
                                   

1 ปจจัยความเสี่ยง 
 
 กอนตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ นักลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณาปจจัย
ความเสี่ยงในขอนี้รวมทั้งขอมูลอื่นๆที่ปรากฏในเอกสารนี้ นอกจากนี้ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในขอนี้มิไดเปนปจจัย
ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยูซึ่งอาจมีผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น ปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯมิไดทราบใน
ขณะนี้ หรือที่บริษัทฯ เห็นวาเปนปจจัยความเสี่ยงที่ไมเปนสาระสําคัญในปจจุบันอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
1.1 ความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานโรงกลั่น 
 
 กระบวนการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีการเดินเครื่องอยางตอเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมงทั้งนี้เพื่อใหบริษัทฯมีตนทุน
การผลิตตอหนวยตํ่าที่สุด ดังนั้นหากมีปญหาเครื่องจักรขัดของจะทําใหกระบวนการผลิตหยุดชะงักลงซึ่งจะทําใหบริษัทฯ
ตองเริ่มเดินเครื่องใหมทําใหเสียคาใชจายดานเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นและอาจรวมถึงคาเสียโอกาสในการผลิตดวย  
 อยางไรก็ตามบริษัทฯมีการสํารองวัตถุดิบหรือสามารถเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อชดเชยคาเสียโอกาสในการผลิตหากมี
ปญหาเครื่องจักรขัดของ ทั้งนี้บริษัทฯยังไดพยายามลดความเสี่ยงดังกลาวโดยการควบคุมกระบวนการผลิตดวยการนํา
ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Distributed Control System) ซึ่งสามารถตรวจสอบและควบคุมกระบวนการกลั่นไดอยางถูกตอง
และรวดเร็วโดยมีทีมงานวิศวกรผูมีประสบการณและความชํานาญควบคุมตลอด 24 ช่ัวโมง อีกทั้งยังใชโปรแกรมจําลอง
กระบวนการผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Process Simulation) สงผลใหกระบวนการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิ
ภาพและประหยัดพลังงาน จนไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และปริมาณตามที่ตองการอีกทั้งไดควบคุมผลิตภัณฑดวย
โปรแกรม Material Balance ชวยใหทราบการเคลื่อนไหวของปริมาณวัตถุดิบและปริมาณที่ผลิตไดของแตละผลิตภัณฑ
ตลอดเวลา  สงผลใหบริษัทฯไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002 ในสวนกระบวนการ
ผลิตจาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) ซึ่งเปนหนึ่งในสถาบันรับรองคุณภาพที่ทั่วโลกใหการยอมรับ   

 นอกจากนี้การมีกําลังการผลิตที่สูงกวาปริมาณการผลิตจริง ประกอบกับการสํารองผลิตภัณฑในคลังน้ํามันของ
บริษัทฯ ทําใหบริษัทฯสามารถจัดจําหนายผลิตภัณฑไดอยางตอเนื่องนาน 10 วัน หากการผลิตหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง อยาง
ไรก็ตามบริษัทฯสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตจากกําลังการผลิตที่เหลืออยูเพื่อชดเชยกับปริมาณการผลิตที่ขาดไปในชวงที่
กระบวนการผลิตหยุดลง (catch up) และปริมาณผลิตภัณฑในคลังน้ํามันที่ถูกนําไปใชจึงทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนิน
ธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในป 2545 มีการหยุดชะงักของกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นอยางมิไดคาดหมาย (unplanned shut 
down) มีระยะเวลาไมเกินหนึ่งวัน ซึ่งมิไดทําใหบริษัทฯ ประสบปญหาในการจัดจําหนายผลิตภัณฑแตอยางใด 
 
