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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัทฯ เปนผูประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียม และจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) อีก
ทั้งบริษัทฯ ทําการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวของได
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากวา 100 ป บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑปโตรเลียมแกลูกคารายยอยผานทางเครือขายที่กวางขวาง
ของสถานีบริการน้ํามันคาปลีกภายใตชื่อการคาเอสโซ รวมทั้งขายโดยตรงใหแกลูกคาในภาคอุตสาหกรรม คาสง การบินและ
การเดิ น เรื อ นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ขายผลิ ต ภั ณ ฑ อ ะโรเมติ ก ส แ ละเคมี ภั ณ ฑ อื่ น ๆ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ผลิ ต ให แ ก ลู ก ค า ใน
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพื่อจําหนายไปยังตางประเทศ
บริษัทฯ เปนหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น (Exxon Mobil Corporation) ภายหลังจากการเสนอ
ขายหุนในครั้งนี้ บริษัท อื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น จะยังคงถือหุนสามัญของบริ ษัทฯ รวมกั นในสัดสว น
ประมาณรอยละ 67.5 (บนสมมติฐานวาจะไมมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกิน (over allotment option)) และจะถือในสัดสวน
ประมาณรอยละ 65.9 (บนสมมติฐานวาจะมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้งจํานวน) เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นเปนหนึ่งใน
บริษัทพลังงานที่ใหญที่สุดของโลก โดยมีมูลคาตลาดรวม (market capitalization) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เกินกวา 5 แสน
ลา นดอลลาร สหรั ฐ บริ ษั ท ฯ ยึ ด ถื อ แนวทางการดํา เนิ น ธุร กิ จ อยา งมี วิ นัย สู ง ของเอ็ กซอน โมบิ ล คอร ป อเรชั่ น ซึ่งเน น ที่
ปจจัยพื้นฐานระยะยาวและการเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน นอกจากนี้ ประโยชนอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไดรับจากการเปนหนึ่งใน
บริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ยังรวมถึงความเชี่ยวชาญในการบริการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบ เครือขาย
การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและเคมีภัณฑทั่วโลก การบริการทางดานเทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมที่
ทันสมัย และการมีสวนรวมในโครงการวิจัยและพัฒนาของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากการใชเครื่องหมายการคา “เอสโซ” และเครื่องหมายการคาอื่น ๆ ซึ่งไดรับการอนุญาตใหใช
สิทธิ จากเอ็ กซอน โมบิ ล คอร ปอเรชั่ นและ/หรื อบริษัท ในเครื อของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น รวมทั้งความช วยเหลื อ
ทางดานบุคลากรฝายบริหารจัดการและเทคนิค และการสนับสนุนทางดานธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นและ/หรือ
บริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งผลิตในประเทศไทย รวมถึงกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตาและยางมะตอย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑหลอลื่นจําหนาย นอกจาก
ผลิตภัณฑปโตรเลียมแลว บริษัทฯ มีผลิตภัณฑอะโรเมติกส ซึ่งประกอบดวยพาราไซลีนที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตกรด
เทเรฟทาลิก (Purified Terephthalic Acid (“PTA”)) ซึ่งจะนําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตแผนฟลมโพลีเอสเตอร บรรจุ
ภัณฑ เรซินและผาใยสังเคราะห สวนเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ ไดแก สารทําละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร
(plasticizers)
บริษัทฯ เปนเจาของและผูประกอบกิจการโรงกลั่นน้ํามันแบบคอมเพล็กซ (complex refinery) ซึ่งมีกําลังการกลั่น
น้ํามันดิบ 177,000 บารเรลตอวัน และเปนเจาของและผูประกอบการโรงงานอะโรเมติกส (aromatics plant) ซึ่งมีกําลังการผลิต
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พาราไซลีน 500,000 ตันตอป และหนวยผลิตสารทําละลายซึ่งมีกําลังการผลิต 50,000 ตันตอป โดยโรงงานแตละแหงนี้ได
เชื่อมโยงเขากับหนว ยกลั่นน้ํามัน และกระบวนการกลั่ นน้ํามันของบริษัทฯ แบบครบวงจร ทั้งนี้ หนวยกลั่นน้ํ ามันดิบและ
หนวยผลิตของบริษัทฯ มีที่ตั้งซึ่งมีความไดเปรียบเพราะอยูใกลกับทาเรือน้ําลึกแหลมฉบังที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอยูหาง
ไปเพียงประมาณ 120 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพฯ ซึ่งเปนตลาดหลักที่สําคัญของผลิตภัณฑปโตรเลียม
ของบริษัทฯ ความไดเปรียบของที่ตั้งโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ยังชวยลดตนทุนและกอใหเกิดความคลองตัวในการจัดสง
ผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัทฯ โดยผานทั้งทางทอสง ทางรถบรรทุกและทางเรือ
ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548,
2549 และ 2550 สามารถสรุปไดดังนี้

