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คําวา “เอ็กซอนโมบิล” หมายความถึง เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และอาจรวมถึงบริษัทตั้งแตหนึ่งแหงหรือ
มากกวาที่เปนบริษัทยอย และ/หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น แลวแตความหมายของบริบทนั้น
สําหรับคําวา “บริษัทฯ” หมายความถึง บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ
ป 2553 ยังเปนปที่ทาทาย ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังคง
สงผลกระทบตอผลกําไรของธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมี ในขณะที่
การควบคุมราคาจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวกอใหเกิดผลในเชิงลบ
ตอผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงปญหาดานตางๆ ภายใน
ประเทศลวนมีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม
บริษทั ฯ ก็ฝา ฟนปจจัยทาทายเหลานีม้ าไดอยางมัน่ คง ดวยกลยุทธและ
แนวทางการดําเนินธุรกิจที่ยึดถือมายาวนาน ซึ่งทําใหบริษัทฯ และ
บริษทั ในเครือทีเ่ กีย่ วของยังคงความแข็งแกรงเหมือนเชนทีผ่ า นมากวา
116 ปของการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
บริษัทฯ ไมเคยหยุดนิ่งที่จะปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
ความคาดหวังของลูกคา ผูถ อื หุน พนักงาน และชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ เขาไป
ดําเนินธุรกิจ ในป 2553 บริษัทฯ ไดเริ่มการกอสรางโครงการปรับปรุง
คุณภาพนํ้ามัน ณ โรงกลั่นนํ้ามันเอสโซศรีราชา ดวยเงินลงทุนมูลคา
กวา 13,000 ลานบาท ซึ่งนับเปนการลงทุนครั้งสําคัญในรอบหลายป
ที่ผานมา โดยจะทําใหบริษัทฯ สามารถผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
นํ้ามัน ภายใตมาตรฐานคุณภาพใหมที่จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2555 และมัน่ ใจวาจะสามารถเริม่ ทดลองเดินเครือ่ งไดภายใน
ครึ่งหลังของป 2554
ผลประกอบการ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2553 เปน
ไปตามปจจัยแวดลอมของอุตสาหกรรมนํ้ามัน โดยกําไรสุทธิของป
2553 อยูที่ 1,654 ลานบาท ลดลงจาก 4,451 ลานบาทในป 2552 อัน
เปนผลเนือ่ งมาจากคาการกลัน่ และกําไรขัน้ ตนของพาราไซลีน ตลอด
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รายงานประจําป 2553

จนกําไรจากสตอกนํา้ มันตลอดทัง้ ปทปี่ รับตัวลง สําหรับปริมาณนํา้ มัน
ดิบที่นําเขากลั่นโดยเฉลี่ยประมาณ 121,000 บารเรลตอวัน ลดลงจาก
ป 2552 ซึง่ อยูท รี่ ะดับ 135,000 บารเรลตอวัน สวนการผลิตพาราไซลีน
อยูที่ประมาณ 315,000 ตัน ลดลงจาก 368,000 ตันในป 2552 อยางไร
ก็ตาม บริษัทฯ ไดหาทางเพิ่มผลกําไรดวยการเพิ่มผลิตผลของ
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง และลดตนทุนวัตถุดิบลง ดวยการใชนํ้ามันดิบ
ราคาถูกซึ่งกลั่นยาก การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช การ
ปรับวิธีการปฎิบัติงานเพื่อลดคาใชจายในการผลิต รวมทั้งการปรับ
เปลี่ ย นระบบฐานข อ มู ล เพื่ อ การดํ า เนิ น งานทางธุ ร กิ จ ให ทั น สมั ย
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการกําหนดราคาควบคุมหนา
โรงกลั่นของกาซปโตรเลียมเหลวจําหนายภายในประเทศที่จะมีผล
บังคับใชในเดือนมกราคม 2554 นี้ จะสงผลอยางมีนัยสําคัญตอผล
ประกอบการของบริษัทฯ ในทิศทางที่ดีขึ้น
สําหรับธุรกิจการตลาด ปริมาณยอดขายตอสถานีบริการของบริษัทฯ
ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นในธุรกิจคาปลีก
ติดตอกันเปนปที่ 2 อันเปนผลมาจากผลิตภัณฑนํ้ามันที่มีคุณภาพสูง
ตรงกับความพึงพอใจของลูกคา แผนงานสงเสริมการขายที่แข็งแกรง
รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการอยางไมหยุดยั้ง ในสวนของ
ธุรกิจผลิตภัณฑหลอลื่น บริษัทฯ ยังคงรุดหนาในการขยายศูนยโมบิล
วัน เพื่อใหบริการเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่องที่มีมาตรฐานสูง และชวย
เพิ่มยอดขายนํ้ามันหลอลื่นโมบิลวัน (Mobil 1) ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลอ
ลื่นสังเคราะหหลักของบริษัทฯ ในธุรกิจคาปลีก โดยบริษัทฯ ประสบ
ความสําเร็จในการขยายศูนยโมบิลวันเปนศูนยที่ 101 ในเดือนธันวาคม
2553

มุงมั่นเคียงขางพลังงานไทย

การปฎิบัติงานดวยความปลอดภัยถือเปนหลักการเบื้องตนในการ
ดําเนินธุรกิจ บริษทั ฯ จึงไดปลูกฝงเรือ่ งความปลอดภัยใหเปนสวนหนึง่
ของวัฒนธรรมองคกรในทุกระดับงาน ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน ผูร บั เหมา ลูกคา ตลอด
จนประชาชนที่อาศัยหรือทํางานอยูในพื้นที่ที่บริษัทฯ เขาไปดําเนิน
ธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะยังคงมุงมั่นพัฒนาปรับปรุงตอไป จนกวาจะ
สามารถบรรลุเปาหมายขององคกรที่วา “ตองไมมีใครไดรับบาดเจ็บ”
(Nobody Gets Hurt)

สารจากประธานกรรมการ

บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการประกอบธุรกิจในระยะยาว และมุงเนน
ดําเนินธุรกิจบนขอไดเปรียบทางการแขงขันอันแข็งแกรง ดวยศักยภาพ
อันมั่นคงและการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง บริษัทฯ เชื่อมั่นวาจะยังคง
สามารถจัดสรรผลตอบแทนทีด่ ใี หแกผถู อื หุน ไดตอ ไปในระยะยาว ภาย
ใตการดําเนินงานดวยมาตรฐานสูงสุด การคัดสรรผลิตภัณฑและการ
ใหบริการเปยมดวยคุณภาพแกลูกคา การสนับสนุนและจัดกิจกรรม
ชวยเหลือสังคมเพือ่ ประโยชนของชุมชนทีส่ ถานประกอบการของบริษทั ฯ
ตัง้ อยู โดยอาศัยสัมพันธภาพบนความไววางใจและใสใจตอกัน ตลอด
จนการสงเสริมความกาวหนาและพัฒนาบุคลากรซึง่ เปนทรัพยากรอัน
มีคาของบริษัทฯ ควบคูไปกับการเสริมสรางความปลอดภัยและ
บรรยากาศที่เอื้อตอการทํางาน
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผูถือหุน ตัวแทน
จําหนาย และลูกคาของบริษัทฯ ที่ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดวยดีเสมอมา

ขอมูลทั่วไป

นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

www.esso.co.th
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“สรางผลประกอบการสูงสุดดวยการดําเนินธุรกิจ
แบบครบวงจร”

สารจากประธานกรรมการ

ขอมูลทั่วไป

ขอมูลทั่วไป

ขอมูลทั่วไปของบริษัท:

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อยอหลักทรัพย

ESSO

เลขทะเบียนบริษัท

ทะเบียนเลขที่ 0107539000073

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโรงกลั่นปโตรเลียม และจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมแบบครบวงจร
รวมทั้งการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่นๆ

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนชําระแลว

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

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

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

เว็บไซต

www.esso.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ชื่อบริษัท

ขอมูลของบุคคลอางอิง:

นายทะเบียนหลักทรัพย

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

ผูสอบบัญชี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 15
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท: 02 344-1000

www.esso.co.th
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ เปนหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งเปนผูนําในธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลก โดยบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือที่เกี่ยวของไดประกอบธุรกิจในประเทศไทยอยางตอเนื่องมากวา 100 ป
บริษัทฯ ไดรับเอาแนวทางการดําเนินธุรกิจของเอ็กซอนโมบิลที่มี
ความเครงครัดทางวินัยมาใช ซึ่งเนนวิสัยทัศนในการพัฒนาปจจัย
พื้นฐานการดําเนินธุรกิจในระยะยาว และมุงเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนอื่นๆ จากการเปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ทั้งดานความเชี่ยวชาญในการบริการ
จัดหานํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ เครือขายการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมและเคมีภัณฑทั่วโลก การบริการทางดานเทคโนโลยี การ
ดําเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และโครงการวิจัยและพัฒนา
รวมถึงการไดรับประโยชนจากการใชเครื่องหมายการคา “เอสโซ”
และเครื่องหมายการคาอื่นๆ ซึ่งไดรับการอนุญาตใหใชสิทธิจากเอ็ก
ซอนโมบิล ตลอดจนความชวยเหลือทางดานบุคลากรฝายบริหาร
จัดการและเทคนิค และการใหบริการสนับสนุนทางดานอื่นๆ

บริษัทฯ เปนผูประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมและจําหนาย
ผลิตภัณฑปโ ตรเลียมแบบครบวงจร รวมถึงการผลิตและจําหนายผลิต
ภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่นๆ โดยมีธุรกิจหลักดังตอไปนี้
• โรงกลั่นนํ้ามันแบบคอมเพล็กซ (complex refinery) ซึ่งมีกําลัง
การกลั่นนํ้ามันดิบ 177,000 บารเรลตอวัน (ซึ่งคิดตามวันที่มีการ
ดําเนินการผลิตจริง (stream day))
• โรงงานอะโรเมติกส (aromatics plant) ซึ่งมีกําลังการผลิตพารา
ไซลีน 500,000 ตันตอป
• หนวยผลิตสารทําละลาย (solvent production unit) ซึ่งมีกําลัง
การผลิต 50,000 ตันตอป
• เครือขายสถานีบริการนํ้ามันคาปลีกภายใตชื่อการคาเอสโซทั่ว
ประเทศ
• การจําหนายผลิตภัณฑปโ ตรเลียม ซึง่ ประกอบดวย กาซปโตรเลียม
เหลว นํา้ มันเบนซิน นํา้ มันเชือ้ เพลิงอากาศยาน/นํา้ มันกาด นํา้ มัน
ดีเซล นํ้ามันเตาและยางมะตอย และผลิตภัณฑหลอลื่นโดยตรง
แกลูกคาในภาคอุตสาหกรรม คาสง การบินและการเดินเรือ
• การจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่นๆ

8
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โรงงานอะโรเมติกสของบริษทั ฯ ไดตดิ ตัง้ ตอเชือ่ มโยงเขากับหนวยกลัน่
นํ้ามันและกระบวนการกลั่นนํ้ามันภายในของโรงกลั่นนํ้ามันของ
บริษัทฯ อยางครบวงจร โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ ผลิตอะโรเม
ติกสในรูปของพาราไซลีน (paraxylene) เปนหลัก โดยพาราไซลีนจะ
ถูกนําไปใชในการผลิตกรดเทเรฟทาลิก (purified terephthalic acid)
ซึง่ จะนําไปใชเปนวัตถุดบิ สําหรับการผลิตแผนฟลม โพลีเอสเตอร บรรจุ
ภัณฑเรซินและผาใยสังเคราะห สวนเคมีภณั ฑอนื่ ๆ ของบริษทั ฯ ไดแก
สารทําละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร (plasticizers)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ โรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ ยังตั้งอยูในทําเลที่มีความได
เปรียบ เพราะอยูใกลทาเรือนํ้าลึกแหลมฉบัง ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากความพรอมในการเขาถึงทาเรือนํ้า
ลึก เครือขายถนน และแนวทอสงที่สามารถขนสงผลิตภัณฑไดหลาย
ชนิดซึ่งชวยเพิ่มความคลองตัวแกบริษัทฯ ดวยชองทางการจัดสง
ผลิตภัณฑนอกเหนือจากทางรถบรรทุกและทางเรือ

ขอมูลทั่วไป

โรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ ติดตั้งระบบเทคโนโลยีอันมีลักษณะเฉพาะ
พิเศษตามแบบเอ็กซอนโมบิล ที่มีความยืดหยุนสูงในการกลั่นนํ้ามัน
ดิบชนิดตาง ๆ มากมายหลายชนิด อีกทั้ง ยังสามารถแปลงนํ้ามันดิบ
ที่รับเขามาเพื่อใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงในปริมาณที่มากกวา ซึ่ง
ไดแก นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และนํ้ามันดีเซล

โครงสรางรายได

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

สวนธุรกิจปโตรเคมี:
พาราไซลีน
อื่นๆ (3)
รายไดสุทธิจากบริการ
รวมรายไดจากการขายของสวนธุรกิจปโตรเคมี
ยอดรวมรายไดจากการขาย

2552
ลานบาท รอยละ

2551
ลานบาท รอยละ

157,746 88.0
3,296 1.8
1,274 0.7
496 0.3
162,812 90.8

142,287 87.3
3,057 1.9
986 0.6
515 0.3
146,845 90.1

196,079
3,286
3,808
455
203,628

10,742 6.0
5,686 3.2
65 0.0
16,493 9.2
179,305 100.0

11,863 7.3
4,137 2.6
65 0.0
16,065 9.9
162,910 100.0

11,988 5.4
6,556 3.0
62 0.0
18,606 8.4
222,234 100.0

ปจจัยความเสี่ยง

รายไดจากการขายสุทธิ
สวนธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและจัดจําหนายนํ้ามัน:
ผลิตภัณฑปโตรเลียม
ผลิตภัณฑหลอลื่น
อื่นๆ (1)
รายไดสุทธิจากบริการ (2)
รวมรายไดจากการขายของสวนธุรกิจ
การกลั่นนํ้ามันและจัดจําหนายนํ้ามัน

2553
ลานบาท รอยละ

88.2
1.5
1.7
0.2
91.6

(1) โดยหลักแลวเปนรายไดจากการขายนํ้ามันดิบซึ่งบริษัทฯ ไดซื้อมาจากบริษัทในเครือ แตไดขายตอกอนที่จะนําเขาสูกระบวนการ
กลั่น และยังรวมถึงสินคาที่จัดจําหนายในรานสะดวกซื้อ
(2) โดยหลักแลวประกอบดวย คาใชสิทธิ (franchise fee) จากตัวแทนจําหนาย คาจัดการผลิตภัณฑและคาเก็บรักษาสินคาจาก
ลูกคาในธุรกิจการบิน และคาเชา
(3) โดยหลักแลวเปนรายไดจากการขายสารเบนซีนเขมขน (benzene) สารทําละลาย (solvents) สารพลาสติกไซเซอร (plasticizers) และผลิตภัณฑปโตรเคมีอื่นๆ
จํานวนพนักงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริหารองคกร
39

การกลั่นและจัดจําหนาย (1)
546

คาปลีกและผลิตภัณฑหลอลื่น (2)
122

เคมีภัณฑ
16

ยอดรวม
723

(1) รวมวิศวกร ชางเทคนิค ผูปฎิบัติการที่โรงกลั่นนํ้ามันเอสโซศรีราชา และพนักงานฝายการพาณิชยกรรมและการสงออก
(2) รวมพนักงานฝายการตลาดขายปลีกและขายผลิตภัณฑหลอลื่น
www.esso.co.th
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บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ

สัดสวนการถือหุน
ของบริษัทฯ
(รอยละ)

ชื่อ-ที่อยูของบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

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

ไมไดประกอบ
กิจการ

3,333,000

100

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

ใหเชา
อสังหาริมทรัพย

3,333,400

30

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

ใหเชา
อสังหาริมทรัพย

10,000,000

49

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

ใหเชา
อสังหาริมทรัพย

10,000,000

33 (1)

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

บริการสถานี
นํ้ามันและราน
สะดวกซื้อ

50,000,000

0 (2)

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

ขนสงนํ้ามันทาง
ทอ

8,479,000,000

21

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

ใหบริการนํ้ามัน
อากาศยานแก
สายการบิน

509,998,044

7

(1) สวนที่เหลือถือหุนโดยบริษัท UIDC และ IPEL
(2) บริษัทฯ ไมไดถือหุนโดยตรงในบริษัท TCC แตจํานวนหุนที่ออกและจําหนายทั้งหมดของบริษัท TCC ถือโดยบริษัท UIDC
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“มุงสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน”

ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่สําคัญบางประการที่มีอยู ซึ่งอาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญทั้งตอธุรกิจ ฐานะการเงิน กระแส
เงินสด ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังตอไปนี้

1

ความเสี่ยงจากราคาตลาดของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบ
อื่นๆ ตลอดจนผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโร
เมติกส และเคมีภัณฑอื่นๆ

ราคาทีบ่ ริษทั ฯ ซือ้ นํา้ มันดิบและวัตถุดบิ อืน่ ๆ และราคาขายผลิตภัณฑ
ตางๆ ของบริษทั ฯ ถูกกําหนดโดยอางอิงกับราคาตลาด ซึง่ ราคาตลาด
ดังกลาวมีความผันผวนตามปจจัยตางๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ถึงแมวาการขึ้นหรือลดราคาของนํ้ามันดิบและวัตถุดิบ
อืน่ ๆ อาจสงผลใหมกี ารปรับขึน้ หรือลดราคาของผลิตภัณฑปโ ตรเลียม
และเคมีภัณฑตามกัน บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา ราคาที่มีการ
ปรับขึ้นหรือลดนั้นจะเปนไปในสัดสวนเดียวกันหรือไม และการที่
บริษัทฯ ไมสามารถผลักภาระตนทุนจากการขึ้นราคาของนํ้ามันดิบ
และวัตถุดบิ อืน่ ๆ ใหกบั ผูบ ริโภคได อาจสงผลกระทบอยางมีนยั สําคัญ
ตอธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ราคาของนํ้ามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหบริษัทฯ ตองเพิ่มเงิน
ทุนหมุนเวียนระยะสัน้ แมวา ทีผ่ า นมา บริษทั ฯ ยังไมเคยประสบปญหา
ในการจัดหาสินเชื่อทางการคาเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน แตหาก
บริษัทฯ ไมสามารถจัดหาสินเชื่อระยะสั้นที่มีเงื่อนไขที่ดีได อาจสงผล
กระทบในทางลบตอธุรกิจของบริษัทฯ
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2

ความเสีย่ งจากความผันผวนของคาเงินบาทเมือ่ เทียบ
กับสกุลเงินตราตางประเทศ

บริษทั ฯ มีความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นสําหรับ
การขายผลิตภัณฑและซื้อวัตถุดิบที่กําหนดราคากันดวยสกุลเงินตรา
ตางประเทศ อีกทั้งการขายผลิตภัณฑภายในประเทศซึ่งอยูในสกุล
เงินบาทจะอางอิงกับราคาผลิตภัณฑดงั กลาวในภูมภิ าค ซึง่ อยูใ นสกุล
ดอลลารสหรัฐ ความผันผวนของคาเงินบาทเมือ่ เทียบกับสกุลดอลลาร
สหรัฐยอมมีผลกระทบตอธุรกิจของบริษทั ฯ ถาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ
แข็งคาขึ้นอยางมาก บริษัทฯ อาจไมสามารถผลักภาระตนทุนที่สูงขึ้น
นี้ใหกับผูบริโภคได ในทางกลับกัน การออนคาของเงินสกุลดอลลาร
สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินสกุลบาท ก็อาจมีผลกระทบในทางลบของราย
ไดซึ่งไดมีการบันทึกไวเปนเงินสกุลบาท รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการชําระหนี้ที่เปนเงินสกุลบาทดวย

ความเสีย่ งในความเสียหายเชิงพาณิชยจากการดําเนิน
ธุรกิจ

บริษทั ฯ ไมไดทาํ การประกันภัยกรณีธรุ กิจตองหยุดชะงัก และกรมธรรม
ประกันภัยทีม่ อี ยูอ าจไมสามารถคุม ครองความเสียหายหรือจายชดเชย
คาใชจายในการซอมแซมหรือทดแทนหนวยผลิตที่เสียหายไดอยาง
เพียงพอ ซึง่ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนยั สําคัญตอธุรกิจ ฐานะ
การเงิน กระแสเงินสด ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ อนึ่ง กรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ ไมไดครอบคลุมเบี้ย
ปรับหรือคาปรับหรือการชําระเงินอื่นๆ ใหแกรัฐบาลอันเนื่องมาจาก
ความเสี่ยงเหลานี้

ความเสี่ยงจากการแทรกแซงของรัฐบาลในการ
ตัดสินใจกําหนดราคา กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ

บริษทั ฯ และผูป ระกอบการปโตรเลียมรายอืน่ ๆ ในประเทศไทยดําเนิน
กิจการในสภาพแวดลอมที่อยูภายใตการกํากับดูแลที่เขมงวดของ
รัฐบาล ธุรกิจของบริษทั ฯ อาจไดรบั ผลกระทบโดยตรงจากการกําหนด
นโยบายและกฎหมายของรัฐบาล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่
เกีย่ วของ โดยเฉพาะอยางยิง่ การแทรกแซงการตัดสินใจกําหนดราคา
ของผูคานํ้ามันและผูคาปลีกเพื่อวัตถุประสงคทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมของประเทศ
นอกเหนือจากนี้ การดําเนินงานของบริษทั ฯ ในประเทศไทยจําเปนจะ
ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งจะมีการตออายุทุก 5
ป หากวา บริษัทฯ ไมไดรับการตออายุหรือถูกยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบกิจการดังกลาวไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทฯ ยอมไม
อาจจะดําเนินธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามันตอไปได

การดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยว
กับสิ่งแวดลอม ที่มีการเพิ่มมาตรฐานอยางความเขมงวดอยูเสมอ ไม
วาจะเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการปลอยของเสียทางอากาศ อุบตั เิ หตุอนั อาจ
เกิดจากการหกรั่วไหล การกําจัดวัตถุอันตราย หรือการควบคุม
มลภาวะตอสิง่ แวดลอม นอกจากนี้ กฎหมายและกฎระเบียบบางฉบับ
ยังกําหนดใหโรงงานของบริษัทฯ ตองประกอบการตามใบอนุญาตซึ่ง
จะมีการตออายุหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไข ดังนั้น หากบริษัทฯ
ไมสามารถปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนเงื่อนไขของใบ
อนุญาตดังกลาวได อาจมีผลทําใหบริษทั ฯ ตองเสียคาปรับจํานวนมาก
และถูกบังคับปดสถานประกอบการ
อนึง่ การประกาศใชกฎหมายและกฎระเบียบเกีย่ วกับสิง่ แวดลอมฉบับ
ใหม การตีความขอกฎหมายฉบับเดิมใหม หรือคุณสมบัติที่รัฐบาล
กําหนดเพิ่มเติมหรือพัฒนาการอื่น ๆ ที่จะมีขึ้น อาจสงผลใหบริษัทฯ
ตองลงทุนหรือเกิดคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มเติมเพื่อที่จะรักษา
ระดับการดําเนินงานในปจจุบัน ลดกิจกรรมการผลิต หรือดําเนินการ
อื่นๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ตัวอยางเชน รัฐบาล
ไดประกาศขอกําหนดเพิม่ เติมเกีย่ วกับคุณลักษณะของนํา้ มันเชือ้ เพลิง
ขึ้นใหม โดยกําหนดใหมีการลดปริมาณกํามะถันและสารเบนซีนใน
นํ้ามันเบนซิน และลดปริมาณกํามะถันในนํ้ามันดีเซล ซึ่งบริษัทฯ จะ
ตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมดังกลาวภายในวันที่ 1
มกราคม 2555 เพื่อใหบริษัทฯ ยังคงสามารถขายนํ้ามันเบนซินและ
นํ้ามันดีเซลในตลาดภายในประเทศได คณะกรรมการ บริษัทฯ ได
อนุมัติการลงทุนโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามัน ณ โรงกลั่นนํ้ามัน
เอสโซศรีราชาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะมีคาใช
จายเพื่อการลงทุนตามที่คณะกรรมการไดอนุมัติแลวเปนจํานวนมาก
กอนวันที่ 1 มกราคม 2555 นอกจากนี้ มาตรฐานหรือขอกําหนดใหม
อื่นๆ ที่อาจมีการประกาศบังคับใช อาจทําใหบริษัทฯ ไมมีระยะเวลา
เพียงพอเพื่อการปฎิบัติตาม หากวา บริษัทฯ ไมไดรับการยกเวนหรือ
ผอนปรน และยังไมสามารถปฎิบัติตามมาตรฐานหรือขอกําหนดใหม
นัน้ ไดทนั เวลากําหนด อาจมีผลทําใหบริษทั ฯ ตองปดการดําเนินธุรกิจ
หรือหยุดดําเนินงานในสวนงานที่ไดรับผลกระทบนั้น

6

ความเสีย่ งจากการหยุดชะงักอยางมีนยั สําคัญในการ
ดําเนินงานของโรงกลัน่ นํา้ มันและโรงงานอะโรเมติกส

แมวา บริษัทฯ มีความจําเปนตองทําการหยุดเดินเครื่องจักรชั่วคราว
ในสวนตางๆ ของหนวยผลิต เพือ่ การซอมบํารุงหมุนเวียนไปตามระยะ
กําหนดการประจําเปนครัง้ คราวแลว แตถา เกิดเหตุทาํ ใหบริษทั ฯ ตอง
หยุดเดินเครือ่ งจักรดังกลาวเปนระยะเวลานานกวาทีค่ าดไว หรือมีเหตุ
ทําใหตองหยุดเดินเครื่องจักรนอกตารางกําหนดการที่วางไว เนื่องมา
จากเกิดการชํารุดบกพรอง ภัยธรรมชาติ หรือความไมสงบทางการ
เมือง อาจมีผลกระทบตอปริมาณการผลิตที่ลดลง และอาจมีผลกระ
ทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนิน
งานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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ขอมูลสําคัญทางการเงิน

4

ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงในขอกฎหมายและกฎ
ระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

ปจจัยความเสี่ยง

การดําเนินงานของบริษทั ฯ อยูภ ายใตความเสีย่ งและภัยอันตรายตางๆ
จากกระบวนการกลั่นนํ้ามัน การขนสง รวมทั้งการจัดเก็บนํ้ามันดิบ
และผลิตภัณฑตางๆ ความเสี่ยงและภัยอันตรายดังกลาว เชน อัคคี
ภัย การระเบิด การแตกราว การหกรั่วไหล การชํารุดบกพรองของ
อุปกรณเครื่องจักรกล และภัยธรรมชาติ อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ
และการเสียชีวิต การถูกทําลายของทรัพยสินของบริษัทฯ รวมไปถึง
การเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทฯ ถูกระงับการ
ดําเนินงานและกอใหเกิดคดีความรับผิดชอบทางแพงหรือทางอาญา

5

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3

7

ภาระหนีส้ นิ ผูกพันของบริษทั ฯ อาจจํากัดสภาพคลอง
ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีอตั ราสวนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้
ตอสวนของผูถือหุนประมาณ 1.1 เทา ในอนาคต บริษัทฯ อาจตอง
กูย มื เงินเพิม่ เติมอีก แตความสามารถของบริษทั ฯ ทีจ่ ะกอเงินกูย มื เพิม่
เติมอาจถูกจํากัดดวยเงือ่ นไขบางประการของธนาคารพาณิชยทเี่ ปนผู
ใหกูยืมเงินในปจจุบัน ทั้งนี้ ระดับเงินกูยืมของบริษัทฯ อาจสงผล
กระทบที่สําคัญหลายประการตอการดําเนินงานในอนาคต
ความสามารถของบริษทั ฯ ทีจ่ ะปฎิบตั ติ ามภาระผูกพันในการชําระหนี้
และลดหนีส้ นิ ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ขึน้ อยูก บั ผลประกอบการในอนาคต
ของบริษัทฯ ซึ่งอยูภายใตปจจัยโดยรวมทางเศรษฐกิจและปจจัยอื่นๆ
ทีอ่ ยูน อกเหนือการควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไมสามารถรับรอง
ไดวา ธุรกิจของบริษัทฯ จะยังคงสามารถสรางกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานไดอยางพอเพียงสําหรับการชําระหนี้ และหากบริษัทฯ ไม
สามารถสรางกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไดเพียงพอ บริษทั ฯ อาจ
ตองขายสินทรัพย หรือกูยืมเงินใหมเพื่อชําระหนี้เดิมทั้งหมดหรือบาง
สวน หรือกูยืมเงินเพิ่มเติม อนึ่ง การกูยืมเงินใหมเพื่อชําระหนี้เดิม
อาจเปนไมได อีกทั้งบริษัทฯ อาจจะไมสามารถจัดหาสินเชื่อเพิ่มเติม
ที่มีเงื่อนไขอันเปนที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย
สินเชือ่ ธนาคารพาณิชยบางรายการของบริษทั ฯ มีขอ จํากัดทางการเงิน
และขอจํากัดอืน่ ๆ ตอบริษทั ฯ การไมปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังกลาว อาจ
สงผลเปนการผิดนัดในสวนของหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วของภายใตสนิ เชือ่ หรือหนี้
สินอืน่ ๆ ซึง่ อาจทําใหเกิดการเรงรัดชําระหนีด้ งั กลาวหรือตราสารใดๆ
ที่เปนหลักฐานแหงหนี้ ในกรณีเชนนี้ บริษัทฯ อาจไมสามารถกูยืมเงิน
ใหมเพื่อชําระหนี้เดิม หรือชําระหนี้ดังกลาวโดยวิธีการอื่นได

8

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

เงินกูย มื ของบริษทั ฯ สวนมากจะอยูใ นรูปแบบอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวซึง่
จะเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาด หากตนทุนในการกูยืมเพิ่มสูงขึ้น
เปนอยางมากเนือ่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ งู ขึน้ ตนทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกลาว
อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษทั ฯ
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9

ความเสี่ยงจากคดีความที่คางพิจารณาอยูและที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทฯ ตกเปนจําเลยในคดีความซึ่งเปนคดีทางการคาปกติของ
บริษัทฯ หลายคดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทฯ มีคดีความที่คาง
พิจารณาอยูในขอกลาวหาเรื่องการสําแดงเท็จและชําระภาษีศุลกากร
ตํ่ากวาที่จะตองชําระ ที่ศาลไดพิพากษาใหบริษัทฯ ตองชําระคาปรับ
เปนจํานวน 436 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นฎีกาคํา
พิพากษาดังกลาวตอศาลฎีกา บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ มีเหตุผลทาง
กฎหมายสนับสนุนการยื่นฎีกาดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไม
สามารถรับรองไดวา บริษัทฯ จะชนะดดีความดังกลาว
ทัง้ นี้ คดีความทีส่ าํ คัญทีม่ ผี ลออกมาในทางทีไ่ มเปนคุณกับบริษทั ฯ อาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนยั สําคัญตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจ

10

บริษทั ฯ ตองพึง่ พา เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่ และ/
หรือบริษัทในเครือ สําหรับการใหบริการสนับสนุน
ดานตางๆ และบุคลากรอาวุโส

ในการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ตองพึ่งพา เอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชัน่ และ/หรือบริษทั ในเครือ เปนอยางมากสําหรับ การดําเนิน
งานในดานตาง ๆ ของบริษัทฯ อาทิเชน การเขาถึงความเชี่ยวชาญ
ในการบริการจัดซื้อนํ้ามันดิบและวัตถุดิบ เครือขายการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑปโตรเลียมและเคมีภัณฑทั่วโลก การบริการทางดาน
เทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมทีท่ นั สมัย และการมีสว นรวม
ในโครงการวิจัยและพัฒนา การใหสิทธิในการใชเครื่องหมายการคา
และบริการอื่นๆ บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา เอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชัน่ และ/หรือบริษทั ในเครือ จะยังคงใหการสนับสนุนดังกลาว
ตอไป ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไมไดรับการสนับสนุนดังกลาว หรือสัญญา
ที่มีนัยสําคัญใดๆ ที่ทําไวกับ เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือ
บริษัทในเครือถูกบอกเลิก โดยที่บริษัทฯ ไมสามารถหาแหลงอื่นๆ
สําหรับบริการหรือไมสามารถหาบุคลากรทีส่ าํ คัญเพิม่ เติมได ธุรกิจของ
บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบ
สัญญาตางๆ ที่บริษัทฯ ทําไวกับ เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/
หรือบริษัทในเครือ สําหรับบริการดานเทคโนโลยี เครื่องหมายการคา
และบริการสนับสนุนดานอื่นๆ นั้น มีขอกําหนดวาดวยการสิ้นสุดของ
สัญญาโดยอัตโนมัติ หาก เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ไมไดเปน
เจาของหรือไมมอี าํ นาจควบคุมไมวา โดยตรงหรือโดยออม เปนจํานวน
สูงกวารอยละ 50 ของสวนไดเสียในบริษัทฯ อีกตอไป นอกจากนี้ยัง
มีเงื่อนไขบางประการที่เกี่ยวกับบุริมสิทธิและการอนุมัติจากรัฐบาลที่
จะมีผลบังคับใช หากผูถือหุนเอ็กซอนโมบิลประสงคที่จะลดสัดสวน
การถือหุนโดยรวมของตนในบริษัทฯ ลงจนตํ่ากวารอยละ 50
อนึง่ ผูถ อื หุน เอ็กซอนโมบิลไมผกู พันทีจ่ ะตองคงสวนไดเสียขัน้ ตํา่ ไวใน
บริษัทฯ และอาจทําการลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ นอกจากนี้
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือไมผูกพันที่จะ
ตองใหเงินกูยืมหรือใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทฯ ดังนั้น
บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวา เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือ
บริษทั ในเครือจะใหเงินกูย มื หรือใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษทั ฯ
ในอนาคต

ปจจัยความเสี่ยง

ขอมูลสําคัญทางการเงิน
2552

2551

179,305
6,871
4,170
1,654
0.5
0.5

162,910
11,074
8,417
4,451
1.3
1.3

222,234
(4,252)
(7,058)
(6,864)
(2.2)
(2.0)

รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถือหุน

66,758
41,829
24,929

62,015
37,940
24,075

55,070
34,650
20,420

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

2553
0.9
11.0
1.1

2552
2.7
15.5
1.1

2551
(3.1)
N/A
1.3

การจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ
เงินปนผล (บาทตอหุน)

2553
0.2 (3)

2552
0.5

2551
0.5

(1) คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
(2) คํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ ปจจุบัน 3,461 ลานหุน
(3) ตามมติเห็นชอบของผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
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ผลการดําเนินงาน

2553

ขอมูลสําคัญทางการเงิน

ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
(ลานบาท นอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)
รายไดจากการขาย
กําไร/(ขาดทุน) ขั้นตน
กําไร/(ขาดทุน) ขัน้ ตนกอนดอกเบีย้ ภาษี และคาเสือ่ มราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA)
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ
กําไร/(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) (1)
กําไร/(ขาดทุน) ตอหุนปรับปรุง (บาทตอหุน) (2)

ผลการดําเนินงาน
ธุรกิจการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียมและปโตรเคมี

ในการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีนั้น บริษัทฯ
ใชหลักเศรษฐศาสตรการกลั่นและความตองการของตลาดมากําหนด
ระดับการผลิต การที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมี
อยางครบวงจร ทําใหบริษทั ฯ ไดรบั ประโยชนจากความสามารถในการ
ปรับปริมาณและสัดสวนการผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสม และเพิ่ม
สัดสวนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง ตลอดจนสามารถบริหารคาใชจายใน
การผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในป 2553 บริษัทฯ มีปริมาณนํ้ามันดิบและวัตถุดิบที่นําเขากลั่นโดย
เฉลีย่ อยูท ี่ 121,000 บารเรลตอวัน ซึง่ ตํา่ กวากําลังการผลิตของโรงกลัน่
อันเปนการสะทอนถึงความตองการใชผลิตภัณฑปโ ตรเลียมในปจจุบนั
โดยรวม และคาการกลั่นในอุตสาหกรรมที่ยังคงอยูในระดับตํ่า ตลอด
16

รายงานประจําป 2553

จนผลกระทบจากการควบคุมราคาจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวโดย
รัฐบาล
ในสวนของธุรกิจปโตรเคมี บริษทั ฯ ผลิตพาราไซลีนรวมทัง้ สิน้ 315,000
ตันในป 2553 ซึ่งลดลงรอยละ 14 จากป 2552 อันเปนผลมาจากสวน
ตางของผลิตภัณฑอะโรเมติกสที่ปรับตัวลง และถึงแมวารายไดจาก
การขายพาราไซลีนจะเพิ่มขึ้น แตตนทุนวัตถุดิบในการผลิตมีสัดสวน
เพิม่ ขึน้ มากกวา ทําใหกาํ ไรขัน้ ตนของพาราไซลีนลดลงจากปทผี่ า นมา
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง คงปรั บ ระดั บ การผลิ ต พาราไซลี น ตามหลั ก
เศรษฐศาสตรการกลั่นเพื่อใหไดรับประโยชนรวมสูงสุด ซึ่งสอดคลอง
กับกลยุทธของบริษัทฯ ในการสรางผลกําไรใหไดสูงสุดโดยอาศัยการ
ดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร

• โครงการปรับปรุงวิธกี ารปฎิบตั งิ านภายใตโปรแกรม “Self-Help”:
บริษัทฯ สืบสานโครงการดังกลาว และนําความรูที่ไดจากเครือ
ขายเอ็กซอนโมบิลมาปรับปรุงวิธกี ารปฎิบตั งิ านของบริษทั ฯ อยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการใชวัตถุดิบที่
หลากหลาย กระบวนการจัดการนํ้ามันดิบที่คิดคนขึ้นใหม การ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ การปรั บ สั ด ส ว นผลผลิ ต ของ
ผลิตภัณฑ และการใชเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยที่ผานมา
บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีชั้นสูงในการวัด
ประสิทธิภาพของเครือ่ งแลกเปลีย่ นความรอนซึง่ ชวยลดเวลาการ
ตรวจสอบและการซอมบํารุง รวมถึงการคิดคนนําวิธีการใหมๆ
มาใชในการบริหารจัดการการใชพลังงานไอนํา้ เชนการปรับปรุง
เทคโนโลยีในการกําจัดนํ้าและกันไอนํ้ารั่วไหล อันเปนผลทําให
การใชพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด

ธุรกิจการตลาด

บริษทั ฯ จําหนายผลิตภัณฑนาํ้ มันปโตรเลียมผานชองทางการจําหนาย
ตางๆ ทั้งการคาปลีก พาณิชยกรรม และการสงออก โดยคํานึงถึง
มูลคารวมสูงสุดที่จะไดรับ
สถานีบริการนํา้ มันเอสโซถอื เปนชองทางการจําหนายผลิตภัณฑนาํ้ มัน
เชื้อเพลิงของบริษัทฯ ที่มั่นคง โดยอาศัยขอไดเปรียบทางดานการจัด
สง ตลอดจนปฎิบตั กิ ารดานตางๆ ชวยใหธรุ กิจปโตรเลียมของบริษทั ฯ
สามารถดํารงอยูไดอยางเขมแข็งในสภาวะที่อุตสาหกรรมมีความ
ผันผวนและการแขงขันสูง สําหรับป 2553 บริษัทฯ มียอดจําหนาย
ของธุรกิจคาปลีกรอยละ 43 ของยอดจําหนายรวม มีสถานีบริการนํา้ มัน
ณ สิ้นปจํานวน 535 แหง โดยมียอดจําหนายในประเทศเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 18 * และคงตําแหนงเปนอันดับ 2 ของธุรกิจคาปลีก
ในประเทศ
บริษทั ฯ มุง เพิม่ ผลกําไรและพัฒนาคุณภาพของสถานีบริการนํา้ มันภาย
ใตแนวคิดการลงทุนอยางคุมคาอยูอยางตอเนื่อง และการที่บริษัทฯ
ประสบความสําเร็จในการเพิม่ ยอดขาย เปนผลเนือ่ งมาจากความหลาก
หลายของผลิตภัณฑที่มีมากเพียงพอและตรงกับความตองการของ
ลูกคา การปรับปรุงอุปกรณและรูปลักษณผา นโครงการปรับปรุงพัฒนา
ยอดขายของสถานีบริการนํ้ามันที่บริษัทฯ ไดเลือกสรรไว ความมี
ประสิทธิภาพของแผนงานสงเสริมการขาย ตลอดจนการปรับปรุงลาน
ใหบริการเติมนํ้ามัน บริเวณโดยรอบ และหองนํ้าในสถานีบริการอีก
หลายแหงทั่วประเทศ
* ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

• เทคโนโลยีเฉพาะของเอ็กซอนโมบิล: บริษทั ฯ ใชเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการโมเลกุลของนํ้ามันดิบ (Molecule Management
Technology) อันทันสมัยและมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของเอ็ก
ซอนโมบิล ซึง่ ทําใหสามารถวิเคราะหลกั ษณะและคุณสมบัตขิ อง
วัตถุดิบแตละชนิด แลวนําไปประเมินผลการผลิตไดในทันทีที่
วัตถุดบิ ถูกปอนเขากระบวนการกลัน่ ทําใหบริษทั ฯ สามารถจัดหา
และเลือกสรรนํ้ามันดิบในราคาที่เหมาะสม ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะ
นําไปผลิตเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงตางๆ ได นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดนําเทคโนโลยีการปอนวัตถุดิบ (Feed Injection
Technology) ของเอ็กซอนโมบิล มาชวยเพิ่มความสามารถของ
หนวยเปลี่ยนสภาพโมเลกุล (Cracking unit) ในการแปลงสภาพ
ผลิตภัณฑนาํ้ มันชนิดหนักใหเปนผลิตภัณฑนาํ้ มันทีม่ มี ลู คาสูงขึน้
รวมทัง้ เปนวัตถุดบิ สําหรับโรงงาน อะโรเมติกส

สําหรับคลังจายนํา้ มัน บริษทั ฯ ยังคงพัฒนา และปรับปรุงวิธกี ารบริหาร
จัดการภายในคลังนํา้ มัน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการปฎิบตั งิ าน และ
ลดคาใชจาย เชน การปดคลังจายนํ้ามันสระบุรีของบริษัทฯ แลวยาย
การจายนํ้ามันดังกลาว ไปที่คลังสระบุรีของบริษัท ทอสงปโตรเลียม
จํากัดแทน
ผลการดําเนินงาน

• นํ้ามันดิบและวัตถุดิบที่กลั่นยาก: บริษัทฯ เลือกใชนํ้ามันดิบและ
วัตถุดิบที่กลั่นยากซึ่งมีราคาถูกกวาวัตถุดิบทั่วไปในตลาดเพราะ
ตองใชกระบวนการกลั่นที่ยากกวาวัตถุดิบทั่วไป อีกทั้งยังกลั่น
นํ้ามันดิบจากแหลงใหมๆ ที่มีราคาถูก และมีผูซื้อไมมากนัก
เนื่องจากยังมีความไมแนใจในคุณสมบัติของนํ้ามันดิบ ปริมาณ
ของวัตถุดิบดังกลาวคิดเปนประมาณรอยละ 36 ของปริมาณ
นํ้ามันดิบที่นําเขากลั่นทั้งหมดในป 2553 โดยบริษัทฯ ไดรับการ
สนับสนุนในการจัดหาวัตถุดบิ ดังกลาวจากเครือขายการกลัน่ และ
การจัดหานํ้ามันดิบของเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก

ในป 2553 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติโครงการปรับปรุงคุณภาพ
นํ้ามันและกําลังอยูในระหวางการดําเนินงานกอสรางซึ่งเปนไปตาม
ตารางเวลาและงบประมาณตามแผนที่ตั้งเอาไว

ขอมูลสําคัญทางการเงิน

อัตรากําไรจากการกลัน่ ทีล่ ดลงนับเปนปจจัยหลักอีกหนึง่ ปจจัยทีส่ ราง
ความยากลําบากใหกับอุตสาหกรรมในป 2553 และเพื่อลดผลกระทบ
ดังกลาว บริษทั ฯ จึงยังคงมุง มัน่ ทีจ่ ะเพิม่ ผลกําไร ดวยการเพิม่ ผลิตผล
ของผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงใหมากขึ้น และลดตนทุนวัตถุดิบลง โดย
เฉพาะอยางยิง่ การใชนาํ้ มันดิบทีก่ ลัน่ ยากซึง่ มีราคาถูกกวา และการใช
เทคโนโลยีตางๆ มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนการ
ปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงานเพื่อลดคาใชจายในการผลิต ภายใต
โปรแกรม “Self-help” ซึ่งบริษัทฯ ไดประโยชนจากการเปนบริษัทใน
เครือเอ็กซอนโมบิล ดังนี้

นอกเหนือจากรายไดหลักจากการจําหนายนํ้ามันของสถานีบริการ
นํ้ามันแลว บริษัทฯ ยังมุงสรางรายไดเสริมอื่นๆ เชน รายไดจากราน
สะดวกซื้อ “ไทเกอรมารท” และบริการเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่อง โดยมี
การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายเปนประจําทุกเดือนเพื่อเพิ่มทางเลือก
และอํานวยความสะดวกใหแกลกู คา นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังใหความ
สําคัญและหาโอกาสรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เชน รานเทสโก
โลตัส เอ็กซเพรส (Tesco Lotus Express) ศูนยบริการซอมรถบี-ควิก
(B-Quik) ศูนยบริการลางรถวิซารด (Wizard Car Wash) และราน
กาแฟราบิกา (Rabika Coffee) เพือ่ เสริมกําไรใหกบั สถานีบริการนํา้ มัน
อีกทั้งยังเปนการเพิ่มพูนคุณภาพการบริการและความพึงพอใจใหแก
ลูกคาดวย

สําหรับยอดจําหนายที่เหลืออีกรอยละ13 ของยอดจําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม เปนการสงออกไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเปนสวนมาก

บริษัทฯ มุงมั่นสรางความเปนเลิศในการปฎิบัติงาน โดยในชวงภาวะ
วิกฤติการณนํ้าทวมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย บริษัทฯ ยัง
คงรักษามาตรฐานดานความปลอดภัยทีด่ เี ยีย่ มในการปฎิบตั งิ านทัง้ ของ
สถานีบริการนํ้ามันและบุคลากร จัดการแกไขปญหาตางๆ ไดทัน
เหตุการณ และสามารถเปดใหบริการไดอยางรวดเร็ว

รายใหญ เชน โตโยตา พอรช แคตเตอรพิลลาร บี-ควิก และจําหนาย
ใหลูกคารายยอยผานสถานีบริการนํ้ามันของ บริษัทฯ

ทางดานธุรกิจพาณิชยกรรม ซึ่งประกอบดวยการจําหนายใน 3 ภาค
ธุรกิจ ไดแก ภาคอุตสาหกรรม การบิน และการเดินเรือ มียอดจําหนาย
ในป 2553 รอยละ 36 ของยอดจําหนายรวม บริษัทฯ มุงพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือขายการจําหนายอยางตอเนื่อง และมี
ความยืดหยุนในการปรับแผนการขายประสานระหวางทุกภาคสวน
ธุรกิจของบริษัทฯ ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการผลิต
นอกเหนือจากโครงการสงเสริมความเปนมืออาชีพของพนักงานการ
ตลาด และการวางแผนการขายโดยใชราคาเปนเครือ่ งมือในการบริหาร
สัดสวนยอดขายของผลิตภัณฑแตละชนิดใหไดมูลคารวมสูงสุดแลว
บริษัทฯ ยังไดนําเครื่องมือทางการตลาดอื่นๆ มาชวยวิเคราะหความ
ตองการของลูกคา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหยอดขายเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมุง รักษา
ความมีวินัยในการใหสินเชื่อและบริหารจัดการสินเชื่ออยางเหมาะสม
โดยแมวา สภาวะการตลาดจะมีการแขงขันสูงและสภาพทางเศรษฐกิจ
จะทําใหการประกอบธุรกิจเปนไปดวยความยากลําบาก แตบริษัทฯ ก็
สามารถลดระดับหนี้เสียและหนี้ที่เกินกําหนดชําระลงได
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ป 2553 ยังคงเปนปที่โดดเดนสําหรับธุรกิจนํ้ามันหลอลื่น ดวยการจัด
กิจกรรมสงเสริมการขายและการตลาดรูปแบบใหมๆ ซึ่งทําใหยอด
จําหนายนํ้ามันหลอลื่นโมบิลวัน (Mobil 1) ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลอลื่น
สังเคราะหชั้นนําของโลกสูงเปนประวัติการณ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ประสบความสําเร็จในการขยาย “ศูนยโมบิลวัน” เพือ่ ใหบริการเปลีย่ น
ถายนํ้ามันเครื่องที่มีมาตรฐานสูง เปนศูนยที่ 101 เพิ่มขึ้นจากปที่แลว
63 แหง สวนผลิตภัณฑหลอลื่นอื่นๆ จะจําหนายโดยตรงไปยังลูกคา

สําหรับธุรกิจผลิตภัณฑอะโรเมติกสซงึ่ ประกอบดวยพาราไซลีนและเบน
ซีนเปนหลัก บริษทั ฯ มีการจําหนายใหลกู คาเชิงพาณิชยภายในประเทศ
มากกวารอยละ 90 สวนเคมีภัณฑอื่นๆ ซึ่งไดแก สารทําละลาย
(solvent) และพลาสติกไซเซอร (plasticizer) นั้น บริษัทฯ จําหนาย
ใหลูกคาเชิงพาณิชยภายในประเทศทั้งหมด

ขอมูลสําคัญทางการเงิน

ความใส ใจสิ่งแวดลอม

บริษัทฯ ไดปลูกฝงเรื่องความปลอดภัยใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
องคกรในทุกระดับงาน โดยยังคงพัฒนาระบบการปองกันความสูญเสีย
ในการปฏิบัติงาน (Loss Prevention System) และมุงมั่นที่จะปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัดเพื่อรักษาผลงานที่ดีในดานความปลอดภัยของ
บุคลากรใหไดอยางตอเนื่อง

บริษัทฯ มีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ เปนไปตามกฏหมาย ขอบังคับ มาตรฐาน ตลอดจน
นโยบายของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม บริษัทฯ มีการกําหนดวิธี
การและมาตรการหลายประการเพื่อควบคุมมลพิษและบริหารจัดการ
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมอันเนือ่ งมาจากการปลอยของเสีย โดยบริษทั ฯ
ไดนาํ เทคโนโลยีอนั ทันสมัยของเอ็กซอนโมบิลมาประยุกตเพือ่ ประหยัด
การใชทรัพยากรและลดการปลอยของเสีย ดังตัวอยางทีส่ าํ คัญตอไปนี้

ผลการดําเนินงาน

ความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพ

ถึงแมวา บริษทั ฯ จะมีผลประเมินดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ที่ไดมาตรฐาน แตบริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงเพื่อทําให
สถานประกอบการทุกแหงของบริษทั ฯ ปลอดจากอุบตั เิ หตุ และมีสภาพ
แวดลอมในการทํางานที่ไมมีใครไดรับบาดเจ็บ (Nobody Gets Hurt)
อันเปนเปาหมายรวมกันของทุกคน
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอยางเขมงวดทุก
ขัน้ ตอน นับตัง้ แตกระบวนการผลิตทีโ่ รงกลัน่ จนถึงผูบ ริโภค ทุกๆ เทีย่ ว
ของผลิตภัณฑทถี่ กู ลําเลียงออกจากโรงกลัน่ มีการตรวจรับรองคุณภาพ
วาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอยางใกลชดิ ของผลิตภัณฑวา ยังคงเกณฑมาตรฐาน และยังมี
ทีมตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเคลือ่ นทีซ่ งึ่ จะหมุนเวียนดูแลและตรวจ
สอบคุณภาพตามสถานีบริการนํ้ามันของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวา
ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนายใหแกผูบริโภค มีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดเหมือนกันทั่วประเทศ

• เครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซ 3 เครื่องซึ่งติดตั้งที่โรงกลั่นนํ้ามัน
ของบริษัทฯ ไดถูกออกแบบใหปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
และกาซไนโตรเจนในระดับทีต่ าํ่ เมือ่ เปรียบเทียบกับเครือ่ งกําเนิด
ไฟฟาแบบดั้งเดิม
• โรงกลัน่ นํา้ มันของบริษทั ฯ ไดตดิ ตัง้ หนวยผลิตนํา้ จืดจากนํา้ ทะเล
และหนวยกรองนํา้ ระบบการกรองแบบดูดซึมยอนกลับ เพือ่ กรอง
เอานํ้าจืดที่ใชแลวนํากลับมาใชใหม ซึ่งชวยลดปริมาณการใช
ทรัพยากรนํ้าจากธรรมชาติลง
• บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการจั ด การพลั ง งาน (Global Energy
Management System) ซึ่งชวยใหการใชพลังงานของบริษัทฯ
มีประสิทธิภาพ และชวยในการประเมินหาสวนทีส่ ามารถปรับปรุง
การใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริษัทฯ ไดติดตั้งและใชหนวยควบคุมไอระเหยนํ้ามัน (Vapor
Recovery Unit) ณ คลังจายนํา้ มัน เพือ่ ชวยปองกันไอระเหยของนํา้ มัน
ที่จะออกสูบรรยากาศ และนํากลับมาแปรสภาพเปนนํ้ามันสําเร็จรูป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีนํ้ามันไบโอดีเซล เพื่อใหสอดคลอง
ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการใชพลังงานทดแทน
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บริษัทฯ ยังไดนําระบบบริหารการปฏิบัติงานใหมีความปลอดภัย
(Operations Integrity Management System) มาใชเปนเครื่องมือ
ในการประเมินและบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และรักษาสิง่ แวดลอมอยางเครงครัด โดยมุง เนนใหบคุ ลากรของบริษทั ฯ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน ตลอดจนการเสริมสราง
ความปลอดภัยใหเกิดกับสถานที่ทํางาน เครื่องมืออุปกรณ และระบบ
ตางๆ

ธุรกรรมการเงิน

บริษทั ฯ มีแหลงเงินทุนหลายทาง และมีสภาพคลองทางการเงินทีม่ นั่ คง
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีวงเงินสิน
เชื่อแบบไมผูกพันกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ
รวมทั้งบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ซึ่งยังไมไดเบิกใชเปนจํานวนทั้ง
สิน้ 71,000 ลานบาท นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไดรบั การอนุมตั จิ ากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สําหรับโครงการ
เสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นในวงเงิน 12,000 ลานบาท (เพิ่มขึ้นจาก
8,000 ลานบาทในป 2552) ตอนักลงทุนประเภทสถาบัน นักลงทุนราย
ใหญ และประชาชนทั่วไป โดยโครงการนี้ไดรับการจัดอันดับเครดิต
จากบริษัทฟทชเรตติ้งในอันดับ F-1 (Tha) และอันดับเครดิตองคกร
A+ จากบริษัททริสเรตติ้ง จํากัด
บริษทั ฯ ไดรบั วงเงินกูร ะยะยาว 7 ป จํานวน 8,000 ลานบาท เพือ่ ชําระ
เงินกูที่ครบกําหนดชําระในป 2553 และไดรับวงเงินกูยืมระยะยาว 3 ป
อีกจํานวน 5,000 ลานบาท

บุคลากรคุณภาพ

บริษทั ฯ เชือ่ วาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ และทุม เทในการทํางานเปน
องคประกอบหลักที่นําบริษัทฯ ไปสูความสําเร็จ ระบบการพัฒนา
บุคลากรของบริษัทฯ เปนระบบที่เชื่อมโยงการประเมินผลงาน การให
ผลตอบแทน และการพัฒนาบุคคลไวในระบบเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให
แนใจวาพนักงานที่มีความสามารถ ทํางานอยางทุมเทและพรอมที่จะ
ไดรับการสนับสนุน จะไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุงมั่นที่จะคงไวซึ่งความหลากหลายของ
บุคลากร และเสริมสรางบรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอการทํางาน โดยเปดโอกาส
ใหพนักงานสามารถขอรับคําปรึกษาและแสดงความคิดเห็นไดโดยเสรี
เพื่อสรางความไววางใจ และแสดงถึงการปฏิบัติตอทุกคนอยางเทา
เทียมกัน
บริษัทฯ พิถีพิถันในการคัดเลือกคนที่มีความรูความสามารถเขามา
ทํางาน และมุงมั่นในการพัฒนาบุคลากรโดยการมอบหมายงานเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูจากประสบการณการทํางาน และใหพนักงานไดรับ
การฝกอบรมเพื่อการเรียนรูอยางมีเปาหมาย บริษัทฯ ถือเปนความ
รับผิดชอบรวมกันกับพนักงานในการที่จะตองทบทวนแผนความ
กาวหนาในงานอาชีพของพนักงานอยางสมํา่ เสมอ บริษทั ฯ มีเปาหมาย
ที่จะพัฒนาใหพนักงานมีศักยภาพของความเปนมืออาชีพและความ
เปนผูน าํ สูงสุดในอุตสาหกรรม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไดรบั ประโยชนจากเครือ
ขายเอ็กซอนโมบิลทัว่ โลก ในการสงพนักงานเขารวมการฝกอบรมดาน
ตางๆ รวมถึงการคัดเลือกพนักงานบางคนใหมีโอกาสไปทํางานกับ
บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
และทักษะในการทํางาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการใหการ
สนับสนุนพนักงานที่ตองการศึกษาตออีกดวย
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก และมี
กระบวนการและระบบการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับเปาหมาย
เพือ่ ใหพนักงานทํางานกับบริษทั ฯในระยะยาว โดยมีการเลือ่ นตําแหนง
จากบุคคลภายใน และกําหนดใหผูจัดการและผูบังคับบัญชามีหนาที่
รับผิดชอบในการเสริมสรางบรรยากาศการทํางานทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนา
คุณภาพและความเปนมืออาชีพของพนักงานอยางตอเนื่อง นับเปน
วัฒนธรรมองคกรทีท่ าํ ใหวางใจไดวา ผลงานของพนักงานแตละคนและ
ของทีม จะเปนที่รับรูและไดรับผลตอบแทนอยางเหมาะสม
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“ดําเนินธุรกิจดวยความปลอดภัย รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
และรักษามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการอยางเครงครัด”

คําอธิบายและการวิเคราะห
ของฝายจัดการ
ผลประกอบการตามงบการเงินรวมสําหรับป 2553

งบกําไร-ขาดทุน

2553

2552

รายไดจากการขาย
กําไรจากการขาย

179,305
2,148

162,910
6,410

2,199
(51)

5,931
479

(ลานบาท)

ธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและจัดจําหนายนํ้ามัน
ธุรกิจปโตรเคมี

กําไรขั้นตนกอนดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนาย (EBITDA)
ตนทุนทางการเงิน-สุทธิ
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุนปรับปรุง* (บาทตอหุน)

* คํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ ปจจุบัน 3,461 ลานหุน

4,170

8,417

(366)
(567)
1,654
0.5

(536)
(1,744)
4,451
1.3

บริษัทฯ มีรายไดจากการขายในป 2553 เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากป 2552 เปนผลมาจากราคาผลิตภัณฑโดยรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แมวาปริมาณขาย
ผลิตภัณฑจะลดลงไปก็ตาม บริษัทฯ มีกําไรจากการขาย 2,148 ลานบาท ลดลงจาก 6,410 ลานบาทในป 2552 เนื่องมาจากผลกําไรจากสตอก
นํ้ามันที่ลดลง คาการกลั่นของอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นในระดับตํ่าอยางตอเนื่อง และกําไรขั้นตนของพาราไซลีนที่ปรับตัวลดลง ในป 2553 คา
การกลั่นโดยรวมอยูที่ 3.7 ดอลลารตอบารเรล ลดลงจากที่ 5.6 ดอลลารตอบารเรลในป 2552 ในขณะเดียวกันสภาวะอุตสาหกรรมพาราไซลีนที่
ปรับตัวลง สงผลใหกําไรขั้นตนของพาราไซลีนลดลงเปน 56 ดอลลารตอตันจากที่ 116 ดอลลารตอตันในป 2552 อนึ่ง บริษัทฯ มีคาใชจายในการ
ขายการบริหารและคาตอบแทนผูบริหารในระดับที่ใกลเคียงกันในสองปที่ผานมา
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ผลการดําเนินงาน

กําไรขั้นตนกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) มีจํานวน 4,170 ลานบาทในป 2553 เทียบกับ 8,417 ลานบาท
ในป 2552
บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินลดลง 170 ลานบาท เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ลดลง
คาใชจายภาษีเงินไดในป 2553 มีจํานวน 567 ลานบาท โดยคิดจากอัตราภาษีที่แทจริงของป 2553 อยูที่รอยละ 29 ซึ่งคํานวนจากกําไร จํานวน
1,957 ลานบาทที่ไมรวมสวนแบงกําไรในบริษัทรวม
บริษัทฯ มียอดกําไรสุทธิ 1,654 ลานบาท (กําไร 0.5 บาทตอหุน) ในป 2553 เปรียบเทียบกับยอดกําไรสุทธิ 4,451 ลานบาท (กําไร 1.3 บาทตอ
หุน) ในป 2552

ความผันผวนของราคานํา้ มันดิบ มีผลกระทบตอคาการกลัน่ โดยรวม
กลาวคือมีผลตอมูลคาของสตอกนํ้ามัน โดยทั่วไป ราคานํ้ามันที่
ผันผวนจะทําใหเกิดกําไรจากสตอกนํ้ามันเมื่อราคานํ้ามันปรับตัวสูง
ขึ้น และทําใหเกิดการขาดทุนจากสตอกนํ้ามันเมื่อราคานํ้ามันปรับ
ตัวลดลง

ราคานํ้ามันดิบดูไบ (ดอลลาร/บารเรล)
และอัตราแลกเปลื่ยน (บาท/ดอลลาร)

116 ปแหงความผูกพัน

ในป 2552 และ 2553 ราคานํ้ามันดิบมีการปรับตัวขาขึ้น ทําใหมี
กําไรจากสตอกนํ้ามันเพิ่มขึ้น สงผลบวกตอใหคาการกลั่นโดยรวม
เพิม่ ขึน้ ตาม อยางไรก็ตาม ราคานํา้ มันดิบโดยรวมในป 2553 ไดเพิม่
สูงขึ้นแตยังอยูในระดับที่ตํ่ากวาราคาในป 2552
อนึ่ง การที่คาการกลั่นโดยรวมไมสูงขึ้นตามสัดสวนของการเพิ่มขึ้น
ของราคานํา้ มันในมูลคายูเอสดอลลารอยางทีค่ วรจะเปน มีผลมาจาก
การออนคาลงของคาเงินยูเอสดอลลารเมื่อเทียบกับคาเงินบาท
โดยสรุป คาการกลั่นโดยรวมในป 2553 มีระดับตํ่ากวาป 2552 เนื่อง
มาจากผลกําไรจากสตอกนํ้ามันที่ลดลง แมวาคาการกลั่นของ ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักขาวรอยเตอร
อุตสาหกรรมจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม

งบดุล

2553

2552

รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถือหุน

66,758
41,829
24,929

62,015
37,940
24,075

(ลานบาท)

