บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน
บัน ทึก จากงานเลีย้ งอาหารกลางวัน ของฝ่ ายนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ วัน ที่ 13 ตุล าคม 2559
การจัด งาน
อันเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ในแต่ละไตรมาสกับกลุม่ นักวิเคราะห์และผู้ลงทุน ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัทเอสโซ่ ฯ จึงได้ จดั งานเลี ้ยง
อาหารกลางวันอย่างไม่เป็ นทางการ ระหว่างผู้บริ หารของบริษัทฯ และกลุม่ นักวิเคราะห์และผู้ลงทุน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ มีการพูดคุย และซักถามถึง
ข้ อมูลทัว่ ไป ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่เป็ นสาธารณะอยูแ่ ล้ ว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
กรณีทมี่ ีคําถามเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 02 262 4788
ข้ อ มูล ทั่วไป


ลําดับการจัดการเงินสดจากการดําเนินงาน อันดับแรกคือการนําเงินสดมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและการลงทุนใน
โครงการที่จะให้ ผลตอบแทนระยะยาวแก่ผ้ ถู ือหุ้น ลําดับที่สองคือการจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ และ
ลําดับที่สามคือการนําเงินสดไปใช้ เพื่อการชําระหนี ้



เงื่อนไขการกู้เงินจากบริ ษัทในเครื อของเอ็กซอนโมบิล ซึง่ รวมถึง อัตราดอกเบี ้ย ข้ อกําหนดและเงื่อนไขในการกู้ยมื มีความเท่าเทียมและ
สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั เงื่อนไขของสถาบันการเงินภายนอก สัญญาทางการเงินของบริ ษัทเอสโซ่ ฯ ได้ รับการพิจารณาตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึง่ ประกอบไปด้ วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวฒิทางบัญชีกและการเงิน)



บริษัทฯ เชื่อว่า เราได้ รับประโยช์อย่างมาก จากความเกี่ยวข้ องกับเอ็กซอนโมบิล ไม่วา่ จะเป็ นความเชี่ยวชาญระดับภูมิภาคในด้ านต่างๆ
ของการดําเนินธุรกิจ อาทิเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์นํ ้ามันเอสโซ่สตู รใหม่ และ บัตร ESSO SMILES



บริษัทฯ มีความเชื่อมัน่ เป็ นอย่างยิง่ ในนโยบายการแข่งขันเสรี บริ ษัทฯจึงมุง่ เน้ นในการดําเนินธุรกิจอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และ
น่าเชื่อถือ ด้ วยการใช้ ข้อมูลทางด้ านราคาและส่วนต่างของราคาสินค้ า จากข้ อมูลที่มีอยูใ่ นตลาด



จากรายงานการคาดการณ์ การใช้ พลังงานของเอ็กซอนโมบิล แสดงให้ เห็นว่า ความต้ องการในการใช้ พลังงานมีแนวโน้ มสูงขึ ้นจาก
จํานวนประชากรชันชนกลางที
้
่มมี ากขึ ้น ทําให้ พลังงานเป็ นที่ต้องการมากขึ ้น ซึง่ รวมถึงพลังงานทางเลือกด้ วย อย่างไรก็ตาม นํ ้ามันน่าจะ
ยังคงเป็ นแหล่งของพลังงานหลัก อย่างน้ อย 1 ใน 3 ของพลังงานที่จะใช้ ในปี ค.ศ. 2040

ด้ านการค้ าปลีก


บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา สินค้ าและบริ การในสถานีบริ การนํ ้ามัน จึงทําการขยายจํานวนสถานีบริ การอย่าง
ต่อเนื่อง ทําการปรับปรุ งสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆในสถานีบริ การ และ เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งในการให้ บริ การซึง่ ครอบคลุมไปถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่นํ ้ามันเชื ้อเพลิงอีกด้ วย



บริษัทฯ ยังคงมุง่ เน้ น ที่จะเป็ นผู้นําในด้ านคุณภาพของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง การขนส่งที่เที่ยงตรงน่าเชื่อถือ และราคาสินค้ าที่เหมาะสม



บริษัทฯ มุง่ เน้ นที่จะจําหน่ายโดยช่องทางการค้ าปลีกเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคงมีชอ่ งทางการจําหน่ายทางด้ านธุรกิจพาณิช
กรรมที่แข็งแกร่ง และการส่งออกเพิ่มเติมอีกด้ วย



ในจํานวน 542 สถานีบริ การของบริ ษัทฯ แบ่งเป็ นสถานีบริ การที่ตวั แทนจําหน่ายเป็ นเจ้ าของจํานวน 200 สถานี สถานีบริ การที่เหลืออยู่
ภายใต้ การจัดการของบริ ษัท ฯ โดยอาจจะเป็ นในรู ปของการเป็ นเจ้ าของ หรื อสัญญาเช่าระยะยาว แต่ทกุ สถานีบริ การ บริ หารโดยตัว
แทนที่ได้ รับการคัดเลือกจากบริ ษัท ฯ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดความคล่องตัว และประหยัดต้ นทุนในการบริ หารจัดการ



บริษัทฯ มีวิธีในการควบคุมคุณภาพของการบริ การในสถานีบริ การ โดยโครงการ mystery shopper ซึง่ จะดําเนินการทุกๆเดือน
และผลของการตรวจสอบจะนํามาใช้ ในการประเมินผลตัวแทนจําหน่ายของบริ ษัท ฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีผ้ จู ดั การเขตการค้ าปลีกที่
จะไปดูแลแต่ละสถานีอยูเ่ ป็ นประจํา



