
19,426

78,175
19,155

19,426

19,155

103,167

97,330

ดอกเบี้ยจ่ายกำ�หนดมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในตลาด ณ เวลาที่ได้มีการทำ�สัญญากู้ยืมเงิน
(จ) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

70,927
20,001

70,572
18,785

90,928

89,357

ข้อมูลข้างต้นจัดทำ�ขึน้ ตามกฎเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ รวมถึงกรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
สี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้จัดการทุกคนที่อยู่ในระดับเดียวกัน
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(ฉ) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการขาย/ซื้อสินค้า/บริการและค่าใช้จ่าย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ลูกหนี้การค้า:
• บริษัทย่อย
ลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน:
• บริษัทย่อย
• กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอืน่
เจ้าหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน:
• บริษัทย่อย
• กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

-

-

1,197,745

1,330,386

138

691

92,392
138

83,317
-

138

691

92,530

83,317

5,201,139

8,295,803

35,635
5,185,872

17,931
8,295,389

5,201,139

8,295,803

5,221,507

8,313,320

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์นํ้ามันปิโตรเลียม ซึ่งมีระยะเวลาการให้สินเชื่อประมาณ 30 วัน
ลูกหนี้ดังกล่าวไม่มีหลักประกันและไม่มีการคิดดอกเบี้ย
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่เกี่ยวกับเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ ข้อ 33 ช)
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันแสดงถึงยอดเจ้าหนี้สุทธิ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อและขายนํ้ามันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งมี
ระยะเวลาการให้สินเชื่อประมาณ 30 วัน เจ้าหนี้ดังกล่าวไม่มีหลักประกันและไม่มีการคิดดอกเบี้ย
(ช) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่:
• บริษัทย่อย

-

-

2,102,069

1,944,383

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมจ่ายคืน

-

-

-

-

-

-

1,297
(1,297)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

-

-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีหลักประกันและไม่มีกำ�หนดการจ่ายชำ�ระคืนที่แน่นอน ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมคำ�นวณมา
จาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำ�หรับลูกค้าชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 6.8
(พ.ศ. 2553: ร้อยละ 5.9)
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
1,944,383
1,817,620
200,934
170,469
(43,248)
(43,706)
2,102,069
1,944,383

ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมจ่ายคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีหลักประกัน ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมคำ�นวณมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำ�หรับลูกค้าชั้นดี
ของธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 6.8 (พ.ศ. 2553: ร้อยละ 5.9)
(ซ) เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก:
• บริษัทย่อย
• กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก:
• บริษัทย่อย

176,304

13,779

557,065
176,304

677,542
13,779

176,304

13,779

733,369

691,321

-

-

65,482

1,921

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น
จ่ายคืนเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

13,779
418,184
(255,659)
176,304

240,993
387,194
(614,408)
13,779

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
691,321
1,299,501
(1,257,453)
733,369

823,941
1,362,158
(1,494,778)
691,321

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีหลักประกันและไม่มีกำ�หนดการจ่ายชำ�ระคืนที่แน่นอน ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมคำ�นวณมาจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำ�หรับลูกค้าชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 6.8
(พ.ศ. 2553: ร้อยละ 5.9)
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น
จ่ายคืนเงินกู้ยืม

1,921
70,487
(6,926)

5,371
5,134
(8,584)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

65,482

1,921

อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันคำ�นวณมาจากอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยมื สำ�หรับลูกค้าชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 6.8 (พ.ศ. 2553: ร้อยละ 5.9)

34 ภาระผูกพันในการรื้อถอนสินทรัพย์
กลุ่มบริษัทอาจมีภาระผูกพันในการรื้อถอนสินทรัพย์และปรับสภาพให้คืนกลับดังเดิมเกี่ยวกับโรงงานที่ใช้ในการผลิต เนื่องจากกลุ่มบริษัท
ไม่มคี วามตัง้ ใจจะดำ�เนินการรือ้ ถอนโรงงานที่ใช้ในการผลิตในอนาคตอันใกล้ การประมาณช่วงเวลาและปริมาณของกระแสเงินสดทำ�ได้ยาก
ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ตั้งสำ�รองค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสินทรัพย์ เพราะไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือเนื่องจากมีความไม่แน่นอน
เป็นอย่างมากซึ่งสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในอุตสาหกรรมนี้
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