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

คาการกลั่นป 2552 - 2553
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บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น 4,743 ลานบาทในป 2553 โดยมีสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 2,700 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นจํานวน 2,043 ลานบาท สวนใหญของสินทรัพยหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากยอดลูกหนี้การคาและยอดสินคาคงเหลือสูงขึ้น เปนผลมาจาก
ราคานํา้ มันดิบและผลิตภัณฑ ทีส่ งู ขึน้ ในชวงสิน้ ป สําหรับการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพยไมหมุนเวียน เกิดจากการลงทุนในการเตรียมการสําหรับโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้ามัน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 3,889 ลานบาท โดยหลักมาจากยอดเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 4,061 ลานบาท จากราคานํ้ามันดิบที่สูงขึ้น ณ สิ้นป 2553
และคาใชจายลงทุนที่สูงขึ้น ณ สิ้นป 2553 บริษัทฯ มียอดเงินกูยืมรวม 27,743 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับป 2552 ที่จํานวน 28,104 ลานบาท
ในป 2553 บริษัทฯ มียอดเงินกูยืมระยะสั้น 11,979 ลานบาท ซึ่งในจํานวนนี้ รวมยอดตั๋วแลกเงิน 3,526 ลานบาท ยอดเงินกูยืมระหวางกัน 14
ลานบาท และยอดเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 15,750 ลานบาท สําหรับป 2553 บริษัทฯ มีการดําเนินการทางการเงินที่สําคัญ คือการไดรับวงเงิน
กูระยะยาว 8,000 ลานบาทเพื่อชําระเงินกูระยะสั้นที่ครบกําหนดชําระ ทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มเติมจํานวน 5,000 ลานบาท และขยาย
วงเงินสําหรับการเสนอขายตั๋วแลกเงินจากเดิม 8,000 ลานบาท เปนจํานวน 12,000 ลานบาท
สวนของผูถือหุนรวมเพิ่มขึ้น 854 ลานบาท เนื่องมาจากยอดกําไรสุทธิ 1,654 ลานบาท หักกับการจายเงินปนผลในเดือนพฤษภาคม ป 2553
จํานวน 865 ลานบาท (0.25 บาทตอหุน)

กระแสเงินสด

2553

2552

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน

6,318

4,521

5,820

3,939

(ลานบาท)

- เงินสดสุทธิรับจาก/(ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (หักดอกเบี้ยและภาษีเงินได)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิรับจาก/(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น/(ลดลง)
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(4,457)
(1,208)
154

(2,680)
(775)
484

2553

2552

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินเงินกูระยะยาวตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)

1.2
0.3
1.1
0.6
1.1

0.8
0.2
1.2
0.2
1.1

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
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อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินเงินกูระยะยาวตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอ สวนของผูถือหุน

= สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
= (เงินสดและรายการเทียบเทา + เงินลงทุนระยะสั้น + ลูกหนี้การคา)
/ หนี้สินหมุนเวียน
= หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายรวม / สวนของผูถือหุน
= หนี้เงินกูระยะยาว / สวนของผูถือหุน
= (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย - เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด)
/ สวนของผูถือหุน

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

อัตราสวนทางการเงิน

ผลการดําเนินงาน

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 6,318 ลานบาท บริษัทฯ ใชเงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุน 4,457 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปน
คาใชจายลงทุนเบื้องตนสําหรับโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันใหไดมาตรฐานยูโรโฟ (Euro IV) ตามที่รัฐบาลกําหนด สําหรับเงินสดสุทธิใชไปใน
กิจกรรมจัดหาเงิน 1,208 ลานบาทนั้น รวมถึงการจายเงินปนผลเปนจํานวน 865 ลานบาทในเดือนพฤษภาคม ป 2553 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 บริษัทฯ มียอดเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 154 ลานบาท

116 ปแหงความผูกพัน
บริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวของไดเริ่มประกอบธุรกิจในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ราวป 2437 นับจากนั้นมา ความผูกพันกับชาวไทย
ก็ไดเติบโตงอกงามขึ้นมาโดยตลอด ผานการสนับสนุนโครงการตางๆ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอสังคมและชุมชน โดยคํานึงถึงประโยชนอัน
แทจริงที่ชุมชนจะไดรับอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมมากมาย ทั้งดานการพัฒนาชุมชน การสงเสริมการศึกษาและ
เผยแพรความรู การสืบสานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย การอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน การใสใจในสุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งการ
เสริมสรางความเปนอยูที่ดีของชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ และหนวยงานของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม
ตัวอยางหนี่งที่แสดงวาความมุงมั่นในการดําเนินกิจการที่มีความ
โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เปนที่ยอมรับ คือการที่
บริษัทฯ ไดรับรางวัลองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมดีเดน จาก
หอการคาไทย-อเมริกันในประเทศไทย ในป 2553

1 พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ดวยความมุง มัน่ ทีจ่ ะเติบโตไปพรอมๆ กับสังคมไทย บริษทั ฯ จึงใหการ
สนับสนุนโครงการตางๆ ที่จะชวยใหชุมชนพัฒนาและเติบโตไดดวย
ตนเอง อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งการกอสรางถาวรวัตถุ
การใหความรูเพื่อพัฒนาความเปนอยู รวมถึงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนทองถิ่นใหดีขึ้น
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ศูนยสงเสริมศิลปาชีพบางไทร
บริษัทฯ ไดสนับสนุนการเผยแพรกิจกรรมตางๆ ของศูนยสงเสริม
ศิ ล ปาชี พ บางไทร ภายใต มู ล นิ ธิ ส  ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในพระบรม
ราชินูปถัมภ อันเปนโครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมาอยางตอเนื่อง เชนการจัดงานแสดง
นิทรรศการ “ชื่นชมนานาศิลปาชีพไทย” ดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาฝมือแรงงาน อาชีพ และเผยแพรงานศิลปหัตถกรรม
ไทยใหเปนที่รูจักแพรหลาย ซึง่ เปนการสรางรายได และยกระดับชีวติ

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

ความเปนอยูของชาวบานที่ยากจนใหดีขึ้น อีกทั้งยังเปนการอนุรักษ
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยใหคงอยูยั่งยืน

คายยุววิศวกรบพิธ

อาคารสารานุกรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
บริษัทฯ สนับสนุนการจัดสรางอาคารสารานุกรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ 84 พรรษา เพือ่ ถวายเปนพระราชกุศล
เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จะทรง
เจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในป 2554 โดยอาคาร
สารานุกรมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ จะตั้งอยูในบริเวณอนุสาวรีย
พระเจากาวิละ คายกาวิละ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ
บริษทั ฯ ไดรว มกับกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ริเริ่มการจัดประกวด “โครงงาน
วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ” ขึ้นในป 2534 และบริษัทฯ ได
สนับสนุนโครงการนี้อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยการประกวด
ดังกลาวจะชวยเสริมสรางการเรียนรูแ ละความคิดริเริม่ หรือการคิดคน
โครงงานทางวิทยาศาสตรใหมๆ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่ว
ประเทศ อันจะเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

2 พัฒนาการศึกษากาวไกล
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และการใหความรูแก
ประชาชน อันเปนหนทางหนึง่ ทีจ่ ะชวยผลักดันประเทศไทยใหกา วไกล
ตอไป

ทุนการศึกษาเอสโซ
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการสงเสริมการ
ศึกษาดานวิทยาศาสตรและ วิศวกรรมศาสตร เพือ่ สรางนักวิทยาศาสตร
และวิศวกรรุนใหม จึงไดจัดตั้ง “กองทุนการศึกษา เอสโซสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร 200 ป” ขึ้นในป 2525 เพื่อนําดอกผลมาเปนทุน
การศึกษาแกนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร พลังงานและปโตรเลียม ที่เรียนดีแตขาดแคลนทุน
ทรัพย จนถึงป 2553 มีนิสิตนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาดังกลาว
มากกวา 1,550 คนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ในป 2542 โรงกลั่นนํ้ามันเอสโซศรีราชาไดจัดตั้งกองทุน
การศึกษาสําหรับนักเรียนที่ดอยโอกาส เพื่อมอบเปนทุนการศึกษาให
แกนักเรียนที่มีความประพฤติดีแตขาดแคลนทุนทรัพย จนถึงปจจุบัน
นี้ กองทุนการศึกษาดังกลาว ไดจัดสรรมอบเปนทุนการศึกษาแลว
1,469 ทุน โดยในป 2553 มีนักเรียนระดับประถมศึกษาไดรับทุนการ
ศึกษาจํานวน 142 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 96
คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 82 คน

116 ปแหงความผูกพัน

นับเปนเวลากวา 20 ปทบี่ ริษทั ฯ ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมชมรมคาย
อาสาพัฒนาชนบท “ยุววิศวกรบพิธ” ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการนําความรูทางวิศวกรรมมาประยุกต
ใชเพื่อพัฒนาชนบทที่ยังขาดแคลนสิ่งกอสรางสาธารณประโยชนอัน
จําเปน ในป 2553 คณะนิสิตไดรวมกันสรางสะพานยุววิศวกรบพิธ 38
ที่อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะชวยใหราษฎรซึ่งสวนใหญ
เปนเกษตรกรสามารถขนสงผลิตผลทางการเกษตรตางๆ สูตลาดได
สะดวกรวดเร็วขึ้น

ศูนยฝกทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรสําหรับ
ผูพิการ
บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนแกมูลนิธิคุณพอเรย ในการจัดทําโครงการ
ปรับปรุงศูนยฝก ทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร โรงเรียน
อาชีวพระมหาไถ พัทยา สําหรับฝกวิชาชีพใหผพู กิ ารทางการเคลือ่ นไหว
ไดมีโอกาสในการฝกฝนเพื่อพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน สามารถพึ่งพา
ตนเอง และเปนพลเมืองดีของสังคม ซึง่ นับเปนการสรางโอกาสสําหรับ
ชีวิตที่ดีกวาสําหรับพวกเขา
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คณะวิทยากรเผยแพรความรู

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เอสโซ ชาเลนจ”

บริษทั ฯ ตระหนักถึงภาระหนาทีใ่ นการสือ่ สารเพือ่ ใหความรูแ ละความ
เขาใจแกสาธารณชนทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานของประเทศและ
ของโลก จึงไดจัดตั้งและพัฒนาคณะวิทยากรเพื่อใหความรูดาน
พลังงานขึ้น โดยคัดเลือกจากพนักงานและผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญทาง
ดานเทคนิคและวิศวกรภายในบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ไดประสานงานกับ
องคกรภายนอก ทั้งหนวยงานราชการ ชุมชน บริษัทเอกชน และ
สถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อใหวิทยากรเหลานี้สื่อสารและเผยแพร
ความรูอ ยางสมํา่ เสมอ โดยในป 2553 คณะวิทยากรไดมโี อกาสใหความ
รูดานพลังงานแกสาธารณชน นิสิต และนักศึกษารวมทั้งสิ้นประมาณ
2,300 คน

โครงการ “เอสโซ ชาเลนจ” เปนหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สําหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 3 จากสถาบันการศึกษา
ทัว่ ประเทศ ทีผ่ า นการคัดเลือกจากบริษทั ฯ เพือ่ เสริมสรางความพรอม
กอนจบการศึกษาและกาวสูค วามเปนมืออาชีพอยางมีจริยธรรมในการ
ทํางาน ซึ่งจะมีการใหความรูและพัฒนาทักษะหลากหลายดานจาก
การฝกปฏิบตั งิ านจริง ทัง้ ดานการคนควาวิจยั การวิเคราะห การพัฒนา
ความคิดสรางสรรค การสือ่ สารทางการตลาด และการเปนผูน าํ เปนตน

สงเสริมความรูแกสาธารณชน
เปนเวลากวา 5 ทศวรรษแลวที่บริษัทฯ จัดทําวารสารราย 3 เดือน
“ความรูค อื ประทีป” เพือ่ ใหความรูแ กประชาชนในดานศิลปวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดลอม ฯลฯ โดยจัดสงเปน
อภินันทนาการแกหองสมุดตางๆ สถาบันการศึกษาทุกระดับทั่ว
ประเทศ หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ ยังไดจัดทํารายการสารคดีทางโทรทัศนในชื่อ “ความรูคือ
ประทีป” เพื่อสงเสริมความรูแกเยาวชน และประชาชนทั่วไป มานาน
กวา 30 ป

3 เสริมสรางการสาธารณสุขและความปลอดภัย
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะมีสวนรวมในโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาการ
สาธารณสุขและความปลอดภัยแกบคุ คลทัว่ ไปอยูเ สมอ บริษทั ฯ ไดจดั
ตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือผูปวยที่มีรายไดนอย และมอบอุปกรณเครื่อง
มือทางการแพทยใหแกโรงพยาบาลในทองถิ่นที่ขาดแคลน นอกจากนี้
ยังสนับสนุนโครงการปองกันอุบัติเหตุบนทองถนน รวมทั้งรณรงคและ
ใหความรูด า นความปลอดภัยตางๆ แกลกู คาและบุคคลทัว่ ไป ณ สถานี
บริการนํ้ามันเอสโซทั่วประเทศอยางสมํ่าเสมอ

รณรงคความปลอดภัยบนทองถนน
บริษัทฯ ไดรวมมือกับสมาคมผูประกอบการรถจักรยานยนตไทย กรม
การขนสงทางบก และสํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดโครงการรณรงค
“ขับ-ซอนมอเตอรไซค เปดไฟใสหมวกกันน็อก ล็อกสายรัดคาง” ซึ่ง
เปนการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการใชรถและใชถนนอยางถูกตอง
ตามกฎจราจร อันจะชวยลดพฤติกรรมเสีย่ งทีจ่ ะทําใหเกิดอุบตั เิ หตุบน
ทองถนน ตลอดจนมอบหมวกกันน็อกทีไ่ ดมาตรฐานใหแกนกั เรียนและ
ผูข บั ขีร่ ถจักรยานยนตทผี่ า นการอบรมทัว่ ประเทศอยางตอเนือ่ งมาเปน
เวลากวา 5 ป โดยมีผผู า นการอบรมในโครงการนีแ้ ลวประมาณ 12,000
คน สําหรับในป 2553 บริษัทฯ ไดเขารวมกิจกรรมรณรงคดังกลาวที่
จังหวัดชลบุรี ลพบุรี ขอนแกน และเชียงใหม
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บริษัทฯ มุงมั่นที่จะจัดหาพลังงานเพื่อชวยพัฒนามาตรฐานการดํารง
ชีวติ ของคนไทยอยางยัง่ ยืน โดยยึดมัน่ และปฎิบตั งิ านดวยความรับผิด
ชอบตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯ มีสวนรวมและผลักดันกิจกรรมตางๆ
มากมาย เพือ่ ใหความรูแ ละปลูกจิตสํานึกแกเยาวชน ชุมชน และบุคคล
ทัว่ ไป ใหชว ยกันปกปอง ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
แวดลอมโดยรอบของโรงกลั่นนํ้ามันเอสโซศรีราชา ตลอดจนทองถิ่น
อื่นๆ ทั่วประเทศ

บริษทั ฯ รวมกับบริษทั ดีโซ เคมีคอล จํากัด ผูผ ลิตหัวเชือ้ นํา้ มันดีเซลเบนซิน มอบฝากระปองหัวเชื้อนํ้ามันจํานวน 3 ลานฝา ใหแกมูลนิธิ
ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนําไปผลิตชิ้น
สวนขาเทียมใหผูพิการ หรือซอมแซมขาเทียมที่ชํารุด โดยมูลนิธิขา
เทียมฯ นี้กอตั้งขึ้นเมื่อป 2535 เพื่อจัดทําขาเทียมจากวัสดุที่สามารถ
นํากลับมาใชไดใหม ซึ่งมีนํ้าหนักเบา สวมใสสบาย ดวยตนทุนการ
ผลิตที่ไมสูงมาก และนําไปแจกจายใหแกผูพิการโดยไมคิดมูลคา

บริษัทฯ ไดสนับสนุนโครงการตางๆ ของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบน มาตัง้ แตป 2551 และในป 2553 บริษทั ฯ ไดมอบทุนสนับสนุน
โครงการ “คุงกระเบนเทิดไทองคราชัน พัฒนาชายหาดรวมกัน เพื่อ
สานฝนทะเลงาม” ในพื้นที่ดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบน

บริษัทฯ สนับสนุนโครงการเฝาระวังโรคแทรกซอนทางตาในผูปวยโรค
เบาหวาน ใหแกผปู ว ยทีม่ ารับการตรวจรักษาทีค่ ลินกิ โรคเบาหวานของ
โรงพยาบาลอาวอุดม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยใหบริการตรวจ
คัดกรองเพื่อคนหาความผิดปกติทางจอประสาทตา ดวยเครื่องถาย
ภาพจอประสาทตาระบบดิจิตอล การตรวจคัดกรองนี้มีความสําคัญ
และจําเปนอยางยิ่ง เพราะจะชวยใหผูปวยไดรับการรักษาในระยะเริ่ม
ตน ซึ่งจะชวยปองกันปญหาโรคแทรกซอนทางตาและพิการทางตาใน
ผูปวยโรคเบาหวานได ปจจุบันโรงพยาบาลอาวอุดมมีผูปวยโรคเบา
หวานที่เขารับการรักษาจํานวนประมาณ 2,000 คน

คายวิทยาศาสตรทางทะเลสําหรับเยาวชน

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยและภัยหนาว
บริษัทฯ รวมสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม และ
ผู  ป ระสบภั ย หนาว โดยมอบเงิ น จํ า นวน 2,000,000 บาท แก
สภากาชาดไทย และ 300,000 บาท แกศูนยบรรเทาสาธารณภัย กอง
บัญชาการกองทัพไทย

ตั้งแตป 2523 เปนตนมา บริษัทฯ ใหการสนับสนุนการจัดคายอบรม
วิทยาศาสตรทางทะเลสําหรับเยาวชน ของชมรมพิทกั ษทะเล ภาควิชา
วิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เพือ่ สงเสริมการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมทางทะเลมาอยางตอเนือ่ ง สําหรับ
คายอบรมวิทยาศาสตรทางทะเลครั้งที่ 31 ในป 2553 จัดขึ้นระหวาง
วันที่ 9-16 ตุลาคม โดยมีจดุ ประสงคทจี่ ะใหความรูเ กีย่ วกับทรัพยากร
ทางทะเลแกเยาวชนที่เขารวมโครงการ และปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรทางทะเล ผานการบรรยายทางวิชาการที่คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาฯ และการเดินสะพานศึกษาธรรมชาติปาชายเลน
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และการปลูกปาชายเลนที่จังหวัดจันทบุรี
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สนับสนุนโครงการเฝาระวังโรคแทรกซอนทางตาในผูปวยโรค
เบาหวาน

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัด
ตั้งตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อศึกษา
วิจยั และทดลองวิธกี ารใชและอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติดา นตางๆ ที่
ใชในการพัฒนาที่ดินชายฝงทะเลของจังหวัดจันทบุรี

116 ปแหงความผูกพัน

สนับสนุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สนับสนุนโครงการ “คุงกระเบนเทิดไทองคราชัน พัฒนาชายหาด
รวมกัน เพื่อสานฝนทะเลงาม”

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

4 พิทักษรักษาสิ่งแวดลอม

คายผูนําเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ใหการสนับสนุนการจัด “คายผูนําเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม เสือรักษปา - ปลารักษทะเล” ของสวนสัตวเปดเขาเขียว ซึ่งเปน
โครงการที่เปดโอกาสใหเยาวชนไดเรียนรูวิถีชีวิตของสัตวปาและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ศูนยศกึ ษาและคายฝกอบรมการติดตามตรวจคุณภาพสิง่ แวดลอม
ทางทะเล
ในป 2548 บริษัทฯ ไดรวมกับเทศบาลตําบลแหลมฉบัง และสถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้ง “ศูนยศึกษาสิ่ง
แวดลอมทางทะเล” ชุมชนบานแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยูใกลกับ
โรงกลั่นนํ้ามันเอสโซศรีราชา และไดสนับสนุนการจัด “คายฝกอบรม
การติดตามตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเล” ใหแกนักเรียน
อาจารยและประชาชนทั่วไปในชุมชมดังกลาวตอเนื่องมาทุกป เพื่อให
ผูเ ขารับการอบรมสามารถตรวจวัดคุณภาพของนํา้ ทะเลในบริเวณทีอ่ ยู
อาศัยไดดวยตัวเอง

รวมพัฒนาความเปนอยูของชางไทย

รวมกับมูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติประเทศไทยสรางบานให
ครอบครัวยากไร
หลังจากที่บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนทางการเงินแกมูลนิธิที่อยูอาศัย
เพื่อมนุษยชาติประเทศไทยแลว พนักงานที่โรงกลั่นนํ้ามันเอสโซ
ศรีราชายังไดรวมกันสรางบานในโครงการของมูลนิธิฯ เพื่อครอบครัว
ยากไรใน อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัทฯ สนับสนุนมูลนิธิชางแหงประเทศไทย ในการคนควาและวิจัย
เกี่ยวกับชางไทยในหลายๆ ดาน เชน ใหการรักษาชางที่เปนวัณโรค
เปนตน

ครูอาสาโรงกลั่นนํ้ามันเอสโซศรีราชา

5 สงเสริมโครงการพนักงานอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
บริษทั ฯ สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานของบริษทั ฯ ไดทาํ ประโยชน
แกสงั คมในฐานะพลเมืองดีของประเทศ ผานกิจกรรมตางๆ มากมาย

กิจกรรมอาสาของพนักงานและผูบริหาร
ผูบริหารและพนักงานไดสละกําลังกายและกําลังทรัพย เพื่อบําเพ็ญ
ประโยชนในเวลาสวนตัว เชน โครงการอาสาสมัครสอนหนังสือและ
ชวยเหลือชาวเขาในพื้นที่หางไกล การเยี่ยมบานพักคนชราและสถาน
สงเคราะหเด็ก การสนับสนุนการดูแลและรักษาชางที่ถูกทอดทิ้ง และ
การปรับปรุงภูมิทัศนของชุมชนแหลมฉบัง เปนตน
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พนักงานทีโ่ รงกลัน่ นํา้ มันเอสโซศรีราชา ไดรวมกลุม เปนครูอาสาสมัคร
สอนภาษาอังกฤษทุกวันพฤหัสบดี แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ของโรงเรียนวัดแหลมฉบังติดตอกันมานานตั้งแตป 2545 เปนตนมา
โดยในป 2553 มีอาสาสมัครรวม 25 คนซึ่งสรางความเปนกันเอง และ
เพิ่มทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

กิจกรรมเดนในป 2553:
ศูนยฝกอบรมอาชีพสตรี ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

116 ปแหงความผูกพัน

บริษัทฯ ไดรวมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ในการจัดทํา
โครงการเสริมสรางศักยภาพดานอาชีพแกสตรีในชุมชนรอบโรงกลั่น
นํา้ มันเอสโซศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยการตัง้ ศูนยฝก อบรมอาชีพสตรี
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังขึ้น เพื่อสอนทักษะการฝมือ จัดหา
อุปกรณตางๆ รวมทั้งใหความรูในการจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนา
ชุมชน และชวยเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน
ศูนยฝกอบรมอาชีพสตรีฯ แหงนี้จึงเปนศูนยกลางในการพัฒนา
ศักยภาพ และเพิม่ รายไดใหกบั สตรีในชุมชน โดยใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานวิชาชีพ ประกอบดวยการประเมินทรัพยากรที่มีอยูใน
ทองถิ่น พิจารณาความตองการของตลาด ใหการฝกอบรมอาชีพ
เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในชุมชน รวมถึงใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การทําการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑที่ใชวัสดุในทองถิ่น ตลอด
จนการหาแหลงจําหนายสินคาใหแกชุมชนอีกดวย ศูนยแหงนี้ดําเนิน
งานโดยคณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของชุมชนชาวบาน 10 แหงที่อยู
รอบโรงกลั่นนํ้ามันเอสโซศรีราชา

สโมสรพนักงานเอสโซฯ รวมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ในการจัดตั้ง “หองสมุดของเลน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางจิต
สาธารณะใหแกเด็กๆ ในชนบท
โครงการดังกลาวมุง ปลูกฝงแนวคิดใหกบั เยาวชน 4 ประการ ประกอบ
ดวย การสรางจิตสาธารณะ การสรางภาวะความเปนผูนํา การสราง
จิตสํานึกของการทํางานเพื่อชุมชน และการรวมกันดูแลรักษาสภาวะ
แวดลอม
นอกจากนี้ พนักงานบริษทั ฯ ไดรว มกันบริจาคของเลนใหกบั หองสมุด
เพือ่ ใหเด็กๆ ไดยมื หลังจากทีไ่ ดทาํ ความดีมา ซึง่ จะมีการจดไวในสมุด
บันทึกความดีดวย ดวยความหวังวากาวเล็กๆ กาวแรกนี้จะชวยสราง
คนรุนใหม ใหมีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองดีที่มี
นํ้าใจ
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หองสมุดของเลน

โครงสรางการถือหุน
และการจัดการ
1 ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลเพิ่มเติม
สําหรับป 2552 มีรายละเอียด ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผูถือหุน *
ExxonMobil International Holdings Inc.
กระทรวงการคลัง**
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Littledown Nominees Limited 9
American International Assurance Company Limited - APEX
American International Assurance Company Limited - TIGER
Government of Singapore Investment Corporation C
กองทุนเปดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
N.C.B. Trust Limited-SCRI-Robeco Inst.EM Fonds
The BNY Nominees Ltd A/C Bank of New York Europe Ltd – Direct
Clients Account-CGT Exempt

จํานวนหุน
2,264,500,000
253,750,000
30,000,900
25,502,700
24,000,000
19,000,000
14,465,900
13,823,100
13,106,800
12,306,000

รอยละของการถือหุน
65.43
7.33
0.87
0.74
0.69
0.55
0.42
0.40
0.38
0.36

ยอดรวม

2,670,455,400

77.17

* ไมรวมผูถือหุนรายยอยที่ถือในนามบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด จํานวน 75,757,087 หุน คิดเปนรอยละ 2.19 ของการถือหุน
** บริษัทฯ ไดรับแจงวากระทรวงการคลังไดจําหนายหุนทั้งหมดใหกองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553
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คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจายเงินปนผลประจําปของบริษัทฯ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะ
กรรมการบริษทั อาจมีมติอนุมตั กิ ารจายเงินปนผลระหวางกาลไดเปนครัง้ คราวเมือ่ เห็นวาบริษทั ฯ มีกาํ ไรพอสมควรทีจ่ ะทําเชนนัน้ ได และจะรายงาน
ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบตามที่กฎหมายกําหนด

116 ปแหงความผูกพัน

2 นโยบายการจายเงินปนผล
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลังจาก
การจัดสรรทุนสํารองตางๆ ทุกประเภท และขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน กฎหมายที่เกี่ยวของและขอพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยางไร
ก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลทีแ่ ทจริงอาจมีความแตกตาง โดยอาจสูงหรือตํา่ กวาอัตราทีก่ าํ หนดไวในนโยบายดังกลาวขางตน ซึง่ ขึน้ อยูก บั ปจจัย
ความเสี่ยงเรื่องตางๆ
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหมีคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ซึ่งประกอบดวยกรรมการไมนอย
กวา 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจํา
ปทกุ ครัง้ ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึง่ ในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

3 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตแิ ละประสบการณทเี่ กีย่ วของทีจ่ ะชวยในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ ในปจจุบนั มีกรรมการ
จํานวน 12 ทาน โดย 4 ทานเปนกรรมการอิสระ
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายเรเน กอนซาเลซ และนางอังสนา พิเรนทร เปนเลขานุการบริษัทฯ
(1) นายยอดพงศ สุตธรรม ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนนายกวอก ยิว เมง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2553

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติของคณะ
กรรมการและผูถือหุน และกฎหมายที่ใชบังคับ รวมไปถึงการบริหารจัดการใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
และกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนยึดมั่นในหลักการสําคัญ ดังนี้
1. การปฎิบัติหนาที่ดวยความสามารถเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง มิใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน
2. การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส โดยมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอตอบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงระบบการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
4. กําหนดแนวทางปฎิบัติตามมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานไดยึดถือปฎิบัติ
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทในรอบป 2553 มีดังนี้
ชื่อ
1. นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร
2. นางพรธิดา บุญสา
3. นายมารค เอล นอรธคัท
4. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
5. นายยอดพงศ สุตธรรม (1)
6. นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
7. นายสมเจตน สายฝน
8. นายคุรุจิต นาครทรรพ
9. นายวัฒนา จันทรศร
10. นายสมภพ อมาตยกุล
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
12. นางวัธนี พรรณเชษฐ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนตรวจสอบ

การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
การแตงตั้ง ถอดถอน หรือการพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ นั้น ไดมีการกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญ ได
ดังนี้
1. ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แตละคน ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยูในการเลือกตั้งกรรมการแตละ
ตําแหนง
(ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแก
บุคคลมากกวาหนึ่งคนในการเลือกตั้งกรรมการแตละตําแหนงไมได
(ค) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ไดรบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให
ประธานที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเปนผูมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดหากประธานในที่ประชุมเปนผูถือหุนของบริษัทดวย หรือใหใช
วิธีการจับฉลากเพื่อใหไดกรรมการที่พึงจะมีหากประธานในที่ประชุมไมใชผูถือหุนของบริษัท
3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกให
ตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหกรรมการออกตามจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกให
กลับเขามารับตําแหนงอีกได
4. กรรมการทานใดประสงคจะลาออกจากตําแหนงตองทําหนังสือลาออก โดยการลาออกดังกลาวนั้นจะมีผลนับแตวันที่หนังสือลาออกไปถึง
บริษัทฯ
5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดพนจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงสนับสนุนไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถอื หุน (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวขอยอยที่ 7 (การสรรหากรรมการและผูบริหาร) และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ดเงินเดือนประจํา หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร
รวมทัง้ คูส มรสของบุตร ของผูบ ริหาร ผูถ อื หุน รายใหญ ผูม อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอใหเปนผูบ ริหารหรือผูม อี าํ นาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ใน
ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่
มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการคาทีก่ ระทําเปนปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย
รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปน
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ
สามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวให
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6.

8.
9.

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

7.

116 ปแหงความผูกพัน

5.

เปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอ นวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทั รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม
เปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯสังกัดอยู เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวาสองปกอ นวันทีไ่ ด
รับการแตงตั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการใหบริการเปนทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ไดรบั คาบริการเกิน
กวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือ
หุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถอื หุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
รายใหญ
ไมประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ยอย หรือไมเปนหุน สวนทีม่ นี ยั ในหางหุน
สวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ยอย
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

4 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่งโดยมีผลตั้งแตวันที่ 19
ตุลาคม 2552 มีดังนี้
ชื่อ
1. นายสมภพ อมาตยกุล
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
3. นางวัธนี พรรณเชษฐ

ตําแหนง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เปนกรรมการผูมีความรูดานการบัญชี
และการเงิน)

นายชัย แจงศิริกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ นายอัมพร จรรยางาม เปนผูประสานงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย และถอดถอนหัวหนาหนวย
งานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดัง
กลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว
ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทัง้ นี้ ประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบและกรรมการตรวจสอบจะดํารงตําแหนงวาระละ 2 ป ภายใตเงื่อนไขที่วา กรรมการดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตาม
ที่กําหนด และยังคงดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (ถามี)
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็น หรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฎิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter) และ
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา ผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการตรวจสอบพบ
หรือมีขอ สงสัยวา มีรายการ หรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอยางมีนยั สําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั ฯ
9. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ถึงพฤติการณอันควรสงสัยวา กรรมการ ผู
จัดการ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานดังกลาว ไดกระทําความผิดตามทีก่ ฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทเี่ กีย่ วของ
ระบุไว ใหคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการสอบทานโดยไมชักชา และหากพบวา พฤติการณดังกลาวนาสงสัยตามที่ผูสอบบัญชีแจง ให
รายงานผลการสอบทานดังกลาวไปยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรายงานผลการสอบทานดังกลาวตอสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือผูส อบบัญชีภายนอก หรือรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือผูสอบบัญชีภายนอกตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดภายใน
สามสิบวัน

5 คณะกรรมการประเมินผลงาน
คณะกรรมการประเมินผลงาน (Performance Evaluation Committee) ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะ
กรรมการประเมินผลงานและกรรมการประเมินผลงานจะดํารงตําแหนงวาระละ 2 ป รายชือ่ คณะกรรมการประเมินผลงานซึง่ ไดรบั การแตงตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษัทใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่งโดยมีผลตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 มีดังนี้
ชื่อ
1. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
2. นายวัฒนา จันทรศร
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล

ตําแหนง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน
กรรมการ / กรรมการประเมินผลงาน

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินผลงาน
คณะกรรมการประเมินผลงานจะรวมกันประเมินผลงานของกรรมการผูจ ดั การ และพิจารณาการทํางานของกรรมการผูจ ดั การรวมกับคณะกรรมการ
บริษัท และใหขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของกรรมการผูจัดการดังกลาวในระหวางรอบการประเมินผลงานปกติของกรรมการผูจัดการแกบริษัทตน
สังกัดของกรรมการผูจัดการ
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116 ปแหงความผูกพัน

6 คณะผูบริหาร
รายชื่อคณะผูบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ และผูจัดการโรงกลั่น
กรรมการ และผูจัดการฝายกิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ
กรรมการ และผูจัดการการตลาดขายปลีก
กรรมการ และผูจัดการฝายปฎิบัติการกลั่น
กรรมการ และผูจดั การฝายขายเคมีภัณฑ
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรมและขายสง
ผูจัดการบัญชี
ผูจัดการการเงินและภาษี
ผูจัดการผลิตภัณฑหลอลื่น
ผูจัดการนักลงทุนสัมพันธ

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

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

ชื่อ
นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร
นายมารค เอล นอรธคัท
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ สุตธรรม (1)
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
นายสมเจตน สายฝน
นายชาญณรงค เจนจิตมั่น
นายชัย แจงศิริกุล
นางราตรีมณี ภาษีผล
นางสาวยู โจ แอนนี่ ฉูเฉียน
นายชาญ อิทธิถาวร (2)

(1) นายยอดพงศ สุตธรรม ไดรับการแตงตั้งแทนนายกวอก ยิว เมง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2553
(2) นายชาญ อิทธิถาวร ไดรับการแตงตั้งแทนนางพรรณทิพา รสานนท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553

กรรมการผูจัดการมีอํานาจหนาที่เต็มในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติของคณะ
กรรมการและผูถือหุน ตลอดจนกฎหมายที่ใชบังคับ ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการจะตองไมใชอํานาจหนาที่ของตนในกรณีที่ตนเองอาจมีสวนไดเสีย
หรืออาจมีผลประโยชนขัดแยงอื่นใดกับบริษัทฯ
ในกรณีที่กรรมการผูจดั การมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนตนเอง ขอบเขตการมอบอํานาจของบุคคลดังกลาวนั้น จะตองไมรวมถึงการ
อนุมัติใหทํารายการที่ผูรับมอบอํานาจอาจมีสวนไดเสีย หรืออาจมีผลประโยชนขัดแยงอื่นใดกับบริษัทฯ

7 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
กรณีมีเหตุจําเปนที่จะตองแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง หรือแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนง
ในปจจุบนั จะมีการหารือรวมกัน เพือ่ กําหนดตัวบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมทัง้ ดานประสบการณ ความรู ความสามารถทีจ่ ะเปนประโยชนตอ บริษทั ฯ
เขามาเปนกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา
68 แหงพระราชบัญญัตมิ หาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ดมกี ารแกไขเพิม่ เติม) และตองไมมลี กั ษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ ทจ 24/2552 เรือ่ งขอกําหนดเกีย่ วกับกรรมการและผูบ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย (รวมทัง้ ทีไ่ ดมกี ารแกไข
เพิ่มเติม) ดวย ทั้งนี้ กรณีที่เปนการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือการแตงตั้งกรรมการเพิ่ม ภายหลังจากมีมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษทั แลว จะมีการเสนอรายชือ่ กรรมการเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ซึง่ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารแตงตัง้ กรรมการบริษทั ฯ
ดังที่กําหนดไวในหัวขอยอยที่ 3 (คณะกรรมการบริษัท)
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ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ

8 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
คาตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯ ผูซ งึ่ ไมไดรบั คาตอบแทนตางหากจากบริษทั ฯ บริษทั ยอย หรือบริษทั ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่ สําหรับ
การทํางานเต็มเวลาประเภทใดๆ สามารถเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. กรรมการผูซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย ไดรับคาตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท
2. กรรมการผูซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย ไดรับคาตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท
3. โดยไมคํานึงถึงความในขอ (1) และ (2) ขางตน กรรมการผูซึ่งไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทในเครือเอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่น สําหรับการทํางานเต็มเวลาประเภทใด ๆ จะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ
ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2553 มีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ
นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร (1)
นางพรธิดา บุญสา (1)
นายมารค เอล นอรธคัท (1)
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (1)
นายยอดพงศ สุตธรรม(1)
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย (1)
นายสมเจตน สายฝน (1)
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ

กรรมการที่ลาออกระหวางป 2553
นายกวอก ยิว เมง (1)
ยอดรวม

รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (บาท)
1,600,008
1,600,008
2,000,004
2,000,004
2,000,004
9,200,028

(1) ไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ เนื่องจากเปนกรรมการผูซึ่งไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทใน
เครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น สําหรับการทํางานเต็มเวลาแลว

คาตอบแทนผูบริหารบริษัทฯ
คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 13 คน (รวมผูบริหาร 2 ทานที่ไดลาออกจากตําแหนงระหวางป 2553) ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนอันประกอบดวยเงินเดือน เงินไดพิเศษประจําป และเงินบําเหน็จบํานาญ เปนเงินรวมทั้งสิ้น 89.4 ลาน
บาท
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ขอมูลโครงสรางการบริหารองคกร ซึง่ แสดงรายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนผูบ ริหารหรือผูม อี าํ นาจควบคุมของกรรมการและผูบ ริหารของบริษทั ฯ
ในบริษัทยอย หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้

นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร *
นางพรธิดา บุญสา *
นายมารค เอล นอรธคัท *
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล *
นายยอดพงศ สุตธรรม *
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย *
นายสมเจตน สายฝน *
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ
นายชาญณรงค เจนจิตมั่น
นายชัย แจงศิริกุล
นางราตรีมณี ภาษีผล
นางสาวยู โจ แอนนี่ ฉูเฉียน
นายชาญ อิทธิถาวร

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

x = ประธานกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

/ = กรรมการ

1
x, /

// = ผูบริหาร

บริษัทยอย/บริษัทที่เกี่ยวของ
2
3
4
5

x, /

x, /

6

x, /

/

* = กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท

บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด
บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด
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บริษัทฯ

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อ

116 ปแหงความผูกพัน

9 โครงสรางการบริหารองคกร

10การถือหุนของกรรมการและผูบริหาร *
ขอมูลการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อ

บริษัทฯ

นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร
นางพรธิดา บุญสา
นายมารค เอล นอรธคัท
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ สุตธรรม
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
นายสมเจตน สายฝน
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
นางวัธนี พรรณเชษฐ
นายชาญณรงค เจนจิตมั่น
นายชัย แจงศิริกุล
นางราตรีมณี ภาษีผล
นางสาวยู โจ แอนนี่ ฉูเฉียน
นายชาญ อิทธิถาวร

0.0001
0.0003
-

1
0.003
0.003
-

หนวย : รอยละของการถือหุน
บริษัทยอย/บริษัทที่เกี่ยวของ
2
3
4
5
6
7.00
14.00
-

* นับรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย
หมายเหตุ: กรรมการและผูบริหารบางทานที่เปนพนักงานของบริษัทฯ โดยไดโอนยายมาจากบริษัทอื่นในเครือของเอ็กซอน
โมบิล และตามแผนสวัสดิการของบริษัทในเครือเหลานั้น อาจกําหนดใหพนักงานที่เปนกรรมการและผูบริหารดังกลาว
ถือหุนของเอ็กซอนโมบิลในทางออมตามแผนสวัสดิการที่จัดขึ้นโดยบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด
บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด
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• สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
สอบทานผลการตรวจสอบภายใน ประสิทธิภาพของระบบการติดตามประเด็นปญหาและการแกไขขอบกพรองตามคําแนะนําตางๆ จากการ
ตรวจสอบดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอ เหมาะสม และสอดคลองกับ
ความเห็นของผูสอบบัญชี
• สอบทานกระบวนการจัดการเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเห็นวา บริษัทฯ มีวิธีการปฏิบัติที่ทําใหการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ
• สอบทานความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของธุรกรรมที่บริษัทฯ ทํากับนิติบุคคลที่เกี่ยวโยง
มีความเห็นวาธุรกรรมดังกลาว ทําขึ้นโดยมีเงื่อนไขที่เปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติ อยูบนพื้นฐาน
ที่เทาเทียมกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลภายนอก และมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางเพียงพอ
• สอบทานหลักจรรยาบรรณในการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ เปนที่นาเชื่อไดวา
บริษัทฯ มีวิธีการดําเนินธุรกิจที่มีจรรยาบรรณซึ่งสอดคลองกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• รวมพิจารณาคุณสมบัติและคาตอบแทนของผูที่เสนอมาเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน

สมภพ อมาตย
อมาตยกุ
ยกลล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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การกํากับดูแลกิจการ

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินสําหรับป 2553 การเปดเผยขอมูลทางการเงินและนโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติ โดยประชุมรวมกับ
ผูสอบบัญชีและฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ภายในกําหนดเวลา มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี และกฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานกํากับดูแล ไดสอบทาน
รายงานและผลการตรวจสอบประเมินของผูส อบบัญชีซงึ่ ไมพบรายการปรับปรุงแกไขทีม่ สี าระสําคัญจากผูส อบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังไดสอบทานการเตรียมพรอมในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งอิงตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสากล
(International Financial Reporting Standards หรือ IFRS) คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อวา บริษัทฯ มีความพรอมที่จะดําเนินการตาม
มาตรฐานดังกลาว

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ไดแก นายสมภพ อมาตยกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ และนางวัธนี พรรณเชษฐ ไดปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมตามขอบเขต หนาที่และความรับ
ผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เปนไปตามกฏบัตรและสอดคลองตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก
การสอบทานรายงานทางการเงิน ความพอเพียงในการเปดเผยขอมูล ความพอเพียงเหมาะสมของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ
ใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไข ในป 2553 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 ครั้ง กรรมการตรวจสอบเขาประชุมครบองคประชุม
ทุกครั้ง โดยประชุมรวมกับฝายบริหาร ฝายตรวจสอบภายใน ฝายกฏหมาย และผูสอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวของ โดยรวมถึงการประชุมเพื่อหารือ
เปนการเฉพาะกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และผูสอบบัญชีดวย คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานสอบทานและขอเสนอ
แนะตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ เชื่อมั่นวาวิธีการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานนั้น มีความสําคัญเทียบเทากับผลของการดําเนินงานที่ไดตั้งไว ดังนั้น
บริษทั ฯ จึงคาดหมายวา ทัง้ กรรมการ ผูบ ริหารและพนักงานทุกคน จะตองเคารพและมีจรรยาบรรณในการปฎิบตั งิ านตามนโยบายภายใตมาตรฐาน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดวยมาตรฐานอันสูงสุดอยางเครงครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดวางแนวปฎิบัติการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลอง
ตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาใชปฎิบัติดวย

1 มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ไดรับเอามาตรฐานการดําเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) มาใช โดยนโยบายตางๆ ภายใตมาตรฐานการดําเนินธุรกิจดัง
กลาว ถือเปนนโยบายหลักของบริษัทฯ ซึ่งผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะตองทําความเขาใจและนําไปเปนแนวทางในการปฎิบัติอยาง
เครงครัด ในทุกๆ ป ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ถูกคาดหมายใหทําการทบทวนนโยบายหลักเหลานี้ พรอมยืนยันการทบทวนดังกลาว
เปนลายลักษณอักษรตอบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีการอบรมเพื่อทบทวนนโยบายหลักเหลานี้ หรือประเด็นสําคัญอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความเขาใจและสามารถนําไปเปนแนวทางปฎิบัติไดอยางถูกตองเปนระยะๆ
นโยบายหลัก 16 ประการของมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายเกี่ยวกับการขัดกันแหงผลประโยชน
นโยบายเกี่ยวกับทรัพยสินของบริษัท
นโยบายเกี่ยวกับการเปนกรรมการในบริษัทอื่น
นโยบายเกี่ยวกับการใหของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง
นโยบายเกี่ยวกับการปฎิบัติงานระหวางประเทศ
นโยบายตอตานการผูกขาด

รายงานประจําป 2553

9. นโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย
10. นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
11. นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย
12. นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑของบริษัทฯ
13. นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธกับลูกคาและคุณภาพสินคา
14. นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและยาเสพติด
15. นโยบายเกี่ยวกับการใหโอกาสในการจางงานอยางเทาเทียมกัน
16. นโยบายเกี่ยวกับการคุกคามผูอื่นในสถานที่ปฎิบัติงาน

บริษัทฯ ไดวางแนวปฎิบัติการกํากับดูแลกิจการซึ่งสอดคลองกับหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

2 แนวปฎิบัติการกํากับดูแลกิจการ
2.1 สิทธิของผูถือหุน

ผูถือหุนจะไดรับขอมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอพรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สําหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู
ถือหุนแตละครั้งอยางเพียงพอตามกําหนดเวลา ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดอยางมีประสิทธิภาพ

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผูถือหุนทุกคน ซึ่งครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุนอยางเปนอิสระ การเขารวมประชุม การแสดงความคิดเห็น
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการ และการใช
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องเกี่ยวกับการแตงตั้งหรือการถอดถอนกรรมการ คาตอบแทนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี จํานวน
เงินคาสอบบัญชี การประกาศจายเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษทีต่ อ งใชมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน ในการอนุมตั ิ เปนตน โดยในการประชุมผูถ อื หุน นัน้ จะมีผบู ริหารทีม่ คี วามรูแ ละเกีย่ วของเขารวมประชุม
เพื่อตอบคําถามในที่ประชุมดวย

2.2 การปฎิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553

ผูบริหารและเจาหนาที่จากฝายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเขาพบผูบริหารของบริษัทฯ โดย
ในป 2553 บริษัทฯ ไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ในระดับดีมาก
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การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีนโยบาย กําหนดใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวของบุคคลดัง
กลาวกับของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยังถูกคาดหมายใหหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพยโดยการอาศัย
ขอมูลภายในซึ่งมิไดเปนขอมูลสาธารณะ ที่กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานบุคคลดังกลาวไดมาโดยการอาศัยตําแหนงหนาที่ในบริษัทฯ ทั้งนี้
ในดานการกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลในภายในนั้น บริษัทฯ ไดดําเนินการดังตอไปนี้
• ใหความรูแกผูบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร ในการรายงานการถือหุนของบริษัทฯ และบทลงโทษในกรณีไม
เปดเผยขอมูลภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• ใหคาํ แนะนําแกผบู ริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหุน ของบริษทั ฯ ตอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
• ใหคําแนะนําแกผูบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใชขอมูลของบริษัทฯ อันจะสงผลตอราคาหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในชวง 1 เดือนกอนที่จะมี
การเปดเผยงบการเงินของบริษัทฯ (รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส) บริษัทฯ จะหามพนักงานที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลที่สําคัญกอนการเปดเผย
ขอมูลตอตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ
• หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่ รวมถึงคูสมรสและผูอยูในอุปการะของบุคคลดังกลาว ใชขอมูลของบริษัทฯ เพื่อขาย ซื้อ โอน
หรือรับโอนหุน ของบริษทั ฯ กอนทีจ่ ะมีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน การใชขอ มูลในลักษณะดังกลาวอาจเปนการละเมิดกฎหมายทีใ่ ชบงั คับ
และพนักงานที่ละเมิดอาจถูกบริษัทฯ ลงโทษทางวินัย

2.3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญตอสิทธิตามกฎหมายของผูม สี ว นไดเสียกลุม ตาง ๆ ตลอดจนผูซ งึ่ มีความสัมพันธเชิงพันธะสัญญากับบริษทั ฯ โดย
บริษทั ฯ จะยึดมัน่ ปฏิบตั ติ ามภาระหนาทีผ่ กู พันดังกลาว นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะจัดใหมีมาตรการในการแจงเบาะแสตอบริษทั ฯ ในประเด็นทีเ่ กี่ยว
กับการทําผิดกฎหมาย ความไมถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการกระทําผิดจรรยาบรรณ
บริษัทฯ ตระหนักดีวาชุมชนและสิ่งแวดลอมมีความสําคัญกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมด รวมถึงการใหความเคารพตอวัฒนธรรมแหงชาติและของทองถิน่ ทีน่ นั้ ๆ สิง่ สําคัญเหนือวัตถุประสงค
อื่นใดก็คือ บริษัทฯ มุงมั่นดําเนินงานดวยความปลอดภัยและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

2.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ คาดหมายใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความซื่อตรงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไมยอมรับพนักงานผูที่ไดผลงานมาโดยการ
ละเมิดกฏหมาย หรือนโยบายของบริษัทฯ หรือโดยการกระทําที่ไรจรรยาบรรณ ถือเปนนโยบายของบริษัทฯ ตลอดมาวา ธุรกรรมทุกอยางจะตอง
ถูกบันทึกอยางถูกตองลงในเอกสารบันทึกและสมุดบัญชี ซึ่งหมายความวา การลงขอความไมตรงตามที่เปนจริงในสมุดบัญชีและเอกสารบันทึก
ตาง ๆ หรือการเปดบัญชีธนาคารหรือมีบัญชีธนาคารไวแตไมลงบันทึกในสมุดบัญชีของบริษัทฯ เปนเรื่องที่หามกระทําอยางเด็ดขาด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่ตองการใหขอมูลที่เปดเผยในรายงานหรือเอกสารที่บริษัทฯ สงใหแกหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานที่มีอํานาจ
ควบคุม ตลอดจนการสื่อสารกับสาธารณชนเปนไปอยางสมบูรณ ถูกตอง เหมาะสม ตรงตามเวลาและสามารถเขาใจได รวมไปถึงการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของกับผูถือหุนตามกฎหมายที่ใชบังคับกําหนดไว ซึ่งในรอบป 2553 ที่ผานมา บริษัทฯ มีการรายงานขอมูลเมื่อมีเหตุการณสําคัญ
ตามกฎระเบียบถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในกําหนดเวลา อีกทั้งยังไดเผยแพรงบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนขอมูลตางๆ ในเว็บไซตของทางบริษัทฯ ดวยอีกทางหนึ่ง
อนึ่ง บริษัทฯ ไดจัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธเพื่อสื่อสารและใหขอมูลกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหทางการเงิน หรือผูเกี่ยวของทั่วไป ผาน
ชองทางตางๆ อาทิเชน เว็บไซตของบริษัทฯ การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะหทางการเงิน การประชุมกับนักลงทุน กิจกรรมอื่นๆ และ
สามารถติดตอกับแผนกนักลงทุนสัมพันธไดโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท 02 262-4788 หรืออีเมล essoIR@exxonmobil.com

2.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสรางคณะกรรมการ อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
โครงสราง อํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ รวมถึงรายชือ่ ของคณะกรรมการบริษทั สามารถอางอิงไดจากหัวขอเรือ่ ง “โครงสรางการถือหุน และ
การจัดการ” หัวขอยอยที่ 3 (คณะกรรมการบริษัท)

การประชุมคณะกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมอยางนอยสามเดือนตอครั้ง อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมีการประชุม
เพิ่มเติมตามความจําเปน ทั้งนี้ ในการประชุมจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในขอปรึกษาที่สําคัญ และจะมีการเสนอรายงานการประชุม
ดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อพิจารณารับรอง และจัดเก็บรายงานการประชุมนั้นเพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจ
สอบได
นอกจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั แลว กรรมการอิสระอาจจัดการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยทีไ่ มมฝี า ยบริหารของบริษทั ฯ เขา
รวมประชุมดวย เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยูในความสนใจ และจะแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบผลการประชุม
นั้นดวย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในป 2553 ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง ตามรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการ ดังนี้
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
6/6
5/6
5/6
5/6
2/2
4/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

การกํากับดูแลกิจการ

ชื่อ
1. นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร
2. นางพรธิดา บุญสา
3. นายมารค เอล นอรธคัท
4. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
5. นายยอดพงศ สุตธรรม (1)
6. นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
7. นายสมเจตน สายฝน
8. นายคุรุจิต นาครทรรพ
9. นายวัฒนา จันทรศร
10. นายสมภพ อมาตยกุล
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
12. นางวัธนี พรรณเชษฐ
กรรมการที่ลาออกระหวางป 2553
1. นายกวอก ยิว เมง (1)

3/3

คณะกรรมการตรวจสอบ
โครงสราง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถอางอิงไดจากหัวขอเรื่อง “โครงสรางการถือหุน
และการจัดการ” หัวขอยอยที่ 4 (คณะกรรมการตรวจสอบ)
ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยรวมถึงการประชุมเพื่อหารือเปนการเฉพาะกับที่ปรึกษากฎหมายและผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
ชื่อ
1. นายสมภพ อมาตยกุล
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
3. นางวัธนี พรรณเชษฐ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
7/7
7/7
7/7
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(1) นายยอดพงศ สุตธรรม ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการใหมแทนนายกวอก ยิว เมง มีผลตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2553

คณะกรรมการประเมินผลงาน
โครงสราง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของคณะกรรมการประเมินผลงาน สามารถอางอิงไดจากหัวขอเรื่อง “โครงสรางการ
ถือหุนและการจัดการ” หัวขอยอยที่ 5 (คณะกรรมการประเมินผลงาน)
คณะกรรมการประเมินผลงานทําการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการในรอบป 2553 รวมกับคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารผลการ
ประเมินผลงานดังกลาวแกกรรมการผูจัดการดวย

คาตอบแทนกรรมการ
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯ สามารถอางอิงไดจากหัวขอเรือ่ ง “โครงสรางการถือหุน และการจัดการ” หัวขอยอยที่ 8 (คาตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร)

คาตอบแทนผูบริหาร
รายละเอียดคาตอบแทนผูบ ริหารของบริษทั ฯ สามารถอางอิงไดจากหัวขอเรือ่ ง “โครงสรางการถือหุน และการจัดการ” หัวขอยอยที่ 8 (คาตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร)

การพัฒนากรรมการ
กรรมการของบริษัทฯ จะไดรับการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานและการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะ
สนับสนุนใหกรรมการไดเพิ่มพูนความรูและพัฒนาตนเอง โดยเขารวมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวของ เชน หลักสูตรตางๆ ของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)
การเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ
นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร
นางพรธิดา บุญสา
นายมารค เอล นอรธคัท
นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
นายยอดพงศ สุตธรรม
นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
นายสมเจตน สายฝน
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายวัฒนา จันทรศร
นายสมภพ อมาตยกุล
นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

12. นางวัธนี พรรณเชษฐ

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

* ไดเขารับการอบรมหลักสูตร DAP ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554
** หลักสูตร DAP ภาษาอังกฤษที่ไดลงทะเบียนไวในป 2553 ถูกยกเลิก
DAP = Director Accreditation Program
DCP = Director Certification Program
ACP = Audit Committee Program
FN = Finance for Non-Finance Director
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วันที่เขารับการอบรม
** / *
26 กันยายน 2551
** / *
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 กุมภาพันธ 2550
14 – 15 กุมภาพันธ 2550

“เลือกลงทุนอยางมีวินัย”

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ จะทําการประเมินและสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ เพือ่ ใหเปนไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการทบทวนสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกับฝายตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ อยูเสมอ จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถทําใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดวยขอสรุป
ในดานตางๆ ดังนี้

องคกรและสภาพแวดลอม
รูปแบบการจัดโครงสรางองคกรที่บริษัทฯ ใชอยูในปจจุบันนี้ มีความ
เหมาะสม และเอื้อใหการดําเนินงานประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มี
ประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีนโยบายขอกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน ตองยึดถือจรรยาบรรณในระดับสูงสุดในการปฎิบัติงาน
อยางเครงครัด และหลีกเลี่ยงการปฎิบัติในลักษณะที่กอใหเกิด หรือ
อาจกอใหเกิดการขัดกันแหงผลประโยชน ระหวางผลประโยชนสว นตัว
กับของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคาดหวังใหการดําเนินธุรกรรม
ตองเปนไปอยางเที่ยงธรรม ไมวาจะเปนธุรกรรมระหวางพนักงานเอง
หรือธุรกรรมที่ทํากับผูขายสินคา ลูกคา และบุคคลอื่น ๆ ดวย

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ใชกระบวนการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงในทุก
ดานทุกสวนของธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีวิธีการและขั้นตอนที่ดีในการ
วิเคราะหและประเมินปจจัยความเสีย่ งทีส่ าํ คัญอันอาจสงผลกระทบตอ
บริษทั ฯ รวมถึงการกําหนดมาตรการในการจํากัดหรือลดความรุนแรง
จากผลกระทบดังกลาว ในระบบงานของบริษทั ฯ การบริหารจัดการ
ความเสีย่ งเปนสวนประกอบทีต่ อ งตระหนักถึงดวยเสมอในการกําหนด
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ระบบการปฎิบตั งิ านทุกสวนของบริษทั ฯ โดยคํานึงถึงปจจัยความเสีย่ ง
ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนกระบวนการติดตามและตรวจสอบ
ใหมีการปฎิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมการปฎิบัติงานของฝายบริหาร
บริษัทฯ มีการกําหนดและใชคูมือการมอบหมายอํานาจและวงเงิน
อํานาจอนุมัติรายการของผูบริหาร (Delegation of Authority Guide)
ซึ่งระบุวงเงินและวิธีการอนุมัติในแตละประเภทรายการตางๆ ของผู
บริหารในแตละระดับชัน้ อยางชัดเจน โดยระบบการมอบหมายอํานาจ
นี้ก็เพื่อใหฝายจัดการมั่นใจไดวา การตัดสินใจในธุรกรรมตางๆ ไดรับ
การอนุมัติอยางเหมาะสมโดยบุคลากรที่มีทักษะและความรูที่เหมาะ
สม ซึ่งหลักการพื้นฐานจะถือวา อํานาจที่ไดรับมอบหมายจะตองมาคู
กับความรับผิดชอบตอการตัดสินใจโดยใชวิจารณญานทางธุรกิจ และ
การพิจารณา โดยคํานึงถึงหลักการระบบการแบงแยกอํานาจหนาที่
เพื่อใหมีการตรวจทานอยางเหมาะสมดวย

การควบคุมภายใน

ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในแตละครั้ง มี
การใหขอมูลตางๆ ที่สําคัญเพื่อชวยในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องดัง
กลาวอยางเพียงพอ บริษทั ฯ มีการบันทึกความเห็นและขอสังเกตของ
กรรมการไวในรายงานการประชุม ซึ่งถูกจัดเก็บไวอยางดีเพื่อใหผู
เกี่ยวของสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฎิบัติหนาที่
ของกรรมการได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดการขอมูล
(Information Management System) ที่มีวิธีการการบันทึกและจัด
เก็ บ เอกสารประกอบการบั น ทึ ก บั ญ ชี ไ ด อ ย า งครบถ ว นและมี
ประสิทธิภาพอีกดวย

ระบบควบคุมการจัดการประกอบดวยหลักการสําคัญ 7 ประการ ไดแก
การกระจายอํานาจ (Decentralization of Management) การ
แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ (Segregation of Duties and
Responsibilities) การจดบันทึกเอกสาร (Documentation) การกํากับ
และสอบทาน (Supervision and Review) ประสิทธิภาพการจัดการ
ดานเวลา (Timeliness) การจัดการใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
(Relevance to Risk) และความเปนอิสระของการควบคุม (Minimum
Inter-dependence of Controls) ทั้งนี้ ฝายบริหารของแตละหนวย
งานจะตองนําหลักการดังกลาวไปประยุกตเพื่อปฎิบัติใชในหนวยงาน
ของตนอยางเครงครัด

การติดตามและวัดประเมินผล

ระบบการควบคุมภายใน

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการระบบการควบคุมภายใน
อยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว
บริษัทฯ ไดวางหลักเกณฑวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ ซึง่ ตัง้ อยูบ นมาตรฐานของระบบควบคุมการจัดการ (System of
Management Control – Basic Standards) และระบบบริหารการ
ดําเนินงานเพือ่ การควบคุม (Controls Integrity Management System)
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบและวัดผล
ประสิทธิภาพตามรอบระยะเวลาการตรวจสอบอยางสมํา่ เสมอ ทัง้ ทาง
ดานนโยบายและแนวปฎิบตั ิ ความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทางการเงิน การดําเนินงานและการควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จากทีม
งานผูตรวจสอบภายในบริษัทฯ ที่มีความเปนอิสระ รวมถึงการตรวจ
สอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตอีกทางหนึ่งดวย

ระบบควบคุมการจัดการ
ระบบควบคุมการจัดการเปนการกําหนดหลักการพื้นฐาน แนวทาง
ปฎิบตั แิ ละมาตรฐานสําหรับระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
เพื่อใหการปฎิบัติงานของแตละหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับเปาหมายทิศทางของฝายบริหาร และ
คงไวซึ่งสิทธิประโยชนของผูที่เกี่ยวของตางๆ

ระบบบริหารการดําเนินงานเพื่อการควบคุม
ระบบบริหารการดําเนินงานเพื่อการควบคุมซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ระบบควบคุมการจัดการ เปนเครื่องมือสําคัญระดับปฎิบัติการเพื่อ
ประเมินความเสี่ยงและหาทางกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงหรือปญหาขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ครอบคลุมในทุก
สวนของงาน ทั้งดานการปฎิบัติงาน การเงินหรืองานบริหาร รวมไป
ถึงการรายงานความผิดปกติ ขอบกพรองของการควบคุม และประเด็น
อันอาจขัดตอแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอฝายบริหาร
ทั้งนี้ ก็เพื่อทําใหเกิดความมั่นใจวา นโยบาย หลักการและมาตรฐาน
ของระบบการควบคุมการจัดการ ตลอดจนวิธกี ารควบคุมภายในหนวย
งาน ไดถูกนําไปประยุกตปฎิบัติใชจริงและยังคงความมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา
ระบบบริหารการดําเนินงานเพื่อการควบคุมจะครอบคลุม 7 หัวขอ
ไดแก การกํากับดูแลของฝายบริหาร (Management, Leadership,
Commitment & Accountability) การประเมินความเสี่ยง (Risk
Assessment) แนวปฎิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยง (Business Procedure
Management & Improvement) การสื่อสารและอบรม (Personnel
& Training) การจัดการเพือ่ นําไปปฎิบตั ิ (Management of Change)
การรายงานและการจัดการขอบกพรองของการควบคุม (Reporting
& Resolution of Control Weakness) และ การประเมินประสิทธิภาพ
ของการควบคุม (Controls Integrity Assessment) โดยในแตละหัวขอ
จะประกอบดวยรายละเอียด 5 หัวขอยอยคือ วัตถุประสงค (Objective)
มาตรฐาน (Standards) ขั้นตอนการปฎิบัติ (Procedures) ผลที่คาด
วาจะไดรับ (Expected Results) และ วิธีการสอบทาน (Verification
& Feedback Mechanism)
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รายการระหวางกัน