1.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบหลัก 

 
 บริษัทฯ ซื้อคอนเดนเสท เรสสิดิว (Condensate Residue: CR) ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักจาก บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ATC”) ผานบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“PTT”) โดยสงทางทอที่มีความยาว 3.0 
กิโลเมตรมายังบริษัทฯ ดังนั้นหาก ATC หยุดการผลิตเพื่อซอมบํารุงหรือเกิดปญหาอื่นใดในกระบวนการผลิตของ ATC 
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รวมถึงความเสียหายที่จะเกิดตอระบบทอสง CR ของบริษัทฯ ทําใหไมสามารถสงวัตถุดิบหลักใหกับบริษัทฯได จะสงผล
กระทบตอกระบวนการผลิตของบริษัทฯโดยตรง 
 บริษัทฯตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงดังกลาว จึงมีการประสานงานรวมกับ ATC อยางสม่ําเสมอทําให
สามารถวางแผนสํารองวัตถุดิบหลักและกําหนดการซอมบํารุงประจําปลวงหนาใหสอดคลองกับแผนการซอมบํารุงของ 
ATC โดย ATC จะแจงกําหนดการซอมบํารุงประจําปลวงหนาประมาณ 6 เดือน อีกทั้ง ATC ยังวางแผนการสํารอง CR 
กอนที่จะปดซอมบํารุงเพื่อที่จะมีวัตถุดิบสงมาใหบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯไดมีการตรวจสอบและซอมบํารุงทอสงวัตถุดิบ
อยางสม่ําเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดระบบและบริหารการสํารองวัตถุดิบหลัก โดยบริษัทฯ มีถังสํารองที่สามารถ
สํารองวัตถุดิบหลักในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการผลิตอยางตอเนื่องไดถึง 10 วัน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีความยืดหยุน
ในการแกไขความเสี่ยงดังกลาวในกรณีที่ ATC ไมสามารถสงวัตถุดิบหลักใหกับบริษัทฯไดเปนระยะเวลานานเปนกรณี
พิเศษ บริษัทฯจะจัดซื้อผลิตภัณฑจากโรงกลั่นน้ํามันแหงอื่น หรือจากผูคาสงน้ํามันมาจําหนายเพื่อทดแทนผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ ซึ่งอัตรากําไร (Profit Margin) ที่ไดรับจะต่ํากวาการกลั่นและจําหนายเอง อยางไรก็ตามการจัดซื้อผลิตภัณฑจาก
โรงกลั่นน้ํามันดังกลาวทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเปนไปอยางตอเนื่อง 
 
1.3 ความเสี่ยงจากสัญญาซื้อขายวัตถุดิบหลัก (Agreement for Purchase & Sale of Condensate Residue) 
  
 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2538 บริษัทฯ ทําสัญญาซื้อขาย CR กับ PTT ซึ่งเปนผูรับซื้อ CR จาก ATC ทั้งหมด เปนระยะ
เวลา 15 ป นับแตวันเริ่มดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย (Commercial Operation Date) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2540 ทําใหบริษัทฯ 
มีภาระผูกพันที่จะตองรับซื้อ CR ทั้งหมดที่ไดจากกระบวนการผลิตของ ATC เปนจํานวนไมเกิน 585,000 ตันตอป 
(ประมาณ 12,600 บารเรลตอวัน) ในขณะที่การจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไมไดมีการทําสัญญาระยะยาวกับผูจัด
จําหนายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในกรณีที่ลูกคาของบริษัทฯ มีความตองการในผลิตภัณฑ
ของบริษัทฯ นอยกวาปริมาณ CR สูงสุดตามกําหนดสัญญาที่บริษัทฯ ตองซื้อมา ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ มี CR คงเหลือ 
หรือ ในกรณีที่บริษัทฯ นํา CR มาผลิตเปนผลิตภัณฑแลว บริษัทฯ ก็จะมีผลิตภัณฑคงเหลือ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีคาใช
จายเพิ่มขึ้นในการดูแลและเก็บรักษา CR คงเหลือหรือผลิตภัณฑคงเหลือเหลานี้  
 แมวาบริษัทฯ จะมีความเสี่ยงในกรณีที่มีภาระผูกพันระยะยาวที่จะตองรับซื้อวัตถุดิบ ในขณะเดียวกันไมมีการทํา
สัญญาขายผลิตภัณฑระยะยาวกับผูจัดจําหนาย แตจากผลประกอบการของบริษัทฯที่ผานมา ผลิตภัณฑของบริษัทฯเปนที่
ตองการของตลาดและสามารถจําหนายไดหมด โดยบริษัทฯเขาทําการจําหนายในตลาดน้ํามันดีเซลเพียงรอยละ 3 ของ
ตลาดทั้งหมด ในขณะที่บริษัทฯสามารถเพิ่มสวนแบงการตลาดไดอีกถามีผลิตภัณฑเพียงพอ และเมื่อพิจารณาปริมาณการ
จําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ) ในประเทศแลวจะเห็นวามีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
โดยในป 2544 เทากับรอยละ 1.7  และในป 2545 เทากับรอยละ 5.57 (ดูตารางแสดงการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงใน
ประเทศในขอ 3.4) นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายฐานลูกคาของบริษัทฯ โดยผานชองทางการคาสง คาปลีก และ
ตลาดอุตสาหกรรม  
 
