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11.

รายการระหวางกัน

11.1

ภาพรวมเกี่ยวกับรายการระหวางกันของบริษัทฯ
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บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ไดเขาทําสัญญาตาง ๆ กับบริษัทอื่น ๆ ใน
เครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เพื่อ ที่บริษัทฯจะได รับประโยชนจากความเชี่ยวชาญในการบริการจัดหาน้ํามันดิ บ
เครื อขา ยการจัด จํา หนา ยผลิ ตภัณ ฑปโ ตรเลีย มและเคมีภัณ ฑทั่ วโลก การบริก ารทางดานเทคโนโลยี การดํา เนิน งานและ
วิศวกรรมที่ทันสมัย และการมีสวนรวมในโครงการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา “เอส
โซ” และเครื่องหมายการคาอื่น ๆ รวมทั้งความชวยเหลือทางดานบุคลากรฝายบริหารจัดการและเทคนิค และการสนับสนุน
ทางดานธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น โดยธุรกรรมภายใต
สัญญาตาง ๆ เหลานี้สามารถแบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ดังนี้
11.1.1 ธุรกรรมเกี่ยวกับการบริการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบ (ธุรกรรมประเภทที่ 1)
บริษัทฯ ไดมีการจัดหาและซื้อวัตถุดิบตาง ๆ เชน น้ํามันดิบ กาซปโตรเลียมเหลว วัตถุดิบและสารพื้นฐานสําหรับ
การผลิตผลิตภัณฑหลอลื่นตาง ๆ จากหรือผานบริษัทอื่นในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น โดยในสวนของน้ํามันดิบ
นั้น บริษัทฯ จะทําการซื้อจากหรือผาน ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. สําหรับน้ํามันดิบที่จัดหาหรือซื้อจากแหลงใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค สวนน้ํามั นดิบที่ นําเข าจากแหล งอื่น ๆ บริษัทฯ จะทํ าการซื้อจากหรื อผา น ExxonMobil Sales and
Supply LLC
11.1.2 ธุรกรรมเกี่ยวกับการใชและ/หรือเขาถึงเครือขายการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและเคมีภัณฑ (ธุร
กรรมประเภทที่ 2)
ในการสงออกผลิตภัณฑไปจําหนายยังตางประเทศ บริษัทฯ จะใชประโยชนจากเครือขายการจําหนายผลิตภัณฑทั่ว
โลกของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ผาน ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. และ ExxonMobil Sales and Supply LLC โดย
ในสวนของการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมภายในประเทศนั้น บริษัทฯ ไดทําสัญญาขายผลิตภัณฑกับบริษัท ไทย ซี-เซ็น
เตอร จํากัด ซึ่งจะซื้อผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อนําไปจัดจําหนายยังสถานีบริการน้ํามันภายใตชื่อการคาเอสโซ
11.1.3 ธุรกรรมเกี่ยวกับการบริการทางดานเทคโนโลยี การใชเครื่องหมายการคา การใหความชวยเหลือทางดาน
บุคลากรฝายบริหารจัดการและเทคนิค การสนับสนุนทางดานธุรกิจ และการใหบริการสนับสนุนอื่น ๆ (ธุรกรรมประเภทที่ 3)
จากการเปนบริษั ทในเครือ ของเอ็กซอน โมบิล คอร ปอเรชั่ น ทํา ใหบ ริษั ทฯ สามารถเข าถึง การบริการทางดา น
เทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และการมีสวนรวมในโครงการวิจัยและพัฒนาของเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ การสนับสนุนทางดานธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมทั้ง
การใชเครื่องหมายการคาตาง ๆ ผานทางสัญญาที่บริษัทฯ เขาทํากับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และบริษัทอื่น ๆ ในเครือ
ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งมีอาทิ
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•

การเขาเปนคูสัญญาในสัญญางานวิจัยมาตรฐาน (Standard Research Agreement) ทําใหบริษัทฯ ไดมีสิทธิ
ในโครงการวิ จั ย และพั ฒ นาที่ ดํ า เนิ น การโดยบริ ษั ท ในเครื อ ของเอ็ ก ซอน โมบิ ล คอร ป อเรชั่ น และ
ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของ

•

การเขาทําสัญญาบริการกับบริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด เพื่อการรับบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติการ ดานการจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

•

การเขาทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคาสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมคาปลีกกับเอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่น เพื่อประโยชนในการใชเครื่องหมายการคา “เอสโซ” และเครื่องหมายการคาอื่น ๆ

•

ฯลฯ

11.1.4 ธุรกรรมทางดานการเงิน (ธุรกรรมประเภทที่ 4)
กอนการปรับโครงสรางกิจ การของบริษัทฯ ในเดือนกั นยายนป 2550 บริ ษัทฯ ไดรั บการสนั บสนุนทางการเงิ น
จากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ ในรูปแบบของตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Notes) และสัญญาเชา
ทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการบริหารเงินสด (cash management) ในลักษณะของสัญญากูยืมและฝากเงินแบบ
เดินสะพัด โดยอาศัยบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยซึ่งจะทําหนาที่เปนตัวกลางในการโอนเงินระหวางกัน
ทั้งนี้ ผูกูจะตองจายดอกเบี้ยใหแกผูใหกูโดยคิดคํานวณจากยอดเงินเบิกถอนจากวงเงินที่กําหนด แตหากในกรณีที่ผูกูมียอดเงิน
ที่คืนเกินในบัญชี ผูกูจะไดรับดอกเบี้ยจากยอดเงินสวนที่เกินนั้นจากผูใหกู ทั้งนี้ ดอกเบี้ยสุทธิจะชําระเปนรายหกเดือน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสัญญาที่สําคัญซึ่งทํากับกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทฯ ซึ่งเปนบริษัท
อื่นในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นจํานวนประมาณ 50 สัญญา
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รายการระหวางกันที่บริษัทฯ เขาทํากับบริษัทที่เกี่ยวของ
11.2.1 รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัทฯ
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 บริษัทฯ มีบริษัทที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
(1)

บริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น

บริษัทที่เกี่ยวของ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ มลรัฐเท็กซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ExxonMobil Aviation International
Limited (เดิมชื่อ EssoAir
International Limited)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธกับบริษัทฯ

• เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัท • เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนบริษัทแมของบริษัทในเครือและบริษัทยอยตาง ๆ
อื่นทั่วโลก
ในเครื อเอ็ กซอน โมบิล คอรป อเรชั่น (ก อนการเสนอขายหุนในครั้งนี้ เอ็ก ซอน
โมบิ ล คอรป อเรชั่น เป นผูถื อหุน ทางออมในบริษั ทฯ ผานทางบริษั ทอื่น ในเครื อ
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น คิดเปนสัดสวนรอยละ 87.5)
• ประกอบธุรกิจพาณิชยทั่วไป

• ExxonMobil Aviation International Limited เปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชั่น (เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนทางออมคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 100)

สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ เมืองเซอรเรย
ประเทศสหราชอาณาจักร
ExxonMobil Petroleum & Chemical
Holdings Inc.
สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ มลรัฐเท็กซัส

• เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนใน • ExxonMobil Petroleum & Chemical Holdings Inc. เปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน
บริษัทอื่น
โมบิล คอรปอเรชั่น (เอ็กซอน โมบิล คอร ปอเรชั่น เปนผูถื อหุน ทั้งทางตรงและ
ทางออมคิดเปนสัดสวนรอยละ 100)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธกับบริษัทฯ

ประเทศสหรัฐอเมริกา
ExxonMobil Catalyst Technologies
LLC
สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ มลรัฐเท็กซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การจั ด การธุ ร กิ จ น้ํ า มั น • ExxonMobil Catalyst Technologies LLC เปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล
ของเอ็ก ซอน โมบิล คอรป อเรชั่ น ในการใหเ ช า คอรปอเรชั่น (เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูมีสวนไดเสียโดยทางออมคิดเปน
จัดหา หรือขายตัวเรงปฏิ กิริยา (นอกเหนือไปจาก สัดสวนรอยละ 100)
ตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชในโพลิเมอร) รวมทั้งการจัดเก็บ
การขนสง ฟนฟูตัวเรงปฏิกิริยา การกําจัด การผลิต
ของตัวเรงปฏิกิริยาโดยบุคคลภายนอก และกิจการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับกิจการขางตน

Standard Tankers Bahamas Limited
สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ มลรัฐ
เวอรจิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกั บการปฏิบัติก ารดานการให • Standard Tankers Bahamas Limited เปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร
เชาเรือขนส งระหวางประเทศ และใหบริการดา น ปอเรชั่น (เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนทางออมคิดเปนสัดสวนรอยละ
100)
การขนสง

ExxonMobil Global Services
Company

• ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การออกแบบ การจั ด ส ง • ExxonMobil Global Services Company เปนบริ ษัทในเครือเอ็ก ซอน โมบิล คอร
และการให ก ารสนั บ สนุ น ระบบเทคโนโลยี ปอเรชั่น (เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนโดยตรงคิดเปนสัดสวนรอยละ
สารสนเทศ การจัดหาสินคาและบริการ การบริหาร 100)
พื้นฐาน และ การจัดการและกระบวนการเกี่ยวกับ
ระบบบั ญชี เ จ า หนี้ การพั ฒ นาการจั ด หา บริ ก าร
อสังหาริมทรัพยและบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
การปฏิบัติก ารและการบํารุ งรักษา รวมทั้งการให
คําแนะนําแกองคกรที่เปนศูนยสนับสนุนธุรกิจ

สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ มลรัฐเท็กซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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บริษัทที่เกี่ยวของ
Exxon International Finance
Company
สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ เบอรมิวดา
ดินแดนโพนทะเลของสหราช
อาณาจักร
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธกับบริษัทฯ

• ประกอบธุร กิจ การยื มและใหกู ยืมเงิ นแกบ ริษั ท ที่ • Exxon International Finance Company เปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร
เกี่ยวของในตางประเทศเปนหลัก
ปอเรชั่น (เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนทางออมคิดเปนสัดสวนรอยละ
100)

ExxonMobil Ventures Funding Ltd.
สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ เบอรมิวดา
ดินแดนโพนทะเลของสหราช
อาณาจักร

• ประกอบธุ รกิ จเกี่ย วกั บการใหก ารสนั บสนุน ทาง • ExxonMobil Ventures Funding Ltd. เปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร
การเงิ น แก บ ริ ษั ท ในเครื อ เอ็ ก ซอน โมบิ ล คอร - ปอเรชั่น (เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนทางออมคิดเปนสัดสวนรอยละ
100)
ปอเรชั่น

ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.
(เดิมชื่อ Exxon Chemical Singapore
Pte. Ltd.)

• ประกอบธุ รกิ จเกี่ย วกับ การค า ขายน้ํ ามั น ดิบ และ • ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. เปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร
คาขาย ดํา เนินการกลั่ น ผลิ ต ทํา การตลาด การค า ปอเรชั่น (เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนทางออมคิดเปนสัดสวนรอยละ
เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑปโตรเคมี และเคมีภัณฑ รวมทั้ง 100)
ใหคําแนะนําและใหบริการการบริหาร และบริการ
ที่เกี่ยวของกับสํานักงานใหญแกบริษัทที่เกี่ยวของ
ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟก

สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ เมืองวินส
แลนดเฮาส ประเทศสิงคโปร
ExxonMobil Research and
Engineering Company
สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ มลรัฐ
เวอรจิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกั บการทําการวิจัยและพัฒนา • ExxonMobil Research and Engineering Company เปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑปโตรเลียม และเคมีภัณฑทั้งใน โมบิล คอร ปอเรชั่น (เอ็ กซอน โมบิล คอรปอเรชั่ น เปนผู ถือหุน โดยตรงคิ ดเป น
ระดั บ พื้ น ฐาน และระดั บ ประยุ ก ต รวมทั้ ง การ สัดสวนรอยละ 100)
วิศวกรรม และบริการอื่น ๆ เพื่อบริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
สวนที่ 2 หนา 152
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ExxonMobil Catalyst Services Inc.
(เดิมชื่อ Exxon Refining Services,
Inc.)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธกับบริษัทฯ

• ประกอบธุ ร กิ จที่ เ กี่ ยวข อ งกับ โลหะมี ค า ที่ใ ช เ ป น • ExxonMobil Catalyst Services Inc. เปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร
สวนประกอบของตัวเรงปฏิกิริยา
ปอเรชั่น (เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนโดยตรงคิดเปนสัดสวนรอยละ
100)

สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ มลรัฐเท็กซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ExxonMobil Exploration and
Production Khorat Inc.
สํานักงานใหญตั้งอยู ณ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

• ประกอบธุร กิ จเกี่ ย วกั บ การสํา รวจป โ ตรเลีย มใน • ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc. เปนบริษัทในเครือของเอ็ก
เขตพื้นที่โคราช ประเทศไทย
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น (เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนโดยตรงคิดเปน
สัดสวนรอยละ 100)

ExxonMobil Sales and Supply LLC
สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ มลรัฐ
เวอรจิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ประกอบธุ รกิ จ เกี่ ย วกับ การจั ด จํา หนา ยน้ํ ามั น ดิ บ • ExxonMobil Sales and Supply LLC เปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร
ต า งประเทศและผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย มระหว า ง ปอเรชั่น (เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปน ผูมีสว นได เสีย โดยทางอ อมคิ ดเป น
ประเทศ
สัดสวนรอยละ 100)

Ancon Insurance Company, Inc.
สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ มลรัฐ
เวอรมอนต ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ประกอบธุรกิจประกันภัย และประกันภัยตอใหแก • Ancon Insurance Company, Inc. เปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร
บริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ในการ
ปอเรชั่น (เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนโดยออมคิดเปนสัดสวนรอยละ
100)
ประกันภัยความเสี่ยงดานตาง ๆ รวมทั้งประกันภัย
เกี่ยวกับทรัพยสิน ความรับผิด และพาณิชยนาวี

บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

• ประกอบธุ ร กิ จ การตลาดเกี่ ย วกั บ เคมี ภั ณ ฑ และ • บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน โม
ผลิตภัณฑปโตรเคมี
บิล คอรปอเรชั่น (บริษัทยอยซึ่ง ExxonMobil International Holding Inc. เปนผูถือ
• เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ไดมีการจดทะเบียนเลิก หุนทั้งหมด)

*เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 กิจการ
ทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี

กิจการกับกระทรวงพาณิ ชยแลว และขณะนี้กําลั ง • นายแดเนียล อี. ไลออนส ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เปนหนึ่ง
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
(ประเทศไทย) จํากัด ไดโอนใหแก
บริษัทฯ แลว แตอยางไรก็ดี
ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การโอนกิจการถือวาโอน ณ วันที่ 1
กันยายน 2550 ซึ่งเปนวันที่ใชในการ
บันทึกบัญชีสําหรับการโอนกิจการ
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด
สํานักงานใหญตั้งอยู ณ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
อยูระหวางการชําระบัญชี

ความสัมพันธกับบริษัทฯ
ในกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
ดวยจนถึงวันที่มีการจดทะเบียนเลิกกิจการ
• ทั้ งนี้ ภายหลั งจากการจดทะเบี ย นเลิ ก กิ จ การกั บ กระทรวงพาณิ ชย เมื่ อ วั น ที่ 28
กันยายน 2550 แลว ผูที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศ
ไทย) จํากัด มีเฉพาะเพียงผูชําระบัญชีเทานั้น

• ประกอบธุรกิจในการใหบริการ

• บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัดเปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
(บริษัทยอยซึ่ง ExxonMobil International Holding Inc. เปนผูถือ หุนทั้งหมดของ
บริษัท)
• นายแดเนียล อี. ไลออนส ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เปนหนึ่ง
ในกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัดดวย

Exxon Overseas Corporation
สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ มลรัฐเท็กซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัท • Exxon Overseas Corporation เปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
อื่น และใหความชวยเหลือทางการเงิน
(เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนโดยตรงคิดเปนสัดสวนรอยละ 100)

ExxonMobil Chemical Asia Pacific

• เป น หน ว ยงานภายในของ ExxonMobil Asia • ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. เปนบริษัท ในเครือ ของเอ็ก ซอน โมบิล คอร
Pacific Pte. Ltd.
ปอเรชั่น (เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนโดยออมคิดเปนสัดสวนรอยละ
100)

สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ เมืองวินส
แลนดเฮาส ประเทศสิงคโปร

ExxonMobil HongKong Limited (เดิม • ประกอบธุ ร กิ จ ด า นการตลาด และการส ง ออก • ExxonMobil HongKong Limited เป น บริ ษั ท ในเครื อ ของเอ็ ก ซอน โมบิ ล คอร
ชื่อ Exxon Chemical International –
ผลิตภัณฑปโตรเลียม
ปอเรชั่น (เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนโดยออมคิดเปนสัดสวนรอยละ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Asia Limited)

ความสัมพันธกับบริษัทฯ
100)

สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ เขตบริหาร
พิเศษฮองกง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ExxonMobil Chemical Company
สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ มลรัฐเท็กซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ExxonMobil Holding Company
Holland LLC (เดิมชื่อ บริษัท เอสโซ
โฮลดิ้ง คัมปานี (ฮอลแลนด))

• เป น หน ว ยงานภายในของเอ็ ก ซอน โมบิ ล คอร - • ExxonMobil Chemical Company เป น หน ว ยงานภายในของเอ็ ก ซอน โมบิ ล
ปอเรชั่น
คอรปอเรชั่น
• เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัท • ExxonMobil Holding Company Holland LLC เปนบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล
อื่นเพื่อประโยชนของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
คอรปอเรชั่น (เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนโดยออมคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 100)

สํานักงานใหญ ตั้งอยู ณ ประเทศ
เนเธอรแลนด
(2) บริษัทซึ่งบริษัทฯ เปนผูถือหุนโดยตรงบางสวน
บริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด
*ขณะนี้ บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย)

ความสัมพันธกับบริษัทฯ
• บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุนอยูประมาณรอยละ
99.99 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)
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บริษัทที่เกี่ยวของ

ความสัมพันธกับบริษัทฯ

จํากัด
ไดหยุดประกอบธุรกิจแลว แตยังไมมีแผนที่จะเลิกกิจการ

• นายแดเนียล อี. ไลออนส ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เปนหนึ่งในกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด ดวย
• นางพรธิดา บุญสา ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เปนหนึ่งในผูถือหุนของบริษทั โมบิล เอ็นเทอรไพร
ซิส (ประเทศไทย) จํากัด โดยถือหุนสามัญจํานวน 1 หุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)
• นางราตรีมณี ภาษีผล ซึ่งเปนผูบริหารของบริษัทฯ เปนหนึ่งในผูถือหุนของบริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย)
จํากัด โดยถือหุนสามัญจํานวน 1 หุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
* โดยผลของการปรับโครงสรางผูถือหุนเมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2550 จึงทําใหไมมีผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัท
รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด รวมกันเกินกวารอยละสิบอีก
ตอไป

• บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษทั ฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550บริษัทฯ ถือหุนประมาณรอย
ละ 49 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายทั้งหมดของบริษัท)

บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด
* โดยผลของการปรับโครงสรางผูถือหุนเมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2550 จึงทําใหไมมีผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัท
รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด รวมกันเกินกวารอยละสิบอีก
ตอไป

• บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด เปนบริษทั ยอยของบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด (บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
ถือหุนประมาณรอยละ 99.99 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด

• บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ (ปจจุบัน บริษัทฯ ถือหุนประมาณรอยละ 30
ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)
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บริษัทที่เกี่ยวของ

ความสัมพันธกับบริษัทฯ
• ผูบริหารของบริษัทฯ ถือหุนในบริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด ประมาณรอยละ 7 ของจํานวนหุนที่ออกและ
จําหนายทั้งหมดของบริษัท กลาวคือ นายชาญณรงค เจนจิตมั่น ซึ่งเปนผูบริหารของบริษัทฯ ถือหุนบุริมสิทธิจํานวน
2,335 หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด
• บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัดเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุนประมาณรอยละ 33 ของจํานวน
หุนที่ออกและจําหนายทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)
* โดยผลของการปรับโครงสรางผูถือหุนบริษัท รวมพัฒนา
อุตสาหกิจ จํากัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 จึงทําให
• บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัดถือหุนในบริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด อีกประมาณรอยละ 66 ของ
ไมมีผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
จํานวนหุนที่ออกและจําหนายทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพร
เซส จํากัด รวมกันเกินกวารอยละสิบอีกตอไป
บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด

• บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัดเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุนอยูประมาณรอยละ 21 ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550)

(3) บริษัทที่กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญ
บริษัทที่เกี่ยวของ

ความสัมพันธกับบริษัทฯ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 กระทรวงการคลังถือหุนใน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประมาณรอยละ 52.17 ของหุนที่จด
ทะเบียนและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

• ณ วันที่ 10 มกราคม 2551 กระทรวงการคลังถือหุนใน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ประมาณรอยละ 51.03 ของ
หุนที่จดทะเบียนและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
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11.2.2 ประเภทและลักษณะของรายการระหวางกันที่บริษัทฯ เขาทํากับบริษัทที่เกี่ยวของ
รายการระหวางกันที่บริษัทฯ เขาทํากับบริษัทที่เกี่ยวของ สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้
(1)

รายการขายสินคาและใหบริการ

บริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด

รายการระหวางกัน
รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)
(ลานบาท)
รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการขายสินคา
20,090
21,514
รายไดจากการใหบริการ
112

รายไดจากการใหบริการ
110

ลูกหนี้การคา
939

ลูกหนี้การคา
1,215

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
• สั ญญาซื้ อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ (Product Purchase/Sale Agreement) มี ผ ลใช บั งคั บ วั น ที่ 1
มกราคม 2550 ระหวาง บริษัทฯ และ บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 2
- บริษัทฯ ในฐานะผูขาย ตกลงจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันเบนซิน เชน น้ํามัน
เบนซิน ไรส ารตะกั่ วแบบพรีเ มีย ม (ULG) น้ํา มันเบนซิน ไรส ารตะกั่ วแบบธรรมดา
(ULR) แก ส โซฮอล แบบพรี เมี ย ม (GSP) และ น้ํ า มั น ดีเ ซลหมุน เร็ ว (HSD) ให กั บ
บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ในฐานะผูซื้อ
- โปรดพิ จารณารายละเอีย ดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุ ปลักษณะ ขอ สัญญาที่สําคั ญ
และเงื่อนไขของสัญญา/ขอ ตกลงที่สํา คัญ อั นเกี่ ยวขอ งกับธุ รกรรมที่ทํ ากับบุ คคลที่
เกี่ยวของ – (ข) สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑและวัตถุ ดิบ – (4) สัญญาซื้อขายผลิตภัณ ฑ
(Product Purchase/Sale Agreement)”
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รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
• สั ญญาให ใ ช สิ ท ธิ ดํ า เนิ น การสถานี บ ริ ก าร มี ผ ลบั งคั บ ใช ตั้ งแต วั น ที่ 1 มกราคม 2550
ระหวางบริษัทฯ และ บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- บริ ษัท ฯ ตกลงอนุ ญาตใหบ ริษั ท ไทย ซี-เซ็น เตอร จํ ากั ด ใช สิท ธิดํ าเนิน การสถานี
บริการรวมทั้งเทคโนโลยี เครื่ องหมายการคา เทคนิค การบริ การ การตลาด และใช
เครื่องบริภัณฑตาง ๆ
- โปรดพิ จารณารายละเอีย ดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุ ปลักษณะ ขอ สัญญาที่สําคั ญ
และเงื่อนไขของสัญญา/ขอ ตกลงที่สํา คัญ อั นเกี่ ยวขอ งกับธุ รกรรมที่ทํ ากับบุ คคลที่
เกี่ยวของ – (ข) สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑและวัตถุดิบ – (9) สัญญาใหใชสิทธิดําเนินการ
สถานีบริการ”
• สัญญาใหใชสิทธิ Tiger Mini Mart/Food Mart มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550
ระหวางบริษัทฯ และ บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- บริ ษั ท ฯ ตกลงอนุ ญาตให บ ริ ษั ท ไทย ซี -เซ็ น เตอร จํ า กั ด ใช สิ ท ธิ Tiger Mini
Mart/Food Mart ของบริ ษัท ฯ รวมทั้งเทคโนโลยี เครื่ องหมายการคา เทคนิ คการ
บริการ การตลาด และใชเครื่องบริภัณฑตาง ๆ
- โปรดพิ จารณารายละเอีย ดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุ ปลักษณะ ขอ สัญญาที่สําคั ญ
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รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
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รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
และเงื่อนไขของสัญญา/ขอ ตกลงที่สํา คัญ อั นเกี่ ยวขอ งกับธุ รกรรมที่ทํ ากับบุ คคลที่
เกี่ยวของ – (ข) สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑและวัตถุดิบ – (10) สัญญาใหใชสิทธิ Tiger
Mini Mart/Food Mart”

บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี
(ประเทศไทย) จํากัด
*สําหรับมูลคารายการระหวาง
กันในป 2550 จะรวมถึงวันที่
31 สิงหาคม 2550 เทานั้น ซึ่ง
เปนวันกอนหนาวันที่ 1
กันยายน 2550 ซึ่งเปนวันที่ใช
ในการบันทึกบัญชีสําหรับการ
โอนกิจการ

รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการขายสินคา
18,314
11,717
รายไดจากการใหบริการ
7

รายไดจากการใหบริการ
0.1

ลูกหนี้การคา
2,676

ลูกหนี้การคา
0

• Non-exclusive Distributorship Agreement ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ระหวาง บริษัทฯ และ
บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 2
- บริษัทฯ ในฐานะผูผลิต ตกลงที่จะแตงตั้งใหบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย)
จํากัด ในฐานะตัวแทนจําหนาย ชวยเหลือในการจัดจําหนายผลิตภัณฑพาราไซลีนใน
ประเทศไทย รวมถึงบริ การอื่น ๆ (เช น การจัดจําหน ายดานการตลาด และการขาย
ผลิตภัณฑ)
- คูสัญญาสามารถเลิกสัญญาโดยสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรแกคูสัญญาอี ก
ฝายหนึ่งลวงหนา เปนเวลา 30 วัน
- บริษัทฯ กําหนดราคาในการขายสินคาใหแก บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย)
จํากัด โดยคิดตามสัดสวนปริมาณสินคาที่ขาย
• Service Agreement ลงวันที่ 1 มกราคม 2546 ระหวาง บริษัทฯ บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทอื่น ๆ
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รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
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รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
-

-

-

-

จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
บริ ษั ทฯ ในฐานะผูใ ห บริ ก ารตกลงใหบ ริ การเกี่ ย วกั บ การจั ดการ ผู เชี่ ย วชาญ การ
บริหาร และการใหคําแนะนําโดยรวมเกี่ยวกับการปฏิบัติการของบริษัทฯ ใหกับบริษัท
เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทอื่น ๆ ที่ระบุในสัญญาในฐานะผู
ซื้อ
บริ ษั ท เอ็ก ซอนโมบิล เคมี (ประเทศไทย) จํ า กั ด ตกลงชํา ระคา บริก ารโดยคิด จาก
ตนทุนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
สัญญานี้จะมีผลใชบังคับเปนเวลา 1 ป และจะไดรับการตออายุโดยอัตโนมัติอีกคราว
ละ 1 ป โดยคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดอาจบอกเลิกสัญญาโดยการตกลงรวมกัน หรือการ
สงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนาเปนเวลา 1 เดือน
ในชว ง 2 - 3 ปที่ผา นมา คูสัญญาไมไดมีการทํ าธุร กรรมใด ๆ ภายใต สัญญาฉบับ นี้
เนื่องจากขอบเขตของการใหบริการตามสัญญานี้ไดถูกครอบคลุมโดยสัญญาอื่นแทน
แลว (เชน Non-exclusive Distributorship Agreement, Refining Service Agreement
เปนตน)
สัญญานี้ไดถูกยกเลิกแลว ภายหลังจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโม
บิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ใหแกบริษัทฯ

• Refining Service Agreement ลงวันที่ 1 มกราคม 2543 ระหวาง บริษัทฯ และ บริษัท เอ็ก
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
ซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- บริ ษั ท ฯ ในฐานะผู ใ ห บ ริ ก ารตกลงที่ จ ะจั ด การบํ า รุ ง รั ก ษาระบบการกลั่ น การ
ปฏิบัติการ การบริหารและการบริการอื่น ๆ ใหแก บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศ
ไทย) จํากัด ในฐานะผูซื้อ ตามที่ผูซื้อ เห็นวามีความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานใน
โรงงานของผูซื้ออยางเต็มกําลังและมีประสิทธิภาพ
- คูสัญญาสามารถเลิกสัญญาโดยการสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรแกคูสัญญา
อีกฝายหนึ่งลวงหนา เปนเวลา 1 ป
- สัญญานี้ไดถูกยกเลิกแลว ภายหลังจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโม
บิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ใหแกบริษัทฯ
• Condominium Unit Sublease Agreement ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2546 ระหวาง บริษัทฯ
บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชั่น
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- บริษัทฯ ในฐานะผูใหเชา ตกลงที่จะใหบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
ในฐานะผูเชา เชาชวงคอนโดมิเนียม ซึ่งบริษัทฯ เชามาจากบริษัท รวมพัฒนาอุตสาห
กิ จ จํ า กั ด และบริ ษั ท วิ บู ล ธานี ทาวเวอร จํ า กั ด ภายใต สั ญ ญาเช า อาคารชุ ด
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

ExxonMobil Exploration and
Production Khorat Inc.
(“EMEPKI”)

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

รายไดจากการใหบริการ
0

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

รายไดจากการใหบริการ
0

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
(Condominium Units Lease Agreement) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2539 และสัญญาเชา
อาคารชุด (Condominium Units Lease Agreement) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533
ตามลําดับ
- พื้นที่ที่ใหเชาชวงคิดเปนพื้นที่ประมาณ 6,015.8 ตารางฟุต
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตกลงที่จะให ExxonMobil Exploration & Production Khorat
Inc. เชาชวงสิทธิในพื้นที่จอดรถตามสัดสวน ซึ่งบริษัทฯ เชามาจากบริษัท รวมพัฒนา
อุตสาหกิจ จํากัด ภายใต Parking Spaces Sub-Lease Agreement ลงวันที่ 8 พฤษภาคม
2539
- บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ตกลงจะชําระคาเชา คาใชจายและ
คาธรรมเนียมใหแก บริษั ทฯ ตามที่ บริษั ทฯ ในฐานะผู ใหเช าชว งมีภ าระจะตอ งจา ย
ใหแกผูที่ใหบริษัทฯ เชา โดยคํานวณตามสัดสวนพื้นที่ที่บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี
(ประเทศไทย) จํากัด ไดเชาชวงตอจากบริษัทฯ
- ทั้งนี้บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด สามารถขอเลิกสัญญาเชาดังกลาว
ได โดยการสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณแกบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลา 30 วัน
• Condominium Unit Sublease Agreement ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2546 ระหวาง บริษัทฯ
บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชั่น
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

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

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)
ลูกหนี้การคา
0

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)
ลูกหนี้การคา
0

รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการขายสินคา
15,063
13,850

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
-

บริษัทฯ ในฐานะผูใหเชา ตกลงที่จะให EMEPKI ในฐานะผูเชา เชาชวงคอนโดมิเนียม
ซึ่งบริษัทฯ เชามาจากบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด และบริษัท วิบูลธานี ทาว
เวอร จํากัด ภายใตสัญญาเชาอาคารชุด (Condominium Units Lease Agreement) ลง
วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2539 และสัญญาเช า อาคารชุ ด (Condominium Units Lease
Agreement) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 ตามลําดับ
- พื้นที่ที่ใหเชาชวงคิดเปนพื้นที่ประมาณ 1,852.5 ตารางฟุต
- นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยังตกลงที่ จะให EMEPKI เช าช วงสิท ธิ ในพื้น ที่จ อดรถตาม
สัดสวน ซึ่งบริษัทฯ เชามาจากบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ภายใต Parking
Spaces Sub-Lease Agreement ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2539
- EMEPKI ตกลงจะชํ า ระค า เช า ค า ใช จ า ยและค า ธรรมเนี ย มให แ ก บ ริ ษั ท ฯ ตามที่
บริษัทฯ ในฐานะผูใหเชาชวงมีภาระจะตองจายใหแกผูที่ใหบริษัทฯ เชา โดยคํานวณ
ตามสัดสวนพื้นที่ที่ EMEPKI ไดเชาชวงตอจากบริษัทฯ
- ทั้งนี้ EMEPKI สามารถขอเลิกสัญญาเชาดังกลาวได โดยการสงคําบอกกลาวเปนลาย
ลักษณแกบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลา 30 วัน
• สัญญาจัดหาน้ํามันดิบ กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับ
การผลิต ผลิ ตภั ณ ฑ ห ลอ ลื่ น (Crude Oil, LPG, Products and Feedstock, and Lube
Basestock Supply Agreement) ลงวั นที่ 28 พฤษภาคม 2544 ระหวา ง บริษั ท ฯ กั บ
ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)
รายไดจากการใหบริการ
6

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)
รายไดจากการใหบริการ
8

ลูกหนี้การคา
76

ลูกหนี้การคา
61

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
-

-

จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 2
EMAPPL ในฐานะหน วยการจั ดหาน้ํ ามั นดิ บ กา ซป โตรเลีย มเหลว ผลิ ตภั ณฑ และ
วั ต ถุ ดิ บ และสารพื้ น ฐานสํ า หรั บ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ห ล อ ลื่ น (เรี ย กรวมกั น ว า
“ผลิตภัณฑ”) สําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ตกลงที่จะทําการขายหรือจัดหาใหมีการ
ซื้อขายผลิตภัณฑกับบริษัทฯ
โปรดพิ จารณารายละเอีย ดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุ ปลักษณะ ขอ สัญญาที่สําคั ญ
และเงื่อนไขของสัญญา/ขอ ตกลงที่สํา คัญ อั นเกี่ ยวขอ งกับธุ รกรรมที่ทํ ากับบุ คคลที่
เกี่ยวของ – (ข) สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑและวัตถุดิบ – (1) สัญญาจัดหาน้ํามันดิบ กาซ
ปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ
หลอลื่น (Crude Oil, LPG, Products and Feedstock, and Lube Basestock Supply
Agreement)”

• สัญญาจั ดหาและรั บซื้ อพาราไซลีน และสารเบนซี นเขมขน (Paraxylene and Benzene
Concentrate Supply and Offtake Agreement) ลงวั น ที่ 31 สิ งหาคม 2542 ระหว า ง
EMAPPL และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 2
- บริษัทฯ ในฐานะผูขายตกลงขายพาราไซลีนและสารเบนซีนเขมขนที่บริษัทฯ ผลิตได
จากโรงงานผลิตพาราไซลีนและสารเบนซีนเขมขนที่ตั้งอยูที่ศรีราชาซึ่งบริษัทฯ เปน
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

-

เจาของและดําเนินการผลิตใหกับ EMAPPL ในฐานะผูซื้อ
โปรดพิ จารณารายละเอีย ดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุ ปลักษณะ ขอ สัญญาที่สําคั ญ
และเงื่อนไขของสัญญา/ขอ ตกลงที่สํา คัญ อั นเกี่ ยวขอ งกับธุ รกรรมที่ทํ ากับบุ คคลที่
เกี่ยวของ – (ข) สัญญาซื้อขายผลิตภั ณฑและวัต ถุดิบ – (3) สั ญญาจัดหาและรับซื้ อ
พาราไซลีนและสารเบนซีนเขมขน (Paraxylene and Benzene Concentrate Supply
and Offtake Agreement)”

• สัญญาบริการสํานักงานใหญภูมิภาค/บริษัทในเครือ-ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Downstream
Regional Headquarters/Affiliate Master Service Agreement Asia-Pacific Region) มีผลใช
บังคับวันที่ 1 มกราคม 2548 ระหวาง EMAPPL กับบริษัทฯ และบริษัทอื่น ๆ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- บริษัทฯ ในฐานะผูใหบริการตกลงใหบริการแก EMAPPL ในฐานะผูรับบริการ อัน
ไดแก บริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการ บริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
บริการดานการจัดการ วิชาชีพ และการบริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจปลาย
น้ําของบริษัทฯ ตามแตที่จะไดรับการรองขอจาก EMAPPL
- โปรดพิ จารณารายละเอีย ดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุ ปลักษณะ ขอ สัญญาที่สําคั ญ
และเงื่อนไขของสัญญา/ขอ ตกลงที่สํา คัญ อั นเกี่ ยวขอ งกับธุ รกรรมที่ทํ ากับบุ คคลที่
เกี่ยวของ – (ก) การจัดการที่ของเกี่ยวกับการดําเนินงานและบริการที่ใหโดยบริษัทใน
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

ExxonMobil Sales and Supply
LLC (“EMS&S”)

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการขายสินคา
3,100
0
ลูกหนี้การคา
0

ลูกหนี้การคา
0

รายไดจากการใหบริการ
0

รายไดจากการใหบริการ
0

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
เครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น – (2) สัญญาบริการสํานักงานใหญภูมิภาค/บริษัท
ในเครือ-ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Downstream Regional Headquarters/Affiliate Master
Service Agreement Asia-Pacific Region)”
• สัญญาจัดหาน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ และวัตถุดิบ (Crude Oil, Products and Feedstock, and
Supply Agreement) มี ผ ลบั งคั บใช ตั้ งแต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2543 ระหวา งบริ ษั ท ฯ กั บ
ExxonMobil Sales and Supply LLC
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 2
- EMS&S ในฐานะผู มีบ ทบาทหลั ก ในการซื้ อ ขายน้ํ า มั น ดิ บ ผลผลิ ต และวั ต ถุ ดิ บ
ระหวางประเทศ (เรียกรวมกันวา “ผลิตภัณฑ”) ตกลงที่จะทําการขายหรือจัดหาใหมี
การซื้อขายผลิตภัณฑกับบริษัทฯ
- โปรดพิ จารณารายละเอีย ดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุ ปลักษณะ ขอ สัญญาที่สําคั ญ
และเงื่อนไขของสัญญา/ขอ ตกลงที่สํา คัญ อั นเกี่ ยวขอ งกับธุ รกรรมที่ทํ ากับบุ คคลที่
เกี่ย วข อง – (ข) สั ญญาซื้อ ขายผลิตภั ณฑ และวั ตถุดิ บ – (2) สัญญาจัดหาน้ํ ามั นดิ บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ และวั ต ถุ ดิ บ (Crude Oil, Products and Feedstock, and Supply
Agreement)”
• Condominium Unit Sublease Agreement ลงวันที่ 1 กุมภาพัน ธ 2546 ระหวา งบริษัท ฯ
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด และบริษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น (เชน
บริษัท เอ็ก-ซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด, ExxonMobil Exploration and Production
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน)

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)
ลูกหนี้การคา
0

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)
ลูกหนี้การคา
0

รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการขายสินคา
8,001
7,442

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
Khorat Inc.,เปนตน)
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- บริษัทฯ ในฐานะผูใหเชาตกลงที่จะให บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด ในฐานะผูเชา เชา
ชวงคอนโดมิเนียมซึ่ง บริษัทฯ เชามาจากบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด และ
บริษัท วิบูลธานี ทาวเวอร จํากัด ภายใตสัญญาเชาอาคารชุด (Condominium Units
Lease Agreement) ลงวั น ที่ 8 พฤษภาคม 2539 และสั ญ ญาเช า อาคารชุ ด
(Condominium Units Lease Agreement) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 ตามลําดับ
- พื้นที่ที่ใหเชาชวงมีพื้นที่ประมาณ 106,442 ตารางฟุต
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตกลงที่จะใหบริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด เชาชวงสิทธิในพื้นที่
จอดรถตามสัดสวน ซึ่งบริษัทฯ เชามาจาก บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ภายใต
Parking Spaces Sub-Lease Agreement ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2539
- บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด ตกลงจะชําระคาเชา คาใชจายและคาธรรมเนียมใหแก
บริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ในฐานะผูใหเชาชวงมีภาระจะตองจายใหแกผูที่ใหบริษัทฯ เชา
โดยคํานวณตามสัดสวนพื้นที่ที่บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด ไดเชาชวงตอจากบริษัทฯ
- ทั้งนี้บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด สามารถขอเลิกสัญญาเชาดังกลาวได โดยการสงคํา
บอกกลาวเปนลายลักษณแกบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลา 30 วัน
• สัญ ญาขายน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ งอากาศยาน (Aviation Fuel Sales Agreement) ลงวั น ที่ 1
กรกฎาคม 2550 ระหวา ง ExxonMobil Aviation International Asia Pacific Business
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