บริษัทฯ จัดใหมีการสื่อสารและอบรมเกี่ยวกับการควบคุมใหแก
พนักงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง และมีทีมงานผูตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ที่มีความเปนอิสระ ทําการตรวจสอบและวัดประเมินผลของ
แตละหนวยงานเพื่อใหการปฎิบัติตางๆ นั้นเปนไปตามนโยบายและ
แนวปฎิบตั ภิ ายใตระบบการควบคุมทีร่ ดั กุม ขอควรปรับปรุงทีร่ ายงาน
โดยผูตรวจสอบภายใน สิ่งผิดปกติ หรือประเด็นปญหาการกระทําที่
อาจขัดตอแนวมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ ไดมกี ารปรับปรุงแกไข และ
รายงานตอฝายบริหารโดยมิชักชา และมีการสอบทานจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ ผูจัดการของแตละหนวยงานจะเปนผูทําการ
ติดตามผลความคืบหนาของการปฎิบตั แิ กไขตามขอแนะนําตางๆ จาก
รายงานการตรวจสอบของผูต รวจสอบภายใน จนปญหาไดรบั การแกไข
เสร็จสิ้น คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมิน ทบทวนความมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการติดตามแกไขของฝายจัดการอยาง
สมํ่าเสมอ

การกํากับดูแลกิจการ

สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล

การตรวจสอบและวัดผลประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการตรวจสอบและวัดผลประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ของหนวยงานตางๆ โดยทีมงานผูต รวจสอบภายในของบริษทั ฯ อยาง
อิสระในรอบระยะเวลาทุกๆ 3 ปเปนอยางนอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับ
ความเสี่ยงของแตละหนวยงาน นอกจากนี้ ในแตละหนวยงานจะมี
การแตงตั้ง ที่ปรึกษาดานการควบคุมของหนวยงานเพื่อใหแนวทาง
การควบคุมและทําการตรวจประเมินการควบคุมภายในของหนวยงาน
กันเอง (Unit Internal Assessment) เปนระยะๆ โดยผลของการตรวจ
ประเมินภายในของหนวยงาน และผลของการตรวจสอบโดยทีมงานผู
ตรวจสอบภายในบริษัทฯ จะมีการรายงานอยางเปนทางการตอฝาย
บริหารของหนวยงานนั้น เพื่อพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขและ
ติดตามผลความคืบหนาของการปฎิบัติตามขอแนะนําตางๆ ตอไป
ทัง้ นี้ ผลของรายงานทัง้ หมดดังกลาว จะมีการนําเสนอเพือ่ รายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบดวย

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะเปนผูทําการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบบัญชี เพือ่ รับรองวางบการเงินของบริษทั ฯ ไดจดั ทําขึน้ โดย
ไมมขี อ มูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ และจัดทําสอดคลอง
กับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

คาตอบแทนผูสอบบัญชี
บริษทั ฯ จายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกผสู อบบัญชีรบั อนุญาต
บริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด สําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีป 2553 เปนจํานวนเงิน 4,300,000 บาท
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“เพิ่มประสิทธิภาพและเขาถึงเทคโนโลยีผานความรวมมือ
ภายในเครือเอ็กซอนโมบิล”

รายการระหวางกัน
บริษทั ฯ ในฐานะบริษทั หนึง่ ในเครือเอ็กซอนโมบิลไดเขาทําสัญญาตางๆ กับเอ็กซอนโมบิลและบริษทั ในเครือ เพือ่ ทีบ่ ริษทั ฯ จะไดรบั ประโยชนและ
เขาถึงความเชีย่ วชาญดานปฎิบตั กิ ารและบริการสนับสนุนอืน่ ๆ ของเอ็กซอนโมบิล โดยทีส่ ญั ญาเหลานีเ้ ปนประโยชนตอ บริษทั ฯ และมีความสําคัญ
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามมาตรฐานของเอ็กซอนโมบิล เงื่อนไขและขอตกลงในสัญญาดังกลาว ตั้งอยูบนพื้นฐานเดียวกันกับเงื่อนไข
และขอตกลงของคูสัญญารายอื่นๆ ที่เปนบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวาสัญญาดังกลาว มีลักษณะ
เดียวกันกับที่ทํากับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขขอตกลงทางการคาที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
สัญญาระหวางกันเหลานั้นแลว
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการ
ระหวางกัน

การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ ภายใตสัญญาตางๆ กับบริษัท
ที่เกี่ยวของทั้งหมดในปที่ผานมา เปนการทํารายการเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษทั ฯ โดยไดรบั การตรวจสอบจากผูส อบบัญชี ซึง่ เปนสวน
หนึ่งของการตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทฯ และการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณาขอมูลตาง ๆ ประกอบกัน แลวมี
ความเห็นวา ธุรกรรมเหลานั้นเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ
และเทาเทียมกับธุรกรรมทีท่ าํ กับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
และมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางเหมาะสม
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โดยปกติแลวการเขาทําสัญญาระหวางกันทัง้ หมดของบริษทั ฯ ทําขึน้ เพือ่ การดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ขัน้ ตอนการอนุมตั มิ คี วามสอดคลองกับ
แนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนเกิดขึน้ จากการเขาทําสัญญาระหวางกันกับบุคคลทีเ่ ปนผูถ อื หุน กรรมการ หรือผูบ ริหารของบริษทั ฯ บุคคลทีเ่ ปนผูถ อื หุน กรรมการ
หรือผูบริหารของบริษัทฯ ดังกลาวจะไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญาดังกลาว

รายการระหวางกัน

อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมบริษัทไดอนุมัติในหลักการใหบริษัทฯ และบริษัทยอยเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บางประเภทกับกรรมการ ผูบริหารและ/หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ (ตามที่ไดหรือจะไดใหคํานิยามไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย) หากธุรกรรมเหลานั้นเปนธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน
สถานการณเดียวกันดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
แลวแตกรณี หรือหากธุรกรรมเหลานั้นเปนธุรกรรมที่มีการคิดราคาในราคาที่เปนธรรมหรือราคาตลาด หรือหากธุรกรรมเหลานั้นเปนธุรกรรมที่มี
การคิดราคาในราคาทุนหรือราคาทุนบวกคาบริการตามที่ตกลงกันไวในสัญญาระหวางบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ หรือหากราคาอยูบนพื้นฐาน
เดียวกันกับราคาทีเ่ รียกเก็บจาก หรือเรียกเก็บโดยบริษทั ในเครือทัว่ โลกสําหรับการใหบริการหรือการซือ้ ขายสินคาประเภทเดียวกัน หรือหากอัตรา
ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากเงินกูยืมระหวางบริษัทฯและบริษัทในเครืออื่นไดคิดตามอัตราที่เปนธรรม (Fair rate) หรืออัตราตลาด (Market Rate)

การควบคุมภายใน

มาตรการขั้นตอนในการอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกัน

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขขางตน หากบริษัทฯ ประสงคจะเขาทําสัญญาระหวางกัน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ทําการสอบทานและใหความเห็นเกีย่ วกับสัญญาดังกลาว โดยทีค่ วามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการบริษทั หรือ
ผูถือหุนแลวแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทําสัญญาตามที่เสนอนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
ประเภทและลักษณะของรายการระหวางกัน

สัญญาระหวางกันที่บริษัทฯ เขาทํากับบริษัทที่เกี่ยวของ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 สรุปรวมไดดังนี้
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สําหรับการเขาทําสัญญาระหวางบริษทั ฯ กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วของทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต บริษทั ฯ จะปฏิบตั ใิ หเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริษทั
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ตามสาระสําคัญขางตน รวมถึงตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีผลใชบังคับ
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บริษัทฯ จะขายไอซอม เบนซีน ใหแก EMCAP

บริษัทฯ จะทําการขายหรือซื้อนํ้ามันหลอลื่นจาก EMAPPL

บริษัทฯ จะทําการขายพาราไซลีนและสารเบนซีนเขมขนที่ผลิตไดจากโรงงานฯ ของ
บริษัทฯใหกับ EMAPPL

EMAPPL จะขายหรือจัดหานํา้ มันดิบสําหรับภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก ใหแกบริษทั ฯ อีกทัง้
จะขายหรือจัดหา กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑและวัตถุดบิ และสารพืน้ ฐานสําหรับ
การผลิตผลิตภัณฑหลอลื่น และบริษัทฯ จะทําการขายนํ้ามันดิบ กาซปโตรเลียมเหลว
ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑหลอลื่น ซึ่งบริษัทฯ
ประสงคจะสงออก ใหกับ EMAPPL

ลักษณะของรายการ

EMCAP จะทําการขายเคมีภัณฑใหแกบริษัทฯ ในปริมาณที่บริษัทฯ ไดมีหนังสือแจง
ตกลงกันในแตละครั้ง
สัญญาจัดหานํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑและ
ExxonMobil Sales and Supply EMS&S จะขายหรือจัดหานํา้ มันดิบ นอกภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก ใหแกบริษทั ฯ นอกเหนือ
วัตถุดิบ (Crude oil, Products and
(“EMS&S”)
จากนํ้ามันดิบ EMS&S จะขายหรือจัดหาผลิตภัณฑและวัตถุดิบใหแกบริษัทฯ และ
Feedstocks Supply Agreement)
EMS&S เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ บริษทั ฯ จะทําการขายนํา้ มันดิบ กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑและวัตถุดบิ และสาร
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่ ซึง่ ถือ พืน้ ฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑหลอลืน่ ซึง่ บริษทั ฯ ประสงคจะสงออกใหกบั EMS&S
หุนทางออม รอยละ 100
สัญญาบริการ “ศูนยสนับสนุนธุรกิจ
ExxonMobil Limited (“EML”)
EML จะใหบริการตางๆ ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การ
กรุงเทพฯ” (“Bangkok Business Support EML เปนหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็ก ปฎิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจแตละ
Center” Master Service Agreement) ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และเปน ประเภทและการดําเนินงานของบริษัทฯ อาทิเชน บริการใหคําปรึกษาและจัดการทาง
บริ ษั ท ย อ ยของ ExxonMobil ดานภาษี การเงิน ประชาสัมพันธ เปนตน
International Holdings Inc.

ExxonMobil Asia Pacific Pte.Ltd.
(“EMAPPL”)
EMAPPL เปนหนึง่ ในบริษทั ในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่ ซึง่ ถือ
หุนทางออม รอยละ 100
สัญญาจัดหาและรับซือ้ พาราไซลีนและสาร EMAPPL
เบนซีนเขมขน (Paraxylene and Benzene
concentrate Supply and Offtake
Agreement)
ธุรกรรมการซื้อขายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอ EMAPPL
ลื่น (Finished lubes Sale and Purchase
Agreement) (spot)
ธุรกรรมการขายไอซอม เบนซีน (Isom ExxonMobil Chemical Asia
Benzene) (spot)
Pacific (“EMCAP”) ซึง่ เปนหนวย
งานภายในของ EMAPPL
EMCAP เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่ ซึง่ ถือ
หุนทางออม รอยละ 100
สัญญาซื้อขาย (Sale Agreement)
EMCAP

สัญญาจัดหานํา้ มันดิบ กาซปโตรเลียมเหลว
ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ และสารพื้นฐาน
สําหรับการผลิตผลิตภัณฑหลอลืน่ (Crude
oil, LPG, Products and Feedstock, and
Lube Basestock Supply Agreement)

สินคาและบริการ

ชื่อสัญญา

377

1,092

10,637

71,404

3,528

32,938

1,249
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ลักษณะของรายการ
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การขาย
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EMAPPL และบริษัทฯ จะใหบริการซึ่งกันและกัน ในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ การปฎิบตั กิ าร การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
กับธุรกิจปลายนํ้าของบริษัทฯ อาทิเชน การตลาดนํ้ามันเชื้อเพลิง การกลั่นนํ้ามัน การ
จัดหาสินคา เปนตน
EMAPPL และบริษัทฯ จะใหบริการซึ่งกันและกัน ในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ การปฎิบตั กิ าร การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
กับธุรกิจเคมีภัณฑของบริษัทฯ อาทิเชน บริการดานบัญชี กฎหมาย ภาษี ทรัพยากร
บุคคล พื้นที่สํานักงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับเสมียน บริการเครือขายคอมพิวเตอร
และบริการจัดซื้อจัดหา
สัญญาบริการ (Master Service
ExxonMobil Global Services EMGSC จะใหบริการใหคาํ แนะนําและชวยเหลือบริษทั ฯ เกีย่ วกับ (ก) บริการเทคโนโลยี
Agreement)
Company (“EMGSC”)
สารสนเทศ (ข) บริการจัดซือ้ จัดหาในดานตางๆ (ค) บริการอสังหาริมทรัพยและบริการ
EMGSC เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ สิ่งอํานวยความสะดวก
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่ ซึง่ ถือ
หุนโดยตรง รอยละ 100
สัญญาการสนับสนุนธุรกิจของเอ็กซอน
ExxonMobil Petroleum & EMPC จะใหบริการสนับสนุนดานตางๆ อาทิเชนดานบัญชี งานธุรการ เปนตน ผาน
โมบิล ปโตรเลียม แอนด เคมิคอล
ทางบุคลากรที่อยูนอกศูนยธุรกิจซึ่งไมไดตั้งอยูในประเทศไทย
Chemical (“EMPC”)
(ExxonMobil Petroleum & Chemical EMPC เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ
Master Business Support Agreement) เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่ง
ถือหุนทางออม รอยละ 100
สัญญาบริการ (EssoAir Service
ExxonMobil Aviation
EMA จะใหบริการเกี่ยวกับการตลาด ความชวยเหลือทางเทคนิคที่เหมาะสมตอการ
Agreement)
International Ltd. (“EMA”)
ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานของบริษัทฯ รวมถึงการสงเสริมการขาย
EMA เปนหนึง่ ในบริษทั ในเครือเอ็ก และการใหบริการคําปรึกษาอื่นที่เกี่ยวของ
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งถือหุน
ทางออม รอยละ 100
สัญญาขนสงทางทะเลระหวางบริษัทใน Standard Tankers Bahamas Ltd STB จะใหบริการเกี่ยวกับ (ก) กิจการเรือขนสงกองกลางและการขนสงนํ้ามันดิบ
ผลิตภัณฑปโ ตรเลียม และเคมีภณั ฑ (ข) การเชาเรือและการบริการสนับสนุนการขนสง
เครือ (Inter Affiliate Marine
(“STB”)
Transportation Services Agreement) STB เปนหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็ก (ค) บริการตรวจสอบเรือ (ง) บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเรือขนสงกองกลาง รวมทั้ง
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งถือหุน กิจกรรมการขนสงทางนํ้าประเภทอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
ทางออม รอยละ 100

สั ญ ญาบริ ก ารสํ า นั ก งานใหญ 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)
สั ญ ญาบริ ก ารสํ า นั ก งานใหญ ภู มิ ภ าค/ EMAPPL
บริ ษั ท ในเครื อ สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ เคมี ภั ณ ฑ
(Chemical Regional Headquarters/
Affiliate Service Agreement)

ชื่อสัญญา

1,477

10

2

72

3

40

700

รายจายจาก รายไดจาก รายจายจาก
การซื้อ
การใหบริการ การรับบริการ
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EMC ตกลงใหบริษัทฯ มีสิทธิใชเครื่องหมายการคา ESSO, EXXON และ ESSO Oval
สําหรับผลิตภัณฑคาปลีกที่ขายในประเทศไทย

สัญญานี้ทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (ก) การสรางสรรค การไดมา และการบริหาร
จัดการขอมูลทางเทคนิค และการคุมครองสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชนในการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปโตรเลียมและเคมีภัณฑ (ข) การเขาถึงขอมูลทางเทคนิค และ
การใชความคุม ครองสิทธิบตั รและลิขสิทธิท์ ไี่ ดรบั สําหรับขอมูลทางเทคนิคดังกลาว (ค)
ความชวยเหลือทางดานวิศวกรรมและงานวิจัยพิเศษ และ (ง) การรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยสนิ ทางปญญาและขอมูลทางเทคนิคทีไ่ ดมาหรือเปดเผยตามสัญญานีเ้ พือ่
ประโยชนของบริษัทฯ
EMCT ในฐานะผูใหเชาจะจัดหาและใหบริษัทฯ เชาตัวเรงปฎิกิริยา

ลักษณะของรายการ

บริษทั ฯ ตกลงเขาทําสัญญานีเ้ พือ่ การเฉลีย่ คาใชจา ยในการรักษา ปรับปรุง และพัฒนา
เครื่ อ งหมายการค า สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ป  โ ตรเลี ย มค า ปลี ก นอกเหนื อ จาก
เครือ่ งหมายการคาทีก่ าํ หนดในสัญญาอนุญาตใหใชสทิ ธิในเครือ่ งหมายการคาสําหรับ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมคาปลีก
สัญญาบริการตัดยอดหนี้สินระหวางกัน EMC
EMC จะใหบริการ Trade Central Clearing House Sub-Account และ Other
(Clearing House Service Agreement)
Central Clearing House Sub-Account เพื่ออํานวยความสะดวกในการตัดยอดหนี้
สินระหวางกัน เพื่อการชําระราคาของธุรกรรมตางๆ
สัญญาบริการ (Service Agreement)
ExxonMobil Hong Kong Limited EMHKL และบริษัทฯ จะใหบริการซึ่งกันและกัน ในบริการเกี่ยวกับการจัดการ วิชาชีพ
(“EMHKL”)
และการบริหารเกี่ยวกับการปฎิบัติการ รวมถึงการปรึกษาเรื่องอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ดํ
EMHKL เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ าเนินงานขององคกรโดยรวม
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่ ซึง่ ถือ
หุนทางออม รอยละ 100
สัญญาบริการ (Service Agreement)
ExxonMobil Catalyst Services EMCSI จะใหบริการตางๆ ซึง่ รวมถึงการจัดหาโลหะมีคา เพือ่ ดําเนินการผลิต เพิม่ หรือ
เปลี่ยนตัวเรงปฎิกิริยาตามประเภทของโลหะ และการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวกับตัว
Inc. (“EMCSI”)
EMCSI เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ เรงปฎิกิริยา
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่ ซึง่ ถือ
หุนโดยตรง รอยละ 100

สัญญาเชาตัวเรงปฎิกริ ยิ า (Catalyst Lease ExxonMobil Catalyst
Agreement)
Technologies LLC (“EMCT”)
EMCT เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่ ซึง่ ถือ
หุนทางออม รอยละ 100
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมาย Exxon Mobil Corporation
การคาสําหรับผลิตภัณฑปโ ตรเลียมคาปลีก (“EMC”)
(Petroleum Retail Products Trademark EMC เปนบริษัทแมของบริษัทใน
License Agreement)
เครือและบริษทั ยอยตางๆ ในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
สัญญาเฉลี่ยคาใชจายเครื่องหมายการคา EMC
(Trademark Cost Sharing Agreement)

สัญญาวิจยั มาตรฐาน (Standard Research ExxonMobil Research and
Agreement)
Engineering Company
(“EMRE”)
EMRE เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่ ซึง่ ถือ
หุนโดยตรง รอยละ 100

ชื่อสัญญา

68

20

4

76
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รายการระหวางกันในรอบปบัญชี 2553 (ลานบาท)
รายไดจาก รายจายจาก รายไดจาก รายจายจาก
การขาย
การซื้อ
การใหบริการ การรับบริการ

ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 33)

ExxonMobil Chemical
บริษัทฯ จะใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดในประเทศไทย
Company (“EMCC”)
EMCC เปนหนวยงานภายในของ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ExxonMobil Marine Limited บริษัทฯ ขายและสงมอบนํ้ามันเชื้อเพลิงทางทะเลและใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวของแก
(“EMML”) and EMAPPL
EMML และ EMAPPL
EMML เปนหนึ่งในบริษัทในเครือ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชัน่ ซึง่ ถือ
หุนทางออม รอยละ 100

ลักษณะของรายการ

ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ ในฐานะผูใหกู ตกลงให EML กูเงินจํานวนไมเกิน 3,000 ลานบาท โดย EML
จะทําการโอนเงินเขาบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิเบิกเงินดังกลาวมาใช
ประโยชนได แตตองชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากจํานวนดังกลาว
บริษัทฯ ในฐานะผูใหกู ตกลงให IPEL กูเงินจํานวนไมเกิน 500 ลานบาท โดย IPEL
จะทําการโอนเงินเขาบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิเบิกเงินดังกลาวมาใช
ประโยชนได แตตองชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากจํานวนดังกลาว

บริษัท วิสาหกิจสงเสริม
อุตสาหกรรม จํากัด (”IPEL”)
IPEL เปนบริษัทในเครือซึ่งผู
บริหารทานหนึ่งถือหุนรอยละ 14
ยอดรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการที่ 33)

EML

(3) จํานวนนี้ไดรวมรายการเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอย เปนจํานวน 2 ลานบาท

สัญญากูยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด
(Loan and Current Account
Agreement)
สัญญากูยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด
(Loan and Current Account
Agreement)

ความชวยเหลือทางการเงิน

บริษัทที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร

ชื่อสัญญา

(1) ในคาใชจายทั้งหมดที่ไดจายใหกับ EMRE เปนคาใชจายในการลงทุนจํานวน 390 ลานบาท
(2) จํานวนนี้ไมรวมคาบริการที่จายใหกับบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด เปนจํานวน 680 ลานบาท

รายการอื่นๆ

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

สัญญาบริการ (Service Agreement)

บริษัทที่เกี่ยวของ

219
109,566(2)

0
13

3

276
3,080

รายจายจาก รายไดจาก รายจายจาก
การซื้อ
การใหบริการ การรับบริการ

19

16(3)

19

ดอกเบี้ยจาย

0
0

ยอดเงินใหกู
ณ สิ้นงวด

2

14

ยอดเงินกู ณ
สิ้นงวด

0

ดอกเบี้ยรับ

รายการระหวางกันในรอบปบัญชี 2553 (ลานบาท)

0
13,223

1,117

รายไดจาก
การขาย

รายการระหวางกัน

ชื่อสัญญา

รายการระหวางกันในรอบปบัญชี 2553 (ลานบาท)
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คณะกรรมการบริษัท

นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
อายุ: 49
คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยแหงนอรธธัมเบรีย
ประเทศอังกฤษ
ตําแหนงปจจุบัน:
• ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด
• ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษทั โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
• 2549 - 2552 ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
• 2548 - 2549 ผูตรวจสอบทั่วไปธุรกิจตนนํ้า
เอ็กซอนโมบิล ประเทศสหรัฐอเมริกา
• 2544 - 2548 ผูจัดการฝายวิเคราะหและรายงาน
ทางการเงิน เอ็กซอนโมบิล ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): ไมมี
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นายสมภพ อมาตยกุล
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 70
คุณวุฒิการศึกษา:
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• หลักสูตรการจัดการระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน:
• รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทในตลาด
หลักทรัพยฯ 3 แหง
• รองประธานหอการคาไทย
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง : กอนป 2546
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
• ประธานธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน)
• ประธานการรถไฟแหงประเทศไทย
• ผูจัดการใหญบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): 0.0001

นางวัธนี พรรณเชษฐ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 73
คุณวุฒิการศึกษา:
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอลาบามา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตําแหนงปจจุบัน:
• กรรมการกํากับธุรกิจในเครือ บริษัท ผลิตไฟฟา
จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพยพัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและบัญชี
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
• 2550 - 2552 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ
สอบ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
• 2548 - 2551 ประธานอนุกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
• 2546 - 2549 กรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
• 2542 - 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ
สอบ บริษัท เดลตาอิเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): ไมมี

รายการระหวางกัน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร

นายวัฒนา จันทรศร
กรรมการ และกรรมการประเมินผลงาน
อายุ: 64
คุณวุฒิการศึกษา:
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส ชิคาโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน:
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
• 2549 - 2550 ที่ปรึกษาธุรกิจกิจการกลั่นภาคพื้น
เอเชียแปซิฟก บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด
• 2547 - 2549 ที่ปรึกษาธุรกิจกิจการกลั่นภาคพื้น
เอเชียแปซิฟก บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
• 2545 - 2547 ผูจัดการโรงกลั่นศรีราชา
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): ไมมี

นายคุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการอิสระ
อายุ: 55
คุณวุฒิการศึกษา:
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ปโตรเลียม มหาวิทยาลัยรัฐโอกลาโฮมา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน:
• รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
• 2551 - 2553 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน
• 2549 - 2551 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
• 2549 - 2549 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน
• 2547 - 2549 ผูอํานวยการสํานักความรวมมือ
ระหวางประเทศ กระทรวงพลังงาน
• 2543 - 2547 หัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหาร องคกร
รวมไทย-มาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร กระทรวง
อุตสาหกรรม
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): ไมมี
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นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน
และกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 71
คุณวุฒิการศึกษา:
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ มหาวิทยาลัยรัฐโอกลาโฮมา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน:
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
• 2548 - 2550 ที่ปรึกษา บริษัท เบทาโกร อโกรกรุป
จํากัด (มหาชน)
• 2544 - 2546 รองผูจัดการใหญบริหารสายงาน
ปฎิบัติการ บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน)
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): ไมมี

คณะกรรมการบริษัท

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
กรรมการ และกรรมการประเมินผลงาน
อายุ: 53
คุณวุฒิการศึกษา:
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล มหาวิทยาลัยซินซินเนติ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน:
• ผูจัดการฝายกิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
• 2549 - 2552 ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด
• 2546 - 2548 ผูจัดการประสานงานโรงกลั่น
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): ไมมี
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นางพรธิดา บุญสา
กรรมการ
อายุ: 44
คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการบัญชี
วอรตันสคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน:
• กรรมการ ผูจัดการบัญชีและผูจัดการบริการธุรกิจ
บริษัท เอ็กซอนโมบิล (ไชนา) อินเวสเมนท จํากัด
• กรรมการอีกหลายบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
• 2549 - 2552 กรรมการและผูจัดการการเงินภาค
พื้นเอเชียแปซิฟก บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเชีย
แปซิฟก จํากัด ประเทศสิงคโปร
• 2547 - 2548 ผูบริหารโครงการ เอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
• 2546 - 2547 ผูจัดการพัฒนาธุรกิจการกลั่นและ
จัดหาลําเลียงภาคพื้นเอเชียแปซิฟก บริษัท เอ็กซอน
โมบิล เอเชียแปซิฟก จํากัด ประเทศสิงคโปร
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: คูสมรสของ
นายชัย แจงศิริกุล (ผูจัดการบัญชี)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): ไมมี

นายมารค เอล นอรธคัท
กรรมการ
อายุ: 48
คุณวุฒิการศึกษา:
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน:
• ผูจัดการโรงกลั่น บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
• 2549 - 2551 ผูบริหารโครงการและวางแผน
การกลั่น บริษัท เอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่งแอนด
ซัพพลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• 2547 - 2549 ผูจัดการการผลิตระดับโลก
บริษัท เอ็กซอนโมบิล ลูบริแคนทแอนดสเปเชียลตี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• 2544 - 2547 ผูจัดการแผนกปฎิบัติการกลั่น
โรงกลั่นบาตัน รูจ บริษัท เอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่ง
แอนดซัพพลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): ไมมี

รายการระหวางกัน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร

นายสมเจตน สายฝน
กรรมการ
อายุ: 53
คุณวุฒิการศึกษา:
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหการและ
บริหาร สถาบันวิทยาลัยแหงเอเชีย
ตําแหนงปจจุบัน:
• ผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
• 2548 - 2550 กรรมการและผูจัดการฝายขาย
ผลิตภัณฑของเหลว บริษัท เอ็กซอนโมบิล เคมี
(ประเทศไทย) จํากัด
• 2545 - 2548 ผูจัดการฝายเคมี บริษัท เอสโซ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): ไมมี

นายยอดพงศ สุตธรรม
กรรมการ
อายุ: 43
คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยซีแอทเติ้ล แปซิฟก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน:
• ผูจัดการการตลาดขายปลีก
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด
• ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
• ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
• 2552 - 2553 ผูจัดการศูนยบริการงานปฏิบัติการ
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟก การตลาดขายปลีก บริษัท
เอ็กซอนโมบิล จํากัด
• 2550 - 2552 หัวหนาผูประสานงานโครงการภาค
พื้นเอเชียแปซิฟก ฝายสนับสนุนการตลาดขายปลีก
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟก บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
• 2549 - 2550 หัวหนาสวนวิเคราะหการเชาภาคพื้น
เอเชียแปซิฟก ฝายสนับสนุนการตลาดขายปลีกภาค
พื้นเอเชียแปซิฟก บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): ไมมี
www.esso.co.th 61

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
กรรมการ
อายุ: 47
คุณวุฒิการศึกษา:
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทัลซา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน:
• ผูจัดการฝายปฎิบัติการกลั่น
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
• 2548 - 2549 ผูจัดการแผนกปฎิบัติการกลั่น
โรงกลั่นเบยทาวน บริษัทเอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่ง
แอนดซัพพลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• 2546 - 2548 ผูจัดการแผนกเทคนิค โรงกลั่นเบย
ทาวน บริษัทเอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่งแอนดซัพพลาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• 2544 - 2546 ที่ปรึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟก
ดานธุรกิจการกลั่น บริษัท เอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่ง
แอนดซัพพลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): ไมมี

คณะผูบริหาร
1 | นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
2 | นายสมเจตน สายฝน
กรรมการและผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ
3 | นายยอดพงศ สุตธรรม
กรรมการและผูจัดการการตลาดขายปลีก
4 | นายมารค เอล นอรธคัท
กรรมการและผูจัดการโรงกลั่น
5 | นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
กรรมการและผูจัดการฝายกิจกรรม
องคกรและรัฐกิจสัมพันธ
6 | นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
กรรมการและผูจ ดั การฝายปฎิบตั กิ ารกลัน่
7 | นายชาญณรงค เจนจิตมั่น
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรมและขายสง
8 | นางราตรีมณี ภาษีผล
ผูจัดการการเงินและภาษี
9 | นางสาวยู โจ แอนนี่ ฉูเฉียน
ผูจัดการผลิตภัณฑหลอลื่น
10 | นายชัย แจงศิริกุล
ผูจัดการบัญชี
11 | นายชาญ อิทธิถาวร
ผูจัดการนักลงทุนสัมพันธ
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* ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาเกี่ยวกับ
(1) การถูกพิพากษาวากระทําผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอัน
เกิดจากการฝาฝนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ
(2) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย และ
(3) การถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคการหรือ
หนวยงานของรัฐโทษฐานทุจริตตอหนาที่
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นางสาวยู โจ แอนนี่ ฉูเฉียน
ผูจัดการผลิตภัณฑหลอลื่น
อายุ: 40
คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย
นานยาง เทคโนโลจิคอล ประเทศสิงคโปร
ตําแหนงปจจุบัน:
• ผูจัดการผลิตภัณฑหลอลื่น บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
• 2551 - 2552 รองกรรมการผูจัดการ ผลิตภัณฑหลอลื่นและผลิตภัณฑ
พิเศษ บริษัท เอ็กซอนโมบิล (ไชนา) อินเวสเมนท
• 2548 - 2550 ผูจัดการงานสนับสนุนฝายขายภาคพื้นเอเชียแปซิฟก
บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเชียแปซิฟก ประเทศสิงคโปร
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): ไมมี

นายชาญ อิทธิถาวร
ผูจัดการนักลงทุนสัมพันธ
อายุ: 42
คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการจัดการขอมูล
มหาวิทยาลัยมินนิสโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน:
• ผูจัดการนักลงทุนสัมพันธ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
• 2551 - 2553 ผูจัดการบัญชีการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด
• 2549 - 2551 ที่ปรึกษาวิเคราะหผลกําไรดานการกลั่นและจัดหา
ลําเลียงปโตรเลียม บริษัท เอ็กซอนโมบิลการตลาด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• 2549 - 2549 ที่ปรึกษาดานการปฎิบัติงาน บริษัท เอ็กซอนโมบิล
จํากัด
• 2547 - 2549 ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): ไมมี

คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร

นางราตรีมณี ภาษีผล
ผูจัดการการเงินและภาษี
อายุ: 43
คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแหงวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงปจจุบัน:
• ผูจัดการการเงินและภาษี บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
• ผูจัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
• 2545 - 2547 ผูชวยผูจัดการการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): 0.0003

