หนังสือชี้ชวน

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํา กั ด (มหาชน)
Esso (Thailand) Public Company Limited
เสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไป
โดย บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 773,333,300 หุน
และจัดสรรหุนสวนเกินจํานวนไมเกิน 84,583,300 หุน
โดยผูถือหุนเดิม คือ กระทรวงการคลัง
เสนอขายหุนสามัญเดิมจํานวนไมเกิน 326,250,000 หุน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 4.9338 บาท ในราคาเสนอขายเบื้องตนหุนละ 9 – 13 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
สําหรับผูจองซื้อรายยอย และบุคคลทั่วไป: วันที่ 21 และ 22 เมษายน 2551
สําหรับนักลงทุนสถาบัน: วันที่ 23 ถึง 25 เมษายน 2551 และ 28 เมษายน 2551
ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนวันที่ 12 ธันวาคม 2550
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบงั คับวันที่ 8 เมษายน 2551
ในการเสนอขายหุนครั้งนี้ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะใหสิทธิผูจัดหาหุนสวนเกิน (ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย) ซื้อหุนภายหลังการเสนอขายหุนที่จัดจําหนายจํานวนไมเกิน 84,583,300 หุน เพื่อใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสามารถ
จัดหาหุนเพื่อสงมอบคืนบริษัทเอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้งอิงค ที่ใหยืมหุนเพื่อการจัดสรรหุนสวนเกิน และการดําเนินการดังกลาวจะทําใหมีความตองการซื้อ
หลักทรัพยมากขึ้น เมื่อราคาหลักทรัพยต่ํากวาราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรัพยสูงกวาราคาเสนอขาย อาจจะมีปริมาณหลักทรัพยที่สามารถนํามาซื้อขายไดมากขึ้น
อยางไรก็ตามเนื่องจากผูใหยืมหุนเพื่อการจัดสรรหุนสวนเกินสามารถเรียกใหผูจัดหาหุนสวนเกินสงมอบคืนหุนที่ใหยืมไดภายในระยะเวลา 5 วันทําการ นับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงใหมีการสงมอบคืนหุน ซึ่งอาจเปนเวลาใด ๆ กอนสิ้นสุดระยะเวลา 30 วัน นับแตวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยก็ได อันจะเปนผลทําใหระยะเวลาในการจัดหาหุนเพื่อสงมอบคืนของผูจัดหาหุนสวนเกินโดยการซื้อหุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอาจสิ้นสุดกอน
ระยะเวลา 30 วัน หรืออาจไมมีการดําเนินการเพื่อรักษาระดับราคา (Stabilization) หากผูจัดหาหุนสวนเกินมีหนาที่ตองสงมอบคืนหุนใหแกผูใหยืมหุนกอนวันที่หุนของ
บริษัทฯ เขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความเหมาะสมใน
การลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนนี้แตอยาง
ใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือ
หลักทรัพยมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือกระทรวงการคลังในฐานะเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
้นเพื่อเผยแพร
เอกสารฉบับนี้ไมใชหนังสือสําหรับการเสนอขายหลักทรัพย แตจัดทําขึสารบั
ญ ขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยกอนการเสนอขาย เพื่อใหผูลงทุนมีระยะเวลา
พอสมควรในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน โดยขอมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไมแตกตางไปจากขอมูลที่ปรากฏในรางหนังสือชี้ชวนที่ไดยื่นตอสํานักงาน
สารบัญ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซึ่งยังไมมีผลบังคับตามกฎหมาย ดังนั้น ขอมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงไดอีก
หนา
ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพยจะกระทําไดก็ตอเมื่อแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนที่ไดยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีผลใชบังคับแลว และจะกระทําโดยการสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนใหแกผูลงทุน
คําเตือน:การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบ หรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารนิเทศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอรส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันและเวลาทําการของ
สํานักงาน ระหวางเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทางhttp://www.sec.or.th
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ขอมูลเพิ่มเติมที่แจกจายใหแกนักลงทุน

