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1.

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ปจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
โดยรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยความเสี่ยงดังรายละเอียดขางทายนี้ กอนตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุนของบริษัทฯ
ขอความดังตอไปนี้แ สดงถึงป จจัยความเสี่ยงที่ มีนัยสํ าคัญบางประการอัน อาจมีผลกระทบในทางลบตอบริษั ทฯ และ
มูลคาหุนของบริษัทฯ นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไมอาจ
ทราบไดในขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญซึ่งอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีความสําคัญ
ตอไปในอนาคต ความเสี่ยงดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ รายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง หรือ แหลงเงิน
ทุนของบริษัทฯ ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือประมาณการทางการเงิน
โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายของรัฐและอื่น ๆ ซึ่งเป นการคาดการณ ถึงเหตุการณ ในอนาคต อัน เป น ความเห็ น ของ
บริษัทฯ ในปจจุบันนั้น มิไดเปนการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตและผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได สําหรับขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศ ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่น ๆ โดยที่บริษัทฯ
มิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด

1.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับบริษัทฯ และธุรกิจของบริษัทฯ

1.1.1

ความผันผวนของกําไรจากการกลั่นขั้นตน (Gross Refining Margin)ในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันอาจสงผลกระทบใน
ทางลบตอผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ และอาจทําใหกระแสเงินสดของบริษัทฯ ลดลง

ความสัมพันธ หรือ สวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปกับราคาของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใชใน
การกลั่นน้ํามันเปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตนทุนในการซื้อน้ํามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใชในการกลั่นน้ํามันและราคาขายของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการซึ่งอยูนอกเหนือ
การควบคุมของบริษั ท ฯ ในอดีต ที่ ผานมา กํ าไรจากการกลั่ นน้ํ ามั นมั กจะผัน ผวนและคาดวาจะยังคงผัน ผวนตอไปในอนาคต
ความผันผวนที่ อาจเกิดขึ้นในอนาคตดังกลาวอาจส งผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนิ นงานของบริษัท ฯ เนื่องจากสวนตาง
ระหวางราคาขายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปและราคาซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ อาจลดต่ําลงจนทําใหบริษัทฯ ไมไดรับ
กระแสเงินสดในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของบริษัทฯ ปจจัยเฉพาะเจาะจงที่อาจสงผลกระทบตอกําไรจากการกลั่นน้ํามัน
และผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึง
•

อุป สงครวมของน้ํ ามันดิ บและผลิตภั ณ ฑ ปโตรเลียมสําเร็จรูป ซึ่งเกิดจากปจจัยต าง ๆ เช น สภาวะเศรษฐกิ จ
โดยทั่วไป สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล และอุปสงคสําหรับผลิตภัณฑเฉพาะอยาง เชน
น้ํ ามั น เชื้ อ เพลิงเครื่องบิ น (Jet Fuel) ซึ่ งอุ ป สงค ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ต าง ๆ จะขึ้ น อยู กับ ป จจั ยภายนอกอื่ น ๆ ที่ อ ยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

•

อุบัติเหตุ การขนสงหยุดชะงัก สภาพภูมิอากาศไมอํานวย หรือ เหตุการณอื่นที่สงผลใหบริษัทฯ ตองหยุดกลั่น
น้ํามันนอกเหนือแผนการหยุดกลั่นที่วางไวหรือเหตุการณอื่นที่อาจสงผลกระทบในทางลบตอโรงกลั่นน้ํามัน

สวนที่ 2 หนา 2

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

เครื่องจัก ร ท อส งน้ํ ามั น หรื ออุป กรณ ต าง ๆ ของบริษั ท ฯ หรือของผูขายวัต ถุ ดิ บ ให บ ริษั ท ฯ หรือของลูก ค า
บริษัทฯ
•

การเพิ่มขึ้นของตนทุนของน้ํามันดิบ และวัตถุดิบอื่น ๆ และคาขนสงที่เกี่ยวของ โดยที่ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม
สําเร็จรูปมิไดเพิ่มขึ้นใหสอดคลองกัน

•

กําลังการกลั่นน้ํามันโดยรวมในประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และของทั่วโลก

•

การเปลี่ยนแปลงที่ไมไดคาดหมายลวงหนาเกี่ยวกับการกําหนดราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปในประเทศ

•

การเปลี่ยนแปลงที่ไม ได คาดหมายล วงหน าเกี่ยวกับ คุณ ลักษณะของน้ํ ามัน เชื้ อเพลิงตามที่ กฎหมายเกี่ยวกั บ
สิ่ ง แวดล อ มและกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกํ า หนด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ปริ ม าณของสารออกซิ เจนเนต
(Oxygenated Compound) และกํามะถัน โดยที่บริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นตามตนทุนที่สูง
ขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวได

•

คําสั่ง คําพิพากษา หรือ การปฏิบัติตามคําพิพากษา และประเด็นทางกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงคาใชจายในการฟนฟู
แกไขสิ่งแวดลอม หรือคาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ไมไดคาดหมายลวงหนาและเกินกวา
คาใชจายที่สํารองไว นอกจากนี้ ยังรวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการเรียกรองคาเสียหายจากการบาดเจ็บของบุคคล

•

ความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินการตามโครงการลงทุนที่ไดวางแผนไว หรือความสามารถของบริษัทฯ
ในการรับรูผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการดังกลาว

•

สถานการณการเมืองของโลก รวมถึงสถานการณ การเมืองในภูมิภาคของประเทศผูผลิตน้ํามัน เชน ภูมิภาค
ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออก (Far East)

•

ราคา ความเพียงพอ และการยอมรับพลังงานทดแทน เชน น้ํามันไบโอดีเซล (Biodiesel)

•

การบังคับใช หรือ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ภาษี ตลอดจนกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ

•

ความผันผวนของคาเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ

ปจจัยตาง ๆ ที่ไดกลาวมาขางตนนี้ทําใหกําไรจากการกลั่นขั้นตน (Gross Refining Margin) และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
อาจถูกจํากัด และทําใหความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบ
1.1.2

บริษัทพึ่งพาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ จากแหลงในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากภูมิภาคตะวันออกกลาง และหาก
มีปจจัยใดที่ทําใหบริษัทฯ ไมไดรับน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ อาจทําใหกําไรและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ลดลง

วัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิตคือน้ํามันดิบ และการผลิตของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับปริมาณของน้ํามันดิบที่มีเพียงพอ
ตอความตองการในการผลิตทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ซื้อน้ํามันดิบจากทั้งภายในประเทศและตางประเทศโดยการทําสัญญา
ซื้ อ ขายแบบมี กํ าหนดเวลา (Term Contract) และการซื้ อ น้ํ ามั น ดิ บ ในราคาตลาดจร (Spot Market) โรงกลั่ น น้ํ ามั น ของบริ ษั ท ฯ
มีกระบวนการกลั่นน้ํามันดิบที่สามารถกลั่นน้ํามันดิบที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงน้ํามันดิบจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ภูมิภาค
เอเชียตะวันออก (Far East) และภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและจากแหลงในประเทศ ทั้งนี้ การเลือกใชวัตถุดิบดังกลาวจะขึ้นอยูกับราคา
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และผลตอบแทน ในงวดหกเดือนแรกของป 2547 บริษัทฯ นําเขาน้ํามันดิบคิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 80 ของมูลคาน้ํามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญมาจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง เชน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส โอมาน
และเยเมน และบางสวนจากประเทศในภู มิ ภาคเอเชี ยตะวันออก (Far East) เชน ประเทศบรูไน และมาเลเซี ย ในอดี ตที่ ผานมา
บริษัทฯ เคยนําเขาน้ํามันดิบบางสวนจากประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เชน ประเทศไนจีเรีย แองโกลาและกินี (Equatorial
Guinea) ซึ่งชวยลดความเสี่ยงในดานการจัดหาน้ํามันดิบของบริษัทฯ อุปทานของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่นําเขาขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง ฐานะและเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศในภูมิภาคผูผลิต
น้ํ ามั น ดิ บ โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ในภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง กฎข อ บั ง คั บ ของรัฐ บาลที่ เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมน้ํ ามั น และพลั งงาน
สภาพภูมิอากาศ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในภูมิภาคดังกลาว
ถึงแมวาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน บริษัทฯ จะไมเคยประสบอุปสรรคที่มีนัยสําคัญในการจัดซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ
ที่เพียงพอเพื่อใชในการกลั่น แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาบริษัทฯ จะยังคงมีวัตถุดิบที่ใชในการกลั่นน้ํามันโดยเฉพาะอยางยิ่ง
น้ํามันดิบในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการคงไวซึ่งระดับการกลั่นในปจจุบันของบริษัทฯ ในราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ พึงพอใจ
หากบริษั ท ฯไม ส ามารถจั ด หาน้ํ ามั น ดิ บ และวั ต ถุ ดิ บ อื่ น ๆ ได เพี ยงพอหรือสามารถหาได ใ นปริ ม าณที่ ต อ งการแต ด ว ยราคาที่
ไมนาพอใจ กําไรและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
1.1.3

ความผัน ผวนของราคาตลาดของน้ํ ามั น ดิบ และวัต ถุดิ บ อื่น ๆ รวมทั้ งราคาผลิ ต ภั ณ ฑ ป โตรเลี ยมสําเร็จรูป อาจส งผล
กระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

ที่ผานมา ราคาตลาดของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ มีความผันผวนตลอดเวลาและคาดวาจะยังคงผันผวนตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ ราคาตลาดยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ปจจัยตาง ๆ เหลานี้รวมถึง
•

เหตุ ก ารณ และสถานการณ ร ะหว างประเทศต าง ๆ รวมถึ งฐานะและเสถี ย รภาพทางการเมื อ งของประเทศ
ในภูมิภาคผูผลิตน้ํามันดิบ เชน ภูมิภาคตะวันออกกลาง (โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศอิรัก) และภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออก (Far East)

•

ความสามารถของกลุ ม ประเทศผู ส ง น้ํ า มั น ดิ บ (โอเปค) (Organization of Petroleum Exporting Countries
(OPEC)) และประเทศผูผลิตน้ํามันดิบอื่น ๆ ในการกําหนดและรักษาระดับปริมาณการผลิตและราคาน้ํามัน

•

ราคาและปริมาณของแหลงพลังงานทดแทน

•

กฎเกณฑของรัฐบาลทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ํามันและพลังงานโดยทั่วไป