นายชัย แจงศิริกุล
ผูจัดการบัญชี
อายุ: 53
คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตําแหนงปจจุบัน:
• ผูจัดการบัญชี บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• ผูจัดการบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
• 2548 - 2550 ผูจัดการควบคุมและบัญชีกลุมผลิตภัณฑหลอลื่นภาค
พื้นเอเชียแปซิฟก บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเชียแปซิฟก ประเทศ
สิงคโปร
• 2545 - 2548 ผูจัดการฝายการบัญชีการเงิน บริษัท เอ็กซอนโมบิล
จํากัด
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: คูสมรสของนางพรธิดา บุญสา
(กรรมการบริษัท)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): ไมมี

รายการระหวางกัน

นายชาญณรงค เจนจิตมั่น
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรมและขายสง
อายุ: 56
คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตําแหนงปจจุบัน:
• ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรมและขายสง
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง :
• 2547 - 2550 กรรมการ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
• 2543 - 2550 ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประวัติการกระทําผิด*: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร: ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%): ไมมี

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
งบการเงินรวมของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามขอกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ดังกลาว ไดจัดทําขึ้นอยางระมัดระวังรอบคอบ เพื่อแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอย บริษัทฯ ได
จัดใหมีและดํารงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
ชวยปองกันรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ จากการสูญหายหรือการนําไปใชอยางไมถูกตอง และชวยใหทราบถึงขอบกพรองของการควบคุมเพื่อ
ปองกันการกระทําที่มิชอบ รายการที่ผิดปกติ หรือรายการอื่นใดที่อาจขัดตอกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้
บริษัทฯ มีการใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และยึดถือปฎิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เปน
สาระสําคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอ

นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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เสนอผูถือหุนของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 งบกําไรขาดทุนรวมและ งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของผูถ อื หุน รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของผูถ อื หุน เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และ
ของเฉพาะบริษัทตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว จากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบของกลุมบริษัท และของเฉพาะบริษัทตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น จากสํานักงาน
เดียวกันกับขาพเจา ตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันของกลุมบริษัท และของเฉพาะบริษัทตามลําดับ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ณฐพร พันธุอุดม
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
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งบการเงิน

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อ
มัน่ อยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิ กี ารทดสอบหลักฐานประกอบ
รายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยว
กับรายการทางการเงินทีเ่ ปนสาระสําคัญซึง่ ผูบ ริหารเปนผูจ ดั ทําขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ าํ เสนอในงบ
การเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)
งบการเงินรวม

สินทรัพย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

5
6
33 ฉ
33 ฉ
7
8
9

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

1,167,821
4,729,137
38,006
18,383,631
1,044,756
1,008,343

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

948,413
4,708,284
1,156,949
76,164
18,015,969
1,037,391
1,177,690

29,071,904

26,371,694

29,980,413

27,120,860

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

454,771
291,600
5,364,730
472,679
27,961,963
981,355
116,011

1,843,949
385,200
1,944,383
4,592,058
403,817
26,016,033
2,902,038
45,178

1,843,949
291,600
1,817,620
5,179,811
472,679
23,379,738
3,321,093
96,883

37,685,737

35,643,109

38,132,656

36,403,373

66,757,641

62,014,803

68,113,069

63,524,233

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ภาษีขอคืน-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
สินทรัพยทางการเงินถือไวเผื่อขาย
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย

10
11
33 ช
12
13
14
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 73 ถึง 106 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)
งบการเงินรวม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

16
17
33 ซ
33 ฉ
18
19

11,978,757
4,231,387
13,779
8,295,803
34,926
339,493

22,363,173
2,844,281
240,993
5,621,653
10,943
300,015

11,978,757
4,138,225
691,321
8,313,320
34,926
339,493

22,363,173
2,740,524
823,941
5,628,780
10,943
300,015

24,894,145

31,381,058

25,496,042

31,867,376

15,750,000
920,794
251,701
12,490

5,500,000
815,459
203,685
39,673

1,921
15,750,000
920,794
251,701
12,490

5,371
5,500,000
815,459
203,685
39,673

16,934,985

6,558,817

16,936,906

6,564,188

41,829,130

37,939,875

42,432,948

38,431,564

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืม
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สํารองเงินบําเหน็จระยะสั้น
สํารองเงินเพื่อผลประโยชนพนักงานอื่นระยะสั้น

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืม
สํารองเงินบําเหน็จระยะยาว
สํารองเงินเพื่อผลประโยชนพนักงานอื่นระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน

33 ซ
16
18
19
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)
งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

20

17,110,007

17,110,007

17,110,007

17,110,007

20
20

17,075,181
4,031,711

17,075,181
4,031,711

17,075,181
4,031,711

17,075,181
4,031,711

22 ก

618,368
2,951,378
244,440

549,010
2,232,673
178,920

618,368
3,710,421
244,440

549,010
3,257,847
178,920

24,921,078

24,067,495

25,680,121

25,092,669

7,433

7,433

-

-

รวมสวนของผูถือหุน

24,928,511

24,074,928

25,680,121

25,092,669

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

66,757,641

62,014,803

68,113,069

63,524,233

ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญจํานวน 3,467,916,666 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.9338 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญจํานวน 3,460,858,000 หุน
มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 4.9338 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
สวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรม

สวนของผูถือหุนสวนนอย

22 ข
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

23
24

179,304,969
(172,434,351)

162,909,983
(151,836,309)

177,873,209
(171,578,899)

161,516,001
(151,122,215)

24
24
24

6,870,618
(4,313,323)
(349,553)
(59,779)

11,073,674
(4,207,752)
(384,035)
(71,600)

6,294,310
(3,738,545)
(349,553)
(59,779)

10,393,786
(3,698,313)
(384,035)
(71,600)

กําไรจากการขาย
รายไดอื่น

2,147,963
67,761

6,410,287
59,007

2,146,433
63,877

6,239,838
49,452

กําไรจากการดําเนินงาน
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม
รายไดที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน

10
14

2,215,724
263,759
107,590

6,469,294
261,547
-

2,210,310
69,290

6,289,290
-

25

2,587,073
(366,200)

6,730,841
(536,477)

2,279,600
(332,780)

6,289,290
(485,909)

26

2,220,873
(566,848)

6,194,364
(1,743,800)

1,946,820
(559,673)

5,803,381
(1,703,110)

กําไรสุทธิสําหรับป

1,654,025

4,450,564

1,387,147

4,100,271

การปนสวนกําไร
สวนที่เปนของบริษัท
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

1,653,278
747

4,449,743
821

1,387,147
-

4,100,271
-

1,654,025

4,450,564

1,387,147

4,100,271

0.48

1.29

0.40

1.18

รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน-สุทธิ
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได

กําไรตอหุนสําหรับกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัท
(แสดงหนวยเปนบาทตอหุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน/กําไรตอหุนปรับลด

27
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22 ข
22 ก
4,031,711

-

4,031,711
-

4,031,711

-

4,031,711
-

549,010

205,013

343,997
-

618,368

69,358

549,010
-

2,232,673

(205,013)

(1,146,842)
4,449,743
(865,215)

2,951,378

(69,358)

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

178,920

70,560
-

108,360
-

244,440

65,520
-

178,920
-

งบการเงินรวม
กําไร/(ขาดทุน)สะสม
สวนเกิน
จัดสรรแลวยังไมไดจัดสรร สวนเกินจากการ
มูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย กําไร/(ขาดทุน)สะสม ตีมูลคายุติธรรม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 73 ถึง 106 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

17,075,181

-

21

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

17,075,181
-

22 ข
22 ก

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
กําไรสุทธิสําหรับป
เงินปนผลจาย
สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมหลักทรัพย
เผื่อขาย-สุทธิจากภาษี
จัดสรรกําไรสุทธิเปนสํารองตามกฎหมาย

-

21

17,075,181

17,075,181
-

ทุนที่ออกและ
ชําระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
กําไรสุทธิสําหรับป
เงินปนผลจาย
สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมหลักทรัพย
เผื่อขาย-สุทธิจากภาษี
จัดสรรกําไรสุทธิเปนสํารองตามกฎหมาย

หมายเหตุ

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

24,067,495

70,560
-

20,412,407
4,449,743
(865,215)

24,921,078

65,520
-

24,067,495
1,653,278
(865,215)

7,433

-

7,433
821
(821)

7,433

-

7,433
747
(747)

สวนของผูถือ
รวม หุนสวนนอย

24,074,928

70,560
-

20,419,840
4,450,564
(866,036)

24,928,511

65,520
-

24,074,928
1,654,025
(865,962)

รวม
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22 ข
22 ก

4,031,711

-

4,031,711
-

4,031,711

-

4,031,711
-

สวนเกิน
มูลคาหุน
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17,075,181

-

21

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

17,075,181
-

22 ข
22 ก

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
กําไรสุทธิสําหรับป
เงินปนผลจาย
สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมหลักทรัพย
เผื่อขาย-สุทธิจากภาษี
จัดสรรกําไรสุทธิเปนสํารองตามกฎหมาย

-

21

17,075,181

17,075,181
-

ทุนที่ออกและ
ชําระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
กําไรสุทธิสําหรับป
เงินปนผลจาย
สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมหลักทรัพย
เผื่อขาย-สุทธิจากภาษี
จัดสรรกําไรสุทธิเปนสํารองตามกฎหมาย

หมายเหตุ

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

549,010

205,013

343,997
-

618,368

69,358

549,010
-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
กําไรสะสม
จัดสรรแลวสํารองตามกฎหมาย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

3,257,847

(205,013)

227,804
4,100,271
(865,215)

3,710,421

(69,358)

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

178,920

70,560
-

108,360
-

244,440

65,520
-

178,920
-

ยังไมไดจัดสรร สวนเกินจากการตีมูลคา
กําไรสะสม
ยุติธรรม

25,092,669

70,560
-

21,787,053
4,100,271
(865,215)

25,680,121

65,520
-

25,092,669
1,387,147
(865,215)

รวม

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดจาย
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับสุทธิจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
และสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสด(จายคืน)/รับสุทธิจากเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกลุม
สถาบันการเงิน (syndicated loan)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มเติม
เงินสด(จายคืน)/รับสุทธิจากเงินกูยืมระยะสั้น
จากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายคืนสุทธิจากเงินกูยืมระยะยาว
จากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนของบริษัท
เงินปนผลจายใหแกผถู ือหุนสวนนอย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
และเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
และเงินเบิกเกินบัญชีตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
และเงินเบิกเกินบัญชีปลายป

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

28

6,317,822
(476,668)
(21,507)
5,819,647

4,520,705
(578,950)
(2,459)
3,939,296

6,331,435
(553,421)
5,778,014

3,933,574
(627,615)
3,305,959

33 ช

-

194,110

-

282,408

33 ช
14

(4,554,139)
17,280
13,042

(2,914,665)
13,680
9,461

(126,763)
(4,553,443)
24,280
121,174

(205,205)
(2,914,665)
17,680
114,780

28

66,633
(4,457,184)

17,442
(2,679,972)

22,341
(4,512,411)

16,722
(2,688,280)

16

(10,364,904)

2,600,009

(10,364,904)

2,600,009

16

(2,750,000)
13,000,000

(2,750,000)
-

(2,750,000)
13,000,000

(2,750,000)
-

33 ซ

(227,214)

240,993

(132,620)

823,026

33 ซ
21

(865,215)
(747)
(1,208,080)

(865,215)
(821)
(775,034)

(3,450)
(865,215)
(1,116,189)

(519)
(865,215)
(192,699)

154,383

484,290

149,414

424,980

5

1,119,657

635,367

900,249

475,269

5

1,274,040

1,119,657

1,049,663

900,249

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 73 ถึง 106 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

(จํานวนเงินเปนหนวยพันบาทนอกจากจะกลาวไวเปนหนวยอื่น)

1 ขอมูลทั่วไป
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย โดยที่อยูตามที่ได
จดทะเบียนไวคือ เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
บริษทั และบริษทั ยอย (เรียกรวมวา “กลุม บริษทั ”) ประกอบธุรกิจการกลัน่ และการจัดจําหนายนํา้ มันและธุรกิจสถานีบริการนํา้ มันคาปลีก กลุม
บริษัทประกอบกิจการโรงกลั่นนํ้ามันและโรงงานผลิตภัณฑเคมีที่อําเภอศรีราชา ประเทศไทย ทั้งนี้กลุมบริษัทมีคลังนํ้ามันและสถานีบริการ
นํา้ มันทัว่ ประเทศสําหรับจัดเก็บและจัดจําหนายนํา้ มันขายปลีก โดยผานสถานีบริการขายตรงใหกบั ลูกคาทางดานอุตสาหกรรมตาง ๆภายใน
ประเทศ และดําเนินการสงออกตางประเทศ นอกจากนี้ กลุมบริษัทไดเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑเคมีใหแกลูกคาทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
บริษัทเปนบริษัทในเครือ เอ็กซอนโมบิล กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 65.99 ในบริษัท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีทสี่ าํ คัญทีใ่ ชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ดังกลาวมีดงั ตอไปนี้ นโยบายการบัญชีทใี่ ชในการจัดทํา
งบการเงินมีความสมํ่าเสมอสําหรับทุกปที่นําเสนอ นอกจากจะกลาวไวเปนอยางอื่น
2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา ดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินทีอ่ อกภายใตพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กลุมบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได” กอนวันที่มีผลบังคับใช
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ไดจดั ทําขึน้ โดยใชเกณฑราคาทุนเดิมและราคาประเมินใหมในการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการ
เงินถือไวเผื่อขาย
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยมีความจําเปนตองใชการประมาณการทางบัญชีบาง
ประเภท การประมาณการดังกลาวตองอาศัยดุลยพินิจของผูบริหารในการใชนโยบายทางบัญชีของกลุมบริษัท รายการในงบการเงินที่
เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือที่มีความซับซอน หรือการกําหนดสมมติฐานและการประมาณการที่สงผลอยางเปนสาระ
สําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดแสดงไวในหมายเหตุ ขอ 3
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความ
ขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
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2.2 มาตรฐานการบัญชีใหมและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
(ก) การปรับปรุงแมบทการบัญชี
แมบทการบัญชีฉบับปรับปรุงซึ่งประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยใหมีผลบังคับใชทันที
(ข) มาตรฐานการบัญชีใหมและมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีใหมและมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงดังตอไปนี้มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หรือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง รายได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่
อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง สินทรัพยไมหมุนเวียนทีถ่ อื ไวเพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
บริษัทและกลุมบริษัทยังไมไดนํามาตรฐานการบัญชีที่กลาวขางตนมาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช ยกเวนมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
ผูบ ริหารของกลุม บริษทั ไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีใหมและมาตรฐานการบัญชีทมี่ กี ารปรับปรุงดังกลาวจะสงผลใหตอ ง
มีการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม และคาดวาไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ
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2.3 งบการเงินรวม
(ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษทั ยอยหมายถึงกิจการ ทีก่ ลุม บริษทั มีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และโดยทัว่ ไปแลวกลุม บริษทั จะ
ถือหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงมากกวากึง่ หนึง่ ในการประเมินวากลุม บริษทั มีการควบคุมบริษทั อืน่ หรือไม กิจการตองพิจารณาถึงการมีอยู
และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงทีเ่ ปนไปไดทกี่ จิ การสามารถใชสทิ ธิหรือแปลงสภาพตราสารนัน้ ในปจจุบนั รวมถึงสิทธิในการ
ออกเสียงทีเ่ ปนไปไดซงึ่ กิจการอืน่ ถืออยูด ว ย กลุม บริษทั รวมงบการเงินของบริษทั ยอยไวในงบการเงินรวมตัง้ แตวนั ทีก่ ลุม บริษทั ควบคุม
บริษัทยอยจนกระทั่งอํานาจควบคุมจะหมดไป
กลุม บริษทั บันทึกการซือ้ บริษทั ยอยและบริษทั ยอยทีอ่ ยูภ ายใตการควบคุมเดียวกันดวยวิธกี ารซือ้ และแสดงตนทุนการไดมาซึง่ บริษทั
ยอยดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไปหรือมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให หรือดวยภาระหนี้สิน ซึ่งกลุมบริษัทตอง
รับผิดชอบตั้งแตวันที่ไดบริษัทยอยมา และรวมถึงตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งบริษัทยอยนั้น กลุมบริษัทวัดมูลคาเริ่ม
แรกของสินทรัพยที่ไดมา หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจดวยมูลคายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจโดยไมคํานึงถึงสวน
ของผูถือหุนสวนนอย ตนทุนการไดมาที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่กลุมบริษัทไดมา
จะบันทึกเปนคาความนิยม หากตนทุนการไดมาตํ่ากวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ไดมา ผลตางที่เกิดขึ้นจะ
รับรูในงบกําไรขาดทุน
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนรายการระหวางกันของกลุมบริษัทจะถูกตัดบัญชีออกไป
รวมถึงรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงจะถูกตัดบัญชีออกไปดวย นอกจากนี้กลุมบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัท
ยอยในกรณีที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน รายละเอียดของบริษัทยอยไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ขอ 10
(ข) รายการผูถือหุนสวนนอย
กลุม บริษทั ใชนโยบายการบันทึกรายการทีม่ กี บั ผูถ อื หุน สวนนอยเสมือนวาเปนรายการกับบุคคลภายนอกกลุม บริษทั การจําหนายให
ผูถือหุนสวนนอยจะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
(ค) เงินลงทุนในบริษัทรวม
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมสามารถควบคุมนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน ซึ่ง
โดยทั่วไปคือการที่กลุมบริษัทถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนใน
บริษัทรวมนั้นใชวิธีสวนไดเสีย และถูกรับรูเริ่มแรกดวยวิธีราคาทุน
สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวอยูงบกําไรขาดทุนรวม และรายการ
เคลื่อนไหวในบัญชีสวนเกิน (สวนตํ่ากวา) จากการตีมูลคายุติธรรมภายหลังการไดมาจะแสดงในสวนของผูถือหุนโดยผลสะสมของ
การเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไปหาก
สวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมนั้น รวมถึง
ลูกหนีท้ ไี่ มมหี ลักประกันอืน่ เวนแตกลุม บริษทั จะรับผิดชอบในหนีส้ นิ ของบริษทั รวมหรือรับวาจะจายหนีแ้ ทนบริษทั รวม หรือใหคาํ มัน่
วาจะใหการสนับสนุนทางการเงิน
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยใชวิธีราคาทุน รายละเอียดของบริษัทรวมไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ขอ 10
รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมจะตัดบัญชีเพียงเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในบริษัทรวมนั้น
รายการขาดทุนทีย่ งั ไมไดเกิดขึน้ จริงก็จะตัดบัญชีในลักษณะเดียวกันเวนแตเปนรายการทีม่ หี ลักฐานวาสินทรัพยทโี่ อนระหวางกันนัน้
เกิดการดอยคา นโยบายการบัญชีของบริษัทรวมจะเปลี่ยนเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
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2.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถามและเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่
มีสภาพคลองสูงซึง่ มีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันทีไ่ ดมาและเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีไดแสดงรวมอยูใ นเงินกูย มื ซึง่ แสดงอยู
ในหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล
2.5 เงินลงทุน
สินทรัพยทางการเงินถือไวเผื่อขาย
สินทรัพยทางการเงินถือไวเผือ่ ขายเปนสินทรัพยทางการเงินซึง่ ไมใชอนุพนั ธทางการเงิน และไดถกู จัดประเภทอยูใ นกลุม สินทรัพยทางการ
เงินถือไวเผือ่ ขายซึง่ จะแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีทฝี่ า ยบริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะจําหนายเงินลงทุนออกไปในชวง
เวลา 12 เดือนนับตั้งแตวันที่ในงบดุล
เงินลงทุนจะรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมบวกดวยตนทุนการไดมา และจะถูกตัดออกจากบัญชี เมื่อสิทธิในการไดมาซึ่งกระแสเงินสด
จากเงินลงทุนนี้หมดลงหรือเมื่อกลุมบริษัทไดโอนความเสี่ยงและผลประโยชนอันเปนสาระสําคัญออกไป สินทรัพยทางการเงินถือไวเผื่อ
ขายจะถูกแสดงในงบการเงินดวยมูลคายุตธิ รรม โดยใชตามราคาเสนอซือ้ ณ วันทีใ่ นงบดุล ทีอ่ า งอิงจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินถือไวเผื่อขายจะรวมไว ในสวน
ของผูถือหุนโดยแสดงสุทธิจากภาษี เมื่อเงินลงทุนดังกลาวถูกจําหนายหรือมีการดอยคา ยอดสะสมของกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
จริงที่อยูในสวนของผูถือหุน จะถูกแสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุน สวนเงินปนผลรับจากสินทรัพยทางการเงินถือไวเผื่อขายจะถูกรับรูใน
งบกําไรขาดทุนโดยรวมอยูในรายไดอื่น ๆ เมื่อกลุมบริษัทและบริษัทมีสิทธิที่จะไดรับผลประโยชนนั้น ๆ
2.6 ลูกหนี้การคา
ลูกหนีก้ ารคารับรูเ ริม่ แรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินตามใบแจงหนีห้ กั ดวยคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ คา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะบันทึกเมื่อมีหลักฐานที่แจงชัดวากลุมบริษัทจะไมสามารถเก็บหนี้ทั้งหมดไดตามระยะเวลาที่กําหนด ลูกหนี้ที่มี
ปญหาทางการเงิน ลูกหนี้ที่มีความเปนไปไดที่จะลมละลาย หรือมีการปรับโครงสรางทางการเงินและการผิดสัญญาการชําระเงิน ทาง
กลุมบริษัทถือเปนขอบงชี้วาลูกหนี้การคานั้นดอยคา จํานวนของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของลูก
หนี้และมูลคาที่คาดวาจะเรียกเก็บได มูลคาทางบัญชีของลูกหนี้จะถูกบันทึกลดลงโดยการตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญที่เกิด
ขึน้ จะรับรูใ นงบกําไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึง่ ของคาใชจา ยในการขาย เมือ่ ลูกหนีไ้ มสามารถเก็บหนีไ้ ด ลูกหนีจ้ ะถูกตัดจําหนายพรอม
ทั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวนเงินที่เรียกเก็บไดภายหลังจากลูกหนี้ถูกตัดจําหนายแลวจะถูกบันทึกหักลางกับคาใชจายในการขายใน
งบกําไรขาดทุน
2.7 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของสินคาคงเหลือคํานวณโดยวิธีดังตอ
ไปนี้
นํ้ามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม
วิธีเขากอนออกกอน
ผลิตภัณฑปโตรเคมี
วิธีเขากอนออกกอน
วัสดุสิ้นเปลือง
วิธีถัวเฉลี่ยตอหนวย
สินคาชนิดอื่น
วิธีถัวเฉลี่ยตอหนวย
ตนทุนในการซื้อประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคานั้น เชนคาภาษีอากรและคาขนสงหักดวย
สวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปประกอบดวยคาวัตถุดิบ คาขนสง คาแรงงานทางตรง และคาใช
จายการผลิต มูลคาสุทธิทจี่ ะไดรบั ประมาณจากราคาทีค่ าดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจา ยในการขายผันแปรทีเ่ กีย่ วของ
กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาสําหรับสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเทาที่จําเปน
2.8 ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
รายจายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบดวย ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ภาษีเงินไดจะรับรูในงบกําไรขาดทุน
ยกเวนภาษีเงินไดที่เกิดจากรายการที่ถูกรับรูโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในสวนของผูถือหุน
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ภาษีเงินไดคํานวณจากหลักเกณฑของกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชหรือตามเนื้อหาของกฎหมาย ณ วันที่ในงบดุล ในการจัดทํา
แบบแสดงรายการภาษีเงินได ฝายบริหารจะประเมินถึงสถานะในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายทางภาษีที่ตองมีการตีความอยางสมํ่าเสมอ
และบันทึกสํารองตามจํานวนที่คาดวาจะตองจายชําระตามความเหมาะสม
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีบันทึกโดยใชวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลแตกตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และราคาตามบัญชี
ทีแ่ สดงอยูใ นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั อยางไรก็ตาม ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะไมรบั รูห ากเกิดจากรายการสินทรัพยและ
หนีส้ นิ ซึง่ ณ เวลาทีเ่ กิดรายการเปนครัง้ แรก โดยรายการนัน้ ไมสง ผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนทัง้ ทางบัญชีและทางภาษีเวนแตเปนการ
รับรูส นิ ทรัพยและหนีส้ นิ เปนครัง้ แรกซึง่ เกีย่ วของกับการรวมธุรกิจ ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีกาํ หนดโดยใชอตั ราภาษี (และตามกฎหมาย) ณ
วันทีใ่ นงบดุล และเปนอัตราทีค่ าดวาจะใชประโยชนเมือ่ มีการรับรูส นิ ทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมกี าร
จายชําระ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูห ากมีความเปนไปไดคอ นขางแนวา กลุม บริษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะนําจํานวน
ผลแตกตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน
กลุมบริษัทรับรูภาษีเงินไดรอตัดบัญชีระหวางผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม เวนแตจะ
สามารถควบคุมจังหวะเวลาในการกลับรายการแสดงผลแตกตางชั่วคราวได และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวมีความเปนไปได
คอนขางแนวาจะไมเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต
2.9 สินทรัพยไมมีตัวตน
(ก) คาสิทธิและใบอนุญาต
รายจายเพือ่ ใหไดมาซึง่ คาสิทธิ และใบอนุญาต ไดบนั ทึกตามราคาทุน คาสิทธิและใบอนุญาตทีม่ อี ายุการใหประโยชนจาํ กัดจะแสดง
ดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีเสนตรง ตลอดประมาณการอายุการใหประโยชน (5 ถึง
20 ป)
(ข) โปรแกรมคอมพิวเตอร
รายจายเพือ่ ใหไดมาซึง่ โปรแกรมคอมพิวเตอรไดบนั ทึกตามตนทุนในการไดมาและสามารถนํามาใชไดตามวัตถุประสงค ตนทุนทีใ่ ช
ในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรบนั ทึกเปนคาใชจา ยเมือ่ เกิดขึน้ ตนทุนโดยตรงในการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร
ทีก่ ลุม บริษทั เปนผูด แู ลและมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ซึง่ อาจใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจเปนเวลาเกินกวาหนึง่ ปจงึ จะบันทึกเปนสินทรัพย
ไมมตี วั ตน ตนทุนโดยตรงรวมถึง ตนทุนพนักงานทีท่ าํ งานในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของในการไดมา
ซึ่งสินทรัพยไมมีตวั ตนนั้น
ตนทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะรับรูเปนสินทรัพยและตัดจําหนายตลอดประมาณการอายุการใหประโยชน (5 ถึง
15 ป)
2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดินแสดงดวยราคาทุน อาคารและอุปกรณรับรูดวยราคาทุนเริ่มแรกหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม ราคาทุนรวมถึงรายจายที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือรับรูเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อมีความเปนไปไดคอน
ขางแนวา กลุม บริษทั จะไดประโยชนกลับคืนมาและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชือ่ ถือ การซอมแซมและบํารุงรักษาอืน่ จะรับรูใ นงบกําไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น
คาเสือ่ มราคาคํานวณโดยวิธเี สนตรงเพือ่ ลดราคาทุนตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด โดยคํานวณตลอดอายุการใหประโยชนทปี่ ระมาณ
การไวของสินทรัพย ดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งถือวาประมาณการอายุการใหประโยชนมีไมจํากัด
อาคาร
20 ป
โรงงานและอุปกรณ
3 ถึง 20 ป
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันที
(หมายเหตุ ขอ 2.11)
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รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายคํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิง่ ตอบแทนทีไ่ ดรบั กับราคาตามบัญชี และจะรวมอยูใ นคาใชจา ย
ในการขาย คาใชจายในการบริหารและรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุน
อัตราการตั้งขึ้นเปนทุนที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย เปนอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของยอดเงินกูในระหวาง
ป กรณีเงินกูยืมที่กูมาโดยเฉพาะเพื่อการกอสรางสินทรัพย จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจะเปนตนทุนการกู
ยืมที่เกิดขึ้นจริงในระหวางงวดของเงินกูนั้นหักดวยรายไดที่เกิดจากการนําเงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการชั่วคราว
2.11 การดอยคาของสินทรัพยซึ่งมิใชสินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยที่มีอายุการใชงานไมจํากัด เชน ที่ดิน บริษัทจะไมคํานวณคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย แตจะพิจารณาการดอยคาของ
สินทรัพยทุกป สินทรัพยที่ตองคํานวณคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบง
ชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคือ จํานวนที่สูงกวาระหวางราคาขายสุทธิเทียบกับมูลคาจากการใช เพื่อ
วัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพยจะถูกจัดเปนกลุม ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ซึง่ เปนหนวยทีก่ อ ใหเกิดกระแสเงินสดทีส่ ามารถแยกออก
มาได ณ วันที่ในงบดุล กลุมบริษัทจะทบทวนความเปนไปไดที่จะกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่เคยบันทึกไว
2.12 สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่บริษัทเปนผูเชา
กลุมบริษัทไดเชาอาคาร ที่ดินและอุปกรณจํานวนหนึ่ง สัญญาเชาที่ดิน อาคาร หรืออุปกรณซึ่งกลุมบริษัทเปนผูรับความเสี่ยงและผล
ตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทัง้ หมดถือเปนสัญญาเชาทางการเงิน ซึง่ จะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพย
ที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา
จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดย
พิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาสุทธิจากคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว ภายใตสัญญาเชา
ทางการเงิน สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทตลอดอายุของสัญญาเชา เพื่อใหไดอัตรา
ดอกเบีย้ คงทีข่ องหนีส้ นิ คงคางของแตละงวด สินทรัพยทไี่ ดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสือ่ มราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย
ที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
สัญญาระยะยาวเพือ่ เชาสินทรัพยซงึ่ ผูใ หเชาเปนผูร บั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ สัญญาเชานัน้ ถือเปน
สัญญาเชาดําเนินงาน เงินทีต่ อ งจายภายใตสญั ญาเชาดังกลาว(สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ดรบั จากผูใ หเชา) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
โดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
2.13 เงินกูยืม
กลุมบริษัทบันทึกเงินกูยืมเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคาตามสัญญาสุทธิจากตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น เงินกูยืมวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุน
ตัดจําหนาย ผลตางระหวางจํานวนเงินทีไ่ ดมาหักจากตนทุนการจัดทํารายการ และจํานวนเงินไถถอนเพือ่ ชําระหนีน้ นั้ จะรับรูใ น งบกําไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท ตลอดระยะเวลาการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
เงินกูย มื จัดประเภทเปนหนีส้ นิ หมุนเวียน ยกเวนกลุม บริษทั มีสทิ ธิทจี่ ะผอนผันการชําระหนีอ้ ยางไมมเี งือ่ นไขไปอีกไมตาํ่ กวา 12 เดือนนับ
จากวันที่ในงบดุล
2.14 ผลประโยชนพนักงาน
(ก) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กลุม บริษทั จัดใหมกี องทุนสํารองเลีย้ งชีพซึง่ เปนโครงการจายเงินสมทบ ตามเกณฑและขอกําหนดของพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สินทรัพยของกองทุนดังกลาวแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัทและบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึก
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น พนักงานที่เริ่มงานในหรือหลังวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.
2540 ตองเขารวมเปนสมาชิกในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กลุมบริษัทจัดใหมีผลประโยชนหลังออกจากงาน สําหรับสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ทํางานถึงวัยเกษียณอายุ ตามที่กําหนดใน
กฎหมายแรงงานไทย หนีส้ นิ ผลประโยชนดงั กลาวถูกบันทึกตามมูลคาปจจุบนั ของประมาณกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะจายในอนาคต
โดยใชอัตราดอกเบี้ยที่มีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาโดยประมาณของหนี้สินที่เกี่ยวของ
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(ข) แผนสวัสดิการเกี่ยวกับเงินบําเหน็จและเงินรางวัลอายุงาน
กลุม บริษทั ไดจดั โครงการผลประโยชนสาํ หรับพนักงานทีเ่ ริม่ งานกอนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2540 และไมไดเขารวมในกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ โครงการผลประโยชนนี้เปนโครงการที่ไมมีการจายเงินสมทบ ซึ่งประกอบดวยแผนสวัสดิการเกี่ยวกับเงินบําเหน็จและเงิน
รางวัลอายุงาน ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับและกฎหมายของประเทศไทย สิทธิของพนักงานที่จะไดรับผลประโยชนเหลา
นี้ขึ้นอยูกับอายุการทํางานขั้นตํ่าของพนักงาน เงินเดือนครั้งสุดทายและเงื่อนไขที่กําหนดในแผนสวัสดิการ
หนีส้ นิ โครงการผลประโยชนเหลานีค้ าํ นวณจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึง่ จัดทําทุก 3 ป โดยใชวธิ คี ดิ ลดแตละ
หนวยที่ประมาณการไว (projected unit credit method) กลุมบริษัทบันทึกสํารองผลประโยชนที่ตองจายใหแกพนักงานตามการ
ประมาณการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจะบันทึกหักลางกับสํารองผลประโยชนสะสม จํานวนหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ที่รับรูในงบดุลเทากับมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ วันที่ในงบดุล ปรับปรุงดวยตนทุนบริการในอดีต
ที่ยังไมไดรับรูและผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู
กําไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึง่ เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงขอสมมติที่ใชในการประมาณการจะถูกตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามจํานวนปของอายุงานที่คาดวาจะเหลืออยูของ
พนักงานที่เขารวมโครงการ
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนคํานวณจากการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายใน
อนาคต โดยใชอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไดรับการจัดอันดับอยูในระดับดี ซึ่งอยูในสกุลเงินเดียวกับ
สกุลเงินของภาระผูกพันที่ตองจายและมีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันที่เกี่ยวของ
(ค) แผนเงินออมสําหรับพนักงาน
ในป พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทไดจัดแผนเงินออมสําหรับพนักงานสัญชาติไทยประเภทพนักงานประจํา สิทธิของพนักงานที่จะไดรับ
ผลประโยชนขนึ้ อยูก บั อายุการทํางานขัน้ ตํา่ ของพนักงานเปนเวลาสามปเปนอยางนอย และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดเกีย่ วกับสิทธิในการถอน
โดยพนักงานจะไดรับสิทธิในเงินออมรอยละ 50 เมื่ออายุสมาชิกภาพตั้งแต 3 ปขึ้นไป และรอยละ 100 เมื่ออายุสมาชิกภาพตั้งแต 6
ปขึ้นไป
2.15 ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทําไวอันเปนผลสืบเนื่องมา
จากเหตุการณในอดีตและมีความเปนไปไดคอ นขางแนทจี่ ะสูญเสียทรัพยากรเพือ่ จายภาระผูกพันดังกลาวและสามารถประเมินมูลคาได
อยางนาเชือ่ ถือ ในกรณีทกี่ ลุม บริษทั คาดวาประมาณการหนีส้ นิ เปนรายจายทีค่ าดวาจะไดรบั คืน เชนสัญญาประกันภัย กลุม บริษทั จะบัน
ทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากเมื่อคาดวานาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน
ประมาณการหนีส้ นิ จะคํานวณโดยใชมลู คาปจจุบนั ของรายจายทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ เพือ่ ใชชาํ ระหนีส้ นิ กอนอัตราทางภาษีเพือ่ ทีส่ ะทอนการ
ประเมินสถานการณของตลาดในปจจุบนั ของมูลคาของกระแสเงินสดตามเวลาและความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงกับหนีส้ นิ นัน้ การเพิม่ ขึน้
ของประมาณการหนี้สินเนื่องจากระยะเวลาจะบันทึกเปนดอกเบี้ยจาย
2.16 ทุนเรือนหุน
หุนสามัญจัดประเภทเปนทุน ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวกับการออกหุนใหมสุทธิจากภาษี แสดงเปนรายการหักจากเงินสดรับในสวนของทุน
2.17 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการทีร่ วมอยูใ นงบการเงินของแตละบริษทั ในกลุม บริษทั วัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท งบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวมแสดง
ดวยสกุลเงินบาท
กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนสกุลที่ใชแสดงในงบการเงิน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้
สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
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2.18 การรับรูรายได
รายไดถอื ตามมูลคายุตธิ รรมของเงินไดรบั หรือมูลหนีจ้ ากการขายหรือใหบริการตามกิจกรรมการดําเนินงานตามปกติธรุ กิจของกลุม บริษทั
จํานวนที่แสดงเปนรายไดเปนยอดสุทธิจากภาษีมูลคาเพิ่ม การรับคืนและสวนลด และหลังจากหักรายการขายภายในกลุมบริษัท
กลุมบริษัทรับรูรายไดเมื่อรายไดนั้นสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ และเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะไดรับผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจในอนาคตและเมื่อไดบรรลุเงื่อนไขสําหรับแตละกิจกรรมตามที่ไดระบุไวดังตอไปนี้
(ก) รายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการขายสินคาจะรับรูเมื่อผูซื้อไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ โดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อสงสินคา
(ข) รายไดจากการบริการ
กลุมบริษัทมีรายไดคาเชาและคาธรรมเนียมของสิทธิในการคาจากผูคาปลีกสถานีจําหนายนํ้ามัน รายไดจากการบริการรับรูในงวด
บัญชีที่ใหบริการ
(ค) รายไดดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
(ง) รายไดเงินปนผล
รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล
เมื่อมีการแลกเปลี่ยนสินคาที่มีลักษณะและมูลคาที่คลายคลึงกัน มูลคาจากการแลกเปลี่ยนนี้จะไมถือวาเปนรายการที่กอใหเกิดรายได
2.19 การจายเงินปนผล
เงินปนผลจายใหผถู อื หุน ของบริษทั จะบันทึกเปนหนีส้ นิ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ในรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ ทีป่ ระชุมผู
ถือหุนของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล
2.20 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การคา ลูกหนี้การคา
จากกิจการที่เกี่ยวของกัน ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ภาษีขอคืน และสินทรัพยอื่น หนี้สินทางการ
เงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวย เงินกูยืม เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของ
กัน และหนี้สินอื่น นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
2.21 การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
สวนงานทางธุรกิจคือกลุมสินทรัพยและสวนการดําเนินงานที่จัดจําหนายผลิตภัณฑและใหบริการซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตก
ตางจากสวนงานธุรกิจอื่นๆ
2.22 สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) ที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุม สินทรัพยทยี่ กเลิก) จะถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยทถี่ อื ไวเพือ่ ขาย เมือ่ มูลคาตามบัญชีทจี่ ะไดรบั คืนสวน
ใหญมาจากการขายและการขายนั้นมีความเปนไปไดสูงมาก สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) นั้น จะวัดมูลคาดวย
จํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หากมูลคาตามบัญชีที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการ
ขายมากกวาที่จะไดรับคืนจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป
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3 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และการใชดุลยพินิจ
การประมาณการ และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่องและอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซึ่ง
รวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น
3.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และขอสมมติฐาน
กลุมบริษัทจัดทําการประมาณการและกําหนดสมมติฐานโดยคํานึงถึงเหตุการณในอนาคต ผลของการประมาณการทางบัญชีอาจไม
เทากับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง การประมาณการและขอสมมติฐานที่มีความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการปรับปรุงราคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินภายในรอบบัญชีถัดไปอยางเปนสาระสําคัญ มีดังนี้
การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับผลขาดทุนสะสมยกมา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูเมื่อกลุมบริษัทคาดการณไดแนนอนวาจะมีประโยชนทางภาษีในอนาคต โดย 1) ผูบริหารจะ
ประเมินจากขอมูลทางการเงินที่ไดประมาณการไวลวงหนาอยางนอย 5 ป 2) ผูบริหารประเมินแนวทางที่เปนไปไดที่จะเพิ่มความ
สามารถในการทํากําไรใหกับกลุมบริษัทภายในระยะเวลาอันสั้น และ 3) ณ ปจจุบัน ผูบริหารประเมินวากลุมบริษัทมีโอกาสที่จะมี
กําไรทางภาษีเพียงพอที่จะสามารถใชประโยชนจากผลขาดทุนทางภาษีสะสม
3.2 การใชดุลยพินิจที่สําคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
กลุม บริษทั ไมไดบนั ทึกประมาณการหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วกับคดีความตามทีเ่ ปดเผยในหมายเหตุ ขอ 29 แมวา จะมีคาํ พิพากษาทีไ่ มนา พอใจ
จากศาลชั้นตน ในป พ.ศ. 2547 และศาลอุทธรณในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยังคงยืนยันตอไปวาไมไดมีการกระทําใดที่
ขัดตอกฎหมาย และไมเห็นดวยกับคําพิพากษาดังกลาว ผูบ ริหารไดสอบทานคดีความรวมกับทีป่ รึกษากฎหมายภายนอกบริษทั และ
เชื่อวาบริษัทไมจําเปนตองสํารองคาเผื่อหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอันเปนผลมาจากขอเท็จจริงของคดีความดังกลาว โดยผลจากการ
ปรึกษาดังกลาวเปนผลใหฝายบริหารดําเนินการยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาลฎีกาในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