คํานิยาม
เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอืน่ ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ ใหคําตอไปนี้มีความหมายดังนี้
บริษัทฯ

หมายความถึง บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น

หมายความถึง เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และอาจรวมถึงบริษัทตั้งแตหนึ่งแหงหรือ
มากกวาที่เปนบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมของเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น (แลวแตความหมายของบริบทนั้น)

สวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัด
จําหนายน้าํ มัน (downstream
segment)

หมายความถึง สวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน การดําเนินการสถานี
บริการ ซึ่งเปนหนึ่งในสองสวนของธุรกิจหลักของบริษัทฯ

สวนธุรกิจปโตรเคมี
(petrochemical segment)

หมายความถึง สวนธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภั ณฑปโตรเคมี ซึ่งเปนอีกหนึ่งสว น
ของธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ปริมาณการผลิต (production
volumes)

หมายความถึง ปริมาณการผลิตที่คิดคํานวณ ณ อุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต

ปริมาณการขาย (sales volumes)

หมายความถึง ปริมาณการขายที่คิดคํานวณ ณ อุณหภูมิ 86 องศาฟาเรนไฮต

กําลังการกลั่น (capacity) ของโรง
กลั่นน้ํามันของบริษัทฯ

หมายความถึง อัตรากําลังการกลั่นสูงสุดของโรงกลั่นน้ํ ามันของบริษั ทฯ ซึ่งคิดตาม
วัน ที่ มีก ารผลิ ต จริง (stream day) โดยอัต รากํา ลั งการกลั่ น สู งสุ ด ซึ่ ง
คํานวณขึ้นเองโดยบริษัทฯ นั้น ตั้งอยูบนพื้นฐานวา สามารถคงอัตรา
การกลั่นสูงสุดตอวันไวไดชวงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเปนระยะเวลาที่นาน
พอสมควร (อยา งน อย 30 วั น) โดยปราศจากความเสีย หายหรือ การ
เสื่อ มสภาพก อนกํ าหนดของตั วเร งปฏิ กิริย าหรืออุ ปกรณ และอยูบ น
พื้นฐานวา สัดสวนวัต ถุดิบ (feedstock slate) คุณ ภาพ และปจจัยบาง
ประการที่เกี่ ยวขอ งการดํ าเนิน งาน มีความสอดคลองกั บปริมาณการ
กลั่นสูงสุดของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ที่ไดแสดงไวและเงื่อนไข
ในการเริ่มตน กระบวนการผลิต (Start-of-run) ทั้งนี้ สภาวะเงื่อ นไข
ต า ง ๆ เหล า นี้ อ าจไม สั ม พั น ธ กั บ สภาวะเงื่ อ นไขที่ ไ ด อ อกแบบไว
นอกจากนี้ สัดสวนวัตถุดิบและคุณภาพที่ดีที่สุดในเชิงเศรษฐศาสตร
ซึ่งจะแปรเปลี่ ยนเมื่อ สภาพตลาดเปลี่ยนแปลงไป อาจจะแตกตางไป
จากพื้นฐานที่ใชในการกําหนดอัตรากําลังการกลั่นสูงสุด อันจะสงผล
ทําใหไดผลผลิต (throughputs) ที่ต่ําลง

อนึ่ ง กํ า ลั งการกลั่ น ที่ แ ท จ ริ งของโรงกลั่ น น้ํ า มั น ของบริ ษั ท ฯ อาจ
แตกตางจากกําลังการกลั่นที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับนี้ โดยขึ้นอยูกับ
ชนิดของน้ํามันดิบที่ใช สวนผสมผลิตภัณฑ (product mix) อัตราการใช
กํา ลั งการกลั่ น การพั ฒ นาปรั บ ปรุงอุ ป กรณก ารผลิต รวมถึง สภาวะ
เงื่อนไขและปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
กําลังการกลั่นที่ไดรับอนุญาต
(licensed capacity) ของโรงกลั่น
น้ํามันของบริษัทฯ

