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เหตุผล
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ที่ระดับ
“A+” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงควำมสัมพันธ์ทแ่ี ข็งแกร่งทีบ่ ริษทั มีกบั กลุ่มเอ็กซอน โมบิล รวมถึงกำรมี
โรงกลันน
่ ้ ำมันและโรงงำนผลิตอะโรเมติกส์ท่มี ปี ระสิทธิภำพและครบวงจร และสถำนะทีแ่ ข็งแกร่งของ
November
2011
ธุรกิจค้ำปลีกน้ำมัน อย่ำงไรก็ตำม อันดับเครดิตมีขอ้ จำกัดจำกควำมผัน12
ผวนของอุ
ตสำหกรรมปิ
โตรเลียม
และปิโตรเคมีทอ่ี ยู่ในระดับสูง และกำรแข่งขันทีร่ ุนแรงในธุรกิจค้ำปลีกน้ำมัน
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) เป็นบริษทั ในเครือเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชัน่ (เอ็กซอน โมบิล) ซึ่ง
เป็ นหนึ่งในผู้ประกอบธุร กิจกำรกลันน
่ ้ ำมันและผลิต เคมีภ ณ
ั ฑ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดในโลก บริษัทมีประวัติกำร
ดำเนินงำนทีย่ ำวนำนในธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทยโดยบริษทั และบริษทั ย่อยในกลุ่มเริม่ ดำเนินธุรกิจ
น้ำมันในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2437 และเริม่ ธุรกิจโรงกลันน
่ ้ำมันในปี 2514 โดย ณ เดือนมีนำคม 2558 ผู้
ถือหุน้ หลักของบริษทั ประกอบด้ว ย ExxonMobil Asia Holding Pte. Ltd. ในสัดส่วน 66% และกองทุน
รวมวำยุ ภกั ษ์ 1 ในสัดส่ ว น 7% บริษัทมีส ถำนะทำงธุร กิจที่แข็งแกร่ง โดยดำเนิน งำนในธุร กิจหลัก 2
ประเภท ได้แก่ ธุรกิจกำรกลันและกำรจั
่
ดจำหน่ ำยน้ ำมัน (ธุรกิจน้ ำมัน) และธุรกิจกำรผลิตและจำหน่ ำย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (ธุรกิจปิ โตรเคมี) ทัง้ นี้ ในส่ วนของธุรกิจน้ ำมัน นัน้ บริษัทดำเนิน กิจกำรโรงกลัน่
น้ ำมันแบบคอมเพล็กซ์ รวมถึงจำหน่ ำยน้ ำมันผ่ำนสถำนีบริกำร โดยโรงกลันน
่ ้ ำมันของบริษทั เป็ น 1 ใน
24 โรงกลันที
่ ด่ ำเนินงำนโดยบริษทั ในเครือเอ็กซอน โมบิลทัวโลก
่
ในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมีนนั ้ บริษทั
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในกลุ่มอะโรเมติกส์เป็นหลัก
อันดับเครดิตของบริษทั สะท้อนถึงควำมสัมพันธ์ทแ่ี ข็งแกร่งกับกลุ่มเอ็กซอน โมบิล ในหลำยด้ำน
อีกด้วย ซึง่ รวมถึงควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกำรค้ำ กำรดำเนินงำน กำรเงิน และชื่อเสียงของกลุ่ม จำกกำร
เป็ นบริษทั ในกลุ่มเอ็กซอน โมบิล บริษัทได้ประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยีและควำมเชีย่ วชำญในกำร
กลันน
่ ้ำมันทีท่ นั สมัย ตลอดจนได้รบั กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรดำเนินงำนและเทคนิคจำกกลุ่ม นอกจำกนี้
บริษทั ยังได้รบั ประโยชน์จำกเครือข่ำยของกลุ่มเอ็กซอน โมบิล ทีม่ อี ยู่ทวโลกในกำรจั
ั่
ดหำน้ ำมันดิบและ
จัดจำหน่ ำยผลิต ภัณฑ์ข องบริษัทด้วย บริษัทจำหน่ ำยผลิต ภัณฑ์น้ ำมัน สำเร็จรูปภำยใต้เครื่อ งหมำย
กำรค้ำ "เอสโซ่" ให้แก่กลุ่มลูกค้ำพำณิชย์และลูกค้ำปลีกผ่ำนสถำนีบริกำร นอกจำกนี้ บริษทั ยังได้รบั กำร
สนับทำงกำรเงินจำกกลุ่มซึง่ ช่วยเพิม่ ควำมยืดหยุ่นทำงกำรเงินอีกด้วย
อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงประสิทธิภำพของโรงกลันซึ
่ ง่ เชือ่ มต่อกับโรงงำนอะโรเมติก ส์ของบริษทั
ด้วย บริษทั มีโรงกลันน
่ ้ ำมันแบบคอมเพล็กซ์ (Complex Refinery) ด้วยกำลังกำรกลันสู
่ งสุดที่ 174,000
บำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนประมำณ 16% ของกำลังกำรกลันทั
่ ง้ หมดในประเทศไทย นอกจำกนี้ บริษทั