4 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ธุรกิจหลักของกลุมบริษัทประกอบดวยธุรกิจ 2 สวน ดังนี้
• สวนธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและจัดจําหนายนํ้ามัน การดําเนินการสถานีบริการ และ
• สวนธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี
รายการระหวางหนวยงานไดใชราคาภายใตเงื่อนไขและขอตกลงในการดําเนินธุรกิจตามปกติ ซึ่งไดใชกับบุคคลภายนอกเชนกัน
ขอมูลจําแนกตามสวนงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีดังนี้

รวมรายไดจําแนกตามสวนธุรกิจ
รายไดระหวางสวนธุรกิจ
รายได
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
สินทรัพยถาวรตามสวนงาน

การกลั่นนํ้ามันและ
จัดจําหนายนํ้ามัน

ปโตรเคมี

กลุมบริษัท

184,381,261
(21,568,862)
162,812,399
2,199,505
24,870,473

31,354,219
(14,861,649)
16,492,570
(51,542)
5,706,026

215,735,480
(36,430,511)
179,304,969
2,147,963
30,576,499
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ขอมูลจําแนกตามสวนงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีดังนี้

รวมรายไดจําแนกตามสวนธุรกิจ
รายไดระหวางสวนธุรกิจ
รายได
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
สินทรัพยถาวรตามสวนงาน

การกลั่นนํ้ามันและ
จัดจําหนายนํ้ามัน

ปโตรเคมี

กลุมบริษัท

169,026,670
(22,181,646)
146,845,024
5,931,349
21,651,267

30,180,045
(14,115,086)
16,064,959
478,938
6,310,696

199,206,715
(36,296,732)
162,909,983
6,410,287
27,961,963

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

95,527
1,207,165
1,302,692

69,201
1,098,620
1,167,821

61,836
1,016,479
1,078,315

37,321
911,092
948,413

เงินฝากธนาคารและเงินสดในมือ
เงินสดระหวางทาง
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝาก.ธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 1 (พ.ศ. 2552: รอยละ 1)

เงินสด รายการเทียบเทาเงินสด และเงินเบิกเกินบัญชี ที่แสดงในงบกระแสเงินสด มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุ ขอ 16)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

1,302,692
(28,652)
1,274,040

1,167,821
(48,164)
1,119,657

1,078,315
(28,652)
1,049,663

948,413
(48,164)
900,249

6 ลูกหนี้การคา - สุทธิ
งบการเงินรวม

ลูกหนี้การคา
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

5,324,459
(54,961)
5,269,498

4,784,216
(55,079)
4,729,137

5,301,892
(54,961)
5,246,931

4,763,363
(55,079)
4,708,284

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 สามารถวิเคราะหไดดังนี้
งบการเงินรวม

ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
• ไมเกิน 3 เดือน
• 3 เดือน ถึง 6 เดือน
• 6 เดือน ถึง 12 เดือน
• เกินกวา 12 เดือน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

5,166,643

4,649,416

5,144,076

4,628,563

99,044
3,752
1,023
53,997
5,324,459
(54,961)
5,269,498

75,880
370
906
57,644
4,784,216
(55,079)
4,729,137

99,044
3,752
1,023
53,997
5,301,892
(54,961)
5,246,931

75,880
370
906
57,644
4,763,363
(55,079)
4,708,284

7 สินคาคงเหลือ - สุทธิ
งบการเงินรวม

นํ้ามันดิบ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม
ผลิตภัณฑปโตรเคมี
วัสดุสิ้นเปลือง
สินคาอื่น
หัก: คาเผื่อสินคาลาสมัย (หมายเหตุ ขอ 28)
สินคาคงเหลือ-สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

10,295,202
8,185,555
1,337,770
788,525
108,036
20,715,088
(3,750)
20,711,338

8,441,160
8,161,920
986,320
690,804
103,427
18,383,631
18,383,631

10,295,202
7,869,914
1,337,770
788,525
9,186
20,300,597
20,300,597

8,441,160
7,892,984
986,320
690,804
4,701
18,015,969
18,015,969

ผลิตภัณฑปโตรเลียม มูลคา 1,052,144 พันบาท (พ.ศ. 2552: ผลิตภัณฑปโตรเลียม มูลคา 1,042,351 พันบาท) แสดงดวยมูลคาสุทธิที่คาด
วาจะไดรับซึ่งตํ่ากวาราคาทุนของสินคา
ภายใตขอกําหนดของกระทรวงพลังงาน ป พ.ศ. 2543 กลุมบริษัทตองรักษาระดับนํ้ามันดิบ และผลิตภัณฑปโตรเลียมขั้นตํ่าที่ตองสํารองไว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มูลคาของสินคาคงเหลือดังกลาวมีจํานวน 10,886,959 พันบาท (พ.ศ. 2551: 8,642,735 พันบาท)

8 ภาษีขอคืน - สุทธิ
งบการเงินรวม

ภาษีขอคืน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญภาษีขอคืน (หมายเหตุ ขอ 28)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

726,875
(19,517)
707,358

1,044,756
1,044,756

700,307
(19,517)
680,790

1,037,391
1,037,391

ภาษีขอคืนสวนใหญประกอบดวยภาษีมูลคาเพิ่มและเงินชดเชยขอคืนจากรัฐบาล ซึ่งบริษัทคาดวาจะไดรับคืนภายใน 12 เดือน
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9 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

112,209
968,118
1,080,327

91,611
916,732
1,008,343

94,784
1,165,293
1,260,077

63,763
1,113,927
1,177,690

ลูกหนี้อื่น
คาใชจายจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี

คาใชจายจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี สวนใหญประกอบดวยคาภาษีสรรพสามิตจายลวงหนาและคาเชาสถานีบริการชําระลวงหนา
ระยะสั้น

10 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมมีดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

454,771
263,759
718,530

193,224
261,547
454,771

1,843,949
1,843,949

1,843,949
1,843,949

ณ วันที่ 1 มกราคม
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม (หมายเหตุ ขอ 28)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
10.1 บริษัทยอย

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด มีดังตอไปนี้
วิธีราคาทุน
ชนิดของธุรกิจ

บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรเซส
(ประเทศไทย) จํากัด

จําหนายผลิตภัณฑ
หลอลื่นและ
ผลิตภัณฑพิเศษ
บริษัท วิสาหกิจสงเสริม
ใหเชา
อุตสาหกรรม จํากัด
อสังหาริมทรัพย
บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
ใหเชา
และบริษัทยอย
อสังหาริมทรัพย
ใหเชา
• บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอร
ไพรเซส จํากัด
อสังหาริมทรัพย
• บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร จํากัด บริการสถานีนํ้ามัน

อัตรารอยละของหุนที่ถือ

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

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

อัตรารอยละของหุน ทีถ่ อื ขางตนไดรวมถึงผลกระทบของการถือหุน สามัญทัง้ ทางตรงและทางออม ทัง้ นีไ้ มรวมผลกระทบของการถือหุน
บุริมสิทธิ บริษัทมิไดถือหุนบุริมสิทธิที่ออกโดยบริษัทยอยเหลานี้ แตบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายทางการเงินและการดําเนิน
งานของบริษัทยอยแตละแหง
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10.2 บริษัทรวม
บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั รวมคือ บริษทั ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด รอยละ 20.78 บริษทั ดังกลาวจัดตัง้ และจดทะเบียนในประเทศไทย
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนสงนํ้ามันทางทอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมซึ่งไมไดเปนบริษัทจดทะเบียนและผลรวมของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทรวมสวนที่เปนของกลุม
บริษัทแสดงไดดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย
หนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
รายได
กําไรสุทธิ

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

2,030,251
(1,311,721)
718,530
570,114
263,759

1,815,352
(1,360,581)
454,771
570,788
261,547

11 สินทรัพยทางการเงินถือไวเผื่อขาย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงรับรูในสวนของผูถือหุน (หมายเหตุ ขอ 22 ข)
ตัดจําหนายเงินลงทุนอื่น (หมายเหตุ ขอ 28)
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (หมายเหตุ ขอ 28)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

291,600
93,600
385,200

193,636
100,800
(412)
(2,424)
291,600

สินทรัพยทางการเงินถือไวเผือ่ ขายสวนใหญ ประกอบดวยเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)
ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

12 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะนํามาหักกลบกับหนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีตอ เมือ่ ภาษีเงินไดนนั้ สามารถนํามาหักกลบกันไดตามกฎหมาย
ซึ่งถือเปนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับหนวยจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน รายละเอียดของการหักกลบลบกันที่แสดงผลลัพธอยูในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

3,671,203
1,211,625
4,882,828

4,920,310
521,100
5,441,410

3,486,318
1,210,500
4,696,818

4,735,391
521,100
5,256,491

(104,760)
4,778,068

(76,680)
5,364,730

(104,760)
4,592,058

(76,680)
5,179,811
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ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทั้งจํานวนคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวตามวิธีหนี้สินโดยใชอัตราภาษีตามกฎหมายรอยละ 30 สําหรับทุกปที่นํา
เสนอ
ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินไดรอตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
รายการที่บันทึกในงบกําไรขาดทุน (หมายเหตุ ขอ 26)
รายการทีบ่ นั ทึกโดยตรงในสวนของผูถ อื หุน (หมายเหตุ ขอ 22 ข)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

5,364,730
(558,582)
(28,080)
4,778,068

7,120,200
(1,725,230)
(30,240)
5,364,730

5,179,811
(559,673)
(28,080)
4,592,058

6,913,161
(1,703,110)
(30,240)
5,179,811

ความเคลือ่ นไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดและหนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในระหวางป ซึง่ ยังมิไดมกี ารหักกลบลบกัน สําหรับหนวยงานภาษี
เดียวกัน มีดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1
รายการที่บันทึก
ณ วันที่ 31 รายการที่บันทึก
มกราคม ในงบกําไรขาดทุน/
ธันวาคม ในงบกําไรขาดทุน/
พ.ศ. 2552 สวนของผูถือหุน
พ.ศ. 2552 สวนของผูถือหุน

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
คาเสื่อมราคา
549,140
สํารองเงินบําเหน็จพนักงานและ
ผลประโยชนพนักงาน
351,746
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา
6,008,324
อื่น ๆ
257,430
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
7,166,640
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสินทรัพย
ทางการเงินถือไวเผื่อขาย
(หมายเหตุ ขอ 22 ข)
(46,440)
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
(46,440)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
คาเสื่อมราคา
สํารองเงินบําเหน็จพนักงานและ
ผลประโยชนพนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมา
อื่น ๆ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนใน
สินทรัพยทางการเงินถือไวเผื่อขาย
(หมายเหตุ ขอ 22 ข)
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
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ณ วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2553

(52,564)

496,576

443

497,019

47,284
(1,703,574)
(16,376)
(1,725,230)

399,030
4,304,750
241,054
5,441,410

65,044
(623,788)
(281)
(558,582)

464,074
3,680,962
240,773
4,882,828

(30,240)
(30,240)

(76,680)
(76,680)

(28,080)
(28,080)

(104,760)
(104,760)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 1
รายการที่บันทึก
ณ วันที่ 31 รายการที่บันทึก
มกราคม ในงบกําไรขาดทุน/
ธันวาคม ในงบกําไรขาดทุน/
พ.ศ. 2552 สวนของผูถือหุน
พ.ศ. 2552 สวนของผูถือหุน

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2553

549,140

(52,564)

496,576

443

497,019

351,746
5,986,372
72,343
6,959,601

47,284
(1,681,622)
(16,208)
(1,703,110)

399,030
4,304,750
56,135
5,256,491

65,044
(623,788)
(1,372)
(559,673)

464,074
3,680,962
54,763
4,696,818

(46,440)
(46,440)

(30,240)
(30,240)

(76,680)
(76,680)

(28,080)
(28,080)

(104,760)
(104,760)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสาํ หรับขาดทุนทางภาษีสะสมยกมาจากปกอ น จะรับรูเ มือ่ มีความเปนไปไดทคี่ อ นขางแนวา จะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะนําขาดทุนทางภาษีดังกลาวมาใชประโยชนได

13 สินทรัพย ไมมีตัวตน-สุทธิ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
โปรแกรม
คาสิทธิ
คอมพิวเตอร
และใบอนุญาต

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก: คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีตนป-สุทธิ
จําหนายสินทรัพย (หมายเหตุ ขอ 28)
คาตัดจําหนาย (หมายเหตุ ขอ 28)
ราคาตามบัญชีปลายป-สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก: คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี-สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตนป-สุทธิ
คาตัดจําหนาย (หมายเหตุ ขอ 28)
ราคาตามบัญชีปลายป-สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก: คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี-สุทธิ

รวม

632,536
(360,814)
271,722

805,248
(534,815)
270,433

1,437,784
(895,629)
542,155

271,722
(400)
(45,999)
225,323

270,433
(23,077)
247,356

542,155
(400)
(69,076)
472,679

625,718
(400,395)
225,323

805,248
(557,892)
247,356

1,430,966
(958,287)
472,679

225,323
(45,785)
179,538

247,356
(23,077)
224,279

472,679
(68,862)
403,817

625,718
(446,180)
179,538

805,248
(580,969)
224,279

1,430,966
(1,027,149)
403,817

คาตัดจําหนายบันทึกในตนทุนขาย คาใชจายในการขาย และคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุน ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของสินทรัพย
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
งบการเงินรวม

88

ที่ดิน

อาคาร โรงงาน
และอุปกรณ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก: คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี-สุทธิ

5,275,981
5,275,981

47,923,178
(26,918,783)
21,004,395

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีตนป-สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย (หมายเหตุ ขอ 28)
โอนสินทรัพย
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ ขอ 28)
ราคาตามบัญชีปลายป-สุทธิ

5,275,981
(1,001)
5,274,980

21,004,395
(170,272)
599,992
(1,939,506)
19,494,609

848,812
2,943,554
(599,992)
3,192,374

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก: คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี-สุทธิ

5,274,980
5,274,980

47,980,360
(28,485,751)
19,494,609

3,192,374 56,447,714
- (28,485,751)
3,192,374 27,961,963

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตนป-สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย (หมายเหตุ ขอ 28)
โอนสินทรัพย
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ ขอ 28)
ราคาตามบัญชีปลายป-สุทธิ

5,274,980
696
(4,531)
5,271,145

19,494,609
(53,436)
452,165
(1,953,352)
17,939,986

3,192,374
4,631,080
(5,921)
(452,165)
7,365,368

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก: คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี-สุทธิ

5,271,145
5,271,145

47,557,225
(29,617,239)
17,939,986

7,365,368 60,193,738
- (29,617,239)
7,365,368 30,576,499

รายงานประจําป 2553

งานระหวาง
กอสราง

รวม

848,812 54,047,971
- (26,918,783)
848,812 27,129,188
27,129,188
2,943,554
(171,273)
(1,939,506)
27,961,963

27,961,963
4,631,776
(63,888)
(1,953,352)
30,576,499

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ที่ดิน

อาคาร โรงงาน
และอุปกรณ

งานระหวาง
กอสราง

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก: คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี-สุทธิ

675,420
675,420

47,557,907
(26,554,101)
21,003,806

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีตนป-สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย (หมายเหตุ ขอ 28)
โอนสินทรัพย
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ ขอ 28)
ราคาตามบัญชีปลายป-สุทธิ

675,420
675,420

21,003,806
(170,271)
599,992
(1,921,582)
19,511,945

848,812
2,943,553
(599,992)
3,192,373

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก: คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี-สุทธิ

675,420
675,420

47,615,090
(28,103,145)
19,511,945

3,192,373 51,482,883
- (28,103,145)
3,192,373 23,379,738

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตนป-สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย (หมายเหตุ ขอ 28)
โอนสินทรัพย
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ ขอ 28)
ราคาตามบัญชีปลายป-สุทธิ

675,420
675,420

19,511,945
(53,436)
452,165
(1,935,428)
17,975,246

3,192,373
4,631,080
(5,921)
(452,165)
7,365,367

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก: คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี-สุทธิ

675,420
675,420

47,191,955
(29,216,709)
17,975,246

7,365,367 55,232,742
- (29,216,709)
7,365,367 26,016,033

รวม

848,812 49,082,139
- (26,554,101)
848,812 22,528,038
22,528,038
2,943,553
(170,271)
(1,921,582)
23,379,738

23,379,738
4,631,080
(59,357)
(1,935,428)
26,016,033

ที่ดินสวนหนึ่งของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 4,531 พันบาท ถูกเวนคืนโดยการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทไดรับเงินคาทดแทนจากการเวนคืนเปนจํานวน 44,292 พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยของกลุมบริษัทและบริษัทที่ตัดคาเสื่อมราคาครบ
ตามอายุการใชงานแลวแตยังคงใชงานอยูมีมูลคา 10,334,265 พันบาท (พ.ศ. 2552: มูลคา 10,966,153 พันบาท)
ตนทุนการกูยืมจํานวน 77,637 พันบาท (พ.ศ. 2552: จํานวน 28,888 พันบาท) ซึ่งเกิดจากเงินกูยืมทั่วไปที่นําไปใชลงทุนในโครงการของโรง
กลั่น บันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยรวมอยูในรายการซื้อสินทรัพย กลุมบริษัทใชอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนอัตรารอยละ 1.6 (พ.ศ. 2552: รอย
ละ 2.1) ในการคํานวณตนทุนที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย อัตราการตั้งขึ้นเปนทุนดังกลาวเปนอัตราเฉลี่ยของตนทุนการกูยืมที่เกิด
ขึ้นจริง
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15 คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี
คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชีสวนใหญเปนคาใชจายจายลวงหนาระยะยาวสําหรับสถานีบริการนํ้ามันและรายจายรอตัดบัญชี
สําหรับคาตัวเรงทําปฏิกิริยา (Catalyst)

16 เงินกูยืม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุ ขอ 5)
เงินกูยืมระยะสั้น
สวนของเงินกูยืมจากธนาคารระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ไมหมุนเวียน
เงินกูยืมจากธนาคาร

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

28,652
9,200,105
2,750,000
11,978,757

48,164
19,565,009
2,750,000
22,363,173

15,750,000
27,728,757

5,500,000
27,863,173

เงินกูยืมจากธนาคารและเงินกูยืมอื่นที่จะกลาวตอไปนี้ เปนเงินกูยืมประเภทไมมีหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงตามอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด ซึ่งในป พ.ศ. 2553 มีอัตราดอกเบี้ยอยูระหวางรอยละ 1 ถึงรอยละ 3 ตอป (พ.ศ. 2552: รอยละ 1 ถึงรอยละ 4 ตอป)
มูลคาตามบัญชีของเงินกูยืมในแตละป แสดงถึงมูลคายุติธรรมของเงินกูยืม เงินกูยืมทั้งหมดเปนเงินบาท
เงินกูยืมระยะสั้น
ในป พ.ศ. 2552 บริษัทจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นเต็มจํานวนทั้งหมด 2 สัญญา ซึ่งมีจํานวน 7,000,000 พันบาทและ 1,000,000 พัน
บาท และไดทําสัญญากูยืมเงินประเภทไมมีหลักประกันใหมอีกจํานวน 8,000,000 พันบาท ซึ่งมีกําหนดชําระคืนในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2553 และมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเฉลี่ยรอยละ 2 ตอปในป พ.ศ. 2552
ในป พ.ศ. 2553 บริษัทจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 8,000,000 พันบาทตามที่กลาวขางตน และทําการจายชําระคืนเงินกูภาย
ใตวงเงินกูยืมระยะสั้นแบบหมุนเวียนสุทธิประมาณ 1,096,000 พันบาท (พ.ศ. 2552: 2,195,000 พันบาท)
บริษัทไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเสนอขายตั๋วแลกเงินแบบหมุนเวียนจํานวน
12,000,000 พันบาท (พ.ศ. 2552: 8,000,000 พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษทั มียอดตัว๋ แลกเงินคงคางประมาณ 3,526,000
พันบาท (พ.ศ. 2552: 4,795,009 พันบาท) ที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 2
เงินกูยืมระยะยาวจากกลุมสถาบันการเงิน (Syndicated long-term loan)
บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวจากกลุมสถาบันการเงิน (Syndicated loan) จํานวน 11,000,000 พันบาท ในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2550 เงินกูยืมนี้มีกําหนดชําระคืนทุกครึ่งป รวมทั้งสิ้น 8 งวด โดยเริ่มชําระคืนครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวของเงินกูยืมนี้เฉลี่ย รอยละ 1.6 ตอป ในป พ.ศ. 2553 (พ.ศ. 2552: รอยละ 2.2 ตอป) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เงินกู
ยืมดังกลาวมียอดคงเหลือจํานวน 5,500,000 พันบาท (พ.ศ. 2552: 8,250,000 พันบาท) ซึ่งมีสวนที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือน
นับจากวันที่ในงบดุล เปนจํานวน 2,750,000 พันบาท (พ.ศ. 2552: 2,750,000 พันบาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 สัญญาเงินกูยืมระยะยาวจากกลุมสถาบันการเงิน (Syndicated loan) ไดถูกแกไขโดยยกเลิกขอกําหนด
ที่ใหบริษัทตองดํารงอัตราสวนภาระการชําระหนี้ใหสูงกวาอัตราสวนที่กําหนดไวในสัญญา
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รายงานประจําป 2553

เงินกูยืมระยะยาวอื่น
ในป พ.ศ. 2553 บริษัทไดรับวงเงินกูยืมระยะยาวที่อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ดังตอไปนี้
• วงเงินกูยืมจํานวน 5,000,000 พันบาท ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเต็มจํานวนในเดือน กันยายน พ.ศ. 2556
• วงเงินกูยืมจํานวน 8,000,000 พันบาท ระยะเวลา 7 ป ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาส รวมทั้งสิ้น 20 งวด โดยเริ่มชําระคืน
งวดแรกในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทไดเบิกถอนเงินกูยืมระยะยาวทั้ง 2 วงเงินเต็มจํานวน ที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 2.2
กําหนดชําระคืนของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ไมเกิน 1 ป
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป
เกิน 5 ปขึ้นไป

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

2,750,000
12,550,000
3,200,000
18,500,000

2,750,000
5,500,000
8,250,000

17 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
งบการเงินรวม

เจาหนี้การคา
เจาหนี้คาภาษีอื่น
เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

3,241,762
479,678
509,947
4,231,387

1,819,448
486,569
538,264
2,844,281

3,169,819
478,499
489,907
4,138,225

1,755,254
468,205
517,065
2,740,524

เจาหนี้คาภาษีอื่น เปนคาเจาหนี้ภาษีสรรพสามิต ซึ่งเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ

18 สํารองเงินบําเหน็จ (สวัสดิการเกี่ยวกับเงินบําเหน็จ)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