1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูจําหนายวัตถุดิบหลักเพียงรายเดียว 

 
 บริษัทฯ ทําสัญญาซื้อขาย CR ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักกับ PTT เพียงรายเดียว โดยสัญญาดังกลาวมีอายุ 15 ป นับแต
วันเริ่มดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย และเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 15 ปดังกลาวแลวสัญญาจะยังคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวา
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จะถูกยกเลิก โดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาไดโดยจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งลวงหนาไมนอยกวา 1 ป 

บริษัทฯ เช่ือวาจะไดรับการตออายุสัญญาระยะยาวจาก PTT เนื่องจากมีการดําเนินธุรกิจดวยความสัมพันธอันดีมา
โดยตลอด อยางไรก็ตามบริษัทฯไดเล็งเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของคูสัญญาภายหลังจากที่
สัญญามีอายุครบ 15 ปในป 2555 บริษัทฯ จึงไดศึกษาหาแหลงวัตถุดิบอื่นทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาวัตถุดิบจาก PTT เพียง
แหงเดียว และศึกษาหาวัตถุดิบประเภทอื่นที่สามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตของบริษัทฯได  โดยเมื่อตนป 2546 
บริษัทฯไดทําการทดลองกลั่นน้ํามันดิบชนิดหนึ่งจากแหลงในประเทศ และพบวาเครื่องจักรของบริษัทฯสามารถรองรับ
ไดโดยตองทําการปรับปรุงอุปกรณเพียงเล็กนอย 
 
1.5 ความเสี่ยงเก่ียวกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 
 ราคาตนทุน CR จะถูกกําหนดโดยสูตรการคํานวณในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบซึ่งแปรผันไปตามราคาของ แนฟทา 
(Naphtha) น้ํามันกาด (Kerosene) น้ํามันดีเซล (Gas Oil) และน้ํามันเตา (Fuel Oil) ซึ่งราคาดังกลาวมีความผันแปรตาม
ราคาตลาดโลกและอีกหลายปจจัยซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอราคาตนทุนของ CR ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่ยากตอการควบ
คุม ปจจัยตางๆเหลานั้นรวมถึงปจจัยตอไปนี้ 

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและภูมิภาคที่ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติ และน้ํามัน
ดิบ โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิภาคตะวันออกกลาง  
 การกําหนดและรักษาปริมาณการผลิตและราคาของกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบโดย Organization of 

Petroleum Exporting Countries (OPEC) และประเทศที่ผลิตปโตรเลียมอื่นๆ 
 อุปสงคและอุปทานของกาซธรรมชาติ น้ํามันดิบ และผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปทั้งในระดับโลกและ

ระดับภูมิภาค 
 กฎระเบียบที่เกี่ยวของของภาครัฐทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 สภาพภูมิอากาศ 
 สภาพเศรษฐกิจโลก 

 อยางไรก็ตามราคาจําหนายน้ํามันสําเร็จรูปหนาโรงกลั่นในประเทศจะปรับขึ้นลงตามราคาตลาดโลก โดยที่ตนทุน
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะถูกสะทอนในราคาขายในวันถัดไปซึ่งเปนไปตามกลไกตลาด นอกจากนี้การไดรับผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาตลาดตอราคาตนทุนวัตถุดิบของบริษัทฯจะมีไมมากนักเนื่องจากราคาน้ํามันดีเซล (Gas Oil) ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ  เปนหนึ่งในองคประกอบหลักของสูตรที่ใชในการคํานวณตนทุน CR ดังนั้นโดยรวมแลว
ราคาตนทุนวัตถุดิบของบริษัทฯจึงแปรผันไปในสัดสวนและทิศทางเดียวกันกับราคาจําหนายของราคาผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ จึงทําใหการผันผวนของราคาตนทุนวัตถุดิบไมมีผลกระทบตออัตรากําไรกอนหักคาใชจาย (Gross Refinery 
Margin) มากนัก 