ยังผลิตสำรอะโรเมติกส์จำกโรงงำนทีเ่ ชือ่ มต่อกับโรงกลันน
่ ้ำมันด้วย โดยโรงงำนอะโรเมติกส์ของบริษทั มี
กำลังกำรผลิตสำรพำรำไซลีน (Paraxylene – PX) จำนวนทัง้ สิ้น 500,000 ตันต่อปี กำรดำเนินธุรกิจที่
ครบวงจรทัง้ โรงกลันน
่ ้ ำมัน และโรงงำนผลิตอะโรเมติกส์ทำให้บริษัทมีควำมยืดหยุ่นในกำรเลือ กผลิต
ผลิต ภัณฑ์ท่ใี ห้ผ ลตอบแทนที่ดีร ะหว่ำ งผลิต ภัณ ฑ์ปิ โ ตรเลีย มและปิ โ ตรเคมี ในปี 2557 ผลิต ภัณ ฑ์
ปิ โ ตรเลีย มที่บ ริษั ท กลัน่ ได้ป ระกอบด้ ว ยน้ ำ มัน ดีเ ซล 37.7% น้ ำ มัน เบนซิน 19.3% รีฟ อร์ เ มต
(Reformate) 13.5% น้ ำ มัน เตำ 9.7% น้ ำ มัน เชื้อ เพลิง อำกำศยำน 9.1% และอื่น ๆ 10.7% ด้ว ย
เทคโนโลยีและกำรดำเนินงำนตำมปรัชญำของเอ็กซอน โมบิล ทำให้โรงกลันของบริ
่
ษทั ได้รบั กำรยอมรับ
ว่ำเป็นหนึ่งในกลุ่มโรงกลันชั
่ น้ นำในภูมภิ ำคเอเซียแปซิฟิกทีม่ ปี ระสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำน
นอกจำกนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงสถำนะที่แข็งแกร่งของธุรกิจค้ำปลีกน้ ำมัน ของบริษัทจำก
กำรมีต รำสิน ค้ำที่มชี ่อื เสีย ง ช่อ งทำงจำหน่ ำยที่ กว้ำงขวำง และกำรดำเนิน งำนของสถำนีบริกำรที่ม ี
ประสิทธิภำพโดยวัดจำกยอดจำหน่ ำยต่อสถำนี ด้วย บริษัทมีสถำนะทำงกำรตลำดทีแ่ ข็งแกร่งจำกตรำ
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สินค้ำทีม่ ชี ่อื เสียงซึ่งช่วยให้บริษทั สำมำรถนำเสนอผลิตภัณฑ์น้ ำมันสำเร็จรูปชนิดพิเศษซึ่งมีรำคำสูงได้ นอกจำกนี้ บริษทั ยังมีเครือข่ำยสถำนีบริกำรน้ ำมันที่
กว้ำงขวำง โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 บริษทั มีสถำนีบริกำรน้ำมันทีบ่ ริหำรงำนภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ "เอสโซ่" จำนวน 526 แห่ง และในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2558 บริษทั มียอดจำหน่ำยน้ำมันผ่ำนเครือข่ำยสถำนีบริกำรมำกเป็ นอันดับ 3 อีกทัง้ สถำนีบริกำรน้ ำมันของบริษทั ยังสำมำรถสร้ำงยอดจำหน่ ำยต่อ
สถำนีได้ในระดับสูงเมือ่ เทียบกับผูป้ ระกอบกำรอื่น ซึง่ สถำนะทีแ่ ข็งแกร่งของธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันดังกล่ำวช่วยบรรเทำผลกระทบจำกวัฏจักรของธุรกิจน้ ำมัน ให้แก่
บริษทั
ในทำงตรงกันข้ำม อันดับเครดิตมีขอ้ จำกัดจำกควำมผันผวนในระดับสูงของอุตสำหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ทัง้ นี้ รำคำน้ ำมันลดลงอย่ำงมำกตัง้ แต่
ช่วงครึง่ หลังของปี 2557 จำกอุปสงค์ทอ่ี ่อนตัวและอุปทำนส่วนเกินทีอ่ ยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับบริษทั อื่น ๆ ในธุรกิจกำรกลันน
่ ้ ำมัน บริษทั เผชิญกับควำมเสีย่ ง
จำกควำมผันผวนในระดับสูงของรำคำน้ ำมันซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรและค่ำกำรกลันที
่ ผ่ นั ผวน นอกจำกนี้ อันดับเครดิตยังมี
ข้อจำกัดจำกภำวะกำรแข่งขันทีร่ ุนแรงในธุรกิจค้ำปลีกน้ำมัน ด้วย แม้ว่ำรำคำน้ ำมันทีล่ ดลงจะช่วยเพิม่ อุปสงค์และกำรบริโภคน้ ำมัน แต่กำรแข่งขันยังคงรุนแรง
จำกจำนวนสถำนีบริกำรทีเ่ พิม่ มำกขึน้
บริษทั มีแหล่งรำยได้หลักจำกธุรกิจค้ำน้ ำมัน ซึ่งสร้ำงรำยได้ประมำณ 90%ของรำยได้รวม ในขณะที่อกี 10% มำจำกธุรกิจปิโตรเคมี รำคำน้ ำมันทีล่ ดลง
อย่ำงมำกตัง้ แต่ช่วงครึง่ หลังของปี 2557 ต่อเนื่องถึงช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 รวมถึงภำวะอุปทำนส่วนเกินของพำรำไซลีน ส่งผลให้สถำนะทำงกำรเงินของ