รวมสินทรัพย
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
รวมสวนของผูถือหุน
รายไดจากการขาย
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน(1) (บาท)
กําไรตอหุนปรับลด (Fully Diluted) (2) (บาท)
มูลคาทางบัญชีตอหุนขั้นพื้นฐาน(3) (บาท)
มูลคาทางบัญชีตอปรับลด (Fully Diluted) (2) (บาท)
______________

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548
2549
(ลานบาท)
73,231
74,665
61,694
62,316
(5,388)
(3,529)

2550
70,814
34,710
24,394

173,658
6,781

195,305
1,573

199,904
7,053

13.30
1.96
*
*

3.08
0.45
*
*

6.60
2.03
9.35
7.03

* ไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากสวนของผูถือหุนเปนลบในชวงป 2548 – 2549
(1) จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักทั้งหมดเทากับ 510 ลานหุน, 510 ลานหุนและ 1,068 ลานหุน ในป 2548, 2549
และ 2550 ตามลําดับ
(2) ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีจํานวนหุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,468 ลานหุน โดยแบงเปนจํานวนหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวนประมาณ 773 ลานหุน และหุนจัดสรรสวนเกินจํานวนประมาณ 85 ลานหุน
(3) จํานวนหุนสามัญทั้งหมดเทากับ 510 ลานหุน, 510 ลานหุนและ 2,610 ลานหุน ในป 2548, 2549 และ 2550 ตามลําดับ
ในป 2550 บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางกิจการและโครงสรางเงินทุนซึ่งเปนสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้น
ของสวนของผูถือหุนและการลดลงของหนี้สินรวม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบ
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ธุรกิจ – 2.2 การปรับโครงสรางกิจการ” และ “12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน – 12.3 คําอธิบายและการวิเคราะห
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน”
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบในแผนการที่
บริษัทฯ จะจายเงินปนผลระหวางกาลโดยเงินปนผลที่คาดวาจะพิจารณาจายจะเปนจํานวน 1 บาทตอหุนแกผูถือหุนที่มีชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน โดยตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ (1)
บริษัทฯ ดําเนินการเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จ (2) หุนสามัญของบริษัทฯ ไดรับการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยแลว และ (3) มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อพิจารณา และยืนยั น
แผนการจายเงินปนผลดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการประชุมดังกลาวคาดวาจะมีขึ้นภายใน 1 เดือนนับแตวันที่หุนสามัญของ
บริษัทฯ ไดรับการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ยืนยัน และมีมติ เห็นชอบตามที่ก ลาวมาข างตน ผูถือหุนทุ กรายของบริษัท ฯ
(รวมถึงผูลงทุนในการเสนอขายหุนครั้งนี้) ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุน (ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะไดพิจารณากําหนดในคราวที่มีการประชุมเพื่อยืนยันการจายเงินปนผลระหวาง
กาล) จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ประกาศ
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคที่จะนําเงินสุทธิที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (รวมถึงเงินที่จะไดรับ
จากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน หากผูจัดหาหุนสวนเกินใชสิทธิซื้อหุนภายหลังการเสนอขายหุน) สวนหนึ่งเพื่อนําไป
ชําระคืนหนี้สินเชื่อระยะสั้นของบริษัทฯ บางสวนภายใตสินเชื่อเงินกูรวม (Syndicated Bank Loan) จากกลุมธนาคารพาณิชย
โดยสินเชื่อระยะสั้นดังกลาวเปนเงินกูยืมจํานวน 19,000 ลานบาทที่มีกําหนดระยะเวลา 1 ป โดยจะครบกําหนดชําระคืนเต็ม
จํานวนในวันที่ 8 ธันวาคม 2551 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน – 12.3
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน – 12.3.9 หนี้สิน – (ข) สินเชื่อเงินกูรวมจากกลุมธนาคาร
พาณิชย” และสวนที่เหลือจะนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และเปนคาใชจายในการดําเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ
สรุปภาพรวมอุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม
ปริมาณอุปสงคในผลิตภัณฑปโตรเลียมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่ผานมามีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัย
หลักมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดีย นอกจากนี้ อัตราการเติบโตของอุปสงคที่ผานมายังสูงกวาอัตราการ
เติบโตของกําลังการผลิต จึงสงผลใหอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันในภูมิภาคเพิ่มขึ้นอยางมากและทําใหคาการ