หมายความถึง กําลังการกลั่นน้ํามันดิบที่บริษัทฯ ไดรับอนุญาตภายใตสัญญาขยายและ
ประกอบกิ จ การโรงกลั่ น ป โ ตรเลี ย ม ซึ่ งแต เ ดิ ม ได ทํ า ขึ้ น ระหว า ง
กระทรวงอุตสาหกรรมกับบริษัทฯ รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม

กําลังการผลิตของโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ

หมายความถึง อัตราการผลิตสูงสุดตอวัน ซึ่งคํานวณจากวันที่ไดมีการบันทึกวามีการ
ผลิตสูงสุดในวันนั้น ๆ จํานวน 7 วัน สําหรับการผลิตผลิตภัณฑใหม
ภายใตสภาวะที่คงที่ (Steady State) คูณดวย 365 วัน
อนึ่ง กําลังการผลิตที่แทจริงของโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ อาจ
แตกตางจากกําลังการผลิตที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับนี้ โดยขึ้นอยูกับ
ชนิดของน้ํามันดิบที่ใช สวนผสมผลิตภัณฑ (product mix) อัตราการใช
กํา ลั งการผลิ ต การพั ฒ นาปรั บ ปรุงอุ ป กรณ ก ารผลิต รวมถึ ง สภาวะ
เงื่อนไขและปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

กําลังการผลิตของหนวยผลิตสาร
ทําละลายของบริษัทฯ

หมายความถึง อัตราการผลิตสูงสุดตอวัน ซึ่งคํานวณจากวันที่ไดมีการบันทึกวามีการ
ผลิตสูงสุดในวันนั้น ๆ จํานวน 7 วัน สําหรับการผลิตผลิตภัณฑใหม
ภายใตสภาวะที่คงที่ (Steady State) คูณดวย 365 วัน
อนึ่ง กําลังการผลิตที่แทจริงของหนวยผลิตสารทําละลายของบริษัทฯ
อาจแตกตางจากกําลังการผลิตที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับนี้ โดยขึ้นอยู
กับชนิดของวัตถุดิบที่ใช สวนผสมผลิตภัณฑ (product mix) อัตราการ
ใชกําลังการผลิต การพัฒนาปรับปรุงอุปกรณการผลิต รวมถึงสภาวะ
เงื่อนไขและปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

อัตราการใชกําลังการกลั่น
(capacity utilization rate) ของโรง
กลั่นน้ํามันของบริษัทฯ

หมายความถึง อัตราการใช กํ าลั งการกลั่ น ซึ่ งคิ ดคํ า นวณมาจากปริ มาณน้ํา มั นดิ บ ที่
นําเขากลั่น (Crude Intake) ของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ซึ่งใชใน
กระบวนการกลั่นหารดวยกําลังการกลั่นในชวงระยะเวลาที่เกี่ยวของ

อัตราการใชกําลังการผลิต
(utilization rate) ของโรงงานอะโร
เมติกสของบริษัทฯ

หมายความถึง อั ต ราการใช กํ า ลั งการผลิ ต ซึ่ งคิ ด คํ า นวณจากปริ มาณการผลิ ต ของ
โรงงานอะโรเมติกสหารดวยกําลังการผลิตในชวงระยะเวลาที่เกี่ยวของ

อัตราการใชกําลังการผลิต
(utilization rate) ของหนวยผลิต
สารทําละลายของบริษัทฯ

หมายความถึง อัตราการใชกําลังการผลิต ซึ่งคิดคํานวณจากปริมาณการผลิตของหนวย
ผลิตสารทําละลายหารดวยกําลังการผลิตในชวงระยะเวลาที่เกี่ยวของ

ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากลั่น
(Crude Intake)