•

การเก็งกําไรราคาน้ํามัน

•

สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล และ

•

สภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปภายในประเทศและในภูมิภาค

ความผันผวนอยางมากของราคาตลาดของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ มักจะกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราคาน้ํามันดิบไดเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก โดยราคาของน้ํามันดิบของ West
Texas Intermediate ไดเพิ่มขึ้นจากราคา 32.06 ดอลลารสหรัฐตอ 1 บารเรล เมื่อเดือนธันวาคม 2546 เปน 44.42 ดอลลารสหรัฐตอ
1 บารเรล เมื่อเดือนสิงหาคม 2547
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เนื่องจากบริษัทฯ ซื้อน้ํามันดิบในตลาดจรหรือตามสัญญาซื้อขายแบบมีกําหนดเวลาที่มีขอกําหนดเกี่ยวกับราคาผันแปร
บริษัทฯ จึงตองประสบกับความผันผวนของราคาน้ํามันดิบรายวัน โดยทั่วไป บริษัทฯ จะตองซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ เปน
เวลาลวงหนาประมาณ 1 เดือนกอนที่จะสามารถจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปได ดังนั้น ระดับราคาที่เปลี่ยนแปลงใน
ชวงเวลาระหวางการซื้ อน้ํามั นดิบ และวัต ถุดิ บอื่น ๆ และเวลาที่ จําหน ายผลิต ภั ณ ฑ ป โตรเลียมสํ าเร็จรูป นี้ อาจสงผลกระทบใน
ทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตองรักษาระดับสินคา
คงคลังของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งมูลคาของสินคาคงคลังนั้น ๆ จะขึ้นอยูกับราคา
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ราคาตลาดของน้ํามันดิบจะมีผลกระทบตอราคาจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป โดยทั่วไปแลว การเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของราคาน้ํามันดิบจะทําใหราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม
ชวงเวลาระหวางที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันดิบและราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบ
ตออัตรากําไรและอาจสงผลกระทบตอการประกอบการกลั่นน้ํามัน กําไรและกระแสเงินสดของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไมอาจ
รับรองไดวาราคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปจะเพิ่มขึ้นในสัดสวนเดียวกันกับราคาน้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้น หรืออาจจะไมเพิ่มขึ้น
ตามราคาน้ํามันดิบเลย การที่บริษัทฯ ไมสามารถขึ้นราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปตามตนทุนที่สูงขึ้นอาจสงผลกระทบใน
ทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
การเพิ่ม ขึ้น ของราคาน้ํามั นดิบ ยังทําให บ ริษั ทฯ จําเปน ต องใช เงิน ทุน ระยะสั้น มากขึ้นอีกดวย ถึงแม วาบริษั ทฯ จะไม
ประสบอุปสรรคในการจัดหาเงินกูเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในชวงที่ผานมา แตหากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาเงินกูระยะสั้นที่มี
เงื่อนไขนาพอใจดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
1.1.4

บริ ษั ท ฯ อาจได รั บ ผลกระทบจากความผั น ผวนของค าเงิน บาทเมื่ อเที ย บกั บ เงิน ตราต างประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การลดลงของคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐ

บริษัท ฯ ดํ าเนิ น ธุรกรรมสว นใหญ ในรูปของเงิน บาท อยางไรก็ต าม รายไดและรายจายของบริษัท ฯ ทั้ งหมดที่ สํ าคั ญ
อิงโดยตรงกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐและบางสวนอยูในรูปเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ซึ่งจะถูกแปลงคาเปนเงินบาทเพื่อบันทึกใน
งบการเงินของบริษัทฯ ดวยเหตุนี้ ความผันผวนของคาเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐอาจสงผลกระทบในทางลบ
ตอฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได
การลดลงของคาเงิน บาทเมื่อ เที ยบกับเงิน สกุล ตางประเทศ (โดยเฉพาะเงิน สกุ ลดอลลารสหรัฐ) ส งผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ หลายประการ เชน
•

บริษัทฯ ตองใชเงินบาทจํานวนมากขึ้นเพื่อซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ตลอดจนอุปกรณ และชําระคาบริการ
ตาง ๆ เชน การขนสงจากแหลงสินคาในตางประเทศ ซึ่งมีการกําหนดราคาเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ

•

บริ ษั ท ฯ ต อ งใช เงิ น บาทจํ า นวนมากขึ้ น ในการชํ าระดอกเบี้ ย และเงิ น ต น ของหนี้ เงิ น กู ส กุ ล ต างประเทศ
ซึ่ งหนี้ เงิน กู ดั งกลาวคิ ด เป น จํานวนประมาณ 29,524 ลานบาทหรือประมาณรอยละ 75 ของหนี้ ทั้ งหมดของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547

•

ผลขาดทุนจากการแปลงคาอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้เงินกูสกุลตางประเทศ

สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ําในประเทศเนื่องจากการลดลงของคาเงินบาทอาจทําใหราคาจําหนายพลังงานในประเทศ และราคา
น้ํ ามั น ดิ บ และวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใช ในการกลั่ น น้ํ ามั น เพิ่ ม สู งขึ้ น และทํ าให ค วามต องการผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริษั ท ฯ จากลู ก ค าลดลงและ
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ผลิตภั ณ ฑ ของลูกค าบริษัท ฯ ลดลงดวย อยางไรก็ดี ผลกระทบตอบริษัท ฯ อัน เนื่ องมาจากการลดลงของคาของเงิน บาทอยางมี
นัยสําคัญจะไดรับการบรรเทาจากการจําหนายผลิตภัณฑในประเทศที่ไดรับชําระคาสินคาตามราคา ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับ
เงินสกุลดอลลารสหรัฐ และการสงออกผลิตภัณฑซึ่งมีการชําระราคาเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ
นอกจากนี้ การแข็งขึ้ น ของค าเงิน บาทเมื่ อเที ยบกั บ เงิน สกุลตางประเทศ (โดยเฉพาะเงินสกุ ล ดอลลารส หรัฐ) อาจส ง
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ หลายประการ ซึ่งรวมถึงทําใหบริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งทําใหมีภาระภาษี
เงินไดนิติบุคคลเพิ่มมากขึ้นดวย
คาเงินบาทเมื่อเทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐไดผันผวนอยางมากและในชวงที่ผานมา คาเงินบาทก็ลดมูลคาลงอยางมาก
โดยคาเงินบาทไดลดลงประมาณรอยละ 55 จากประมาณ 27 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 เปน 46 บาทตอ
1 ดอลลารสหรัฐเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2541 และนับตั้งแตนั้นมายังคงรักษาระดับที่ชวง 37 บาท ถึง 42 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ
ธุรกิจสงออกของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 8 ของมูลคาขายสุทธิของบริษัทฯ สําหรับป 2546 และคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 9 ของมูลคาขายสุทธิของบริษัทฯ สําหรับงวดหกเดือนแรกของป 2547 ถึงแมวาในอดีตนั้นบริษัทฯ จะสามารถเพิ่ม
ราคาขายตามตนทุ น วัตถุดิ บส วนใหญ ที่เพิ่ มขึ้น อันเนื่ องมาจากการลดลงของคาของเงิน บาท แตบ ริษั ท ฯ ก็ ไมอาจรับรองได วา
จะยังคงสามารถดําเนินการดังกลาวไดในอนาคต
1.1.5

การที่โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ หยุดชะงักลงอาจสงผลใหการผลิตของบริษัทฯ ลดลง

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการดําเนินกิจการโรงกลั่นน้ํามัน ซึ่งตั้งอยูที่อําเภอศรีราชา การกลั่น การขนสงและจัดเก็บน้ํามัน
ดิบ และวัต ถุดิ บ อื่น ๆ ผลิต ภัณ ฑ ปโตรเลี ยมสํ าเร็จรูป และผลิต ภัณ ฑ ปโตรเคมีอ าจกอ ใหเกิ ด อัน ตรายรายแรง เชน เกิดไฟไหม
การระเบิด การรั่วไหล และสภาวะหรืออุบัติเหตุที่มิไดคาดหมายหรือที่เปนอันตรายอื่น ๆซึ่งรวมถึงการกอการราย ทั้งนี้ การหยุด
ชะงักใด ๆ (ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด) ของการดําเนินงานอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม สภาพภูมิอากาศเลวราย หรือ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ได
ในชวงเวลา 10 ปที่ผานมา ไดเกิดอุบัติเหตุรายแรงขึ้นหนึ่งครั้งในโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ อุบัติเหตุดังกลาวกอใหเกิด
ไฟไหมถังบรรจุน้ํามัน 5 ถังของบริษัทฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2542 ซึ่งไดสรางความเสียหายใหกับถังบรรจุน้ํามันอื่นและระบบ
ทอสงน้ํามันที่อยูในบริเวณใกลกับบริเวณที่เกิดไฟไหม ถึงแมวาอุปกรณการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ จะไมไดรับความเสียหาย แต
บริษัทฯ ก็ตองปดโรงกลั่นน้ํามันเปนเวลา 45 วันเนื่องจากโรงกลั่นน้ํามันไมสามารถทํางานไดจนกวาระบบทอสงน้ํามันและถังบรรจุ
น้ํามันจะไดรับการซอมแซมจนใชงานได ความเสียหายครั้งนี้ไดรับความคุมครองจากกรมธรรมประกันภัยเต็มจํานวน
บริ ษั ท ฯ ยังอาจประสบป ญ หาการขั ด ขอ งในการทํ างานของเครื่อ งจัก ร และการหยุด การทํ างานของอุป กรณ เช น กั น
ในสถานการณดังกลาว หนวยกลั่นน้ํามัน (Refinery Processing Units) ที่ไมไดรับความเสียหาย แตการทํางานอาจขึ้นอยูกับ หรือ
ตองทํางานรวมกับสวนที่ไดรับความเสียหาย จะสงผลใหหนวยกลั่นน้ํามันที่ไมไดรับความเสียหายดังกลาวตองหยุดการทํางานเชน
กัน หากเหตุการณ ดังกลาวเกิด ขึ้น กําลังการกลั่น น้ํ ามัน ของบริษัทฯ อาจไดรับ ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสํ าคัญ และหาก
โรงกลั่นน้ํามันตองหยุดการทํางานเปนเวลานานอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกําไร ผลการดําเนินงานอื่น
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเหตุการณขางตนมิไดรับการคุมครองเต็มจํานวนโดยกรมธรรม
ประกันภัย
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1.1.6