กลั่นอยูในระดับสูงตั้งแตป 2547 สําหรับอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันในประเทศไทย ในป 2550 แมอุปสงคของน้ํามันเบนซิน
และน้ํามันดีเซลจะเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ดี อุปสงคโดยรวมในประเทศของผลิตภัณฑปโตรเลียมกลับลดลงเล็กนอย เนื่องจากอุป
สงคที่ลดลงอยางมากของน้ํามันเตา โดยการใชน้ํามันเตาในภาคอุตสาหกรรม และภาคพลังงานถูกแทนที่ดวยพลังงานทดแทน
ซึ่งโดยหลักคือ กาซธรรมชาติ ถานหิน และน้ํามันไบโอดีเซล โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “3. การประกอบ
ธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ – 3.10 อุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม”
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อุปสงคของพาราไซลีนไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และครอบคลุมกําลังการผลิตสวนเกินเปนลําดับในรอบหลายปที่
ผานมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเริ่มเปดดําเนินการของโรงงานผลิตกรดเทเรฟทาริก (Purified Terephthalic Acid (PTA))
แหงใหม และการขยายกําลังการผลิตของผูผลิต PTA ในประเทศ นอกจากนี้ ผูผลิตพาราไซลีนรายสําคัญในประเทศยังได
วางแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตอีกในอนาคตอันใกลนี้ดวย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “3. การประกอบธุรกิจ
แตละสายผลิตภัณฑ – 3.10 อุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม – 3.10.5 อุตสาหกรรมพาราไซลีนในประเทศไทย”
โดยที่ การจัดจําหนายผลิตภัณฑเชื้อเพลิงคาปลีกในประเทศไทยมีการแขงขันสูงมาก สถานีบริการน้ํามันจึงหันมาให
ความสําคั ญมากขึ้น กับการขายสิ นคา ที่ไม ใชน้ํ ามัน เชื้อ เพลิ งเพื่ อเสริมรายไดจากน้ํา มันเชื้อเพลิง อย างไรก็ดี จากการที่ค า
การตลาด (marketing margin) ที่ต่ํา จึงทําใหสถานีบริการน้ํามันหลายแหงที่ไมสามารถทํากําไรไดจําตองหยุดดําเนินกิจการลง
โปรดพิจ ารณารายละเอี ยดเพิ่มเติ มในหั ว ขอ “3. การประกอบธุร กิจ แต ล ะสายผลิ ตภั ณ ฑ – 3.10 อุต สาหกรรมการกลั่ น
ปโตรเลียม – 3.10.6 อุตสาหกรรมการตลาดคาปลีก”
ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ มีปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หลายประการ โดยปจจัยความเสี่ยงดังกลาวรวมถึง ปจจัย
ความเสี่ยงจากกําไร (margins) ในอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันและการผลิตอะโรเมติกสที่มีความผันผวน โดยความผันผวนที่
เกิดขึ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากสวนตางระหวางราคาของผลิตภัณฑที่
บริษัทฯ ขาย และราคาของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ อาจลดลง ปจจัยความเสี่ยงที่ราคาตลาดของน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ
ตลอดจนผลิต ภั ณฑ ป โ ตรเลีย ม ผลิ ต ภั ณฑ อ ะโรเมติ ก สแ ละเคมี ภั ณฑ อื่ น ๆ มีค วามผั น ผวนและเปน วั ฏ จัก ร อี ก ทั้ งได รั บ
ผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ทั่วโลกที่ไมสามารถจะคาดการณได เนื่องจากราคาที่บริษัทฯ ซื้อน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ และ
ราคาขายของผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑอะโรเมติกสและเคมีภัณฑอื่น ๆ ของบริษัทฯ ถูกกําหนดโดยอางอิงกับราคา
ตลาด ซึ่งราคาตลาดเหลานี้มีความผันผวนและคาดวาจะยังคงผันผวนตอไป อีกทั้งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ซึ่งอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ และปจจัยความเสี่ยงที่บริษัทฯ ตองพึ่งพาบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นเปนอยางมาก
สําหรับบริการสนับสนุนตาง ๆ และบุคลากรอาวุโสบางตําแหนงในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยประโยชนที่ไดรับ
จากการเปนบริษัทในเครือที่ถือหุนขางมากโดยเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ ไดแก การเขาถึงความ
เชี่ยวชาญในการบริการจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบ เครือขายการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและเคมีภัณฑทั่วโลก การ
บริการทางดานเทคโนโลยี การดําเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และการมีสวนรวมในโครงการวิจัยและพัฒนาของเอ็ก
ซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากการใชเครื่องหมายการคา “เอส
โซ” และเครื่องหมายการค าอื่น ๆ ซึ่งไดรับ อนุญาตให ใชสิท ธิจากเอ็กซอน โมบิล คอร ปอเรชั่น และ/หรือบริ ษัทในเครื อ
ของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น รวมทั้งความชวยเหลือทางดานบุคลากรฝายบริหารจัดการและเทคนิค เเละการสนับสนุน
ทางดานธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ซึ่งหากบริษัทฯ ตอง
สูญเสียการสนับสนุนดังกลาวจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ ธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
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การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในเอกสารฉบับนี้
โดยรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยความเสี่ยงในหัวขอ “สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย – 1. ปจจัยความเสี่ยง”
สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญที่เสนอขายแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้เปนหุนสามัญเพิ่มทุนมีจํานวน 773,333,300 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 4.9338 บาท คิดเปนรอยละ 22.86ของทุนชําระแลวทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุนครั้งนี้ (ไมรวมการจัดสรรหุนสวน
เกิน) และเปนหุนสามัญเดิมของกระทรวงการคลังมีจํานวนไมเกิน 326,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.9338 บาท ใน
กรณีที่มีการจัดสรรหุนสวนเกิน หุนสวนเกินดังกลาวจะมีจํานวนไมเกิน 84,583,300 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.7 ของจํานวนหุน
ที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยมีชวงราคาเสนอขายเบื้องตนหุนละ 9 – 13 บาท กําหนดการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อรายยอยและ
บุคคลทั่วไปในวันที่ 21 และ 22 เมษายน 2551 และสําหรับนักลงทุนสถาบันในวันที่ 23 – 25 เมษายน 2551 และวันที่ 28
เมษายน 2551 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน “สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน” โดยการเสนอขายหุนในครั้ง
นี้ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551
ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ (รวมทั้งหุนที่ผูจัดหาหุนสวนเกินอาจใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินจากบริษัทฯ ตามการ
จัดสรรหุนสวนเกิน) บริษัทฯ จะมีหุนรวมทั้งสิ้นจํานวน 3,467,916,600 หุน
ทั้งนี้ ราคาหุนที่จะเสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน ผูจองซื้อรายยอยและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้ที่ชวงราคาเสนอขาย
เบื้องตน คือ 9 - 13 บาท ตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earning Ratio) สําหรับผลการดําเนินงาน
ป 2007 เทากับ 4.3 – 6.2 เทา โดยคํานวณจากจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ แต
ไมรวมหุนที่อาจมีการใชสิทธิซื้อจากบริษัทฯ ตามการจัดสรรหุนสวนเกิน หรือเทากับ 4.4 – 6.4 เทา โดยคํานวณจากจํานวน
หุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ หากมีการใชสิทธิซื้อหุนสวนเกินทั้งจํานวน ตามการ
จัดสรรหุนสวนเกิน ทั้งนี้ อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต และไมไดพิจารณา
ถึงผลการดําเนินงานในปปจจุบันหรือผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาใน
การตัดสินใจลงทุน
อนึ่ ง ในการให ยื มหุ น เพื่ อ การจั ด สรรหุ น ส ว นเกิ น นั้ น บริ ษั ท เอ็ ก ซอนโมบิ ล อิ น เตอร เ นชั่ น แนล โฮลดิ้ ง อิ ง ค
ซึ่งเปนผูใหยืมหุนเพื่อการจัดสรรหุนสวนเกินสามารถเรียกใหผูจัดหาหุนสวนเกินสงมอบคืนหุนที่ใหยืมไดภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงใหมีการสงมอบคืนหุน ซึ่งอาจเปนในเวลาใด ๆ กอนสิ้นสุดระยะเวลา 30 วัน นับแตวันแรกที่
หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อันจะเปนผลทําใหระยะเวลาในการจัดหาหุนเพื่อสง
มอบคืนของผูจัดหาหุ นสวนเกินโดยการซื้ อหุนจากตลาดหลักทรัพยฯ อาจสิ้นสุดกอ นระยะเวลา 30 วั น หรืออาจไมมีการ
ดําเนินการเพื่อรักษาระดับราคา (Stabilization) หากผูจัดหาหุนสวนเกินมีหนาที่ตองสงมอบคืนหุนที่ใหยืมใหแกบริษัทเอ็ก
ซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง อิงคกอนวันที่หุนของบริษัทฯ เขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ทั้งนี้ บริษัทเอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง อิงค มีความประสงคที่จะใหยืมหุนตลอดระยะเวลาการรักษา
ระดับราคา (Stabilization Period) และตกลงที่จะมีการใชสิทธิโดยสุจริตหากจะมีการใชสิทธิเรียกใหสงมอบคืนหุนที่ใหยืม
ดังกลาว แตอยางไรก็ดี หากมีความจําเปนที่สมเหตุสมผล บริษัทเอ็กซอนโมบิลอินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง อิงค อาจจะยกเลิก
การใหยืมหุนกอนสิ้นสุดระยะเวลาการรักษาระดับราคา และเรียกใหผูจัดหาหุนสวนเกินสงมอบคืนหุนที่ใหยืมดังกลาว เพื่อ
ลดความเสี่ยงของความเสียหาย หรือเพื่อใหไดรับประโยชนจากโอกาสในการทํากําไรจากหุนที่ใหยืมนั้นของบริษัทเอ็กซอน
โมบิลอินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง อิงค

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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