บริษัทฯ ตัดสินใจในเรื่ องจํานวนสถานีบริ การที่จะเปิ ดใหม่ จากเป้าหมายของแผนประกอบการ 5 ปี ข้างหน้ า ด้ วยการให้ ความสําคัญด้ าน
การลงทุนโดยผู้ประกอบการเป็ นหลัก เงินลงทุนโดยประมาณต่อการสร้ างสถานีบริ การใหม่ คือ 30 – 100 ล้ านบาท



ระยะเวลาของสัญญาที่ทาํ กับตัวแทนจําหน่ายจะมีตงแต่
ั ้ 1 ปี สําหรับสถานีบริ การที่บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของ และ 3 ถึง 15 ปี สําหรับสถานี
บริ การที่ตวั แทนจําหน่ายเป็ นเจ้ าของ และ 10 – 20 ปี สําหรับสถานีบริ การที่เปิ ดใหม่



บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเป็ นเจ้ าของหรื อประกอบธุรกิจร้ านค้ าหรื อบริ การอื่นในสถานีบริ การ เนื่องจากเป็ นลักษณะงานเฉพาะที่ไม่ตรง
กับความเชี่ยวชาญที่ดาํ เนินการอยู่ บริ ษัทฯ จึงได้ มีการสรรหาหุ้นส่วนทางธุรกิจผู้ดาํ เนินการที่นา่ สนใจที่มีความสามารถในด้ านนี ้ มา
ประกอบธุรกิจร้ านค้ าหรื อบริ การอื่นในสถานีบริ การ โดยบริ ษัทฯ จะเสนอทางเลือกให้ แก่ตวั แทนจําหน่ายอย่างน้ อย 3 ทางเลือก



แผนการลงทุนของบริ ษัทฯ ได้ แก่ การเปลีย่ นถังนํ ้ามันใต้ ดิน การสร้ าง Brand Awareness, Loyalty และการพัฒนา
คุณภาพของสินค้ าและบริ การผ่านโปรแกรม Esso Smiles loyalty card



บริษัทฯ แน่วแน่ที่จะคงไว้ ซงึ่ สถานะทางการตลาด และยังคงดําเนินการในการเสริ มสร้ างครื อข่ายการค้ าปลีกอย่างต่อเนื่อง

ด้ านการกลั่น นํา้ มัน


โรงกลัน่ นํ ้ามันของบริ ษัทฯ ดําเนินการผลิตโดยดูถงึ ผลตอบแทนสูงสุดเป็ นหลัก มีการดําเนินขันตอนในการลดต้
้
นทุนการผลิตและ เพิม่
มูลค่าอย่างต่อเนื่อง มีการดําเนินการเพิ่มขีดความสามารถในการกลัน่ นํ ้ามันดิบจากแหล่งที่หลากหลายมากขึ ้น เฉพาะในปี นี ้ บริ ษัทฯ
สามารถกลัน่ นํ ้ามันดิบจาก แหล่งใหม่ ได้ ถงึ 11 แห่งด้ วยกัน แต่ทั ้งนี ้ราคาตลาดจะเป็ นตัวกําหนดการเลือกนํ ้ามันที่จะกลัน่



้
24 โรงกลัง่ ของเอ็กซอนโมบิล ที่ได้ รับรางวัล Global
โรงกลัน่ นํ ้ามันของบริ ษัทฯเอสโซ่ เป็ น หนี่งในสอง โรงกลัน่ ในทังหมด
Standard of Excellence Award จากการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างสมํ่าเสมอ และ ไม่มีการหยุดเดินเครื่ อง
โดยที่ไม่ได้ วางแผนไว้



บริษัทฯ ได้ ใช้ ประโยชน์จากทักษะเฉพาะด้ านและความรู้ ต่างๆ จากเอ็กซอนโมบิลในการเลือกกลัน่ นํ ้ามันดิบที่ค้ มุ ค่า



บริษัทฯ ยังคงลงทุนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ พลังงาน และ เพิม่ ผลตอบแทนสูงสุดในระหว่างการซ่อมบํารุงโรงกลัน่ ในช่วง
เดือนสิงหาคม – กันยายนที่ผา่ นมา โครงการดังกล่าวได้ มีการวางแผนมา 2 ปี ลว่ งหน้ า และผ่านการพิจารณาจากขันตอนการตรวจสอบ
้
อย่างละเอียด



บริษัทยังคงดําเนินการลงทุนอย่างต่อเนื่องทังในสภาวะ
้
ขาขึ ้นและลงทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายการลงทุนที่จะสร้ างผลตอบแทนระยะยาว
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทฯจะทําการสือ่ สารเกี่ยวกับการลงทุนแก่บคุ คลภายนอกเมื่อ โครงการนันๆ
้ ได้ ผา่ นการพิจารณา และอนุมตั ิใน
ขั ้นตอนที่จะเริ่ มดําเนินการได้



บางโครงการเป็ นการลงทุนเพื่อที่จะเพิ่มเติม หรื อ นําประสิทธิภาพหรื อความสามารถที่มีอยูแ่ ล้ ว มาใช้ ให้ ได้ มากยิง่ ขึ ้น ตัวอย่างเช่น การ
ขยายกําลังการผลิตของหน่วย FCCU จาก 27 KBD เป็ น 43 KBD