ExxonMobil Aviation
International Limited
(“EMA”) (เดิมชื่อ EssoAir
International Limited
(“EAIL”))

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)
ลูกหนี้การคา
0

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)
ลูกหนี้การคา
0

ลูกหนี้การคา
1,066

ลูกหนี้การคา
1,365

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
(“EMAIA”) (ซึ่งเปนหนวยงานภายในของ ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.) และ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 2
- บริษั ทฯ โดยผา นการประสานจั ดการจาก EMAIA มีห นา ที่รั บผิด ชอบในการขาย
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน Jet A-1 ใหแกบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในอาณา
เขตประเทศไทย
- สัญญานี้มีกําหนดระยะเวลา 2 ป โดยจะสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยบริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดกอนครบกําหนด ดวยการสงคําบอก
กลาวถึงคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนา 15 วัน
• สัญญาบริการ (Service Agreement) ลงวันที่ 9 กันยายน 2542 ระหวาง EMA และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- บริษัทฯ ใชบริการบริหารจัดการลูกหนี้การคาจาก EMA ดังนั้นรายการลูกหนี้ที่เกิดขึ้น
ระหวางบริษัทฯ และลูกคาจึงอยูในรูปของลูกหนี้การคาระหวางบริษัทฯ และ EMA
- โปรดพิ จารณารายละเอีย ดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุ ปลักษณะ ขอ สัญญาที่สําคั ญ
และเงื่อนไขของสัญญา/ขอ ตกลงที่สํา คัญ อั นเกี่ ยวขอ งกับธุ รกรรมที่ทํ ากับบุ คคลที่
เกี่ย วขอ ง – (ข) สัญญาซื้ อขายผลิ ตภัณ ฑและวั ตถุดิ บ – (7) สัญญาบริการ (Service
Agreement)”
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
ExxonMobil Chemical
Company (“EMCC”)

รายการระหวางกัน
รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)
(ลานบาท)
รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการขายสินคา
และใหบริการ
และใหบริการ
0
0
ลูกหนี้การคา
0

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(“บมจ. ปตท.”)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลูกหนี้การคา
0

รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการขายสินคา
408
11,306

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
• สัญญาบริการ (Service Agreement) ลงวันที่ 1 มกราคม 2544 ระหวาง EMCC (ซึ่งเปน
หน ว ยงานภายในของเอ็ ก ซอน โมบิ ล คอร ป อเรชั่ น ) และบริ ษั ท เอ็ ก ซอนโมบิ ล เคมี
(ประเทศไทย) จํากัด
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- บริษัทฯ ในฐานะผูใหบริการตกลงใหบริการแก EMCC ตัวอยางเชน การชวยกําหนด
ระบุ ผู ที่ อ าจจะเป น ลู ก ค า ในตลาดเป า หมาย การแนะนํ า ข อ มู ล เชิ ง เทคนิ ค และเชิ ง
พาณิชยของ EMCC ใหแกผูที่อาจจะเปนลูกคา การจัดเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับลูกคา
และผูที่ อ าจจะเปน ลู ก คา เพื่อ ใช ในการทํ า การตลาด การช วยเหลือ EMCC ในการ
พบปะและนําเสนอขอมูลเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชยแกลูกคา รวมถึงการชวยเหลือใน
ดานการจัดเตรียมขอเสนอหรือการเจรจาสัญญากับลูกคา เปนตน
- คูสัญญาตกลงชําระคาบริการโดยคิดจากตนทุนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
บวกดวยคาธรรมเนียมการจัดการในสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
- สัญญานี้จะมีผลใชบังคับจนกวาคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิกสัญญาโดยการสง
คําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนาเปนเวลา 1 เดือน
- ไดมีการทําสัญญาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวคูสัญญาจากบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนบริษัทฯ แลว
• รายการระหวางกันระหวาง บมจ. ปตท. กับบริษัทฯ เปนรายการที่บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมใหกับ บมจ. ปตท. ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเปนครั้ง ๆ โดยไมมีการทําสัญญา
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการอื่น ๆ กับบริษัทที่
เกี่ยวของตาง ๆ

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)
(ลานบาท)
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา
0.09
1,677
รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการขายสินคา
และใหบริการ
และใหบริการ
2,241
1,776
ลูกหนี้การคา
135

ลูกหนี้การคา
222

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
และอาจไมเกิดขึ้นอีก โดยการทํารายการเปนไปตามราคาตลาด ณ วันที่เขาทํารายการนั้น ๆ
• รายการระหวางกันอื่น ๆ เปนรายการเกิดขึ้นเปนครั้ง ๆ โดยไมมีการทําสัญญา และอาจไม
เกิดขึ้นอีก โดยการทํารายการเปนไปตามราคาตลาด ณ วันที่เขาทํารายการนั้น ๆ โดยรวม
ถึ งรายการที่ บ ริ ษั ท ฯ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห กั บ ลู ก ค า ในอุ ต สาหกรรมการเดิ น เรื อ ผ า นทาง
ExxonMobil Marine Limited ซึ่งเปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น (เอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนทางออมคิดเปนสัดสวนรอยละ 100)

สรุปรวมรายการขายสินคาและใหบริการ

รายการ
รวมรายไดจากการขายสินคา
และใหบริการกับบริษัทที่
เกี่ยวของกัน

สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)
67,342

สําหรับรอบปสิ้นสุด
หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)
ขนาดรายการมีความแตกตางจากจํานวนที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
67,723
เนื่องจากรายการที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ปตท. จํ ากั ด (มหาชน) ไม ไ ดถู กนั บรวมเป นรายการกั บกิ จ การหรือ บุค คลที่เ กี่ย วข องกัน กั บ
บริษัทฯ ในงบการเงินของบริษัทฯ
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(2)
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รายการซื้อสินคาและรับบริการ

บริษัทที่เกี่ยวของ
ExxonMobil Asia Pacific Pte.
Ltd. (“EMAPPL”) (เดิมชื่อ
ExxonMobil Singapore Pte.
Ltd.)

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)
คาซื้อสินคา
95,025

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)
คาซื้อสินคา
88,023

เจาหนี้การคา
6,997

เจาหนี้การคา
6,267

คาใชจายในการขายและ คาใชจายในการขายและ
การบริหาร
การบริหาร
561
594

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
• สัญญาจัดหาน้ํามันดิบ กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับ
การผลิตผลิตภัณฑหลอลื่น (Crude Oil, LPG, Products and Feedstock, and Lube Basestock
Supply Agreement) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2544 ระหวาง EMAPPL และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 1
- EMAPPL ในฐานะหนว ยการจั ด หาน้ํ า มัน ดิ บ ก า ซปโ ตรเลี ย มเหลว ผลิ ต ภัณ ฑ แ ละ
วั ต ถุ ดิ บ และสารพื้ น ฐานสํ า หรั บ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ห ล อ ลื่ น (เรี ย กรวมกั น ว า
“ผลิตภัณฑ”) สําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ตกลงที่จะทําการขายหรือจัดหาใหมีการซื้อ
ขายผลิตภัณฑกับบริษัทฯ
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ
– (ข) สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑและวัตถุดิบ – (1) สัญญาจัดหาน้ํามันดิบ กาซปโตรเลียม
เหลว ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละวั ต ถุ ดิ บ และสารพื้ น ฐานสํ า หรั บ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ห ล อ ลื่ น
(Crude Oil, LPG, Products and Feedstock, and Lube Basestock Supply Agreement)”
• สัญญาบริการสํา นักงานใหญภูมิภาค/บริษัทในเครือ-ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Downstream
Regional Headquarters/Affiliate Master Service Agreement Asia-Pacific Region) มีผลใช
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
บังคับวันที่ 1 มกราคม 2548 ระหวาง EMAPPL กับบริษัทฯ และบริษัทอื่น ๆ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- EMAPPL ในฐานะผูใหบ ริการตกลงให บริการแกบริษั ทฯ ในฐานะผู รับบริก าร อั น
ไดแก บริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการ บริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
บริการดานการจัดการ วิชาชีพ และการบริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจปลายน้ํา
ของบริษัท อาทิ การตลาดน้ํามันเชื้ อเพลิง การบริการในดานผลิตภัณ ฑหลอลื่นและ
ผลิตภัณฑพิเศษของปโตรเลียม การกลั่นน้ํามัน และการจัดหาสินคา
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ
– (ก) การจัดการที่ของเกี่ยวกับการดําเนินงานและบริการที่ใหโดยบริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น – (2) สัญญาบริการสํานักงานใหญภูมิภาค/บริษัทในเครือภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Downstream Regional Headquarters/Affiliate Master Service
Agreement Asia-Pacific Region)”
• สัญ ญาบริ ก ารสํ า นั ก งานใหญ ภู มิภ าค/บริ ษั ท ในเครื อ สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ เคมี ภั ณ ฑ (Chemical
Regional Headquarters/Affiliate Service Agreement) ลงวันที่ 1 มกราคม 2546 ระหวาง
EMAPPL และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
-

ExxonMobil Sales and Supply
LLC (“EMS&S”)

คาซื้อสินคา
46,745

คาซื้อสินคา
53,106

เจาหนี้การคา
1,689

เจาหนี้การคา
1,736

EMAPPL ในฐานะผูใหบ ริการตกลงให บริการแกบริษั ทฯ ในฐานะผู รับบริก าร อั น
ได แ ก บริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การ บริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิ บัติก าร บริ ก ารทางดา นการจัด การ วิชาชีพ และการบริ การสนั บ สนุ นอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวกับธุรกิจเคมีภัณฑของบริษัทฯ อาทิ การใหคําปรึกษาและชวยเหลือทางดานการ
จัดการเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพาราไซลีน การแนะนําแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การหาชองทางจําหนายผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑรอง
ของโรงงานอะโรเมติกส เปนตน
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ
– (ก) การจัดการที่ของเกี่ยวกับการดําเนินงานและบริการที่ใหโดยบริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น – (4) สัญญาบริการสํานักงานใหญภูมิภาค/บริษัทในเครื อ
สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ เคมี ภั ณ ฑ (Chemical Regional Headquarters/Affiliate Service
Agreement)”
• สัญญาจัดหาน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ และวัตถุดิบ (Crude Oil, Products and Feedstock, and
Supply Agreement) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543 ระหวางบริษัทฯ และ EMS&S
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 1
- EMS&S ในฐานะผูมีบทบาทหลักในการซื้อขายน้ํามันดิบ ผลผลิต และวัตถุดิบระหวาง
ประเทศ (เรียกรวมกันวา “ผลิตภัณฑ”) ตกลงที่จะทําการขายหรือจัดหาใหมีการซื้อขาย
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

Standard Tankers Bahamas
Limited (“STB”)

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

คาซื้อสินคา
3,590

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

คาซื้อสินคา
3,003

คาใชจายในการขายและ คาใชจายในการขายและ
การบริหาร
การบริหาร
0
2
เจาหนี้การคา
162

เจาหนี้การคา
176

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
ผลิตภัณฑกับบริษัทฯ
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ
– (ข) สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑและวัตถุดิบ – (2) สัญญาจัดหาน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ และ
วัตถุดิบ (Crude Oil, Products and Feedstock, and Supply Agreement)”
• สัญ ญาขนส งทางทะเลระหว า งบริ ษั ท ในเครื อ (Inter Affiliate Marine Transportation
Services Agreement) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543 ระหวาง STB และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- STB ในฐานะผูใหบริการตกลงใหบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทํางาน ทักษะการ
เดินเรือ การบริหาร วิชาชีพ และการบริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเรือขนสง
กองกลาง รวมทั้งกิจกรรมการขนสงทางน้ําประเภทอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
- STB ใหบริการเกี่ยวกับ (1) กิจการเรือขนสงกองกลางและการขนสงน้ํามันดิบและ/
หรื อ ผลิต ภั ณ ฑป โ ตรเลี ย มและ/หรื อ เคมี ภั ณฑ ข องบริ ษั ทฯ (2) การเช าเรื อ และการ
บริการสนับสนุนการขนสง (3) บริการตรวจสอบเรือ และ (4) การบริการอื่น ๆ
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ
– (ข) สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑและวัตถุดิบ – (8) สัญญาขนสงทางทะเลระหวางบริษัท
ในเครือ (Inter Affiliate Marine Transportation Services Agreement)”
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(“บมจ. ปตท.”)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)
คาซื้อสินคา
723

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)
คาซื้อสินคา
892

เจาหนี้การคา
0

เจาหนี้การคา
0

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
• สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Sale of Natural Gas Agreement) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550
ระหวาง บมจ. ปตท. และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 1
- บมจ. ปตท. ในฐานะผูขายตกลงขายกาซธรรมชาติใหกับบริษัทฯ ในฐานะผูซื้อ เพื่อใช
กับเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซในโรงกลั่นน้ํามันศรีราชา โดยคิดตามราคาตลาด
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ
– (ค) สัญญาอื่น ๆ – (2) สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ”
• สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Sale of Natural Gas Agreement) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2542
ระหวาง บมจ. ปตท. และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 1
- บมจ. ปตท. ในฐานะผูขายตกลงขายกาซธรรมชาติใหกับบริษัทฯ ในฐานะผูซื้อ เพื่อใช
กับเครื่องกําเนิดไฟฟาและไอน้ํารวม (Co-generation) ในโรงกลั่นน้ํามันศรีราชา โดย
คิดตามราคาตลาด
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ
– (ค) สัญญาอื่น ๆ – (3) สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ”

สวนที่ 2 หนา 176

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)
(ลานบาท)
คาใชจายในการขายและ คาใชจายในการขายและ
การบริหาร
การบริหาร
860
902
เจาหนี้การคา
91

เจาหนี้การคา
60

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
• สัญ ญาบริ ก าร “ศู นย ส นั บสนุ น ธุร กิ จ กรุ งเทพฯ” ของบริ ษั ท เอ็ ก ซอนโมบิล จํ า กัด (EML
“Bangkok Business Support Center” Master Service Agreement) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ
2546 ระหวางบริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด บริษัทฯ และบริษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอร ป อเรชั่ น (เช น บริ ษั ท ร ว มพั ฒ นาอุ ต สาหกิ จ จํ า กั ด บริ ษั ท วิ ส าหกิ จ ส งเสริ ม
อุตสาหกรรม จํากัด)
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด ในฐานะผูใหบริการตกลงใหบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ การปฏิบัติการ การจัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับธุร กิจแตละประเภทของบริ ษัทฯ อาทิ บริการใหคํ าปรึ กษาและจั ดการ
ทางดานภาษี บริการใหคําปรึกษาและจัดการทางดานการเงิน บริการใหคําปรึกษาและ
จั ด การทางด า นการประชาสั มพั น ธ บริ ก ารวิ เ คราะห แ ละวางแผนทางด า นน้ํ า มั น
เชื้อเพลิงสําเร็จรูป เปนตน
- นอกจากนี้ บริษั ท เอ็ กซอนโมบิล จํ ากั ด ไดจั ดตั้ งศู นย สนั บสนุน ธุร กิจ กรุง เทพฯ
(“Bangkok Business Support Center”) เพื่อทําหนาที่ใหบริการสนับสนุนแกบริษัทฯ
และบริษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ
– (ก) การจัดการที่ของเกี่ยวกับการดําเนินงานและบริการที่ใหโดยบริษัทในเครือเอ็ก
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย
จํากัด

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

คาซื้อสินคา
516

คาซื้อสินคา
571

เจาหนี้การคา
0

เจาหนี้การคา
0

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น – (1) สัญญาบริการ “ศูนยสนับสนุนธุรกิจกรุงเทพฯ” ของ
บริ ษั ทเอ็ กซอนโมบิล จํ ากั ด (EML “Bangkok Business Support Center” Master
Service Agreement)”
• สัญญาการใชบ ริ ก ารระบบท อ (Throughput Agreement) ลงวั นที่ 17 พฤษภาคม 2537
ระหวางบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด บริษัทฯ และบริษัทอื่น ๆ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- บริษัท ท อสงปโ ตรเลียมไทย จํ ากัด เปนเจาของระบบทอ สงน้ํามั นที่สามารถขนส ง
ผลิตภัณฑปโตรเลียมไดหลายชนิด โดยมีจุดเริ่มตนของระบบทอสงจากอําเภอศรีราชา
จังหวั ดชลบุรี ไปยั งจังหวั ด สระบุ รี โดยมีค ลังน้ํ ามั นตั้ งอยู ที่อํ าเภอลํ าลู กกา จั งหวั ด
ปทุมธานี และที่อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี รวมทั้งมีทอแยกเชื่อมจากคลังน้ํามันที่
อําเภอลําลูกกา ไปยังคลังเชื้อเพลิงอากาศยานที่ทาอากาศยานดอนเมือง และทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ สําหรับการใหบริการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และตอมาไดมี
การเชื่อมระบบทอสงจากโรงกลั่นที่จังหวัดระยองมายังระบบทอสงน้ํามันที่อําเภอศรี
ราชาดวยเชนกัน
- บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด ในฐานะผูใหบริการตกลงใหบริการขนสงน้ํามัน
ผานระบบทอสงแกบริษัทฯ ในฐานะผูใชบริการ
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ

สวนที่ 2 หนา 178

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

ExxonMobil Chemical Asia
Pacific (“EMCAP”)

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

คาซื้อสินคา
369

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

คาซื้อสินคา
1,453

คาใชจายในการขายและ คาใชจายในการขายและ
การบริหาร
การบริหาร
25
24
เจาหนี้การคา
0
ExxonMobil Research and
Engineering Company
(“EMRE”)

เจาหนี้การคา
0

คาใชจายในการขายและ คาใชจายในการขายและ
การบริหาร
การบริหาร
165
236
เจาหนี้การคา
15

เจาหนี้การคา
18

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
– (ข) สั ญญาซื้ อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละวั ต ถุ ดิ บ – (6) สั ญ ญาการใช บ ริ ก ารระบบท อ
(Throughput Agreement)”
• สัญญาซื้อขาย (Sale Agreement) ลงวันที่ 1 มกราคม 2537 ระหวาง EMCAP และบริษัท เอ็ก
ซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 1
- EMCAP ในฐานะผูขายตกลงขายเคมีภัณฑใหแ กบริษัทฯ ในปริมาณที่บริษัทฯ ได มี
หนังสือแจงไปยัง EMCAP ตามราคาที่จะไดมีการตกลงกันในแตละครั้ง โดยอางอิง
จากราคาตลาด
- สัญญานี้จะมีผลใชบังคับจนกวาคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิกสัญญาโดยการสง
คําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนาเปนเวลา 30 วัน
- ไดมีการทําสัญญาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวคูสัญญาจากบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนบริษัทฯ แลว
• สัญญางานวิ จั ย มาตรฐาน (Standard Research Agreement) ลงวั น ที่ 1 มกราคม 2543
ระหวาง EMRE และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- สัญญานี้ทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) การสรางสรรค การไดมา และการบริหาร
จัดการขอมูลทางเทคนิค และการคุมครองสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชนในการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปโตรเลียมและเคมีภัณฑของ เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น (2)
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

Ancon Insurance Company,
Inc. (“Ancon”)