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ อาจไมคุมครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางเพียงพอ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวของกับปจจัยอันตรายและปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันและ
จากการขนยายและจัดเก็บน้ํามันดิบและผลิตภัณฑสําเร็จรูป เชน ความเสี่ยงจากไฟไหม ระเบิด ทอสงน้ํามันแตกและมีน้ํามันรั่วไหล
จากท อ น้ํ ามั น รั่ วไหลจากถั งบรรจุ สารเคมี รั่ว สสารหรือ ก าซที่ เป น อั น ตรายรั่ว ไหลหรื อกระจายออกมา หรือ ความเสี่ ย งดาน
สิ่งแวดลอมอื่น ๆ ความขัดของทางเครื่องกลของอุปกรณ ณ โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ หรือการกอการราย หรือภัยธรรมชาติตาง ๆ
นอกจากนี้ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานและความเสี่ยงดานอื่น ๆ อาจเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บหรือการสูญเสียชีวิต ความเสียหาย
รุนแรงตอทรัพยสินหรือการทําลายทรัพยสินทั้งของบริษัทฯ และของผูอื่น และอาจกอใหเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจทําให
บริษัทฯ ตองหยุดการดําเนินงานชั่วคราวและอาจตองโทษทางแพงหรือทางอาญา
บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ ไดจัดทํากรมธรรมประกันภัยที่มีความคุมครองในวงเงินเอาประกันที่สอดคลองกับธรรมเนียม
ปฏิบัติของอุตสาหกรรมแบบเดียวกันในประเทศ แตหากโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ไดรับความเสียหายไมวาทั้งหมดหรือแต
บางสวนทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงักเปนระยะเวลานาน บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย
ของบริ ษั ท (ซึ่ งรวมถึ ง กรมธรรม ป ระกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงัก หรื อ Business Interruption Insurance Policy) จะครอบคลุ ม ความ
เสียหาย ซึ่งเปนผลมาจากการที่ธุรกิจตองหยุดชะงักไดอยางเพียงพอหรือครอบคลุมคาใชจายในการซอมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องจักร
และอุปกรณ ที่ไดรับความเสียหาย ซึ่งหากบริษัทฯ ตองรับ ผิดชอบตอความเสียหายที่ไมไดรับความคุมครองจากกรมธรรมเปน
จํานวนมาก หรือมีความเสียหายเปนจํานวนมากเกินกวาวงเงินที่ไดรับความคุมครองแลว ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนิน
งานของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ กรมธรรมประกันภัยไมคุมครองคาปรับหรือภาระคาใชจายใด ๆ
ที่ตองชําระใหกับรัฐบาลอันเปนผลมาจากความเสี่ยงดังกลาว ถึงแมบริษัทฯ จะเชื่อวารัฐบาลไมเคยมีการเรียกเก็บคาปรับเปนเงิน
จํานวนมากในอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันดิบในประเทศ แตบริษัทฯ ก็ไมอาจรับรองไดวารัฐบาลจะไมดําเนินการเชนนั้นในอนาคต
1.1.7

การปฏิ บั ติ ต าม และการเปลี่ ยนแปลงกฎหมายและข อ กํ าหนดที่ เกี่ ยวกั บ สิ่ งแวดล อมอาจส งผลกระทบในทางลบต อ
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

เช น เดี ย วกั บ โรงงานกลั่ น น้ํ ามั น อื่ น ๆ ในประเทศ การดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อยู ภ ายใต ก ฎหมายและข อ กํ าหนด
ดานสิ่งแวดลอมที่เขมงวดมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผานมา ซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการรั่วไหล หรือการที่วัตถุอันตรายหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมรั่วไหลหรือกระจายออกมาสูสิ่งแวดลอม การจัดการของเสีย การจัดการ การใช การจัดเก็บ การขนยาย และ
การกําจัดผลิตภัณฑ ที่ทํามาจากปโตรเลียม การปองกันมลภาวะ การแกไขปรับสภาพพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากมลภาวะ และ
คุณภาพของน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล นอกจากนี้ กฎหมายและขอกําหนดบางฉบับยังกําหนดใหโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
ตองดําเนินงานโดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งตองทําการตออายุหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในใบอนุญาต กฎหมายและ
ข อ กํ าหนดและใบอนุ ญ าตเหล านี้ อ าจกํ าหนดให บ ริ ษั ท ฯ ต อ งจั ด ให มี อุ ป กรณ ค วบคุ ม มลภาวะ หรื อ ให มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
การดําเนินงานเพื่อจํากัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม และ/หรือ ความปลอดภัยและสุขภาพ หากบริษัทฯ ฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข อ กําหนดเหล านี้ ห รือ เงื่ อนไขในใบอนุ ญ าต บริ ษั ท ฯ อาจมี โทษปรับ หรื อ ต องโทษทางอาญา ถู ก เพิ ก ถอน
ใบอนุญาตและถูกปดโรงกลั่นน้ํามัน
ที่ผานมา บริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานเพื่อการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและขอกําหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ และคาดวาจะยังคงมี คาใชจายดั งกลาวตอไปในอนาคต อีกทั้ง บริษัท ฯ ยังมี รายจายสวนทุ น (Capital Expenditure) และ
คาดวาจะมีรายจายดังกลาวอยางตอเนื่ องเพื่ อปฏิบั ติตามกฎหมายและขอกําหนดเกี่ยวกับ สิ่งแวดลอม ในขณะที่บริษั ทฯ เชื่อวา
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่บังคับใชกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมดที่สําคัญ แตการรั่วไหล
ของน้ํามัน หรือกาซ หรือสารที่กอใหเกิดมลภาวะไปยังอากาศ ดิน หรือน้ําอาจเปนสาเหตุใหบริษัทฯ ตองรับผิดชอบตอรัฐบาลหรือ
สวนที่ 2 หนา 7

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

บุคคลภายนอก และทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายในการแกไขความเสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลดังกลาว นอกจากนี้ การบังคับใช
กฎหมายและขอกําหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมฉบับใหม การตีความกฎหมายฉบับปจจุบันใหม การที่รัฐบาลเพิ่มความเขมงวดใน
การบังคับใชกฎหมายและขอกําหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หรือการพัฒนาปรับปรุงตาง ๆ ในอนาคต อาจทําใหบริษัทฯ ตองมีรายจาย
ส ว นทุ น หรือ ค าใช จ ายในการดํ าเนิ น งานเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ รั ก ษาฐานะการดํ าเนิ น งานในป จ จุ บั น ลดระดั บ กิ จ กรรมการผลิ ต หรื อ
กระทําการใด ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ สิ่งที่บริษัทฯ จะดําเนินการเพื่อปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและขอกําหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมฉบับใหมอาจไมเพียงพอ
ในความเห็น ของเจาหนาที่ของรัฐ หรือ คาใชจายในการปฏิบัติใหถูกตองอาจสู งกวาจํานวนที่มีการประมาณการไวในปจจุบัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปใด ๆ ที่ไมไดมาตรฐานตามคุณสมบัติใหมที่กฎหมายและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมกําหนด ซึ่งหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวได บริษัทฯ อาจถูกดําเนินคดีทาง
ปกครอง ทางแพง และทางอาญาโดยหนวยงานรัฐบาล รวมถึงการดําเนินคดีทางแพงโดยกลุมองคกรตอสูเพื่อสิ่งแวดลอมหรือบุคคล
อื่น ๆ ซึ่ งอาจเป น เหตุ ให บ ริษั ท ฯ ต องจ ายค าปรั บ จํ านวนมาก และถู กลงโทษขั้ น รุน แรง รวมถึงไดรับ คํ าสั่ งให จํากั ด หรือหยุด
การดําเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ยังไมเคยถูกฟองรองเปนคดีความหรือถูกสืบสวนหรือถูกลงโทษหรือตองจายคาปรับใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาบริษัทฯ จะไมตองเขาไปเกี่ยวของกับคดีความหรือกระบวนการ
ทางกฎหมายใด ๆ ในอนาคตหรือจะตองรับผิดชอบในคดีความหรือกระบวนการทางกฎหมายตาง ๆ ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ อาจตอง
รับภาระคาใชจายในจํานวนที่มีนัยสําคัญ ทั้งนี้ คาใชจายในการแกไขและฟนฟูสิ่งแวดลอมของที่ตั้งโรงกลั่นน้ํามัน และคดีความ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอาจสงผลกระทบในทางลบตอกระแสเงินสด ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
1.1.8

บริษัทฯ อยูภ ายใตกฎหมายและขอกําหนดของรัฐบาลซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนิ นงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ

เชน เดียวกับโรงกลั่น น้ํ ามันอื่น ๆ ในประเทศ บริษัท ฯ ประกอบกิจการภายใตการกํากับ ดูแลอยางเขมงวดของรัฐบาล
ดังนั้น ธุรกิจของบริษัทฯ ยอมไดรับผลกระทบจากการกําหนดหรือปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐบาลอาจ
เขาแทรกแซงการกําหนดราคาในกิจการกลั่นน้ํามัน เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยรวม รัฐบาลไดควบคุมราคาขายกาซปโตรเลียมเหลว ซึ่งสวนใหญแลวใชเปนกาซหุงตมในครัวเรือน โดยถาราคาขายสงหนา
โรงกลั่นที่รัฐบาลควบคุมนั้นสูงกวาราคากาซปโตรเลียมเหลว ณ โรงกลั่นรวมกับภาษีที่เกี่ยวของ ราคาสวนเกินจะถูกสงเขากองทุน
น้ํามันเชื้อเพลิง แตถาราคาขายสงหนาโรงกลั่นที่รัฐบาลควบคุมนั้นต่ํากวาราคากาซปโตรเลียมเหลว ณ โรงกลั่นรวมกับภาษีที่เกี่ยว
ของ ผูผลิตกาซปโตรเลียมเหลวจะไดรับการชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงหากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมีเงินกองทุนเพียงพอใน
การชําระเงิน อยางไรก็ดี กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไมมีกําหนดเวลาที่ชัดเจนในการจายเงินชดเชยและไมจายดอกเบี้ยในเงินชดเชยที่
คางชํ าระดั งกล าว ณ วั น ที่ 30 มิ ถุน ายน 2547 ยอดลู ก หนี้ ที่ ค างชํ าระของบริษั ท ฯ โดยกองทุ น น้ํ ามั น เชื้ อ เพลิง ในส วนของก าซ
ปโตรเลียมเหลวมีจํานวน 440 ลานบาท โดยจํานวนเงินที่คางชําระนานที่สุดเปนจํานวนเงินที่คางชําระตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2546
ตั้งแตเดือนมกราคม 2547 รัฐบาลไดเริ่ม ควบคุ ม ราคาขายปลีกของน้ํ ามั น เบนซิ น ไรสารตะกั่ ว และน้ํ ามั นดี เซล แม วา
การควบคุมจะมีลักษณะเชนเดียวกับโครงการรักษาระดับราคาขายกาซปโตรเลียมเหลวของรัฐบาล แตกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตกลง
จะจายเงินชดเชยใหแกผูผลิตภายในวันที่ 7 ของเดือนที่สองนั บจากวันสุดทายของเดือนที่มีการขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้คางชําระภายใตโครงการควบคุมราคาขายน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว และน้ํามันดีเซลจากรัฐบาลจํานวน 1,943
ลานบาท บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาจะไดรับเงินที่คางชําระดังกลาวภายในเวลาอันสมควรหรืออาจไมไดรับเงินที่คางชําระเลยหรือ
ในอนาคตรัฐบาลจะไมเขามาแทรกแซงการกําหนดราคาดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูง
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ขึ้นอยางตอเนื่องหรือมีความผันผวนสูง ซึ่งการแทรกแซงราคาอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนิน
งานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญได
นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการแทรกแซงการกําหนดราคาของกิจการกลั่นน้ํามันแลว กฎระเบียบตาง ๆ ของประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณลักษณะหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑที่เขมงวด เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เชน
ขอกําหนดในการลดปริมาณตะกั่วและกํามะถันในผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปและขอกําหนดใหบริษัทฯ ตองสํารองน้ํามันเพิ่ม
มากขึ้น เปนตน หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหเขมงวดยิ่งขึ้นอีกในอนาคตก็จะทําใหบริษัทฯ มีตนทุนและคาใชจายในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได
ในสวนของธุรกิจผลิตไฟฟาของบริษัทฯ นั้น ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการกํากับดูแลที่บังคับใชกับ
ผูผลิตไฟฟามาแลวในอดีต และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอในรูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ปรับโครงสรางกิจการไฟฟา ซึ่งไดรับการอนุมัติ แตภายหลังไดมีการชะลอ ยกเลิก หรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอเสนอที่ไดรับอนุมัติ
ดังกลาวในสาระสําคัญกอนที่จะนํามาใช นอกจากนี้ ในตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมารัฐบาลไดมีการพิจารณาที่จะลดกฎระเบียบ
ในการกํากับดูแลกิจการไฟฟาของประเทศ ซึ่งรวมถึงการแปรรูปกิจการของ กฟผ. ซึ่งยังไมแลวเสร็จ ทั้งนี้ยังไมเปนที่ชัดเจนวา
การลดกฎระเบียบในการกํากับดูแลกิจการไฟฟาจะมีการดําเนินการเมื่อใดและในลักษณะใด
ในเดือนธันวาคม 2546 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหปรับโครงสรางกิจการไฟฟาและแนวทางการกํากับดูแลในรูปแบบ
ของผูซื้อไฟฟารายเดียว (Enhanced Single Buyer) โดยให กฟผ. เปนผูซื้อไฟฟารายเดียวในประเทศและยังคงมีหนาที่ผลิตและจาย
ไฟฟา และไดอนุมัติใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑในการกํากับดูแลกิจการไฟฟาในหลายเรื่อง อยางไรก็ตามมติคณะรัฐมนตรี
มิไดกําหนดกรอบเวลาในการเปลี่ยนแปลงแนวทางกํากับดูแลดังกลาว ความไมแนนอนดังกลาวถือเปนความเสี่ยงในการประกอบ
ธุรกิจผลิตไฟฟาของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา นโยบายในการแปรรูปกิจการของ กฟผ. จะสามารถดําเนินการไดเสร็จสมบูรณหรือไม
หรือมติคณะรัฐมนตรีใหปรับโครงสรางกิจการไฟฟาและแนวทางการกํากับดูแลดังกลาวเมื่อเดือนธันวาคม 2546 จะมีการนํามาใช
หรือจะมีการปรับโครงสรางกิจการไฟฟาของประเทศครั้งใหญอีกในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในฐานะผูผลิตไฟฟา
เอกชนรายใหญ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหากมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ าอยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบหรือโครงสรางกิจการไฟฟ าดังกลาวและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ อาจทํ าให
บริษัทฯ ตองปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญและอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ
1.1.9

บริษัทฯ พึ่งพา บมจ. ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และอาจจะเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง
บมจ. ปตท. บริษัทฯ และผูถือหุนรายยอยของบริษัทฯ ในอนาคต

บมจ. ปตท. ซึ่ งเป น ผูถือหุ น รายใหญ ของบริษั ท ฯ เป น บริษั ท ที่ ป ระกอบธุร กิ จน้ํ ามัน และก าซธรรมชาติ ค รบวงจรใน
ประเทศและยังทํ าธุรกิจด านอุตสาหกรรมป โตรเคมี อุตสาหกรรมการกลั่น น้ํามันและการคาป โตรเคมี รวมถึงธุรกิ จการตลาด
คาปลีกผลิตภัณ ฑปโตรเลียมสําเร็จรูปอีกดวย กอนการเสนอขายหุ นครั้งนี้ บมจ. ปตท. ถือหุนอยูในบริษัท ฯ รอยละ 49.99 และ
เจาหนี้ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ถือหุนรวมกันรอยละ 49.99 กรรมการของบริษัทฯ จํานวน 6 คนจากกรรมการทั้งหมด 12 คนของ
บริษั ท ฯ รวมถึ งประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ เป น กรรมการที่ ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ จาก บมจ. ปตท. โดยกรรมการจํ านวน 3 คนที่
บมจ. ปตท. เสนอชื่อเปนกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดในที่ประชุม สวนกรรมการอีก 6 คนที่
เหลื อมาจากการเสนอชื่ อโดยผู ถือหุ น ของบริษั ท ฯ ที่ เป น สถาบั น การเงิน อยางไรก็ ต าม ในบางสถานการณ ผลประโยชน ของ
บมจ. ปตท. หรือบริษัทที่เกี่ยวของของ บมจ. ปตท. อาจขัดแยงกับของบริษัทฯ และผูบริหารของบริษัทฯ อาจมีความขัดแยงทาง
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ผลประโยชนจากการปฏิบัติตามหนาที่ของตนในฐานะกรรมการและเจาหนาที่บริหาร ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นนี้
รวมถึงเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
•

การเขาทําสัญญา เจรจาเงื่อนไขในสัญญา หรือการตกลงในการแกไข หรือการตกลงไมเอาผิดหากมีการผิด
สัญญาจัดหาวัตถุดิบ หรือสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ (Offtake Agreement) รวมถึงขอสัญญาที่เกี่ยวกับราคา

•

การแขงขันหรือการลงทุนใหมในธุรกิจกลั่นน้ํามันที่อาจเกิดขึ้น

•

การใหความเห็นชอบในการควบรวมหรือเขาซื้อกิจการ การจําหนายสินทรัพย และธุรกรรมที่สําคัญอื่น ๆ