 
1.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ํามันสําเร็จรูป 
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 บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายน้ํามันสําเร็จรูป และมีตนทุนสวนใหญจากการจัดหา CR รายไดและตนทุนของ
บริษัทฯ จึงเกี่ยวของกับกลไกตลาดและการกําหนดราคาของ CR และราคาน้ํามันสําเร็จรูป ทั้งของภูมิภาคเอเชียและของ
โลกซึ่งเปนระบบเปดและมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวของกันทุกภูมิภาคไมสามารถทราบลวงหนาได 
 ลักษณะความเสี่ยงที่สําคัญอันเกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันคือ ราคาซื้อ CR ของบริษัทฯ จะอิงกับราคา
เฉลี่ย MOPS (Mean of Platt’s Singapore) ของผลิตภัณฑ 4 ชนิด (แนฟทา (Naphtha) น้ํามันกาด (Kerosene) น้ํามันดีเซล (Gas 
Oil) และน้ํามันเตา (Fuel Oil)) ซึ่งหมายถึงราคากลางที่ไดจากราคาซื้อขายต่ําสุดและสูงสุดในวันนั้นๆ ในตลาดจรสิงคโปร 
ณ วันสงมอบ ในขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑของบริษัทฯ จะอิงกับราคาตลาดในประเทศซึ่งอิงกับราคาเฉลี่ย MOPS ในวัน
ที่ขายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป ซึ่งความเหลื่อมล้ําในระหวางชวงระยะเวลาของการสงมอบวัตถุดิบและวันที่ขายผลิต
ภัณฑ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉลี่ย MOPS สงผลใหเกิดความผันผวนในสวนตางของรายไดและตนทุนกอนหัก
คาใชจาย  
 อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดควบคุมระยะเวลาการผลิตเพื่อใหชวงเวลาระหวางวันสงมอบวัตถุดิบจนกระทั่งถึงวันขาย
ผลิตภัณฑใหเหลือนอยที่สุด  เพื่อลดความเสี่ยงจากความไมแนนอนในสวนตางของรายไดและตนทุนจากความผันผวน
ของราคาของน้ํามัน โดยในปจจุบันชวงเวลาระหวางวันสงมอบวัตถุดิบจนกระทั่งถึงวันขายผลิตภัณฑของบริษัทฯ อยูที่
ไมเกิน 3 วัน หรือคิดเปนปริมาณน้ํามันสําเร็จรูปไมเกิน 5 ลานลิตร 
 
1.7 ความเสี่ยงเก่ียวกับการแทรกแซงราคาผลิตภัณฑโดยรัฐบาล 
 
 แมวารัฐบาลจะไดแสดงเจตนาวาจะไมแทรกแซงการกําหนดราคาน้ํามันสําเร็จรูปภายในประเทศก็ตาม แตในชวง
ที่น้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกมีความผันผวนสูง รัฐบาลอาจเขามาแทรกแซงการกําหนดราคาน้ํามันสําเร็จ
รูปภายในประเทศโดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟอและเพื่อประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดย
รวม ซึ่งการแทรกแซงราคาดังกลาวอาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ อยางไรก็
ตามในชวงระยะเวลาที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกพุงขึ้นสูงกอนและระหวางสงครามในประเทศอิรัก รัฐบาลไดมีนโยบายที่
จะชวยเหลือผูประกอบการโดยการจายเงินชดเชยตามจริงใหแกผูประกอบการในธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันที่ไดรับผลกระทบ
อันเนื่องมาจากการแทรกแซงราคาน้ํามันนั้น ดังนั้นบริษัทฯจึงไมไดรับผลกระทบในสวนของกําไรกอนหักคาใชจาย 
(GRM: Gross Refinery Margin) แตอยางใด นอกจากนั้นบริษัทฯไดพยายามบริหารสินคาคงคลังของบริษัทฯตลอดเวลา 
ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทฯไดรับผลกระทบตอความเสี่ยงนี้นอยที่สุด 