หมายความถึง ปริมาณน้ํา มันดิบที่นํ าเขากลั่น ซึ่งคิดคํ านวณจากผลรวมทั้ งหมดของ
ปริมาณน้ํามันดิบ กากน้ํามันดิบ (long residues) และวัตถุดิบอื่น ๆ ที่
นําเขาสูหอกลั่นบรรยากาศ (atmospheric pipestill) ในชวงระยะเวลาที่
เกี่ยวของ หารดวยจํานวนวันของระยะเวลาดังกลาว

ปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดที่นําเขา
กลั่น (Total Intake)

หมายความถึง ปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดที่นําเขากลั่น ซึ่งคิดคํานวณจากผลรวมทั้งหมด
ของ (1) ปริมาณน้ํามันดิบที่นําเขากลั่น (Crude Intake) (2) สารที่ใชใน
กระบวนการผลิตซึ่งนําเขาสูกระบวนการผลิตนอกเหนือจากหอกลั่น
บรรยากาศ เช น สารเพิ่มออกเทน MTBE และส วนผสมอื่น ๆ ของ
น้ํ า มั น เบนซิ น และ (3) ผลผลิ ต ที่ เ หลื อ คื น (return streams) จาก
โรงงานอะโรเมติกส ในชวงระยะเวลาที่เกี่ยวของ หารดวยจํานวนวัน
ของระยะเวลาดังกลาว

คาการกลั่น (gross refining margin) หมายความถึง สวนตางระหวาง (1) ราคาที่มีการขายหรือโอนผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่ง
ผลิ ต ขึ้ น ในหน ว ยผลิ ต ของบริ ษั ท ฯ และ (2) ต น ทุ น น้ํ า มั น ดิ บ และ
วั ต ถุ ดิ บ อื่ น ๆ ซึ่ งใช ใ นกระบวนการกลั่ น และค า ขนส งผลิ ต ภั ณ ฑ
ปโตรเลียมไปยังคลังกระจายน้ํามัน หักดวย (3) คาใชจายดานพลังงาน
(ทั้งที่ผลิตไดเองภายในและที่ซื้อมา) ซึ่งใชในการดําเนินงาน
กําไรขั้นตนของพาราไซลีน (gross
paraxylene margin)

หมายความถึง สวนตางระหวาง (1) ราคาที่มีการขายหรือโอนผลิตภัณฑอะโรเมติกส
ซึ่งผลิต ขึ้นในหนวยผลิ ตของบริษั ทฯ และผลผลิ ตที่ เหลื อคื น (return
streams) จากโรงงานอะโรเมติกส และ (2) ตนทุนวัตถุดิบซึ่งใชในการ
ผลิตพาราไซลีน หักดวย (3) คาใชจายดานพลั งงาน (ทั้งที่ผลิตไดเอง
ภายในและที่ซื้อมา) ซึ่งใชในการดําเนินงาน

บมจ. ปตท.

หมายความถึง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง (อาร
อารซี)

หมายความถึง บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) ซึ่งควบรวมกิจการเขากับ
บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย) และไดเริ่มดําเนินกิจการภายใตชื่อ
บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2550
เปนตนมา

บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย)
(เอทีซี)

หมายความถึง บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งควบรวมกิจการ
เข ากั บ บมจ. โรงกลั่ นน้ํ ามั น ระยอง จํ ากั ด และได เริ่ มดํ า เนิ นกิ จการ
ภายใต ชื่อ บมจ. ปตท. อะโรเมติ ก ส แ ละการกลั่ น ตั้ ง แต วั น ที่ 27
ธันวาคม 2550 เปนตนมา

บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการ
กลั่น (พีทีทีเออาร)

หมายความถึง บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท
ที่เกิดจากการควบรวมกิจการเขาดวยกันระหวาง บมจ. โรงกลั่นน้ํามัน
ระยอง และ บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย)