•

การออกหรือการจําหนายหลักทรัพย

•

การตัดสินใจลงทุนหรือการกอใหเกิดรายจายสวนทุนอื่น

•

การบังคับใชสิทธิตามสัญญา

•

การจายเงินปนผลและผลตอบแทนในรูปแบบอื่น

•

ประเด็นทางกฎหมายและกฎระเบียบ

ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการโดย บมจ. ปตท. และผูถือหุนของบริษัทฯ ที่เปน
สถาบันการเงินตามที่กลาวในวรรคกอนจะสิ้นสุดลง และกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุนที่เปนสถาบันการเงินอาจลาออก
จากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ในฐานะผูถือหุนรายใหญอาจตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ลาออกดังกลาวตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ไดเขาซื้อหุน บจ. ไทยพาราไซลีนและบมจ. ไทยลูบเบสจาก บมจ. ปตท. บมจ. ปตท.
จะนําเงินที่ไดจากการขายหุน บจ. ไทยพาราไซลีน และ บมจ. ไทยลูบเบส ดังกลาวมาซื้อหุนเดิมของบริษัทฯ ที่ไดจัดสรรไวในการ
เสนอขายหุนในครั้งนี้ ณ ราคาเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในจํานวนที่จะทําใหบมจ. ปตท. ถือหุนทั้งหมดของบริษัทฯ ไมเกิน
กวารอยละ 49.99 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ โดยหุนที่บมจ. ปตท. ซื้อนั้น
จะถูกกําหนดหามขายเปนระยะเวลา 2 ปนับจากวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ การซื้อหุนของ
บริษัทฯ โดยบมจ. ปตท. ดังกลาวจะสงผลให บมจ. ปตท. ถือหุนในบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 49.99 (หรือรอยละ 49.66 ภายใตขอ
สันนิษฐานวาผูรับประกันการจัดจําหนายไดใชสิทธิจัดสรรหุนสวนเกินทั้งหมด (Over-Allotment) จากบริษัทฯ) และทําให บมจ.
ปตท. เป นผูถือหุ นรายใหญ เพี ยงรายเดียวของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถควบคุมการบริหารบริษัทฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแตงตั้ง
กรรมการสวนใหญของบริษัทฯ และผูบริหารบริษัทฯ รวมทั้ง รัฐบาลในฐานะผูถือหุนขางมากใน บมจ. ปตท. อาจเขามามีบทบาท
ในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามนโยบายเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจไมสอดคลองกับประโยชนของบริษัทฯ หรือผูถือหุน
อื่นของบริษัทฯ บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาหากมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางรัฐบาล บมจ. ปตท. บริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยว
ของของบริษัทฯ ตลอดจนกรรมการและเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ นั้น จะไดรับการแกไขในทางที่จะไมขัดกับผลประโยชนของ
บริษัทฯ
ผลประโยชนของ บมจ. ปตท. นั้นอาจไมสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุนอื่นของบริษัทฯ บมจ. ปตท. อาจใชสิทธิ
ออกเสียงและใชสิทธิในฐานะผูถือหุนใหญ ซึ่งอาจขัดแยงหรือมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนอื่นของบริษัทฯ เชนการจาย
เงินปนผลหรือการจายผลตอบแทนอื่น ๆ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตองพึ่งพา บมจ. ปตท. ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานหลายดานอยางมาก บมจ. ปตท. เปนลูกคา
ผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปรายใหญที่สุดของบริษัทฯ บมจ. ปตท. ยังเปนผูจําหนายน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใชในการกลั่น
น้ํ ามั น รายใหญ ที่ สุ ด ของบริษั ท ฯ บริษั ท ที่ เกี่ ยวข องกัน ของ บมจ. ปตท. ยังแขงขั น กั บ บริษั ท ฯ ในด านการจําหน ายผลิต ภั ณ ฑ
ปโตรเลียมสําเร็จรูปทั้งในประเทศ และตางประเทศ หากบริษัทฯ จะไมไดรับการสนับสนุนจาก บมจ. ปตท. ในฐานะลูกคาและ
ผูจําหนายสินคาแลว ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อาจถูกกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
1.1.10 บริษัทฯ อาจไมสามารถรับรูผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการรวมธุรกิจกับ บจ. ไทยพาราไซลีน และบมจ. ไทยลูบเบส
บริษัทฯ มีแผนที่จะรวมธุรกิจของบจ. ไทยพาราไซลีนเขากับธุรกิจการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับ
ผูถือหุนรายอื่นของบจ. ไทยพาราไซลีน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 เพื่อเขาซื้อหุนทั้งหมดของ บจ. ไทยพาราไซลีน ในราคารวมทั้ง
สิ้น 40,387,369 ดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ และผูถือหุนรายอื่นของบจ. ไทยพาราไซลีนไมสามารถปฏิบัติตามขอ
กําหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุนได บริษัทฯ อาจไมสามารถทําการซื้อขายหุนของบจ. ไทยพาราไซลีน ไดสําเร็จลุลวง
นอกจากนี้ การซื้อขายหุ นของบจ. ไทยพาราไซลีน จะเกิดขึ้นตอเมื่อการเสนอขายหุ นตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้สําเร็จลุลวง
นอกจากนี้ เนื่องจากตลาดพาราไซลีนเปนตลาดที่ขึ้นลงเปนวัฏจักร บริษัทฯ จึงอาจไมไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเต็มที่จาก
การเขาซื้อหุนในครั้งนี้หากบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการรวมธุรกิจทั้งสองเขาดวยกันในเวลาอันสมควร นอกจากนี้ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในการรวมธุรกิจ บริษัทฯ และ บจ. ไทยพาราไซลีน จะตองมีการซื้อขายผลิตภัณฑขั้นกลาง (Intermediate Products) ไปมา
ระหวางกันจํานวนมาก บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาบริษัทฯ จะสามารถตั้งราคาผลิตภัณฑที่จะซื้อขายระหวางกัน (Inter-Company
Price) ในราคาที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับของกรมสรรพากรเพื่อวัตถุประสงคในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯ ยังไดพิจารณาเกี่ยวกับการรวมธุรกิจของ บมจ. ไทยลูบเบส เขากับธุรกิจการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ บริษัทฯ ได
เขาทําสัญญากับผูถือหุนรายอื่นของ บมจ. ไทยลูบเบส เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547เพื่อเขาซื้อหุนทั้งหมดของ บมจ. ไทยลูบเบส ใน
ราคารวมทั้งสิ้น 47,849,998 ดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ และผูถือหุนรายอื่นของ บมจ. ไทยลูบเบส ไมสามารถปฏิบัติ
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุนได บริษัทฯ อาจไมสามารถทําการซื้อขายหุนของบจม. ไทยลูบเบสไดสําเร็จลุลวง
นอกจากนี้ การซื้อขายหุนของบมจ. ไทยลูบเบสจะเกิดขึ้นตอเมื่อการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้สําเร็จลุลวง เพื่อให
บมจ. ไทยลูบเบส สามารถดําเนินการผลิตได ณ ระดับที่เกิดประโยชนสูงสุด บริษัทฯ จะตองจัดหาวัตถุดิบประเภทลอง เรสิดิว
(Long Residue) ใหแกบมจ. ไทยลูบเบส ไดอยางสม่ําเสมอซึ่งสวนใหญจะไดมาจาก Arabian Light Crude ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ จะได
รั บ ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ ในการผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ดั งกล าวยั ง ขึ้ น อยู กั บ การที่ บ ริ ษั ท ฯ ได รั บ ลอง เรสิ ดิ ว (Long Residue) จาก
ผูจําหนายรายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง บมจ. บางจาก อยางตอเนื่องและในราคาที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาจะสามารถจัดหา
วัตถุดิบดังกลาวได แมวา บมจ. ไทยลูบเบสมีหนี้สินระยะยาวในจํานวนที่ต่ํา แตการประกอบกิจการของ บมจ. ไทยลูบเบส ก็ยังคงมี
ความเสี่ยง เนื่องจากยังมีกําลังการผลิตสวนเกินทั้งในประเทศและตางประเทศ วัตถุดิบขาดแคลนและมีราคาสูง และมีการแขงขันสูง
ในตลาดธุรกิจน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานและยางมะตอย
นอกจากนี้ บมจ. ไทยลูบเบสไดอยูภายใตกระบวนการฟนฟูกิจการของศาลลมละลายตั้งแตเดือนเมษายน 2546 ซึ่งใน
ระหวางเวลาดังกลาวนี้ บมจ. ไทยลูบเบส จะมีขอจํากัดบางประการในการดําเนินการตาง ๆ ซึ่งรวมถึงขอจํากัดในการบริหารจัดการ
และการใชทรัพยสิน การจายเงินปนผลและการจัดสรรกระแสเงินสด แมวา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 บมจ. ไทยลูบเบสไดยื่นขอ
ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ แตบริษัทฯ ก็ไมอาจรับรองไดวาศาลจะมีคําสั่งใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของ บมจ. ไทยลูบ
เบส และจะทําให บมจ.ไทยลูบเบสตองอยูในกระบวนการฟนฟูกิจการตอไป (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 12.3.2 การวิเคราะห
และการดําเนินงานตามงบการเงินรวม – การปรับโครงสรางหนี้)
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การขยายธุรกิจและกิจการของบริษั ทฯ ตอเนื่องจากการที่ บ ริษั ทฯ อาจเขาซื้ อหุนของ บจ. ไทยพาราไซลีน และ/หรือ
บมจ. ไทยลู บ เบส อาจเป น เหตุ ให ทรัพ ยากรบุ คคลด านการบริห าร การดํ าเนิ น งาน และการเงิน ไมเพี ยงพอ การรวมธุ รกิ จของ
บจ. ไทยพาราไซลีน และ บมจ. ไทยลูบเบส อาจตองใชความทุมเทของทีมงานบริหารอยางมากในชวงแรกซึ่งทําใหอาจตองแบง
ทรัพยากรของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ สามารถนําไปใชในการพัฒนาและขยายกิจการที่มีอยูของบริษัทฯ การประมาณการของบริษัทฯ
เกี่ยวกับรายได กระแสเงินสดในการดําเนินงาน รายจายสวนทุน และภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจกับ บจ. ไทยพารา
ไซลีน และ บมจ. ไทยลูบเบสนั้นอาจไมถูกตอง นอกจากนี้ การรวมธุรกิจ บจ. ไทยพาราไซลีนและ บมจ. ไทยลูบเบส เกี่ยวของกับ
ปจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง
•

การสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ ลูกคา และผูจําหนายสินคาที่สําคัญของ บจ. ไทยพาราไซลีน และ
บมจ. ไทยลูบเบส ซึ่งมิไดคาดหมายไวลวงหนา

•

ความยุ งยากในการดํ าเนิ น การเพื่ อให ก ระบวนการ ขั้ น ตอน และการควบคุ ม ทางการเงิน เทคโนโลยี และ
การบริหารจัดการของ บจ. ไทยพาราไซลีน และ บมจ. ไทยลูบเบส เปนมาตรฐานเดียวกับของบริษัทฯ