 
1.8 การพึ่งพาผูจัดจําหนายนอยราย 
 

บริษัทฯ มีการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และน้ํามันเบนซินใหกับคูคาสงนอยราย โดยในป 2545 
บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และน้ํามันเบนซินใหแกกลุมผูคาสงน้ํามันของบริษัท เอสซีที ปโตรเลียม 
จํากัด (“กลุมผูคาสงน้ํามันของ SCT”) ซึ่งเปนบริษัทรวมที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 30 ในปริมาณทั้งสิ้น 252.2 ลานลิตร 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 39.8 ของปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทฯ และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และน้ํามันเบนซินใหแกกลุมผูคาสงน้ํามันของ SCT 
ในปริมาณทั้งสิ้น 150 ลานลิตร คิดเปนสัดสวนรอยละ 39.7 ของปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทฯ โดย
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รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑดังกลาวใหแกกลุมผูคาสงน้ํามันของ SCT ในป 2545 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2546 คิดเปนรอยละ 43.9 และรอยละ 43.7 ของรายไดรวมตามลําดับ  
 เนื่องจากน้ํามันมีลักษณะเปนสินคา Commodity บริษัทฯสามารถขายผลิตภัณฑของบริษัทฯใหกับผูคาสงน้ํามัน
รายอื่นๆได แตอาจมีเงื่อนไขทางการคา และการเงินที่แตกตางกัน อันอาจทําใหมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ  นอก
จากนี้บริษัทฯไดมีแผนธุรกิจที่จะลดการพึ่งพากลุมผูคาสงน้ํามันของ SCT ในฐานะลูกคารายใหญ โดยการขยายชองทาง
การจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ สูชองทางคาปลีกผาน บริษัท โยธินปโตรเลียม จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ํา
มันและถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ99.99 ทั้งนี้การคาปลีกใหอัตรากําไร (Profit Margin) ที่สูงกวาการคาสง และเปนการ
จําหนายสินคาตรงสูผูบริโภคโดยไมตองใหสินเชื่อมากนัก 
 
1.9 ความเสี่ยงดานความปลอดภัยและภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดจากอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย 

 การดูแลความปลอดภัยเปนเรื่องสําคัญยิ่งในกิจการโรงกลั่นน้ํามัน/คลังน้ํามัน เนื่องจากความผิดพลาดหรืออุบัติ
เหตุอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง ทั้งตอโรงกลั่นน้ํามัน และ/หรือคลังน้ํามัน และชุมชนที่อยูโดยรอบอยางมีนัย
สําคัญ  
 บริษัทฯใหความสําคัญอยางยิ่งในเรื่องของความปลอดภัย จึงไดนําระบบบริหารความปลอดภัยสมัยใหมมาใช เพื่อ
ลดความสูญเสียซึ่งอาจเกิดขึ้นไดจากอุบัติภัย มีการประเมินความเสี่ยงในทุกจุดที่อาจกอใหเกิดอันตรายกับพนักงาน และ
ทรัพยสินของบริษัทฯ ทั้งยังไดติดตั้งอุปกรณปองกันและตอสูอัคคีภัยที่ไดมาตรฐานตามขอกําหนดของ NFPA (National 
Fire Protection Association) ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีการซักซอมเพื่อเตรียมความพรอมรองรับสถานการณฉุกเฉิน
อยางสม่ําเสมอ ทั้งในดานการเตรียมความพรอมของเจาหนาที่ เครื่องมือ และอุปกรณในระบบปองกันอุบัติภัยทั้งระบบ 
และการประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เชน การนิคมอุตสาหกรรม เพื่อใหเกิดความมั่นใจ และสามารถ
ระงับเหตุฉุกเฉินในทุกระดับที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที นอกจากนี้บริษัทฯไดมีนโยบายใหนํา
ระบบจัดการดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยมาดําเนินการ จนกระทั่งในเดือนมีนาคม 2545 บริษัทฯ ไดรับการรับ
รองระบบการจัดการดานชีวอนามัยและความปลอดภัยถึง 3 ระบบ ไดแก OHSAS 18001 BS 8800 และ TIS 18001 จาก
บริษัท SGS และเมื่อเดือนมีนาคม 2546 บริษัทฯ ยังไดรับการรับรองระบบการจัดทําดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 จาก
บริษัท SGS ซึ่งเปนมาตรฐานที่มีการใชกันอยางแพรหลายมากที่สุดมาตรฐานหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก จาก
การใหความสําคัญและการเตรียมพรอมในดานความปลอดภัยของบริษัทฯ ทําใหไมมีอุบัติภัยอันเนื่องมาจากอัคคีภัยเกิด
ขึ้นกับโรงกลั่นของบริษัทฯตั้งแตบริษัทฯ เริ่มเปดดําเนินกิจการ   นอกจากนี้ปจจุบันบริษัทฯไดมีการทําประกันภัยคุม
ครองความเสี่ยงสําหรับทรัพยสินหลักที่ใชในการดําเนินธุรกิจทั้งหมดซึ่งเปนไปตามหลักปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม อยางไรก็ตามการประกันภัยดังกลาวไมครอบคลุมความเสียหายบางประเภทที่อาจเกิดขึ้นได เชน ความรับผิด
ชอบสวนแรก (Deductible) ที่ ผูซื้อประกันตองรับผิดชอบเองตามมาตรฐานกรมธรรม และขอยกเวนที่ระบุไวใน
กรมธรรม เชน ความเสียหายที่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ อันไดแก สงครามนิวเคลียร การกอการรายและวินาศกรรม เปนตน 
หรือเนื่องจากบางครั้งหากทําประกันภัย คาเบี้ยประกันสําหรับความเสียหายนั้นๆ จะสูงมากจนไมคุมคาทางเศรษฐกิจเชน 
การทําความคุมครองบางประเภทที่เปนขอยกเวนในกรมธรรม หรือที่เปนความรับผิดชอบสวนแรก (Deductible) ที่ผูทํา
ประกันตองรับผิดชอบเองดังกลาว 
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1.10 ความผันผวนของคาเงินบาท 
  
 แมวารายไดหลักและตนทุนวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ จะเปนเงินบาท แตจากการที่ราคาน้ํามันสําเร็จรูปอางอิง
กับราคาตลาดโลก และราคาตนทุน CR ที่แปรผันตามราคาของแนฟทา น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด และน้ํามันเตา  ซึ่งมีการ
ผันแปรตามราคาของตลาดโลกเชนกัน ประกอบกับการมีรายไดจากการสงออกเปนเงินตราตางประเทศ ทําใหบริษัทฯ ได
รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
 อยางไรก็ตามผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสวนของรายไดบางสวนจะถูกชดเชยดวย
ราคาตนทุน CR ซึ่งไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน (Natural Hedging) สําหรับยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้และเจาหนี้ที่เปน
สกุลเงินตราตางประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ทั้ง
จํานวนของสวนตางระหวางยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้และเจาหนี้เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนจํานวนเงิน 1.7 ลานเหรียญสหรัฐ 
ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งป 
 
1.11 ความเสี่ยงเก่ียวกับการลงทุนในบริษัท สยามกัลฟปโตรเคมีคัล จํากัด (“SGPC”) 
  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯซึ่งถือหุนอยูใน SGPC รอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ SGPC ปจจุบัน 
SGPC มีทุนจดทะเบียนชําระหุนเต็มมูลคา 280 ลานบาท เงินลงทุนของบริษัทในเครือ SGPC ในรูปของทุนรวมเปน
จํานวน 93.91 ลานบาท คิดตามวิธีราคาทุนหรือคํานวณตามวิธีสวนไดสวนเสียเทากับประมาณ 75 ลานบาท โดยปจจุบัน 
SGPC ไดชะลอการกอสรางโครงการโรงกลั่นน้ํามันชนิดเบาและคอนเดนเสทที่ไดจากหลุมผลิตกาซธรรมชาติ ขนาด 
30,000 บารเรลตอวัน เปนการชั่วคราวเนื่องจากประสบปญหาความลาชาในการพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะหผล
กระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของ SGPC โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนผลให 
SGPC ประสบปญหาการขาดสภาพคลอง โดยไมสามารถชําระหนี้เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายที่ถึงกําหนดชําระในป 
2545 เปนจํานวน 80 ลานบาท ในระหวางป SGPC ไดทําหนังสือขอผอนผันการชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยจํานวนดัง
กลาวไปยังสถาบันการเงินผูเปนเจาหนี้และไดรับอนุมัติจากสถาบันการเงินดังกลาวใหขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออก
ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2546 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 SGPC ไดยื่นฟองสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอศาลปกครองเพื่อการพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของ SGPC ซึ่งผลของคดีความยังไมสิ้นสุด   
 อยางไรก็ตาม SGPC ไดเตรียมแนวทางแกไขปญหาดังกลาวไวหลายประการ ไดแก การจัดหาสถานที่กอสราง
โครงการแหงใหม การขายสินทรัพยของโครงการเพื่อนําเงินไปชําระหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และการจัดหาแหลง
เงินทุนใหม หาก SGPC ไดรับอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม SGPC จะตองลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 
120 ลานบาท เพื่อดําเนินการกอสรางโรงกลั่นใหแลวเสร็จซึ่งตองใชเวลาประมาณ 12 เดือน แตหาก SGPC ไมไดรับ
อนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งทําใหไมสามารถกอสรางโรงกลั่นตามแผนการลงทุนที่ไดศึกษาไว 
SGPC อาจศึกษาการยายที่ต้ังโครงการ หรืออาจจําหนายสินทรัพยเพื่อนําเงินมาคืนผูถือหุน (Liquidation) ซึ่งหากการ
จําหนายสินทรัพยดังกลาวมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ SGPC บริษัทฯจะตองบันทึกผลขาดทุนจากการลงทุนใน 
SGPC ดังกลาว แตทั้งนี้ความเสียหายทั้งสิ้นจะไมเกินกวา 75 ลานบาท ตามหุนที่บริษัทฯถือครองอยู และเงินใหกูยืมที่
บริษัทฯมีอยูกับ SGPC อีก 6.5 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 
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1.12 ความเสี่ยงเก่ียวกับการลงทุนใน VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. (“VTN-P”) 
  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในVTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. ประเทศเวียด
นาม ในรูปของทุนบันทึกโดยวิธีราคาทุน จํานวน 2.3 ลานบาท อยางไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 
4/2546 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2546 ไดมีมติที่จะเพิ่มสัดสวนการลงทุนจากรอยละ 20 เปนรอยละ 60 หรือเปนเงินลงทุน
อีกประมาณ 170 ลานบาท เพื่อกอสรางโรงกลั่นน้ํามันที่มีกําลังการผลิต 2,500 บารเรลตอวันในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้
เนื่องจากผูรวมทุนฝายเวียดนามตองการใหบริษัทฯเปนแกนนําในการบริหารจัดการเนื่องจากมีประสบการณในการผลิต 
และจําหนาย 
 แมวาบริษัทฯ ไดมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการกอสรางโรงกลั่นน้ํามันดังกลาวเปนอยางดี แตยังคงมี
ปจจัยอื่นที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ที่อาจกอใหเกิดความไมแนนอนในผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาว 
อาทิ กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของประเทศเวียดนามที่เกี่ยวกับโครงสรางราคาน้ํามันปโตรเลียม เศรษฐกิจของ
ประเทศเวียดนาม เปนตน ทําใหผลตอบแทนที่บริษัทฯคาดวาจะไดรับไมเปนไปตามที่ไดทําการศึกษาไวกอนการลงทุน 
หรือบริษัทฯอาจจะตองเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินใหแก VTN-P อีกเพื่อแกปญหา อยางไรก็ตามบริษัทฯคาดวามีความ
เปนไปไดที่โครงการดังกลาวจะไดรับผลตอบแทนคุมคาแกการลงทุน เนื่องจากปจจุบันในเวียดนามไมมีโรงกลั่น โดยน้ํา
มันสําเร็จรูปที่ใชในประเทศไดมาจากการนําเขา ดังนั้นหากการกอสรางแลวเสร็จ VTN-P จะเปนโรงกลั่นน้ํามันแหงแรก
ในเวียดนาม (กรุณาอานรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 6.5) 

 
1.13 ความเสี่ยงเก่ียวกับการนําหุนของบริษัทฯเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง  

ประเทศไทย 
 
 บริษัทฯมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการนําหุนของบริษัทฯเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯในเบื้องตนแลวเห็นวา
บริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยได อยางไรก็ดี ยังคงมีความ
ไมแนนอนที่บริษัทฯจะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้นผูลงทุน
จึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการ
ขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหุนของบริษัทฯไมสามารถเขาจดทะเบียนได 
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