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

คาใชจายในการขายและ คาใชจายในการขายและ
การบริหาร
การบริหาร
123
145
เจาหนี้การคา
0

เจาหนี้การคา
0

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
การเขา ถึงขอมูล ทางเทคนิค และการใช ความคุมครองสิ ทธิบัตรและลิขสิท ธิ์ที่ไดรั บ
สําหรับขอมูลทางเทคนิคดังกลาว (3) ความชวยเหลือทางดานวิศวกรรมและงานวิจัย
พิเศษ และ (4) การรักษาและบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและขอมูลทางเทคนิคที่
ไดมาหรือเปดเผยตามสัญญานี้
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ
– (ก) การจัดการที่ของเกี่ยวกับการดําเนินงานและบริการที่ใหโดยบริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิ ล คอร ป อเรชั่ น – (6) สั ญญางานวิ จั ย มาตรฐาน (Standard Research
Agreement)”
• กรมธรรมประกันภัยสําหรับทรัพยสินบนฝง ลงวันที่ 1 มกราคม 2551 (วันที่ลงนามลาสุด)
ระหวาง Ancon Insurance Company, Inc. และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- Ancon ในฐานะผู รั บ ประกั น ภั ย ตกลงรั บ ประกั น ภั ย ให กั บ บริ ษั ท ฯ ในฐานะผู เ อา
ประกันภัยสําหรับทรั พยสินบนชายฝงที่อยู ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ไมวาจะ
โดยการเปนเจาของหรือการเชาในวงเงินไมเกิน 250 ลานดอลลารสหรัฐ
- กรมธรรมมีกําหนดเวลา 1 ปนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
• กรมธรรมประกันภัยสําหรับความรับผิดตอบุคคลภายนอก ลงวันที่ 1 มกราคม 2551 (วันที่
ลงนามลาสุด) ระหวาง Ancon Insurance Company, Inc. และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- Ancon ในฐานะผู รั บ ประกั น ภั ย ตกลงรั บ ประกั น ภั ย ให กั บ บริ ษั ท ฯ ในฐานะผู เ อา
ประกั น ภั ย สํ า หรั บ ความรั บ ผิ ด ต อ บุ ค คลภายนอก ในกรณี บ าดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี วิ ต
ทรั พย สิน เสี ยหาย และความรับ ผิด จากการโฆษณาในวงเงิน (1) 300 ล านดอลลาร
สหรัฐ(ตอป) สําหรับ ความรั บผิดทั่ว ไป (2) 500 ลานดอลลาร สหรัฐ (ตอป) สําหรั บ
ความรับผิดเกี่ยวกับกิจการการบิน (3) 25 ลานดอลลารสหรัฐ (ตอเหตุการณที่เกิดขึ้น)
สําหรับอาชญากรรมและความรับผิดเกี่ยวกับความสุจริตในการปฏิบัติหนาที่
- กรมธรรมมีกําหนดเวลา 1 ปนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
• Insurance Policy สําหรับการขนสงทางทะเล ลงวันที่ 1 มกราคม 2551 (วันที่ลงนามลาสุด)
ระหวาง Ancon Insurance Company, Inc. และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- Ancon ในฐานะผู รั บ ประกั น ภั ย ตกลงรั บ ประกั น ภั ย ให กั บ บริ ษั ท ฯ ในฐานะผู เ อา
ประกั นภั ย สํา หรั บความสูญหายและ/หรื อ เสี ยหาย รวมถึ งจํ า นวนสิ นค า ที่ข าด การ
รั่วไหล หรือการปนเปอนในน้ํามันและผลิตภัณฑปโตรเลียมที่บรรทุกในเรือบรรทุก
น้ํามัน และสินคาซึ่งบรรจุในหีบหอที่ขนสงผานทางอากาศยาน ทางทะเล และ/หรือ
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

-

ExxonMobil Catalyst
Technologies LLC (“EMCT”)

คาใชจายในการขายและ คาใชจายในการขายและ
การบริหาร
การบริหาร

ทางบก ซึ่งความสู ญหายและ/หรือเสีย หายดังกล าวเกิด ขึ้นระหวา งการบรรทุ ก การ
ขนสง หรือการขนถายในวงเงิน 110 ลานดอลลารสหรัฐ
กรมธรรมมีกําหนดเวลา 1 ปนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

• Insurance Policy สําหรับความรับผิดตามกฎหมาย ลงวันที่ 1 มกราคม 2551 ระหวาง Ancon
Insurance Company, Inc. และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- Ancon ในฐานะผู รั บ ประกั น ภั ย ตกลงรั บ ประกั น ภั ย ให กั บ บริ ษั ท ฯ ในฐานะผู เ อา
ประกันภัยสําหรับความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจตามตาราง
3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ในกรณี (1) เสียชีวิต ทุพพล
ภาพถาวร รวมถึงคา รักษาทางการแพทยที่ เกิดขึ้น อันเนื่อ งมาจากการบาดเจ็บ ความ
เจ็บปวย ไมเกิน 100,000 บาทตอคน (2) คาเสียหายตามที่เหมาะสมแกผูไดรับบาดเจ็บ
ไมเกินความเสียหายที่แทจริงและขึ้นอยูกับ (2.1) ไมเกิน 25 ลานบาทสําหรับอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นที่คลังน้ํามันเชื้อเพลิงที่ศรีราชา สระบุรี ลําปาง และเดนชัย และ (2.2) ไมเกิน 2
ลานบาทสําหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
- กรมธรรมมีกําหนดเวลา 1 ปนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
• สัญญาเชาตัวเรงปฏิกิริยา ไดแก EM-1000 Catalyst Lease Agreement ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2546 EM-4600 Catalyst Lease Agreement ลงวัน ที่ 1 กัน ยายน 2546 และ EM-3200R
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

ExxonMobil Global Services
Company (“EMGSC”)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)
75

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)
45

เจาหนี้การคา
10

เจาหนี้การคา
11

คาใชจายในการขายและ คาใชจายในการขายและ
การบริหาร
การบริหาร
30
35
เจาหนี้การคา
1

เจาหนี้การคา
0.4

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
Catalyst Lease Agreement ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ระหวาง EMCT และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 1
- ตามสัญญาขางตน EMCT ในฐานะผูใหเชาตกลงจัดหาและใหบริษัทฯ ในฐานะผูเชา
เชาตัวเรงปฏิกิริยาเพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสัญญา
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ
– (ข) สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑและวัตถุดิบ – (5) สัญญาเชาตัวเรงปฏิกิริยา”
• สัญญาบริการ (Master Service Agreement) ลงวัน ที่ 1 มกราคม 2550 ระหวาง EMGSC
บริษัทฯ และบริษัทอื่น ๆ (เชน ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc.)
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- EMGSC ในฐานะผู ใ ห บ ริ ก ารตกลงให บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ (1) บริ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศ(“IS Services”) (2) การจั ด หาสิ น ค า และบริ ก าร การจั ด การและ
กระบวนการเกี่ยวกับระบบบัญชีเจาหนี้ (“Procurement Services”) และ (3) บริการ
อสังหาริมทรัพยและบริการสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ บริการใหคําปรึกษาระบบ
สารสนเทศทั้งที่เปนของภายในประเทศและที่เชื่อมโยงกับระบบของเอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชั่น และบริษัทในเครือทั่วโลก บริการจัดซื้อและจัดหาสินคา อุปกรณ และ
บริการตามความตองการของบริษัทฯ เปนตน
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

ExxonMobil Aviation
International Limited (“EMA”)
(เดิมชื่อ EssoAir International
Limited (“EAIL”))

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

คาใชจายในการขายและ คาใชจายในการขายและ
การบริหาร
การบริหาร
60
61
เจาหนี้การคา
0

ExxonMobil HongKong
Limited (“EMHKL”)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

เจาหนี้การคา
0

คาใชจายในการขายและ คาใชจายในการขายและ
การบริหาร
การบริหาร
0
8
เจาหนี้การคา
0

เจาหนี้การคา
0

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ
– (ก) การจัดการที่ของเกี่ยวกับการดําเนินงานและบริการที่ใหโดยบริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น – (3) สัญญาบริการ (Master Service Agreement)”
• สัญญาบริการ (Service Agreement) ลงวันที่ 9 กันยายน 2542 ระหวาง EMA และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- EMA ในฐานะผู ใ ห บ ริ ก ารตกลงให บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การตลาด ความช ว ยเหลื อ ที่
เหมาะสมตอการดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานของบริษัทฯ การสงเสริม
การขายเชื้อเพลิ งอากาศยานของบริษัทฯ และการบริการใหคําปรึก ษาเกี่ยวกับธุรกิ จ
ดานการบินของบริษัทฯ รวมถึงการสงเสริมการขายเชื้อเพลิงอากาศยานของบริษัทฯ
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ
– (ข) สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑและวัตถุดิบ – (7) สัญญาบริการ (Service Agreement)”
• สัญญาบริการ (Service Agreement) ลงวันที่ 12 เมษายน 2541 ระหวาง EMHKL และบริษัท
เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- คูสัญญาแตละฝายมีวัสดุอุปกรณและบุคลากรที่สามารถใหบริการแกคูสัญญาอีกฝายได
และคูสัญญาทั้งสองฝายตองการใหคูสัญญาของตนใหบริการหรือดําเนินการเพื่อใหมี
การให บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ การจั ด การ วิ ชาชีพ และการบริ ห ารเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ก าร

สวนที่ 2 หนา 184

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

ExxonMobil Catalyst Services
Inc. (“EMCSI”) (เดิมชื่อ Exxon
Refining Services, Inc.
(“ERSI”))

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

คาใชจายในการขายและ คาใชจายในการขายและ
การบริหาร
การบริหาร
9
5
เจาหนี้การคา
1

เจาหนี้การคา
1

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
โดยรวมของตน เช น บริก ารให คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ คุ ณ สมบั ติ สูต รผสม และแหล ง
จําหนายเคมีภัณฑ ตามที่บริ ษัท เอ็ก ซอนโมบิ ลเคมี (ประเทศไทย) จํ ากัด ตอ งการจะ
นํามาจําหนายในประเทศ รวมถึงการปรึกษาในการพัฒนาตลาดของเคมีภัณฑตาง ๆ
เปนตน
- คูสัญญาตกลงชําระคาบริการโดยคิดจากตนทุนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
- สัญญานี้จะมีผลใชบังคับเปนเวลา 1 ป และจะไดรับการตออายุโดยอัตโนมัติอีกคราว
ละ 1 ป โดยคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดอาจบอกเลิกสัญญาโดยการสงคําบอกกลาวเปนลาย
ลักษณอักษรแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนาเปนเวลา 1 เดือน หรือเมื่อคูสัญญาไมได
เปนบริษัทในเครือซึ่งเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนตั้งแตรอยละ 50 ของ
หุนที่มีสิทธิออกเสียงอีกตอไป
- ไดมีการทําสัญญาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวคูสัญญาจากบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนบริษัทฯ แลว
• สัญญาบริการ (Service Agreement) ลงวัน ที่ 15 ธัน วาคม 2538 ระหวา ง EMCSI และ
บริษัทฯ มีผลใชบังคับในขั้นตน 5 ป โดยเมื่อครบกําหนด 5 ปแรกแลวเมื่อวันที่ 1 กันยายน
2543 สัญญานี้จะไดรับการตออายุโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 1 ป โดยสัญญาที่ตออายุนี้จะมี
ขอสัญญาเหมือนเดิม เวนแตจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไขโดยคูสัญญา โดยคูสัญญาอาจบอก
เลิกสัญญาไดโดยการสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรแกคูสัญญาอีกฝายลวงหนาเปน
เวลา 6 เดือน
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
-

จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
EMCSI ในฐานะผูใหบริการตกลงใหบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับความเปนไปไดใน
การออกแบบตัวเรงปฏิกิริยาเพื่อใหตรงกับความตองการของบริษัทฯ
- คาใชจายตามสัญญา แบงเปน
1. คาธรรมเนียมการเปนสมาชิก (Pool Membership Fee) คิดเปนรอยละ 1 ของมูลคา
ตลาดของโลหะมีคานั้น ๆ เชน แพลตินัม พาลาเดียม เรเนียม และอิริเดียม ที่บริษัทฯ
เปนเจาของ โดยจะคํานวณจากปริมาณโลหะมีคาดังกลาวในวันที่ 1 มกราคม ของ
แต ล ะป ซึ่ งมู ล ค า ตลาดของโลหะมี ค า นี้ จ ะถู ก กํ า หนดในวั น ทํ า การแรก (first
business day) ของป โดยอางอิงจากรายงานราคา Johnson-Matthey
2. ค า ธรรมเนี ย มรายธุ ร กรรม (Transaction Fee) ซึ่ ง จะจ า ยเป น รายธุ ร กรรม
ประกอบดวย
2.1 คาซื้อโลหะมีคาเพื่อนํามาใชในการผลิตตัวเรงปฏิกิริยาและคาบริการที่เกี่ยวกับ
การผลิตดังกลาว หรือ
2.2 คาใชจายในการจัดเตรียมเพื่อดําเนินการผลิตตัวเรงปฏิกิริยา ซึ่งจะแตกตางกัน
ไปขึ้น อยู กับ ประเภทของโลหะมีค าที่ นํา มาใช เช น แพลติ นัมจะคิด ในอัต รา
5.50 เหรียญสหรัฐตอทรอยออนซ (Troy Ounces) เปนตน
เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น

คาใชจายในการขายและ คาใชจายในการขายและ

• สั ญญาอนุ ญ าตให ใ ช สิ ท ธิ ใ นเครื่ อ งหมายการค า สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย มค า ปลี ก
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)
การบริหาร
4

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)
การบริหาร
4

เจาหนี้การคา
0.3

เจาหนี้การคา
0.3

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
(Petroleum Retail Products Trademark License Agreement) ลงวันที่ 1 มกราคม 2538
ระหวางเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนเจาของเครื่องหมายการคา และ/หรือเครื่องหมาย
บริการสําหรับผลิตภัณฑคาปลีก
- เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ในฐานะผูอนุญาตใหใชสิทธิตกลงใหบริษัทฯ ในฐานะผู
ได รับ อนุญาตใหมีสิท ธิ ใช เ ครื่ องหมายการค า ESSO, EXXON และ ESSO Oval
สําหรับผลิตภัณฑคาปลีกที่ขายในประเทศไทย
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ
– (ก) การจัดการที่ของเกี่ยวกับการดําเนินงานและบริการที่ใหโดยบริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น – (7) สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคาสําหรับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย มค า ปลี ก (Petroleum Retail Products Trademark License
Agreement)”
• Trademark Cost Sharing Agreement ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2542 ระหวางเอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชั่น และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
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รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
-

-

-

-

เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น มีชื่อเสียงทั่วโลกในดานการกลั่นน้ํามัน การผลิต การ
จําหนายและการลําเลียงผลิตภัณฑปโตรเลียมและเคมีภัณฑ และใชเครื่องหมาย Exxon
และ Mobil ในหลายประเทศทั่วโลก
บริษัทฯ ในฐานะที่เปนหนึ่งในสมาชิกผูมีสวนรวมไดตกลงเขาทําสัญญา Trademark
Cost Sharing Agreement เพื่อรักษา ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องหมายการคาดังกลาว
สัญญาจะไดรับการตออายุโดยอัตโนมัติเปนระยะเวลาครั้งละหนึ่งป เวนแตคูสัญญา
ฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิกสัญญาโดยสงคําบอกกลาวถึงคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนา
60 วันกอนวันสิ้นสุดปปฏิทินในแตละป
เอ็ ก ซอน โมบิ ล คอร ป อเรชั่ น อาจใช สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาโดยส งคํ า บอกกล า วถึ ง
คูสัญญา เมื่อคูสัญญาไมไดเปนบริษัทในเครือซึ่งเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือ
หุนตั้งแตรอยละ 50 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงอีกตอไป หรือเมื่อเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ไมมีอํานาจควบคุ มการจั ดการในบริษัทฯ จากการใชสิท ธิภายใต ขอตกลง
สัญญาใด ๆ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ
– (ก) การจัดการที่ของเกี่ยวกับการดําเนินงานและบริการที่ใหโดยบริษัทในเครือเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น – (8) สัญญาเฉลี่ยคาใชจายเครื่องหมายการคา (Trademark
Cost Sharing Agreement)”
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บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ
จํากัด

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)
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รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

คาใชจายในการขายและ คาใชจายในการขายและ
การบริหาร
การบริหาร
88
84

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
• Clearinghouse and Service and Agency Agreement ลงวันที่ 1 มกราคม 2537 ระหวางเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น บริษัทฯ และบริษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- สัญญานี้ทําขึ้นระหวางเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชั่น ซึ่ งบริษัท ในเครือ เอ็กซอน โมบิ ล คอร ปอเรชั่น ที่เขา ทําสัญญารวมทั้ ง
บริษัทฯ มีความตองการที่จะเขารวมใน Trade Central Clearinghouse Sub-Account
และ Other Central Clearinghouse Sub-Account โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการชํ าระราคาและดํ าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุร กรรมระหว า งบริ ษั ท ใน
เครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ที่เขาทําสัญญา
- บริษัทฯ ตองชําระคาธรรมเนียมผานทางระบบ Clearinghouse และบริษัทฯ ตองชําระ
คาธรรมเนียมนี้ ตราบใดที่บริษัทฯ ยังคงเปนคูสัญญา ไมวาจะใชบริการระบบดังกลาว
หรือไมก็ตาม
- บริษัทฯ ตกลงชําระคาบริการโดยคิดจากตนทุนที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
- สัญญานี้จะมีผลใชบังคับจนกวาคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิกสัญญาโดยการสง
คําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนาเปนเวลา 30 วัน
• สัญญาเชาที่ดิน (Land Lease Agreement) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2536 ระหวางบริษัท รวม
พัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด และบริษัทฯ (สัญญาเชาระยะยาว)
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
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รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)
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รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ
-

เจาหนี้การคา
0

เจาหนี้การคา
0

-

-

บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ในฐานะผูใหเชาตกลงใหบริษัทฯ ในฐานะผูเชา เชา
ที่ดินจํานวนหนึ่งในระยะยาวเพื่อใชสําหรับกอสรางสถานีบริการ โดยเมื่อบริษัทฯ จะ
เชาที่ดินแตละแปลงจากบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด บริษัทฯ จะทําสัญญาเชา
ที่ดิ น แปลงดั งกล า วกั บ บริษั ท ร วมพั ฒ นาอุ ตสาหกิ จ จํ า กัด อี กครั้ งหนึ่ ง มีกํ า หนด
ระยะเวลา 30 ป
คาเชา ที่ดิน แบงเปน 2 ประเภท คือค าเชาล วงหนา และค าใชจา ยในการจั ดหาที่ดิ น
ลวงหนา ซึ่งคาเชา ทั้งสองจะกํา หนดไว ในสั ญญาเชา ที่ดิน แต ละฉบับ (สัญญาแกไ ข
เพิ่มเติมสัญญาเชาที่ดินทั่วไป มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2542)
หากบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ประสงคที่จะขายที่ดินที่เชาจะตองเสนอขาย
ที่ดินแปลงดังกลาวแกบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ กอน หากบริษัทฯ ไม
ตกลงซื้อ บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด จึงจะสามารถขายแกบุคคลอื่นได โดย
บุคคลนั้นยังคงตองผูกพันตามสัญญาเชาทุกประการ

• สัญญาเชาอาคารชุด (Condominium Units Lease Agreement) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2539
ระหวางบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด และบริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
- บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ในฐานะผูใหเชาตกลงใหบริษัทฯ ในฐานะผูเชา เชา
“อาคารชุ ดเอสโซและวิ บูลยธานีคอนโดมิเนียม” เลขที่ 3195 ถ. พระรามที่ 4 แขวง
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บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอร
ไพรเซส จํากัด

รายการอื่น ๆ กับบริษัทที่
เกี่ยวของตาง ๆ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

คลองตั น เขตคลองเตย กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ใช เ ป น อาคารสํ า นั ก งาน มี กํ า หนด
ระยะเวลา 20 ป นับตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2536
- บริษัทฯ ตกลงจะชําระค าเชาลวงหน าจํานวนหนึ่ ง และชําระคาเชารายปตามอัตราที่
กําหนดไวในสัญญาในลักษณะตนทุนบวกสวนเพิ่ม (Cost Plus Basis)
คาใชจายในการขายและ คาใชจายในการขายและ • สัญญาเชาที่ดิน (Land Lease Agreement) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534 ระหวางบริษัท เพซ
การบริการ
การบริการ
เซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด และบริษัทฯ (สัญญาเชาระยะยาว)
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 3
38
39
- บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัดในฐานะผูใหเชาตกลงใหบริษัทฯ ในฐานะ
ผู เ ช า เช า ที่ ดิ น จํ า นวนหนึ่ งในระยะยาวเพื่ อ ใช สํ า หรั บ ก อ สร า งสถานี บ ริ ก ารเป น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคา
ระยะเวลา 30 ป
1
1
- อัตราคาเชาที่ดิน คํานวณโดยยึดหลัก ตนทุนบวกสวนเพิ่ม (Cost Plus Basis) โดยมีสูตร
การคํานวณตามที่ระบุไวในสัญญา
- หากบริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด ประสงคที่จะขายที่ดินที่เชาจะตอง
เสนอขายที่ดินแปลงดังกล าวแกบริษั ทฯ หรือบริษัท ในเครือของบริ ษัทฯ กอน หาก
บริษัทฯ ไมตกลงซื้อ บริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด จึงสามารถขายแก
บุคคลอื่นได โดยบุคคลนั้นยังคงตองผูกพันตามสัญญาเชาทุกประการ
รายการระหวางกันอื่น ๆ เปนรายการที่เกิดขึ้นเปนครั้ง ๆ โดยไมมีการทําสัญญา และอาจไม
คาซื้อสินคา
คาซื้อสินคา
เกิดขึ้นอีก การทํารายการเปนไปตามราคาตลาด ณ วันที่เขาทํารายการนั้น ๆ
539
500
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รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)
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รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