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

826,402
134,241
(4,923)
955,720

736,126
106,859
(16,583)
826,402

สํารองเงินบําเหน็จสามารถวิเคราะหไดดังนี้
• สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
• สวนที่ยังไมถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

34,926
920,794
955,720

10,943
815,459
826,402
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19 สํารองเงินเพื่อผลประโยชนพนักงานอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

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

503,700
133,136
(45,642)
591,194

436,360
100,566
(33,226)
503,700

สํารองเงินเพื่อผลประโยชนพนักงานอื่นสามารถวิเคราะหไดดังนี้
• สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
• สวนที่ยังไมถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

339,493
251,701
591,194

300,015
203,685
503,700

20 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน
ทุนที่ออกและชําระแลว

ณ วันที่ 1 มกราคม และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
และ พ.ศ. 2552

จํานวนหุน
(พันหุน)

หุนสามัญ

สวนเกินมูลคาหุน

รวม

3,460,858

17,075,181

4,031,711

21,106,892

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 กองทุนรวมวายุภักษ 1 ซึ่งเปนกองทุนรวมที่จัดตั้งโดยกระทรวงการคลัง ไดซื้อหุนทั้งหมดจากกระทรวง
การคลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 หุนสามัญจดทะเบียนมีจํานวน 3,467,917 พันหุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 4.9338 บาท
หุนสามัญที่ออกทั้งหมดไดรับชําระเต็มมูลคาแลว

21 เงินปนผล
ตามมติเสียงขางมากในทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําปเมือ่ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 บริษทั ไดจา ยเงินปนผลเพิม่ เติมสําหรับป พ.ศ. 2552
จํานวน 0.25 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 865,215 พันบาท ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2552 บริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลในระหวางงวดเกาเดือนแรกของป พ.ศ.
2552 จํานวน 0.25 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 865,215 พันบาท ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552
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22 สํารองอื่น
(ก) สํารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรกําไรสุทธิระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

549,010
69,358
618,368

343,997
205,013
549,010

ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังหัก
สวนของขาดทุนสะสมยกมาจนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายไมสามารถนําไป
จัดสรรได
(ข) สวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรม
การเปลี่ยนแปลงของสวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินถือไวเผื่อขาย มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม
กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจริงรับรูในสวนของผูถือหุน
(หมายเหตุ ขอ 11 และ 12)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

178,920

108,360

65,520
244,440

70,560
178,920

23 รายได
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553

รายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการใหบริการ

พ.ศ. 2552

178,744,473 162,331,055
560,496
578,928
179,304,969 162,909,983

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

177,194,413 160,824,665
678,796
691,336
177,873,209 161,516,001
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24 คาใชจายจําแนกตามประเภท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปสุทธิ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
(หมายเหตุ ขอ 13 และ 14)
คาขนสงและจัดจําหนาย
คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา
คาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาสาธารณูปโภค
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
คาใชจายอื่น
รวมตนทุนขาย และคาใชจายในการขาย
และบริหาร

พ.ศ. 2552

(399,608) (2,745,226)
163,606,707 145,032,380

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

(332,865) (2,618,674)
162,685,287 144,191,810

2,022,214
699,225
105,514
401,914
2,121,906
4,834,870
(748,869)
4,513,133

2,008,582
704,511
69,072
390,627
1,926,075
4,896,656
(228,873)
4,445,892

2,004,290
699,068
105,514
395,387
1,783,269
4,737,181
(748,869)
4,398,514

1,990,658
704,418
69,072
422,403
1,604,204
4,798,426
(228,873)
4,342,719

177,157,006

156,499,696

175,726,776

155,276,163

คาตอบแทนผูบริหารจํานวน 29,577 พันบาท (พ.ศ. 2552: 32,368 พันบาท) บันทึกอยูในตนทุนขาย คาตอบแทนผูบริหารที่แสดงอยูในตนทุน
ขายและในงบกําไรขาดทุนประกอบดวยเงินเดือน ผลประโยชนพนักงานระยะสัน้ และผลประโยชนพนักงานภายหลังเกษียณอายุของผูบ ริหาร
ของกลุมบริษัท

25 ตนทุนทางการเงิน - สุทธิ
งบการเงินรวม

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

13,042
(379,242)
(366,200)

5,650
(542,127)
(536,477)

123,677
(456,457)
(332,780)

108,642
(594,551)
(485,909)

26 ภาษีเงินได
งบการเงินรวม

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (หมายเหตุ ขอ 12)
ภาษีเงินไดในปปจจุบัน
ภาษีเงินได
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

558,582
8,266
566,848

1,725,230
18,570
1,743,800

559,673
559,673

1,703,110
1,703,110

ภาษีเงินไดสําหรับกําไรกอนภาษีของกลุมบริษัทและบริษัทที่แตกตางจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่
เกี่ยวของโดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

กําไรกอนภาษี
ภาษีเงินไดคํานวณจากอัตราภาษีในประเทศ
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
คาใชจายที่ไมสามารถหักไดในทางภาษี
รายจายฝายทุนที่ไดรับสิทธิลดหยอนเพิ่ม
ภาษีเงินได

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

2,220,873
666,262

6,194,364
1,858,309

1,946,820
584,046

5,803,381
1,741,014

(85,244)
10,797
(24,967)
566,848

(85,612)
9,385
(38,282)
1,743,800

(7,882)
8,476
(24,967)
559,673

(8,067)
8,445
(38,282)
1,703,110

อัตราภาษีเงินไดที่เกี่ยวของถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักเทากับรอยละ 30 ในแตละปที่นําเสนอ

27 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุน ขัน้ พืน้ ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิทเี่ ปนของผูถ อื หุน สามัญดวยจํานวนหุน สามัญถัวเฉลีย่ ถวงนํา้ หนักทีถ่ อื โดยบุคคลภายนอก
ในระหวางป
งบการเงินรวม

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (พันหุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

1,653,278
3,460,858
0.48

4,449,743
3,460,858
1.29

1,387,147
3,460,858
0.40

4,100,271
3,460,858
1.18

กลุมบริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาในระหวางงวดที่เสนอรายงานดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด
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28 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
งบการเงินรวม

กําไรสุทธิสําหรับป

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

1,654,025

4,450,564

1,387,147

4,100,271

1,939,506
69,076
(9,112)
2,424
412
11,556
-

1,935,428
68,862
(118)
13,092
19,517

1,921,582
69,076
(9,112)
2,424
412
11,556
-

154,231
(261,547)
536,477
(13,680)
1,743,800

37,016
332,780
(24,280)
559,673

153,949
485,909
(17,680)
1,703,110

67,529

6,412

67,529

(1,161,949)
(87)
(5,671,077)
(362,953)
(414,990)
353,188
7,610
748,460
2,177,062
157,615
(3,410)
4,520,705

(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)
6,331,435

(1,151,188)
(692,091)
(8,082)
(5,561,844)
(386,688)
(425,060)
550,383
7,642
785,368
2,171,903
157,615
(3,410)
3,933,574

รายการปรับปรุง :
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ ขอ 14)
1,953,352
คาตัดจําหนาย (หมายเหตุ ขอ 13)
68,862
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ ขอ 6)
(118)
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนอื่น (หมายเหตุ ขอ 11)
ตัดจําหนายเงินลงทุนอื่น (หมายเหตุ ขอ 11)
ลดมูลคาสินคาคงเหลือเพื่อแสดงมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ 13,092
คาเผื่อสินคาลาสมัย (หมายเหตุ ขอ 7)
3,750
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญภาษีขอคืน (หมายเหตุ ขอ 8)
19,517
(กําไร)/ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
และสินทรัพยไมมีตัวตน
(2,745)
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม (หมายเหตุ ขอ 10)
(263,759)
ตนทุนทางการเงิน-สุทธิ (หมายเหตุ ขอ 25)
366,200
รายไดเงินปนผล
(17,280)
ภาษีเงินได (หมายเหตุ ขอ 26)
566,848
ขาดทุนที่ยังไมรับรูจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศสุทธิ
6,412
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
ภาษีขอคืน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
คาเชาจายลวงหนาและรายจายรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สํารองเงินบําเหน็จพนักงานและผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

(540,041)
37,315
(2,344,549)
317,881
(71,984)
221,859
51,884
1,419,137
2,668,535
216,812
(27,183)
6,317,822

ในงบกระแสเงินสด เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

63,888

171,673

59,357

170,671

2,745

(154,231)

(37,016)

(153,949)

66,633

17,442

22,341

16,722

ราคาตามบัญชี - สุทธิ (หมายเหตุ ขอ 13 และ 14)
กําไร/(ขาดทุน) จากการจําหนายที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
และสินทรัพยไมมีตัวตน

29 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ศาลอาญากรุงเทพใตไดพิพากษาลงโทษปรับบริษัทเปนจํานวนเงิน 435,787 พันบาท ในขอหาสําแดง
เท็จ เกี่ยวกับการนําเขานํ้ามันหลอลื่นพื้นฐาน ในป พ.ศ. 2530 และป พ.ศ. 2531 บริษัทไดปฏิเสธขอกลาวหาดังกลาว และไมเห็นดวยกับ
คําตัดสินของศาลอาญากรุงเทพใต บริษัทไดอุทธรณคําพิพากษาตอศาลอุทธรณ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ซึ่งในวันที่ 16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2551 ศาลอุทธรณไดพิพากษายืนยันคําพิพากษาตามศาลชั้นตน
หลังจากนั้น ฝายบริหารไดปรึกษากับที่ปรึกษาฝายกฎหมายภายนอกบริษัท จากรายงานผลการวิเคราะหคําตัดสินของศาลทําใหผูบริหาร
ยังคงมีความเชื่อมั่นอยางสูงในขอตอสูคดี จากขอพิจารณาดังกลาว บริษัทไดดําเนินการยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาลฎีกาในวันที่ 29
กันยายน พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทและบริษัทจึงไมไดบันทึกคาปรับดังกลาวเปนหนี้สินในงบการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการคํ้าประกันของธนาคารใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดจากการดําเนิน
งานตามปกติ เปนจํานวนเงิน 64,274 พันบาท (พ.ศ. 2552: จํานวน 58,836 พันบาท) บริษัทคาดวาจะไมทําใหมีหนี้สินที่มีสาระสําคัญเกิด
ขึ้นจากการคํ้าประกันกับธนาคารและการคํ้าประกันอื่นๆใหแกบุคคลภายนอก

30 ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วันที่ในงบดุล รายจายฝายทุนที่ไดทําสัญญาแลวแตยังไมไดรับรูมีจํานวนประมาณ 4,478, 006 พันบาท (พ.ศ. 2552: 667,014 พัน
บาท)
ภาระผูกพันภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีกลุมบริษัทเปนผูเชา
กลุม บริษทั ทําสัญญาเชาทีด่ นิ หลายแหงเพือ่ ใชในการใหบริการขายปลีก โดยเปนสัญญาเชาดําเนินงานทีไ่ มสามารถยกเลิกซึง่ มีระยะเวลา
เชาอยูใ นชวงระหวาง 15 ป ถึง 25 ป สัญญาเชาสวนใหญสามารถตออายุของสัญญาไดเมือ่ สิน้ สุดอายุสญั ญาในราคาตลาด ณ วันสุดทาย
ของอายุสัญญา
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

58,184
143,183
82,991
284,358

10,328
73,554
29,867
113,749
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บริษัทยอยบางแหงใหบริษัทเชาที่ดิน ซึ่งไมมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตภายใตสัญญาเชาดําเนินงานเนื่องจากเปนคาเชาจาย
ลวงหนา (หมายเหตุ ขอ 9 และ ขอ 15)

31 การบริหารความเสี่ยงดานการเงิน
การดําเนินงานของกลุมบริษัทมีความเสี่ยงทางดานการเงินซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดานตลาด (รวมถึง ราคาตลาดของผลิตภัณฑปโตรเลียม
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ ความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยงดานทุน
31.1 ความเสี่ยงดานตลาด
(ก) ความเสี่ยงจากราคาตลาดของผลิตภัณฑปโตรเลียม
ผลการดําเนินงานของกลุม บริษทั อาจไดรบั ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญจากความผันผวนและวงจรของราคาตลาดของนํา้ มันดิบ
ผลิตภัณฑนํ้ามันปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเคมีซึ่งไมสามารถคาดการณได เนื่องจากกลุมบริษัทมีขนาดใหญและดําเนินธุรกิจ
ดานปโตรเลียมมายาวนาน กลุมบริษัทมีความเชื่อมั่นวาความเสี่ยงจากราคาตลาดของผลิตภัณฑปโตรเลียมดังกลาวจะอยูในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้กลุมบริษัทไมมีนโยบายใชอนุพันธทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยง
(ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การดําเนินงานของกลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากหลายสกุลเงิน โดยมีเงินสกุลดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงินหลัก
การซือ้ สินคาและการขายสงออกไปตางประเทศ สวนใหญมรี ายการเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ สวนการขายภายในประเทศสวนใหญ
เปนสกุลเงินบาทจึงไมไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทไมมีเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ในป พ.ศ.
2553 กลุมบริษัทไมไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ทั้งนี้แนวปฏิบัติของกลุมบริษัทหามมิใหมีการเก็งกําไรเกี่ยวกับ
อัตราแลกเปลี่ยน
(ค) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เนือ่ งจากกลุม บริษทั ไมมสี นิ ทรัพยทมี่ ดี อกเบีย้ ซึง่ มีจาํ นวนเงินอันเปนสาระสําคัญ ดังนัน้ รายไดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ของกลุมบริษัทจึงไมไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เปนความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในกลุมบริษัท
กลุมบริษัทรักษาระดับสัดสวนการกูยืมเงินใหอยูในระดับที่เหมาะสมอยางตอเนื่องเพื่อใหกลุมบริษัทมีสภาพคลองสูงที่สุดในขณะที่
ตนทุนการกูยืมตํ่าที่สุด
31.2 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อตามหลักเกณฑของกลุมบริษัท ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด การใหสินเชื่อแกผูคาสงและลูกคารายยอย รวมถึงลูกหนี้ที่ยังไมไดจายชําระและรายการที่ไดผูกพันไวแลว ความเสี่ยง
ดานการใหสนิ เชือ่ ในสวนของยอดคงเหลือกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันมีความเสีย่ งตํา่ เนือ่ งจากความมัน่ คงโดยรวมของกลุม บริษทั เอ็กซอน
โมบิล
ในสวนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด กลุมบริษัทจะฝากเงินกับธนาคารที่มีระดับความนาเชื่อถืออยางตํ่า ในระดับ BBB- หรือ
เทียบเทา
การประเมินความเสี่ยงของลูกคาไดดําเนินการภายในบริษัท โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงิน ตัวชี้วัดความสําเร็จทางธุรกิจ
ประสบการณในอดีต และปจจัยอืน่ ระดับความเสีย่ งของลูกคาแตละรายถูกกําหนดโดยใชผลจากการประเมินภายในของบริษทั ซึง่ กําหนด
โดยฝายบริหาร สําหรับลูกคาแตละรายจะถูกจัดประเภทความเสี่ยงภายใตแนวทางปฏิบัติที่กําหนดขึ้นภายในกลุมบริษัท ตั้งแตระดับ
ความเสี่ยงตํ่ามากถึงความเสี่ยงสูงมาก การจัดประเภทความเสี่ยงนั้นไดสะทอนถึงความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ของลูกคา และเพื่อ
ใหคลายคลึงกับการจัดประเภทความเสี่ยงที่กําหนดโดยองคกรภายนอก
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31.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
กลุมบริษัทจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไวอยางพอเพียง อีกทั้งกลุมบริษัท
ยังจัดใหมีวงเงินสินเชื่อแบบผูกมัดและวงเงินสินเชื่อแบบไมผูกมัดจากทั้งธนาคารและบริษัทที่เกี่ยวของกัน กลุมบริษัทพิจารณาความ
ตองการกระแสเงินสดในอนาคตผานแผนการเงินประจําป รวมถึงแผนการเงินประจําปสาํ หรับปตอ ไปไดผา นการพิจารณาใหเสร็จสิน้ แลว
เพื่อใหความมั่นใจวาการประมาณการสําหรับความตองการในอนาคตจะมีการจัดหาวงเงินสินเชื่ออยางเหมาะสม
ปจจุบนั กลุม บริษทั มีแหลงกูย มื เงินอยางพอเพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุม บริษทั มีสนิ เชือ่ แบบไมมขี อ ผูกมัดจํานวน 71,108,556
พันบาท (พ.ศ. 2552: 65,968,438 พันบาท) นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยใหเสนอขายตั๋วแลกเงินแบบหมุนเวียนจํานวน 12,000,000 พันบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทไดใช
วงเงินไปจํานวน 3,526,000 พันบาท (พ.ศ. 2552: 4,795,009 พันบาท)
ความเสีย่ งดานสภาพคลองอาจเพิม่ ขึน้ ถาลูกคาไมสามารถจายหนีค้ นื ใหกบั กลุม บริษทั ภายใตระยะเวลาการชําระหนี้ เพือ่ จัดการกับความ
เสีย่ ง กลุม บริษทั มีการประเมินความสามารถดานการเงินของลูกคาเปนระยะๆ และอาจจะรองขอใหลกู คาบางรายวางหนังสือคํา้ ประกัน
จากธนาคารหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นที่คลายคลึงกันดังกลาว
31.4 ความเสี่ยงดานทุน
กลุม บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะบริหารทุนเพือ่ ใหมคี วามสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนือ่ ง และสามารถใหผลประโยชนแกผถู อื หุน และผู
มีสวนไดเสีย ในอนาคตกลุมบริษัทอาจจะปรับจํานวนเงินปนผลจายแกผูถือหุนเพื่อใหสามารถมีโครงสรางทุนที่เหมาะสม กลุมบริษัทได
มีการทําแผนทางการเงินประจําป เพื่อประมาณการเงินปนผลทั้งในปจจุบันและอนาคตทุกป

32 สิทธิประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน
บริษัทไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2541 สําหรับโรงงานเคมีภัณฑ อะโรเมติกส โดย
มีการกอสรางโรงงานอะโรเมติกสอยูใกลเคียงกับโรงกลั่นนํ้ามันที่ศรีราชา ซึ่งจะสามารถผลิตพาราไซลีนซึ่งเปน ผลิตภัณฑเคมีพื้นฐานที่ใช
สําหรับการผลิตฟลมโพลีเอสเตอร สิ่งทอและบรรจุภัณฑพลาสติกไดถึง 350,000 ตันตอป บริษัทไดขยายกําลังการผลิตเปน 500,000 ตันตอ
ป ใน พ.ศ. 2547 ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นทั้งหมดมีการจําหนายทั้งตลาดในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศโดยผานบริษัทที่เกี่ยวของกัน
สิทธิประโยชนที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่สําคัญประกอบดวย การไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ
ทั้งหมดซึ่งจะหมดอายุในป พ.ศ. 2555 และไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับ
ตั้งแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น สิทธิในการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนี้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550
รายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนของบริษัทมีรายละเอียดดังตอไปนี้
กิจการที่ ไดรับ
กิจการที่ ไม ไดรับ
การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการลงทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
รายไดจากการขายภายในประเทศ
รายไดจากการสงออกไปตางประเทศ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
รายไดจากการขายภายในประเทศ
รายไดจากการสงออกไปตางประเทศ

รวม

10,536,592
1,091,938
11,628,530

147,991,515
18,253,164
166,244,679

158,528,107
19,345,102
177,873,209

11,169,650
1,122,578
12,292,228

129,527,517
19,696,256
149,223,773

140,697,167
20,818,834
161,516,001
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทถูกควบคุมโดย บริษัท เอ็กซอนโมบิล อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิงส อินคอรปอเรเต็ด ซึ่งถือหุนในบริษัทคิดเปนจํานวนรอยละ 65.43
ของหุนทั้งหมดของบริษัท และมีบริษัทอื่นในเครือ เอ็กซอนโมบิล กรุป ถือหุนอีกรอยละ 0.56 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ.
2552 บริษัทที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดคือบริษัท เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น บริษัททั้งสองแหงจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2553 จํานวนหุนรอยละ 7.33 ถือโดยกองทุนรวมวายุภักษ 1 ซึ่งเปนกองทุนรวมที่จัดตั้งโดยกระทรวงการคลัง จํานวนหุนที่
เหลือถือโดยสถาบันตางๆ และนักลงทุนรายยอยจํานวนมาก เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่สําคัญไดกลาวไวในหมายเหตุ ขอ 10
รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
(ก) รายไดจากการขายสินคาและบริการ
งบการเงินรวม

รายไดจากการขายสินคาและบริการ:
• บริษัทยอย
• กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

13,236,250
13,236,250

17,457,648
17,457,648

25,604,095
13,236,250
38,840,345

20,293,369
17,457,648
37,751,017

รายไดจากการขายสินคาและบริการแกกิจการที่เกี่ยวของกันใชเกณฑราคาตลาด และสวนใหญเปนการขายผลิตภัณฑนํ้ามันปโตรเลียม
และผลิตภัณฑปโตรเคมี
(ข) ซื้อสินคาและบริการ

ซื้อสินคาจาก:
• กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น
รับบริการจาก:
• บริษัทรวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

109,565,518

110,481,694

680,197
110,245,715

625,678
111,107,372

การซือ้ สินคาจากกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน สวนใหญเปนการซือ้ ผลิตภัณฑนาํ้ มันปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโ ตรเคมี การรับบริการจากบริษทั
รวมเกี่ยวของกับการใชทอนํ้ามันสําหรับการขนสง การใชบริการในการจัดเก็บและขนถายผลิตภัณฑของกลุมบริษัท การซื้อสินคาและ
บริการใชเกณฑราคาตลาด
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(ค) คาใชจาย
งบการเงินรวม

คาใชจายจายให:
• บริษัทยอย
• กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

3,079,521
3,079,521

3,356,807
3,356,807

116,411
3,022,452
3,138,863

150,433
3,291,352
3,441,785

คาใชจายเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการบริการสนับสนุนโดยเรียกเก็บในราคาทุนหรือราคาทุนบวกสวนเพิ่ม
(ง) ตนทุนทางการเงิน-สุทธิ
งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

2
2

2,120
2,120

110,669
2
110,671

103,029
2,120
105,149

19,155
19,155

6,595
6,595

78,175
19,155
97,330

52,477
6,595
59,072

ดอกเบี้ยจายกําหนดมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมในตลาด ณ เวลาที่ไดมีการทําสัญญากูยืมเงิน
(จ) คาตอบแทนกรรมการ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

คาตอบแทนกรรมการ

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

9,200

9,067

คาตอบแทนกรรมการขางตนเปนคาตอบแทนที่จายใหกรรมการเปนรายบุคคลอันเนื่องมาจากการดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท
สําหรับกรรมการบริหารที่เปนพนักงานของบริษัทไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการดังกลาว เนื่องจากไดรับคาตอบแทนตางหากจาก
การทํางานเต็มเวลาเปนผูบริหารใหแกบริษัทและบริษัทในเครือแลว
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(ฉ) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการขาย/ซื้อสินคา/บริการและคาใชจาย
งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

-

-

1,330,386

1,156,949

691
691

38,006
38,006

83,317
83,317

40,313
35,851
76,164

8,295,803
8,295,803

5,621,653
5,621,653

17,931
8,295,389
8,313,320

17,469
5,611,311
5,628,780

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกันสวนใหญเกิดจากการขายผลิตภัณฑนํ้ามันปโตรเลียม ซึ่งมีระยะเวลาการใหสินเชื่อประมาณ 30 วัน
ลูกหนี้ดังกลาวไมมีหลักประกันและไมมีการคิดดอกเบี้ย
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันสวนใหญเกี่ยวของกับดอกเบี้ยคางรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาว (หมายเหตุ ขอ 33 ช)
เจาหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วของกันสวนใหญเกิดจากการซือ้ ผลิตภัณฑนาํ้ มันปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโ ตรเคมีซงึ่ ถึงกําหนดชําระคืนเมือ่ ทวงถาม
เจาหนี้ดังกลาวไมมีการคิดดอกเบี้ย
(ช) เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
งบการเงินรวม

เงินใหกูยืมระยะยาวแก:
• บริษัทยอย
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

-

-

1,944,383

1,817,620

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สามารถวิเคราะหไดดังนี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินใหกูยืมเพิ่มขึ้น
เงินใหกูยืมจายคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

-

194,110
(194,110)
-

-

282,408
(282,408)
-

เงินใหกยู มื ระยะสัน้ แกกจิ การทีเ่ กีย่ วของกัน ไมมหี ลักประกันและไมมกี าํ หนดการจายชําระทีแ่ นนอน ดอกเบีย้ เงินใหกยู มื คํานวณมาจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับลูกคาชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยในป พ.ศ. 2553 รอยละ 5.9
(พ.ศ. 2552: รอยละ 6.1)
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย สามารถวิเคราะหได ดังนี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินใหกูยืมเพิ่มขึ้น
เงินใหกูยืมจายคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

-

-

1,817,620
170,469
(43,706)
1,944,383

1,612,415
205,892
(687)
1,817,620

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย ไมมีหลักประกัน ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมคํานวณมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับลูกคาชั้นดีของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยในป พ.ศ. 2553 รอยละ 5.9 (พ.ศ. 2552: รอยละ 6.1)
(ซ) เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
งบการเงินรวม

เงินกูยืมระยะสั้นจาก:
• บริษัทยอย
• กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น
เงินกูยืมระยะยาวจาก:
• บริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

13,779
13,779

240,993
240,993

677,542
13,779
691,321

582,948
240,993
823,941

-

-

1,921

5,371
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน สามารถวิเคราะหได ดังนี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินกูยืมเพิ่มขึ้น
จายคืนเงินกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

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

263,900
(22,907)
240,993

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

915
1,027,346
(204,320)
823,941

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ไมมีหลักประกันและไมมีกําหนดการจายชําระคืนที่แนนอน ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมคํานวณมา
จากอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับลูกคาชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยในป พ.ศ. 2553 รอยละ
5.9 (พ.ศ. 2552: รอยละ 6.1)
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน สามารถวิเคราะหได ดังนี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินกูยืมเพิ่มขึ้น
จายคืนเงินกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

-

-

5,371
5,134
(8,584)
1,921

5,890
5,190
(5,709)
5,371

เงินกูย มื ระยะยาวจากบริษทั ยอย ไมมหี ลักประกัน ดอกเบีย้ เงินใหกยู มื คํานวณมาจากอัตราดอกเบีย้ เงินกูย มื สําหรับลูกคาชัน้ ดีของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยในป พ.ศ. 2553 รอยละ 5.9 (พ.ศ. 2552: รอยละ 6.1)

34 ภาระผูกพันในการรื้อถอนสินทรัพย
กลุมบริษัทอาจมีภาระผูกพันในการรื้อถอนสินทรัพยและปรับสภาพใหคืนกลับดังเดิมเกี่ยวกับโรงงานที่ใชในการผลิต เนื่องจากกลุมบริษัท
ไมมคี วามตัง้ ใจจะดําเนินการรือ้ ถอนโรงงานทีใ่ ชในการผลิตในอนาคตอันใกล การประมาณชวงเวลาและปริมาณของกระแสเงินสดทําไดยาก
ดังนั้นกลุมบริษัทจึงไมไดตั้งสํารองคาใชจายในการรื้อถอนสินทรัพย เพราะไมสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือเนื่องจากมีความ
ไม
แนนอนเปนอยางมากซึ่งสอดคลองกับวิธีปฏิบัติในอุตสาหกรรมนี้
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35 การจัดประเภทบัญชีใหม
ตัวเลขเปรียบเทียบในงบดุลสําหรับเงินลงทุนระยะสั้นไดมีการจัดประเภทใหมเปนลูกหนี้การคา เนื่องจากเงินลงทุนนี้เปนยอดการจายชําระ
หนี้ของลูกคาดวยเช็คลงวันที่ลวงหนาและตั๋วแลกเงินที่ยังไมครบกําหนดขึ้นเงิน และสํารองเงินบําเหน็จและผลประโยชนพนักงาน ไดมีการ
จัดประเภทใหมเปน (1) สํารองเงินบําเหน็จ และ (2) สํารองเงินเพือ่ ผลประโยชนพนักงานอืน่ การจัดประเภทใหมนจี้ ดั ทําขึน้ เพือ่ ใหเงินสํารอง
เพื่อผลประโยชนพนักงาน รวมถึงสํารองบําเหน็จภายหลังเกษียณอายุ หรือผลประโยชนพนักงานอื่นแสดงตามประเภทอยางเหมาะสม
ตัวเลขเปรียบเทียบในงบกําไรขาดทุนสําหรับตนทุนขาย คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาตอบแทนผูบริหาร ไดมีการจัด
ประเภทใหมเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอขอมูลในปปจจุบัน
การจัดประเภทบัญชีใหมถกู จัดทําในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินทีเ่ กีย่ วของทีน่ าํ มาเปรียบ
เทียบ รายการที่จัดประเภทใหมแตละรายการและยอดรวมมีมูลคาที่ไมเปนสาระสําคัญ รายการที่จัดประเภทใหมมีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
ตามที่รายงาน
ไวเดิม

ผลกระทบจากการ
จัดประเภทใหม

ตามที่จัดประเภทใหม

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การคา-สุทธิ

63,938
4,665,199

(63,938)
63,938

4,729,137

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สํารองเงินบําเหน็จระยะสั้น
สํารองเงินเพื่อผลประโยชนพนักงานอื่นระยะสั้น

3,148,655
-

(304,374)
10,943
300,015

2,844,281
10,943
300,015

หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองเงินบําเหน็จและผลประโยชนพนักงาน
สํารองเงินบําเหน็จระยะยาว
สํารองเงินเพื่อผลประโยชนพนักงานอื่นระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

826,403
238,999

(826,403)
815,459
203,685
(199,326)

815,459
203,685
39,673

งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2552
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร

151,775,533
4,262,569
351,806
109,788

60,776
(54,817)
32,229
(38,188)

151,836,309
4,207,752
384,035
71,600
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่รายงาน
ไวเดิม

ผลกระทบจากการ
จัดประเภทใหม

ตามที่จัดประเภทใหม

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การคา-สุทธิ

63,938
4,644,346

(63,938)
63,938

4,708,284

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สํารองเงินบําเหน็จระยะสั้น
สํารองเงินเพื่อผลประโยชนพนักงานอื่นระยะสั้น

3,044,898
-

(304,374)
10,943
300,015

2,740,524
10,943
300,015

หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองเงินบําเหน็จและผลประโยชนพนักงาน
สํารองเงินบําเหน็จระยะยาว
สํารองเงินเพื่อผลประโยชนพนักงานอื่นระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

826,403
238,998

(826,403)
815,459
203,685
(199,325)

815,459
203,685
39,673

งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2552
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร

151,061,439
3,753,130
351,806
109,788

60,776
(54,817)
32,229
(38,188)

151,122,215
3,698,313
384,035
71,600

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

นอกจากรายการดังกลาวขางตน ตัวเลขเปรียบเทียบสําหรับลูกหนี้การคาในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 ไดรวมการจัดประเภทบัญชี
ใหมของเงินลงทุนระยะสัน้ ไปเปนลูกหนีก้ ารคา จํานวน 63,938 พันบาท สําหรับเจาหนีอ้ นื่ และคาใชจา ยคางจายในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินขอ 17 จํานวน 304,374 พันบาท ไดมีการจัดประเภทใหมเปนสํารองเงินเพื่อผลประโยชนพนักงานอื่น และในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินขอ 24 ตัวเลขเปรียบเทียบสําหรับคาตอบแทนผูบริหารที่บันทึกอยูในตนทุนขาย ไดมีการจัดประเภทใหม จากจํานวน 51,875 พันบาท
เปน32,368 พันบาท และบริษัทยังไดมีการจัดประเภทใหมสําหรับคาตอบแทนกรรมการในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 33จ จํานวน
127,284 พันบาท เปน 9,067 พันบาท
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