บริษทั อ่อนแอลง ในปี 2557 บริษทั มีรำยได้ 220,735 ล้ำนบำท ลดลง 10% เมือ่ เทียบกับปี 2556 และมีผลขำดทุนสูงถึง 10,346 ล้ำนบำท สำหรับช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2558 บริษัทมีร ำยได้ 130,164 ล้ำนบำท ลดลง 26% เมื่อ เทียบกับช่ว งเดีย วกัน ของปี ก่อ นอัน เนื่อ งมำจำกรำคำน้ ำมันที่ล ดลง อย่ำงไรก็ต ำม
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรปรับตัวดีขน้ึ เนื่องจำกรำคำน้ ำมันผันผวนน้อยลง รวมถึงส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันสำเร็จรูปกับรำคำน้ ำมันดิบทีก่ ว้ำงขึ้ นเมือ่ เทียบกับปี
2557 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั มีกำไรจำกกำรดำเนินงำน 1,758 ล้ำนบำท เมือ่ เทียบกับผลขำดทุนจำนวน 4,536 ล้ำนบำทในช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี 2557 ซึ่งเป็ นผลจำกธุรกิจน้ ำมันทีส่ ร้ำงกำไรจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 4,089 ล้ำนบำท ในขณะที่ธุรกิจปิโตรเคมียงั คงได้รบั ผลกระทบจำกภำวะอุปทำน
ส่วนเกิน ซึง่ ส่งผลให้เกิดผลขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 2,231 ล้ำนบำทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558
ณ เดือนกันยำยน 2558 บริษทั มีเงินกูร้ วม 33,102 ล้ำนบำท โดยประมำณ 60% เป็นเงินกูท้ ไ่ี ด้รบั จำกกลุ่มเอ็กซอน โมบิล ซึ่งเพิม่ ขึน้ จำกประมำณ 0.5%
ณ สิน้ ปี 2554 กำรสนับสนุ นทำงด้ำนกำรเงินจำกกลุ่มเอ็กซอน โมบิล ช่วยเพิม่ ควำมยืดหยุ่นทำงกำรเงินให้แก่ บริษทั นอกจำกนี้ บริษทั ยังได้รบั กำรสนับสนุ น
วงเงินกูย้ มื จำกกลุ่มเอ็กซอน โมบิล จำนวน 54,000 ล้ำนบำทอีกด้วย ซึ่งปจั จุบนั บริษทั ยังไม่ได้เบิกใช้ โดยวงเงินนี้จะหมดอำยุในปี 2559 แต่สำมำรถต่ออำยุ
ออกไปได้อกี 3 ปี ณ สิน้ เดือนกันยำยน 2558 บริษทั มีอตั รำส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้ำงเงินทุนที่ 71.5% และคำดว่ำจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขน้ึ มำอยู่ในระดับ 65%70% ในช่วง 3 ปีขำ้ งหน้ำ โดยอยู่บนสมมติฐำนว่ำรำคำน้ำมันดิบจะไม่ลดลงอย่ำงรุนแรงอีกและบริษทั ไม่มกี ำรลงทุนขนำดใหญ่ ทัง้ นี้ คำดว่ำบริษทั จะมีกำไรก่อน
ดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA) เฉลีย่ มำกกว่ำ 4,000 ล้ำนบำทต่อปี ในช่วงปี 2559-2561 ในขณะทีค่ ่ำใช้จ่ำยฝ่ำยทุนของบริษทั
คำดว่ำจะอยู่ทป่ี ระมำณ 1,000-1,300 ล้ำนบำทต่อปี ทริสเรทติ้งเห็นว่ำควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของบริษทั ยังคงเหมำะสมกับระดับอันดับเครดิตในปจั จุบนั
เนื่องจำกกำรสนับสนุนทีแ่ ข็งแกร่งจำกกลุ่มเอ็กซอน โมบิล
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงควำมสัมพันธ์ทแ่ี ข็งแกร่งทีบ่ ริษทั มีกบั กลุ่มเอ็กซอน โมบิล รวมถึงประโยชน์ต่ำง ๆ ทีบ่ ริษทั ได้รบั
จำกกลุ่มโดยเฉพำะกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสำมำรถเผชิญกับควำมผันผวนของธุรกิจปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีได้ นอกจำกนี้ ยังคำดว่ำ
บริษทั จะสำมำรถรักษำสถำนะทำงกำรตลำดทีแ่ ข็งแกร่งในธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทยเอำไว้ได้ ทัง้ นี้ ในระยะ 1-2 ปีขำ้ งหน้ำ โอกำสทีบ่ ริษัทจะได้รบั กำร
ปรับเพิม่ อันดับเครดิตมีค่อนข้ำงจำกัดเนื่องจำกควำมผันผวนของรำคำน้ำมันและภำวะอุปทำนส่วนเกินของพำรำไซลีน อย่ำงไรก็ตำม อันดับเครดิตของบริษทั มี
โอกำสทีจ่ ะลดระดับลงหำกบริษทั ไม่ได้รบั กำรสนับสนุ นจำกกลุ่มเอ็กซอน โมบิล หรือหำกกลุ่มเอ็กซอน โมบิล ลดสัดส่วนกำรถือหุน้ ใหญ่ในบริษทั หรือสถำนะ
ทำงกำรเงินของบริษทั ไม่สำมำรถปรับตัวดีขน้ึ ได้อย่ำงทีค่ ำดหวังไว้ในระยะ 3 ปีขำ้ งหน้ำ