คาใชจายในการขายและ คาใชจายในการขายและ
การบริการ
การบริการ
30
164

สรุปรวมรายการซื้อสินคาและรับบริการ

รายการ
รวมคาซื้อสินคากับบริษัทที่
เกี่ยวของกัน
รวมคาใชจายในการขายและ
การ

สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)
147,507

2,070

สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
หมายเหตุ
(ลานบาท)
ขนาดรายการมีความแตกตางจากจํานวนที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
147,548
เนื่องจากรายการที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไมไดถูกนับรวม
เปนรายการกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ ในงบการเงินของบริษัทฯ
ขนาดรายการเปนไปตามจํานวนที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
2,348
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สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

8,967

8,270

เปนผลรวมเจาหนี้การคากับบริษัทที่เกี่ยวของกันจากตารางขางตน

4,891

4,540

เปนผลรวมลูกหนี้การคากับบริษัทที่เกี่ยวของกันจากตารางขางตน

9

656

เปนรายการลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคาจากรายการระหวางกันอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเปนครั้ง ๆ
โดยไมมีการทําสัญญา และอาจไมเกิดขึ้นอีก การทํารายการเปนไปตามราคาตลาด ณ วันที่เขา
ทํารายการนั้น ๆ

4,085

4,385

ขนาดรายการยอดเจาหนี้การคาสุทธิกับบริษัทที่เกี่ยวของเปนไปตามจํานวนที่ปรากฏในหมาย
เหตุป ระกอบงบการเงิ น ของบริษั ทฯ สํ าหรับ ป 2549 สว นในป 2550 ขนาดรายการมี ความ
แตกตางจากจํานวนที่ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากรายการที่
เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ไมไดถูกนับรวมเปนรายการกับกิจการหรือบุคคลที่
เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ ในงบการเงินของบริษัทฯ

หมายเหตุ

บริหารกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคากับบริษัทที่
เกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้การคากับบริษัทที่
เกี่ยวของกัน
ยอดเจาหนี้การคาสุทธิอื่น ๆ กับ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
(เปนจํานวนสุทธิที่คํานวนโดย
ยอดเจาหนี้การคาอื่น ๆ กับ
บริษัทที่เกี่ยวของหักดวยยอด
ลูกหนี้การคาอื่น ๆ กับบริษัทที่
เกี่ยวของกัน)
รวมเจาหนี้การคาสุทธิกับบริษัท
ที่เกี่ยวของกัน
(เปนจํานวนสุทธิที่คํานวน
โดยรวมเจาหนี้การคากับบริษัท
ที่เกี่ยวของกันทั้งหมด หักดวย
รวมลูกหนี้การคากับบริษัทที่
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รายการ
เกี่ยวของกันทั้งหมด)

สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

หมายเหตุ
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ เข า ทํ า สั ญ ญา Clearinghouse and Service and Agency Agreement
(รายละเอียดตามตารางขางตน) กับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การชํ า ระราคาและดํ า เนิ น การที่เ กี่ ยวขอ งกับ ธุ รกรรมระหวา งบริ ษั ทในเครือ งบการเงิน จึ ง
รายงานรายการลู กหนี้การคากั บกิจการที่เ กี่ยวขอ งกันและรายการเจาหนี้ การค ากับกิ จการที่
เกี่ยวของกันเปนยอดจํานวนสุทธิที่บริษัทฯ มีตอ Clearinghouse
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(3)
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รายการเงินกูยืมหรือความชวยเหลือทางการเงินที่ใหแกบริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร
จํากัด

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2549
(ลานบาท)
ยอดรับเงินคืนเกิน
ณ สิ้นงวด
458

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)
ยอดรับเงินคืนเกิน
ณ สิ้นงวด
594

ดอกเบี้ยจาย
93

ดอกเบี้ยจาย
101

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

• สัญญากูยื มและฝากเงิน แบบเดิน สะพั ด* ลงวัน ที่ 1 ธัน วาคม 2542 (แก ไขครั้ งที่ 1 เมื่อ วัน ที่ 15
พฤศจิกายน 2545 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550)
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 4
- บริษัทฯ ในฐานะผูใหกูตกลงใหบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ในฐานะผูกู กูเงินจํานวนไม
เกิ น 500 ลา นบาท โดยคิ ด ดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ยต อ ปเ ทา กั บอั ต ราดอกเบี้ย เงิน กู ขั้น ต่ํ า
(MLR) ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สัญญามีผลบังคับใชไดตอไปอี ก
คราวละ 1 ปจนกวาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะบอกเลิก
- ดอกเบี้ยจะตองชําระเปนรายหกเดือน ในวันที่ 20 ของเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกป
- ในกรณี ที่คู สัญญาอีกฝ ายได โอนเงินเขา บัญชีก ระแสรายวัน บริษั ทฯ มี สิทธิ ที่จ ะเบิก เงิ น
ดังกลาวมาใชประโยชนได แตตองชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากจํานวนดังกลาว
- สําหรับในกรณีนี้ บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ไดมีการชําระเงินคืน แตมียอดเงินคืนเกิน
เหลืออยูในบัญชี จึงทําใหบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจายใหกับบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด
- คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาไดดวยการสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนา 90 วัน
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บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

- ตารางตอไปนี้แสดงสรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
สรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดป
(ลานบาท)
2550

2549
ยอดรับเงินคืนเกินตนงวด ..........................
รวมเงินเบิกถอนโดยบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด
ระหวางงวด...........................................
รวมเงินไดรับคืนระหวางงวด.....................

ยอดเงินใหกู ณ สิ้น
งวด
408

ยอดเงินใหกู ณ สิ้น
งวด
417

458

19,323
19,253

21,024
21,159

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ – (ง)
เงินกูและความชวยเหลือทางการเงิน – (1) สัญญากูยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด”
• สัญญากูยืมและฝากเงิน แบบเดิน สะพั ด* ลงวัน ที่ 30 กั นยายน 2545 (แกไ ขเมื่ อวัน ที่ 17 ตุ ลาคม
2550)
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 4
- บริษัทฯ ในฐานะผูใหกูตกลงใหบริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด ในฐานะผูกู กูเงินจํานวนไมเกิน
-

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด

528
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บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2549
(ลานบาท)
ดอกเบี้ยรับ
26

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)
ดอกเบี้ยรับ
30

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

3,000 ลานบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตอปเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ํา (MLR)
ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สัญญามีผลบังคับใชไดตอไปอีกคราวละ 1 ป
จนกวาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะบอกเลิก
- ดอกเบี้ยจะตองชําระเปนรายหกเดือน ในวันที่ 20 ของเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกป
- ในกรณี ที่คู สัญญาอีกฝ ายได โอนเงินเขา บัญชีก ระแสรายวัน บริษั ทฯ มี สิทธิ ที่จ ะเบิก เงิ น
ดังกลาวมาใชประโยชนได แตตองชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากจํานวนดังกลาว
- สําหรับในกรณีนี้ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด มีเงินกูคางชําระ บริษัทฯ จึงไดรับดอกเบี้ยจาก
ยอดเงินกูดังกลาว
- ตารางตอไปนี้แสดงสรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
สรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดป
(ลานบาท)
2550

2549
ยอดรับเงินใหกูตนงวด ..............................
รวมเงินเบิกถอนโดยบริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด
ระหวางงวด...........................................
รวมเงินไดรับคืนระหวางงวด.....................
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391

408

2,012
1,995

2,616
2,604

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2549
(ลานบาท)
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รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ – (ง)
เงินกูและความชวยเหลือทางการเงิน – (3) สัญญากูยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด”
• สัญญากูยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด* ลงวันที่ 2 มีนาคม 2541 (แกไขเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2545) ทั้งนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงเลิกสัญญา เนื่องจากบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย)
จํากัด ไดดําเนินการโอนกิจการทั้งหมดใหแกบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2550 (แต
วันที่ใชในการบันทึกบัญชีสําหรับการโอนกิจการ คือ วันที่ 1 กันยายน 2550)
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 4
- บริษัทฯ ในฐานะผูใหกูตกลงใหบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผูกู กู
เงินจํานวนไมเกิน 500 ลานบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตอปเทากับอัตราดอกเบี้ย
เงินกูขั้นต่ํา (MLR) ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และตองชําระคืนเต็ม
จํานวนภายในหรือกอนวันที่ 20 เมษายน 2551
- ดอกเบี้ยจะตองชําระเปนรายหกเดือน ในวันที่ 20 ของเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกป
- ในกรณี ที่คู สัญญาอีกฝ ายได โอนเงินเขา บัญชีก ระแสรายวัน บริษั ทฯ มี สิทธิ ที่จ ะเบิก เงิ น
ดังกลาวมาใชประโยชนได แตตองชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากจํานวนดังกลาว
- สําหรับในกรณีนี้ บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ไดมีการชําระเงินคืน แตมี
ยอดเงินคืนเกินเหลืออยูในบัญชี จึงทําใหบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจายใหกับบริษัท เอ็กซอน
-

บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี
(ประเทศไทย) จํากัด
*สําหรับมูลคารายการ
ระหวางกันในป 2550 จะ
รวมถึงวันที่ 31 สิงหาคม
2550 เทานั้น ซึ่งเปนวันกอน
หนาวันที่ 1 กันยายน 2550
ซึ่งเปนวันที่ใชในการบันทึก
บัญชีสําหรับการโอนกิจการ

ยอดรับเงินคืนเกิน
ณ สิ้นงวด
129

ยอดรับเงินคืนเกิน
ณ สิ้นงวด
0

ดอกเบี้ยจาย
11

ดอกเบี้ยจาย
19

ดอกเบี้ยรับ
2

ดอกเบี้ยรับ
0

สวนที่ 2 หนา 198

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

โมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
- ตารางตอไปนี้แสดงสรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
สรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดป
(ลานบาท)
2550

2549
ยอดรับเงินคืนเกินตนงวด ..........................
รวมเงินเบิกถอนโดยบริษัท เอ็กซอนโมบิล
เคมี (ประเทศไทย) จํากัด ระหวางงวด....
รวมเงินไดรับคืนระหวางงวด.....................
-

บริษัท วิสาหกิจสงเสริม
อุตสาหกรรม จํากัด

ยอดรับเงินคืนเกิน ณ
สิ้นงวด
9

ยอดรับเงินคืนเกิน ณ
สิ้นงวด
6

487

129

7,973
8,588

13,881
13,864

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ – (ง)
เงินกูและความชวยเหลือทางการเงิน – (1) สัญญากูยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด”

• สัญญากู ยื มและฝากเงิ น แบบเดิ น สะพัด * ลงวั นที่ 2 มี นาคม 2541 (แกไ ขครั้ งที่ 1 เมื่ อวั น ที่ 15
พฤศจิกายน 2545 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550)
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 4
สวนที่ 2 หนา 199

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2549
(ลานบาท)
ดอกเบี้ยจาย
1

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)
ดอกเบี้ยจาย
1

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

- บริษัทฯ ในฐานะผูใหกูตกลงใหบริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด ในฐานะผูกู กูเงิน
จํานวนไมเกิน 500 ลานบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตอปเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ขั้นต่ํา (MLR) ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สัญญามีผลบังคับใชไดตอไป
อีกคราวละ 1 ปจนกวาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะบอกเลิก
- ดอกเบี้ยจะตองชําระเปนรายหกเดือน ในวันที่ 20 ของเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกป
- ในกรณี ที่คู สัญญาอีกฝ ายได โอนเงินเขา บัญชีก ระแสรายวัน บริษั ทฯ มี สิทธิ ที่จ ะเบิก เงิ น
ดังกลาวมาใชประโยชนได แตตองชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากจํานวนดังกลาว
- สําหรับในกรณีนี้ บริษัท วิส าหกิจส งเสริมอุตสาหกรรม จํากั ด ไดมีการชํา ระเงิน คืน แต มี
ยอดเงินคืนเกินเหลืออยูในบัญชี จึงทําใหบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจายใหกับบริษัท วิสาหกิจ
สงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด
- คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาไดดวยการสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนา 90 วัน

สวนที่ 2 หนา 200

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

- ตารางตอไปนี้แสดงสรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
สรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดป
(ลานบาท)
2550

2549
ยอดรับเงินคืนเกินตนงวด ..........................
รวมเงินเบิกถอนโดยบริษัท วิสาหกิจสงเสริม
อุตสาหกรรม จํากัด ระหวางงวด............
รวมเงินไดรับคืนระหวางงวด.....................
-

บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพร
ซิส (ประเทศไทย) จํากัด

ยอดรับเงินคืนเกิน ณ
สิ้นงวด
0.88

ยอดรับเงินคืนเกิน ณ
สิ้นงวด
0.89

7

9

6
8

8
6

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ – (ง)
เงินกูและความชวยเหลือทางการเงิน – (1) สัญญากูยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด”

• สัญญากูยื มและฝากเงิน แบบเดิ น สะพัด * ลงวัน ที่ 25 ตุ ลาคม 2544 (แกไ ขครั้ งที่ 1 เมื่ อ วัน ที่ 15
พฤศจิกายน 2545 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550)
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 4
- บริษัทฯ ในฐานะผูใหกูตกลงใหบริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะ
สวนที่ 2 หนา 201

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2549
(ลานบาท)
ดอกเบี้ยจาย
0.06

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)
ดอกเบี้ยจาย
0.06

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

ผูกู กูเงินจํานวนไมเกิน 5 ลานบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตอปเทากับอัตราดอกเบี้ย
เงินกูขั้นต่ํา (MLR) ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด สัญญามีผลบังคับใชไดตอไปอีก
คราวละ 1 ปจนกวาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะบอกเลิก
- ดอกเบี้ยจะตองชําระเปนรายหกเดือน ในวันที่ 20 ของเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกป
- ในกรณี ที่คู สัญญาอีกฝ ายได โอนเงินเขา บัญชีก ระแสรายวัน บริษั ทฯ มี สิทธิ ที่จ ะเบิก เงิ น
ดังกลาวมาใชประโยชนได แตตองชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากจํานวนดังกลาว
- สําหรับในกรณีนี้ บริษัทโมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด ไดมีการชําระเงินคืน
แต มีย อดเงิ น คื น เกิ น เหลื อ อยู ใ นบั ญชี จึ งทํ า ให บ ริ ษั ท ฯ มี ภ าระดอกเบี้ ย จ า ยให กั บ บริ ษั ท
โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด
- คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาไดดวยการสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนา 90 วัน

สวนที่ 2 หนา 202

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

- ตารางตอไปนี้แสดงสรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
สรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดป
(ลานบาท)
2550

2549
ยอดรับเงินคืนเกินตนงวด ..........................
รวมเงินเบิกถอนโดยบริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส
(ประเทศไทย) จํากัด ระหวางงวด...........
รวมเงินไดรับคืนระหวางงวด.....................
-

บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ
จํากัด

ยอดเงินใหกู ณ สิ้น
งวด
722

ยอดเงินใหกู ณ สิ้น
งวด
837

0.87

0.88

0.04
0.06

0.05
0.06

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ – (ง)
เงินกูและความชวยเหลือทางการเงิน – (1) สัญญากูยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด”

• สัญญากูยืมเงิน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2537 (แกไขครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2540 ครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม 2541 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550)
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 4
- บริษัทฯ ในฐานะผูใหกูตกลงใหบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ในฐานะผูกู กูเงินจํานวน
สวนที่ 2 หนา 203

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2549
(ลานบาท)
ดอกเบี้ยรับ
49

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)
ดอกเบี้ยรับ
54

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

ไมเกิน 5,000 ลานบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตอปเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ํา
(MLR) ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สัญญามีผลบังคับใชไดตอไปอี ก
คราวละ 1 ปจนกวาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะบอกเลิก
- ดอกเบี้ยจะตองชําระเปนรายหกเดือน ในวันที่ 20 ของเดือนเมษายน และ ตุลาคม ของทุกป
- คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาไดดวยการสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนา 90 วัน
- ตารางตอไปนี้แสดงสรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว

ยอดรับเงินใหกูตนงวด ..............................
รวมเงินเบิกถอนโดยบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ
จํากัด ระหวางงวด .................................
รวมเงินไดรับคืนระหวางงวด.....................
บริษัท เพซเซตเตอร เอ็น
เตอรไพรเซส จํากัด

ยอดเงินใหกู ณ สิ้น
งวด

ยอดเงินใหกู ณ สิ้น
งวด

สรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดป
(ลานบาท)
2550
2549
642
722
132
51

116
2

• สัญญากูยืมเงิน ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 (แกไขครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2541 ครงที่ 2 เมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550)
สวนที่ 2 หนา 204

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2549
(ลานบาท)
455

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)
557

ดอกเบี้ยรับ
28

ดอกเบี้ยรับ
35

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

-

จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 4
- บริษัทฯ ในฐานะผูใหกูตกลงใหบริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด ในฐานะผูกู กู
เงินจํานวนไมเกิน 3,000 ลานบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตอปเทากับอัตราดอกเบี้ย
เงินกูขั้นต่ํา (MLR) ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สัญญามีผลบังคับใชได
ตอไปอีกคราวละ 1 ปจนกวาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะบอกเลิก
- ดอกเบี้ยจะตองชําระเปนรายหกเดือน ในวันที่ 20 ของเดือนเมษายน และ ตุลาคม ของทุกป
- คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาไดดวยการสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนา 90 วัน
- ตารางตอไปนี้แสดงสรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว

ยอดรับเงินใหกูตนงวด ..............................
รวมเงินเบิกถอนโดยบริษัท เพซเซตเตอร
เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด ระหวางงวด......
รวมเงินไดรับคืนระหวางงวด.....................
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สรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดป
(ลานบาท)
2550
2549
345
455
117
7

110
8

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

ExxonMobil Ventures
Funding Ltd. (“EMVFL”)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2549
(ลานบาท)
ยอดเงินใหกู ณ สิ้น
งวด
377

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)
ยอดเงินใหกู ณ สิ้น
งวด
0

ดอกเบี้ยรับ
8

ดอกเบี้ยรับ
9

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

• สัญญากูยืมเงิน (Revolving Loan Agreement) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2549
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 4
- บริษัทฯ ในฐานะผูใหกูตกลงใหสินเชื่อแบบหมุนเวียน (Revolving loan) วงเงินสูงสุด 20 ลาน
ดอลลารสหรัฐ แก EMVFL ในฐานะผูกู โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตอปเทากับอัตรา
ดอกเบี้ย LIBOR หักดวยสวนตาง (spread) ที่คิดคํานวณโดยอางอิงจากสวนตางที่เทียบเคียง
กันไดของธนาคารพาณิชยรายใหญอยางนอย 3 รายในประเทศไทย และตองชําระคืนเต็ม
จํานวนภายในหรือกอนวันทําการวันสุดทายของประเทศไทยหรือมลรัฐนิวยอรคอันเปนวัน
ครบกําหนดระยะเวลาการใชเงินคืน
- สินเชื่อแบบหมุนเวียนดังกลาวจะอยูในรูปของการใหกูยืมระยะสั้น โดยมีกําหนดระยะเวลา
การใชเงินคืนไมเกิน 6 เดือนปฏิทินนับแตวันที่เบิกเงินกู
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รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2549
(ลานบาท)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

- ตารางตอไปนี้แสดงสรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
สรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดป
(ลานดอลลารสหรัฐ (คิดเปนลานบาท))(1)
2549