•

ความทาทายในการดําเนินกิจการที่มีขอบเขตและความซับซอนมากขึ้น

ความจําเปนในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ และความไมแนนอนดังกลาวขางตนอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาบริษัทฯ จะสามารถรับรู
ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการรวมธุรกิจของบริษัทฯ กับธุรกิจของ บจ. ไทยพาราไซลีน และ บมจ. ไทยลูบเบส
1.1.11 การที่ บมจ. ปตท. มีแผนที่จะเขาซื้อกิจการของโรงกลั่นน้ํามันระยองซึ่งเปนคูแขงของบริษัทฯ อาจทําให บมจ. ปตท. และ
บริษัทฯ มีผลประโยชนที่ขัดแยงกัน
บมจ. ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ อยูระหวางการเขาซื้อหุนอารอารซีจากเชลล อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้งส
ลิมิเต็ด (Shell International Holdings Limited) ซึ่งจะทําให บมจ. ปตท. เปนผูถือหุนทั้งหมดของอารอารซี อารอารซีเปนผูดําเนิน
กิจการโรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซ (Complex Refinery) ซึ่งตั้งอยูที่อําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง และมีกําลังการกลั่นน้ํามัน
ดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ประมาณ 150,000 บารเรลตอวันมาตั้งแตป 2538 อารอารซี เปนคูแขงของบริษัทฯ ในการจัดหาวัตถุดิบและ
การจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปทั้งในประเทศและตางประเทศ บมจ. ปตท. ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2547 วาบริษัทฯ จะยังคงเปนโรงกลั่นหลักของ บมจ. ปตท. และบมจ. ปตท. จะจําหนายหุนบางสวนในอารอารซีใหแก
นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายยอยในอนาคตเมื่อถึงเวลาอันสมควร อยางไรก็ดี อาจเกิดผลประโยชนที่ขัดแยงขึ้นกับ บมจ.
ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนแตเพียงผูเดียวในอารอารซี ซึ่งบริษัทฯ ไมอาจรับรอง
ไดวาความขัดแยงทางผลประโยชนของ บมจ. ปตท. อันเกิดจากการถือหุนอารอารซีจะไดรับการแกไขโดย บมจ. ปตท. โดยไมสง
ผลกระทบตอประโยชนของบริษัทฯ
1.1.12 โครงการเพิ่มกําลังการผลิตของหนวยกลั่นน้ํามันดิบที่ 3 (Crude Distillation Unit-3 หรือ CDU-3) อาจไมสามารถดําเนิน
การใหแลวเสร็จตามกําหนดการและในงบประมาณที่คาดไวหรืออาจไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จหรืออยูในงบ
ประมาณที่คาดไวเลย
บริษัทฯ มี แผนที่จะเพิ่ มกําลังการผลิตของ CDU-3 ซึ่ งเปนหนวยกลั่น น้ํามันดิบที่ ใหญ ที่สุดของบริษัทฯ เพื่อเพิ่ มกําลัง
การกลั่นน้ํามันรวมของบริษัทฯ จากเดิม 220,000 บารเรลตอวันเปน 270,000 บารเรลตอวัน ถึงแมวาโครงการดังกลาวคาดวาจะแลว
เสร็จภายในสิ้นป 2549 แตระยะเวลาดําเนินการและคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการ ซึ่งรวมถึงตนทุนและความพรอมดานแหลงเงินกู ความเสี่ยงดานกฎระเบียบที่เกี่ยวของ การดําเนินงาน และธุรกิจ และ
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การเปลี่ยนแปลงสถานการณทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปในประเทศ ซึ่งบางปจจัยอาจอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ และมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานโครงการดังกลาวของบริษัทฯ ระยะเวลาดําเนินการและความสําเร็จของโครงการนี้อาจไดรับ
ผลกระทบในทางลบจากความไมแนนอนซึ่งพบไดทั่วไปในการขยายโครงการตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการขาดแคลน หรือการเปลี่ยนแปลง
ราคาอุปกรณ หรือวัสดุ ความบกพรองในการออกแบบหรือการกอสราง สภาพภูมิอากาศที่ไมเอื้ออํานวย ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ และ
สถานการณและปญหาที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา การที่บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงขอบเขตการทํางาน หรือขอกําหนดอื่น
หรือ การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ผูรับ เหมากอสรางอาจเห็ นวาจําเปน ความไมแน นอนตาง ๆ เหลานี้ อาจทํ าให โครงการเพิ่ มกํ าลัง
การผลิตของ CDU-3 เกิด ความลาชา บริษั ทฯ อาจมีตนทุนทางการเงินในการดําเนินโครงการเพิ่มขึ้นและอาจตองเลื่อนกําหนด
การแลวเสร็จของกําลังการกลั่นน้ํามันที่เพิ่มขึ้น
บริ ษั ท ฯ วางแผนที่ จ ะหยุ ด การดํ า เนิ น งานของ CDU-3 เป น เวลาประมาณ 30 วั น เพื่ อ การบํ า รุ ง รั ก ษาครั้ ง ใหญ
(Major Turnaround Maintenance) ในไตรมาสที่สี่ของป 2549 บริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการตอทอสงน้ํามันตาง ๆ เขาดวยกันสําหรับ
โครงการเพิ่มกําลังการผลิตของ CDU-3 ระหวางเวลาการหยุดดําเนินงานของ CDU-3 และภายในเวลา 15 วันนับจากนั้นเพื่อใหเวลา
การหยุดดําเนินงานของ CDU-3 นอยที่สุด อยางไรก็ตาม หากเกิดความลาชาในการพัฒนาและการดําเนินโครงการเพิ่มกําลังการผลิต
หรือการบํารุงรักษา บริษัทฯ อาจไมสามารถเพิ่มกําลังการผลิตของ CDU-3 ไดทันเวลาเพื่อใหสอดคลองกับกําหนดเวลาการบํารุง
รักษาดังกลาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจมีความจําเปนตองหยุดการทํางานของ CDU-3 เปนระยะเวลายาวนานขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจตัดสินใจไมดําเนินการเพิ่มกําลังการผลิตของ CDU-3 ดวยเหตุผลหลายประการ ซึ่งรวมถึงการที่
บริษัทฯ ไมสามารถจะไดรับเงินทุน การไมไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐ และความเสี่ยงดานการดําเนินงานหรือความเสี่ยง
ทางธุรกิจอื่น ซึ่งบางอยางอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะไมดําเนินการตามโครงการที่เสนอตอไป
หรื อ ไม ส ามารถดํ าเนิ น โครงการที่ เสนอให สํ าเร็ จ ลุ ล ว งได ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ อาจได รั บ ผลกระทบในทางลบ
นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ตัดสินใจไมดําเนินโครงการนี้ บริษัทฯ สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจนําเงินที่ไดจากการเสนอขาย
หุนในครั้งนี้ที่บริษัทฯ ตั้งใจจะนําไปใชเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตของ CDU-3 ไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ได อยางไรก็ดี บริษัทฯ
ไมอาจรับรองไดวาบริษัทฯ จะสามารถนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ไปใชเพื่อการอื่นที่จะใหผลประโยชนที่เทากับหรือ
ดีกวาผลประโยชนที่จะไดรับจากการเพิ่มกําลังการผลิตของ CDU-3
1.1.13 บริษัทฯ จําหนายสินคาจํานวนมากใหลูกคานอยราย
บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปในประเทศใหแกบริษัทน้ํามันขนาดใหญ 3 ราย ประกอบดวยบมจ. ปตท.
เชลล และ คาลเท็กซ คิดเปนสัดสวนรวมรอยละ 44 รอยละ 51 รอยละ 63 และรอยละ 60 ของมูลคาขายสุทธิของบริษัทฯ ในป 2544
2545 และ 2546 และในงวดหกเดือนแรกของป 2547 ตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทฯ ไดจําหนายสินคาใหแก บมจ. ปตท.
คิ ด เป น ร อ ยละ 17 ร อ ยละ 30 ร อ ยละ 45 และร อ ยละ 47 ของมู ล ค า ขายสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ ในป 2544 2545 และ 2546 และใน
งวดหกเดือนแรกของป 2547 ตามลําดับ นอกจากนี้ ในป 2544 และป 2545 บริษั ทฯ ยังไดใหบริการรับจางกลั่นน้ํามันดิบใหแก
บมจ. ปตท. ดวย ในป 2546 บริษัทฯ จําหนายสินคาให กับเชลล คาลเท็กซ บจ. ไทยพาราไซลีน บมจ. บางจาก และผูซื้อรายอื่น
คิดเปนรอยละ 15 รอยละ 3 รอยละ 5 รอยละ 3 และรอยละ 21 ของมูลคาขายสุทธิในป 2546 ตามลําดับ และรอยละ 11 รอยละ 2
รอยละ 4 รอยละ 4 และรอยละ 23 ของมูลคาขายสุทธิในงวดหกเดือนแรกของป 2547 ตามลําดับ ดวยเหตุที่ยอดขายของบริษัทฯ ขึ้น
อยูกับลูกคาเพียงไมกี่ราย บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบหากฐานะทางการเงิน หรือ การดําเนินงาน หรือ อุปสงคของสินคาของลูกคา
เหลานี้เปลี่ยนแปลงไป
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บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปใหกับ บมจ. ปตท. ตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามัน
สําเร็จรูป ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2543 (Product Offtake and Crude Oil Supply Agreement หรือ “POCSA”) โดย บมจ. ปตท. และ
บริ ษั ท ฯ ตกลงที่ จ ะซื้ อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย มสํ า เร็ จ รู ป ณ ราคาตลาดตามขั้ น ตอนการกํ า หนดปริ ม าณของผลิ ต ภั ณ ฑ
ขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไวในสัญญา POCSA ทั้งนี้ ตามขั้นตอนการกําหนดปริมาณของผลิตภัณฑ บมจ. ปตท. ตองเสนอ
ชนิ ด และปริ มาณของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ บมจ. ปตท. ต องการเพื่ อ การจําหน ายในประเทศและ/หรือ การส งออก ซึ่ งตองเป น ปริ ม าณ
อยางนอยรอยละ 49.99 ของกําลังการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ จํานวน 220,000 บารเรลตอวัน (ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเปน 270,000 บารเรลตอ
วัน หลังจากโครงการเพิ่มกําลังการผลิตของ CDU-3 เสร็จสิ้น) และบริษัทฯ จะแจงใหทราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภัณฑที่บริษัทฯ
สามารถสงมอบให บมจ. ปตท. ไดภายในเวลาที่ตกลงกันซึ่ง บมจ. ปตท. จะรับซื้อผลิตภัณฑตามปริมาณที่บริษัทฯ ตกลงสงมอบ
นอกจากนี้ บมจ. ปตท. มีสิทธิพิเศษตามสัญญาที่จะซื้อผลิตภัณฑ ณ ราคาตลาดในขณะนั้นกอนลูกคารายอื่นในปริมาณสูงสุดรอยละ
100 ของกําลังการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ภายใตเงื่อนไขที่ระบุ ไวในสัญ ญา POCSA ทั้งนี้ บมจ. ปตท. จะรับซื้อผลิตภัณ ฑ ของ
บริษัทฯ เพื่อการจําหนายในตลาดภายในประเทศใหไดมากที่สุด และบริษัทฯ ตั้งเปาหมายที่จะดําเนินการตามความตองการของ
บมจ. ปตท. ในการผลิต ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหใกลเคียงที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในเชิงพาณิชย และในทางเทคนิค เงื่อนไขและ
ขอกําหนดของการซื้อขายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปของบริษัทฯ เพื่อการสงออกจะเปนไปตามขอตกลงรวมกันของบริษัทฯ
และ บมจ. ปตท. ในแต ล ะครั้งที่ บ มจ. ปตท. รับ ผลิต ภั ณ ฑ จ ากบริษั ท ฯ เพื่ อส งออก นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ไดจํ าหน ายผลิต ภั ณ ฑ
ปโตรเลียมสําเร็จรูปในตลาดภายในประเทศใหกับเชลลและคาลเท็กซตามสัญญาซื้อขายซึ่งมีการกําหนดใหใชราคาซื้อขายอิงกับ
ราคาตลาด
บริษัทฯ คาดวาบริษัทฯ จะยังคงขายผลิตภัณฑสวนใหญของบริษัทฯ ใหกับลูกคารายใหญขางตนตอไป และจะยังคงขาย
หรือขยายการขายไปยังผูซื้อรายอื่นดวย แตบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาลูกคาเหลานี้จะไมประสบปญหาในดานการจําหนายสินคา
หรือจะไมมีปญหาทางการเงิน หรือวาจะสามารถซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ ตอไปไดตามปริมาณที่เคยซื้อมาในอดีตหรือจะยังคงซื้อ
จากบริษัทฯ ตอไป
1.1.14 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกลั่นน้ํามันซึ่งมีการแขงขันสูงมาก
อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันเปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงมากในดานการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปใน
ประเทศ โดยหลักแลว บริษัทฯ ตองแขงขันกับผูประกอบการกลั่นน้ํามันรายใหญอื่น ๆในประเทศอีก 5 ราย ในดานการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป ในชวงป 2533 ถึงป 2543 ผูประกอบการกลั่นน้ํามันในประเทศรวมทั้งบริษัทฯ ไดขยายกําลังการก
ลั่นน้ํามันในขณะที่ปริมาณความตองการสําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปมิไดเพิ่มขึ้นตามไปในอัตราเดียวกัน ทําใหปริมาณ
ของผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปที่สําคัญหลายชนิดมีกําลังการผลิตสวนเกิน ในปจจุบัน มีผลผลิตสวนเกินความตองการสําหรับ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปบางชนิดในตลาดภายในประเทศ ตัวอยางเชน กาซปโตรเลียมเหลว และ น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว
ความไมสมดุลอยางตอเนื่องของอุปสงคและอุปทานในตลาดภายในประเทศอาจทําใหเกิดแรงกดดันในดานราคาในตลาดภายใน
ประเทศ ทําใหผูจําหนายผลิตภัณฑ ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ตองขายผลิตภัณฑสวนเกินดังกลาวในตลาดสงออกที่มีกําไรลดลง ซึ่งอาจสง
ผลในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอกําไรจากการประกอบการและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มิไดประกอบธุรกิจคาปลีก
น้ํามันนอกจากสถานีบริการน้ํามัน 3 แหงซึ่งมีไวเพื่อประโยชนในดานการประชาสัมพันธ ดังนั้น บริษัทฯ ตองพึ่งผูอื่นในเรื่องชอง
ทางการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ คูแขงในประเทศของบริษัทฯ 3 รายมีการประกอบกิจการทั้งการกลั่นน้ํามันและการคาปลีก
และอาจมีความไดเปรียบในชวงที่กําไรจากการกลั่นน้ํามันตกต่ํา เนื่องจากคูแขงดังกลาวมีการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย
เนื่องจากผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปมีลักษณะเปนสินคาโภคภัณฑ (Commodity) การแขงขันในตลาดในประเทศและ
ในตลาดต างประเทศ จึ งเป น การแข งขั น ด านราคาเป น หลั ก ซึ่ งจะปรั บ ราคาตามคุ ณ สมบั ติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละตามต น ทุ น ใน
การขนส ง โดยทั่ วไป บริษั ท ฯ จึ งไม อ ยูในฐานะที่ จะรั กษาความสามารถในการแข งขั น ดว ยวิธี การสรางความแตกต างในตั ว
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ผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และอาจไมสามารถผลักภาระตนทุนที่สูงขึ้นไปยังลูกคาได บริษัทฯ ยังอาจตองเผชิญกับการ
แขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นถาคูแขงของบริษัทฯ เพิ่มปริมาณการกลั่นน้ํามันหรือเพิ่มกําลังการกลั่นน้ํามันในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังแข งขั น กั บ อุ ต สาหกรรมอื่ น ที่ จั ด สรรแหล งพลั งงานทดแทนความต อ งการพลั งงานและน้ํ ามั น ของลู ก ค าของบริ ษั ท ฯ เช น
กาซธรรมชาติ ถานหิ น และพลั งงานหมุ น เวียน ดั งนั้ น ถ าบริษั ท ฯ ไม สามารถแขงขั น กับ คู แขงเหลานี้ ได อยางมีป ระสิ ท ธิภ าพ
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน รวมทั้งศักยภาพในทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
1.1.15 บริษัทฯ มีหนี้สินระยะยาวในระดับที่สูงซึ่งอาจจํากัดความคลองตัวในการประกอบธุรกิจหรือเปนขอจํากัดในการจัดหา
แหลงเงินทุนที่จําเปนในการขยายกิจการ
บริษัทฯ มีหนี้สินตอทุนในสัดสวนที่สูง โดยตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีหนี้สิน
ระยะยาวจํานวน 39,358 ลานบาท และสัดสวนของหนี้สินระยะยาวทั้งหมดเทียบกับเงินทุนระยะยาว (Total Capitalization) ของ
บริษัทฯ คิดเปนประมาณรอยละ 48 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ
เทากับ 1.83:1 และอัตราสวนของหนี้สินไมหมุนเวียนตอทุนเทากับ 0.98:1
บริษัทฯ มีขอจํากัดและจะยังคงอยูภายใตขอจํากัดทางการเงิน และขอกําหนดอื่นที่จํากัดความสามารถในการกูยืมเงิน
การขายสินทรัพย หรือการเขาทําธุรกรรมตาง ๆ กับบริษัทในเครือของบริษัทฯ นอกจากนี้ จํานวนเงินกูที่สูงทําใหบริษัทฯ มีความ
เสี่ยงมากขึ้นจากผลกระทบในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา และในกรณีที่ภาวะอุตสาหกรรมน้ํามันอยูในชวงขาลง (Downturns in
Refining Industry) อันเกิดจากปญหากระแสเงินสดที่ไมอาจคาดการณ ได และขอจํากัดในเรื่องการวางแผน หรือการปรับตัวให
ทันตอความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและอุตสาหกรรม
1.1.16 บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 หนี้สินของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมประมาณรอยละ 100 ของหนี้สินระยะสั้น และประมาณ
รอยละ 95 ของหนี้สินระยะยาวคิดดอกเบี้ยเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อัตราดอกเบี้ยในชวงเวลาที่ผานมา จนถึงขณะนี้เปนอัตรา
ดอกเบี้ ยที่ต่ําเป นประวัติการณ แตบริษั ทฯ ไม อาจรับรองไดวาอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยูในอัตราที่ต่ําเชนนี้ตลอดไป หากอัตรา
ดอกเบี้ยในทองตลาดเพิ่มสูงขึ้นมากจะมีผลทําใหตนทุนในการกูยืมเงินของบริษัทฯ ตามสัญญาเงินกูอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
ในปจจุบัน หรือการกูยืมในอนาคตภายใตอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวหรือแบบคงที่เพิ่มสูงขึ้นมากในอนาคต ซึ่งอาจสงผลกระทบใน
ทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ (โปรดดูขอ 12 “ฐานะทางการเงินและผลการดําเนิน
งาน-ผลกระทบจากสภาวะตลาด-ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย”)
1.1.17 การโจมตี หรือการขูหรือขาวลือเรื่องการโจมตีของผูกอการรายหรือการเกิดสงครามอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ
ของบริษัทฯ
ธุรกิจของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและความผันผวนของความเชื่อมั่นและการใชจายของ
ผูบริโภค ซึ่งอาจลดลงไดดวยปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการกอการรายและสงคราม
ความตึ งเครียดระหวางประเทศสหรั ฐอเมริก า และประเทศอิรัก เมื่ อ เร็ว ๆ นี้ ซึ่ งนํ าไปสู ส งครามในเดื อนมี น าคม 2546 รวมถึ ง
เหตุการณตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อตอบโตและมีความเกี่ยวเนื่องกับสงครามดังกลาว ซึ่งรวมทั้งการกอการรายในอนาคตตอเปาหมายใน
ภูมิภาคตะวันออกกลางหรือภูมิภาคอื่น ๆ หรือตอโรงกลั่นของบริษัทฯ ขาวลือหรือการขมขูเรื่องการโจมตีของผูกอการรายหรือ
สงคราม ขอขัดแยงในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือการหยุดชะงักทางการคาที่มีผลกระทบตอผูจําหนายสินคา หรือตอลูกคาของ
บริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เหตุดังกลาว อาจมีผลกระทบทําใหการสงมอบวัตถุดิบให
บริษัทฯ ลาชา หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นในการขนสงวัตถุดิบใหแกบริษัทฯ และอาจมีผลใหปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑของ
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บริษัทฯ ลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน เหตุการณเหลานี้อาจทําใหเกิดผลกระทบในทางลบตอราคาของพลังงาน
รวมทั้งราคาของน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป และมีผลกระทบในทางลบตอกําไรของบริษัทฯ นอกจากนี้ การเพิ่ม
ขึ้นอยางมากของราคาของพลังงานอาจทําใหรัฐบาลเขาควบคุมราคาดังกลาว ซึ่งหากมีเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายเหตุ
การณที่กลาวขางตนเกิดขึ้น อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.18 พนักงานของบริษัทฯ สวนใหญเปนสมาชิกสหภาพและบริษัทฯ อาจมีปญหาขอพิพาทแรงงานซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ
ประกอบการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2547 บริ ษั ทฯ มี พ นั กงานจํ านวน 722 คน ประมาณร อยละ 72 เป น สมาชิ กสหภาพ โดยพนั กงาน
เหลานั้นอยูภายใตขอตกลงวาดวยสภาพการจางซึ่งจะสิ้นอายุในเดือนมิถุนายน 2548 ความสัมพันธของบริษัทฯ กับสหภาพที่ผานมา
เปนไปดวยดี และตลอดระยะเวลา 25 ปที่ผานมาบริษัทฯ ไมเคยประสบปญหาการหยุดงานเนื่องจากขอพิพาทแรงงาน อยางไรก็ดี
บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาความสัมพันธที่ดีกับสหภาพจะไมเปลี่ยนแปลงไปจากที่เปนอยูในปจจุบัน ขอพิพาทแรงงานที่โรงกลั่น
น้ํามันอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของธุรกิจการกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
1.1.19 ธุรกิจผลิตไฟฟาของบริษัทในเครือพึ่งพาการจัดหากาซธรรมชาติจากผูจัดหารายเดียว
บมจ. ปตท. เปนผูขายและผูจําหน ายกาซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศ บมจ. ปตท. สงมอบกาซธรรมชาติใหแก
บจ. ไทยออยล เพาเวอร และ บจ. ผลิ ตไฟฟ าอิสระ ผานทางระบบท อส งกาซธรรมชาติ ในกรณี ที่บ ริษั ทดังกลาวไม ไดรับ กาซ
ธรรมชาติในปริมาณที่เพียงพอ บจ. ไทยออยลเพาเวอร สามารถเลือกใชดีเซลแทนในการผลิตไฟฟาใหกับ กฟผ. ซึ่งเปนลูกคาหลัก
ของ บจ. ไทยออยลเพาเวอร เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียคาปรับภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา สําหรับ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ กฟผ. ซึ่งเปน
ลูกคารายเดียวของ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระมีสิทธิตามสัญญาซื้อไฟฟาที่จะขอให บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ ใชน้ํามันดีเซลเปนพลังงาน
สํารอง ซึ่งในกรณีดังกลาว กฟผ. จะชําระคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นใหแก บจ. ผลิตไฟฟาอิสระตามสูตรคํานวณที่กําหนดในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟา อยางไรก็ดี ในการใชน้ํามันดีเซลอาจมีผลเปนการลดประสิทธิภาพของโรงไฟฟาและอาจมีคาใชจายในการบํารุงรักษา
เพิ่มขึ้น ดังนั้น หาก บมจ. ปตท. ไมสามารถสงมอบกาซธรรมชาติให บจ. ไทยออยลเพาเวอร และ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ อาจสงผล
กระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของ บจ. ไทยออยลเพาเวอร และ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได
1.1.20 กรมสรรพากรอาจมีประเด็นโตแยงเกี่ยวกับจํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่บริษัทฯ ชําระอันเนื่องมาจากการใหบริการกลั่น
น้ํามันดิบตางจากบริษัทฯ
ในการพิจารณาคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามคําขอของบริษัทฯ นั้น กรมสรรพากรไดตรวจสอบในประเด็นตาง ๆ และได
แจงตอบริษัทฯ ดวยวาจาเมื่อเดือนธันวาคม 2546 วากรมสรรพากรอยูระหวางการพิจารณาประเด็นในเบื้องตนเกี่ยวกับการชําระภาษี
มูลคาเพิ่มของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการรับจางกลั่นน้ํามันดิบในชวงป 2542 ถึง 2545 ตามสัญญาบริการรับจางกลั่นน้ํามัน
ปโตรเลียมดิบ (Head of Agreement for Crude Oil Processing) บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มทั้ง
ภาษีซื้อและภาษีขายตามแนวทางปกติตามที่บริษัทฯ เคยปฏิบัติมาซึ่งกรมสรรพากรไดเคยตรวจสอบมากอนหนาแลว อยางไรก็ดี
เนื่องจากสิทธิในการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มบนน้ํามันดิบตามสัญญาดังกลาวไดพนกําหนดระยะเวลาแลว ดังนั้น หากกรมสรรพากร
วินิจฉัยใหบริษัทฯ ตองชําระภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มเติม รวมทั้งเบี้ยปรับ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการ
เงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
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1.1.21 บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ อาจไมไดคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกันภัยในจํานวนสวนใหญอันเนื่องมาจากการระเบิด
ของเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซ (CT-2) ในเดือนมกราคม 2547 ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและทําใหธุรกิจ
หยุดชะงัก
ในเดือนตุลาคม ป 2545 ไดเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นกับเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซเครื่องที่ 1 (CT-1) ในชวงการเริ่มเดิน
เครื่องภายหลังจากการหยุดบํารุงรักษา ทําใหเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซเครื่องที่ 1 ตองหยุดเดินเครื่องเปนเวลาถึง 11 เดือน และ
สามารถเดินเครื่องไดเปนปกติในเดือนพฤศจิกายน 2546 และตอมาในเดือนมกราคม 2547 เครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซเครื่องที่ 2
(CT-2) ไดเกิดระเบิดขึ้นเนื่องมาจากปญหาทางดานเทคนิค บจ. ผลิตไฟฟาอิสระไดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซเครื่องใหม
ทดแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ระเบิดดังกลาวในป 2547 แตยังมิไดชําระเงินคาซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟาดังกลาว โดย บจ. ผลิตไฟฟา
อิสระจะใชเงินที่ไดจากคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมและเงินภายในของบริษัทฯ (หากเงินที่ไดจากคาสินไหมทดแทนมีจํานวน
ไมเพียงพอ) ชําระคาเครื่องกําเนิดไฟฟาดังกลาว
บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ ไดเรียกคาสินไหมทดแทนจากความเสียหายตอทรัพยสิน และความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักอัน
เนื่องมาจากการระเบิดของเครื่อง CT-2 อยางไรก็ตาม บจ. ผลิตไฟฟาอิสระและผูรับประกันภัย ไมสามารถเจรจาตกลงเรื่องคาสิน
ไหมทดแทนได ดังนั้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ ไดแจงตอผูรับประกันภัยวา บจ. ผลิตไฟฟาอิสระจะนําเรื่อง
ดังกลาวเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หากไมชําระคาสินไหมทดแทนความเสียหายตอทรัพยสินมูลคา 18 ลานดอลลารสหรัฐ
และความเสียหายอันเกิดจากธุรกิจหยุดชะงัก มูลคา 31 ลานดอลลารสหรัฐ รวมมูลคาที่เรียกรองทั้งสิ้นเปนเงิน 49 ลานดอลลาร
สหรัฐ รวมทั้งดอกเบี้ยที่จะตองรับผิด แมวา บจ. ผลิตไฟฟาอิสระเชื่อวาบจ. ผลิตไฟฟาอิสระ มีเหตุผลที่เพียงพอที่จะไดรับเงินคาสิน
ไหมทดแทนดังกลาว แตบริษัทฯ มิอาจคาดเดาไดวา บจ. ผลิตไฟฟาอิสระจะไดคาสินไหมทดแทนในจํานวนสวนใหญของจํานวนที่
เรียกรอง ซึ่งหากบจ. ผลิตไฟฟาอิสระไมไดคาสินไหมทดแทนในจํานวนสวนใหญของจํานวนที่เรียกรอง บจ. ผลิตไฟฟาอิสระอาจ
ประสบปญหาสภาพคลองในระยะสั้น ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงิน และจํากัดความสามารถในการจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท และอาจตองไดรับเงินทุนเพิ่มเติมจากบริษัทฯ หรือ บจ. ไทยออยลเพาเวอร นอกจากนี้ การดําเนิน
งานของ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระอาจไดรับผลกระทบในทางลบ หากโครงการติดตั้งเครื่อง CT-2 ซึ่งเปนเครื่องใหมเกิดการลาชาออกไป