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (ESSO)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A+
Stable
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ข้อมูลงบกำรเงิ นและอัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่ สำคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

รำยได้
ดอกเบีย้ จ่ำยรวม
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรดำเนินงำน
เงินทุนจำกกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยฝำ่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่ มรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำย/รำยได้ (%)
อัตรำส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถำวร (%)
อัตรำส่วนกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำย/ดอกเบีย้ จ่ำย (เท่ำ)
อัตรำส่วนเงินทุนจำกกำรดำเนินงำน/เงินกูร้ วม (%)
อัตรำส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้ำงเงินทุน (%)
*
**

ม.ค.-ก.ย.
2558
130,164
616
1,246
2,819
513
58,660
33,102
13,166
2.6

------------------------------ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ----------------------------2557
2556
2555
2554
2553
220,735
902
(9,698)
(10,930)
1,162
63,868
35,675
12,340
(4.4)

245,173
989
(379)
2,169
1,127
74,010
34,396
22,579
1.1

245,127
1,196
(1,699)
1,872
844
75,862
31,608
22,932
1.0

205,710
762
940
3,798
3,989
73,844
38,467
24,539
2.2

179,305
379
1,653
3,900
4,554
66,758
27,743
24,929
2.3

(10.0) **
6.1

(21.7)
(10.3)

1.8
3.3

1.4
2.5

6.4
6.6

5.0
12.2

(13.1) **
71.5

(30.6)
74.3

6.3
60.4

5.9
58.0

9.9
61.0

14.1
52.7

งบการเงินรวม
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง
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เครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
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ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรื อพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว
ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อ ว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด จึงไม่รบั ประกันความ
ถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก ความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด
เผยแพร่อยูบ่ น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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