รายการอื่น ๆ กับบริษัทที่
เกี่ยวของตาง ๆ

ดอกเบี้ยจาย
17

ดอกเบี้ยจาย
0

2550

ยอดรับเงินใหกูตนงวด ..............................
0 (0)
10 (377)
รวมเงินเบิกถอนโดย EMVFL ระหวาง
งวด
30 (1,176)
10 (346)
20 (800)
20 (691)
รวมเงินไดรับคืนระหวางงวด.....................
10 (377)
0 (0)
ยอดเงินใหกู ณ สิ้นงวด..............................
(1) อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ใชในการแปลงคาเปนอัตราการแลกเปลี่ยนในตลาด ณ
วันที่มีการเบิกถอน หรือไดรับเงินคืน
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และ
เงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ – (ง)
เงินกูและความชวยเหลือทางการเงิน – (2) สัญญากูยืมเงิน”
• ขนาดรายการเฉพาะรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีความแตกตางจากจํานวนที่ปรากฏใน
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ เนื่ องจากยั งไม ไ ดร วมผลขาดทุ น อัตราแลกเปลี่ ย น
เงินตราของสัญญากูยืมเงินที่บริษัทฯ ทํากับ EMVFL จํานวน 17 ลานบาท
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* บริษัทฯ ทําหนาที่เปนตัวกลางในการบริหารเงิน (centalized treasurer) ใหกับบริษัทยอยตาง ๆ ของบริษัทฯ ดังนั้น สัญญาความชวยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยจะ
อยูในรูปแบบของสัญญาที่มีทั้งการใหกูยืมเงินแบบทั่วไปและการฝากเงินแบบเดินสะพัดซึ่งใชบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยเปนเครื่องมือในการบริหารสภาพคลอง
ของบริษัทยอย โดยหากบริษัทยอยกูยืมเงินกับบริษัทฯ บริษัทยอยก็ตองจายดอกเบี้ยใหแกบริษัทฯ ตามยอดเงินกูยืม หรือหากบริษัทยอยมีสภาพคลองเหลือและใสไวในบัญชีกระแส
รายวัน บริษัทยอยก็จะไดรับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากนั้นเสมือนกับบริษัทยอยไดฝากเงินไวกับบริษัทฯ
สรุปรวมรายการเงินกูยืมหรือความชวยเหลือทางการเงินที่ใหแกบริษัทที่เกี่ยวของ
สําหรับรอบปสิ้นสุด

สําหรับรอบปสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2549

วันที่ 31 ธันวาคม 2550

(ลานบาท)

(ลานบาท)

รวมยอดเงินใหกู

1,962

1,810

รวมยอดรับเงินคืนเกิน

597

601

รวมดอกเบี้ยรับ

113

128

รวมดอกเบี้ยจาย

121

120

รายการ

หมายเหตุ
เปนยอดรวมของเงินใหกูจากตารางขางตน โดยขนาดรายการดังกลาวเปนไปตามจํา นวนที่
ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
เปนยอดรวมของเงินรับคืนเกินจากตารางขางตน โดยขนาดรายการดังกลาวเปนไปตามจํานวน
ที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
เปนยอดรวมของดอกเบี้ยจายจากตารางขางตน เมื่อรวมกับดอกเบี้ยจายตามรายการประเภทที่ 4
(รายการเงินกูยืมหรือความชวยเหลือทางการเงินที่ไดรับจากบริษัทที่เกี่ยวของ) จะเปนไปตาม
จํานวนที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
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รายการเงินกูยืมหรือความชวยเหลือทางการเงินที่ไดรับจากบริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัทที่เกี่ยวของ

Exxon Overseas Corporation
(“EOC”)

ยอดเงินกู ณ วันสิ้น
งวด
37,953

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)
ยอดเงินกู ณ วันสิ้น
งวด
0

ดอกเบี้ยจาย
3,427

ดอกเบี้ยจาย
2,488

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

• ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promisory Notes)
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 4
- EOC เปนผูใหกูตามตั๋วสัญญาใชเงินที่จายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดมีมูลคาตราไว
39,077 ลานบาท โดยมูลคา ณ วันออกตั๋วเทากับ 16,549 ลานบาท โดยมีกําหนดเวลาชําระ
คืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย ภายในเดือนธันวาคม 2553 ถึงเดือนพฤษภาคม 2555
- บริษัทฯ ไดชําระคืนทั้งหมดแลวในปลายป 2550
- ตารางตอไปนี้แสดงสรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
สรุปความเปลี่ยนแปลงใน
ระหวางงวดป (ลานบาท)
2549
2550
ยอดเงินกูยืมตนงวด.............................................................
36,702
37,953
รวมเงินกูยืมเพิ่มเติมระหวางงวด .........................................
3,408
2,930
รวมเงินกูยืมเพิ่มเติมอันเปนผลมาจากการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
14,165
2,157
55,048
รวมเงินจายคืนระหวางงวด .................................................
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บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี
(ประเทศไทย) จํากัด
*สําหรับมูลคารายการระหวาง
กันในป 2550 จะรวมถึงวันที่
31 สิงหาคม 2550 เทานั้น ซึ่ง
เปนวันกอนหนาวันที่ 1
กันยายน 2550 ซึ่งเปนวันที่ใช
ในการบันทึกบัญชีสําหรับการ
โอนกิจการ

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ยอดคาเชา ณ วันสิ้น
งวด
16,658

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)
ยอดคาเชา ณ วันสิ้น
งวด
0

ดอกเบี้ยจาย
1,592

ดอกเบี้ยจาย
554

รายการระหวางกัน
สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(ลานบาท)

ชื่อสัญญาและลักษณะของรายการ

• สัญญาเชา ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543 ระหวาง บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
และ บริษัทฯ
- จัดเปนธุรกรรมประเภทที่ 4
- บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผูใ หเชา ตกลงใหบริษัทฯ ในฐานะ
ผูเชา เชาอุปกรณซึ่งใชในโรงกลั่นน้ํามัน
- ตารางตอไปนี้แสดงสรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
สรุปความเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดป
(ลานบาท)
2549
2550
ยอดคาเชาตนงวด......................................
17,519
16,658
861
-(1)
รวมเงินจายคืนระหวางงวด .......................
(1) สัญญาไดระงับสิ้นสุดลงอันเปนผลมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอน
โมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
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รายการอื่น ๆ

นอกเหนือจากรายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว ในเดือนกันยายนป 2550 บริษัทฯ ยังไดมีการเขาทํารายการระหวางกันที่มีลักษณะเปนรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ก.

รายการระหวางกันที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนกิจการทั้งหมดกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน

โดย ณ วันที่ 6 กันยายน 2550 บริษัทฯ ไดทําสัญญาโอนกิจการ กับบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑเคมีใหกับลูกคาทั้ง
ในประเทศและตา งประเทศ ทั้งนี้ ภายใตขอกํ าหนดสัญญาโอนกิจ การดังกล าว บริษั ทฯ ตกลงที่จะรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ ง
ประกอบดวย สินทรัพยถาวรและสินทรัพยอื่นทั้งหมด สิทธิและภาระผูกพัน และหนี้สินทั้งหมดของบริษัทดังกลาว และเพื่อเปนคาตอบแทนของการโอนกิจการและทรัพยสินดังกลาว
ใหแกบริษัทฯ จึงไดมีออกหุนสามัญใหมของบริษัทฯ จํานวน 368 ลานหุนใหแก บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด โดยมูลคายุติธรรม (fair value) ของหุนสามัญใหมที่ออก
ดังกลาวเทากับ 3,682 ลานบาท ซึ่งเทากับมูลคายุติธรรม (fair value) ของสินทรัพยที่ไดรับโอนสุทธิเทากับ 3,682 ลานบาท
อนึ่ง การโอนกิจการดังกลาวไดเกิดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2550 แตอยางไรก็ตาม ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการโอนกิจการถือวาโอน ณ วันที่ 1 กันยายน 2550 ซึ่ง
เปนวันที่ใชในการบันทึกบัญชีสําหรับการโอนกิจการทั้งหมดดังกลาว
ข.

รายการระหวางกันที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อหุนจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิก ายน 2550 บริ ษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายหุนกับ ExxonMobil Holding Company Holland LLC (“EMHCH”) (เดิมชื่อ บริษัท เอสโซ โฮลดิ้ง คัมปานี
(ฮอลแลนด)) ซึ่งเปนบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เพื่อซื้อหุนของบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันของบริษัทฯ จาก EMHCH โดยบริษัทฯ
ไดนําผลการดําเนินงานของบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด มารวมไวในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในฐานะที่เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดของสัญญาซื้อขาย
หุนดังกลาว บริษัทฯ ตกลงที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 15,666 หุน ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 15.67 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายทั้งหมดของบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ซึ่งถือ
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โดย EMHCH โดยใหมีผลเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 และบริษัทฯ ตกลงชําระเงินใหแก EMHCH เพื่อเปนการตอบแทนการขายหุนจํานวนดังกลาวเปนจํานวน 15,822,660 บาท หรือ
เทากับ 1,010 บาท ตอหุน ซึ่งเทากับมูลคายุติธรรม (fair value) ของหุนของบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ที่บริษัทฯ ไดรับโอนมา
อนึ่ง โดยผลของการซื้อหุนของบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด ดังกลาวจึงทําใหบริษัทฯ ไดถือหุนของบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด เพิ่มขึ้นเปน 48,999 หุน หรือคิด
เปนรอยละ 100 ของหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด และคิดเปนประมาณรอยละ 49 ของหุนที่ออกและจําหนายทั้งหมดของบริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
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11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และเงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อันเกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่
เกี่ยวของ
บริษั ทฯ ได เขา ทําสั ญญาและธุร กรรมระหว างบริษั ทในเครือและบริษั ทตา ง ๆ ที่ เปน บุคคลที่ เกี่ย วขอ งกั น เพื่ อ
วัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สัญญาและธุรกรรมเหลานี้ บริษัทฯ เชื่อวาทําขึ้นโดยคิดตามราคาที่เทียบเทากับ
ราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) โดยมีเงื่อนไขและขอตกลงที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ อยางนอยเทียบเทา
กับเงื่อนไขและขอตกลงในสัญญาและธุรกรรมในลักษณะเชนเดียวกันกับที่ทํากับบุคคลภายนอก ขอมูลตอไปนี้แสดงธุรกรรม
ที่สําคัญซึ่งบริษัทฯ ไดเขาทํากับบริษัทในเครือและบริษัทตาง ๆ ที่เปนบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การขายหรือการซื้อที่ทํากั บ
บริษัทที่เกี่ยวของมีขอกําหนดและเงื่อนไขเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาปกติ โดยการกําหนดราคาเปนไปตามราคาตลาด
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “1. ปจจัยความเสี่ยง - 1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ - 1.1.3 บริษัทฯ
ตองพึ่งพาเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครืออยางมากสําหรับบริการสนับสนุนตาง ๆ และบุคลากรอาวุโส
บางตําแหนง”
(ก)

การจัดการที่ของเกี่ยวกับการดําเนินงานและบริการที่ใหโดยบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น

ในฐานะที่เปนหนึ่งในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ ไดรับประโยชนจาก
ความสามารถในการเขาถึงความเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติการ ความยอมรับในชื่อทางการคา และเครือขายของเอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษั ทในเครือ นอกจากนี้ ประโยชนที่ไ ดรับจากการเปนบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ยั งรวมถึ งการเขาถึ ง (1) ความเชี่ ยวชาญในการบริก ารจัดหาน้ํ ามัน ดิบ และวัต ถุดิบ (2) เครือข ายการจัด จําหนา ย
ผลิตภัณฑปโตรเลียมและเคมีภัณฑทั่วโลก (3) การบริการทางดานเทคโนโลยี การดําเนินงาน และวิศวกรรมที่ทันสมัย และ
การมีสวนรวมในโครงการวิจัยและพัฒนาของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ไดรับประโยชนจากการใชเครื่องหมายการคา “เอสโซ” และเครื่องหมายการคาอื่น ๆ ที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิจากเอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ รวมทั้งความชวยเหลือทางดานบุคลากรฝายบริหารจัดการและเทคนิค และการ
สนับสนุนทางดานธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ดังนั้น
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการจัดการเหลานี้ บริษัทฯ จึงไดเขาทําสัญญาตาง ๆ กับบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับการบริการจากบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และเพื่อที่บริษัทฯ จะใหบริการ
แกบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น โดยทั่วไปแลว บริการภายใตสัญญาสวนใหญเหลานี้จะมีการเรียกเก็บเงินตาม
ตนทุนหรือตนทุนบวกสวนเพิ่ม
(1)
สัญญาบริการ “ศู นยสนั บสนุน ธุรกิ จ กรุ งเทพฯ” ของบริษัท เอ็ก ซอนโมบิล จํากั ด (EML “Bangkok
Business Support Center” Master Service Agreement)
บริษัทฯ เปนหนึ่งในคูสัญญาในสัญญาบริการ (Master Service Agreement) กับบริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด โดยมี
บริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น อีกกวา 80 แหงใน 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคเปนคูสัญญาดวย ตาม
สัญญานี้ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด ซึ่งเปนศูนยสนับสนุนธุรกิจในกรุงเทพฯ ตองใหบริการสนับสนุนบางอยางแกบริษัทฯ

สวนที่ 2 หนา 213

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

(และบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น แหงอื่น ๆ) อันไดแก บริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการ บริการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติการ ดานการจัดการ วิชาชีพและบริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ สําหรับบริการตาง ๆ
เหลานี้ผานทางบุคลากรที่อยูนอกศูนยบริการธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ จายคาใชจายรายปสวนหนึ่งของบริษัท เอ็กซอน
โมบิล จํากัด บวกคาธรรมเนียมการจัดการรอยละ 5 ใหแกบริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด สําหรับคาบริการเหลานี้ สัญญานี้มีผล
ใชบังคั บตั้งแตวันที่ 1 กุ มภาพั นธ 2546 และสัญญาจะได รับการตออายุโดยอัตโนมัติเ ปนระยะเวลาครั้ งละหนึ่งป เวนแต
คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิกสัญญาเมื่อสิ้นสุดปปฏิทินใด โดยสงคําบอกกลาวถึงคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนา 90 วัน
(2)
สัญญาบริ การสํานัก งานใหญภูมิ ภาค/บริษัท ในเครื อ – ภูมิ ภาคเอเชียแปซิฟค (Downstream Regional
Headquarters/Affiliate Master Service Agreements – Asia Pacific Region)
บริ ษั ทฯ เป น หนึ่ งในคู สัญญาในสั ญญาบริ ก ารสํ านั ก งานใหญ ภู มิภ าค/บริษั ท ในเครื อ (Downstream Regional
Headquarter/Affiliate Master Service Agreement) กับ ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (“EMAPPL”) โดยมีบริษัทใน
เครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น อีกกวา 30 แหง ใน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ คเปนคูสัญญาดวย ตามสัญญานี้
EMAPPL ใหบริก ารแกบ ริษัทฯ (และบริ ษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็ กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ) อันได แก บริก ารที่ปรึ กษาการ
บริหารจัด การ บริ การใหคํา ปรึก ษาเกี่ยวกั บการปฏิ บัติก าร บริการดา นการจัด การ วิชาชีพ และบริการสนั บสนุ นอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับธุรกิจปลายน้ําของบริษัทฯ อาทิ การตลาดน้ํามันเชื้อเพลิง การบริการในดานผลิตภัณฑหลอลื่นและผลิตภัณฑพิเศษ
ของปโตรเลียม การกลั่นน้ํามันและการจัดหาสินคาซึ่งบริษัทฯ ตกลงชําระคาบริการสําหรับบริการเหลานี้ใหแก EMAPPL
โดยคิด จากตน ทุน ทั้งหมดที่เ กิด กับ EMAPPL ในการใหบริ การและค าธรรมเนี ยมการจัด การในสว นที่ เกี่ ยวข องกับ การ
ใหบริการแกบริษัทฯ ในอัตราที่เหมาะสมโดยสูงสุดไมเกินรอยละ 5 สัญญานี้มีระยะเวลาขั้นตน 3 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2548 โดยทําขึ้นแทนสัญญาเดิมซึ่งมีเนื้อหาของสัญญาเหมือนกัน ภายหลังจากนั้น สัญญาจะไดรับการตออายุโดยอัตโนมัติเปน
ระยะเวลาครั้งละหนึ่งปปฏิทินติดตอกัน จนกวาคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิกสัญญานี้เมื่อสิ้นสุดปปฏิทินใด ๆ โดยสงคํา
บอกกลาวลวงหนา 30 วัน ทั้งนี้ สัญญานี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากบริษัทฯ ไมไดเปนบริษัทในเครือซึ่งเอ็กซอน โมบิล
คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนขางมากอีกตอไป
(3)

สัญญาบริการ (Master Service Agreement)

บริษัทฯ เปนหนึ่งในคูสัญญาในสัญญาบริก าร (Master Service Agreement) กับ ExxonMobil Global Services
Company (“EMGSC”) ลงวันที่ 1 มกราคม 2550โดยมีบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ในอีกกวา 100 ประเทศเปน
คูสัญญาดวย ตามสัญญานี้ EMGSC ไดใหคําแนะนําและชวยเหลือบริษัทฯ (และบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
เกี่ยวกับ (1) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) บริการจัดซื้อจัดหาในดานตาง ๆ ซึ่งรวมถึง (ก) การพัฒนาและดําเนินกลยุทธที่
เกี่ยวกับสินคาโภคภัณฑทั่วโลก และการบริหารจัดการเครือขายการจัดหาสินคา (ข) การจัดเตรียมสัญญา ขอตกลงและคําสั่ง
ซื้อสําหรับบริษัทฯ เพื่อการจัดซื้อสินคา บริการและงานกอสรางที่ผานการคัดเลือก (ค) การบริหารจัดการวัสดุและพัสดุคงคลัง
(ง) การรับใบแจงหนี้และการชําระเงินสําหรับสินคาและบริการ และ (3) บริการอสังหาริมทรัพยและบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวก สัญญาดังกลาวนี้มีระยะเวลาขั้นตนสามป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 โดยทําขึ้นแทนสัญญาเดิมซึ่งมีเนื้อหาของ
สัญญาเหมือนกัน หลังจากนั้น สัญญาจะไดรับการตออายุโดยอัตโนมัติเปนระยะเวลาครั้งละหนึ่งปติดตอกัน เวนแตคูสัญญา
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ฝายหนึ่งฝายใดบอกเลิกสัญญาเมื่อสิ้นสุดปปฏิทินใด โดยสงคําบอกกลาวถึงคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนา 30 วัน คาธรรมเนียม
สําหรับบริการตาง ๆ จะคิดตามตนทุนจริงที่เกิดกับ EMGSC ในการใหบริการ
(4)
สั ญ ญาบริ ก ารสํ านั ก งานใหญ ภู มิ ภ าค/บริ ษั ท ในเครื อ สํ าหรั บ ธุ ร กิ จ เคมี ภั ณ ฑ (Chemical Regional
Headquarters/Affiliate Service Agreement)
บริ ษั ท ฯ เป น หนึ่ งในคู สั ญ ญาในสั ญ ญาบริ ก ารสํ า นั ก งานใหญ ภู มิภ าค/บริ ษั ท ในเครื อ สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ เคมี ภั ณ ฑ
(Chemical Regional Headquarters/Affiliate Service Agreement) กับ ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd. (“EMAPPL”) ตาม
สัญญานี้ EMAPPL ไดใหบริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการ บริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ บริการทางดานการ
จัดการ วิชาชีพ และบริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจเคมีภัณฑของบริษัทฯ สําหรับบริการตาง ๆ ที่ EMAPPL ใหแก
บริษัทฯ ตามสัญญานี้ บริษัทฯ ไดตกลงชดใชคืนคาใชจายรายปสวนหนึ่งของ EMAPPL บวกคาธรรมเนียมการจัดการสูงสุด
ไมเกิ นรอยละ 5 ให แก EMAPPL สั ญญานี้ มีผลใชบังคับตั้งแตวัน ที่ 1 มกราคม 2546 และสัญญาจะไดรับ การตออายุโดย
อัตโนมัติเปนระยะเวลาครั้งละหนึ่งป เวนแตคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิกสัญญาเมื่อสิ้นสุดปปฏิทินใด โดยสงคําบอก
กลาวถึงคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนา 30 วัน ทั้งนี้ สัญญานี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากบริษัทฯ ไมไดเปนบริษัทในเครือ
ซึ่งเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปนผูถือหุนขางมากอีกตอไป
(5)
สัญญาการสนับสนุนธุรกิจของเอ็กซอนโมบิล ปโตรเลียม แอนด เคมิคอล (ExxonMobil Petroleum &
Chemical Master Business Support Agreement)
บริ ษั ท ฯ เป น หนึ่ ง ในคู สั ญญาในสั ญ ญาการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ (Master Business Agreement) กั บ ExxonMobil
Petroleum & Chemical Holdings Inc. (“EMPC”) โดยมีบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น อีกกวา 100 แหง ใน 60
ประเทศเปนคูสัญญาดวย ตามสัญญานี้ EMPC โดยใหบริการตาง ๆ แกบริษัทฯ (และบริษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น ) เกี่ยวกับการบัญชี การวิเคราะหและการรายงานทางธุรกิจ การดําเนินงานทางการเงิน การเคลื่อนยายผลิตภัณฑและ
สินคาคงคลัง การบัญชีธุรกิจตนน้ํา (upstream accounting) บัญชีเงินเดือน (payroll) ทรัพยากรบุคคล งานธุรการ การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษี การประเมินและติดตามตรวจสอบความนาเชื่อถือ การจัดซื้อจัดหา การบริการลูกคาสําหรับตลาด
น้ํามันเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ ศูนยสนับสนุนการดําเนินงานคาปลีก การบริการลูกคาสําหรับผลิตภัณฑหลอลื่นและผลิตภัณฑ
พิเ ศษ ศู น ย ส งออก (Export Center) การจั ด หาและจัด จํ า หน า ย การสนับ สนุ น การตลาดในการทํ าธุ ร กรรมเชิ งพาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกส (e-business) การใหบริการตอบคําถามทางเทคนิค (technical help desk) และการสนับสนุนการบริหารการขาย
ผานทางบุคลากรที่อยูนอกศูนยธุรกิจซึ่งไมไดตั้งอยูในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ชําระคาบริการเหลานี้ใหแก EMPC สําหรับ
บริการที่ไดรับโดยคิดตามตนทุนจริงทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งเกี่ยวของกับการใหบริการแกบริษัทฯ สัญญานี้เริ่มมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ป หลังจากนั้น สัญญาจะไดรับการตออายุโดยอัตโนมัติอีกครั้งละ
หนึ่งป คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดอาจบอกเลิกสัญญานี้ ณ วันสิ้นปปฏิทินของแตละปโดยสงคําบอกกลาวถึงคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ลวงหนา 60 วัน ทั้งนี้ สัญญาจะสิ้นผลโดยอัตโนมัติหากบริษัทฯ ไมไดเปนบริษัทในเครือซึ่งเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปน
ผูถือหุนขางมากอีกตอไป
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สัญญางานวิจัยมาตรฐาน (Standard Research Agreement)