1.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการถือครองหุนของบริษัทฯ

1.2.1

บริษัทฯ อาจไมสามารถจายเงินปนผลได

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดไดกําหนดหามมิใหบริษัทฯ จายเงินปนผล หากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม แมวาบริษัทฯ
จะมีกําไรสุทธิในปดังกลาวก็ตาม โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมจํานวน 879 ลานบาท หากบริษัทฯ ยังไม
สามารถดําเนินธุรกิจให มีกําไรที่เพียงพอ จะทําใหบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมและจะไมสามารถจายเงินป นผลไดในอนาคต
อันใกล
1.2.2

ตลาดหลักทรัพยฯ รับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทฯ ดําเนินการตามที่กําหนด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547 ตลาดหลักทรัพยฯ ไดแจงวา คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ ไดพิจารณาคําขอใหรับหุน
สามัญของบริษัทฯ แลวเห็นวาหลักทรัพยของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่องการรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ยกเวน
คุณสมบัติตามขอ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุนรายยอย โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดเงื่อนไขในการรับ
หลักทรัพยของบริษัทฯ ดังนี้
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1.

กํ า หนดให บ ริ ษั ท ฯ ดํ าเนิ น การเสนอขายหุ น ต อ ประชาชนให แ ล ว เสร็ จ ภายใน 6 เดื อ น นั บ แต วั น ที่ ต ลาด
หลักทรัพยฯ แจงผลการพิจารณาใหบริษัทฯ ทราบหรือภายในวันที่ 23 มีนาคม 2548

2.

กําหนด Silent Period สั่งหามบุคคลตามขอ 3 แหงประการคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ วาดวย เรื่อง การ
หามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด นําหุนทั้งหมดของ
ตนออกขายภายใน 1 ป 6 เดือนนับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยผอนผันใหเมื่อ
ครบกําหนด 6 เดือนแรกและทุก ๆ 6 เดือนสามารถทยอยขายหุนไดรอยละ 25 ของหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย

ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในตลาดรอง และอาจไมไดรับผล
ตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากบริษัทฯ ไมสามารถกระจายหุนตอประชาชนทั่วไปเพื่อใหมีคุณสมบัติครบ
ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ได
1.2.3

การเสนอขายหุนตอกรรมการพนักงานในราคาที่ต่ํากวาราคาเสนอขายครั้งนี้

ในวัน ที่ 20 –21 กันยายน 2547 บริษั ทฯ ไดเสนอขายหุ นให กับกรรมการและพนักงานของบริษั ทฯ และพนั กงานของ
บจ. ไทยออยลมารีน จํานวน 40 ลานหุน คิดเปนรอยละ 1.97 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ หากมีการจองซื้อครบ
ทั้งหมด (ไมรวมการจัดสรรหุนสวนเกิน) ในราคาหุนละ 10 บาท ซึ่งเปนราคาที่ต่ํากวาราคาเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้
โดยกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของ บจ. ไทยออยลมารีน ที่ไดรับการจัดสรรหุนในครั้งนี้จะถูกหามนําหุน
ทั้งหมดของตนที่ไดรับการจัดสรรออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 2 ปนับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลัก
ทรัพยฯ ทั้งนี้ กรรมการและพนักงานจะสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนทุกหนึ่งในสามของจํานวนหุนทั้งหมดที่
ถูกสั่งหามขาย หลังจากครบกําหนดระยะเวลา 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน นับจากวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ดังนั้นผูลงทุนจึงอาจไดรับผลกระทบหากราคาหุนลดลงจากการที่กรรมการและพนักงานดังกลาวนําหุนออกขาย
นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในการเสนอขายครั้งนี้ ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ บางรายยังคงถือหุนของบริษัทฯ
โดยผูถือหุ นดังกล าวอาจไดรับ หุ น ของบริษั ทฯ จากการแปลงหนี้เปน ทุ น ตามสัญ ญาหลั กในการปรับโครงสรางหนี้ ลงวันที่ 3
เมษายน 2543 หรือจากการซื้อขายหุนกอนการเสนอขายหุนครั้งนี้ ซึ่งราคาที่ไดมา (แลวแตกรณี) อาจต่ํากวาราคาที่เสนอขายหุนตอ
ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ บริษัทฯ บมจ. ปตท. และผูถือหุนเดิมรายอื่น (ยกเวนผูถือหุนเดิมที่ถือหุนนอยกวารอยละ 1 ของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ) ไดมีการลงนามในสัญญา (Memorandum of Agreement) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547 ที่กําหนด
หามมิใหผูถือหุนเดิมรายอื่นดังกลาวที่ยังถือหุนของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ขาย (ตามคํานิยามที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่องการหามผูบริหารหรือผูถือหุนหรือบุคคลที่เกี่ยวของขายหุนหรือหลักทรัพยภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด) หุนเปนระยะเวลา 12 เดือน 18 เดือน 2 ป หรือ 3 ป (แลวแตกรณี) และในสวนของหุนที่ บมจ. ปตท. ถืออยูใน
บริษัทฯ นั้น มีขอกําหนดหามขาย (ตามคํานิยามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่องการหามผูบริหารหรือ
ผูถือหุนหรือบุคคลที่เกี่ยวของขายหุนหรือหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด) เปนเวลา 3 ปนับจากวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทํา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจไดรับผลกระทบ หากราคาหุนลดลงจากการที่ผูถือหุนเดิมหรือ บมจ. ปตท.
นําหุนออกขายเมื่อหมดระยะเวลาการหามจําหนายจายโอนหุนดังกลาว
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