บริ ษัท ฯ เป นหนึ่งในคูสั ญญาในสั ญญางานวิจั ยมาตรฐาน (Standard Research Agreement) กับ ExxonMobil
Research and Engineering Company (“EMRE”) โดยมีบริษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ทั่วโลกเปนคูสัญญา
ดวย เพื่อ (1) การสรางสรรค การไดมาและการบริหารจัดการซึ่งขอมูลทางเทคนิค และการคุมครองสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
สําหรับ ขอมูลดั งกลาวเพื่อที่จ ะสามารถแบ งตนทุน ที่เกี่ยวกับขอมู ลดังกล าวไดอ ยางมี ประสิท ธิภาพ เพื่อประโยชน ในการ
ประกอบธุรกิจปโตรเลียมและเคมีภัณฑของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และบริษัทในเครือซึ่งเปนคูสัญญาของสัญญาใน
ลักษณะเดียวกัน (2) การเขาถึงขอมูลทางเทคนิคโดยผูเขารวมโครงการ และการใชความคุมครองสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ที่ไดรับ
สําหรับขอมู ลทางเทคนิคดังกลา ว (3) ความชวยเหลือทางด านวิศวกรรมและงานวิจัยพิเศษสําหรับผูเ ขารวมโครงการเพื่ อ
สนับสนุนการดําเนินงานของผูเขารวมโครงการเมื่อมีการรองขอ โดยคิดคาใชจายตามตนทุน และ (4) EMRE จะเปนผูรักษา
และบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและขอมูลทางเทคนิคที่ไดมาหรือเปดเผยตามสัญญานี้เพื่อประโยชนของคูสัญญาทุก
ราย สัญญานี้มีระยะเวลา 10 ป แตจะไดรับการตออายุโดยอัตโนมัติเปนระยะเวลาครั้งละ 5 ปติดตอกัน เวนแตมีการสงคําบอก
กลาวเปนลายลักษณอักษรเปนเวลา 18 - 24 เดือนกอนหนาครบกําหนดระยะเวลาขั้นตนหรือระยะเวลาอื่น สัญญานี้จะสิ้นสุด
ลงเมื่อเกิดกรณีผิดสัญญาหรือเมื่อเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ไมไดมีความเปนเจาของหรือการควบคุมในบริษัทฯ ในระดับ
หนึ่งอีกตอไป ซึ่งรวมถึงการถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงแตงตั้งกรรมการ จํานวนรอยละ 50 ดวย ในกรณีเชนนั้น สัญญานี้จะ
อนุญาตใหใชขอมูล สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์เทาที่ยังมีอยูและจําเปนตอการปฏิบัติงานตอไป
(7)
สัญญาอนุญาตใหใช สิทธิในเครื่องหมายการคาสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมคาปลีก (Petroleum Retail
Products Trademark License Agreement)
ตามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคาสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมคาปลีก (Petroleum Retail Products
Trademark License Agreement) ที่ทํากับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหใช
สิทธิในเครื่องหมายการคา ESSO, EXXON และ ESSO Oval สําหรับผลิตภัณฑคาปลีกที่ขายในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ตอง
ชําระคาธรรมเนี ยมการอนุญาตให ใชสิท ธิรายปซึ่งเปนจํา นวนร อยละเพียงเล็กน อยของยอดคาปลี ก หัก ดวยค าใชจ ายบาง
รายการ ทั้งนี้โดยอยูภายใตเงื่อนไขของจํานวนคาใชสิทธิขั้นต่ํา (minimum royalties) คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดอาจบอกเลิก
สัญญานี้ไดโดยไมตองมีสาเหตุ เมื่อไดสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรอยางนอย 6 เดือน
(8)

สัญญาเฉลี่ยคาใชจายเครื่องหมายการคา (Trademark Cost Sharing Agreement)

บริ ษัท ฯ ไดเ ขา ทํ าสั ญญาเฉลี่ย ค าใชจ า ยเครื่ อ งหมายการค า (Trademark Cost Sharing Agreement) ลงวั นที่ 1
ธันวาคม 2542 กับเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น อีกกวา 100 แหงทั่วโลก เพื่อ
การเฉลี่ยคาใชจายในการจดทะเบียน และการสรางสรรคเครื่องหมายการคาในประเทศที่ไมอยูในเขตอํานาจศาลของบริษัทใน
เครือที่เปนคูสัญญา เชนเดียวกับคาใชจายทางออมที่เปนการสงเสริมคุณคาใหกับเครื่องหมายการคาดังกลาวทั่วโลก เชน การ
โฆษณาและการใหความสนับสนุนทั่วโลก คาใชจายดังกลาว เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น รับผิดชอบคาใชจายคิดเปนรอยละ
50 ของคาใชจายทั้งหมด และบริษัทในเครือที่เปนคูสัญญาจะรับผิดชอบในสวนของคาใชจายที่เหลืออีกรอยละ 50 โดยแบง
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ตามอัตราสวนของปริมาณการขายผลิตภัณฑน้ํามันและกาซ สัญญานี้มีระยะเวลาไมจํากัดจนกวาจะถูกบอกเลิกโดยคูสัญญา
ดวยการสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรเปนเวลา 60 วัน หรือจนกวาจะถูกบอกเลิกโดยเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมหรือการจัดการ ทั้งนี้ เครื่องหมายการคาที่อยูภายใตสัญญานี้ ครอบคลุมถึงเครื่องหมาย
การคาตาง ๆ ที่บริษัทฯ ใชสําหรับการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย เชน ESSO, เอสโซ, TIGER, EXXON EMBLEM เปนตน
(ข)

สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑและวัตถุดิบ

(1)
สัญ ญาจั ดหาน้ํามั นดิ บ ก าซป โ ตรเลียมเหลว ผลิต ภัณ ฑ และวัต ถุ ดิบ และสารพื้น ฐานสํ าหรั บการผลิ ต
ผลิตภัณฑหลอลื่น (Crude Oil, LPG, Products and Feedstock, and Lube Basestock Supply Agreement)
บริษัทฯ ไดทําสัญญากับ ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (“EMAPPL”) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2544 ตามสัญญา
นี้ บริษัทฯ ตองทําการซื้อจากหรือผาน EMAPPL ซึ่ง (1) น้ํามันดิบนําเขาทั้งหมดที่บริษัทฯ ตองการ จากแหลงในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟค (2) กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ วัตถุดิบและสารพื้นฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑหลอลื่นตามที่ตกลงรวมกัน ซึ่ง
บริ ษัท ฯ ประสงคที่ จะนํา เข า นอกจากนี้ EMAPPL ต องทํา การซื้ อ และบริ ษัท ฯ ต องทํา การขาย (1) น้ํา มั นดิ บทั้ งหมดซึ่ ง
บริษัทฯ ประสงคที่จะขายและสงออก (2) กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ วัตถุดิบและสารพื้นฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ
หลอลื่นตามที่ตกลงรวมกัน ซึ่งบริษัทฯ ประสงคที่จะขายและสงออก
EMAPPL อาจจัดหาน้ํามันดิบใหแกบริษัทฯ หรือซื้อน้ํามันจากบริษัทฯ โดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ (1)
การจัดหาโดยตรง โดยที่บริษัทฯ จะทําการซื้อหรือขายกับ EMAPPL โดยตรง (2) การจัดหาโดยออม โดยที่ EMAPPL ซื้อ
น้ํามันดิบจากบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือ และโอนสัญญาใหแกบริษัทฯ กอนที่จะมีการปฏิบัติตามสัญญาและการโอน
กรรมสิท ธิ์ ให กับ บริ ษั ทฯ หรือ ขายน้ํา มั นดิ บใหกั บ บุค คลภายนอกหรือ บริษั ทในเครือ และโอนสัญญาใหแ กบ ริ ษัท ฯ ใน
ลักษณะเดียวกันกับขางตนและ (3) การจัดหาโดยออม โดยที่ EMAPPL จะใหความชวยเหลือในการจัดหาแหลงหรือจัดหา
ผูขายหรือผูซื้อน้ํามันดิบที่เปนบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือ แตบริษัทฯ จะเปนผูเขาทําสัญญากับบุคคลภายนอกหรือ
บริษัทในเครือนั้นโดยตรง ในแตละกรณี การซื้อหรือขายจะเปนไปตามราคาตลาด และ EMAPPL มีสิทธิไดรับคาบริการ ซึ่ง
คิดจากราคาตอบารเรลของน้ํามันดิบ กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ วัตถุดิบ และสารพื้นฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑหลอ
ลื่น สั ญญานี้ มีผ ลใชบั งคั บเมื่ อ วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2543 สํ า หรับ สารพื้ น ฐานสํ า หรั บ การผลิ ตผลิ ต ภัณ ฑ ห ลอ ลื่ น และวัน ที่ 1
พฤศจิกายน 2543 สําหรับน้ํามันดิบ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ และ
สัญญานี้มีระยะเวลาไมจํากัดจนกวาจะถูกบอกเลิกโดยคูสัญญาดวยการสงคําบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอย
กว า 90 วั น ทั้งนี้ EMAPPL มี สิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาโดยทัน ทีเ มื่อ มีก ารเปลี่ ยนแปลงความเปน เจ าของทั้ งในแงนิ ตินั ยหรื อ
ผลประโยชน
(2)

สัญญาจัดหาน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (Crude Oil, Products and Feedstocks Supply Agreement)

บริษัทฯ ไดทําสัญญากับ ExxonMobil Sales and Supply LLC (“EMS&S”) ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2543 ตามสัญญานี้ EMS&S ตกลงที่จะขาย และบริษัทฯ ตกลงซื้อน้ํามันดิบนําเขาจากแหลงนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟคตามที่
บริษัทฯ ตองการ เพื่อการกลั่นน้ํามันและใชในกระบวนการ และการจัดเก็บตามที่บริษัทฯ มีหนาที่ตองปฏิบัติตาม และตามที่
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ตกลงรวมกันในการจัดหาผลิตภัณฑและวัตถุดิบซึ่งบริษัทฯ ประสงคจะนําเขา นอกจากนี้ EMS&S ตกลงซื้อและบริษัทฯ ตก
ลงขายน้ํามันดิบทั้งหมดที่บริษัทฯ ตองการจะสงออก รวมทั้งผลิตภัณฑและวัตถุดิบที่บริษัทฯ ตองการจะสงออกในปริมาณที่
ไดมีการตกลงรวมกัน ราคาในการซื้อหรือขายจะกําหนดตามราคาตลาด บวกดวยคาธรรมเนียมการบริการ ซึ่งคิดจากราคาตอ
บารเรลสําหรับการซื้อหรือขาย
คูสั ญญาฝ ายหนึ่งฝา ยใดอาจบอกเลิ ก สัญญาดว ยการส งคํ าบอกกลา วล ว งหนา ไม นอ ยกว า 90 วัน ทั้ งนี้ EMS&S
สามารถบอกเลิกสัญญาไดทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงความเปนเจาของในบริษัทฯ ทั้งในแงนิตินัยหรือผลประโยชน
(3)
สัญ ญาจั ด หาและรั บซื้ อพาราไซลีน และสารเบนซี นเข มข น (Paraxylene and Benzene Concentrate
Supply and Offtake Agreement)
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาจัดหาและรับซื้อพาราไซลีนและสารเบนซีนเขมขนกับ ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.
(“EMAPPL”) ตามสัญญานี้ บริษัทฯ ตองจัดหาพาราไซลีน และสารเบนซีนเขมขนโดยมีระยะเวลาขั้นตน 15 ป เริ่มตั้งแตป
2542 สัญญานี้จะมีผลบังคับใชตอไปภายหลังจากระยะเวลาขั้นตนดังกลาว จนกวาคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิกสัญญา
ดวยการสงคําบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 24 เดือน บริษัทฯ และ EMAPPL จะทําการกําหนดปริมาณผลิตภัณฑของแตละป
ในระหว า งไตรมาสที่ สี่ ข องป ป ฏิ ทิ น กอ นหน า นั้ น และราคาของผลิ ต ภั ณ ฑที่ ข ายให แ ก EMAPPL จะเท า กั บ ราคาขายที่
EMAPPL ทําการขายผลิตภัณฑใหแกลูกคาของตน ลบรอยละสอง
(4)

สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ (Product Purchase/Sale Agreement)

บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑกับบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด เพื่อขายน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วแบบพรี
เมียม น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วแบบธรรมดา แกสโซฮอลแบบพรีเมียม และน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร
จํากัด ตกลงซื้อสินคาดังกลาวเปนจํานวนไมต่ํากวาปริมาณขั้นต่ําตามที่กําหนดไว ณ ราคาขายของบริษัทฯ ในประเทศไทย
ใหแกตัวแทนจําหน ายของบริษัทฯ ซึ่งราคาปรั บเปลี่ยนตามสวนลดที่กําหนดไวจากบริษัทฯ เพื่อนําไปจําหนาย ณ สถานี
บริการที่บริหารจัดการโดยบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด สัญญานี้ทําขึ้นแทนสัญญาเดิมที่มีเนื้อหาของสัญญาเหมือนกัน โดย
ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2550 จะไดรับการ
ขยายระยะเวลาอัตโนมัติเปนระยะเวลาครึ่งป จนกวาคูสัญญาจะตกลงยกเลิกสัญญาหรือจนกวาคูสัญญาฝายหนึ่งจะสงหนังสือ
บอกกลาวการเลิกสัญญาลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
(5)

สัญญาเชาตัวเรงปฏิกิริยา

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาตัวเรงปฏิกิริยากับ ExxonMobil Catalyst Technologies LLC (“EMCT”) เมื่อวันที่ 1
กันยายน 2546 วันที่ 1 สิงหาคม 2546 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งบริษัทฯ ตกลงเชาตัวเรงปฎิกิริยา EM-4600 ตัวเรง
ปฏิกิริยา EM-1000 และตัวเรงปฏิกิริยา EM-3200R ตามลําดับ
ภายใตขอกําหนดในสัญญาเชาตัวเรงปฏิกิริยา EM-4600 กรรมสิทธิ์ในตัวเรงปฏิกิริยายังคงเปนของ EMCT ในขณะ
ที่กรรมสิทธิ์ในทองคําขาว (platinum) ในตัวเรงปฏิกิริยาดังกลาวจะโอนมาเปนของบริษัทฯ เมื่อสินคาถูกสงออกจากทา (upon
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shipment) บริษัทฯ ตกลงจายคาธรรมเนียมทดแทนแก EMCT ตามราคาที่ระบุไวตอน้ําหนักของตัวเรงปฏิกิริยา EM-4600 ใน
หนวยปอนด สําหรับการขนสงแตละครั้ง และคาเชาที่ตกลงกันคิดตามน้ําหนักของตัวเรงปฏิกิริยาดังกลาวในหนวยปอนด
ทุก ๆ 3 เดือน
หลังจากบริษัทฯ จายคาเชาขั้นต่ําแลว คาเชาจะถูกลงบัญชีจนกวาตัวเรงปฏิกิริยา EM-4600 จะถูกขนยายออกจาก
โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ EMCT อาจเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระราคาโดยการสง
หนังสือบอกกลาวลวงหนาเปนเวลา 3 เดือน สัญญาเชาจะมีผลบังคับจนกวา EMCT ไดรับคาเชาขั้นต่ําสําหรับตัวเรงปฏิกิริยาที่
เชาในครั้งสุดทาย และตัวเรงปฏิกิริยา EM-4600 ทั้งหมดไดถูกขนยายออกจากโรงงานอะโรเมติกสเพื่อสงคืนแก EMCT แลว
หลังจากนั้น คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกการเชาโดยการสงหนังสือบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรใหแกคูสัญญาอีก
ฝาย นอกจากนี้ EMCT อาจบอกเลิกการเชาโดยการสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาเปนเวลา 30 วัน หากเปนไปตามเงื่อนไขบาง
ประการที่กําหนดไว เชน บริษัทฯ ถูกยื่นคํารองหรือถูกฟองคดีลมละลาย หรือบริษัทฯ ขาย โอน จํานอง จํานํา หรือกระทําการ
อื่ น ใดอั น ส ง ผลกระทบกั บ ผลประโยชน ที่ EMCT จะได รั บ ตามสิ ท ธิ ต ามสั ญญา หรื อ สั ญญาถู ก ยกเลิ ก เพิ ก ถอน หรื อ
เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญทั้งหมดหรือบางสวนโดยกฎหมายหรือหลักเกณฑที่ออกโดยหนวยงานที่มีอํานาจควบคุม หรือมี
การนําตัวเรงปฏิกิริยาจากแหลงอื่นนอกเหนือจากตัวเรงปฏิกิริยาจาก EMCT หรือบริษัทในเครือมาผสมเขากับตัวเรงปฏิกิริยา
EM-4600
ภายใตขอกําหนดในสัญญาเชาตัวเรงปฏิกิริยา EM-1000 หลังจากบริษัทฯ จายคาเชาขั้นต่ําแลว คาเชาจะคิดจนกวา
ตัวเรงปฏิกิริยา EM-1000 จะถูกขนยายออกจากหนวย transalkylation ของบริษัทฯ EMCT อาจเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมและ
ขอกําหนดในการชําระราคาโดยการสงคําบอกกลาวลวงหนาเปนเวลา 3 เดือนใหแกบริษัทฯ สัญญาเชาจะมีผลบังคับจนกวา
EMCT ไดรับคาเชาขั้นต่ําสําหรับตัวเรงปฏิกิริยาที่เชาในครั้งสุดทาย และตัวเรงปฏิกิริยา EM-1000 ไดถูกขนยายออกจากหนวย
transalkylation ของบริษัทฯ แลว ภายหลังเวลาดังกลาว คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจเลิกสัญญาเชาโดยการสงหนังสือบอก
กลาวเป นลายลั กษณอัก ษรใหแ กคูสัญญาอีกฝา ย นอกจากนี้ EMCT อาจบอกเลิกสั ญญาเช าโดยการสงหนังสือบอกกลา ว
ลวงหนาเปนเวลา 30 วัน หากเปนไปตามเงื่อนไขบางประการที่กําหนดไว เชน บริษัทฯ ถูกยื่นคํารองหรือถูกฟองคดีลมละลาย
หรือบริษัทฯ ขาย โอน จํานอง จํานํา หรือกระทําการอื่นใดอันสงผลกระทบกับผลประโยชนที่ EMCT จะไดรับตามสิทธิตาม
สัญญา หรือสัญญาถูกยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญทั้งหมดหรือบางสวนโดยกฎหมายหรือหลักเกณฑที่
ออกโดยหนวยงานที่มีอํานาจควบคุม หรือมีการนําตัวเรงปฏิกิริยาจากแหลงอื่นนอกเหนือจากตัวเรงปฏิกิริยาจาก EMCT หรือ
บริษัทในเครือมาผสมเขากับตัวเรงปฏิกิริยา EM-1000
ภายใตขอกําหนดในสัญญาเชาตัวเรงปฏิกิริยา EM-3200R บริษัทฯ ตกลงจายคาธรรมเนียมแก EMCT เปนงวด ๆ
ตามราคาที่กําหนดไวตอน้ําหนักของตัวเรงปฏิกิริยา EM-3200R ในหนวยปอนดสําหรับระยะเวลาทุก ๆ 3 เดือน สัญญาเชานี้
จะมีผลบังคับจนกวาตัวเรงปฏิกิริยา EM-3200R ดังกลาวจะถูกยกเลิกการเชื่อมตอเพื่อการขนยายออก เมื่อ EMCT ไดรับคืน
ตัวเรงปฏิกิริยา EM-3200R ทั้งหมด หรือมีการสงตัวเรงปฏิกิริยาไปทําการกําจัด คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจเลิกสัญญาเชานี้
โดยการสงหนังสือบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรไปยังคูสัญญาอีกฝาย นอกจากนี้ EMCT อาจบอกเลิกสัญญาเชาโดยการสง
หนังสือบอกกลาวลวงหนาเปนเวลา 30 วัน หากเปนไปตามเงื่อนไขบางประการที่กําหนดไว เชน บริษัทฯ ถูกยื่นคํารองหรือ
ถูกฟองคดีลมละลาย หรือบริษัทฯ ขาย โอน จํานอง จํานํา หรือกระทําการอื่นใดอันสงผลกระทบกับผลประโยชนที่ EMCT จะ
ไดรับตามสิทธิตามสัญญา หรือสัญญาถูกยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญทั้งหมดหรือบางสวนโดยกฎหมาย
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หรือหลักเกณฑที่ออกโดยหนวยงานที่มีอํานาจควบคุม หรือมีการนําตัวเรงปฏิกิริยาจากแหลงอื่นนอกเหนือจากตัวเรงปฏิกิริยา
จาก EMCT หรือบริษัทในเครือมาผสมเขากับตัวเรงปฏิกิริยา EM-3200R
(6)

สัญญาการใชบริการระบบทอ (Throughput Agreement)

บริษัทฯ และบริษัทผูประกอบกิจการคาน้ํามันรายอื่น ๆ ไดตกลงเขาทําสัญญากับบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 โดยตามสัญญาดังกลาว บริ ษัทฯ ตกลงใชบริการขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมหลายชนิดผา น
ระบบทอสงของบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ตกลงที่จะจายคาใชบริการขนสงปโตรเลียมหลายชนิดผาน
ระบบทอสงเปนคาธรรมเนียมการใชบริการระบบทอตามอัตราซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่ระบุในสัญญา โดยคิดคํานวณตาม
ปริมาณที่ไดมีการขนสงจริง ซึ่งสัญญานี้จะสิ้นสุดลง (ก) ภายหลังครบกําหนด 20 ปนับแตวันที่ระบบทอสงไดเปดใหบริการ
อยางสมบูรณ หรือ (ข) วันที่ผูถือหุนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ไดตั้งเปาหมายไว ทั้งนี้ ณ เวลาดังกลาว คูสัญญา
อาจจะตกลงใหมีการตออายุสัญญาออกไปอีกก็ได
(7)

สัญญาบริการ (Service Agreement)

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับ ExxonMobil Aviation International Limited (“EMA”) (เดิมชื่อ EssoAir International
Limited (“EAIL”)) เมื่ อวันที่ 9 กันยายน 2542 ซึ่ง EMA ใหบริ การแกบริษัท ฯ เกี่ ยวกับการตลาด และความชวยเหลือ ที่
เหมาะสมตอการดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานของบริษัทฯ รวมถึงการสงเสริมการขายเชื้อเพลิงอากาศยานของ
บริษัทฯ และการบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจดานการบินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตกลงจายคาธรรมเนียมตอหนวยแก
EMA ตามปริมาณที่จัดสง คูสัญญาสามารถเลิกสัญญาไดโดยสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ลวงหนาเปนเวลา 3 เดือน
(8)

สัญญาขนสงทางทะเลระหวางบริษัทในเครือ (Inter-Affiliate Marine Transportation Agreement)

บริ ษั ท ฯ และบริ ษัท อื่ น ๆ ในเครื อเอ็ ก ซอน โมบิ ล คอร ป อเรชั่ น ไดเ ข า ทํ า สัญ ญาขนสง ทางทะเลกั บ Standard
Tankers Bahamas Limited มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เพื่อการขนสงระหวางประเทศ
ผานทางทะเลสํา หรับ สิน คาน้ํ ามั นดิ บ และ/หรือผลิต ภัณฑ ปโ ตรเลีย ม และ/หรือ เคมี ภัณ ฑ สัญญานี้ ไดรั บการตออายุ โดย
อัตโนมัติเปนระยะเวลาครั้งละ 12 เดือนนับแตวันครบรอบปที่สัญญามีผลใชบังคับ โดยคูสัญญาอาจบอกเลิกสัญญาไดโดยสง
คําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรไปยังคูสัญญาอีกฝายลวงหนา เปนเวลา 30 วันโดยจะมีผลเปนการเลิกสัญญาเมื่อสิ้นสุดรอบ
ปปฏิทินนั้น ๆ บริษัทฯ ตองจายคาบริการที่ไดรบั ซึ่งประกอบดวยคาระวาง คาธรรมเนียมการจัดการและคาใชจายอื่น ๆ โดย
คิดจากตนทุนที่เกิดขึ้นจริง
(9)

สัญญาใหใชสิทธิดําเนินการสถานีบริการ

บริษัทฯ ไดทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิดําเนินการสถานีบริการกับบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ได
อนุญาตใหบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ดําเนินการสถานีบริการภายใตชื่อการคาเอสโซ รวมทั้งเทคโนโลยี เครื่องหมาย
การคา การตลาด และระบบตาง ๆ ที่บริษัทฯ ไดพัฒนาขึ้น ทั้งนี้ สัญญานี้มีกําหนดระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
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2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยคิดคาธรรมเนี ยมเปนรายเดื อนตามที่กําหนดไว คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ งอาจบอกเลิ ก
สัญญาดังกลาวโดยการสงหนังสือบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 1 เดือน
(10)

สัญญาใหใชสิทธิ Tiger Mini-Mart / Food Mart

บริษัทฯ ไดทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิดําเนินการ Tiger Mini-Mart / Food Mart กับบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด
ซึ่งบริษัทฯ ไดอนุญาตใหบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด ดําเนินการ Tiger Mini-Mart / Food Mart ในสถานีบริการภายใต
เครื่องหมายการคาเอสโซรวมทั้งเทคโนโลยี เครื่องหมายการคา การตลาด และระบบตาง ๆ ที่บริษั ทฯ ไดพัฒนาขึ้น ทั้งนี้
สัญญานี้มีกําหนดระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยคิดคาธรรมเนียมเปนรายเดือน
ตามที่กํ าหนดไว คูสัญญาฝา ยใดฝา ยหนึ่งอาจบอกเลิ กสั ญญาดังกล าวโดยการสงหนั งสื อบอกกลา วเป นลายลักษณอั กษร
ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน
(ค)

สัญญาอื่น ๆ

(1)

สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. ในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 โดยตามสัญญาฉบับนี้
บริษัทฯ จะซื้อกาซธรรมชาติจาก บมจ. ปตท. สําหรับใชกับเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ที่ศรี
ราชา ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เปนเวลา 10 ป โดยอาจตอสัญญาใหมได ทั้งนี้ บมจ. ปตท. อาจบอกเลิกสัญญาได หาก
บมจ. ปตท. ไมอาจจัดหากาซธรรมชาติที่เพียงพอได
(2)

สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับบมจ. ปตท. โดยตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ จะซื้อกาซธรรมชาติ
จาก บมจ. ปตท. สําหรับใชกับเครื่องกําเนิดไฟฟาและไอน้ํารวม (Co-generation) ในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ สัญญานี้มีผล
บังคับในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2542 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 โดยอาจตอสัญญาใหมได
(ง)

เงินกูและ/หรือการใหความชวยเหลือทางการเงิน

(1)

สัญญากูยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด

ตามสัญญากูยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัดแตละสัญญา ผูใหกูตกลงใหผูกู กูเงินโดยมีการกําหนดวงเงินกูสูงสุดไว
โดยทั้งสองฝายจะระบุจํานวนเงินกูยืมและสงคืนในแตละครั้งหรือแตละวันมากนอยเพียงใดก็ไดในวงเงินกูที่กําหนดไว ทั้ง
สองฝายจะมีบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยซึ่งจะทําหนาที่เปนตัวกลางในการโอนเงินระหวางบัญชีกระแส
รายวันที่คูสัญญาเปดไวเมื่อมีการกูยืม เบิกถอน ชําระคืน เปนตน จํานวนเงินกูยืมสามารถหักกลบลบหนี้กับหนี้อื่น ๆ ที่ผูใหกู
เปนลูกหนี้ของผูกู ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่ผูกูจะตองจายใหแกผูใหกูจะคิดคํานวณจากยอดเงินเบิกถอนจากวงเงินที่กําหนดไว และผูให
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กูตองจายดอกเบี้ยใหแกผูกูในกรณีที่มียอดเงินที่คืนเกินในบัญชี ทั้งนี้ ดอกเบี้ยสุทธิจะชําระเปนรายหกเดือน ในวันที่ 20 ของ
เดือนเมษายน และตุลาคมของแตละป และในวันสิ้นเดือนของแตละเดือนผูใหกูจะมีหนังสือแจงยอดเงินในบัญชีใหแกผูกู
(2)

สัญญากูยืมเงิน

บริษัทฯ ไดใหสินเชื่อแบบหมุนเวียน (Revolving Loan) มีวงเงินตนสูงสุด 20 ลานดอลลารสหรัฐใหแก ExxonMobil
Ventures Funding Limited (“EMVFL”) ตามสัญญานี้ บริษัทฯ มีภาระที่จะตองจายเงินทุนลวงหนาใหกับ EMVFL เปนจํานวน
ไมต่ํากวา 1 ลานดอลลารสหรัฐ โดยมีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ย LIBOR
สําหรับ เงิน สกุ ลดอลลาร สหรั ฐหั กดว ย สว นตา งซึ่ งคิด คํา นวณโดยอ างอิ งจากส วนตา งที่เ ทีย บเคี ยงกัน ไดข องธนาคารใน
ประเทศไทยอยางนอย 3 แหง ซึ่งภาระผูกพันตามสัญญานี้จะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และสัญญาจะไดรับการตอ
อายุโดยอัตโนมัติเปนระยะเวลาครั้งละ 3 ปติดตอกัน อยางไรก็ตามคูสัญญาฝายหนึ่งอาจเลิกสัญญาโดยการสงหนังสือบอก
กลาวเปนลายลักษณอักษรลวงหนาเปนเวลา 10 วัน บริษัทฯ อาจเรียกให EMVFL ชําระหนี้คงคางกอนครบกําหนดระยะเวลา
หรือ EMVFL อาจชําระหนี้คงคางกอนครบกําหนดระยะเวลาก็ได ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไมมีหนี้คงคางตามสัญญานี้
แตอยางใด
(3)

สัญญากูยืมและฝากเงินแบบเดินสะพัด

บริษัทฯ ไดใหบริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด กูเงินจํานวนไมเกิน 3,000 ลานบาท ภายใตสัญญานี้ ไมไดมีการกําหนด
ระยะเวลาการใชเงินคืนแตอยางใด โดยแตละฝายสามารถที่จะระบุจํานวนเงินกูยืมและสงคืนในแตละครั้งหรือแตละวันมาก
นอยเพียงใดก็ไดตามที่คูสัญญาฝายนั้นเห็นวาเหมาะสมภายในวงเงินกูที่กําหนดไว โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเทากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ํา (MLR) ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ภาระผูกพันตามสัญญานี้มีอยูจนถึงวันที่ 30
กันยายน 2546 หลังจากนั้นจะไดรับการตออายุโดยอัตโนมัติตอไปอีกคราวละ 1 ป อยางไรก็ตาม คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจ
บอกเลิกสัญญาไดดวยการสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 90 วัน
(4)

สัญญากูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของ

บริษัทฯ มีสินเชื่ออีกสามรายการอยูกับบริษัทในเครือ ไดแก (1) สินเชื่อเงินกูหมุนเวียนจากบริษัท เอ็กซอนโมบิล
เว็นเจอรฟนดิ้ง จํากัด (ExxonMobil Ventures Funding Limited) จํานวน 17,000 ลานบาท, (2) สินเชื่อเงินกูหมุนเวียนจาก
บริษัท เอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนลไฟแนนซ จํากัด (ExxonMobil International Finance Company) จํานวน 20,000 ลาน
บาท และ (3) สินเชื่อเงินกูหมุนเวียนจากบริษัท เอ็กซอนโอเวอรซีสคอรปอเรชั่น (Exxon Overseas Corporation) จํานวน
17,000 ลานบาท ภายใตสัญญากูสามฉบับนี้ เงินกูแตละจํานวน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน อาจอยูในสกุลเงินบาท หรือจํานวน
ที่เทียบเทาในสกุลดอลลารสหรัฐ โดยมีอัตราดอกเบี้ยกําหนดไวที่อัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกสวนเพิ่ม (spread) หรืออัตรา
ดอกเบี้ย LIBOR บวกสวนเพิ่ม (spread) (กรณีที่มีการกูยืมเปนสกุลดอลลารสหรัฐ) ที่กําหนดโดยอางอิงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
สินเชื่อนี้สามารถใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และภายหลังจากนั้น จะไดรับการตออายุโดยอัตโนมัติเปนระยะเวลาสาม
ปติดตอกัน อยางไรก็ดี คูสัญญาฝายใดอาจบอกเลิกสัญญาไดดวยการสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 10 วัน
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หรือผูใหกูอาจเรียกใหชําระคืนจํานวนเงินที่คางชําระกอนกําหนด หรือบริษัทฯ อาจเลือกที่จะชําระคืนจํานวนเงินที่คางชําระ
กอนกําหนดก็ได ภายใตขอตกลงสินเชื่อเหลานี้จะถือวา มีเหตุผิดสัญญาเกิดขึ้น หากบริษัทฯ สิ้นสุดที่จะเปน หรือมีการออก
กฎหมายใด ๆ ที่หากเมื่อมีการใชบังคับแลวจะสงผลทําใหบริษัทฯ สิ้นสุดการเปนบริษัทที่มีเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น เปน
ผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมอยางนอยที่สุดรอยละ 50
11.4

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการระหวางกัน

การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทที่เปนบุคคลที่เกี่ยวของในปที่ผานมา เปนการทํารายการที่เกิดขึ้น
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยในการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดมีการดําเนินการโดยการ
สอบถามข อ มู ล จากฝ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ และสอบทานเอกสารต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได จั ด เตรี ย มให เ พื่ อ
ประกอบการพิจารณาใหความเห็น รวมถึงขอมูลที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชี สําหรับการพิจารณา
โดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปกติไดมีการตรวจสอบถึงรายละเอียดของขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาตาง ๆ ซึ่งเปนธุ
รกรรมที่บริษัทฯ ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทฯ ดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณาขอมูล
ตาง ๆ ขางตนประกอบกัน แลวมีความเห็นวา ธุรกรรมที่บริษัทฯ ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกันนั้นเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ
และเทาเทียมกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) โดยบริษัทฯ ไดเขาทํารายการระหวางกันดังกลาวนั้นใน
ราคาที่เปนธรรม (Fair Price) หรือราคาตลาด (Market Price) หรือเปนราคาทุน หรือราคาทุนบวกคาบริการตามที่ตกลงกันไว
ในในสัญญาระหวางกัน ซึ่งอยูบนพื้นฐานเดียวกันกับที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากคูสัญญารายอื่น ๆ ที่เปนบริษัทในเครือเอ็กซอน
โมบิล คอรปอเรชั่นสําหรับการใหบริการ หรือซื้อขายสินคาประเภทเดียวกัน ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากเงินกูยืมระหวางบริษัทฯ
นั้นไดคิดตามอัตราที่เปนธรรม (Fair Rate) หรืออัตราตลาด (Market Rate)
11.5

วิธีการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกัน

โดยปกติแ ลว การเขาทํ ารายการระหวา งกัน ของบริษั ทฯ ส วนใหญเ ปนการดํา เนิ นธุ รกิ จปกติข องบริ ษัท ฯ ซึ่งมี
ลักษณะเหมือนกับการเขาทํารายการกับกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน ดังนั้น ขั้นตอนการอนุมัติจึงเปนไปตามระเบียบ และ
นโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นจากการเขาทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่
เปนผูถือหุน กรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทฯ บุคคลที่เปนผูถือหุน กรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทฯ ดังกลาวจะไมมี
สวนรวมในการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว
11.6

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ หรือผูสอบบัญชี เกี่ยวกับรายการระหวางกัน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบรายการระหวางกันสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548, 2549 และ 2550 แลว
ระบุวา รายไดจากการขายสินคาและบริการแกกิจการที่เกี่ยวของกันคํานวณมาจากราคาตลาด ซึ่งสวนใหญเปนการขายน้ํามัน
และผลิตภัณฑปโตรเคมี สวนคาใชจายในการขายและบริหารเปนคาใชจายในการสนับสนุนการขาย โดยเรียกเก็บจากราคาทุน
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หรือราคาทุนบวกกําไร ในขณะที่ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากเงินกูยืมที่บริษัทฯ มีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน นั้น คํานวณมาจากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูยืมปกติในตลาด
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันระหวางบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทยอยของบริษัทฯ
(ไดแก บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร จํากัด บริษัทโมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด
บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท เพซเซตเตอร เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 32/2549 เรื่อง การยื่นและการยกเวน
การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธัน วาคม 2550 แล วเห็ น วา รายการระหว า งกัน ของบริ ษั ทฯ กับ กิ จ การที่ เกี่ ย วข อ งกัน สํ า หรั บ งวดป บัญชี สิ้ นสุ ด วั นที่ 31
ธันวาคม 2550 เปนการดําเนิน ธุรกิจตามปกติ และเทา เทียมกับ ธุรกรรมที่ทํากับ บุคคลภายนอก (arm’s length basis) โดย
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเขาทํารายการระหวางกันดังกลาวนั้นในราคาที่เปนธรรม (Fair Price) หรือราคาตลาด (Market
Price) หรือเปนราคาทุน หรือราคาทุนบวกคาบริการตามที่ตกลงกันไวในในสัญญาระหวางกัน ซึ่งอยูบนพื้นฐานเดียวกันกับที่
บริษัทฯ หรือบริษัทยอยเรียกเก็บจากคูสัญญารายอื่น ๆ ที่เปนบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นสําหรับการใหบริการ
หรือซื้อขายสินคาประเภทเดียวกัน ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากเงินกูยืมระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยนั้นไดคิดตามอัตราที่เปน
ธรรม (Fair Rate) หรืออัตราตลาด (Market Rate)
11.7

นโยบาย หรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

เมื่อบริษัทฯ ไดเสนอขายหุนตอประชาชนแลว การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางบริษัทฯ กับ
บริษัทยอย บริษัทฯ จะปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่มีผลใชบังคับ
ภายใตความในวรรคกอน หากบริษัทฯ ประสงคจะเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกลาว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอ
คณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทํารายการตามที่เสนอนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ
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